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 :مدخل و حاصل سخن تاريخي كه مي خوانيد 
 

.  س مطالعه داريد، يكسره از زبان اسناد است     تاريخي كه در دستر

توضيح ها  نيز يا سندها و يا قولهاي كساني هستند كه خود در نهضت ملي  

اين تاريخ نه تنها اصل ها . ، در مقام موافق يا مخالف نقش داشته اند ايران

ان اسناد، و انديشه هاي راهنما و نيز گفتارها و كردارهاي كساني را،  از زب

يند، مي آ كه از پي يكديگر مي  گزارش مي كنند ، بلكه به نسل هايي

زادي ،گفتار و كرداري خالي از تناقض آموزد  اصل و انديشه  راهنماي آ

و ترجمان حق را ايجاب مي كنند و اصل راهنماي بيان قدرت، پندار و 

موزند آمي به اين نسلها . گفتار و كردار زورمدارانه را القاء مي كنند 

چسان قدرت باوري مجازها را جايگزين واقعيتها و حق ستيزي را جانشين 

 براي مثال،.  حق مداري مي كند

و بنا بر همين بيان،  هر . زادي،  واقعيت ترجمان حق است آ     بنا بر بيان 

بنا . واقعيت خالي از حق و حقيقت،  ساخته  مجازي است كه قدرت است 

رماني كه گزينش آعيت ساخته  قدرت  با حقيقت و با بر بيان قدرت ، واق

از اين رو . ن بايد كوشيد،  دوگانه است آحق باشد، حقي كه براي تحقق 

 را نديدن دوگانگي واقعيت است كه بردگان قدرت خطاي اصلي مصدق

مي گفتند و  . رمان مي دانستند و مي دانند آو حقيقت، و نيز،  واقعيت و 

 . رمان شد و از واقعيت غفلت كرد آمصدق درپي حقيقت و : يند مي گو

ن بوديم پاسخهاي اين پرسشهاي آ    و ما كه به مطالعه اسناد پرداختيم، بر

ورده حق و ديگري آكدام يك از دو واقعيت، يكي فر: مهم را بيابيم 

ورده قدرت مالك گزينش روش سياسي  از سوي رهبري نهضت ملي آفر
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امكان ) منابع نفت ملي شده ( يا احقاق حق ملي آ بوده است ؟ ايران

يا امكانهاي در اختيار براي احقاق حق كافي بوده آداشته است و يا نه ؟ 

، بي توجه به امكانها، كاري را تصدي كرده است كه اند و يا مصدق

ران و رهبري ناشدني بوده است ؟ بر فرض كه امكانها نبودند و مردم اي

نها را نيز نمي داشتند، مي بايد روي به نهضت آنها توانائي ايجاد آنهضت 

وردند ولو پيشاپيش مي دانستند نهضتشان به شكست مي آ مي ملي ايران

. انجاميد يا خير ؟ سندها پاسخهاي شفاف و دقيق به اين پرسشها مي دهند 

 رشد به نسلهاي ايراني است كه از پي هم مي از اين رو، اين تاريخ درس

 .يندآ

 دو واقعيت، يكي ساخته قدرت سلطه گر و  اسناد مي گويند مصدق●

، دومي را گزيده است و هيچگاه تن به ديگري ترجمان حقوق ملي ايران

و زير سلطه   )  و روسيه يكا و امرانگلستان( زنداني شدن در مدار بسته مسلط 

نچه به شخص او مربوط مي شود نيز، واكنش آدر . نداده است ) ايران ( 

 به اين عنوان كه ناسزاها به :ورده قدرت پرستي نگشته است آواقعيتهاي فر

او، تجاوز به كرامت و شخصيت او هستند ، وارد مدار بسته زور شنيدن و 

حتي قدغن كرده است مبادا روزنامه اي را به . ت زور گفتن نگشته اس

در ديدارها با سفير امريكا، بخاطر ناسزاها . خاطر ناسزا به او توقيف كنند 

مي كرد و در مطبوعات امريكا و در مطبوعات دست » توليد « يي كه سيا 

نشانده ايران درج مي شدند، اعتراض به جاي خود، اشاره به اين كار ننگ 

در برابر، بر احقاق حقوق ملي ايرانيان، بيشتر و بيشتر . رده است ور نيز نكآ

مي دانسته است كه قلمرو مبارزه حياتي او، حقوق ملي . پاي فشرده است 

زيرا مي دانسته است ترك اين قلمرو، بخاطر برابر نشاندن . ايران هستند 

( و واقعيت ) كرامت و شخصيت او بعنوان يك انسان ( حق و حقيقت 

تهديد به . ، امضاي چشم پوشي از كرامت و شخصيت است )زاها ناس

ن نداشته است دست به تهديد متقابل بزند و به آمداخله نظامي نيز او را بر 
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تحريك و تحريك متقابل ، بحراني مصنوعي بسازد  چنانكه احقاق حق ملي 

موزشي پيروي كرده است كه ره آبدين قرار، از .  ايرانيان قرباني شود 

صاحب حق نه با واقعيتي كه قدرت بقصد : زادي است آرد بيان وآ

ورده حق آمنصرف كردنش از هدف كه احقاق حق است كه با واقعيتي فر

 به قصد پايان بخشيدن به سلطه ، در اين مورد، ملي كردن صنعت نفت

اقعيتي پس نبايد خود را زنداني و.  سلطه گران بر ايران ،  سر و كار دارد 

هرگاه اين درس در انقالب ايران بكار . كند كه قدرت سلطه گر مي سازد 

زنداني شدن در مدار بسته اي كه سلطه گر ( = رفته بود، نه گروگانگيري 

و نه محاصره اقتصادي و نه جنگ روي مي دادند و نه استبداد در ) ساخت 

 هرگاه بر لغو :از اين رو است كه فرمود  ) . 1( ايران باز سازي مي شد 

: مي گويند  ). 72يه آ، سوره  فرقان ، نآقر( ن در گذر آگذر كردي از 

اگر واقع بين بود، مي دانست . رمان خواه بود  و واقع بين نبود آمصدق 

نها را در ايران آمي بايد منافع . ايران نمي تواند با قدرتهاي جهان در افتد

 مرداد و بازگشت 28مد تا كار به كودتاي آي نها كنار مآمي پذيرفت و با 

نخست بنگريم كدام واقعيتها را از ديد عقل ها پنهان و با . استبداد نكشد 

ور شويم كه بنا بر اسناد، آكدام مجازها جانشينشان مي كنند و سپس ياد

، با امكانهاي در )احقاق حقوق ملي و استقالل = رمان آ( = تحقق هدف 

 :ود دسترس مصدق ميسر ب

، نفت و گازي است كه  در ايران و انگلستان  بنابر ادعا، منافع امريكا- 1

به سخن ديگر،  منابع نفت كه . متعلق به مردم ايران، نسل بعد از نسل است

 ! حقي از حقوق ملي ايرانيان هستند را  سلطه گر منافع خود مي شمارد

 خوانده امريكا» نفع  « اما وقتي اين نفت . ق ملي از خود هستي دارد    ح

تا سلطه  سلطه گر . مي شود، واقعيتي ساخته قدرت سلطه گر است 

اما  قدرت سلطه گر تنها حاصل .  نيز برجا است » واقعيت « برجاست اين 

دادن به ن، حاصل تن آزوري نيست كه بكار مي برد، بلكه بخش بزرگ 
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چرا .  حقارت تسليم شدن به زور  و چشم پوشيدن از حق خويش است  

يان از حق ملي خود كه  نفت وقتي نفع امريكا و انگليس مي شود كه ايران

چشم بپوشند، تسليم به حكم سلطه گر را سرنوشت خويش باور كنند و حق 

جنبش ملي مردم .  و روسيه بشناسند ملي خود را نفع امريكا و انگلستان

 .ايران سرباز زدن از تسليم به تقديري بود كه سلطه گر برايش رقم مي زد 

  واقعيت دوم اين كه تا اقليت صاحب امتياز، براي سلطه استبدادي بر - 2

جامعه خود و بردن و خوردن حقوق مردم، قدرت خارجي را شريك 

 ،  وجود  و انگلستان ، يعني نفع امريكاخويش نمي گرداند، واقعيت  جعلي

اسناد،  به صريح ترين و روشن ترين بيان، اين واقعيت را باز . نمي يافت 

اسناد مي گويند اگر صاحب امتيازان وابسته به انگلستان و .  مي گويند 

به سراغ سلطه گران نمي  »  شورويروسيه«  وابسته به امريكا و حزب توده

 ملي مي شد و نها نمي شدند، نفت ايرانآرفتند و داوطلب خدمتگزاري به 

زاد مي گشت و مردم ايران دولتي، بر پايه هاي حقوق آايران مستقل و 

 28ن را نديدن و آاين واقعيت و نقش .  ملي و حقوق انسان، مي يافتند

 جلوه دادن، قلب بس ناشيانه رمان خواهي مصدقآمرداد را حاصل 

 .واقعيت است 

بيانگر مجاز خود » اگر« ترجمان واقعيت را با » اگر «     طرفه اين كه  

 بركار مي ماند، مسئله  تير نبود  و قوام30اگر : ساخته جانشين مي كنند 

يا قوام آ!  مرداد نمي كشيد28به كودتاي نفت را حل مي كرد و كار 

ن اقليت، تكيه آ مستقل از اقليت صاحب امتياز بود ؟ بيرون از السلطنه

او تكيه گاه :  تير مي گويد 30گاهي در جامعه داشت ؟ قيام مردم در 

 بر اين اميد تان و انگلساسناد منتشره نيز مي گويند امريكا. مردمي نداشت 

 را بر مي چيند و مشكل نفت را در بودند كه او طومار نهضت ملي ايران

بدين قرار،  درس بزرگ دوم نهضت .  نها حل مي كند آمحدوده منافع 

به ها هرگاه ملتي نخواهد تجر:  ن اينست آيان و عملكرد رهبري ملي ايران
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را در نيمه رها كند و هرگاه مي خواست تجربه نهضت ملي ايران را پي 

بگيرد، مي بايد  اقليتي را بي نقش مي گرداند كه وقتي هم سلطه گر چاره 

خود را تسليم شدن به حق زير سلطه استقالل جوي مي دهد،  او را از اين 

 خيانت مي كار باز مي دارد و در خدمت به او، به مردم و كشور خويش، 

كه محقق در خور اين عنوان مي بايد » اگر « ن  آبدين قرار، . كند 

اگر اقليت خدمتگزار بيگانه « گاه كند، آبجويد و جامعه را از وجودش 

ن مي پرداخت، نهضت ملي آنبودند و يا جنبش ملي بجد به خنثي كردن 

 و ايرانيان هنوز، براي اين كه ايران استقالل .  است»  ايران پيروز مي شد 

زادي بجويند، مي بايد در پي تحقق واليت جمهور مردم و بي نقش آ

شدن هر گروه قدرتمداري شد كه از راه تن دادن به خفت بيگاري براي 

واقع بيني ،  وقتي ترجمان حق . بيگانه، به مردم خود خيانت مي كند 

 .نست آتشخيص بيماري و درمان . است ،  تسليم بيماري شدن نيست

 تير پيروزي 30:   واقعيت سومي كه از ديد عقول مي پوشانند اينست - 3

ن درس گرفته بودند،  مي آبزرگي بود كه اگر رهبران نهضت ملي از 

 بديل دست نشانده را قيام مردم نا : مرداد پيشگيري كنند 28توانستند از 

حال اگر رهبران نهضت ملي جلوگيري از تجديد بناي بديل . ممكن كرد 

 را  و انگلستان نشانده را وظيفه خود مي شمردند، بديلي كه امريكادست

 با درايت اين واقعيت را مصدق. مدآدعوت به كودتا كند، پديد نمي 

در . او اين خطا را خاطر نشان مي كند » خاطرات و تألمات « دريافت و 

به سفير امريكا پيشنهاد كودتا كند و بر سر نكه شاه آحقيقت، پيش از 

 بعنوان جانشين مصدق توافق كنند، كساني از رهبران نهضت ملي زاهدي

 :مصدق مي نويسد. زاهدي را نامزد جانشيني مصدق كرده بودند 

  ) :217 صفحه خاطرات و تألمات مصدق( 

 كه اين گروه از نمايندگان را مي توان از نظر نمايندگان جبهه ملي      « 

 :فكر و عقيده به دو دسته تقسيم كرد 
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زادي و استقالل مملكت ايمان داشتند و هيچ آ نمايندگاني كه به –الف

خرين لحظه در آنها را  از عقيده و ايمان خود منحرف ننمود و تا آچيز 

 .عقيده خود باقي ماندند 

زادي و استقالل را وسيله پيشرفت اغراض و مقام  آ نمايندگاني كه–ب

قرارداده و از همان ماه هاي اول تشكيل دولت اين جانب، سرلشگر 

 تير 23من بعد از غائله .  وزير كشور را نامزد نخست وزيري كردند ،زاهدي

م بسيار ن مطلع شدم و از عدم توجه و كم فكري بعضي از همكارانآاز 

 در مجلس اكثريت نداشت كه سر لشگر چون كه جبهه ملي. تعجب كردم 

با رأي جبهه ملي در مجلس نخست وزير بشود و تابع نظرات جبهه ملي 

از اين هم كه بگذريم، سياست خارجي چطور موافقت مي كرد كه  . باشد

ن آ را به ضرر باز شخص ديگري متصدي كار شود كه نهضت ملي ايران

 )خط كشي زير جمله ها از ما است ( » سياست رهبري كند ؟ 

مي دانستند  برگزيده » نمايندگان «      بدين قرار، هرگاه اين دسته از 

نها نمي » آچوب دست « اقليت صاحب امتياز و دست يار قدرت خارجي، 

هرگاه رهبري لترناتيو شركت نمي كردند و آن آشود و خود در ايجاد 

لترناتيو القيد نمي ماند و از راه سازمان آنهضت ملي نسبت به تشكيل اين 

دادن مردم و برانگيختنشان به برعهده گرفتن مسئوليت خويش در شركت 

در رهبري،  اقليت دستيار بيگانه را بي نقش مي كرد، حتي اگر در 

  شركت مي  مرداد،  مردم را در مبارزه با كودتاگران30 تا 20روزهاي 

بهتر است بگوئيم كودتاي . داد، بنا بر اسناد، كودتا شكست مي خورد 

اسناد  .   مرداد،  موفق نمي شد 28 مرداد، در 26 و 25شكست خورده در 

.   اين ضعف بوده است ضعف بزرگ رهبري نهضت ملي ايران: مي گويند 

در جاي خود، به ضعف ديگري اين ضعف را تشديد مي كرده است كه، 

 .ن مي پردازيم آ
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 تير را مي بايد بكار برد و با تمام توان كوشيد 30      امروز نيز درس تجربه 

. ورد آلترناتيو بسازد و با رژيم حاكم مدار بسته بوجود  آو نگذاشت امريكا

 .فردا و فرداها نيز چنين بايد كرد 

) واقعيت خود ساخته ( = ن  با  مجاز   واقعيت  چهارم كه قدرت پرستا- 4

 مي بايد  واقع بين مي بود بر فرض كه مصدق: جانشين مي كنند، اينست 

 و انگليس در منافع امريكا« و واقع بيني يعني حل مسئله نفت با قبول 

نها بود يا با مصدق ؟  آبا خود  » منافع امريكا و انگلستان« ،  تشخيص  »ايران

نها را تعريف و آنها منافع  آنها به مصدق اجازه مي دادند به جاي آيا آ

ميزانش را معين كند؟ قرار داد كنسرسيوم مي گويد كه پاسخ اين پرسش 

 را برايشان بازي نها از مصدق مي خواستند نقش شاه و زاهديآ.  نه است 

 چنانكه قرار داد كنسرسيوم را به دست  شاه و زاهدي دادند و گفتند .كند 

زاهدي ناگزير . بدون يك كلمه كاستن و افزودن مي بايد تصويب شود 

شد قرار داد كنسرسيوم را به مجلس ببرد و قرار داد بدون يك كلمه تغيير، 

مامداري مصدق   و زو نيز،  پيش از ملي شدن صنعت نفت.  تصويب شد 

وقتي .  تحميل كرده بودند نيز، قرار داد الحاقي را به حكومت ساعد

كميسيون نفت تشكيل شد و قرارداد الحاقي در معرض رد قرار گرفت، 

راء  آ قرارداد را از مجلس پس گرفت و گفته شد رزم راءآحكومت رزم 

برابر اسناد، در حكومت مصدق . اشته است   را در جيب د50 – 50قرارداد 

نيز، در قلمرو نفت، دو قدرت امريكا و انگلستان مصمم بودند با ايران 

قراردادي را امضاء نكنند كه در مقايسه با قراردادهاي نفتي با كشورهاي 

خرين پيشنهاد در آگفته اند . نفت خيز، امتياز بيشتري را عايد ايران كند 

اما اسناد محرمانه اي كه . ق مي بايد مي پذيرفت باره غرامت را مصد

نند كه مصدق پذيرفت و انگلستان دبه آاينك انتشار يافته اند، حاكي از 

انگليسها بهانه : مصدق هم به سفير امريكا براي چندمين بار گفت . كرد 

نمي خواهند با حكومت من مسئله نفت را حل كنند و در . جوئي مي كنند
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از ( بنا بر اسناد .  كناري من از سمت نخست وزيري اند تدارك اسباب بر 

، امريكا كه نخست دبه درآوردن انگلستان را غير قابل ) ببعد 281سندهاي 

ن، ايران مي بايد بابت آقبول مي دانست، به پيشنهادي تن داد كه،  بنا بر 

اين .  نيز غرامت مي پرداخت 1933مدت باقي مانده قرارداد تحميلي 

 –همزمان با تشكيل جبهه انگليس .  ژانويه تسليم مصدق شد 15 در پيشنهاد

، وزيردربار شاه، به سراغ عالء. امريكا، در ايران، دربار دست بكار شد 

 رفت تا در باره جانشين مصدق گفتگو ، سفير امريكا در تهرانهندرسن

خاطرات و « در . ل مصدق به اجرا گذاشته شد  اسفند، توطئه قت9در . كند

 .  را در توطئه قتل خويش شرح مي كند ، مصدق نقش هندرسون»تألمات 

 :   اما اين واقعيتها  تنها واقعيت هائي نيستند  كه مي پوشانند 

  جهان در تحول بود و بسيار بودند كشورهائي كه ملي كردن صنعت -5

، فرصتي مي شمردند براي بيرون رفتن از سلطه  را توسط مردم ايراننفت

هرگاه : در اسناد، مكرر  به اين واقعيت تصريح شده است . شركتهاي نفت 

.   مي تواند نفت ايران را بفروشد راه حلي براي نفت پيدا نشود،  مصدق

 : بنا بر اين

 پيام نمي به نمايندگي اقليت صاحب امتياز به ايدن برفرض كه شاه - 6

 حل نكنيد صبر كنيد او را بركنار كنيم  و مسئله داد مسئله نفت را با مصدق

، شرائط و اسباب پيروزي )خاطرات ايدن ( نفت را بسود شما حل كنيم

 و ن روز، براي امريكاآه، در  اال اين ك.  وجود داشتند نهضت ملي ايران

. ، مهمتر از نفت، جلوگيري از استقرار مردم ساالري در ايران بود انگلستان

ن مردم ساالري را سبب تزلزل و بلكه سقوط رژيمهاي منطقه و به آزيرا 

مردم در اين ضديت با استقرار . مي دانستند » منافع خود « خطر افتادن 

با وجود اين، انديشه اي كه .  نها بود آن روز پشتيبان آساالري، روسيه 

گاهي آ زير سلطه باشد و –راهنماي ايران به  بيرون رفتن از روابط   مسلط 

مردم كشور از حقوق ملي خويش مي توانند  مردم را بمثابه نيروي تعيين 
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ت نيز مردم وارد چنانكه  چند نوب. كننده سرنوشت كشور، وارد عمل كنند 

 .  عمل شدند 

 جانبدار ديكتاتوري پرولتاريا از ن ايام، از سوئي، حزب تودهآ   اما، در 

اقليت صاحب امتياز در پي تجديد ديكتاتوري رضا . ن بود آي نوع استالين

اگر چوب را به جاي :  در بند نخوت و مجاز، مي گفت كاشاني. خان بود 

و از سوي .  بگذارد همان كار را  مي كند كه مصدق مي كند مصدق

زادي و استقالل بر اصل موازنه عدمي انديشه راهنمائي مي آديگر، بيان 

توانست بگردد كه مردم را  بمثابه صاحبان سرنوشت خويش وارد صحنه 

م در صحنه نبودند و وابسته اما چه شد كه در روزهاي كودتا، مرد. كند 

ن خود كردند ؟  آهاي به قدرت خارجي صحنه سياسي كشور را از 

و  رهبران نهضت ملي و .  پرسشي كه پاسخ مي طلبد اين پرسش است 

. مصدق و حكومت او را در رابطه با اين واقعيت ها مي بايد نقد كرد 

، در رانبدون ترديد بر مصدق و همكاران او در رهبري نهضت ملي اي

اما سانسور كردن واقعيتها و،  به . رابطه با اين واقعيتها نقد جدي وارد است 

را از واقعيت ) زادي بود آهدف مطلوب كه استقالل و ( = رمان آدروغ،  

رمان خواه خواندن، جعل تاريخ آترجمان حقوق جدا كردن و مصدق را 

 تشخيص كاستي ها بقصد پي نقد نفي نيست،. و فريب نسل امروز است 

 . گرفتن  تجربه از راه جبران كاستي ها  و به نتيجه رساندن تجربه است 

 

 :رمان وجود ندارند آ  انسان و جامعه انساني بدون ●

زيرا بدون هدف، . رمان وجود ندارند آ انسان و جامعه انساني بدون – 1

 به عملي را موضوع نكه انساني بتواند  اقدامآبراي . عمل ناممكن مي شود 

انديشيدن و تصميم كند، مي بايد هدف و بسا هدفهاي دور و نزديك را 

نگاه وسيله و يا وسيله هاي رسيدن به هدف را  معين كند و آ. مشخص كند 

بدين قرار، دوگانه انگاشتن، چه رسد به .  سرانجام تصميم به عمل بگيرد 
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عرصه واقعيتها به قلمرو مجاز رمان، بيرون رفتن از آمقابل نشاندن واقعيت و 

يا مي بايد در شگفت شد از سخن كساني كه خويشتن را مجاز آ.  است 

رمان خواهي رابطه تضاد بر قرار آنشين كرده اند و ميان واقعيت گرائي با 

چرا كه دروغ سازي بدون پوشاندن واقعيت با مجاز ممكن .  مي كنند ؟ نه 

قعيتي را كه مي خواهند قلب كنند، و دروغ سازان نادانسته وا.  نيست؟ 

 :شفاف تر در معرض ديد همگان قرار مي دهند 

رماني دارند آنها آ.  رمان وجود ندارند آي بدون »واقعيت گراها  « - 2

براي . نها قدرت است آرمان آ. شكار شود آكه نمي خواهند بر ديگران 

اما عمل بدون .   واقعيت و عمل گرا بود  السلطنهقوام: مثال، مي گويند

يد چه رسد كه موضوع تصميم و عزم و اجرا شود آهدف به تصور نيز نمي 

حاصل زندگي اين شخص، حتي كارنامه هاي او، گزارش بس شفافي از . 

.  رمان خويش كرده بودند و كرده اند آقدرتي است كه او و همانندهايش 

 از   ملي ، هدف مشخصي كه رها كردن ايرانچنان كه، در دوران نهضت

اما . سلطه بيگانه و استبداد زير سلطه بود، به تمامي فعاليتها جهت مي داد 

 به درست خاطر نشان مي كند، شركت كنندگان در همانطور كه مصدق

( = نها كه قدرت را هدف آ: رمان نبودند آ، هم رهبري نهضت ملي ايران

خود كرده بودند،  ملت را بمثابه واقعيت داراي وجدان جمعي، ) رمان آ

به سراغ سلطه گر ) قدرت ( = رماني مجازي آانكار مي كردند  و در پي 

 .نها در براندازي حكومت ملي مصدق شود آمي رفتند تا حامي 

اين هدف .  نمي كند  و نيز، بدون هدف، عقل با واقعيت رابطه برقرار– 3

حتي وقتي بنا بر . است كه انسان را با واقعيت در رابطه قرار مي دهد 

شناخت واقعيت مي شود، براي مثال، انسان مي خواهد يك واقعيت را 

همان سان كه هست بشناسد، هدف كه شناسائي است مي بايد  وجود 

تشخيص هدف، بدون :  داشته باشد تا استعداد دانشجوئي انسان بكار افتد 

رمان از واقعيت جدا آبدين قرار، . عقل با واقعيت رابطه بر قرار نمي كند
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زاد با واقعيتي رابطه برقرار مي كند كه آاال اين كه عقل . كردني نيست 

ورده حق است و عقل قدرتمدار با واقعيتي رابطه برقرار مي كند كه آفر

ي كند و دومي زادي را هدف مآاولي استقالل و . محصول قدرت است 

 : وابستگي و استبداد را 

رابطه با واقعيت :  بدين قرار، دو نوع رابطه با واقعيت بر قرار مي شود - 4

زادي هدف آوقتي قدرت هدف است و رابطه با واقعيت وقتي استقالل و 

زادي هدف مي شود، دروغ و مجاز بي محل آوقتي استقالل و . مي شود 

زيرا با واقعيت . ن سان كه هست مي بيندمي شود و عقل واقعيت را هما

اما وقتي قدرت هدف مي شود، عقل . رابطه مستقيم برقرار مي كند 

زيرا از رهگذر . يد، مي بيند آن سان كه بكار قدرت مي آواقعيت را 

نجا كه بدون دروغ و مجاز، آو از . قدرت با واقعيت رابطه برقرار مي كند 

ي از وجودش نيز مجازي است، قدرت  وجود نمي جويد و بخش بزرگ

از اين رو . وقتي قدرت هدف مي شود، واقع بيني نيز غير ممكن مي شود 

... ، موسوليني و، هيتلر، استالينبود و هست كه رفتارهاي شاه سابق، خميني

 مالي هر روز بيشتر از روز –و اينك گردانندگان رژيم مافياهاي نظامي 

در تاريخ نويسي قدرت . ش، ترجمان واقعيت گريزي بوده اند و هستند پي

پرستان نيز كه تأمل كنيم مي بينيم، واقعيتهايي كه سانسور مي كنند را با 

تا نه تنها واقعيت گريزي قدرت مدارها را . مجازها جانشين مي سازند 

 .  نها لقب واقع بين نيز بدهند آبپوشانند، بلكه به 

زادي آ و استقالل و  بدين خاطر كه استقالل ايرانر، مصدق   بدين قرا

. رمان خويش كرده بود، واقع بين بود آانسان ايراني و غير ايراني را 

نها كه قدرت را هدف كرده آهمه :  مي گويد تجربه نهضت ملي ايران

 خواستند به هدف خود برسند، از بودند و از راه قدرت خارجي مي

 :از جمله از اين دو واقعيت .  واقعيت ها مي گريختند 
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ورند، واقعيتي است كه آوردند و نمي آ كه به حسابش نمي  ملت ايران

) زور ( = از فضاي بسته ضد فرهنگ قدرت . بايد تغيير كند تا تغيير دهد 

 تا سلطه قدرت بيگانه و استبداد ن خود كندآزاد شود، واليت را از آ

ن روز ايران كه نهضت كردند، آبا اينهمه، مردم .  ن ناممكن شود آهمزاد 

سندها . مي توانستند در رهبري نهضت ملي تا پيروزي شركت كنند 

 :كمبودها را  گزارش مي كنند 

 

  اسناد گزارش روشني هستند از نگرش به زمان ، از دو ديدگاه ، يكي ●

زادي و ديگري ديدگاه استبداد و سلطه گري يا سلطه آاستقالل و ديدگاه 

 :پذيري 

زادي، زمان حاضر در بردار  گذشته و باردار آ     از ديدگاه استقالل و 

از ديدگاه استبداديان ، بخصوص وقتي زير سلطه قدرتي . ينده است آ

وش و بيگانه اند، گذشته و يا دست كم بخشي از گذشته بد است و بايد فرام

ينده نيز ،  زمان حال جامعه ديگري است و يا در مرام راهنما آ. يا نفي شود

 :، توصيف شده است 

 تمامي قدرتهاي استبدادي و همه قدرتهاي سلطه گر اگر نه همه – 1

ن مي شوند، به زور، آن را نفي مي كنند و برآگذشته دست كم بخشي از 

 .  را بد بداند و نفي كند نآن را فراموش كند و يا آجامعه تحت سلطه  

 نقش 1332 مرداد 28 ها و فراماسونها ، كه در كودتاي     از اين رو، پهلوي

رماني مي آ دوران ساساني را ، دورن مهمي را بازي كردند،  ايران

 قرن دوران اسالمي را گذشته  بدي كه 14نان  آ. گرداندند و مي گردانند 

اين طور مي . نفي شود، تبليغ مي كردند و همچنان تبليغ مي كنند بايد 

باوراندند و هنوز مي باورانند كه هرگاه ايرانيان ابتكار را بر خود ممنوع 

عظمت دوران « كنند و فرهنگ غرب را ، بي دخل و تصرف بپذيرند ، 

 . را باز خواهند يافت » ساساني 
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 ها و بسا تمامي گذشته دوران پهلوي . قاي خمينيآ     و نيز،  از اين رو، 

ينده اي را آيا آاما . يان را بدي مي دانست كه مي بايد نفي مي شدندايران

را ) ع  ( و علي) ص  ( در تصور داشت ؟ در دوران انقالب ، دوران پيامبر

ن آا چون خويشتن را محور قدرت يافت، يادي از ام. رمان مي كرد آ

دوران نيز نكرد مگر براي اين كه بگويد دولت او  بكاري موفق شده است 

گذشته را نفي نمي )  ص ( پيامبر !  ن دو بدان  موفق نشدند آكه  دولتهاي

قاي آكرد و پيامبري خود را دنباله پيامبريهاي پيشين مي دانست، اما 

 .  ايرانيان را نفي مي كرد1357ش از انقالب خميني جنبشهاي پي

       و در جامعه هاي ديگر نيز، به نسبتي كه قدرت فراگير شده است، 

 و چنين بودند دوران استالين.  ينده مبهم گشته اندآگذشته نفي و 

 در تركيه تاتوركآ در چين و دوران جانشينان او در روسيه و دوران مائو

 ...و

        چرا هر قدرت بهمان نسبت كه فراگير مي شود ضد تمامي و يا بخشي 

ينده را حاصل نقد و سرمايه كردن گذشته، از آاز گذشته مي شود و 

زاد انديشه ها و اطالع ها ، نمي خواهد ؟ زيرا نيك آرهگذر  دو جريان 

زاد دارد تا كه به آانهاي مستقل و ينده اي نياز به انسآمي داند كه چنين 

زادي و استقالل نافي آپس مي داند . انديشه و كار جمعي رشد كنند 

و باز ، مي داند تا عقل ها از . قدرت و سلطه گري و سلطه پذيري هستند 

ينده را آن سان كه جريان يافته است ، خالي نشوند، حال و آگذشته، 

 فرعون. زاد از دست نمي دهند آتقل و بمثابه بستر تعقل و ابتكار و عمل مس

يان از گذشته واقعي خالي و از كجا خدائي مي جست اگر عقول مصر

نها را كه قدرت پرستان اسطوره كرده آگذشته جعلي پر نمي گشت ؟ همه 

اند  و مي كنند، اسطوره نمي شدند هرگاه عقلهاي تك تك مردمان و 

از گذشته واقعي خالي و از گذشته جعلي پر نمي شدند و نها آعقل جمعي 



 ٢٠

اسير زمان و دنيائي مجازي  نمي گشتند و قدرت را معجزه گر باور نمي 

 . كردند 

يان كه تجربه را در نيمه رها كردن است ، خود  اين عيب همگاني ايران- 3

ه رها مي شود در حقيقت، تجربه در نيم. گزارشگر زيست در استبداد است 

نچه انجام گرفته بدي آزيرا از زمان روبرو شدن با مشكل، گذشته ، يعني 

اسناد مي گويند سلطه گراني كه نقشه .  مي شود كه مي بايد نفيش كرد 

كودتا را طرح و اجرا كردند،  از جمله، بدين عيب همگاني ايرانيان 

عد از سقوط حكومت  ب:ن ريخته بوده اند آاميدوار و نقشه خود را بر پايه 

در واقع نيز، بعد از .  ، مردم نهضت خويش را فراموش مي كنند مصدق

 هم توسط رژيم شاه نفي شد و هم توسط  گروه كودتا، نهضت ملي ايران

ن شركت فعال جسته آبزرگي از همكاران مصدق و هم مردمي كه در 

اين تنها مصدق بود كه .   شكست خورده،  رها شد بودند، بمثابه تجربه اي

 را فراموش نكرده بود و نهضت ملي ايران را دنباله خود جنبش مشروطيت

اميدوار بود ، بلكه يقين داشت كه مردم ايران نهضت « ن مي شمرد و آ

 . » نقدر ادامه مي دهند تا به نتيجه برسد آملي را 

 تا  از مشروطيت گفتار و كردار شخصيتهاي سياسي ايران         در پندار و

 كه تأمل كنيم،  واقعيتي را به چشم عقل مي بينيم كه 1357انقالب بهمن 

راست .   زماني بهم پيوسته است حيات مصدق: ور مي يابيم آبس شگفتي 

در .  تشكيل مي دهد كه در يك جهت جريان داشته استراهي را  

هاي سياسي كه بندگي قدرت را كرده اند، حياتشان » شخصيت « عوض، 

نها آ.  خط سير هاي بريده و نا همسو است . زمان بهم پيوسته اي نيست 

مظاهر ايران زير سلطه و محروم از رشد و مصدق مظهر ايران استقالل و 

 . است زادي جوي و رشد طلب آ

       با توجه به اين واقعيت كه در كار جاعالن تاريخ مي نگريم ، مي بينيم 

 نخواهد لتهاي فعل سلطه گران نيك مي دانند هرگاه نسل امروز ايرانآ
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گذشته را نفي كند و بخصوص نخواهد تجربه يك قرن را رها كند و كار 

ت سلطه گر شود، مي بايد را از سر گيرد و بخواهد تسليم تقدير قدر

اما از دو گذشته كدام را  او بايد نفي كند ؟  پاسخ . گذشته را نفي كند 

  را ، جنبش ملي كردن صنعت نفتجنبش مشروطيت: تاريخ سازان اينست 

چرا ؟ زيرا  مردم و رهبران اين جنبشها .  را 1357را، جنبش همگاني 

 لذا، نسلهاي امروز و فردا،  بعنوان الگو، نه مصدق. را نبوده اند واقعيت گ

 ! را بايد برگزينند ...  كه  ، كه كاشاني ، كه شاه ، كه زاهديكه قوام

اي زادي را كه انديشه راهنما كنيم و بدانيم كه تا وقتي عقلهآ       اما بيان 

زاد نكنيم و استعداد ابتكار و خلق را بكار نگيريم ، اسب سركش آخود را 

تقدير را رام نمي كنيم و سازنده تقدير خويش نمي گرديم ، در مي يابيم 

 تجربه را مي بايد ادامه داد و به نتيجه رساند و بدين كار از عيب –الف كه 

ه اي را كه جنبشها   هيچ بخش از گذشته را  ، نه گذشت–ب . سود آهمگاني 

را در بر مي گيرد و نه گذشته اي كه تاريخ كودتا و استبدادها است، نمي 

هر دو بخش اين گذشته را مي بايد  نقد كرد و . توان و نمي بايد نفي كرد 

زادي و رشد در استقالل و آكوشش تاريخي براي بازيافت استقالل و 

ن درس كه اسناد آ.  رساند زادي و بر ميزان عدالت اجتماعي را به نتيجه آ

در رفع عيب همگاني كه تجربه را در نيمه : موزند اين درس است آمي 

رها كردن است ، مي بايد كوشيد و به رفع اين عيب است كه قدرت 

زمان، نه حال هاي بريده بريده كه بستر . پرستي از ميان بر مي خيزد

       .زادي مي گرددآپيوسته انديشه و كار در استقالل و 

 

 بنا بر اسناد، مقامهاي انگليسي و نيز امريكائي بر اين باور  بودند كه  ●

  بدون وجود امكان هاي ضرور دست به ملي كردن صنعت نفتمصدق

يان نهضت يد و ايرانآزده است و حكومت او با فشار مالي از پا در مي 
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يا برفرض كه امكانها  در آاما . راموشي مي سپرند خويش را به دست ف

 :  بجا بود يا خير؟ اختيار نمي بودند، نهضت ملي ايران

 را       كودتا بهترين دليل بر اين كه كمبود امكانهاي مالي حكومت مصدق

كانها را ايجاد كودتا شد براي اين كه مصدق موفق شد ام. از پا در نياورد

 يكي اينست كه از درسهاي سخت گران قدر نهضت ملي ايران. كند 

زيرا رشد از راه ايجاد .  فقدان امكانها مجوز تن دادن به سلطه بيگانه نيست 

وقتي مصدق نخست وزيري را پذيرفت، بودجه  . امكانها ميسر مي شود

مدهاي آ وابسته به دردر بخشي.  درصد كسر داشت 30دولت دست كم 

 سبب شد كه هزينه هاي شركت ملي ملي كردن صنعت نفت. خارجي بود 

با وجود اين، هرگاه بنا بر رعايت حقوق . نفت نيز بر دوش دولت افتد 

اما نه تنها . ملي مي شد، ايران با كمبود امكانهاي مادي نيز روبرو نمي شد 

 مانع ان را نپرداخت بلكه حكومت انگلستانشركت سابق نفت مطالبات اير

روسيه . از فروش نفت ايران شد و كشور ما را تحت فشار مالي نيز قرار داد 

نيز نه مطالبات ايران را پرداخت و نه حاضر شد از ايران نفت » شوروي « 

: شت با وجود اين،  مصدق برنامه اقتصاد بدون نفت را به اجرا گذا.  بخرد 

محور اقتصاد را كه رابطه با غرب و مصرف مي گشت، تغيير داد و توليد را 

مدهاي نفت و آبودجه دولت را كه وابسته به در. محور اقتصاد كشور كرد 

.  حقوق گمركي و مساعده ستاني از شركت سابق نفت بود، ملي كرد 

 ايران ن شد كه بنا بر دو سند از سندها، گزارشگر وضعيت اقتصاديآنتيجه 

در روزهاي پيش از انقالب، از راه اقتصاد نمي شد حكومت مصدق را بر 

بسا اگر از روز نخست،  .  انداخت و جنبش ملي مردم ايران را فرو نشاند 

ن كه جبهه آبه اجرا گذاشته مي شد، پيش از »  اقتصاد بدون نفت « طرح 

 و احب امتياز دستيار امريكا ايران دچار پراكندگي شود و اقليت صملي

 شوند ، نهضت ملي به هدف انگلستان در كودتا بر ضد نهضت ملي ايران

نه تنها ايران اقتصادي مستقل و رشد ياب مي . خويش دست مي يافت 
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چنانكه سند . يافت، بلكه غرب ناگزير مي شد تن به خريد نفت ايران بدهد 

نمي توان براي مدتي طوالني مانع از فروش نفت ايران :  مي گويند ها

پيش از ايران نيز،  مكزيك نفت خود را ملي كرده بود و سرانجام . شد 

 .ن كشور شده بودند آشركتهاي نفتي ناگزير از خريد نفت 

.  مرداد مي گويد  امكانهاي سياسي در اختيار نبودند 28        اما كودتاي 

در .  ز مي گويند زمان به زمان از اين امكانها كاسته مي شدند سندها ني

حقيقت، نه تنها قدرت طلبان وابسته به بيگانه  خويشتن را از خفت بيگانه 

سودند و به نهضت ملي نمي پيوستند ، بلكه از رهبري نهضت آگرائي نمي 

ان ملحق مي  بود كه كساني جدا مي شدند و به بيگانه گرايملي ايران

ن دسته از همكاران و همقدمان او كه بخاطر آ، به قول مصدق. شدند 

 شركت كرده بودند،  در بيگانه گرائي و قدرت طلبي در نهضت ملي ايران

 . دشمني با حكومت نهضت ملي پيشتاز نيز مي شدند 

در تاريخ ايران، :  روي داد  ايران       با وجود اين،  امر مهمي در تاريخ

پيش از نهضت ملي كردن صنعت . جنبشهاي ملي فراوان رخ داده اند 

اما اين .   رخ داده بودند ، جنبش تحريم تنباكو و انقالب مشروطيتنفت

.  كردند اول بار  بود كه مردم همه روز در نهضت ملي نقش پيدا مي

نها  در آ موفق شد مردم را در صحنه نگاه دارد  و به  يمن حضور مصدق

صحنه سياسي كشور،  دولتي كه در وابستگي به قدرت مسلط ساخت گرفته 

 مرداد نيز مردم به 28هرگاه در : اسناد مي گويند  .  وردآبود، تحت مهار 

اما چرا اين امكان بكار . ميد مدند، كودتا به شكست مي انجاآصحنه در مي 

نرفت ؟  همانطور كه در اين تاريخ مي خوانيد، توجيه اين بوده است كه 

ن، دولتي مي ماند بدون آگرچه كودتا را مي شد در هم شكست اما بعد از 

 و انگليس و روس  و با امكان مالي ضرور براي مقابله با تحريكهاي امريكا

 از سوئي و ارتش نا منسجم از سوي ديگر و برانگيختن وجود حزب توده

بنا بر اين، شايسته اين بود كه به مردم كشور نقشي در ...  ايلها به عصيان و
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نچه بايد مي شد، بدون خون ريزي آناكام كردن كودتا داده نمي شد و 

 . دست كم كشور تحويل روسيه نمي گشت . مي شد 

 استدالل صحيح بوده است؟ اسناد پاسخ منفي به اين پرسش يا اين       آ

در حقيقت، رهبري نهضت ملي نمي دانست كه دست دشمن . مي دهند 

خالي است و چاره خود را در اين مي بيند كه كار نفت را با حكومت 

با توجه به اين واقعيت كه برخاستن مردم به جنبش .  تمام كند مصدق

ورد تجربه آ، ره ضور مداومشان در صحنه سياسي ايرانهمگاني و  ح

ن گل بر گلوله پيروز آ بود و  انقالبي را ميسر كرد كه در نهضت ملي ايران

شد و همين حضور  مداوم كار رهبري قدرت طلب را به جائي رساند كه 

ورد نهضت ملي آه، دست  ميليون بگويند بله من مي گويم ن35: بگويد 

با توجه به اين امر كه، اين بار، بيرون كردن .  ايران بسي بزرگ است 

وردن گروههاي آروي ( مردم از صحنه سياسي كشور بسي دشوار تر شد 

زورمدار به خشونت و گروگانگيري و  محاصره اقتصادي  و جنگ و بكار 

، باطل )ران و انيران انداختن ماشين اعدام  و بحران سازيهاي مداوم در اي

حاكمان مستبد همچنان، در وحشت :  كننده سحر استبداد يافته شده است 

در . ورند آاز جنبش همگاني مردم، صبح را به شب و شب را به صبح مي 

حقيقت، چنين جنبشي است كه ايران را بطور برگشت ناپذير در راست 

.  اعي قرار مي دهد زادي و بر ميزان عدالت اجتمآراه رشد در استقالل و 

زادي حضور مداوم مردم كشور را در صحنه سياسي آفراگير شدن فرهنگ 

ميسر مي كند و اين حضور ضامن استقرار و استمرار مردم ساالري پيشرفته 

اي مي شود كه به يمن شركت مردم در رهبري امور خويش، از فساد 

و پس از او، نها كه پيش آرمان مصدق و همه آاينست  .  مصون مي ماند 

رمان آاين .  زادي را در پيش گرفتند و مي گيرند آراست راه استقالل و 

 .در حال تحقق است 
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 را سفارت امريكا » دانشجويان پيرو خط امام«  ، 1358بان  آ13 در – 1

ر اين باره رجوع د. ن را به گروگان گرفتند آاشغال كردند و كاركنان 

 ، كتاب دوم در گروگانگيري ، نوشته   سياست امريكا در ايران« كنيد به 

 Trick or ترجمه كتاب  و نيز مراجعه كنيد به  . ابوالحسن بني صدر

Treason , The October Surpirse Mystery از   

اكتبر « ه هاي جديد پيرامون تحقيقها و يافت« روبرت پاري و نيز به  

از روبرت پاري ، هر دو ترجمه  ابوالحسن بني » ايران گيت « و » سورپرايز 

  . جعفرياز محمد » گيري و جانشينان انقالب گروگان« صدر و 
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شدن به نفي و يا فرموش كردن گذشته تسليم 

 تقدير سلطه گر است
 
 

 
 

  در حال بدرقه 1332 مرداد8در روز ) با كاله و عينك( رضا پهلويغالم

 .فرستاده سيا و اينتليجنت سرويس به تهران  بعنوان،اشرف پهلوي

 

 ايـن   . منتشـر كنـد     خود را   نيز الزم ديده است خاطرات      غالمرضا پهلوي  ׃توضيح  

 تناقضـهاي دروغهـاي كتـاب       د، و نـ حقايق راست كم و دروغ بسـيار دار        ،خاطرات

 .آشكار هستند
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 وازجملـه ايـن درس   .حقـايق آشـكار مـي شـوند      ،م كنـي برطرفآنها را      هرگاه

  و نه آن را مي بايد فراموش ، گذشته بايد ماند نه در׃تجربه رامي آموزند 

.  سـاخت  م را با ابعاد بـزرگ تـر بـازخواهي         ، همان مگذشته را كه فراموش كني    . كرد

حـال و آينـده را   ، اختيار بنـاي  م و درسش را بكار نبريمگذشته را كه تجربه نشناسي    

 :چرا كه.  ماندم در مدار بسته بد و بدتر خواهي داد وماز دست خواهي

 .گذشته و آينده است،حال.  پيوسته است، زمان– الف 

 داشتن انسان در گذشته و يا مجبـور كـردنش از   به نگاه  تنها قدرت نياز دارد- ب 

 به دنبال كودتاي    براي مثال، . گرفتن از تجربه هايش   ناديده گرفتن گذشته و درس ن     

.  نيمـه تمـام رهـا شـد    ، تجربـه مشـروطيت  1299 اسفند 3 و  رضاخان، در  ضياءسيد  

اگـر گذشـته را    .  پرداختنـد   مردم ايران  هزينه سنگين باز سازي سلطنت استبدادي را      

، ن درس را گرفته بوديم كه مـي بايـد  ، اي1299فراموش نكرده بوديم و از كودتاي       

ي اداري و نظـامي را مـردم سـاالر     ، مي بايد ساختها    كرديم يمفرهنگ آزادي پيدا    

ايدئولوژي «  ولو به عذر  ، بهر عذر،    ، مي بايد مراجعه به قدرت خارجي      مي كرديم 

، مـي   يمي مانـد  برابر دست نشاندگي، القيـد نمـ      يم و در    دشمرمي  را مجاز ن   »مترقي

 28 كودتـاي    ، . .....م،  مـي بايـد     مـي كـردي   بايد سازمانهاي سياسي مردم ساالرپيدا      

باز اگر اين كودتـا     .  روي نمي داد   مرداد، آنهم در دمادم پيروزي نهضت ملي ايران       

، بابـت   سـال 50 خـاطر سـلطه گـري كـه بعـد از      راموش نمي كـرديم و محـض    را ف 

 آلبرايـت وزيـر امـور خارجـه حكومـت       مـادلين   خـانم ( كودتا پوزش مي خواهـد      

د توسـط    مـردا  28 از انجـام كودتـاي        2000 مـارس    17 ،طي سـخنراني در     كلينتون

، و بعـد     نمي شمرديم  ي را بر استقالل مقدم    ، آزاد ) پوزش خواست  حكومت امريكا 

از پيروزي انقالب، بجاي ايجـاد سـتون پايـه هـاي اسـتبداد و فـراهم آوردن زمينـه                     

كارهائي را انجام مي داديم كه مانع از بازسازي استبداد و برقرار            بازسازي استبداد،   
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امـروز،   ، روي نمـي داد و     60بگـردد، كودتـاي خـرداد       » سلسـله روحانيـت     « شدن  

دتـا و مراجعـه    كه آلت فعـل امريكـا و انگلـيس در كو        ي شد خانواده اي طلبكار نم   

، براي كودتا و جلوگيري از پيروزي نهضت ملـي ايـران بـوده              كننده به ارباب خود   

  نيـز   ودر زير، محض عبرت گرفتن، نكاتي را از خاطرات غالمرضـا پهلـوي    . است  

 منتشـر و   بتـازگي  سال50با گذشت  كه  از اسناد دوران نهضت ملي ايران   نكاتي را 

 .  مي آوريم ،به فارسي ترجمه شده اند

  با غالمرضا پهلوي و پاتريك ژرمن مصاحبه ايست كه ايمان انصاري،  كتاب

 :عنوان كتاب. بعمل آورده اند

 Mon père , mon frère Les Shahs d’Iran  
نكـات  .  انتشار داده اسـت  2004 در پائيز Editions Normantكتاب را . است 

ياد آور مـي شـود كـه از قسـمتهائي كـه نقـل مـي        (  عبرت آموز كتاب اينها هستند    

 ׃)شوند، يكچند از دروغها را خاطر نشان مي كنيم 

پدر من كه براي بيرون كشيدن كشورش از غرقـاب، بـا شـيطان نيـز                «  ◄

انگليسـي هـا كـه از خطـر نفـوذ      . مي شد، به انگليسي ها متكـي شـد       متحد  

ژنرال . ، تصميم گرفتند از او حمايت كنند       به وحشت افتاده بودند    كهابلشوي

.  حمايت از او شده بود، مجذوب او شد مأموراز سوي لندنكه  ،نسايدوآير

او حتـي منتظـر تعليمـات    . ي صـاحب عـزم را مـي ديـد      رانآخر او يك اي   

 اسباب الزم را داد تا      ،حكومت خويش نشد و به قزاقهاي تحت امر پدر من         

ببرد و به لندن خاطر نشان كرد كه        ) دولت مركزي   (كه بتوانند با سرعت از    

وزيـر تـام االختيـار حكومـت         . پدر من مي تواند ايـران را نجـات دهـد          

، ايـن   ، وزيـر خارجـه انگلسـتان       لـرد كـرزن    ، بـه  ، سر پرسي لورن   لستانانگ

، دو صـفتي    رضا خان قوي و رو راست  اسـت        «  ׃را مخابره كرد     اطالعات  

، بجـا  بنا بر ايـن . ن  تعيين كننده است داشتنشا) ايران (   ،كه در اين كشور  

 نظمي كـه بـر اثـر سياسـت          ته شود زيرا با او    ست او كامال باز گذاش    است د 
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ـ  ... « . »بازيهاي فئودالها هيچ وجود ندارد، برقرار مي شـود         ها مـي   يانگليس

 اما نمي خواستند راه  رسيدن كمونيستها  را          ،خواستند ايران را ترك كنند    

 كه برقرار كـردن يـك       ،تاكتيك پدر من  . به دروازه هاي هند باز بگذارند     

 بود و مي توانست راه هند را بر روسـها بـر بنـدد،               انحكومت قوي در تهر   

مسلم است كه در دراز مدت، قصد او        . خواست انگليسي ها را باز مي تاباند      

 ...بـود   آزاد كردن كشورش از بردگي اقتصادي بـود كـه لنـدن تحميـل               

 » ... ، انگليسها از كمكي كه به پدر من كرده بودنـد، پشـيمان شـدند              بعدها

 .) كتاب 46 و 45صفحات (رده ك

، انگليسي ها پول و تجهيزات را به پدر او بنا بر ادعاي غالمرضا پهلوي  ׃توضيح 

 الدين طباطبائي در خاطرات خود مي نويسد ژنرال اما سيد ضياء. داده اند

هر دو، . را كه رهبري كودتا با او بوده استيز. داده است پول را به او ،نسايدوآير

. ، به خدمت قدرت بيگانه درآمدند»هدف وسيله را توجيه مي كند «كه به اين عذر

، اعتراف مي كند كه  چون جائي براي انكار نيست،امروز، فرزند آن كودتاچي

پدر او، اال اين كه مدعي است هدف . پدرش را انگليسها نامزد كودتا كرده اند

 تحميل بردگي اقتصادي بوده است كه انگليسها به ايران از آزاد كردن كشور

، رها كردن ايران از بردگي اقتصادي  خارجي كردن اقتصاد ايرانآيا.  !كرده بودند

 رها كردن ايران از اسارت 1933آيا امضاي قرار داد اسارت بار و ننگين  بود ؟

 كه به  مدت -ح تمديد آن طر، ي كه بنا بر شهادت اسنادداقتصادي بود؟ قراردا

:  پيشاپيش تهيه شده بود - امضاء شد ، 1993 تا دسامبر1933 از آپريل ،شصت سال

يادداشت تنظيم شده از طرف وزارت خارجه انگليس درباره مراحل مختلف بنا بر  

 تا 1929يه يس از ژانومذاكرات نفت ميان دولت ايران و شركت نفت ايران وانگل

 آمده 1929 در اول ژانويه  در گزارش دور اول  مذاكرات   تهران1932دسامبر

 توافقهاي زير نسبت به تنظيم قرارداد جديد ،درعرض مدت اين مذاكرات« : است
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 و » و هيئت عاليرتبه  شركت نفت به عمل آمد ميان جناب اشرف تيمور تاش،نفت

دولت ايران موافقت كرد كه به جاي :  به روشني تاكيدميكند كه  آند يكدربن

 به شركت نفت داده شود كه مدت آن ازتاريخ عقد ي امتيازجديد،امتياز دارسي

از كتاب (1989 تا 1929 يعني از.شصت سال باشد) 1929تابستان ( ،قرارداد جديد

 انتشارات توس  صعود وسقوط تيمور تاش به كوشش دكتر جواد شيخ االسالمي

تيمورتاش كه رضا خان را به  تملك تاج و ). 156، ص 23سند شماره  1379

تا جائي كه رضا خان . داشت   نفوذ فوق العاده اي در او،  كرده بودتخت تشويق

 بعد ها مورد غضب رضا خان ليو. »قول تيمورتاش قول من است« : مي گفت 

ديد كه از طرح تمآنبنا بر اين، او با . دستور وي در زندان كشته شدقرار گرفت و ب

 سال قبل آگاهي 4 يعني از 1929،  از ژانويه  سال60قرارداد دارسي به مدت 

، تقي زاده دريادداشتهايش. صحنه سازي كرد، داشت، پيش از تمديد آن قرار داد

 خصوصيتي داشت كه با هيچ يك از وزراء  با مرحوم فروغيرضا شاه« :مي آورد

غالبا  افكار و نيات پنهاني خود را با آن . و رجال مملكت آن خصوصيت را نداشت

در قضيه لغو امتياز دارسي هم پيش از آنكه پرونده . مرحوم در ميان مي گذاشت

امروز مي نفت را توي بخاري بيندازد، فروغي را خواسته و محرمانه به او گفته بود 

 به خود توهم بد. آيم به جلسه هيئت دولت و يك تشددي به تمام  وزراء مي كنم

زاده هم  تقي اين جريان را خودت محرمانه به.  !خواهم گفت ولي آن را بدل نگير

ولي غيراز شما دو نفر  هيچ كس نبايد ازاين .  بگو كه او نيز پيشاپيش با خبر باشد 

ه فروغي مرخص مي شود و مي خواهد ازاطاق بيرون بعد ك.  نقشه من مطلع گردد

رضاشاه  «، ».ويد به تقي زاده هم نگومي گ و  دوباره پشت سرصدا مي زند،بيايد

مخبرالسلطنه " نخست وزير به  روكرد،به جلسه هيئت وزراء ورود پس از

وز عذرتان اين بود كه  كاراين پرونده نفت به كجا رفت؟ تا دير: و گفت "هدايت
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نكارا بر براي تعيين تكليف قضيه بهتراست دست نگاه داشت تا وزير خارجه از آ

 تا وقتي خودم هستم ؟، داخل چه آدمي است"فروغي"وزيرخارجه  . گردد

بعد از گفتن اين حرفها پرونده . احتياجي به حضوراين وزير و يا آن وزير نيست

قاطعانه به وزراء دستور داد كه ش بخاري و نفت را برداشت و پرت كرد توي آت

 : نويسنده– جلد دوم ،آئينه عبرت(» !!الغاء امتياز دارسي رابدهيدانشينيد وترتيب ب

 - ويراستار احمد انواري-959 تا 958 ص – دكتر نصراهللا سيف پور فاطمي

 ) .انتشارات جبهه مليون ايران

 كه اين بار، آلت 1332 مرداد 28، يعني كودتاي  كودتادر باره دومين 

 ׃ بود، مي گويد ، محمد رضا پهلوي برادر او،فعل

، دم ن شد در كالبد زندگي سياسـي ايـران      ، شاه برآ   1948هم از ابتداي    « 

ي  بـرا را اساسـي از مجلس خواست پايه هاي تغيير قـانون  . تازه اي بدمد 

مذاكرات در اين بـاره انجـام       .  بگذارند    با شرائط جد يد منطبق شود      آنكه

تشكيل مجلس سنا در قانون اساسي پيش بيني شده اما اين مجلس            . گرفتند  

ـ      1948در سال   . ه تشكيل نشده بود     هيچگا هماننـد  . د اين مجلس تشكيل ش

ص (» ، شاه حق انحالل مجلـس را بدسـت آورد           مردم ساالريهاي سلطنتي  

 )اب  كت141

نـد زورپرسـت، كودتـا بـر ضـد          ، در منطـق زورپرسـتي فرز      ر بـدين قـرا    ׃توضيح  

، از راه تشكيل مجلس مؤسسان قالبي و تشكيل مجلس سنا كـه نيمـي از    مشروطيت

 بدسـتور او سـر از صـندوقها بيـرون      ،اعضاي آن را شاه معين مي كرد و نيمي ديگر         

بديهي است  !  زندگي سياسي خوانده مي شود     مي آوردند، دم تازه دميدن در كالبد      

 از اين رو،.  به تصويب رساندن قرارداد نفتي جديدي بود اين كودتا نيز مقدمه 

 ׃مي گويد1332 مرداد 28فت وكودتاي  و ملي كردن ندر باره مصدق
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دهن وبه ر  ،   1923عضو هيأتي بود كه در       ) مصدق(از ياد نبريد كه او        ... «

در .  به رودهن رفته بـود هر به ق  او  .  باز گرداند  را به تهران  آمد تا رضا خان     

  . )144صفحه ( » . سال داشت69 مصدق ،1949

 موافقـت   از شركت انگلـيس و ايـران  ژنرال رزم آرا   ،   1951 در آغاز سال    

تـا آن زمـان، ايـن       .  درصد شـود   50،  نفتآمد  گرفت كه سهم ايران از در     

،  در مسجدي در تهـران     او . سهم باالترين سهم از درآمد در خاورميانه بود       

او نه مي .  نخست وزير شدعالء...  با تيري كه به سر او شليك شد، كشته شد        

يت بـراي   د بدترين وضع  نتوانست از انگليسي ها امتيازهائي بگيرد كه نگذار       

 اسفند 29 ( مارس 19در . مي توانست مردم را آرام كند   ه  و ن آنها پيش آيد    

در ...  را تصـويب كـرد  مجلس به اتفاق آراء اصل ملي كردن صنعت نفت     ) 

برابر رفتار تهديد آميز حكومت انگليس، شاه كـه خـود نيـز جانبـدار ملـي       

مـا مـي دانـيم كـه         « ׃ گفـت    كردن صنعت نفت بود،  به سـفير انگلسـتان         

در صـورت  دانيـد  ب. چتربازان شما آماده اند كه به قبرس فرسـتاده شـوند            

بـراي دفـاع از     را  ، من خود فرمانـدهي نيروهـاي مسـلح           شما حمله قواي 

  )152 و 151صفحات  . (» ، برعهده خواهم گرفت استقالل ايران

 موافقت با تسهيم به نصف شدن درآمـد نفـت را   آرا كه رزم    را ادعااين   ׃توضيح  

 نتوانست امتيازهائي    عالء ׃زيرا مي گويد  . بدست آورده بود، خود تكذيب مي كند      

اگر انگليسي ها با تسهيم به نصف موافقت كرده بودند، او دست كم مـي         . را بگيرد 

خـود مـي     از او، رزم آرا پـيش . توانست آن را به اطـالع مجلـس و مـردم برسـاند    

 استقالل كامل كشـور را هـدف   هرچند نهضت ملي ايران. توانست اين كار را بكند 

 را متوقـف نمـي   كرده بود و امتيازي از اين نوع، جنبش ملـي كـردن صـنعت نفـت            

 ي را هـم كـه      حاضر نبودند موافقت نفتـ     هااما اسناد حاكي از آنند كه انگليسي      . كرد  

اما مضحك تر   .  آرامكو با عربستان بعمل آورده بود، با ايران به عمل آورد           شركت

از آن، دروغي است كه در باره طرفداري شاه سابق از ملـي كـردن نفـت و تهديـد               
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دروتر از زبان اسناد، خواهيم شنيد كه تصويب شدن ملي          .  مي گويد  سفير انگلستان 

 ، امريكـا  تلخ آمده است و او و وزير دربارش        به ذائقه او سخت      كردن صنعت نفت  

 و سـپس،  با حكومت ملـي مصـدق  » مسئله نفت « و انگليس را به خودداري از حل       

 .كودتا بر مي انگيخته اند

 ׃ي گويد  اين دروغها را م، غالمرضا پهلوي مرداد28در باره كودتاي  ◄

در .  شـد  بسـود مصـدق   ) براي انحالل مجلس    رفراندوم  (نتيجه رفراندوم   « 

چون تقلـب   . حقيقت، او در پي تصويب همگاني بود و آن را بدست آورد           

، ديگر نمـي توانسـت زمـان        د، برادر من در مقام حافظ مشروطيت      مسلم بو 

اوت، همـانطور كـه قـانون اساسـي بـه او            13در  . اقدام را به تأخير اندازد    

اختيار داده بود، طي دو فرمان، مصدق را از نخست وزيري عزل وژنـرال              

، فرمانده گـارد    سرهنگ نصيري .  رابه نخست وزيري منصوب كرد       زاهدي

ـ  »شـير پيـر     « امـا   . خانه او برد  شاهنشاهي فرمان عزل مصدق را به        ا بـر   ، بن

. ، مـردي نبـود كـه تحـت تـأثير قـرار گيـرد              ني كه به او داده بودند     عنوا

دستور .  دست كم در نظر خودش،  به او مشروعيتي بخشيده بود            ،رفراندوم

، با الغاي دستور عزل نخسـت وزيـر       . ندداد سرهنگ نصيري را توقيف كرد     

 آنها چاره اي جز تـرك ايـران       . زندگي شاه و ملكه ثريا در خطر واقع شد        

  . )162 و 161صفحات (     »نديدند

، قانونيت نداشت، پس، از     ب روي داده و بنا بر اين      قلگر در رفراندوم ت    ا ׃توضيح  

ديد شاه، مجلس برجا بود و در حضور مجلس، شاه نمي توانست نخسـت وزيـر را                  

عزل كند و فرمان عزل، بعد از نيمه شب، بـا بـه حركـت درآوردن لشـگر گـارد و                      

 . در قانوني كشور ابالغ شوبه نخست وزي... زيران وتوقيف و

، اوضاع را بر وفق مراد     دعي مي شود رفتن برادرش از ايران      پس از آنكه م   

 ׃، مي گويد كرد
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كارآمدي را از خود نشان داد كه در يـك روزنامـه            اين   ژنرال زاهدي «  

 تا مردم آگـاه     ه بود، انتشار داد   كوچك دو فرماني را كه برادرم صادر كرد       

 شاه نخست وزير ׃، وضعيت واقعي كدام است شوند كه از لحاظ مشروطيت

  )163صفحه ( » ... را عزل كرده است

ارتش كه توسـط    .  در آمدند   روحانيان و بازار و مردم به خيابانهاي تهران        «

برده شده بود، از شاه خود فرمـان يافـت وارد عمـل      از تهران دور     مصدق

، بـا دادن  نخست وزيـر جديـد مـردم را   ...  آوردشود و مهار شهر را بدست    

. اطمينان كه شاه به كشور خويش باز مي گردد، دعـوت بـه آرامـش كـرد               

 . بدين سان، كودتا شكست خورد 

، خـود ان  در فرودگاه مهرآباد، مـورد اسـتقبال بـرادر   ، شاه   اوت 22     در  

 قـرار گرفـت      اهللا كاشاني  ت و اعضاي هيأت وزيران او و آي       ژنرال زاهدي 

  )165صفحه ( »   ...

،  بـه قـول غالمرضـا پهلـوي      . يكـي اسـت      هابدين سـان، زبـان زورپرسـت       ׃توضيح  

 بنـي     د كه مالتاريـا نيـز مـدعي شـد ايـن      به ياد مي آور    .! كودتا كرده بود     مصدق

 ! بوده است كه مي خواست كودتا كند و كودتاي او شكست خورد صدر

 سيا به خود مي بالد كه بازگشـت شـاه           "׃  مصاحبه كنندگان  از او مي پرسند        

 و او پاسـخ مـي      " ؟ چيست امربنظر شما حقيقت    . را به كشور سازمان داده است       

 ׃دهد 

، از سـوئي    بازگشـت بـرادر مـن بـه كشـور را          . سـت   اين يك دروغ ا       « 

 تـدارك كردنـد كـه فرمـان شـاه را در              و ژنرال زاهدي   سرهنگ نصيري 

وي ديگر توسـط  دست داشتند و مردم را از تصميم شاه آگاه كردند و از س       

كه خواستار بازگشت شاه به كشور بودند،         اهللا كاشاني  ، نظير آيت  روحانيان

 رتبهاين رويداد، خود گوياي اهميت نقش مقامات عالي م        . تدارك كردند 

 كمتـر   ،بسا تصميم آنها بر بازگرداندن شاه بـه كشـور         . ديني آن زمان است   

بخاطر عالقه به شاه و بيشتر از بـيم كمونيسـتها بـود كـه در صـحنه سياسـي                
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دانشـجويان دانشـكده افسـري بـه ميـان          . ز، بس حاضر بودند      آن رو  ايران

مردم رفتند و وضعيت را براي مردم تشريح كردند و آنان را بـه عمـل بـر                  

، من مي توانم تأييد كنم كه بازگشت برادر مـن بـه              سال بعد  50. انگيختند

 . قعي مردم بوداكشور ثمره اراده و

 مصـدق . ازگشت شاه ذيعالقه بـود           با وجود اين، بايد بگويم كه سيا به ب        

بقـاي  .  را واردحكومـت خـود كـرده بـود           اعضاي نزديك به حزب توده    

سيا ...   بود  در امور داخلي ايران  حكومت او بمعناي نفوذ روز افزون مسكو      

سود شاه، اختصـاص    بودجه مخصوصي را براي برانگيختن تظاهركنندگان ب      

الزم نبـود بـه مـردم پـول           اما نيازي به صرف همه آن نشد زيرا       . داده بود 

اين امر را  رئـيس      . داده شود  براي آنكه خواستار بازگشت شاه خود شوند         

اما اين امر مانع از آن نشد كه بخـاطر مداخلـه اي             .  افشا كرد  سيا، روزولت 

 حق اخالقي بر شخص شاه مي بخشيد، سـيا بـه           كه واقع نشد و به سيا نوعي      

، سيا زندگي سياسي ايرانيان را زهـر       سال 30بمدت نزديك به      . د ببالد   خو

 سيا مي خواست به ايـران و شـاهش فشـار     ،با اين ادعاي دروغ. آلود كرد  

  اورد كه مديون او هستنديب

و بيشتر خوش مي آمـد    و طرفداران ا        اين برداشت سيا  به مذاق مصدق      

تـرجيح مـي دادنـد       .  به آنها وارد كردنـد       تا قبول شكستي كه مردم ايران     

ثابت كنند كه قدرت را بخاطر آن از دست دادند كـه امريكائيهـا تصـميم                

اين رويه مصدق و هواداران او ... گرفتند شاه را بر تخت سلطنت باز نشانند   

ـ  .آسان كرد د اطالعات   كار را بر سيا، در  اشاعه ض        دارك در اختيـار سـيا       م

 سال بعد مـي بايـد واقعيـت را          50كه طبقه بندي فوق سري يافته بودند و         

آشكار كنند، بنا بر آگاهي كه بتازگي پيدا كرده ايم، در آتش سوزي گـم               

  )169 تا 167صفحات  . (  »!شده اند

  ׃توضيح 
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 را وارد حكومت خود نكرده      ه حزب توده   توده اي يا شخص نزديك ب       مصدق - 1

 .بود 

  بود چون آن براي كودتا در تهرانور مأم بلكه رئيس سيا نبود روزولت- 2 

 ، به اوباش دالر و چماق مي دادندفرصت تبديل دالر به ريال بدست نيامد 

 . مي كردند ، كودتا ، و وارد  عمل 

 مي ايران ، فرمانده عمليات، در اول شهريور پس از كودتا به كرميت روزولت- 3 

 به من اشاره كرد و اولين پس از برگزاري تشريفات، شاه« :رود و مي گويد

خدا و ملتم و  مديونمن تختم را « :ه با لحن رسمي ادا كرد اين بود عبارتي ك

 » ارتشم و شما هستم

  به قلم شادروان سرهنگ ايران در كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت- 4

امريكايي  انگليسي و نجاتي سندي را بابت همكاري شاه سابق با كودتايا غالمرض

 بنا به اسنادي كه اخيرا « : درج كرده است كه مي گويد

 بوده  و  سالها حقوق بگير آمريكا، از طبقه بندي سري خارج شده، شاه مخلوع

(  1979  فوريه 14 در تاريخ .دريافت ميكرده است) پول(  دالر  ساالنه يك ميليون

، با شركت رؤساي كميته هاي فرعي مشترك سناي آمريكا،  )1357 بهمن 25

 نمايندگان و دادگستري و بازرگاني و همچنينخارجه   و–كميته هاي دفاع 

اطالعاتي  وابسته، با حضور نمايندگان وزارت دپارتمانهاي قضائي و سازمانهاي 

اره  و در به تشكيل گشتسازمانهاي مذكور، بمنظور بررسي اوضاع ايران خانه ها و

پ .قاي جوزفآ :، مذاكراتي بشرح زيرآمده استپشتيباني اياالت متحده ازشاه

 -ديويد .   رئيس كميته فرعي دفاع ازآقاي هون   Joseph P. Addaboآدايو.

، سئوال مي كا معاون وزارت خارجه آمري Han David Newsomنيو سام

نا آرامي هاي ايران، آيا در باره اين واقعيت كه شاه حقوق كند؛ با شدت گرفتن 
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ي پرداختيم، سرو بگير اياالت متحده بوده است و ساالنه يك ميليون دالر به او م

صدايي از سوي شورشيان شنيده شده است؟ همچنين آيا اين موضوع در 

 شعارهاي  آنها مورد  استفاده  قرار گرفته است؟

نه، ولي :   معاون  وزارت خارجه در امور سياسي پاسخ مي دهد،     نيوسام

 ما از شورشيان ما را حامي اصلي شاه مي دانند، همچنين بيشتر موضوع  پشتيباني 

يكي از مسائلي كه درآن  روزهاي نافرجام با آن ... نيروهاي مسلح مطرح است

مواجه بوديم اين مطلب بود كه هرگونه اقدام  نيروهاي  مسلح را براي فرونشاندن 

يي درحال بخشي از احساسات ضد آمريكا.  ميدانستند به غلط از ناحيه ماانقالب،

، زنده ياد )615 و اصل سند در ص 485 تا 484ص ( ».تغليان، بهمين علت اس

وقع مبلغ يك بدين ترتيب در آن  م« سرهنگ نجاتي در حاشيه آن  مي نويسد

سال ها بعد با افزايش در آمد نفت كه . ، پول قابل توجهي  بودميليون دالر براي او

و اطرافيانش هران، برادران ا ميليارد دالر شد، غارتگري او، خو20ساالنه بالغ  بر 

سري به حساب  او ريخته   با اين حال، اين مبلغ يك ميليون دالر بطور. شروع شد

  ». مي دانستالت متحده آمريكاا، آن را نشانه پشتيباني ايمي شد و محمد رضا شاه

 ׃دروغگو كم حافظه مي شود  - 5

اشـرف را مالقـات مـي كنـد، از           كه مي گويد مرتـب خـواهرش          غالمرضا پهلوي 

، يادش نبوده كه خواهر او نيز خاطرات نوشته و در آن فاش گفته است كه دو                  قرار

 بـا او ديـدار كـرده و او را بـه              سيا و ديگري از انتليجنـت سـرويس          مأمور، يكي از  

فرامـوش كـرده   ي آنها مطلع كنـد و   فرستاده اند تا شاه سابق را از نقشه كودتا     ايران

نگاه كنيد بـه   .(  به منزل  او رفت      1332 مرداد   3است كه اشرف براي اقامت درروز       

 - ترجمه حسـين ابوترابيـان     –  خاطراتي  در تبعيد اشرف پهلوي      –دوچهره در آئينه    
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ن، او نمي تواند بگويد از كودتاي بنا بر اي    ) 1381 نشر حكاتت    - 263 تا     252ص  

 .   انتليجنت از راه آلت فعل كردن شاه سابق، بي اطالع بوده است-سيا 

 بي نقـش بـودن      گوياياين اسناد   .      اما اسناد را كلينتون دستورداد سيا انتشار دهد       

. ودنـد  ب  آلت دست سيا بودن شاه و زاهدي       گوياي. سيا و انتليجنت سرويس نبودند    

حتي انتشار دو فرمان نيز نه كار زاهدي كـه          . اسناد گوياي بي كفايتي اين دو بودند      

، يكـي سـند مربـوط       ترجمه هاي دو سند   ،  از اين اسناد  . وران سيا بوده است   كار مأم 

 روز پـيش از كودتـا     5 مرداد و ديگري گزارشي كـه        28به گزارش كامل كودتاي     

 ارائه شده و حاكي از موفقيـت حكومـت نهضـت ملـي و               به وزارت خارجه امريكا   

  به حل مسـئله نفـت بـا حكومـت مصـدق     فراخواندن حكومتهاي امريكا و انگلستان  

ــت  ــالمي ، اس ــالب اس ــد  در انق ــده ان ــر ش ــند   . منتش ــن دو س ــاي اي ــه ه در ترجم

 اسـناد ديگـري انتشـار       ،غير از ايـن   . ورده شده اند  آ ، اين كتاب  ي»ضميمه ها «بخش

پـيش از آن،   .پيدا كرده اند كه ترجمـه آنهـا در دو جلـد انتشـار پيـدا كـرده اسـت           

قسمتي ديگر از كتـاب را بخوانيـد كـه گزارشـگر زورمـداري بيمارگونـه اعضـاي                  

 ׃ و انحطاط اخالقي آنها استخانواده پهلوي

ـ  دگي رفتـار   به بخشـن    با مصدق  به ذائقه من،   « ◄ ، توسـط    اوت 27در  . دش

 خـود او نيـز يكـي از وزراي          - توقيف شد       با منتهاي ادب   ،ژنرال زاهدي 

، 1953 نـوامبر    24ق زنداني شد و در      مصد . -كابينه هاي سابق مصدق بود      

او نخسـت   . محاكمـه او بـه يـك كمـدي واقعـي بـدل شـد              . محاكمه شد 

واست بصـفت نخسـت وزيـر و توسـط     مي خ. ا رد كرد صالحيت دادگاه ر  

خود را همچنان نخست وزير مي دانست و خواهـان  . ، داوري شود    مجلس

بازيگر كمدي كه او بود توانست هنر خـويش را          ...يك محاكمه سياسي بود   

 او هم مـي خندانـد و   در صحنه نمايش،  . دادگاه تماشاخانه شد  . نشان دهد   

 او كـه    .، با هنرمندي تمـام    كرد و هم تلخكام   ، هم متأثر مي     هم مي گرياند  
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  با خارج  بـود،  موفـق شـد خـود را شـهيد راه مـردم             ا روي سخنش اساس  

 و ، ضـد مشـروطيت  ريساالري  نمايان گرداند و تصميمهاي ضد مردم ساال     

او يك وطن دوست بـزرگ بـود امـا          ... ضد وطن دوستي را از يادها ببرد        

  »... ر خويش را، در لحظاتي بس مهم، از ياد برد منافع حياتي كشو

 ) كتاب 167 و 166 و 165صفحات  (

 آزادي خـواه شـده اسـت  و   وطن دوست و  بدين سان، غالمرضا پهلوي  ׃توضيح  

، پيش از ايـن   !  دم ساالري مي خواند    را ضد وطن دوستي و مر      تصميم هاي مصدق  

،  به شاه و تشكيل مجلس سنا آورديم       پيرامون دادن اختيار انحالل مجلس    قول او را    

 اينك الزم است ببينيم نظر او در باره مردم ساالري چيست ؟ 

سرنوشت يك كشور و تمامي يك      . سلطنت كردن مسئوليت بزرگي است    « 

تصميمها مي بايد با مواظبت تمام اتخـاذ  . ملت در دست شاه قرار مي گيرد    

 ) كتاب 172صفحه ( »...، هدايت شوندبا احساس وظيفه و عشقوند و تنها ش

 بـر ضـد آن بـود، قـرار گـرفتن            بدين سان، مـردم سـاالري كـه مصـدق          ׃توضيح  

امـروز  . سرنوشت يـك كشـور و تمـامي يـك ملـت در دسـت يـك شـخص بـود                    

مـي  »  ي مـردم سـاالري دينـ    « ، نظـام را ارگزاران نظام مافيائي واليت مطلقه فقيـه     ك

نكنـد، طـي ربـع قـرن، نسـل           تغيير  اجتماعي ايران  -براي آنكه نظام سياسي     . خوانند

شـده  ، مغزهاي جامعه ايران و سرمايه ها  بمثابه نيروي محركه تخريب             جوان كشور 

 .اند و مي شوند

بعـد بـه   .  توقيف شـدند   بطور عمده اعضاي حزب توده    و  ،   ديگران .…«* 

 ) كتاب 166صفحه (» ريج آزاد شدند تد

 و اعـدام بسـياري از افسـران و اعضـاي            آتش زدن كـريم پـور شـيرازي        ׃توضيح  

 .مي گويد» به تدريج آزاد شدند «  را حزب توده
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بخصـوص محكوميـت حسـين      . شمار محكومان به مـرگ كـم بودنـد          « * 

 ) كتاب 166صفحه  ( ».  كه اعمالش قابل بخشش نبودند، ناگزير بودفاطمي

 را كسـي مـي خوانـد كـه          ، او دكتر حسين فاطمي     كتاب 169در صفحه   * 

خواهي را بر افراشت اما نزد مردم كشور و نـزد جهانيـان              پرچم جمهوري 

، كودتـا مـي   به سـلطنت  كه بازگشت برادر او را       و از آنها  . اثري ببار نياورد  

 ׃خوانند، مي پرسد 

برادر مـن، شـاه     . كودتا بمعناي سرنگون كردن يك رژيم برقرار است           « 

 اگـر مصـدق  . قانوني كشور بود و ملتهاي دنيا او را برسميت شناخته بودنـد     

جمهوري را اعالم كرده بود و توسط مردم و دولتهـاي ديگـر بـه رسـميت         

، مي توانست كودتـا بـه     بازگشت شاه از سلطنت خلع شده     شد،  شناخته مي   

 گاه  مي تواند  بحق با مشروعيت         ، با آنكه يك مشروعيت پيشين     .شمار رود   

  ) كتاب169ص  (  ».پسين مقابل شود

كتاب از آغاز تا پايان، نه تنها سرشار از دروغ است بلكه گزارشگر ايـن              : توضيح  

تا ايـن زمـان، همچنـان عامـل     . ر نكرده استواقعيت است كه اين خانواده هيچ تغيي     

نـد  نه تنها از خيانتها به كشور احسـاس شـرم نمـي ك       .  است قدرت خارجي در ايران   

 مجـوز آن شـد تـا    گيري كه بردن شاه سابق به امريكـا     از گروگان ! كه طلبكار است    

قـول  ( »  ت بـا شـيطان    وحـد « رژيـم صـدام بـه ايـران  كـه فـرآورده              تجاوز نظامي   

غالمرضا در باره كودتاي رضا خان و قول بختيار بهنگام وحدت با رژيم صـدام در        

، براي حمله نظامي امريكـا بـه ايـران       و از آن پس، تا زمينه ساختن         ) جنگ با ايران    

 32 مـرداد  28، بنا بر ايـن  . امريكا در ايران است   اين خانواده عامل مطامع انگليس و       

زيـرا جـز   . بر فرض هم گذشته بود، فراموش شدني نبود  .  حال است  ،گذشته نيست 

  آنهـم بـا وجـود ايـن واقعيـت كـه ايـن        - طلبها نيسـت  بخاطر رعايت خاطر پهلوي   

بلكه خود  . ، از خيانت خود پوزش بخواهد     ده نه تنها حاضر نيست بخاطر ملتي      خانوا
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. تي چشـم پوشـيد      كه مي بايد  بـر خيـان         -خواند   را خائن نيز مي      را خادم و مصدق   

مـي  . ، مي بايد بخدمت قدرت خارجي درآمدن را نيـز پـذيرفت  بخاطر اين خانواده  

، در يـك رهبـري كـه رهبـري          هـا بايد از جمهوريت بمثابه انحالل تمـامي رهبـري          

همدسـت پهلويهـا و پهلـوي     ، بـا    ايـن مخالفـان     . جمهورمردم است نيزچشم  پوشيد    

مـرداد را وجـدان      28 .كـرده انـد     » مـرداد را عاشـورا       28« نيسـتند كـه    شـدن، طلبها  

 هـم تا نسلها كه از پـي       . ، ايرانيت، عاشوراي ديگري كرده است     تاريخي ملت ايران  

، ملتي اجازه داد گروهي براي تصرف قدرت بـه خـدمت            انمي آيند، بدانند هر زم    

تضييع وق فردي او    ملي او، حق  قدرت خارجي درآيد و استبداد برقرار كند، حقوق         

، تـا زمـاني كـه خـود را از رژيـم اسـتبداد وابسـته آزاد نكنـد، غـارت                      و ثروتهايش 

 .خواهند شد

امـا ايـن انـدازه مـي تـوان توقـع       .  نمي توان توقع سواد داشت     از غالمرضا پهلوي      

 ׃داشت كه او بداند 

شناسند وقتي او مسلط بـر كشـور         دولتهاي دنيا يك رژيم را به رسميت مي          - الف  

بـه رسـميت شـناختن بمعنـاي     . مي شود و از ثبات، ولو نسبي، برخـوردار مـي شـود         

 .مشروعيت بخشيدن نيست

 . موضوع به رسميت شناختن  دولت است و نه شخص- ب 

برهم زدن ترتيـب قـانوني اداره كشـور ، وقتـي تـوأم بـا تقاضـاي مداخلـه از                      -  ج

، كودتا بـا  مي گردد اقدام بر ضد حقوق ملي كشوري        قدرتهاي خارجي مي شود و    

، اين  شاه است كه بـراي نخسـتين بـار         از اتفاق، بنا بر اسناد،      . صفت خائنانه نام دارد   

 نخسـت پــوزش چنــد بــاره كلينتــون را  .از راه حـل كودتــا ســخن بميــان مــي آورد 

 ׃ بخوانيم 
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 را كـه     دكتـر مصـدق     ، حكومـت   آمريكا:  كلينتون بيل*

  توسط مردم ايران برگزيـده   ي پارلمان يبراساس دمكراس 

  بود سرنگون كردشده
 

 در )   1992 -2000 رئيس جمهور ايـاالت متحـده امريكـا   ( كلينتون بيل ◄

ــاحبه  ــارلي رز مص ــا چ ــه   ب ــار  مجل ــائي  ، خبرنگ  Executiveاي امريك

Intelligence Review )    پـس از  ،  )2005 فوريـه  19به نقل بي بـي سـي

يـران  ا«:  به ايران رسـيد گفـت      ي وقت ،ي درباره اوضاع جهان   يارائه توصيف 

داستان اندوهبار اين كشـور در واقـع از دهـه       .  متفاوت دارد  ال  كام يمورد

ـ   دكتر مصدقحكومت آمريكا،  كه آغاز شد  1950  ي را كه براسـاس دمكراس

 بـود سـرنگون كـرد و شـاه          شـده   توسط مـردم ايـران برگزيـده       يپارلمان

 يشاه نيز توسط آيت اهللا خمين     . را به ايران باز گرداند    ) يمحمدرضا پهلو (

اكثـر اعمـال    .  افتاديم  و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين        شتسرنگون گ 

 و حمايت كامل آمريكا صورت ي با آگاه  1980 صدام حسين در دهه      فجيع

 ». محروم ساختيم1950 در دهه ي پارلمانيما ايران را از دمكراس. گرفت

من ميدانم كه گفتن اين موضوع از جانب        . حداقل اين اعتقاد من است    «  

 بـه رياسـت     ي پسنديده نيست اما من هنگاميكه محمد خـاتم        ييك آمريكائ 

ـ  يدرايـن مـورد عـذرخواه   ،  برگزيده شد  يجمهور  اذعـان  ا  كـردم و علن

 شد اين واقعيت است و از بابت داشتم كه آمريكا باعث سقوط دكتر مصدق

 ».آن پوزش طلبيدم

 

 ما از اسناد قسمتهائي را  و به ترتيبي نقل مي كنيم كه تاريخ نهضت  : توضيح 

از سوئي و ،  را  و نوكران با غيرت انگليس و امريكا، رابطه دربار پهلويملي ايران

براي آنكه . ، گزارش مي كنند با امريكا و انگلستان،  را از سوي ديگرمصدق
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يخ و جاي جاي تاريخ به روايت اسناد تا ممكن است شفاف شود، هم زمان با تار

 . گزارش اسناد، به اسناد ديگر نيز مراجعه مي كنيم

 ،1954 تا 1951ري مربوط به سالهاي  سند بكلي س508مجموعه اي شامل    

 به كوشش ، جلد دو در» ، اسناد سخن مي گويندپنج دهه بعد از كودتا«زيرعنوان

  مهين سروري- رجائي دكتر احمد علي

را   آن1383 كه انتشارات قلم در سال پژوهش و برگردان شده اند ) رجاني( 

 : كرده است منتشر 
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 براي به  و در بار پهلوي انگلستانزمينه چيني 

خط سيد ضياء  :  ضياءنخست وزيري رساندن سيد

  روياروو خط مصدق
 

 
  طباطبائيسيد ضياء

آوريـل   17، واشـنگتن  AIOC  888 . 2553/4 - 175 (12 سـند شـماره   ◄

1951(   

 رئـيس اداره امـور    سـط رانتـري   ، تنظيم شده تو   صورت جلسه مذاكرات      

، مبنـي بـر   ايران به  به شايعات راجع  ك گي آقاي م  « ، تركيه و ايران   يونان

 بـه عنـوان     د ضـياء   و انتصاب سـي    اينكه انگليسها در صدد ساقط كردن عالء      

اي با اين كه ارزشـي بـر      : ، اشاره نموده و اظهار داشت       نخست وزير هستند  

 در واقع، وجـود ايـن       ، احساس كرديم  كه    اين گونه گزارشها قائل نبوديم    
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هـر دو دولـت ايـاالت       . شايعات وضعيت دشواري را به وجود آورده بـود          

 بايد از شاه بطور همه جانبه پشتيباني و تا زمـاني كـه عـالء     متحده و بريتانيا  

 ) كتاب 147ص  (  »در رأس دولت قرار دارد، از عالء نيز حمايت نمايند

 :ده در وزارت امور خارجه پيوست گزارش تنظيم ش* 

، براي دستيابي به راه حلـي رضـايت   ما مخالف اين هستيم كه بريتانيا   « - 3

از » زورمند«  و انگليس، تدابيري     بخش، در مسئله امتياز شركت نفت ايران      

ا اعمال زور ي  قبيل اعمال نفوذ در انتصاب نخست وزير موافق ميل خود، با            

، دولت  ما تصور نمي كنيم در حال حاضر       .  اتخاذ كند  تهديد به اعمال زور   

 )  كتاب 148صفحه ( » .بريتانيا سرگرم طرح ريزي چنين اقداماتي باشد

 كه در كاخ  شـاه   پيشنهاد نخست وزيري را پذيرفت و سيد ضياء  مصدق: توضيح  

  . كاخ را ترك گفتسته بود، ناگزير دست خاليجلس نشبه انتظاررأي تمايل م

   : يادداشت دبير مجموعه15 سند شماره ◄

 مـاده اي    9 آوريل، كميسيون ويـژه نفـت، باتفـاق آراء، قطعنامـه             26در  « 

 و انگليس و    اجراي قانون ملي كردن نفت و خلع يد از شركت نفت ايران           

و سـنا را بـراي اداره صـنعت         تشكيل كميسيون مختلط مجلس شوراي ملي       

 ) كتاب 158ص ( » .  را تصويب كرد نفت

 از  1951 مـه    7 تهـران  ) 788 - 00 / 5 - 751: تلگراف   ( 18 سند شماره    ◄

داراي اين نكات است  به وزارت امور خارجه     سوي گريدي سفير در ايران    

: 

ولـي  . حـال وي بهتـر اسـت        . ار را با شاه صرف كردم       ، ناه روز شنبه « *   

 مصوب در باره نفت و وي از بابت قانون. هنوز نگران سالمت خويش است  

 ولـي بـر اسـاس روشـهاي معمـول           .، بسيار اندوهگين است   انتخاب مصدق 

وي اعالم . ، هيچ چاره اي جز پذيرفتن هر دو موضوع نداشته است         گذشته

او نسـبت بـه حـل       . ارد مصدق مدت زيادي بر سر كار بماند         كرد انتظار ند  

 )  كتاب 160ص  ( ».رضايت بخش موضوع نفت بدبين است
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 تمـايلي بـه اسـتفاده از وام         تمام افراد گروه موافق بودند كه مصـدق       « * 

. آن را خيلي كم و دير تلقي مي كند         .  ندارد  ما   بانك صادرات و واردات   

 حكـومتي تـا اينكـه    رار كرد در باره وام فشار زيادي نيـاورم       شاه به من اص   

من بيش از هـر زمـان ديگـري مجـاب           . موافق تر و دلسوزتر سر كار بيايد        

 مي داديم تا بـه       ميليون دالري به رزم آرا     100كه ما بايد يك وام       شده ام 

 را شرائطي كه من توصـيه نمـودم مـي توانسـت مـا          . رخ مجلس مي كشيد   

 ) كتاب 161ص (  ».حفظ كند

» بسـيار انـدوهگين   « تا اين جا، شاه از تصـويب قـانون ملـي شـدن نفـت      : توضيح  

»  موافق تر و دلسوز تر       حكومتي«  توصيه مي كند، صبر كند       است و به سفير امريكا    

 . ! بس فاحش هستندبه سخن ديگر، دروغهاي غالمرضا پهلوي !بر سر كار آيد

 ،  20سند شماره   ( را بهانه تراشيدن بدين سان آغاز مي شود           حزب توده  ◄

ير امور خارجه به سفارت  وز  ، از سوي آچسن   788 .5/13 - 1051: تلگراف  

 ) : ، ظهر 1951 مه 10، شنگتنا، ودر ايران

، همĤهنگ با شيوه انديشيدن و      اي سياست بي طرفي از سوي مصدق      اجر «

 را نگرش عمومي وي نسبت به حضور هيأتهاي نمايندگي خارجي در ايران   

، وي ممكـن اسـت دسـت بـه          چه. ان جدي ترين خطر تلقي مي كند      بعنو

 هـدفهاي   تحققاقدامي بزند كه بطور جدي امنيت ايران را تهديد كند و            

تـازه تـرين    . برنامه اياالت متحـده را در ايـران مشـكل يـا نـاممكن سـازد               

 :رويدادها در اين زمينه عبارت است از 

 براي اخراج هيـأت مستشـاران        از مصدق   درخواستهاي حزب توده   - الف  

 ،نظامي امريكائي و پايان دادن به برنامه كمك نظامي

 بـر   مبنـي 2714شهاي تأييد نشـده مـنعكس در تلگـراف شـماره      گزار - ب  

 ،كاهش قابل مالحظه بودجه ارتش

 را   گزارشهاي مطبوعات دال بر اين كه وي ممكن است حزب تـوده            - ج  

 .قانوني اعالم كند
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چنانچه اين احتماالت تحقق پيدا نمايد، وضعيتي پديـد مـي آيـد كـه                    

اغتشاشـهاي   توانائي حفظ و استقرار نظـم را پـس از            اننيروهاي نظامي اير  

از )  برانگيخته مي شـود كه بدون شك بوسيله حزب توده ( گسترده داخلي   

و ممكن است زمينه براي انجام و به نتيجه رسـيدن كودتـا              دست مي دهد  

  ».فراهم شود

   ) كتاب165ص ( 

 ،يده دارد كه شاه بايد از مخاطرات وخيم نهفته        وزارت امور خارجه عق   « * 

 كامال آگاه شود  و تشخيص دهد كه عدم ، در موقعيت ايران   ،  از اين لحاظ  

اطمينان و آشفتگي ممكن است منجر به شكست وي در اتخاذ تدابير مؤثر و 

 در به موقع براي جلوگيري از اقدامات شتاب زده و غير خردمندانه مصدق

ولي با اين وصـف، ممكـن اسـت چنـين اقـدام        . زمينه مسائل امنيتي گردد   

پيشنهاد شده اي از سوي مصدق، فرصت مناسبي براي شاه فراهم آورد تا با 

، وي را بركنـار و  فـت  غير ملي كردن ني، اساس موجباتاستفاده از آن و بر  

مت منصـوب   نخست وزيري را كه بيشتر مورد اطمينان وي است، به اين س           

 ) كتاب 166صفحه  (  ».كند

ــماره  ◄ ــند ش ــراف  ( 24 س ــه  888 . 5/2553 - 1351تلگ ــورت جلس ، ص

 تهران    ، من  اتس است مذاكرات تهيه شده توسط دبير دوم سفارت در ايران        

 ) 1951 مه 31

رانسـيس  ، ف  بريتانيـا  سفير . نخست وزير، محمد مصدق   :     شركت كنندگان   

 در دبيـر دوم سـفارت امريكـا   . ، هنري گريـدي   سفير اياالت متحده  . شپرد  

 .، جان استاتسمن تهران

 متذكر شد كه همه اساس مباحثه بايد به منظور حل  با دقت        سفير بريتانيا 

، اي حق حاكميت  بريتانيا و ايـران        ميان دوملت دار   وفصل نظرهاي متضاد  

، وزيـر خارجـه بريتانيـا را    وي بيانات موريسون.  باشد ت نفتدر مورد صنع  

ايرانيان در مسيري گام بـر مـي    كهتكرار كرد كه بريتانيا نمي تواند در حالي   
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شـود، دسـت بـه سـينه بـه       دارند كه به فاجعه اي اجتناب ناپذير ختم مـي           

هر دو سفير كوشيدند نخست وزير را متقاعد كنند كه مسئله           . كناري بايستد   

يده ترين امور است و فقط مشتمل بر خارج كـردن نفـت             نفت يكي از پيچ   

، توزيع و فـروش نيـز       مين نيست بلكه شامل مراحل پااليش     وسيله تلمبه از ز   

آيا انگليسي ها موجودات فوق  طبيعي و         :نخست وزير پاسخ داد     . مي شود 

 ؟  را انجـام دهنـد     هـا فوق العاده  هستند و تنها آنهـا مـي تواننـد ايـن كار              

  )176 و 175صفحات (

 در مقـام نخسـت وزيـر، در         ، كه قابل مقايسه است با قول سپهبد رزم آرا       : توضيح  

ي لولـه هنـگ نيـز        ايرانـ  ": گفـت    ،مجلس و در مخالفت با ملي كردن صنعت نفت        

بديهي است همـه زورمـدارهاي       " !نمي تواند بسازد چه رسد به اداره صنعت نفت        

متكي به قدرت خارجي بناي رفتار زبونانه و خائنانه خود را بر حكم ذهني خـويش                

 .مي گذارند» ، مردم ناتوانند م نادانندمرد« 

، بيانيـه   107، سـري     هاي شوراي امنيـت ملـي      پرونده ( 32 سند شماره    ◄

 ژوئـن  27، استهاي پيشنهادي شـوراي امنيـت ملـي، واشـنگتن      مربوط به سي  

 )، كامال سري 1951

، سياسي  و اقتصادي است كـه        ن رويدادها از زمره تحوالت نظامي      اي -ه  « 

 .الت متحده را به خطر مي اندازدعواقب آن بطور جدي منافع امنيتي ايا

اساسي خـود، يعنـي اتخـاذ       ، اياالت متحده بايد به سياست           به اين داليل  

 به زير   كليه تدابير انجام شدني براي حصول اطمينان از عدم سقوط ايران          

مهم آنست كه يك دولت هوادار جهان آزاد        ... سلطه كمونيسم ادامه دهد     

 قدرت باشد كه توانائي حفظ نظـم داخلـي و مقاومـت در              در ايران بر سر   

 :بنا براين، اياالت متحده بايد . مقابل تجاوز شوروي را داشته باشد 

، بعنـوان تنهـا منبـع        از شـاه    در درجـه اول    حمايت سياسي خود را    -الف  

، كلي متناسب با توانائي جذب ايران و بشاستمرار رهبري كنوني ادامه دهد 
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  ». ..سعي در تسريع افزايش كمكهاي نظامي،  اقتصادي و فني خود بنمايـد           

 ) كتاب 192صفحه (

 و انگليس بر ضد نهضـت   بدين سان، شاه و دربار او، پايگاه عمل امريكا        : توضيح  

 . است ، خطر حزب تودهد و بهانهن مي شوملي ايران

 هستند  وزير دربار و سيد ضياءباز عالء.  تدارك كودتا مي رسد   نوبت به  ◄

 : بر مي انگيزند  را به مداخله براي بركناري مصدقكه امريكا

 ، از سـوي هندرسـون     888 . 9/2553 - 2751تلگـراف    ( 93     سند شماره   

 27،   وزارت امور خارجـه، كـامال سـري، تهـران           به  برگزيده در ايران   سفير

 )  صبح 10 ، 1951سپتامبر 

 را با شـاه     ، مذاكره خود با سفير بريتانيا      درست پيش از ديداربا من     عالء«    

رست مانند عال ءكه نمـي      د. شاه به شدت گيج شده بود     . مطرح ساخته بود  

و به افـزايش     ر بدون ترديد مخالفت با مصدق    . دانست چه بايد توصيه كند      

وي . برانگيـز ورزيـده ايسـت      ، كـاردان و غوغـا     ولي مصدق زيرك  . است  

ممكن است با برانگيختن احساسات خشـك ملـي و تعصـبات مـذهبي و بـا                 

 چنـان جـوي   - مداخله كند  هر گاه نامبرده بخواهد-نكوهش آشكار شاه  

بوجود آورد كه مجلس كامال مرعوب شود و موقعيت شاه نيز بطور جبران             

اخــراج (بــه نظــر وي اجــراي دســتور اخــراج . ناپــذيري متزلــزل گــردد

امـا  . اسف انگيز و ناگوار اسـت        )  از ايران  كارشناسان انگليسي صنعت نفت   

نون عامل اصلي ثبات در ايران اسـت، بـا ايـن حـال          حذف شاه كه هم اك    

مصدق قبال آمادگي خود را براي مبارزه با شاه نشان         . فاجعه بار تر مي باشد    

 نامه اي براي شاه فرستاده است و در آن، شـاهدخت  ا وي اخير . داده بود   

اشرف را متهم ساخته است كه براي تقويت مخالفـان او در مجلـس تـالش       

 ... مي كند

، در خالل روز بـا عـال     كه هر هفته با شاه مالقات مي كند        نيز   سيد ضياء  -د  

ء، صحبت كرده و به عال ءگفته بود كه به شاه توصيه كرده است كه اينك                
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هـم اكنـون هـيچ      ) سيد ضـياء  ( او. رسيده است   فرا زمان بركناري مصدق  

ـ   تمايلي به   يـا هـر كـس    ولـي از قـوام  . دارد دستيابي به يك مقام سياسي ن

صـفحه   ( ».، پشتيباني خواهد كـرد      يگري كه نامزد  جانشيني مصدق شود      د

 ) كتاب 323

  ، از سـوي هندرسـن      888 .9/2551 - 3051: تلگـراف    ( 98 سند شماره    ◄

 سـپتامبر   30 ، تهـران    سـري، فـوري     ، به وزارت امور خارجه    ير در ايران  سف

 ) بعد از ظهر 5 ، 1951

، بيش از يـك سـاعت       ز بعد از ظهرمن به تنهائي با شاه        گفتگوي ديرو  - 2« 

تقريبا تمام وقت به مسائل جاري مربـوط بـه بحـران نفـت              . بطول انجاميد 

شاه تالش نمي كرد اضـطراب و انـدوه خـود را از آنچـه بـه                 . مربوط بود 

وي بارهـا و    . برابر اوضاع كنوني بود، پنهـان سـازد       اني وي در    نظرش ناتو 

اما من چه مي « :  با ظاهري حاكي از يأس و نااميدي اظهار مي كرد        بارها  

اگـر جنـاح مخـالف       : وي مـي گفـت      . »هسـتم  توانم بكنم؟ من دست تنها    

 وجود داشـته باشـد، سـازمان يافتـه نيسـت و          واقعي با سياست نفتي مصدق    

ـ      . أت ابراز وجود ندارد   ظاهرا جر  ي، برخي از سياستمداران قديمي تر ايران

اگر مصدق را بر كنار كند، آنهـا سـعي مـي            : ، به او گفته اند      از جمله قوام  

ولي بـه هـر حـال، خودشـان از مخالفـت و             . كنند تا دولت تشكيل دهند      

 آنها اينست كه چنانچه شاه      نظر. روياروئي آشكار با مصدق امتناع كرده اند      

اگر اقدام شاه بـا شكسـت       ولي  . در عزل مصدق موفق شود، پيش مي آيند       

شـاه تأكيـد    . ، آنها حتي انگشت خود را نيز تكان نخواهنـد داد          روبرو شود 

، بعنـوان يـك      و به حمايـت از مصـدق       ليه بريتانيا كرد كه احساسات ملي ع    

بـه دليـل رواج شـايعات    . بر انگيخته شده اسـت  مدافع شجاع منافع ايران،     

مبني بر اين كه ممكن است بريتانيـا در جنـوب ايـران نيـرو پيـاده كنـد،                   

، امـروز بعـد از ظهـر      . قويت شده اسـت     موقعيت مصدق به ميزان زيادي ت     

 متنفذ ترين روحاني ايران را با پيامي از سوي          اهللا بروجردي،  تنماينده آي 
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در اين پيام آمده بود كه همه ايران مي بايد در مقابـل             . رفته است وي پذي 

تهديدات بريتانيا يك پارچه ايستادگي كننـد و چنانچـه بريتانيـا بـه ايـران                

ايـن پيـام از سـوي برجسـته         . حمله كند، بايد جبهه اي متحد تشكيل شود         

مفهومش اينست كه   . ترين روحاني محافظه كار حائز اهميت فراوان است         

 محافل مذهبي كه بطور كلي مخالف جنجال آفريني هستند، با دولت،            آن

متأسفانه اين پيام در حضـور افـراد        . الاقل در موضوع نفت، متحد شده اند      

مختلفي تسليم شده است و به احتمال زياد هم اكنون در بازار انتشار يافتـه               

 ... است

ا در شوراي امنيـت مطـرح سـاخته          ر  اختالف خود      اعالم اين كه بريتانيا   

 كه اعـالم داشـته اسـت اگـر سـالمت وي         - را   ، كار بركناري مصدق   است

 در شوراي امنيت حاضـر خواهـد        اناجازه دهد ، شخصا براي دفاع از اير       

اگر شاه اكنون مصدق را بركنـار سـازد،         . ، بازهم دشوار تر ساخته است     شد

ي توانند به طرفداران و عالقمندان او بگويند شاه اجـازه           دوستان مصدق م  

. نمي دهد قهرمان برجسته ملـي در شـوراي امنيـت از كشـور دفـاع كنـد        

انگليسي ها به من مي گويند بايد مثل يك مرد نيرومند بـه اقـدامي قـاطع               

من مي دانم كه سياستهاي مصدق ايران را بسوي نـابودي           ... مباردت نمايم 

 از ما يا     رغم بهره كشي انگلستان    تشخيص مي دهم كه علي    من  . مي كشاند   

، اگر بخواهيم بعنوان يك كشور مستقل باقي        حتي در مواردي خيانت به ما     

اگر من مي دانم كه     . بمانيم، بايد دوستي و حمايت انگلستان را حفظ كنيم          

ن عامل    كه به عقيده م     ، نظام سلطنتي ما   انگليس با شخص من مخالفت كند     

ولي من چـه مـي      . ، ممكن است سقوط كند      اصلي ثبات در كشور ما است     

تنها اميد من اينست كه يا مصدق سر عقل بيايد و منطقي تر             ... توانم بكنم ؟    

يا آنقدر اشتباهات متعدد مرتكب شود كه مقامات مسئول ايران وي را          شود

ن، به هـر حـال، بـراي سـفير     ولي اين اميد م . از طريق مجلس ساقط كنند    

هنگامي كـه وي    . بريتانيا كه امشب با من مالقات مي كند، جاذبه اي ندارد          
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دريابد من فكر نمي كـنم كـه بايـد هـم اكنـون مصـدق را بركنـار كـنم،                     

... خشمگين مي شود و دولت وي ممكن است شروع به مخالفت با من كند 

نمي دانـد بـه     ،  حال حاضر  در. مايل است مرا گاه به گاه ببيند        : شاه گفت   

  )340 تا 338صفحات .( »  .كجا متوسل گردد

 مـي   ، بـه سـفير امريكـا      رتش به ارباب از ارباب بيشتر است       نوكري كه غي   :توضيح  

، بايـد حمـايتش  را حفـظ    برغم بهره كشي و در مواردي خيانـت انگلسـتان        : گويد  

بـدين سـان، بـه سـفير     . ش را از انگلستان ابراز مـي كنـد  در پي آن ترس خوي    . كنيم

ستان و بسا خيانتش    امريكا مي گويد، در صورت حمايت، او تسليم بهره كشي انگل          

 .د مي شوبه ايران

 اهللا بروجري به شاه و تأسـفي كـه از انتشـار محتـواي پيـام ابـراز مـي        اما پيام آيت     

 در باره همكاري روحانيان عالي مقـام بـا           است شود، تكذيب قول غالمرضا پهلوي    

 شـاه بـه سـفير      تكذيب ادعاي او است كه گويـد         كودتا و پيغام شاه به سفير امريكا      

ي مانـده  قوا پيـاده كنـد، خـود فر         گفته بود اگر انگلستان بخواهد در ايران       انگلستان

 . حمله قواي انگليس بر عهده مي گيردقواي مسلح را در مقابله با

 

 :مي داند  بر ضد حكومت مصدقا تشاه راه حل را كود* 

 ، از ســـوي 888 - 2553 / 12 - 2651: تلگـــراف  ( 138ســـند شـــماره  ( 

 26 ، فوري، تهـران   ، سري  به وزارت امور خارجه    ير در ايران   سف هندرسون

 ) : ، ظهر 1951دسامبر 

 و جانشـيني او بـا نخسـت وزيـر           در باره بركنـاري مصـدق     : شاه گفت      « 

بي كه بتواند كاررا بر ديگري، فكرهائي كرده ولي نتوانسته بود شخص مناس      

 مخـالف  ثرون هيچ گروه متشكلي كه بطور مـؤ بعالوه، چ. ، بيابدعهده گيرد 

مصدق باشد در كشور وجود نداشت، وي نمي دانسـت جـز از راه كودتـا                 

 ، موفقيت آميز  به دنبال يك كودتاي   . چگونه مي شد تغييري بوجود آورد       
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بايستي حداقل براي مدت كوتاهي يك رژيم ديكتاتوري بر سر كار آيـد و   

 به چه كسي مي توانسـت بـراي رهبـري چنـين رژيمـي               وي نمي دانست    

ر نخست وزيـري كـه جانشـين مصـدق     به عقيده من ه:  گفتم . ماد كند   اعت

، با توان تشكيالتي و وفادار به شاه        شود، مي بايستي مرد اهل تصميم، شجاع      

 .  و رفاه آنان صادقانه عالقمند باشدباشد و همچنين به مردم ايران

، به يـاد   د با ايران  وي اميدوار بود اياالت متحده در برخوردهاي خو            ... 

ايران يك ملت بيمار بود و نمي شد از آن انتظار داشـت بطـور               بياورد كه   

، اياالت متحـده بايسـتي صـبر داشـته و همـه       بنا بر اين   . طبيعي رفتار نمايد  

 )  كتاب 486 و 485صفحات ( » . دهد  انجامكمكهاي الزم را 

نه از سـيا و  » رژيم ديكتاتوري« دتا و ايجاد بدين قرار، فكر و پيشنهاد كو : توضيح  

، شـاه سـابق بـوده       ري با غيرت تر از اربـاب بـه اربـاب          انتليجنت سرويس كه از نوك    

بنـا بـر     . 32 مـرداد    28دتاي   ماه پيش از كو    20 ، يعني   1951آنهم در دسامبر    . است

 ،»رژيـم ديكتـاتوري   « ، همواره اقليت قدرت پرست است كه بـراي اسـتقرار       قاعده

 دربـاره كودتـا      نه تنها آنچه غالمرضا پهلوي     .دست نشانده قدرت خارجي مي شود     

مي گويد، دروغ است، بلكه ايـن اول بـار اسـت كـه سـندي از اسـناد محرمانـه بـه                       

روشني حكايت مي كند كه فكر كودتا و پيشـنهاد آن از شـاه سـابق بـوده اسـت و                     

 .نيز اين فكر را پسنديده است سفير امريكا

چرا؟  زيرا به . مردم ايران بيمار هستند :  مي گويد    ، به سفير امريكا   ايران» شاه  «     و  

 !.ملي كردن نفت دست زده اند » غير منطقي « عمل 
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 و از  حاضر به اقدام نيستشاه بدون اجازه امريكا

 مريكا مي خواهد كاري كند كه دادگاه الهها

  را محكوم كندايران

 
   و  پروفسور رولن آقاي دكتر مصدق

 

  سفير در تهران    ، از سوي هندرسن    888 .005 - 2852  تلگراف    176سند  (   

 ) بعد از ظهر4، 1952 مه 28 هران،به وزارت امور خارجه، ت

 مصـدق : وي گفـت    .  وزير دربار، به ديدن من آمد       عالء   ديشب    - 1     « 

ذاكره بطور با آنكه م. ، بيش از دو ساعت با شاه گفت و گو نمودصبح امروز

دربار و ارتش : گفته بود   ، نخست وزير ناگهان به شاه     دوستانه آغاز شده بود   

  ...بي شرمانه و وقيحانه در انتخابات دخالت مي نمايند 

ديروز بعد از ظهر شاه با وي در باره گفت و شـنودش بـا               :  گفت    عالء - 4 

 صحبت كرده و گفته بود كه اقدامات الزم در آينده نزديك بـراي             مصدق
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ات عليه مصـدق    شاه گفته بود احساس   . بركناري مصدق بايستي صورت گيرد    

اينك چنان قوي است كه وي نمي تواند انجام اين عمل را بـيش از ايـن                 

عالء اظهار داشت شاه از وي خواست تا با من مالقات و   . به تعويق بياندازد    

 آن طـور كـه       و صادقانه از من بپرسد بعقيده من آيا دولت امريكـا           مستقيما 

 ت كه مصدق نخست وزير باقي بماند ؟ خواهان آنسمتهم مي شود واقعا 

... 

 را در   من هيچگاه از وي پنهان نكرده بودم كه بـه نظـر مـن وي ايـران                   

براي مدتي است كه من متقاعد شـده     . راستاي خطرناكي هدايت مي كند    

، تا زماني كه مصدق به عنوان     ام كه با توجه به رويه انگليس و شيوه مصدق         

نخست وزير بر سركار باشد، هيچگونه راه حلي براي مسئله نفت يافت نمي             

 ...شود

تصميم گرفتـه   شاه :، اظهار نمود »صراحت من «، ضمن تحسين از  عالء - 6

بود زماني كه دولت بايستي تغيير يابد نزديـك اسـت ولـي او مايـل نبـود                  

           ... بدون مشورت با من دست به اقدامي بزند

 ) . كتاب 599 و 598صفحات ( 

 

 مي خواهد امريكا كاري كند كه دادگـاه         شاه از سفير امريكا    ◄

 : رأي صادر كند بر ضد ايرانالهه
 سـفير در    ، از سـوي هندرسـن     788. 6/13 - 1352تلگراف  181سند شماره   (

 3 ، 1952 ژوئن 13، تهران  به وزارت امور خارجه، بكلي سري، فوريتهران

 )بعد از ظهر 

كـه بـراي ديـدار بـا شـاه، بـه كـاخ          ژوئن، هنگامي12 امروز صبح، - 1« 

 12تلگـراف سـفارت مـورخ       ( را در انتظار خود يافتم       سلطنتي رسيدم، عالء  

در جلب توجـه و نظـر شـاه بـه        او اظهار كرد كه اميدوار بود من        ) . ژوئن  

وي ابراز ترس و نگراني نمود كه شاه با         . ضرورت اقدام فوري، ترديد نكنم    
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، اينك دوباره تسـليم     ز قبل كامال مصمم به نظر مي رسيد       وجود آنكه دو رو   

وي مي دانست كه من پيوسته از انجام كـاري كـه            . ترديد و دو دلي بشود    

خودداري   تلقي شود، خلي ايرانممكن است به عنوان مداخله در امور دا      

وي فكر مي كرد كه اگر من بتوانم چيزي بگويم  مع الوصف، . كرده بودم 

كه شاه را به اتخاذ نقش و رويه قاطع تري در چنين موقعيت حساس كشور               

 ) كتاب 614صفحه (».مدهترغيب نمايد، خدمتي به كشور انجام مي 

 در قبل از اينكـه سـفير امريكـا   )  (Loy Henderson   لوي هندرسون:توضيح 

فريقـا  آ، آسياي جنـوبي و      بشود، مدير امورخاور نزديك    ) 1951 سپتامبر 22 ( ايران

 – 1948 ( سفيرآن كشـوردر هندوسـتان     و ) 1948- 1945( ارجهدر وزارت امورخ  

آمـاده   وزير دربار ايران      امريكا را  عالء    ين سان، زمينه مداخله سفير    بد. بود ) 1951

 و از موضـع انگلسـتان    بود  هرچند او طرفدار اتحاد عمل امريكا و انگليس         . مي كند 

 سفير اين مداخله را بكنـد  ورزيد كه اصرار مي  بود  ءعال اما اين    ،  حمايت مي كرد  

 : فتپذيرو او نيز 

، براي من فرستاده    درآغاز گفتگو با شاه، به پيامي كه وي توسط عالء          « - 2

بود، اشاره نموده و اظهار كردم كه من نتوانستم درك كـنم چگونـه شـاه                

ممكن است اين برداشت را داشته باشد كه دولت اياالت متحده يا مـن از               

مـن فكـر مـي     ر گفتگوهاي متعدد با شـاه،       د... ؟ پشتيباني مي نمائيم   مصدق

كردم كه براي وي كامال روشن سـاخته ام كـه بـه عقيـده دولـت ايـاالت           

 را به سوي خرابـي و زوال سـوق    متحده و خودم، سياستهاي مصدق ايران     

 ...مي دهد 

     شاه درك نمي كرد كه وي چگونه مـي توانـد در حـالي كـه جريـان                  

 هنوز مطرح و در جريان اسـت، دسـت          أي ديوان الهه  دادرسي و صدور ر   

اگر دادگاه رأي به صالحيت خود بدهـد، شكسـت رويـه            . ؟به اقدامي بزند  

مصدق ممكن بود استعفاء بدهد يا مي شد با .  آشكار مي شودسياسي مصدق
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 چنانچه دادگاه تصـميم بـه عـدم       . انجام اقداماتي از دست وي خالص شد      

احتمال دارد  . صالحيت خود بگيرد، مصدق ممكن بود دوباره قهرمان بشود        

 را بدست آورده و ايران حاال مي تواند نفت          وي اعالم نمايد آزادي ايران    

 مالي رفع مي گـردد  خود را به فروش برساند و در مدت كوتاهي معضالت     

اذ ننمـوده بـود، كـاري    ، تا هنگامي كه دادگاه تصميمش را اتخ بنا براين ... 

، براي دادگاه نسبت به ايران مساعد باشدنمي توان انجام داد و اگر تصميم 

  .مدت مديدي غير ممكن بود كه بتوان كاري انجام داد

 من وخامت مالي كنوني كشور را نزد شـاه مـورد تأكيـد قـرار دادم و              - 5

 با  .الحظه استدر حال حاضر، وجهه و نفوذ سلطنت باال و قابل م        : ... گفتم  

 مسـتمرا  بسـوي زوال كشـانده        وجود اين، شاه اجازه داده است كه ايران       

بدون آنكه نه خود تصميمي بگيرد و نه به سياستمداراني كه مشـتاقانه             . شود

از وي انتظار هدايت و راهنمائي دارند،  فهمانيده شود كه وي به اقداماتي 

اطمينان و اعتماد به مقام سلطنت .  نمي نمايد كه آنها انجام دهند، اعتراضي    

 مـردم را    ا ممكن است آنقدر كاهش يابد كه بسيار مشكل تر شود بتوان بعد           

 ...در آخرين لحظه، پيرامون آن، براي نجات كشور گرد آورد

ـ        :  شاه گفت  - 6 ي او را مالمـت     منصفانه نمي باشد كه سياست كـاران ايران

، آنهم در زماني كه مصـدق دوبـاره ممكـن    كناري مصدقكنند كه براي بر   

شـاه در حمايـت از بركنـاري        ... است قهرمان ملي بشـود، اقـدامي ننمـود        

مگر اين كه وي اطمينان هـائي       . عهده مي گيرد   مصدق خطر بزرگي را بر    

 يا  كمك از انگلستانداشته باشد كه دولت جديد بالفاصله موفق به دريافت  

 ...  مي شودامريكا

نبايد انتظارداشته باشد كه دولت ايـاالت متحـده سـريعا           :  به شاه گفتم     - 7

بـه بـاورمن،    ... اطمينان هائي از پيش در باره كمـك مـالي بـه او  بدهـد                 

 بـا  دولـت ايـران    و كنگره چنين برداشتي كسب نمايند كه  اگرمردم امريكا 

عزم و اراده و صادقانه سعي مي نمايد اختالف نفـت را حـل نمايـد ، آنهـا                   
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ان سبب كه نتوانسـته اسـت        تنها بد  ، شاهد سقوط دولت    بود مايل نخواهند 

عامل ديگري كه در تصميم دولـت   .  مالي بدست آورد، باشند    كمك موقت 

 مـردم   امريكا نسبت به دادن كمك مالي تأثير مي گذارد، نگرش دولـت و            

اياالت متحده البته مايل به انجام عملي نيست كه موجب بـر          . انگليس است 

 عليـه ايـران گـردد و در عـين           انگيختن بيشتر خشم افكار عمومي انگلستان     

 616 تـا    614صفحات  ( » ... حال، به روابط امريكا و انگلستان نيز صدمه بزند        

  )نسور شده است دانستني است كه بخشي از اين سند سا

  مي گويد رأي دادگـاه الهـه       كه به سفير امريكا    كسي  !توجه كنيد   - 1:توضيح  

دكتـر  ! ان اسـت  ايـر » شـاه «  است،  شرط ساقط كردن حكومت مصدق     به زيان ايران  

ــان   ــانش، آن زم ــرا ه ــي ا  مصــدق و هم ــوق مل ــاع از حق ــراي دف ــه   ب ــران در اله ي

 ژوئـن  9 برابـر بـا   1331 خـرداد  19جلسه رسـيدگي ديـوان الهـه در تـاريخ       (بودند

و شـاه آرزو    )  خاتمه يافت  1952 ژوئن   23 برابر با    1331 تير 2 تشكيل شد در     1952

 شكسـت  مي كرد كه دكتر مصدق يعني نماينده ملت ايران در برابردولت انگلستان         

ان دادگستري بين المللي الهه به نفع انگلستان صـادر شـود تـا او               بخورد و رأي ديو   

 .ايران شود ديكتاتورخود و كند بتواند مصدق را بر كنار 

، با انقالب بزرگ خويش، دست موجودي چنين حقيـر وخـانواده او را               ملت ايران 

 انقـالب ايـران   از پس هم، مي بايد به نسلي كه       نسلهاي ايراني . از كشور كوتاه كرد   

 .را خلق كرد، و غرور و كرامت ملي ايرانيان را به آنها بازگرداند،  مفتخر باشند

نصـف ايـران    :  گيتي نيز گفـت         با وجود اين، نبايد از ياد برد كه مالتارياي ايران         

كودتـا كـرد و     اين شد كه    .  پيروز شود   بهتراز آنست كه در جنگ، بني صدر       ،برود

 سـر انجـام،     ، سال ادامـه داد و     8 بمدت   ، انگليس و اسرائيل   جنگ را درسود امريكا   

ازتجربـه كودتـاي     اگـر .  به پايان بـرد    "جام زهر "در شكست و با سر كشيدن     ن را   آ

، همـان ماهيـت     فته بـوديم، كسـاني كـه در ماهيـت         ر، درس الزم را گ    32 مرداد   28
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« با بنا گذاشـتن بـراين كـه      پرست پهلويها را داشتند و بهمان اندازه حقير بودند،        زور

نصف ايران برود بهتر از آنست كه بني صدر پيروز شود، مستبدان فسادگستر ايران              

 . نمي شدند

  در  نگران پيروزي او و ملـت ايـران  دربار و مخالفان دكتر مصدق  نه تنها شاه،   – 2 

 بودند، بلكه عمال اجانـب و دسـت نشـاندگان انگلـيس در مجلـس نيـز               ديوان الهه 

 (Samuel Falleساموئل فال.  را داشتندانتظار شكست ايران و پيروزي انگلستان

نتظـار و تصـورمخالفان   ا« : مـي نويسـد    در تهـران   مستشار شـرقي سـفارت بريتانيـا       ) 

مصدق اين بود كه رأي ديوان دادگستري بين المللي كه قـرار بـود بـزودي صـادر                   

شود عليه ايران خواهد بود و بدين سان بـه اقـدامات ضـد مصـدق كمـك خواهـد                    

شاه  هنوز اميدوار بود بركناري او را از طريق مجلس ترتيـب بدهـد و بوسـيله       . كرد

به اين مضمون كه بايـد بـه نماينـدگان    . كمت فرستادبهبودي پيام به امام جمعه و ح      

بگويند كه تا وقتي رأي دادگـاه الهـه  اعـالم نشـده اسـت بـه مصـدق رأي اعتمـاد             

 ».ندهند

 ؛ گزارش   FO2481513،1952 ژوئيه   12،  ) گزارش  فال  گفتگو با ا مام جمعه        ( 

سـي در    به نقـل از كتـاب بحـران دمكرا         .  1952 ژوئيه   12،  )گفتگو با حكمت  ( فال

 و منـوچهر     ترجمـه  عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي         –  نوشته فخرالدين عظيمي   ايران

 :يك روز بعد از آن سام فال گزارش داد  ). 391 تا 390 ص -نوذري

( زمخالفان بخصوص امام جمعه از ما مقداري پول مـي خواهنـد تـا دسـته هـايي ا                  « 

عكس العمـل مـن نسـبت    . را متشكل كنند و بر ضد دولت به تبليغ  پردازند    ) اوباش

كشـور بـا    يه اين تقاضا اين است كه چون تمـام اشـخاص ثروتمنـد و بـا نفـوذ ايـن        

احسـاس مـيهن     مخالف اند، بايد حاضر باشند اگـر ذره اي  دل و جـرأت و        مصدق

متأسفانه چنين بـه  .  براي اين منظورتأمين كنندپرستي دارند با هم متحد شوند و پول  
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نظــر مــي رســد كــه شــمارناچيزي از مخالفــان حاضــرند بــراي نجــات كشورشــان   

هرچنـد  « توضـيح اينكـه   ). ، همانجـا 1952 ژوئيه 13گزارش  فال ( » فداكاري كنند 

دكتر مصدق درسخنراني اي تصميم خود بر انجام انتخابـات دوره           1330 آذر   25در

جلس بدون كـوچكترين مداخلـه و اعمـال  نفـوذ و توصـيه را اعـالم                  م  ي هفد هم  

 دكتر مصدق و نهضت ملـي       – خواب آشفته ي نفت      - موحد محمد علي (      »كرد

،  ولي با اعمال نفوذ محافل دربار، ارتش و تحريكـات            ) 1009 ص - جلد دو  -ايران

، تعدادي نماينده طرفدار دربار و  سياست انگلـيس در    تانجريانهاي وابسته به انگلس   

مضـحك اينكـه سـيد      . ايران از جمله آقاي سيد حسن امامي بـه مجلـس راه يافتنـد             

از شـهرمهاباد كـه سـني نشـين اسـت وكيـل             » امام جمعه شـيعه تهـران     « حسن امامي 

آقا اگر كسـي بـه بـت هـم بـا            « : گويد ، مرحوم دكتر مصدق در اين  باره مي        »!!شد

دوره شـانزدهم يـا هفـدهم بـود، نـه           . عقيده ثابت معتقد باشد، باز قابل احترام است       

او را  ) سرلشـكر (شنيدم كه از مهاباد اين گـرزن      . من نخست وزير بودم   . هفدهم بود 

از محل سني ها، امام جمعـه ي شـيعه را وكيـل           . تعجب كردم . وكيل در آورده بود   

تلفـن كـردم، خـواهش كـردم بيايـد، آمـد            . كبار هم به مجلـس رفتـه بـود        بكنند؟ ي 

آقا شنيدم از مهابـاد  : گفتم) بله اين خانمم عمه ي امام جمعه مي شود       (   احوالپرسي

گفتم آقا اين فرمايشـات چيسـت؟       » بله، اصرار كردند خيلي   « گفت. وكيل شده ايد  

به نقـل از رنجهـاي   (  0» .يدشما نبايد قبول بكن. از طرف اهل تسنن قابل قبول نيست  

، )54 تـا  53 صـفحات   يادداشـتهاي  جليـل بزرگمهـر   -سياسي دكتر محمد مصـدق    

اكثريـت  «  روبـرو شـد، امـا    هرچند اعتبار نامه وي با مخالفت  نمايندگان جبهه ملي        

،  بلكـه او را بدسـتور شـاه     ويب كردند نمايندگان نه تنها اعتبار نامه امام جمعه را تص        

بـه نقـل از  كتـاب بحـران        (  ».از طريق بهبودي و هومن، رئـيس مجلـس گرداندنـد          

  ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهـدوي      – دمكراسي در ايران نوشته فخرالدين عظيمي     
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 بـا امـام جمعـه    شادروان حسن شمشيري كـه   ) 385  تا    384 ص   -و منوچهر نوذري  

شـاه  (     .وشـزد نمـود   بـه وي گ   ،  او را » ئه رياست مجلس شدن   توط«،آشنائي داشت 

حسيني روايتي از قيام سي تير  به نقـل از كتـاب مصـدق، دولـت ملـي و كودتـا بـه         

 تير به خارج رفت و بعد از 30، وي پس از  قيام       )82 ص   –كوشش مهندس سحابي  

 .دوره دوم  مجلس سنا شد» انتخابي«  مرداد نماينده 28كودتاي 

  همانطوركه قبال  اشاره شد، شـاه، دربـار وگروههـاي مخـالف انتظـار شكسـت            - 3

 اسـتاد  (Henri Rolin)پرفسـور هنـري رولـن   .  داشـتند  را دردادگـاه الهـه  ايـران 

 دانشگاه و رئيس سابق سناي بلژيك با دسـتمزد نـاچيز وكالـت ايـران را دردادگـاه              

تـو  «: غالمحسين مصدق مي گويد           به پسرش دكتر     دكتر مصدق . بعهده گرفت 

از وكـالي   ( اگـر شـريعت زاده    . نمي داني رولن چه كار بزرگـي انجـام داده اسـت           

را از ايران  آورده بوديم كه به زبان فارسي در دادگـاه از  )  مبرزو مشهور ايران بود    

ايـن  .   قيمت اين قاليچه ها بايد حق الوكاله به او مي داديم    ما  دفاع كند، پنجاه برابر     

مگـر  .  پوند گرفته اسـت، درحقيقـت مفـت و مجـاني از مـا دفـاع ميكنـد                1500مرد

ما اين شش  تختـه     ! نشيندي  ديگران چه مبلغ مي خواستند؟ چهار صد هزار فرانك          

محسـين  مصـدق   و در ادامـه آن دكتـر غال  »  قاليچه را پانزده هزار تومان خريده ايم 

دردادگاه الهه با دفـاع مسـتدل   . رولن با پدرم  صميمانه همكاري كرد    « : مي نويسد 

خـاطرات  ( ،»  .شـت خود، كه در سراسر جهان پخش شد، موجب پيروزي  ايران گ     

 )108 تا 105ص  - در كنار پدرم؛ مصدق-دكتر غالمحسين مصدق

گويد شـرط دريافـت كمـك مـالي تسـليم        به صراحت به شاه مي      سفير امريكا  –4

را   نشدند و پيش از صدور رأي، مصدق  مي دانيم كه منتظر رأي دادگاه الهه      . است

 تعهـد كتبـي سـپرد و       السـطنه بـه سـفارت انگلسـتان        قـوام . دكردناز استعفاء    ناگزير

 31و در . ، پيروز شـد   1331 تير   30 بود كه در     دم ايران اين قيام مر  . نخست وزير شد  
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به نفع ايران  مبني     ) دادگاه الهه (  رأي ديوان بين المللي  دادگستري الهه         1331تير  

بر عدم صالحيت ديوان جهت  رسيدگي به قضيه صادر شد و بـا صـدور ايـن رأي                   

ان سـازمان ملـل     انگلـيس بـه اركـ   دولـت موضوع  همه مراجعـات  شـركت نفـت و       

 .يكباره  منتفي گشت

 

،  تيـر اينسـان  30به استعفاء و قيام   زمينه ناگزير كردن مصدق    ◄

 :آماده شد
ــماره  (  ــند ش ــراف 183س ــون  6/788,00 - 2752 ، تلگ ــوي هندرس   از  س

 بعـد   3،  1952 ژوئن   27 امور خارجه، تهران   به وزارت    سفيرامريكا در ايران  

 )، فورياز ظهر، بكلي سري

گفته است كـه ممكـن اسـت     ) به مصدق( شاه ... ،    برطبق اظهار عالء    - 4«

براي وي فكر خوبي باشد كه وي رهبران كشـور را فرابخوانـد و وضـع را        

:  سئوال كرده استمصدق. براي آنها بيان نمايد و از آنان رهنمود بخواهد

هنگامي كه شاه نام چند تـن از نخسـت   . شاه كدام رهبران را در نظر دارد     

وزيران پيشين و رؤساي برخي از بنيادهاي سياسي و فرهنگي را مـي بـرد،               

زيـرا  . گفتگو با اين اشخاص بدون نتيجه مي باشد         : مصدق اظهار مي كند     

تند و خلق و خـوي مـردم كشـور را درك             هس آنها از طرفداران انگلستان   

شاه اگر رهنمود سنجيده و شايسته مي خواهد، مي بايستي تنهـا            . نمي كنند 

، بخـاطر پيشـنهادش    شـاه از مصـدق،      . گفتگو كند  با رهبران مجلس و سنا      

آن را مـي پـذيرد و سـناتورها و نماينـدگان          : تشكر كرده و اظهار مي كند     

 ) كتاب625 صفحه ... (صاحب نفوذ را فرا مي خواند

شـاه هنـوز عقيـده دارد كـه زمـان تغييـر دولـت        :  به مـن گفـت    عالء - 5

شـاه  ... با مشكل روبرو است   ) مصدق(ولي در باره جانشين     . فرارسيده است 

، حكيمـي و    عقيده دارد كه به هرحال، رقابت و مسـابقه محـدود بـه قـوام              
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ولي منصـور در مجلـس      ... شاه به منصور گرايش داشت    . منصور شده است  

 : عالء  اظهار كرد... كنوني و سنا طرفداران خيلي كمي دارد 

امـام  . ، حد اقل در حـال حاضـر، منتفـي اسـت           كانديدا بودن الهيار صالح   

، صـالح فعـال   اه اظهار نموده بود كـه بـه نظـر او         به ش ) حسن امامي   ( جمعه  

، امـام   ، با اين حـال    ه وي با بوشهري مخالفت نمي نمايد      مطرح نيست گرچ  

 .جمعه اظهار كرده بود كه حكيمي را ترجيح مي دهد

 بـه ديـدار وي     كاشاني،   ژوئن 26ن اظهار نمود كه صبح روز        به م   عالء - 6 

 و پـس از  آمده بود و پس از ابراز پشتيباني كمرنـگ و ماليمـي از مصـدق             

به نظر وي بوشهري بهترين     : تظاهر به پشتيباني از مصدق، اشاره نموده بود         

 .  شخص براي جانشيني مصدق است

 گرچه حتي شاه ممكن است تشخيص بدهد كه زمـان دسـت زدن بـه                - 7

عمل از سوي وي فرا رسيده است، ولي من هنوز در شهامت و جسـارت او         

صفحه ... ( سازنده  ترديد زيادي دارم      براي دست زدن به يك اقدام واقعا        

 ) كتاب 626

، جواد بوشـهري وزيـر راه كابينـه  نخسـت      بدين قرار، پيشاپيش، كاشاني :توضيح  

دانستني اسـت كـه شـاه بـراي فـرو      !  را نامزد جانشيني مصدق مي كند     دكتر مصدق 

بـه شـهيد نهضـت    .  مـي كـرد  د آن، رابطه شخصي برقرار  ، با  افرا   پاشاندن جبهه ملي  

 ، بـه حسـين مكـي      ، بـه مظفـر بقـائي      ، به الهيار صالح   ، دكتر حسين فاطمي   ملي ايران 

را او  ، نخست وعده مي داد هـر كـس    نيزوعده نخست وزيري مي داد و به كاشاني  

. نامزد كند  نخست وزير ميكند و سـپس بـه خـود او وعـده نخسـت وزيـري را داد               

 ،بطوري كه در اسناد سـيا خوانـديم، در جريـان تـدارك كودتـا، پـيش از زاهـدي                   

ي نپذيرفتند  با اين تفاوت كه صالح و فاطم      . كاشاني را نامزد نخست وزيري كردند     

 . لت فعل شدندآ و  پذيرفتند ديگرن  سه تنند و آو آلت فعل نشد
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مده  آ  حسين مكيدرباره رئيس اطالعات  نظامي،  در پيش نويس نامه رانتي     

او مردي . درصحبت با شاه تمايل به قبول نخست وزيري نشان داده است« :است

سخنرانيهاي آتشين او ايراد  است باهوش، بي رحم و جاه طلب كه استعداد عمده

به كرات گزارش شده كه اگر ما . او احتماال  هيچ پرنسيب محكمي ندارد. است 

 او در گذشته با گروهي طرح .... استبه او پول بپردازيم مايل به ترك جبهه ملي

ولي اكنون ترتيبي داده . اتحاد ريخته است كه تصور مي كرده قويترين جناح است

فقدان كامل پرنسيب و ...  رابطه داشته باشد و هم با كاشانيبا مصدقكه هم  

 1953ژانويه  (  » خواهد كرد، مكي را نامطلوب ترين رهبر ايراناصول اخالقي

،FO371 EP 104 561  (  ) در ايران نوشته  كتاب بحران دمكراسيبه نقل از

 -  و منوچهر نوذري ترجمه  عبدالرضا هوشنگ مهدوي– فخرالدين عظيمي

 )417ص

 

 كسـي   ، مصـدق  ، وزير خارجـه وقـت انگلسـتان        به نظر ايدن   ◄

  :نيست كه كنار برود
، 111 سي اف - 95د  59ش  بخ- ، پرونده هاي كنفرانس     184سند شماره   ( 

صورت جلسه چهارمين گفتگوي وزيـران امـور خارجـه ايـاالت متحـده و              

 30 -12: 30 ،     1952  ژوئـن     28،   در وزارت خارجه انگليس، لندن     انانگلست

 )، سري  بعد از ظهر1:

 به موضوع تأمين    دن كنار گذارده شود، اي    پيش از آنكه موضوع ايران    ... « 

در  وزارت امـور خارجـه بريتانيـا      : او گفـت    . درآمد براي دولت بازگشت     

 با شركت نفت ايران و انگليس       ، مستمرا  موضوع دادن كمك مالي به ايران     

ولـي  . وي مايل است كه كمك به اين ترتيب انجام گيرد          . در تماس است  

ه دولت جديد ايران احتماال  آن را از شركت نفت           ميل داشت فكر كند ك    
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، ايدن فكر مي كرد كـه او        اما در باره مصدق   . ايران و انگليس نمي پذيرد      

( » .احتماال با سربلندي و وقار، به آساني، از سمت خود بازنشسته نمي شـود             

 ) كتاب 630صفحه 
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 مي كند  را نامزد جانشيني مصدققوام انگلستان

ن مي شود كه مشكل آ چاره قيام سي تيربا  اما

 :نفت بر پايه پيشنهاد مصدق حل شود

 
   با كاشانيات هندرسون مالق

 

 7/13 - 752، تلگـراف  185سند شماره  : ( مريكا سي تير به روايت سفير ا      ◄

 7، تهـران     به وزارت امور خارجه    ير در تهران   سف  ، از سوي هندرسون    788.

 ) بعد از ظهر 5 ، 1952ژوئيه 

 من گزارشهاي متضادي در باره رويدادهاي دوروز گذشـته در يافـت             - 1

، براي   رسيده اند  لفي را كه به آگاهي من     كرده ام و فشرده داستانهاي مخت     

اينكه وزارت خارجـه بتوانـد بهتـر محـيط كنـوني اينجـا را درك نمايـد،                  

 :گزارش مي كنم 

 : مطالب زيرين را به من گفت  امروز، صبح، عالء- 2

 شخصا از شاه ديدار نمود تـا اسـتعفا          ، مصدق  بعد از ظهر پنجم ژوئيه     -الف  

. گفتگو حدود چهار سـاعت طـول كشـيد          .  نمايد نامه دولت خود را تسليم    
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ي صـادقانه  و از شاه بخاطر پشتيبان. مصدق رويه دوستانه توأم با مزاح داشت   

 ورزيـد كـه شـاه سـهم         ، شفاها تشكر كرد و تأكيد     اي كه از وي نموده بود     

، به خاطر پيشرفتي كه نصيب دولت وي شـده اسـت، دارا             مهمي در تاريخ  

ثـل يـك پادشـاه     كه شاه درآينده نيـز م      اري كرد و اظهار اميدو  . مي باشد   

هنگامي كه شاه از مصدق سئوال      . ، به مساعي خود ادامه دهد     ميهن دوست 

شـاه بـه مجلـس    : كرد به مجلسين چه بايد اظهار كند؟ مصدق پيشنهاد كرد    

 ...بگويد مجلس مي بايد سمت و سوي حركت كشور را در آينده برگزيند 

د اطمينـان  يه شاه سـه تـن از مشـاوران مـور     اوائل صبح روز ششم ژوئ     -ب  

و سناتور دشتي سـفير پيشـين       ، يزدان پناه وزيرجنگ     ، وزيردربار خود، عالء 

، يكي از سناتورهاي انتصـابي و دوسـت ديـرين خـود ، را احضـار         در مصر 

 به شاه رهنمود دادند كه وضـعيت مـالي كشـور            هر سه تن مؤكدا    ... نمود  

 نخست وزير باشـد، هـيچ       ناك و بحراني است و تا هنگامي كه مصدق        خطر

 هنگـام گفتگـو بـا هيأتهـاي         بنا بر اين، شاه       . ائي به نظر نمي رسد    راه گش 

 به مصـلحت  براي آنان روشن سازد كه به نظر ويرئيسه دو مجلس، بايستي     

: اه پرسيد ش.  به اين سمت منصوب شود كشور نمي باشد كه مصدق مجددا    

آيا به نظر اين سه مشاور مصدق در مجلس يا سـنا اكثريـت دارد ؟ آنهـا در                 

اطمينان دارند كه وي در هيچك از دو مجلس، نمـي توانـد        : پاسخ گفتند   

شاه نسبت به درستي اظهار نظر آنها تا اندازه . اكثريت آراء را  بدست آورد

صدق هنـوزاز همـدلي و      ، م يد كرد و اظهار كرد كه به نظر او        اي ابراز ترد  

وي نمـي دانسـت     ...  برخوردار است  حمايت فراواني در ميان مردم ايران     

چند تن از نمايندگان مجلس درخواست نامه اي امضاء كرده و از انتصاب             

ولـي فكـر ميكـرد احتمـاال درخواسـت          . مجدد مصدق پشتيباني نموده اند    

 وي بياناتي ايـراد نمايـد و تمايـل          اگر. كنندگان تقريبا اكثريت داشته اند      

خود را به عدم انتصاب مجدد مصـدق ابـراز كنـد، ممكـن اسـت موجـب             
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برانگيختن احساسات مردم عليـه خـود وي گشـته و حتـي امكـان داشـت                 

 ...ضد خود بر انگيزد بر اكثريت مجلس را نيز 

 خواسـت    و يـزدان پنـاه      شاه سناتور دشتي را مرخص نمود و از عالء         -پ  

شاه ... ، نزد وي بمانند   يأتهاي مشترك مجلسين گفتگو ميكرد    هنگامي كه با ه   

پيشنهاد نمود سنا و مجلس همكاري نزديك داشته باشند و در توصيه هـائي              

وي خاطر نشان كـرد     . كه به وي ميكنند، نبايد اختالفاتي وجود داشته باشد        

 دشواري  ر موقعيت چنانچه ميان توصيه هاي مجلسين اختالفاتي باشد، او د        

، هردو مجلس مي بايستي توجه دقيقي به اين مشكل          بنا بر اين  . قرار ميگيرد 

مهم مبذول داشته و قبل از اتخاذ تصـميم در بـاره توصـيه هـاي خـود بـا                    

دو هيأت رئيسه همان موقعي كـه در كـاخ بودنـد            . يكديگر مشاوره نمايند    

وهاي غير رسـمي بـا      ، پس از گفتگ   يم گرفتند كه صبح روز هفتم ژوئيه      تصم

، بـه منظـور تنظـيم و تهيـه          جلس خود ، جلسه مشتركي با يكديگر      اعضاي م 

 . توصيه هاي مشترك تشكيل دهند

 هيچيك از افراد حاضر و، از جمله شاه، تصورنمي كردند كه مجلـس              -ت  

بنا بر اين ، شـاه هنگـامي   . زودتر از سنا مي جنبد و دست به اقدام مي زند      

، بـدون   هر شنيد مجلس در يك جلسه محرمانـه       عد از ظ  كه در اواخر وقت ب    

 رأي تصـميم گرفتـه   65 رأي از مجمـوع     52مشاوره قبلي با سنا، با اكثريت       

، نها براي جانشيني خويشـتن مـي باشـد         آ اي برترين كانديد  بود كه مصدق  

الم داشـته    عقيده داشت با توجه به اينكه شاه بويژه اع         عالء. شگفت زده شد  

بود كه مهم آنست كه ميان دو مجلس اختالفي نباشد، سـنا نيـز از رهبـري                 

 .مجلس شوراي ملي پيروي مي نمايد

مجلس سنا نيز تصميم خود را گرفته بود و در حـال آمـاده نمـودن              ... - 3

نتيجه تصميم آن اسـت  ... سندي است تا تصميم سنا را به اطالع شاه برساند     

 . ه شاه مي گذاردكه مسئوليت را برعهد
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 از اين رويداد كه نتيجه اش ابراز تمايل و حمايـت   بنظر رسيد كه عالء  - 4

اظهار كـرد    وي.  بود، دچار ناراحتي و اندوه گرديد        مجلس به نفع مصدق   

 مورد عيب جوئي مخالفان دولت قرار گيرد و         نگران آنست كه شاه شديدا     

 .ود و به ميزان زياد از وجهه اش كاسته شود به ناتواني متهم ش

. مـن و او  : احتماال  دو نفر ديگر مالمت مي شوند     :      من خنديدم و گفتم     

وي متهم مي شود كه از تشويق و برانگيختن شاه به دسـت زدن بـه عمـل                  

ناتوان مانده و من هم به ناتواني در تأثيرگذاري بر شاه براي اقـدام عليـه                

من از سوي گروههـاي مختلـف تحـت فشـار قـرار             .  متهم مي شوم   مصدق

گرفته بودم تا نفوذ خود را به كار گيرم و او را وادار كنم مصدق را بركنار                 

اه تا آنجائي كـه مـورد   ، عدم موفقيت من در پا در مياني نزد ش     ظاهرا . كند

مصـدق   از سوي بسياري از مخالفان به عنـوان حمايـت از             ، قطعا  انتظار بود 

 . تعبير مي شد

  پرسيد آيا به عقيده من انگليسي ها مايل هستند مجـددا بـا مصـدق                   عالء

نمي توانم از سوي انگليسي ها سخن بگويم        : مذاكره كنند؟ من پاسخ دادم    

منـوط بـه اينكـه مصـدق        . اما به نظر من، انگليسي ها مايل به گفتگو هستند         

ضع خود را در بـاره شـرايط احتمـالي سـازش تغييـر داده          روشن نمايد مو  

، او  مصدق پيروزي سياسـي را بدسـت آورده       حال كه   : عالء گفت   ... است

تالش مي كند تا مصدق را متقاعد سازد تا در مورد مسئله نفت منطقـي تـر                 

متأسفم از اينكه هـيچ انـدازه اي از گفتگـو و            : من پاسخ دادم    . عمل نمايد 

صورات مصـدق در مـورد توافـق و    به نظر من ت. ي باشد   ترغيب كارساز نم  

 .  ايستا و غيرقابل تغيير بودسازش براي هميشه 

ديـدار   ) كاردار سفارت انگلسـتان   (، من با ميدلتون    بعد از گفتگو با عالء     - 5

  گذشـته بـه لنـدن      وي چند تلگراف به من نشان داد كه در دو روز          . نمودم

بخش عمده اي از اطالعات ميدلتون ظـاهرا از منبـع رئـيس             . فرستاده بود 
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بنـا بـر   . بـه دسـت آمـده بـود    ) حسـن امـامي    ( جديد مجلس، امام جمعه     

 اطالعات ميدلتون، 

 اسـت و  به شاه گفته بود وي طرفدار قوام      :  امام جمعه اظهار داشت      -الف  

 ... نموده بود قوام براي وي قابل قبول استشاه اشاره

 شاه بطور خصوصي به امام جمعه نيز اطالع داده بود كه غيـر ممكـن                -ب  

  خواهان انتصاب مجدد مصدق واقعا  ، هر دو  اشد كه انگليس و امريكا    نمي ب 

( سـي هـا، او      درپاسخ به پرسش امام جمعه در باره نظر و رويـه انگلي           . باشند

به امام جمعه اظهار كرد انگليسي ها در اين مورد وي را مطمـئن     ) ميدلتون

 .ساخته بودند

، براساس اطالع رسيده از منابع قابل اعتماد، جلسه          در شب ششم ژوئيه    -پ  

 به علت حضور هومن معـاون وزيـر دربـار كـه             سناتورهاي مخالف مصدق  

هومن با ظاهري انـدوهگين     .  ضد مصدق مي باشد، متوقف شد      شخصا بسيار 

شاه از وي خواسته بود تا از سناتورها در خواست كـنم     : به سناتورها گفت    

 ...به اتفاق آراء به تجديد انتصاب مصدق ابراز تمايل نمايند

... 

 گرچه دشوار است كه از وضعيت بهم ريختـه و آشـفته كنـوني نتيجـه                 - 8

ما با اكراه به اين نتيجه مي رسيم كـه شـاه نگـرش هـاي                گيريهائي نمود، ا  

 با آنكه از مصدق   . گوناگون، هنگام گفتگو با افراد مختلف اتخاذ مي نمايد          

 هم سوء ظن دارد تا آنجائي كه تـرجيح مـي            راضي نمي باشد اما  به قوام      

، عالوه بـر ايـن  . شودوام نخست وزير دهد مصدق برسر كار بماند تا اينكه ق  

به اندازه كافي داراي شجاعت اخالقي نيست كه صادقانه بگويـد بـا قـوام               

من تا اندازه اي نمي تـوانم بفهمـم چگونـه پـس از آنهمـه                . مخالف است 

توضيحات من به شاه، او هنوز مي تواند بطور خصوصي و بـا كنايـه اظهـار           

بطور محرمانه و در پشـت      ) و حاال حتي انگليسي ها نيز       ( كند كه امريكائيها    

بدون ترديـد يـك دليـل آن        . پرده ممكن است از مصدق پشتيباني نمايند      
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 و من در دادن اطمينان هاي قطعي بوده اسـت كـه             عدم توانائي ميدلتون  

 به دولت جانشين مصـدق بـراي        يهر يك از دولتهاي ما مايلند چه كمكهائ       

 دولت مي افتد، انجـام دهنـد و يـا            كه به گردن آن    ينجات از بحران مال   

همچنين اين امكـان نيـز وجـود        . گونه حل مشكل نفت را تسهيل نمايند؟      چ

دارد كه شاه مي كوشـد گنـاه بخشـي از بـي تحركـي خـود را بـر دوش                     

 .انگليسي ها و امريكائيها بگذارد

 ما از منابع مختلف شنيديم كه درجه خشم ملكه مادر از پسرش به خاطر    - 9

 به حد اشباع رسيده و واالحضرت اشرف نيز كه ديروز بـه تهـران     ضعف او،   

بازگشت، از آنچه واقع شده است، آنقدر خشمگين گشته كه دست خـوش             

 ) كتاب 636 تا 630صفحات  (    .شده است »سكته قلبي « يك 

 اين اطالعـات را جاسـوس هـاي سـيا و انتليجنـت سـرويس بدسـت                - 1: توضيح  

آنهـا را  .  قرار نداده انـد  و كاردار سفارت انگلستانمريكاا  در اختيار سفيرنياورده و

گروههاي «، اين    باز - 2. به عرض آنها رسانده اند    وزير دربار شده و رئيس مجلس       

  برآن وامي داشته اند كه شاه را به عزل مصدق         را بوده اند كه سفير امريكا    » مختلف

 و . وادارد

 و انگليس، هر يك از  در روابط شخصي قدرت، از وجود دو قدرت امريكا- 3

» روه هاي مختلف گ« شاه به طريقي و. وابسته ها بسود خود، استفاده مي كرده اند

بدين قرار، قدرت . ، پاي قدرت خارجي را بميان مي كشيده اندهريك به شيوه اي

را كه حور روابط قوا در داخل كردن، امر متعلق به گذشته نيست چخارجي را م

دوجناح آمريكائي و انگليسي مالتاريا ، گروه (هم اكنون نيز مثلث زورپرست

 .، بدين كار مشغول است) چي هايستها و پهلويرجوي ، استالين

 بـه او     عمـل كنـد، انگلسـتان       براي اين كه شاه بتواند بـر ضـد مصـدق           ◄

 بسـود انگلسـتان رأي   اطمينان مي دهد و نيز اميدوار است كه دادگاه الهه     
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 انصراف از قبول مقـام نخسـت     با اين دوكار، ناگزير كردن مصدق به      . دهد

 :، ممكن مي شود وزيري

 گيفورد سفير امريكا   سوي ، از    788 .7/13 - 952 ، تلگراف    186سند شماره   (

 بعد از ظهر 7 ، 1952 ژوئيه 9، ، بكلي سري، لندنوزارت خارجه به در لندن

( 

 از رويـدادهاي     در گفتگوهاي امروز، وزارت امور خارجه بريتانيا       - 1    «  

ولـي از  . براز كرداخيرايران ، در چند روز گذشته، نهايت سرخوردگي را ا         

پيامهاي دريافتي از خبرگزاريها داير بر اين كه تعداد زيادي از سناتورها از        

خودداري كرده اند، تا اندازه اي ابـراز رضـايت           ) به مصدق ( ابراز تمايل   

 ...نمود

 98ه  ر تلگراف شـما   8پاراگراف   (      كارمند سفارت به اظهار نظر هندرسن     

 در دادن اطمينانهـاي  راجع بـه نـاتواني وي و ميـدلتون     ) سفارت از تهران  

قطعي به شاه در باره نيات ما نسبت به مشكل مالي كشور و حل مسئله نفـت                 

اين امر بدون شك برنگرش و رويه كنـوني شـاه   : اشاره نمود و اظهار كرد    

 تا هنگامي كه مـا در موضـعي   كارمند سفارتبه نظر . ر بوده استتأثير گذا 

نبوديم كه در اين مورد او را مطمئن سازيم، احتماال توانائي دست زدن به              

: كارمنـد وزارت امـور خارجـه انگلـيس اظهـار نمـود              ... اقدامي را ندارد  

انگليس ممكن است بزودي خود را در وضعيت انجام مذاكره قرار دهـد و            

يد كه مايل به انجام مذاكره بـراي يـك راه حـل             به شاه نشانه اي ارائه نما     

بلند مدت بر اساس طرح بعهده گرفتن مديريت نفت توسط يـك سـازمان              

اگـر  . كارگزار  با دولت معقولي كه جانشين دولت كنوني شود،  مي باشـد             

آيا وزارت  : اين كار ميتوانست انجام شود، كارمند سفارت سئوال مي كرد           

 ممكن است موضوع مراجعه به شاه و تشويق وي به بركناري        خارجه امريكا 

  را مورد توجه قرار دهد ؟مصدق
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البتـه او نمـي توانـد واكـنش وزارت     :      كارمند سفارت به وي پاسخ داد     

 را ارزيابي نمايد ولي اين دو عامل مهمنـد و در تصـميم       امورخارجه امريكا 

 .تأثير مي گذارندوزارت خارجه 

 خوش بين بود كه دادگاه يـا دارا بـودن          وي در مورد دادگاه الهه     ... - 2

ئـل مربـوط بـه      صالحيت را مي پذيرد يا موافقت مـي نمايـد كـه اول دال             

 پيش از آنكه در مسئله صالحيت اظهـار نظـر كنـد،             شايستگي طرح دعوا را   

. ، در حكـم پيـروزي اسـت         هريـك از دو، بـراي انگلـيس       .  نمايـد  استماع

 ) كتاب 638 و 637صفحات (

 پيدا كرد زير بار تصدي وزارت دفاع ملـي توسـط   جرئت، شاه  بدين دو وعده  : توضيح  

 نخست وزير بگردد و مـردم     قوام. مصدق از تشكيل حكومت منصرف شود     .  نرود مصدق

 :قيام كنند 

 تيـر، ديـوان   30 در وزي قيام مـردم ايـران     ، همزمان با پير    ژوئيه 22 در   ◄

 187سند شماره   : (  تير رأي به عدم صالحيت خود داد       31، در   داوري الهه 

 )، يادداشت دبير مجموعه 

، ديـوان دادرسـي بـين المللـي در خواسـت        1952 ژوئيه   22در تاريخ      « 

 رأي مورد قبول و پشتيباني قرار داد و اعالم          5 رأي در مقابل     9 را به    ايران

نمود كه اين دادگاه در مورد رسيدگي به ملي شـدن نفـت ايـران داراي                

 » .صالحيت نمي باشد

 و   تيـر مـردم ايـران      30، اثرات قيـام      ، وزير خارجه وقت امريكا      آچسن ◄

، با حكومـت   را از طريق سفير امريكا در لندن    رأي دادگاه بين المللي الهه    

 . 7/2553 - 2652 ، تلگـراف     188سـند شـماره     (انگليس در ميان ميگذارد       

ير امـور خارجـه، بـه سـفارت در لنـدن، سـري،              ، وز  ، از سوي آچسن    888

 : بعد از ظهر 6 : 07 ، 1952 ژوئيه 26، واشنگتن

 بـه    تير و بازگشت مصدق    30قيام  ( بر اثر رويدادهاي هفته گذشته        ...«      

 مي رسد كـه بـه       ، به نظر ما چنين     ) دادگاه الهه  مقام نخست وزيري و رأي    
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، اينك پيش از هر زمـان   در برابر شاه، مجلس و توده مردم،وضوح  مصدق 

 ، توانمنـد ترشـده   1951، در آوريـل     ديگر از تاريخ ملي شدن نفت ايـران       

، اعـالم گشـت،   بازگشت مصدق به قدرت رأي دادگاه كه همزمان با      . است

موضع وي . موجب تقويت بيشتر موقعيت مردمي وي در جامعه خواهد شد 

ابـل   و در مق   ي، از جمله كاشان   طي تر داخل جبهه ملي    ادر مقابل عوامل افر   

 . ناتوان تر از پيش باشد، ممكن است، با وجود اين حزب توده

      به نظر مي رسد بدترين دلهره هاي ما در باره ناتواني شاه تأييـد شـده                

يعني از شاه سلب اعتبار شده است و بسيار غير محتمل مي باشد كـه               . باشد  

 آمد، سـعي    چه بر سر قوام   هيچيك از ساير عناصر سازنده سياسي، پس از آن        

 ... بنمايددر اعمال قدرت در ايران

، به نظر ما چنين مي رسد كه اينـك سـه رونـد              ع و احوال  ا    در اين اوض  

 وجود دارد كه مي توانيم در انتظار آن باشـيم  تحول امكان پذير در ايران 

: 

مي باشد از حل مسئله نفت تا حـدودي در          نخستين راه حل عبارت      -الف  

  در آخرين تماس با ميدلتونراستاي مسيري كه كليات آن از سوي مصدق      

 .بيان گشت

 با افـزايش تـدريجي       لغو تدريجي تحريم محموله هاي نفت از ايران        -ب  

  ...خريد مقاديري نفت توسط شركتهاي مستقل در جهان

 . ادامه روند كنوني بدون پديد آمدن هر گشايشي در بن بست نفت -پ 

 به دشواري مي توان پيش بيني كرد كه اين وضع بـه كجـا منجـر مـي               

مĤل از ولي به نظر مي رسد كه خطر ادامه گرايش بيشتر به چپ و بال     . شود  

 . بسيار زياد است، در حقيقتدست رفتن ايران

، ما عقيده داريم كه رد نمودن پـيش درآمـدهاي           ه به اين تحليل   ا توج  ب   

 به نظر ما واضح است كه مسير .  اشتباه بزرگي است مصدق

 در باال، متأسفانه بهترين راه مي باشد و مسير ) الف ( 
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 است و بنابراين، اگر مسير براي غرب كامال غير قابل قبول ) پ ( 

 رغـم عـدم     علـي ) ب  ( ، قبـول مسـير       پذيرفت وطي كرد   را نتوان ) الف  ( 

( » .، تقريبا غير قابل اجتناب است      در آن وجود دارد    هائي كه طبيعتا    تمزي

 ) كتاب 640 و 939صفحات 

 و صـدور رأي      روز بعـد از پيـروزي قيـام مـردم ايـران            6 بدين قرار، تنها     :توضيح  

 مي داند و     راه حل را حل مشكل نفت بر اساس پيشنهاد مصدق          ، امريكا ديوان الهه 

پـس  . اعتراف مي كند اگر مشكل حل نشود، نمي توان مانع فروش نفت ايران شـد             

 مرداد انجاميد؟ بنـا بـر ايـن سـند،          28چه شد كه مشكل حل نشد و كار به كودتاي           

ايـن پيـروزي را   ي بعـدي گـزارش مـي كننـد كـه         مصدق پيروز شده بود و سـندها      

، از دسـت   پرست و نوكر صفت   ، با محور كردن شاه ناتوان و زور       استبداديان وابسته 

 :ملت ايران بدر بردند

 

  بـه   و نقشش درروي آوردن     به سياست امريكا    مصدق ◄

ـ            قوام  ران ورفتارش در قبـال حكومـت نهضـت ملـي اي

 :اعتراض مي كند
 

 سـفير    ، از سوي هندرسـون     788 . 7/13 - 2852 ، تلگراف    189سند شماره   

 2،  1952 ژوئيـه    27، تهـران     به وزارت امور خارجه، سري، فوري      در تهران 

 )بعد از ظهر 

 »... 

 مـن بخـش اصـلي       . وي مرا به شيوه دوستانه معمولي خـود پـذيرفت            - 3

گفتگو را با گفتن اين كه در چند روز اخير، آنقـدر افسـانه هـاي زننـده و                  

، بويژه روابـط ايـاالت متحـده بـا      در ايرانر باره سياستهاي امريكا موهن د 
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: بـه وي گفـتم    ...  شايع گشته كه سعي من در انكار آنها بيهـوده اسـت            قوام

يـك بـار در     . م را دوبار پيش از آنكه  نخست وزير شود، مالقات كردم             قوا

... شام منزل سفير تركيه و يك بار نيز در شام منزل يـك دوسـت مشـترك                

اگـر  . وي درخواست پشتيباني چه مستقيم و چه غير مستقيم از امريكا ننمود           

چه برخي از دوستان او، در مواردي خواسته بودند تا سـفارت نفـوذش را               

حاكي  ولي من هرگز نشانه اي در دست نداشتم       . ر حمايت از او بكار برد     د

داسـتانها و    ...، آگـاهي داشـت     كه قوام از ايـن تماسـها بـا سـفارت           از اين 

، موجبات  ئي ها از راه نوعي دسيسه و توطئه       شايعاتي مبني بر اين كه امريكا     

را فـراهم سـاخته    و انتصاب قوام به سمت نخست وزيـري     استعفاي مصدق 

نان مهمل بود كه من نتوانستم بفهمم چگونـه ايرانيـان هوشـمند،             چبودند،  

 »...حتي در دوران پر هيجان، مي توانند آن را معتبر و جدي بگيرند

او بـه   . گزارشهاي به وزارت خارجه تكذيب صريح ايـن دروغ او اسـت           : توضيح  

 نتوانسـتند بـه شـاه    سـتان  چـون او و كـاردار انگل     ،وزارت خارجه گزارش كرده بود    

 را بركنار   وعده حل شدن مسئله نفت و كمك مالي را بدهند، شاه نتوانست مصدق            

ق مرتب با او شـور مـي شـده    او گزارش كرده است كه در باره جانشين مصد        . كند

 : به سند بازگرديم ...است و

 ، به مقـام نخسـت وزيـري       ب قوام روز بعداز انتصا  من اضافه نمودم كه     «     

ـ    وي براي من پيام فرستاد و در خواست نمود دولـت امريكـا             ام  بـراي انج

، از جملــه حقــوق و دســتمزدهاي تعهــدات ضــرور و بــدهي هــاي مانــده

ايـن پيـام از مـن    قـوام، در  .  كمـك مـالي كنـد    كاركنان دولت، به ايران   

بهنگـام ديـدار،   .  ژوئيـه، وي را مالقـات كـنم       19، يعني    روز بعد  خواست تا 

بالفاصله بعد از شروع گفتگو، قوام به من گفت اميدوار است موضوع نفت             

را در آينده اي نزديك حل كند كه موجب افزايش درآمد ايـران گـردد             

آن، ايران   و دريافت درآمد از      صنعت نفت فعاليت  تا هنگام از سرگيري     ... 

بـه  . نيازمند كمك مالي براي گـذار از دوران بحـران مـالي كنـوني بـود               
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به قوام اظهار نمودم كه نمي دانم دولت امريكا وجوهي كـه     :  گفتم مصدق

. از آن براي دادن كمك مالي به ايران استفاده كند، در اختيار دارد يا نه                

، بسـيار   ي بـراي مـدتي     نباشـد، دادن كمـك مـال       اگر وجوهي در دسترس   

مـن اضـافه   . زيرا كنگـره اينـك در دوران تعطيـل اسـت       . دشوار مي باشد  

، د و در دسترس باشـند، بـه عقيـده مـن           حتي اگر وجوه نيز موجو    : نمودم  

متحده تنها در اوضاع و احوالي مي توانـد بـه دادن كمـك               دولت اياالت 

انگلـيس و ايـران     ،  جه اقدام براي افكار عمومي امريكا     مبادرت نمايد كه نتي   

من قوام را آگاه ساختم كه وي مي بايسـتي          . نده نباشد كنزننده و برخورد  

، نيسـت  كـه      مصـلحت جهـان آزاد و از جملـه ايـران          درك نمايد كه بـه      

 و امريكا بر اثر دادن كمك مالي به ايران بوجـود            اختالفاتي ميان انگلستان  

 ».هان گرددآيد و موجب تضعيف ساختار امنيتي ج

 بـوده  ق كه مصد نه قوام مخاطب واقعي اين قسمت از اظهارات هندرسن   :توضيح  

، نه تنها او اين سخنان را بـه قـوام نگفتـه اسـت، بلكـه دادن                  بنا بر اسناد پيشين   . است

، قـوام  ايـن افـزون بـر   . با قوام بوده است     وعده كمك شرط جانشين كردن مصدق       

، تعهـد كتبـي      در تهـران   د كه به سفارت انگلستان    پس از آن به نخست وزيري رسي      

 :زيرا . سپرد

 كه به نوكري  انگليسي ها 1299  اسفند3 ي كودتا  عامل اصلي  سيد ضياء-1

 ،وصيه كرده بود كه پيش از روي كار آوردن قوام تبه سفارت بريتانيا« مشهور بود 

سفارت  «  و  » .....بگيرند  قول و قرار خود را سامان دهند و تعهدات كافي از او 

 در باره ي نفتانيا از قوام خواست تا برنامه ي كار خود را  ارائه دهد و بگويد بريت

 در اختيار  سفارت قوام برنامه ي كار دولت خود را. چه مي انديشد

 نويسنده -  و نهضت ملي ايران  دكتر مصدق-خواب آشفته ي نفت(»....گذاشت

 )437 ص – جلد اول – نشر كارنامه –   موحدمحمد علي
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 ، در اداره  تبليغاترست و سر پ قوام معاون سياسي احمد حسن ارسنجاني- 2

قوام  در همان روز به او :   تير را جع به بحران مالي مي نويسد27يادداشت هاي 

فردا  . يي ها صحبت كرده اماز لحاظ بحران نگراني ندارم با امريكا« : مي گفت

. بدهدهم سفير امريكا به ديدن من خواهد آمد كه جواب تقاضاي مالي دولت را 

انگليس ها مخالفتي .به عالوه اطمينان داده اند كه همه گونه مساعدت كنند

 ».نخواهندكرد

  )    43 ص-1335 آتش ، _تهران) ،يادداشتهاي سياسي حسن ارسنجاني ( 

 آمد   به مالقات قوامهندرسن تير 28:    باز نقل مي كند كه    حسن ارسنجاني-  3

رويهم رفته مالقات رضايت بخش  بوده « : و قوام در باره اين مالقات به من گفت

  مبلغ قابل  توجهي كمك بالعوض در و هندرسن اطمينان داده  بود  كه امريكا

 43 ص –همانجا (» ه جايي برسداختيار قوام خواهد گذاشت تا كار كسر بودجه  ب

  ( 

  چگونه دروغهاي او را كف دستش مـي گـذارد   به سند باز گرديم تا ببينيم مصدق  

: 

 توصـيه مـي      گفته ام به دولت امريكا     آيا به قوام  :  سئوال نمود    مصدق    « 

 توجـه بـه     بـا : ادم كه به قوام گفتـه ام        اسخ د كنم تا به وي كمك نمايد؟ پ      

، جام هر كوشش ممكن براي حل اختالفاطمينان هائي كه وي در مورد ان     

ـ  كه براي هر دو طرف منصفانه باشد    به شكلي  ت ، مي دهد و بر اساس موقعي

 ، من توصيه ميكنم كمك مالي محـدودي بـه ايـران           شكننده و بحران مالي   

 ...داده شود

.  از من به خاطر دادن اطالعات محرمانه باال به وي تشـكر نمـود   ق مصد - 4

 :او اظهار كرد مي تواند از آن مطالب چندين نكته را استنتاج نمايد
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 فشار آورده است تا كـه در مقابـل           به قوام  اولين نتيجه اينست كه امريكا    * 

انگليسي ها مجـددا بـر        تسليم شود و اجازه دهد سلطه        تقاضاهاي انگلستان 

. پاسخ دادم چنين نتيجه گيري بكلي غيـر موجـه اسـت           .  برقرار شود  ايران

، از جمله قوام، پيشنهاد ننموده است       ياالت متحده هيچ گاه و به هيچ كس       ا

اني موجـب   كه ايران را در راستاي راهي كه امكان داشت به كمترين ميز           

 »... تضعيف استقالل و حاكميت آن شود، گام بردارد

 از ريخ،  مصـدق در آن تا.  سال بعد انتشار يافته اند  50 اسناد    است  بديهي :توضيح  

 روي  اينك اسناد ميگويند، پيشاپيش،   . مي كرده است  ، استنتاج   سخنان سفير امريكا  

. قـوام مـي دانسـت مأموريـت او چيسـت            .  سازمان داده شده بـود       كار آوردن قوام  

سفير نيز اين سخنان را به او نگفته بود، به اين عنوان كه اين سخنان را به قوام گفتـه              

 كمـك مـالي     ام، مصدق را تهديد ميكرد كه اگر از در سازش در نيايـد، بـه ايـران                

را از طريـق  سـفير امريكـا در           آنهـا    كه آچسن با توجه به سه راه حلي       . نخواهد شد 

، موضع  ، به اطالع مقامات انگليس رسانده است، موضع سفير امريكا در تهران           لندن

تر  بسيار بيش  آنطور كه اسناد گزارش ميكنند،  هندرسن      .  است وكيل مدافع انگلستان  

 .از يك مأمور انگليسي در خدمت انگلستان بود

دومين نتيجه گيري كه ميكند اينسـت كـه اگـر       :  اظهار نمود     مصدق - 5* 

ن كمك به او تمايـل نشـان         براي داد   به درخواست قوام   چه دولت امريكا  

ق امتناع ورزيده   مصد، ولي در موارد متعددي از دادن كمك به          داده بود 

، در و نگرش دوستانه تري نسبت به قوام، اياالت متحده رفتار بنا بر اين. بود

 . مقايسه با مصدق، از خود نشان داده بود

 رويه دوستانه تر از آنچه كـه   با قوامدولت امريكا:      به نخست وزير گفتم     

در اوضـاع و احـوال مشـابه در پـيش مـي      نسبت به هر نخست وزير ديگـر        

 ...گرفت ، نشان نداده است
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 گفتـه بـودم، اسـتنتاج        او نكته سومي از آنچه بـه     :  اظهار كرد   مصدق - 6* 

 را  ميكند و آن اين كه اياالت متحده با نشـان دادن رويـه دوسـتانه، قـوام                

ي من با قوام ، او نخسـت  هنگام گفتگو: من پاسخ دادم. تشويق كرده است 

، وظيفه من برقـراري     نوان سفير يك كشور دوست در ايران      به ع . وزير بود   

روابط دوستانه با نخست وزيري بود كه تمايل به ايجاد چنين روابطي نشان            

 ...مي داد

 آغاز كرد و  حمالت شديدي را نسبت به سياست خارجي امريكا     مصدق - 7

امريكا در خاورميانه تنهـا     . اياالت متحده فاقد ديپلماسي است    : اظهار نمود   

تظاهرات و بيانات ضد امريكائي كـه در        .  است نماينده و كارگزار انگلستان   

روزهاي اخير مشـاهده شـد، نشـان دهنـده شكسـت بـزرگ بـه اصـطالح                  

امريكا ميلياردها دالر به تركيه داده اسـت        .  است ديپلماسي امريكا در ايران   

ستانه سقوط ولي اينك كه ايران درآمد خود را از دست داده است و در آ          

 زيرا . ، از دادن كمك به آن خودداري مي كندبه دامان كمونيسم است

، به منافع   خود شود   موفق به اداره صنعت نفت      مي ترسد چنانچه ايران    اوال 

  در عربستان سعودي و نقاط ديگر ممكن است صدمه بخورد ونفتي امريكا

منـافع نفتـي بـين      :  گفتم من به مصدق  .  ترس دارد  ، از رنجش انگلستان   ثانيا 

شـت و تعيـين كننـده        در درجه دوم اهميت قـرار دا        قاعدتا  المللي  امريكا  

  . نبودسياست ما در ايران

حتي برخي از انگليسي ها ايـن اتهـام را وارد مـي             :  اظهار كرد         مصدق

 به مناسبت ترس از تأثير گذاري بر امتيازات نفتي امريكا           ساختند كه امريكا  

، از در    در اختالفات نفتي با ايـران      لستاندر ساير كشورها، نمي خواست انگ     

 تأكيد كردم كه آثار احتمالي سازش در مسـئله          من مجددا  .  سازش درآيد 

، نقش مهمـي در     ننفت ايران بر امتيازات نفتي امريكا در نقاط مختلف جها         

نظـر  در هر صورت بـه      : اضافه نمودم   . سياستهاي ما در ايران ايفا نمي كند      

ي كه در آنها امتيازات نفتي امريكـا وجـود          يمحتمل نمي رسد  كه كشورها     
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، دچار حسرت شده و مايـل بـه     پس از مشاهده وضع و نمونه ايران       داشتند،

من در موارد مختلفي، كوشيده ام براي او        . دنباله روي از آن نمونه شوند       

وضـاع و  توضيح دهم كه به مصلحت جهان آزاد نيست كه ما به ايـران در ا  

مريكـا  احوالي كه ممكن است موجب شود افكار عمـومي در انگلسـتان و ا             

، از موضـع ايـران در اخـتالف    باور كنند كه اياالت متحده، با دادن يارانـه       

، در  چه سوء تفـاهم هـاي جـدي       اصرار ورزيدم چنان  ... نفت پشتيباني نمايد  

ايـران بـه   وضعيت كنوني جهان، ميان اياالت متحده و انگلستان پديد آيد،     

 ».هر صورت تحت تسلط كمونيسم در مي آيد

 

  از انگلستان  غير از اينكه دليلي وجود نداشت كه پشتيباني نكردن امريكا         : توضيح  

، كمـي بعـد، در مـاجراي ملـي           مي شـد   عش موجب كمونيست شدن ايران    در مطام 

، امريكـا   به مصـر   گلستان و اسرائيل  ، ان  توسط ناصر و حمله فرانسه     شدن كانال سوئز  

، فرانسه و اسرائيل اخطار كرد و اين سه كشـور نـاگزير     همراه با روسيه، به انگلستان    

اگـر   (  ادعـاي هندرسـن    بنا بر ايـن،   . از پايان دادن به جنگ و خروج از مصر شدند         

يد ، ايران تحت تسـلط كمونيسـم قـرار    آميان امريكا و انگلستان سوء تفاهم بوجود      

 در   سياست امريكا، بخصوص رفتـار شـخص هندرسـن،         . نادرست بود   )  مي گيرد   

، ربط مستقيم به منافع نفتي شركتهاي امريكـائي        ايران نفت صنعت   مورد ملي كردن  

 .داشته است

:  را از سرگفت و اظهار كـرد   تمسخر ديپلماسي امريكا    مجددا   مصدق - 8* 

ـ        تصميم قاضي امريكـائي در الهـه       ات ضـد   كـه علـت مهـم تشـديد احساس

من متوجـه بـودم كـه    ... ، نمونه خوبي است     شده است  امريكائي در ايران  

ختن وي به اين كه قضات امريكائي تحت تأثير قوه مجريه           سعي در قانع سا   

من اطالع داشتم كه مصدق خود ... امريكا نيستند، اقدام بي فايده اي است  

نيز عالقمند و خواهان آن بود كه قوه قضائيه ايران را از قوه مجريه دولت              
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چنانچه وي موفق شود، ايرانيـان نيـز ممكـن اسـت در سـاليان               . جدا كند 

توانند باور نمايند كه قضات امريكائي از حكومت امريكـا رهنمـود            آينده، ب 

 ...نمي گيرند

اجـه   بـا آن مو     تأكيد زيادي بر روي خطر كمونيسـم كـه ايـران           مصدق* 

ارتش ايران ديگر يك عامل ايجاد كننده ثبـات         : ، نمود و اظهار كرد      است

 ارتش ايران تحت نفوذ قوام    . ان است اينك مورد تنفر مردم اير    . نمي باشد 

 و صـدها نفـر از   هكه يك عامل انگليس بود، بـر روي مـردم آتـش گشـود       

، ارتش را يك آلـت و ابـزار         بنا بر اين، مردم ايران    . شته است ايرانيان را ك  

دفـاع نمـي    آيا وي به عنوان وزيـر       : از مصدق پرسيدم    . انگليس مي دانند  

، اعتبار و وجهـه ارتـش را بـه آن بازگردانـد ؟ وي               بيريتواند با اتخاذ تدا   

 .                                اصرار ورزيد كه بسيار دير است

در واقـع، ارتـش بـراي    . اينك هبچ چيز نمي تواند ارتش را نجات دهـد        

زيرا بسياري از افسران و افراد آن كه به         .  كشور خطري محسوب مي شود      

د تحقير شده اند، هـر لحظـه ممكـن اسـت بـراي       علت عدم محبوبيت خو   

برگشتن به موقعيتي كه آنان را محبوب مردم سازد، رهبري يـك طغيـان و      

ايـن انقـالب الزم نيسـت بـه      .ديرانقالب با ماهيت كمونيستي را به دست گ     

اين امر ممكن است هر لحظـه و بـه ناگهـان روي             . تدريج برانگيخته شود    

 .دهد

...    

 اياالت متحده به شيوه هاي گوناگون، كوشيده  : گفتممصدقبه ...  - 10* 

 براي كمـك    اگر ما واقعا   : وي خنديد و گفت     .  كمك نمايد  است به ايران  

 در ، روش ديگري غير از بكار گرفتن لغات بكار برده بوديم، مسـلما            به ايران 

  )648 تا 637فحات ص( »يم يتهاي سودمندمان موفق بوده اكردن فعالپنهان 

 وانگهـي  .مـي شـود   در حرف زدن از كمك خالصـه     ،يعني كمك شما  : توضيح  

 كمـك   "       در صورتي  اين     هوشياري و درايت  مي دانست آنها        با دكتر  مصدق  
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يعني حكومـت ملـي   .  برسند خود" نتيجة رضايت بخش"  را مي كنند كه به "مالي  

  را كه حقوق  ملـي ملـت ايـران              ايران  لي شدن  صنعت نفت     قانون م  ،دكتر مصدق 

 صـفحات   –157، سـند    1952 فوريـه    11(  دكتر  مصـدق  در         .، زير پا بگذارد   است

 كـه كوشـش  هماهنـگ     به نظرچنان رسيد     «  :  گفته بود   به  هندرسن   ) 553 تا   550

در اين جهت وجـود داشـت  كـه وي را در مـو قعيتـي          )   و بريتانيا  امريكا( شده اي   

 بانـك ممكـن      كـه  ذارد  كه وي هيچ چاره و گزينه اي جز موافقت با پيشنهادي            بگ

«  : هندرسن مي افزايـد      . »  ايران باشد  است ارائه دهد نداشته و يا شاهد ورشكستگي       

سـت     آگاه بود كه بانك  جهاني بـه هـر حـال نمـي توان                اما  وي  به هر حال  كامال         

.  نمايـد راي انگليسي ها قابل قبول باشد، ارائه يا قبول بهيچ پيشنهاداتي را مگر اينكه   

ه و بانـك   دولت اياالت متحد    نظر مي رسيد كه  توانسته اند       بهمتأسفانه  همچنين    . ..

وي . ار مالي تسـليم نمـي شـود    نمايند كه ايران در مقابل فش   جهاني را قانع و متقاعد    

 كشـورش   ، به عنوان نخست وزير ايـران      هرگز اجاز نمي دهد تا اظهار شود كه وي        

  206،  سـند  شـماره        1952 اوت   22و همچنين در تاريخ       ) همانجا(.را فروخته است  

ع اشاره  وبه اين موض   »  تهران  قائم مقام وزير خارجه  به سفارت در        بروس« از سوي 

وان بـه عنـ   وزارتخانه  تشخيص مي دهد كه كمك مالي را مي تـوان             «: ي كند كه    م

از مـذاكرات نفـت     »  نتيجـة رضـايتبخش     « دركسـب    عاملي مهم براي تأثير گذاري    

 از محل كمـك بالعـوض    وجوهيولي قرار دادن مقدار زياد. مورد توجه قرار داد  

يش از آنكـه وي     س مصـدق پـ    دردسـتر )  حتي اگر  فورا   هـم در دسـترس باشـد           ( 

و اتخاذ روش واقع گرايانه اي درحل اختالف  نفـت           فرصت نشان دادن حسن نيت      

ت  او 24و در   )  همانجا   693ص  ( »داشته باشد، دردسرها و گرفتاريهائي  در بردارد       

روس قائم مقام وزيـر خارجـه  بـه         «  كه از سوي    در تلگرافي  207 سند شماره    1952

 نقـل مـي    را   بـه تـرومن   نكاتي از نامه چرچيـل شودارسال  مي    »سفارت در لندن
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همچنـين ايـن واقعيـت كـه راه چـاره            . ..«:مي گويد » كمك مالي   «   در مورد  . شود

پرداخت ها ي باج سبيل به آنهايي است كه ناپسند ترين رفتار را دارنـد و بيشـترين                  

 كـه منـافع و    خـوبي در سراسـر منطقـه گسـترده ا ي     منافع را تحصيل مي كنند، اثـر      

     »... در خليج فارس و عراق  در آن وجود دارد، نخواهد داشت            مؤسسات  نفتي شما   

 تأكيد  نموديم كـه      181، قبال  با اشاره  به سند شماره         )    همانجا        696 تا   695ص  ( 

تسـليم  سفير امريكا  به صراحت به شـاه مـي گويـد شـرط دريافـت كمـك مـالي          « 

  كه آن را دور تر خـواهيم آورد هندرسـن  گـزارش              211و  در سند  شماره     »  است

را روي نخسـت وزيــر چنــدين بـار پيــام را مطالعـه نمــود  و ســپس آن    «  :مـي كنــد 

آن را بالفاصـله بـه هيـأت         : و گفـت  )  پيام ترومن و چرچيـل    (  تختخواب گذاشت 

مصـدق  .  .. خواهـد داد  پاسخ دولت و مجلس و سنا ارائه خواهد كرد و سپس به ما     

 ميليون دالر به ايران مي دهد ؟ و آيـا همـراه ايـن پرداخـت                10چرا امريكا   : پرسيد  

شرطي نيز وجود دارد؟ آيا اين پرداخت بدون قيد و شرط است ؟ هندرسـن پاسـخ                 

با توجه به مفاد پيشنهاد، بنظر مي رسد شرطي وجود دارد و آن پذيرش دو بند                : داد

آيا نخست وزير جدا     «  :هدر  ادامه آن گفتگو  هندرسن  مي پرسد ك            »....اول است 

از وي مي خواهد به دولت خود گزارش كنـد كـه مشـار اليـه خواسـتار هـيچ نـوع                      

. كمك اقتصادي يا غير آن از اياالت متحده نيست ؟ نخست وزير پاسخ مثبت داد                

هندرسـن  . ه اسـت ، با كاسه گدائي به دسـت، راه نيفتـاد    ايران دور جهان  : وي گفت 

، انجـام يـك اقـدام خيريـه       دولت امريكا دادن كمـك بـه ايـران        به نظر   : اظهار كرد 

 ميليون دالر از سـوي   10پيشنهاد مبلغ ناچيز    : به تندي پاسخ داد    نخست وزير . نيست

مصـدق تكـرار    ... ، در وضعيت كنوني، مزه و نشانه اي از خيريه دارد            دولت امريكا 

. ، نيسـت    ته باشـد  ديه و كمك مالي كه حقي بدان نداش       ايران خواستار هيچ ه   : كرد



 ٨�

 ميليـون ليـره مـذكور در ترازنامـه          50وي اصرار ورزيـد آنچـه مـي خواهـد همـان             

 ......و» ...شركت نفت ايران و انگليس است 

،  آوردن قـوام   ناگزير كردن او به استعفا و روي كـار         ،ديگر اينكه، از ديد مصدق       

بـا مراجعـه     ايـن همكـاري   .  و دربـار بـوده اسـت       ، انگلستان حاصل همكاري امريكا  

ز پـي   توطئـه هـا ا    .  اين دو قدرت خارجي به آنها ادامه مي يابـد          "غيرت"نوكران با   

عالوه بر شـاه  . ه مي رسد به نتيج32 مرداد 28، توطئه هم چيده مي شوند تا سرانجام 

 فـراوان  ، ايـن دو قـدرت خـارجي      ي»آلت فعل هـا   «  و   "غيرت" ، نوكران با  و دربار 

 را انـدرز مـي دادنـد و        عاليرتبه و بلند پايه  انگليسي و امريكا ئـي           مقامات بودند كه 

 :نظير. تحريك و ترغيب  مي كردند  كه راه حل كودتا را پيش بگيرند

 - 2553 / 12 - 2651: تلگـراف    ( 138 بنا به اسـتناد سـند شـماره           همانطوركه - 1

 سـري، فـوري،   ، بـه وزارت امـور خارجـه      ير در ايـران    سـف  ، از سوي هندرسون   888

ن ه راه حـل را كودتـا مـي دانـد و در آ             ، شا آورديم) ، ظهر   1951 دسامبر   26 تهران

و جانشـيني او بـا    در بـاره بركنـاري مصـدق   : شـاه گفـت    « سند  تĤكيد مي شودكه 

ي كـه بتوانـد   ، فكرهائي كرده ولي نتوانسته بود شـخص مناسـب   نخست وزير ديگري  

 ون هـيچ گـروه متشـكلي كـه بطـور مـؤثري            ، چ بعالوه. ، بيابد كار را بر عهده گيرد    

مخالف مصدق باشد در كشور وجود نداشت، وي نمـي دانسـت جـز از راه كودتـا       

به دنبال يك كودتاي موفقيـت آميـز بايسـتي     . ورد  چگونه مي شد تغييري بوجود آ     

 » ...حداقل براي مدت كوتاهي يك رژيم ديكتاتوري بر سر كار آيد و

 اميـر اميركيـوان يكـي از فعـاالن     1330در تيـر   «  مي نويسد   فخرالدين عظيمي - 2

يكـي از نخسـتين افـراد       :توضـيح   ( ودي  ب    نخستين فرد ايران    ،اتحاديه هاي كارگري  

  بوسـيله  كودتـا تسـليم    كه طرح مفصـلي در خصـوص بركنـاري  مصـدق      )  ايراني

هاد كـرد  ايـن طـرح پيشـن     انگليسيها  كرد و نخستين افسـري  كـه او بـراي  اجـراي               
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(  »  ت در آن هنگام سمت وزارت  كشور را به عهده داشـ              بود كه   سرلشكر زاهدي 

  اميركيوان  ضمن گفتگو با       FO371EP91461،  1951 ژوئيه   3گزارش  باوكر،    

 كار  كه هر دو در كنفرانس  بين المللي       ، هنگامي     وزير كار  انگلستان     فردريك لي 

 ژوئيـه  5بـاوكر بـه شـپرد،    ( در ژنو شركت كرده بودند نقشه هايش را تشريح كـرد      

 – 1332- 1320- به نقـل از كتـاب  بحـران دمكراسـي در ايـران                -) ،همانجا 1951

 –  بيـژن نـوذري    - ترجمه  عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي        –نوشته فخرالدين عظيمي    

 )404 تا 403ص 

ــدن-  3 ــفحه    اي ــود  213 در ص ــاطرات خ  The Memoirs of Sir خ

Anthony Eden full Circle   در ، سـفير ايـران   سـهيلي  ، مي گويد  بـا علـي 

  برضد او اعالم جرم كرده بود و  بود و مصدق   فراماسون و از عمال انگلستان     ( لندن

ه و سـفير ايـران   مشـورت كـرد  )   سفير ايران در لنـدن گشـت         پس از كودتا مجددا    

رويه انگلستان را داير بر شكيبائي تا از پا درآمدن حكومت مصدق تصويب كـرده               

بودند كه به انگليسها اندرز مـي دادنـد صـبر كننـد             » ايرانيها  « درحقيقت، اين . است

. آنها حكومت مصدق را سرنگون سازند ومسئله نفـت بسـود انگلسـتان حـل شـود                 

 Victor Marchetti and John D. Marks : The Cultنگـاه كنيـد بـه    

of intelligence 29 و 28 صفحات.  

 خـود بـه ايـن نكـات  اشـاره مـي               در نوشته تحقيقـي     فخرالدين عظيمي    دكتر    -  4

شپرد نيز احتمال  كودتا  را مد نظر  قرار داده بود؛ او با لحن خاص خـود در           «  :كند

در واقع  چنـين بـه نظـر مـي رسـد كـه در خصـلت                   «  :نوشت )  1330(شهريور ماه   

ي اين ويژگي وجود دارد كه مي گذارند كـار  بـه جـايي  برسـد  كـه                    سياست ايران 

   ،1951 سـپتامبر  11شپرد  به اسـترانگ،  (  »وقوع يك كودتا  اجتناب ناپذير شود

FO371EP91463(كــرد كــه  ابــراز نگرانــي ســيد ضــياء1330 مــاه ،  در دي  »
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 ژانويـه  10  گزارش ميدلتون( »ممكن است راه حلي  جز كودتا  وجود نداشته باشد     

1952 ، FO248 EP91463 (كه با اميـد فـراوان   در ميان مخالفان  مصدق« ....و 

 از   چهـره هـاي  اصـلي       با بعضـي  مينگريستند، وي در تماس      ) زاهدي(            به او 

زاهـدي  طبعـا     «  )....1952 اوت   7گـزارش فـال     (»   بـود   قبيل سردار فاخر حكمـت    

 افراد  غير نظامي  ماننـد ميـر   يباني در ميان  صفوف  امراي ارتش داشت  و برخي  رق

كودتـا مـي   ك  خودشـان را رهبـر    هـر يـ    اسكندري و سيد ضياء نيز     عباس   ي،اشراف

ــتند ــال   ( » پنداش ــزارش ف ــه 28گ ــزاوي  )  1352 ژوئي ــين حم ــته  و عبدالحس   وابس

بـا راس  در وزارت امـور     1331 در تير مـاه        ايران در لندن  مطبوعاتي سابق سفارت    

 جـوان و    مـردي   « نـام زاهـدي  او را          انگليس مالقات كرد و ضـمن بـردن           خارجه

» فعال، خوش قيافه، بي رحـم و بهتـر از  هرچيـز مشـهور بـه دشـمني  بـا انگليسـيها                     

ــرد   ــيف كـ ــزارش راس  ( توصـ ــه   29گـ  ) FO371EP98603 ، 1952 ژوئيـ

بـوده اسـت و     ... ل، تايلنـد و ژاپـن    حمزاوي بعـد از كودتـا  سـفير  ايـران در برزيـ              

ش كه نگذارد هيچ كـس بـه ارتبـاط       ار دادم    زاهدي هشد  به«:  مي گويد  بالخره  فال  

تصـديق كـرد كـه در حـال حاضـر سـابقه ضـد               او  با ما  پي ببرد و تصور مـي كـنم            

( »بــراي  اوســتانگليسـي او وثيقــه بســيار مهــم تــري از وعــده پشــتيباني انگليســيها  

ــال  ــاب  بحــران  .  )   1952FO248 1513 اوت 7گــزارش ف ــه نقــل از كت ب

 ترجمه  عبدالرضا    – نوشته فخرالدين عظيمي     – 1332- 1320-دمكراسي در ايران    

  ) .405 تا 404 ص –  بيژن نوذري-هوشنگ مهدوي

 ، تلگـراف  190سـند شـماره   (  دست آويز تهديد از دو سـو    حزب توده  ◄

 بـه وزارت امـور      ير در تهـران    سـف   ، از سوي هندرسن    788 .13/ 7 – 3052

 ):، سري، فوري  بعد از ظهر4،  1952 ژوئيه 30، تهران خارجه



 ٨٨

 پيام فرستادم كه در زماني مناسـب بـراي او،            ديروز صبح براي مصدق    – 1

لذا ديشت گفتگـوي طـوالني      . مايل به ديدار و گفتگوي دوباره با او هستم        

 ...شدديگري با او انجام 

 من گفتگو را با اظهار عـدم خوشـبختي از بـدبيني كـه وي در طـول                   – 2

گفتگوي قبلي از خويشتن نشان داده بود آغاز كردم و گفتم كه شخصـا  در         

ونيسم تلقي مي    و كم  حال حاضر او را به عنوان تنها سد موجود ميان ايران          

وي در گفتگوي قبلي بـراي      ، اميدوار بودم اظهاراتي كه      بنا براين . نمودم  

و » كارش تمام اسـت     « ايران   من بيان نموده بود، مبتني بر اين كه ارتش        

اين كه با توجه به وضعيت مالي و اقتصادي ايران بطور غير قابـل اجتنـابي             

بسوي كمونيسم كشانده مي شود، واقعا  مبين نظرات جدي و هوشيارانه وي  

 ...نباشد 

بـه  . ار نمود كه واقعا  و عميقا  نگران وضعيت موجـود اسـت            اظه  مصدق – 3

وي درجستجوي يك رئـيس  . نظر مي رسد كه به ارتش هيچ اميدي نيست   

ستاد قابل اطمينان است تا جانشين يزدان پناه كند ولي تا كنـون كسـي را            

وه خوار  رشاكثر ژنرالهاي ايران. نيافته كه هم اليق و هم قابل اعتماد باشد 

ولـي وي   ،  چه ممكن اسـت زيـاده روي بنظـر برسـد          اگر  ... و قديمي اند    

، در ايران، شخص او تنها مانع مؤثر در مقابل          موافق بود كه در حال حاضر     

 هـوادار كمونيسـم   هيچيك از رهبـران جبهـه ملـي   . كمونيسم بشمار است    

 كه وي نمي داند اگر      نيستند ولي آنان چنان نسبت بهم حسادت مي ورزند        

هدايت آنها را در دست نداشته باشد، آنها چه ممكن است بكنند يا بـا چـه                 

آنها رهنمودهاي او را مي پذيرنـد ولـي زيـر بـار             . كساني متحد مي شوند   

  )651 تا 649صفحات (  ...يكديگر نمي روند 

 بر مبناي اين تهديد، شرائطي كه براي از سر گـرفتن گفتگوهـا و حـل                 ◄

 :ه نفت پيشنهاد مي شوند، عبارتند ازمسئل



 ٨٩

كـرده ام كـه هـيچ شانسـي         در نتيجه اين گفتگو، اين عقيده را پيـدا            - 7

 در جهت حل اختالف نفت       به رياست مصدق   ، تا دولت ايران   وجود ندارد 

 :، گامهاي بيشتري به جلو بردارد  انگليس جز با رعايت شرائط زيرينبا

اري و وسـائل اسـتخراج در        اداره تأسيسات بهـره بـرد       دولت ايران  –الف  

 .، بدون هرگونه دخالت و كنترلي از خارج، برعهده گيرد ايران را

 و شركتهاي نفـت جهـاني    انتظار دارد دولتهاي انگليس و امريكا       ايران –ب  

ام انفرادي افراد و كاركنان فني كه ايران   هيچگونه مانعي بر سر راه استخد     

 .، ايجاد نكنند است استخدام آنها را الزم بداندممكن

 خـود بـه شـركت        مايل به فروش بخش عمده محصوالت نفتي        ايران –پ  

 بـر اسـاس ضـوابط       نفت ايران و انگليس، يا يكـي از شـركتهاي تابعـه آن              

 مايـل بـه فـروش مجمـوع توليـد           ولي به هـر حـال،     . بازرگاني مي باشد    

 .خودتنها به يك خريدار نيست

 درصد معيني از درآمد نفت خود را از فروش، بعنوان غرامـت              ايران –ت  

به شركت نفت ايران و انگليس مي پردازد تا هنگـامي كـه غرامـت كـامال                  

 . واريز شود 

 و انگلـيس از كليـه       ، شركت نفت ايـران    قاد موافقتنامه  پس از پايان انع    –ج  

، صـرف   نقول و غير منقول موجود در ايران      دعاوي خود نسبت به اموال م     

 .نظر مي نمايد 

 گامهاي شايسته را جهت برقـراري       ، انگليس و ايران   با انعقاد موافقتنامه   –چ  

 .روابط دوستانه ميان دو كشور بر مي دارند 

دد هستم كه نكات فوق را نمـي بايسـتي بعنـوان             من مايل به تأكيد مج     – 8

ايـن نكـات تنهـا مبـين        .ارائه پيشنهادي از سوي يكي از طرفها تلقي نمـود           

 ممكن اسـت بـر      نتيجه اي است كه طي گفتگو در باره شراطي كه مصدق          

آن اساس مايل به حل مسئله نفت در اين برهه خاص زماني باشد، برداشت        

  )654 و 653صفحات ... (نموده ام 



 ٩٠

  نمي تواند مسـئله نفـت را حـل            با شرائطي بهتر از اين شرائط       انگلستان ◄

ير در   سـف   از سوي هندرسـن    788 .13 /7 – 3152 ، تلگراف    191سند   ( كند

بكلـي   بعد از ظهر،     2 ،   1952ه   ژوئي 31، تهران    به وزارت امور خارجه    تهران

 ):، پس از دريافت، فورا  مالحظه شود سري

د توانست در آينده     اين سفارت قانع شده است كه انگليسي ها نخواهن         – 4

، به يك موافقتنامه با شرائط بهتري از شـرائط مـورد اشـاره              قابل پيش بيني  

، در يك اقـدام شـگفت آور،     چنانچه دولت جديدي در ايران    . بنددست يا 

در مدت زمـان نامحـدودي       رت دست يابد، ما باور نداريم كه بتواند       به قد 

،  زماني كه مسئله نفـت حـل نشـده اسـت           تا. شرائط بهتري را عرضه نمايد      

بنـا بـر    . شكاف و فاصله ميان ايران و جهان غرب مطمئنا  عميق تر مي شود              

، بعنوان پايه اي براي ط با اين شرائم كه دولت بريتانيااين، ما بجد اميدواري

 . گفتگوها موافقت خواهد نمود

  در هنگام شروع مذاكرات، بر اساس شرائطي كـه در بـاال بيـان شـد،                  - 5

. (  داده شـود     بايستي از برخي منابع كمك مالي بطـور موقـت بـه ايـران             

  ) 657صفحه 

سـت و چـرا راه حـل         توضيح مي دهد چرا كودتـا ممكـن ني         هندرسن ◄

ير در  از سـوي هندرسـن سـف      (  بر اساس شرائط باال اسـت        گفتگو با مصدق  

. 7/13 – 3152 ،   تلگـراف       192، سند شـماره      به وزارت امور خارجه    تهران

، بالفاصـله بعـد از       بعد از ظهر، بكلي سـري      2 ،   1952 ژوئيه   31ان   ، تهر  788

 : )دريافت مالحظه شود 

 وزارتخانـه كـه   255، در باره تلگراف شـماره       ، با اختصار        من با ميدلتون  

،  مخـابره شـد   وئيه بـه سـفارت در لنـدن        ژ 29 ، در تاريخ     648ضمن شماره   

خواسـت شـد، موضـوع     در  ) الف  ( توصيه هائي كه در بند      . گفتگو نمودم   

 .اي خواهد بود تلگراف جداگانه 



 ٩١

، ما هردو بر اين عقيده بوديم كه در حال حاضر، جانشين )ب  (       در باره   

 بتوانند بـه دولـت دسـت يابنـد،          هاي ديگري كه احتماال  در مقابل مصدق      

ما . مگر احتماال  از طريق دست زدن به يك كودتاي نظامي         . وجود ندارند   

 اي كـه توانـائي و       اكنون هيچ آگاهي در بـاره رهبـران نظـامي برجسـته           

موقعيت و هوشمندي الزم را جهت كسب اطمينـان از موفقيـت كودتـا و               

، دارا  رتي كه چنين كودتائي موفقيت يابد     ، در صو  اداره حكومت در ايران   

بهترين و مناسب ترين افسـران كـه بـه نظـر مـي      . باشند، در دست نداريم     

باشند، عبارت بودنـد از ژنـرال   رسيد در بهترين وضعيت براي انجام كودتا        

، تـا   دو ژنرال از نقطـه نظـر ديـد سياسـي         و اين .  و ژنرال حجازي   زاهدي

زيرا زاهدي با عناصر ميانه روي جبهـه        . اندازه اي با يكديگر تفاوت داشتند     

 همدلي و همراهي داشت در حالي كـه احتمـاال  حجـازي در درجـه                ملي

مند به تشكيل يك دولت توانمندي بود كه بتواند بـازوي شـاه را              اول عالق 

 .نيرومند سازد و كمونيستها را ريشه كن كند 

براي موفقيت كودتا، اين اقـدام بايسـتي كـامال  توسـط            ) پ  (      در مورد   

زيرا شاه  .  به نام شاه و بدون اطالع شاه صورت گيرد           رهبران نظامي ايران  

 توان و استقامت پيگيري تا پايان آن را نـدارد و ممكـن اسـت در                 احتماال 

برخي مراحل،  احساس ضعف نمايد و رهبران آن را مورد مالمت و تقبـيح    

احتماال  الزم است ال اقـل فرمانـده        . قرارداده و آنها را مردود اعالم نمايند      

ا  در مرحله خاصي     همدست توطئه گران باشد و احيان      لشگر مستقر در تهران   

عقيده بر اين اسـت كـه       . فرمانده گارد محافظ شاه نيز با آنان همراه شود          

 بنـام   تهران را بدست گيرد و توطئه گـران         اگر ارتش بتواند كنترل كامل      

، شـايد بـه اسـتثناي    اد جديدي برگزينند، اكثر استانها شاه، بتوانند رئيس ست   

قشـقائي ممكـن    قبائـل   . ند  خوزستان، دولت جديد را به رسميت مي شناس       

 ...د است درد سر ايجاد كنن



 ٩٢

 و نـه     و من توافق داريم كه نه دولت بريتانيا        ميدلتون) ث  (      در باره بند    

 هيچيك نمي بايد اجراي كودتا را تشـويق نماينـد يـا از آن               دولت امريكا 

 . نه ها نبايد بهيچ ترتيبي در آن مداخله نمايند حمايت نمايند و سفارتخا

     ما همچنين بايد در نظر داشته باشيم كـه انجـام يـك كودتـاي نظـامي            

 كنترل نهضت ملي را بـه    موفقيت آميز قطعا  موجب مي شود تا حزب توده        

بنا بر اين، يـك كودتـاي نظـامي ممكـن اسـت بـا مشـكالت              . دست گيرد   

 اي در تسلط بر كشور و در اجراي برنامه هاي سازنده روبرو گردد              فزاينده

  )659 و 658صفحات . ( 

 آلت فعل سيا و انتليجنـت  زاهديدر آن،      ،هرچند سرانجام كودتا شد و    : توضيح  

ت دار انگليس اينسر و كا ، ارزيابي سفير امريكا  1331سرويس شد، اما تا مرداد ماه       

 ، دركودتـا شـركت فعــال   32مـرداد  در ،  كـه هندرســن. كـه كودتـا ممكـن نيسـت    

، بـر اسـاس شـرائطي       چنان اصرار مي ورزيد كه انگلسـتان      ، هم 31جست، در مرداد    

و نيـز، او    . كه او به وزارت خارجه امريكا پيشنهاد كرده بود، مسئله نفت حـل شـود              

  : كمك بالعوض فوري بعمل آوردريكا به حكومت مصدقاصرار كرده بود ام

  و دادن كمك بـه ايـران   با شرائط پيشنهادي هندرسون  حكومت امريكا  ◄

 ، 888 . 7/2553 – 3152   ،  تلگـراف  193سـند شـماره   ( موافقت مي كند 

 .و رياسـت جمهـوري      امور خارجه،  ني وزير ت راجع به مذاكره تلف    يادداش

 :) ، كامال  سري1952 ژوئيه 31، گتنشناو

  وزيـر امـور خارجـه و هـري تـرومن            آقايان آچسـن   ،    شركت كنندگان 

 صبح امروز، در باره موضوع  دقيقه10:30. رياست جمهوري اياالت متحده 

به او گفتم به نظر مـن وضـعيت در    . ، به رئيس جمهوري تلفن نمودم       ايران

ه اقدامي بمنظور نجـات  آنجا بسيار حساس و بحراني است و با دست زدن ب  

، مي خواستم با انگليسي ها در مورد اجراي فوري برنامه اي            ازآن وضعيت 



 ٩٣

 من براي رئيس جمهوري    . متشكل از سه نكته اساسي زير باشد، گفتگو كنم        

 :توضيح دادم كه اين نكات به شرح زير مي باشند 

 ميليون دالر به عنوان كمك بالعـوض در         10 اياالت متحده فورا  مبلغ      – 1

 .  قرار مي دهد اختيار ايران

 را با تخفيف     انگليسي ها موافقت مي نمايند نفت موجود در انبار ايران          – 2

 .ند مناسبي خريداري نماي

 بايستي موافقت نمايد يك كميسيون داوري بين المللي تشكيل           مصدق – 3

. مـورد بررسـي قـرار دهـد          را و موضوع پرداخت غرامت به انگليسي هـا       

  )660 و 659صفحات (

 شاه را توانا به خـارج كـردن حكومـت از            ،، وزير خارجه امريكا    آچسن ◄

سـند  (          . نمي بيند و چاره را مذاكره با مصدق مي داند            دقدست مص 

 ، از سـوي آچسـن وزيـر امـور     888. 10/ 7 – 3152 ، تلگـراف   194شماره    

 صبح، كـامال   11:53، 1952 ژوئيه 31 ، نگتن، واشخارجه به سفارت در تهران   

 :)، فوري سري

، احتمال ضـعيفي وجـود دارد       ... ،  وجه به وضعيت بحراني در ايران          با ت 

كه شاه يا عناصر محافظه كار توانائي پس گرفتن قدرت و نفـوذ سياسـي را                

در ايـن ميـان، خطـر تصـرف         .  داشته باشـند     از دولت ناسيوناليست مصدق   

 .قدرت از سوي كمونيست ها افزايش مي يابد

اگر چه ناخوش آيند است ولي به نظر مي رسـد هـيچ گزينـه و چـاره                       

بنظر ما، عامـل    ... منطقي ديگري جز حمايت از دولت كنوني وجود ندارد        

زماني به اندازه اي كوتاه است كه نخستين گام در مـورد فـراهم نمـودن                

نـوع   مي بايستي پيش از ترتيب دادن و تنظيم هـر            پول براي دولت ايران   

، ما پيشنهاد مي كنيم دولتهـاي       ا بر اين  بن. قرارداد تفصيلي نهائي انجام گيرد    

 مشــتركا  پيشــنهادي بــر اســاس خــط مشــي زيــرين بــه  و امريكــاانگلســتان

 :دكترمصدق عرضه نمايند 
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 ميليون دالر بصـورت بالعـوض بـه         10 دولت اياالت متحده فورا  مبلغ       – 1

 .  خواهد پرداخت لت ايراندو

 و انگليس و يا مؤسسه ديگري كـه از سـوي دولـت               شركت نفت ايران   – 2

انگليس برگزيده مي شـود، كليـه محصـوالت نفتـي موجـود در انبارهـاي        

ي خلـيج فـارس، منهـاي تخفيـف     شركت ملي نفت ايران را به بهاي تجارت    

 . ود ، خريداري خواهد نممناسبي

گلـيس در    و كاردار سفارت ان     بر اساس طرح پيشنهادي كه ميان مصدق       – 3

قت بعمل مي آيـد     مواف. ، مورد گفتگو قرار گرفته است      ژوئيه 25، در   تهران

ع غرامت و، مركب از سه نفر فورا  تشكيل شود و موضيك كميسيون داوري

 ميليـون   10اخت كمك مـالي بالعـوض       نه پرد . را مورد بررسي قرار دهد      

، هيچيك منـوط   غاز خريد نفت از سوي دولت انگليس       و نه آ   دالري امريكا 

 .به شروع ترتيبات مربوط به غرامت نمي باشد 

ب دائمـي تـر بـراي توزيـع نفـت            شروع مذاكره به منظور دادن ترتي      – 4

 . ، بايد فورا  آغاز شود ايران

   چنانچه سئوالي در باره فروش نفت بـه ميـزان بيشـتر از آنچـه كـه بـه                     

 و انگليس فروخته مي شود، مطرح گردد، به ايرانيان بايسـتي            شركت ايران 

 و انگليس موافقت كرده انـد تـا هـيچ    اطالع داده شود كه دولتهاي امريكا    

  )661 و 660صفحات . (د نگرددمانعي بر سر راه چنين فروشهائي ايجا

بدين سان، دو دولت مي دانسته و مي پذيرفته اند كه نبايـد مـانع فـروش                 : توضيح  

 ملـي  به سخن ديگر، احتمال موفقيت جنبش  .  شد و اين كار ميسر نيست        نفت ايران 

 و ايـران خيانـت    به جنبش مردم، كامل بود اگر، از درون كشور  كردن صنعت نفت  

 :نمي شد 

 و ، حزب محافظه كار بر سر كار آمده اسـت      اين هنگام، در انگلستان   در  ◄

 ، ارزيابي ديگـري از وضـعيت ايـران        ، وزير خارجه حكومت چرچيل    ايدن

 ( .عنوان اساس مـذاكره نمـي پـذيرد        را، ب  بعمل مي آورد و پيشنهاد امريكا     
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 در  ، از ســفارت بريتانيــا888 . 8/2553 – 952 ، تلگــراف 197ســند شــماره 

 ) : ،سري 952 اوت9 به وزارت امور خارجه امريكا، واشنگتن،واشنگتن

 : مي باشد  براي آقاي آچسن      پيام زيرين از طرف آقاي ايدن

 .خوشوقت گشتم ...  از دريافت نظرات شما، – 1

ا بـراي ارائـه نمـودن        و بويژه پيشنهادهاي شم     با بررسي وضعيت ايران    – 2

، همكارانم و من، توجه خود را به ويـژه بـه نكـات زيـر                يك طرح مشترك  

 :معطوف داشته ايم 

 كـه   سترش هرج و مرج در ايران      خطرات ناشي از اجازه دادن به گ       –الف  

ممكن است به نفوذ كمونيسم منجر شود و موجـب پيـدايش يـك تهديـد                

 .جدي براي مجموع وضعيت استراتژيكي خاورميانه شود 

 را مـانعي در مقابـل        تا حدودي ممكن اسـت دولـت كنـوني ايـران           –ب  

 . كمونيسم تلقي نمود 

منافع ما در ساير مناطق جهان، همانطور كه مي دانيـد    اثراين وضع بر     –ج  

بنظر ما اين امرممكن است براي كشوري نظير ما كه براي هستي خـود بـه               

 .اين منافع تكيه فراوان دارد، فاجعه آميز باشد 

 از سـمت      من درك مي كنم كه در آينده نزديك ، بركناري مصـدق             - 3

 مگـر شـايد بـه توسـط يكـي از           (ساسـي، نخست وزيري به موجب قـانون ا      

و ممكن است چنين بنظر آيـد  . ، محتمل نمي باشد   ) هواداران حزب توده  

 بهتـرين سـد دفـاعي موجـود در مقابـل            كه او در حال حاضـر در ايـران        

با اين وصـف، مـن تـوان دفـاعي او را احتمـاال               . كمونيسم در ايران باشد     

 ، در بـاره   در تهـران   كاردار سفارت بريتانيا  . رومند تلقي نمي كنم   چندان ني 

ارزش مصدق بعنوان مانعي در مقابل كمونيسـم ترديـدهاي جـدي ابـراز               

نموده است كه فكر مي كنم سفير شما با او در اين زمينه ، اتفاق نظر داشته                 

ين مطلب اشاره مي كند كه توانـائي حـزب تـوده در              به ا  ميدلتون. باشد  

نتيجه سياستهاي اتخاذ شده توسط مصدق، از زماني كه حكومت او بـر سـر        
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اينك وي پس از آشـفتگيهاي عمـومي كـه          . كار آمده افزايش يافته است      

حزب توده در انجام آن با طرفداران وي همكاري نموده بود، بـه قـدرت       

، از نـاتواني    ، بر طبق اطالعات ما     وي كاشاني  انحتي پشتيب ... بازگشته است 

 ،اظهار شده بود در حالي كه اول. او در مقابل حزب توده نگران مي باشد       

 عوامل وابسته به كاشاني بودند كه همكاري  با حزب توده را ترتيب دادند             

  فقط تا هنگامي بايـد داده      ، كمك به مصدق   اينها همه نشان مي دهد كه     ... 

شود كه وي نشان دهد آماده متوقف كردن و جلوگيري از كشيده شـدن              

 .جريان بسوي كمونيسم و هرج و مرج مي باشد 

به نظر باور نكردني آمد كه روحيه ارتش آنچنان كاهش يافته باشـد              ... - 4

. تا ارتش بعنوان يك عامل مهم از صحنه و وضعيت سياسي حـذف گـردد                 

 ا با اين وصف، لزوما  وضع بدينگونه نيست       طبق آخرين اطالعات دريافتي م    

 رو  بران جبهه ملي   در ميان ره   در حالي كه بنظر مي رسد انتقاد از مصدق        . 

 نشانه هائي نيز در زمينه فكر اميران ارتش، از قبيل اين كه             ،به افزايش است  

 را نابود كند و يا اينكـه  بيش از اين نمي شود به مصدق ميدان داد تا ايران        

روحيه ارتش مطابق گزارشهاي واصله رو به بهبود بوده و كماكان بـه شـاه               

، پديـدار شـده     است ناچار به دخالت در اوضاع شود      وفادار است و ممكن     

، مخالفان پارلماني مصـدق نيـز       چنانچه قرار شود اين امر روي دهد      . است

، تـا آنجـائي كـه اميـد     بنـا بـراين  . وندنـد   به ارتش مي پي و مسلما  برخاسته 

وسط خود مردم اين كشور نجات      معقولي وجود دارد كه ايران مي تواند ت       

 به نظر من به سبب اين فكركه ما هرگـز دولـت بهتـري بـراي انجـام           .يابد

  . مصدق شتاب نمائيم بهمعامله نخواهيم يافت، ما نمي بايستي در  كمك

5  - ...   

 ژوئيـه خـود را ارائـه    25مـورخ   پيشنهاد حكميـت    دق  هنگامي كه مص    - 6

تا ... ، بدون شك منظورش تنها معطوف به داوري در باره غرامت بود             نمود

آنجائي كه به ما مربوط مي شود، با داوري فقـط در صـورتي مـي تـوانيم                  
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اجـازه  ، موافقت نمائيم كه چارچوب مذاكرات بطور مشخص گسترده بوده    

 و عـدم  انجام داوري مسئله اعتبار قانون ملي كردن نفت ايران    دهد هنگام   

 ...تعارض آن با امتياز شركت نفت ايران و انگليس نيز مطرح گردد 

 هنگامي كه قرار و مدار رضايت بخشي براي انجام داوري بر پايه ايـن               – 7

ماده مي باشـم تـا از        به توافق رسيده است، من آ      خط مشي با دولت ايران    

ي شركت نفت ايران و انگليس بخواهم ترتيباتي با ايرانيان براي راه انـداز      

، من نمي توانم از شركت بخواهم پيش از با اين وصف... نفت ايران بدهد 

اين كه دليل خوبي براي اميدوار شدن به پيشرفت در حصول سازش روي 

نامـه اي حكميـت صـورت       موضوع به دست آيد، بطور مثال، انعقاد موافقت       

در هـر صـورت،   .گرفته باشد، حمل نفت از ايران را مورد توجه قرار دهد           

من نمي توانم از شركت بخواهم تا از حق توسل به اقـدام حقـوقي عليـه                 

ـ       ت ساير خريداران نفت ايران، پيش از اين كه توافق نهائي در اخـتالف نف

 ...، صرفه نظر كند حاصل شده باشد

اشتم تا شاهد آن باشم كه طرح پيشـنهاد مشـترك شـما بـه                من عالقه د   – 8

اگـر شـما بتوانيـد      ... ، مشتمل بر داوري در باره غرامت باشـد          دولت ايران 

تغييراتي در پيشنهادهاي خود بدهيد، مي شود پيشنهاد را چنان تنظيم كرد            

مـا  تغييراتـي كـه     . كه دولت انگليس بتواند در تهيـه آن مشـاركت نمايـد             

 :پيشنهادمي نمائيم به ترتيب زيراست 

 در پذيرش    كمك مالي اياالت متحده مشروط به موافقت دولت ايران         – 1

داوري با شرائط قابل قبول براي انعقاد  ترتيبات مناسـب بـا شـركت نفـت         

 .ايران و انگليس جهت حمل نفت موجود مي باشد

 تا زماني كـه چـارچوب و        ران خريد نفت از سوي شركت انگليس و اي        – 2

شرائط رضايت بخشي براي انجام حكميت مورد توافق واقع نشـده باشـد،             

 .انجام نمي شود
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 و انگليس خواسته نخواهد شد تا پيش از رسيدن           از شركت نفت ايران    – 3

فت به توافق نهائي از حق توسل به اقدامات حقوقي عليه ساير خريداران ن            

  ) 669 تا 666صفحات ... ( ايران دست بردارد 

 و  ، بـا اسـتناد گـرايش كاشـاني        ، وزير خارجه انگلسـتان    بدين قرار، ايدن  : توضيح  

 در   و حكومت او و طرزفكري كه       به مخالفت با مصدق    برخي از اعضاي جبهه ملي    

، مخالفت مي كنـد و بـه     ا، با تمامي مواد پيشنهادي امريك     امراي ارتش پيدا شده بود    

.  پيشنهادي را عنوان مي كند كه حكومت مصـدق نمـي توانسـت بپـذيرد                 جاي آن 

  : روز، سفير امريكا هم بهمان نتيجه مي رسد12ظرف 

 

 اميد جديدي  و امريكا به انگلستان، با مصدقمخالفت كاشاني ◄

 مي دهد

 

ير  سف  ، از سوي هندرسن    788 . 00 / 8 – 1152 ، تلگراف    198سند شماره    ( 

ـ   به وزارت امور خارجه    در تهران  ،  بعـد از ظهـر     1 ،   1952 اوت   11ران،  ، ته

 ) : فوري –سري 

، ما اينك ارزيابي جديدي از سي  با توجه به شتاب دگرگوني وضعيت سيا  

 :اوضاع كنوني را در اين لحظه ارسال مي نمائيم 

 همانا تشديد اختالفـات      ويژگي چشمگير رويداد سياسي اخير در ايران       – 1

 به موازات اينكـه     ظاهرا .  و متحدان آنان مي باشد       ميان رهبران جبهه ملي   

، كنترلهـاي    مشـخص گشـت    اخير كه با بازگشـت مصـدق      با پيروزي كامل    

گوناگون بر قدرت جبهه ملي برداشته شد و رهبران جاه طلب جبهه ملـي              

شكاف و فاصـله اي     . بطور آشكارتري با يكديگر شروع به مبارزه نموده اند          

 نهضت ملي مي باشد، همان      كه به نظر مي رسد اينك بيشترين تهديد براي        

 . پديدار شده است است كه ميان مصدق و كاشاني
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 در مجلـس، روش جديـدي بـه     مخالفان  محافظه كار جبهه ملي   ة ماند – 2

منظور استفاده و بيشترين بهره بـرداري از اختالفـات داخلـي جبهـه ملـي                

ضع افراطي تري در    ست از اتخاذ موا   اين روش عبارت ا   . اتخاذ نموده اند    

اين . ، حتي در مقايسه با مواضع خود جبهه ملي بوده است          مسائل گوناگون 

 :روش در موارد زير موفق بوده است 

 در مواردي موجب شده است افراطيون و افراط گرائي را مبتذل و –الف 

 مهمل جلوه دهد و

ف ميـان رهبـران      در بهره برداري و تشديد اختالفات و گسترش شـكا          –ب  

 بـه عنـوان رئـيس        مخالفان بعنوان مثـال در انتخـاب كاشـاني         نهضت ملي 

 روي دادي كه موجب عصبانيت و آشفته سازي مصدق  . مجلس مؤثر بودند  

  .و افزايش برخورد ميان رهبران ملي گرديد

، در درجـه   و كاشـاني الف و برخورد ميان مصـدق  به نظر مي رسد اخت    – 3

 :اول، معلول عوامل زيرين باشد 

 وارد آمده تـا بـه سـادگي نشـان دهـد كـه        فشارهائي كه به مصدق   –الف  

 ناتوان است و لذا بايستي در مسائل اساسي به نظرات           نامبرده بدون كاشاني  

 .كاشاني تمكين و از آن پيروي نمايد 

 هر دو گرفتار عقـده خـود بـزرگ بينـي هسـتند و                و مصدق   كاشاني –ب  

جدائي آنها از يكديگر به مناسبت تالش آشـكار كاشـاني بـراي بـه چنـگ                 

، ، وزيـر دربـار    عـالء . راز رهبري سياسي كشـور اسـت        آوردن قدرت و اح   

خنثي كـردن جـاه طلبـي هـاي         عقيده دارد كه شاه و مصدق اينك براي         

 .ستيزه جويانه كاشاني در عمل همكاري مي نمايند 

، هريـك   ژرف گردد و كاشانيالف ميان مصدق     طبيعي است هرگاه اخت  

مي كوشد تا در صورت امكان، پشتيباني گروههاي سياسي بيشتري را براي            

  سياسي شاه، ارتش  و حزب تـوده        بدين ترتيب اهميت  . خود جلب نمايند    

چنانكه كاشاني تصميم بگيرد از پشـتيباني خـود   ... ممكن است افزايش يابد   
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از مصدق خودداري نمايد، مصـدق ممكـن اسـت خـود را در اجتماعـات                

زيرا كاشاني و حزب توده با هم، هدايت اكثريت         . خياباني در اقليت بيابد     

نماينـدگان كاشـاني تشـكيل دهنـده        . در اختيار دارند    مبارزان خياباني را    

گروههاي افراطي ملي هستند كه حزب توده ممكن است بخواهـد موقتـا              

به آن بپيوندد تا به پيشبرد هـدف خـود در حـذف شـاه و نـابودي كامـل                    

  )672 تا 670صفحات . ( توانمندي ارتش دست يابد 

ــيح  ــرار :توض ــدين ق ــا 31، از ب ــه ت ــ11 ژوئي ــابي دو 11رف  اوت، ظ  روز، ارزي

 ژوئيـه، چـاره   31در .  ديگر گون مي شـود سفارتخانه در باره وضعيت سياسي ايران 

 اوت 7امـا  در   .  نيسـت    اي جز حل كردن مسئله نفت بر اساس پيشنهادهاي مصدق         

ه وزارات امورخارجـه  و    كاردار سفارت انگليس بـ بنا بر گزارش محرمانه ميدلتون 

، سـرنگون كـردن      به وزير خارجـه امريكـا       اوت، بنا بر گزارش از هندرسون      11در  

. ، كاري مي شود كـه بايـد كـرد    مصدق و حل مسئله با حكومت جانشين   حكومت  

، تغييـر     مي شـود    مريكا و كاردار انگلستان   آنچه سبب اين دگرگوني در نظر سفير ا       

 .است ...  و مكي و حائري زاده،  بقائي، رفتار كاشاني

  به وزارت امورخارجه انگليس   كـه  دو هفتـه      در گزارش  محرمانه  ميدلتون       - 1 

 :   داده شد،  آمده است  تير و پيروزي مردم ايران30بعد از قيام  ملي 

 - )31 /5/ 16( 1952 اوت 7 – 250 /1015پي  .    اي - 9 8 602 /371  او  -اف (

  اداريعيـ ز كشـف تلگـراف رمـز، تو   -وزارت امورخارجـه  بـه   از تهران  –محرمانه  

 –، سـري     فـوري  –) 1331 مرداد   16 (1952 اوت   7 – 561 شماره   -آقاي  ميدلتون  

   مرا آگاه ساخت كه مكـي، ل  زاهدي خود  ژنرا  « ) :   من 559پيرو تلگراف شماره    

ــائري زاده  ــايي و ح ــاني  و فربق ــتاده اي از كاش ــه   س ــه و هم ــهايي گرفت ــا او تماس  ب

 :  به دالئل  زير اظهار داشته اند از مصدقنارضايتي خود را

 .  او يك ديكتاتور است- الف 
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 . براي بهبود وضع اقتصادي  بر داردنايي ندارد كه هيچ گام سازنده اي  او توا-ب 

 . اتخاذ كندتدابير ضد كمونيستي كه  نه آماده است و نه توانايي دارد  او-ج 

سيون كهـن تمـاس  دارد و مـدعي  اسـت در       اپوزي  همچنين با اعضاي     زاهدي  -  2

 . مي شودميان ارتش پشتيباني

امـا  هـر چـه      .  يابم  به قدرت نمي     من شانس فوري زيادي براي رسيدن زاهدي        - 3

زين ممكنـي بـراي   او جايگ .  وضع او ممكن است قوي تر شود        ضعيف شود  مصدق

امـا  . گليسي او به او  كمك خواهد كرد         مصدق به دست مي دهد و گذشته  ضد ان         

 از خـارج  دريافـت    برهم خواهد خورد اگر  مصدق كمكـي         به شدت  نقشه هاي او  

 .كند

 شخصـا  بـا   زاهـدي .  نگفتـه ام ياالت متحده ام در اين باره چيزي      من به همكار ا    - 4

 بـه نظـر      كه كانديداي مـا     تماس خواهد گرفت و ميل ندارد      سفارت اياالت متحده  

 .برسد

  رونوشت –اداره شرق، سكرتارياي خاورميانه، اداره روابط اقتصادي        : توزيع شد به  

سر دابليو اسـترانگ، سـكرنادناي  خصوصـي، سـر آر مكيـنس، سـر       : هاي قبلي  به  

  بـه كوشـش      –  سـند  محرمانـه        3قيام سي تير و     ( » بوكر، رئيس  اداره  شرق     . جي  

زيـر نظـر مهنـدس    »   و دولت ملي و كودتـا     مصدق  «- به نقل از كتاب        ه  انور خام 

ايـن  «  : در باره ي اين سـند مـي نويسـد           اي   و   انور خامه     ) 97 تا   96 ص   –سحابي  

 برخالف نظر شايع  پـيش از آنكـه كانديـداي     سند نشان  مي دهد كه اوال ،  زاهدي 

ي  انگليسـها بـوده اسـت و حتـي آن را از امريكـايي هـا                  يي ها باشد كانديدا   امريكا

 .پنهان مي كردند

ثانيا  ،  چون اين نامه  دو هفته پس از قيام سي تير نوشته شده است و در اين فاصـله                       

 اقدام خاصي نكرده بوده است كه موجب  تغييرسياست اين اشـخاص            دكتر مصدق 
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 مصدق مخالف بوده اند و شركت آنها در قيـام  شود، بنابراين آنها پيش ازسي تير با 

 بوده است و نه طرفـداري از مصـدق، يعنـي     سي تير بيشتر به خاطر مخالفت با  قوام       

 )97همانجا ص  ( - »! بغضا  للمعاويه بوده است و نه حبا  لعلي

 :يسدمي نو»  اشخاص«  در خاطرات خود در باره اين   دكتر مصدق- 2

اغراض و مخالفتهـاي بـي اسـاس سـبب  شـده بـود كـه روز نـه اسـفند يكـي از                           «  

در خارج مجلس بر عليه من اقدام كند و بعضي هـم در  خـود                 ) كاشاني( همكاران

نظر  از    ام  تير   30ا شدن با مردم در روز       همصدمجلس بانتظار خبر قتل من  بمانند و         

  السـلطنه  از جهت مخالفتي  بود كه با شخص قـوام       بلكه همكاري و نيل بهدف نبود    

 خاطرات و تألمـات مصـدق   (           ».نمك خوردند و نمكدان راشكستند      . داشتند

  ) 251 - ص–

«  :  آمـده اسـت كـه       سـفارت انگلـيس در ايـران       1952 ژوئيـه    26   در گزارش      - 3

 ارتباط نزديك داشت و ادعا مـي كـرد  موافقـت آيـت اهللا را بـا                    با كاشاني  زاهدي

گـزارش   (         » اش جلب كرده اسـت     در تركيب كابينه  » حق اظهار نظر  « پيشنهاد  

به نقل از كتاب  بحـران دمكراسـي   )  FO248 15 31 ،1952 ژوئيه 26، سفارت

 ترجمه عبدالرضـا هوشـنگ      –  نوشته فخرالدين عظيمي   – 1332- 1320-در ايران   

 )404 ص –  بيژن نوذري-مهدوي

بقايي شديدا  جـاه  ... « :   آمده است   در گزارش محرمانه اسناد سفارت آمريكا       - 4

يي احساس مي كنند كه او،  از هرگونـه فرصـتي         ن آمريكا طلب است و بيشتر ناظرا    

او مـي    فرصت طلبي بر صـميميت    .   خواهد كرد  براي پيشبرد  مقاصد خود، استفاده     

 را به عنوان  وسيله مناسبي براي اينكه خود را بـه قـدرت                چربد و احتماال  جبهه ملي    

النـه  (، اسـناد  سـفارت آمريكـا       احزاب سياسي در ايـران    ( »...برساند، به كار مي برد    

 بـه نقـل از      – 126 – 124، بخـش  دوم، جلـد سـوم، صـفحات            ) جاسوسي آمريكا 
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 ص  –نوشته سرهنگ غالمرضا نجـاتي      » ؛ سالهاي  مبارزه و مقاومت     مصدق«كتاب  

– 454( 

 .سي)  1330 آذر 24 (1951 دسامبر   15 كه در تاريخ       ر  محرمانه اي   در ديدا  «  - 5

  و همكـار   فينچ با دكتر عيسي  سپهبدي، يكي از رابطين او با  سفارت آمريكا             . سي  

«   : بـه عمـل آورد، سـپهبدي مـي گويـد           نزديك دكتر  بقايي در حزب زحمتكشان      

 عليه اياالت  متحـد   داده است  كه بطور آشكار و علنييصدكتر بقايي ضرور تشخ 

   ست كـه آمريكـا   و آمريكاو به نفع روابط حسنه ايران..)  (. نظر كند  اظهار آمريكا

ننـد   امكـان اينكـه ايرانيـان بـاور ك        قرار گيرد  تا بدين ترتيـب هرگونـه        هدف حمله   

 (  »» ...است رد شـود   )  زحمتكشان(    پشتيبان حزب كارگران    اياالت متحد آمريكا  

، سـند  1951 دسـامبر  15ام  ملبـورن،  .آر: فيـنچ بـه   . سـي  . گزارش  محرمانه از سي  

  در بـاره  بقـايي و  عيسـي   و زنده يـاد  جـالل آل احمـد      -)  همانجا– 151شماره 

 :سپهبدي مي نويسد 

 جلسـة عمـومي رهبـري    1331 تيـر   30 دم نمي رود كـه يكـي دو روز  پـس از      يا « 

كـه دكتـر  عيسـي سـپهبدي          شنيده بوديم   . محاكمه مانندي   . ود ب حزب زحمتكشان 

 خـود   د  و مي خواستيم بدانيم كـه        رفته بو   السلطنه  قوام روز بلوا،  به ديدار    صبح آن   

 در سـايه اش مـي        رهبـر حـزب  بـود و ملكـي          رفته يا به دستور دكتر بقايي؛ كه      سر  

 نشسـته   تاالري بود از جماعت انباشـته و رهبـران آن بـاال           . دنشست و آفتابي نمي ش    

  - سـئوال  : طرح كرد اما يادم است چطـور       ييادم نيست چه كس   . كه مسأله طرح شد   

روز  به ديدار  قـوام    صبح آن–  آقاي  دكتر بقائي– ايشان با اجازه شما   يا شخص آ

در خـدمت و خيانـت       «جـالل آل احمـد     ( ». سـكوت  -:   جواب    ؟السلطنه  رفته اند   

  ) 199 جلد دوم ، ص ،»روشنفكران



 ١٠�

ر  اشاره  مـي كنـد كـه    به اين  ام  » شت هاي  سياسي     ياددا«  در    حسن ارسنجاني  - 6

  تيـر كـاظمي و يـك نفـر         27 در روز     كاشاني ، به نخست وزيري    قوام پس از تعيين  

 :او مي نويسد.  با قوام مي فرستد را براي مالقات و مذاكرهديگر

  السـلطنه  قـوام . مـده مستخدم وارد شد و گفت  قربان كاظمي و يك نفر ديگر  آ             «  

 آمدنـد و مـا      كاظمي و رفيقش از طرف سيد ابوالقاسـم كاشـاني         ... دستورداد بيايند 

آيت اهللا كاشاني اظهار تمايل كرده اسـت كـه بـا    ... نخواستيم در مذاكراتشان باشيم 

، قـوام السـلطنه     »ز دولت پشتيباني كنـد    او بتواند ا  قوام السلطنه رفع كدورت بشود تا       

 من به فرسـتاده هـاي كاشـاني پيغـام دادم كـه نظريـات عمـومي              ... «:بعد به ما گفت   

...  او را در امور مملكتي تحمل نخـواهم كـرد          ايشان را گوش مي كنم ولي مداخله      

مخصوصا  به آنها تذكر دادم كه موافقت كاشاني با دولت را به بهاي مداخلـه او در                 

او هر چـه مـي خواهـد بكنـد، البـد دولـت هـم         .   مملكت خريداري نمي كنم     امور

ــد داشــت  ــي خواه ــتم» ..تكليف ــا  « : و گف ــته آق ــداري گذش ــاني در دوره زمام كاش

 باطنـا  خـوب نيسـت،    از او استمالت بشـود، چـون بـا مصـدق    دلخوري داشت و اگر   

هـم مثـل امـروز پيغـام داد         آن دفعه   .. «:، قوام السلطنه گفت   »..همكاري خواهد كرد  

كه مي خواهد با من مساعدت كند ولي شرطش اين است  كه دوازده نفـر وكـالي     

يكـي از   .. .جواب دادم كه مايل به همكاري با شما نيسـتم         ...  را صورت بدهد   تهران

صـدق دوام  پيـدا      اشتباهات دكتر مصدق همكاري  او با كاشاني بود و اگردولت م           

ضمنا  براي  .  كه سيد ابوالقاسم چه باليي به روزگاراو مي آورد         ي ديديد مي كرد، م  

اي را كـه در صـورت       اطالع شما بگويم كه فرستاده هاي كاشاني  صورت اعالميه           

، ولـي مـن     قرار بود صادر شود آورده  بودنـد         و او در تأييد دولت     موافقت ميان من  

 حسـن ارسـنجاني   ( ».د بكنيـد نتوانستم شرايط او را بپذيرم و گفتم هرچه مي خواهي         

  ) 46 و 44 ، 30 ص –يادداشت هاي سياسي 



 ١٠�

  ازراه ركناري  مصدقاينك دريافته بود  كه ب)  انگلستان(  وزارت امورخارجه - 7

انوني با توجه به ضعف شاه اقدامات ق.  كودتا ميسرخواهد بوداقدام نظامي، يعني

درظرف يك هفته پس از بازگشت مصدق به قدرت، برادران . جواب نمي داد

 را به اهللا زاهدينگليسي كارمي كردند، سرلشكر  فضل ، كه با مأموران ارشيديان

ي  تقاضا يك ديپلمات انگليسي از ميدلتون. عنوان رهبر كودتا پيشنهاد كردند

ت به كار كودتا شوند و بعد دس« مصلحت انديشي كرد، چرا كه نمي خواست 

 مصدق  تصميم به حمايت ازآن را متوقف سازند و خداي  نكرده شوند مجبور

 سربسته گفت كه كودتا ميدلتون با زاهدي مالقات كرد و زاهدي به طور» .بگيرند

 July 1952,FO 8 >از آرشيو دولتي انگليس( ».را رهبري خواهد كرد

284,1531/287;28 July 1952,FO 371,EP15314/189; 7 

August 1952,FO371 , 98602/EP1015/198>  به نقل از كتاب  

 .James F )گود.  نويسنده جميز اف– در سايه مصدق  متحده ايران اياالت

Goode) 1382 - ققنوس–  تهران-110  ص –  ترجمه مهدي حقيقت  خواه (  

 بـه وزارت     مـردم ايـران       تيـر   30 از قيـام      بعـد   تلگرافـي     ديگر اينكـه ميـدلتون     – 8

 سـفارت  امورخارجه انگليس ارسال نمود كه وضعيت روحـي او و ديگـر مسـئولين        

 حـس خـود بـزرگ پنـداري    «  دين مضـمون   بـ .  ا بخـوبي نشـان ميدهـد       ر انگلستان

 حاال به مرز جنون رسيده و اينطور به نظر مي رسد كه تنها چيـزي كـه مـانع        مصدق

 End of» افتادن ايران بـه دسـت كمونيسـت هـا خواهـد شـد يـك كودتـا اسـت         

Empire. P.215  -ده فـواد   نويسـن - كتاب زندگي سياسـي مصـدق  - به نقل از

  ) 339 ص–روحاني

 و كار گزاران ن انگلستان روش دست نشاندگا،و افراطي گري را رويه كردن   

 چنان  و حسن آيتچنانكه دكتر بقائي.  در دوران بعد از انقالب نيز بوداستبداد
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عمامه بسري به د كه، در آن، هيچ تعصبي نسبت به واليت مطلقه فقيه نشان مي دادن

 كه حاال عمل گرا شده است، با همين هاشمي رفسنجاني. گرد آنها نمي رسيد

آنكه با گروگانگيري موافق نبود، چون بنا بر تصرف قدرت از راه سازش پنهاني با 

» حزب اللهي «  و طرفدار راه حلهاي »حزب اهللا «  شد، سردسته  بوش– ريگان

  شد و به قول خود او در عبور از بحران  60بازيگر اصلي كودتاي خرداد . گشت 

 با حضور آقايان مهدوي  اردبيليناهار را در منزل  آقاي موسوي«  ):مهر  4شنبه ( 

پيشنهاد داشت به كلي )  كني(آقاي مهدوي .  و احمد آقا بوديم، خامنه اي)كني(

هاشمي ( »  كه تصويب نشدطع شود و با محاربان ماليمت كنيماعدامها ق

 با متوقف كردن بدين سان، ) . 302  ص -از بحران   كتاب عبور – رفسنجاني

 شد و خامنه اي را  سال8اعدامها مخالفت كرد و عامل طوالني شدن جنگ بمدت 

 پرداختن و مطلقه كردن واليت ،به رهبري رساند و در متمم براي قانون اساسي

 .فقيه و ترورها و فسادهاي بزرگ نقش اول را پيدا كرد
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 آماده شده بود  موفق بود و امريكاسياست مصدق

 مل كند عمستقل از انگلستان
 

 
  در كنار اشرف پهلوياسداهللا رشيديان

 

ـ           ◄ ه قـدرت   اثر آگاهي از اختالف داخلـي و مراجعـه ب

، برتغيير محتواي پيشنهاد    خارجي براي رسيدن به قدرت    

  : و انگلستانمشترك امريكا
 ، از سوي قائم مقـام  888 . 8/10 – 1352 ، تلگراف    199بنا بر  سند شماره      * 

 11: 05 ، 1952 اوت 13، ، واشـنگتن   امور خارجه به سـفارت در لنـدن        وزير

 :  پيشنهاد مي كند  به حكومت امريكا حكومت چرچيلصبح، كامال  سري،

 ، بند 1952 اوت 9 مورخ   به آقاي آچسن   ل پيام ايدن  يادداشت با تحلي      « 

 و درجه تـأثير وي را بـه عنـوان يـك مـانع       يادداشت موضع مصدق4 و  3

اساسي در قبال كمونيسم و امكان باقي ماندن وي بر سـر قـدرت را مـورد                 
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 وي يك نهال و مـانع     آنها نتيجه گيري مي نمايند كه     . توجه قرار مي دهد     

، در مقابـل  بوده و ادامه بقاي او بـر سـر قـدرت   ضعيفي در مقابل كمونيسم  

 فكرمي  اقدام احتمالي ارتش، اينك بيشتر از آنچه كه در زمان سقوط قوام           

هـيچ   كرديم، مورد شك و ترديد است و به اين علت و با اين تصور كه ما               

، نمي بايستي در دادن ياري نخواهيم يافت براي انجام معامله    دولت بهتري 

 . » به مصدق شتاب زده عمل كنيم 

همچنـان  ... « :  نسـبت بـه ايـن ارزيـابي اينسـت          ارزيابي حكومت امريكـا    

 آشفته ترو بي ثبـات      ، اينك ت كنوني در ايران   باورداريم كه مجموع وضعي   

به عالوه ما عقيده داريم كـه هـر نـوع          .  ميباشد تراز ايام پس ازسقوط قوام    

تغييري كه ممكن است از طريق كودتا يا ترتيب ديگري روي دهد، منجـر           

به پيدايش دولتي نمي شود كه بتواند پيشنهادهاي سخت تـر و شـديد تـر،           

 اوت گنجانده شده بـود      9شبيه آنچه كه در يادداشت انگليسي ها به تاريخ          

  )674فحه ص( » . را بپذيرد 

، نخسـت   نتيجه اين مي شود كه به جاي پـذيرفتن پيشـنهادهاي مصـدق            * 

 ، از 888 .8/2553 – 1452 ، تلگـراف    200سـند شـماره     : ( پيشنهاد مي شود    

 14،  سوي بروس، قائم مقام وزيرامور خارجه به سفارت درلندن، واشـنگتن          

     ) بعد از ظهر 5: 32، 1952اوت 

نظر وزارت امور خارجه اينست كه پيشنهاد گفتگـوي غيـر رسـمي ميـان               « 

 و شركت نفت ايران و انگلـيس ارزشـمند اسـت و             نمايندگان دولت ايران  

صفحه ( »    بپذيرد    اين پيشنهاد را   خوشوقت مي شويم هرگاه دكتر مصدق     

ت بـا يكـديگر      مشغول مشـاور    و ترومن  متهاي چرچيل ، حكو و سپس  ). 678

 :مي شوند و پيشنهاد مشتركي را به ايران تسليم مي كنند 

، معاون  ، يادداشت بايرود888 . 8/2553 – 1552تلگراف  ( 201برابر سند   * 

ــه و    ــور خاورميان ــه در ام ــور خارج ــر ام ــام   فريآوزي ــائم مق ــراي ق ــا ب ق
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نخست  « ،  ، مصدق )ي ، بكلي سر   1952 اوت   15،   واشنگتن ،وزيرامورخارجه

 :، پيشنهادهاي زيرين را ارائه نمود وزير ايران

 دو دولت از ديوان بين المللي دادگستري درخواست مي نماينـد كـه              – 1

امـا در هـر صـورت بـه ديـوان      ... موضوع غرامت را  حـل و فصـل كنـد          

لمللي اجازه داده نخواهد شد كه در باره اعتبار امتياز نفـت            دادرسي بين ا  

ايـن مباحـث بايـد بـه        .  قضاوت كند     يا قانون ملي شدن نفت ايران      1933

عنوان مسائلي مختومه تلقي گردد و قبال  نسبت بدان قضاوت صورت گرفته            

 .  است

اره امكان قراردادن پول در دسـترس        بايد به فوريت درب     دولت بريتانيا  – 2

 . تحقيق و بررسي نمايددولت ايران

 و انگليس بايد بالفاصله بـا كميسـيون فـروش نفـت              شركت نفت ايران   – 3

به طور كلي از همـه لحـن پيـام          . ايران، در مورد خريد نفت تماس بگيرد        

 يار دلگـرم و اميـدوار بـود كـه پيشـنهاد مصـدق        بس ميدلتونروشن بود كه    

( » .اگرچه من بخاطرنميĤورم كه توصيه مشخصي نموده باشد       .پذيرفته شود 

  ) 680 و 679صفحات 

، بـه قـائم مقـام وزارت خارجـه امريكـا          تا اينجا، بنا بـر گـزارش معـاون          : توضيح   

  نيز دلگرم و اميدوار بوده است پيشـنهاد مصـدق           در ايران  لستان انگ  كاردار ميدلتون

امريكا نيـز بـه انگلـيس توصـيه مـي كنـد پيشـنهادهاي مصـدق را بـا               . پذيرفته شود   

حتـي لحـن تهديـد آميـز نيـز          . گشاده نظري و روحيه مسالمت جويانه بررسي كنـد        

  اما.  بكار مي برد 

 ، از سوي بـروس، قـائم مقـام          888 . 8/2553 – 1852،  تلگراف    202سند  * 

 بعـد   7: 47،  1952 اوت   18،  ، واشنگتن زير امور خارجه به سفارت در لندن      و

  : به چرچيلپيام ترومن: ، سري از ظهر

ميـدوارم كـه شـما بتوانيـد آخـرين          ، مـن ا   در مورد مسائل گسـترده تـر      « 

 را با گشاده نظري و روحيه مسالمت جويانـه بررسـي و             پيشنهادهاي مصدق 
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گزارشهاي ما اين فكر را در من ايجاد كرده كـه هـيچ            . آن را دنبال كنيد     

 بتوانـد   شانسي وجود ندارد كه اين دولت يا هر دولت ديگـري در ايـران             

هتري به شما ارائه كند و خطري كه بـر اثـر از دسـت دادن ايـن                  پيشنهاد ب 

فرصت وجود دارد، بسيار بـزرگ تـر از آنسـت كـه بتـوان آن را ناديـده                   

 . ...ر من زمان دارد از دست ما مي رودبه نظ. گرفت 

، بـراي هيچيـك از كمتـرين         به زير سلطه كمونيستها درآيـد      رانچنانچه اي 

س رضايت از اين لحاظ كه تا آخرين لحظـه از موضـع           موجبي براي احسا  

عواقـب اسـتراتژيكي    . ن دفاع كرديم، وجـود نخواهـد داشـت        حقوقي ما 

ازدست رفتن ايران براي غرب و امكان اينكه به تـدريج بخـش بزرگـي از           

روشن ترازآنسـت كـه      خاورميانه و منافع نفتي آن به دست شوروي بيفتد،        

 فاجعـه اي بـراي جهـان آزاد، چنـان           بدون  شك، بروز چنـين     . بيان شود 

 تحميـل خواهـد    و امريكاآسيب فراواني به روابط عمومي بريتانياو   يفشار

  ).683 و 682صفحات ( » كرد كه حتي تفكر در باره آن نيز مطبوع نيست 

 تفـاق، پيشـنهادي را تسـليم ايـران     اصرارمي ورزد، بـا   به ترومن چرچيل* 

، بندي اولي قرار مي در اين پيشنهاد، به جاي بند يك پيشنهاد مصدق   . كنند

 امكان مي دهد بابت بهره بـرداري نكـردن تـا پايـان              گيرد كه به انگلستان   

حميل شده است،   مدت قراردادي كه از راه كودتاي رضا خاني به ايران ت          

 ،  888 .8/2553 – 2252، تلگـراف    203سند  : ( ان غرامت مطالبه كند     از اير 

، نگتن، واش ير امور خارجه به سفارت در تهران      از سوي بروس، قائم مقام وز     

پيام چرچيـل بـه تـرومن    )  بعد از ظهر ، بكلي سري      5: 01 ،   1952 اوت   22

  :مريكارئيس جمهوري ا

 موضوع غرامتي كه در نتيجه ملـي نمـودن كسـب و كـار بازرگـاني       – 1« 

 ، 1933ازنامـه   و انگليس در ايران و پايـان دادن بـه امتي  شركت نفت ايران 

، با توجه به كليـه دعـاوي و دعـاوي متقابـل مربـوط       بايستي پرداخت شود  

مـن فكـر نمـي كـنم        ... لي واگذار شود    بدان، به ديوان دادرسي بين المل     
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ود داشـته   ، به عنوان يك واقعيت، وج     براي ما اشكالي در قبول ملي كردن      

اكره نبايد همانطور    شرائط و چارچوب كلي مذ     ولي، در هر صورت     . باشد  

 و 1933مانع شود كه ما از ادعاي معتبر بـودن امتيـاز سـال              ،  كه شما گفتيد  

 و  684صفحات  (  » .نبه آن صرف نظر كنيم      مطالبه غرامت براي الغاي يكجا    

685(  

 مـي    از چرچيـل   ، تـرومن  1952 اوت   21 ، مـورخ     204برابر سـند شـماره       

 » 1993از تصريح پايان دادن به قـرارداد امتيـاز          « در ماده يك،    : خواهد  

ين كه  ال توجه به وضعيت حقوقي طرف       « ، جمله اجتناب كند و به جاي آن     

 ) . 687صـفحه   ( را قـرار دهـد        » در هنگام ملي شدن وجود داشته اسـت         

سند  ( .تهيه مي شود ،نويس پيشنهاد دو دولت به ايران بهررو، سرانجام پيش

  هندرسـن  ، مصدق  اوت 25در   ) . 691 ، صفحه    1952ت   او 22 ، مورخ    205

 :اند را نزد خود مي خو

 ، ، از سـوي هندرسـن      888. 8/2553 – 2552 تلگـراف    208سند شـماره      * 

 بعد از ظهـر،     2 ،   1952 اوت   25،هران، ت سفيردرتهران به وزارت امورخارجه   

 . ، فوري، پس از دريافت، بالفاصله مالحظه شود بكلي سري

 ...، با وي ديدار كردم  من امروز، به درخواست مصدق- 1  «

 مشاراليه به من گفت از آنجائي كه وضعيت به سرعت روي به خرابي و          – 2

چنانچـه كمـك مـالي فـورا  در دسـترس وي            ... از هم پاشيدگي مي رود      

از جمله ايـن    . گذاشته نشود، وي ناچار است دست به تدابير شديدي بزند           

شوري، كاهش عمده در تعـداد      تدابير، تقليل دهها هزار نفر از كارمندان ك       

 . نفرات نيروهاي مسلح و غيره مي باشد 

وي شنيده است كه در برخي محافل صـاحب نفـوذ انگليسـي اظهـار             ...     

ايـران مـي   .  وجود دارد    شده است كه زمان كافي براي حل مسائل ايران        

جـود  تواند ماهها بدون هيچگونه كمك مالي از هر نـوع، بـه وضـعيت مو              

س مي بايستي   و هركس كه اصرار ورزد  اختالف ايران و انگلي         . ادامه دهد   
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وي .  با ايران و مسائل آن آشـنا نيسـت             به سادگي   ،سريعا  حل و فصل شود    

اطمينان داشت و متقاعد شده بود انگليسيها كه روش تأني و تفنن را توصيه              

دتا و از جملـه     مي كنند، در واقع اميدوار و مشغول تهيه مقدمات نوعي كو          

برانگيختن برخي از ايالت وقبائل و طغيان توده ايهـا كـه احتمـال داشـت      

، هستند تا بدين وسيله موجبات سقوط دولت كنـوني           را آشفته سازند   كشور

 .حتي ممكن است نتيجه نهائي آن تجزيه ايران باشد . را فراهم سازند

پاسـخي از دولـت      اوت   27بنا بر اين قصد وي اين بود كه هرگاه تا تاريخ            

انگليس دريافت ننمود كه موجبات تغيير در جو كنوني و اميد  به گشايشـي      

در شرائط اقتصادي كشور را فـراهم آورد، يادداشـتي بـه دولـت انگلـيس                

  . ارسال و روابط دو كشور را قطع نمايد

...     

در انجـام دادن  ، من مايلم باور كنم او واقعـا      بر اسا س تجربه با مصدق      – 6

  )701 تا 699صفحات (» ...آنچه به من گفت جدي است 

 

ي  نماهائي بـه      آگاه بوده است كه ايران     ، در اين تاريخ، مصدق    بدين قرار : توضيح  

.   القاء مي كرده اند با مصدق توافق نكنـد تـا حكومـت او را سـاقط كننـد                   انگلستان

بنـا بـر ايـن،      .  مسئله نفت را به بعد از سقوط حكومـت مصـدق بايـد گذاشـت                 حل

خود را در موقعيتي مي ديده است كه انگلسـتان را از ابـزار كودتـا محـروم             مصدق  

قطع رابطه با انگلستان و تصفيه ارتش و جدا كـردن حـل و فصـل مسـائل فـي           . كند

د را بدسـت مـي   در پرتو اين اسناد، روشني خو، ابين با روسيه از مسئله حزب توده   م

، درست يك سال بعد از اين تاريخ، گوياي اين واقعيت است            وقوع كودتا . آورند  

،  و نقش حزب تـوده اختالف در درون جبهه ملي. ه اند  كه تدابير متخذ، كافي نبود    

م اميـدواري . شـده انـد     از جمله عواملي بوده اند كه مانع از كاميابي تـدابير مصـدق              
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، در اختيار قرار مي دهيم، داليـل ناكـامي مصـدق را    تاريخي كه به استناد اين اسناد 

  . دقيق در اختيار بگذارند

 تسـليم    و ميـدلتون    سرانجام پيشنهاد مشترك تهيه و از سوي هندرسون         ◄

 ، از 888. 8/2553 – 2552 ، تلگـراف  210سـند شـماره   : ( مي شـود    مصدق

 25، ، واشنگتنير امور خارجه به سفارت در تهرانسوي بروس، قائم مقام وز   

، پـس از دريافـت،       فـوري  –، بكلي سـري      بعد از ظهر   10/ 54 ،   1952اوت  

 ) فوري مالحظه شود 

...    

د به مناسبت ملـي شـدن كسـب و      موضوع تعيين ميزان غرامتي كه باي - 1

بـا   و انگليس در ايران به آن مؤسسه پرداخت شود،           كار شركت نفت ايران   

توجه به وضعيت حقوقي طرفين كه بالفاصـله قبـل از ملـي شـدن وجـود                 

داشته است و با رعايت كليه دعاوي و دعاوي متقابل هر دو طرف به ديوان    

  . د شددادرسي بين المللي واگذارخواه

كه دو  » مناسبي  «  بند ديگر نيز دارد كه در آنها، از نمايندگان         6   اين پيام   

 ميليـون دالري  10و كمـك   ) 2بنـد  ( طرف براي گفتگـو بايـد برگزيننـد         

 و تخفيـف    مشروط به قبول پيشنهاد ازسوي مصـدق       ) 3بند (بالعوض امريكا 

و توقف تبليغات  ) 4بند(  برقراركرده بود گلستاندر محاصره اقتصادي كه ان  

، كـاردار   و  آنچـه ميـدلتون      ) 6 و   5بندهاي  ( ضد انگليسي و ضد امريكائي      

 7بنـد   (  بگويد   نخست وزير ايران  سفارت انگلستان بطور شفاهي مي بايد به        

  )705 و 704صفحات      ( .       ، سخن بميان بوده است )

ـ  *  ، واكـنش كسـي اسـت كـه از كرامـت و شـئون ملتـي                 دقواكنش مص

 888 .8/2553 -2752 ، تلگراف شماره     211سند شماره   (نمايندگي مي كند    

 27،  به وزارت امـور خارجـه، واشـنگتن       ير در تهران   سف ، از سوي هندرسن   

 ) بالفاصله مالحظه شود (  فوري –، بكلي سري  بعد از ظهر7 ، 1952اوت 

 ... امروز ما را پذيرفت 10 نخست وزير در ساعت – 1« 
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 عميقا  متأسفم كه گزارش كنم واكنش او نسبت به پيام مشترك نه تنهـا               – 2

، بـه صـراحت   او طي مذاكره با ما  .  خصمانه بود  منفي بلكه تا اندازه اي هم     

، ناچـار اسـت آن را فـورا     شت هرگاه اين پيـام را دريافـت كنـد     اظهار دا 

 بـا ايـاالت     آشكار و منتشر كند و انتشار آن تا حدود زيادي به روابط ايران            

بنا بر اين، ما پيشنهاد كرديم تسليم پيـام را          .  صدمه مي زند     متحده و بريتانيا  

دازيم تا نظرياتش را به دولتهايمان گزارش كنيم و منتظر          به او به تعويق بيان    

 ...رهنمودهاي جديد باشيم 

 نخست وزير چندين بـار پيـام را مطالعـه نمـود  و سـپس آن را روي           – 4  

آن را بالفاصله به هيأت دولت و مجلس و سنا          : تختخواب گذاشت و گفت     

چـرا  :  پرسـيد    مصـدق ... ارائه خواهد كرد و سپس به ما پاسخ مـي دهـد             

 مـي دهـد ؟ و آيـا همـراه ايـن پرداخـت                ميليون دالر به ايران    10 امريكا

شرطي نيز وجـود دارد؟ آيـا ايـن پرداخـت بـدون قيـد و شـرط اسـت ؟           

با توجه به مفاد پيشنهاد، بنظر مي رسد شـرطي وجـود            :  پاسخ داد  هندرسن

نخست وزير بيان نيشداري به ايـن       ... آن پذيرش دو بند اول است       دارد و   

. بسيار بد است كه امريكا به اين پيشـنهاد پيوسـته اسـت    : مفهوم كلي نمود    

،  ميليون دالري  10دولت امريكا مي توانست با خودداري از دادن پيشنهاد          

 .خود را از احساس تأسف و دلسردي بسيار نجات و بركنار نگهدارد 

نخست وزير به نخسـتين پـاراگراف پيشـنهادي اشـاره و انتقـاد تلـخ و                  – 5

لحن عمومي آن عبارت از اين بود كه اهداف ايـن           . طوالني را آغاز كرد     

پاراگراف عالمت و معرف يك دام و تله شرورانه اين بـود كـه بـه منظـور                  

 قـوانين    و به منظور متزلزل سـاختن       بر ايران  1933تحميل مجدد قرارداد    

 ...ملي شدن است 

اگـر وي ايـن بنـد از پيشـنهاد را بپـذيرد،             : ...  نخست وزير اظهار كرد      – 6

 را پذيرفته است و اين عمـل عمـل موجـب ايجـاد             1933اعتبار موافقتنامه   

مـن  ... شك و ترديد نسبت به مشروعيت و اعتبار قانون ملي شـدن ميشـود               
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ت حق بدهد هرنـوع ادعـائي   نمي توانم با هيچ پيشنهادي كه به شركت نف     

 .كه مايل است مطرح نمايد، موافقت نمايم

 مايل به درك و      و انگلستان  وي ابراز تأسف كرد كه دولتهاي امريكا       ... – 8

دولت انگليس به نظر مي رسد كه عقيده        . تشخيص وخامت وضعيت نيستند     

ـ         اگـر  . وع و نزديـك نمـي باشـد      دارد خطر كمونيسم چنـدان قريـب الوق

، در نزد خداونـد و       مديون است نپردازد   حقا  به ايران  انگلستان آنچه را كه     

جهان مسئول هر فاجعه ايست كه ممكن است بـراي كشـورش روي دهـد            

 ميليون دالري اياالت متحده يا هـر نـوع كمـك            10وي خواستار هديه    ...

 .ديگري نيست 

آيا نخست وزير جدا  از وي مي خواهـد بـه دولـت             :  پرسيد    هندرسن – 9

خود گزارش كند كه مشار اليه خواستار هيچ نوع كمك اقتصادي يـا غيـر               

: وي گفـت  . بـت داد    آن از اياالت متحده نيست ؟ نخست وزيـر پاسـخ مث           

 . ، با كاسه گدائي به دست، راه نيفتاده است  دور جهانايران

، انجام يك    دادن كمك به ايران    ر دولت امريكا  به نظ :  اظهار كرد  سنهندر

پيشنهاد مبلـغ نـاچيز     : نخست وزير به تندي پاسخ داد       . اقدام خيريه نيست    

، در وضعيت كنوني، مزه و نشـانه اي          ميليون دالر از سوي دولت امريكا      10

ايران خواستار هـيچ هديـه و كمـك         :  تكرار كرد  مصدق... از خيريه دارد    

وي اصـرار ورزيـد آنچـه مـي        . ، نيسـت    الي كه حقي بدان نداشته باشـد      م

 ميليون ليره مذكور در ترازنامـه شـركت نفـت ايـران و              50خواهد همان   

 ...انگليس است 

دداشـت  ، يا اوت30زير پيشنهاد نمـود فـردا يـا    بنا بر اين، نخست و   ... - 12

اشاره ضمني مي كـرد بـه ايـن كـه     . جديدي براي دولت انگليس بفرستد      

...  را قطع كند مايل است يك روز يا دو روز بعد، روابط سياسي با انگلستان        

ديگـري مـي     يادداشـت    را دريافت نكند،  )  ميليون ليره    50( اگر وي پول    
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حد مي رود تا همه تاريخچـه را        ، به سازمان ملل مت    نويسد و در اكتبر آينده    

  )712 تا 706صفحات (            »   . در آنجا بيان كند 

 را به خطر كمونيسم تهديـد مـي          و كاردار انگلستان    سفير امريكا  مصدق: توضيح  

بـا غـرب   روسـها عملـي در مخالفـت      اما آيـا اطـالع مـي داشـته اسـت            . كرده است 

 بـدون نفـت   «،    بـه  روسـها گفتـه اسـت             او    ، بنا برخاطرات ايـدن    نخواهند كرد ؟    

حيات غرب  غير ممكن است و اگـر از  روسـيه  عملـي در جهـت مخـالف غـرب                        

روسـيه  ايـن   «   بـه نوشـته ايـدن ،     بـاز  و» .سرزند، انگلستان وارد جنگ  خواهد شـد       

تالالت  رخ نمودنــد، حركاتشــان  آشــكارا وقتــي اخــ«و » اخطــار را جــدي گرفــت

 The MermoirS of Sir Anthony(خاطرات آنتوني ايـدن ( » محتاطانه بود

Eden Full Circle - 358 صفحه(  ، 

 را  1 مي خواهد بند      از  چرچيل   ترومن ) 1952 اوت   28 ( 212برابر سند   * 

 در  ، متن جديد براي سفير امريكا213 سند بنا بر ) . 714صفحه . (تغيير دهد 

 مي شود در صـورت موافقـت         فرستاده مي شود اما به او تعليم داده        تهران

، كاردار سـفارت انگلسـتان در        متن جديد و اال متني كه ميدلتون       ،انگلستان

، تلگـراف   213سند  : (  تسليم مي كند، مي بايد تسليم شود         تهران، به مصدق  

ير امـور خارجـه بـه        ، از سوي بروس ، قائم مقام وز        888 . 8/2553 – 2852

، بكلي سري    بعد از ظهر   7 : 37 ،   1952 اوت   28،  سفارت در تهران، واشنگتن   

ن بـه گونـه زيـر       مـت ) : ...  بالفاصله مالحظه شـود       فوري، پس از دريافت    –

 : خواهد بود 

ـ         «   و  ركت نفـت ايـران    موضوع تعيين غرامتي كه به مناسبت ملي كردن ش

 به ديوان دادرسـي بـين المللـي          ،انگليس در ايران، بايستي پرداخت شود     

اعتبار قانون ملي شدن از سوي هيچ يـك از طـرفين            . واگذار خواهد شد    

ديوان در اتخـاذ تصـميم    . نخواهد شد   مطرح و مورد سئوال و بحث واقع        

، دعاوي و دعاوي متقابل و مربـوط طـرفين را در            ه موضوع غرامت  نسبت ب 
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چنانچه به نظر برسد كـه طـرفين در تهيـه دعـاوي و              . نظر خواهد گرفت    

ت به وضعيت حقـوقي موجـود در        دعاوي متقابل خود نظرات متفاوتي نسب     

وان در اتخاذ نظر خود در باره       ، بالفاصله قبل از ملي شدن دارند، دي       ايران

 و 715صـفحات  (». ، آزاد خواهد بـود     وضعيتي وجودداشته است   اينكه چه 

716 (  

 گزارش مي كند كـه بـه         به وزارت خارجه امريكا     اوت، هندرسن  29در  * 

بنا .  كند مصدق دستور داده شده است همان متن پيشين را تسليم    ميدلتون

 .بر اين، او نيز همان متن پيشين را تسليم كرده است

:  چنين بوده است     ، واكنش مصدق  1952 اوت   30 ، مورخ    214بنا بر سند    * 

 اوت است، وي بايـد بـا كمـال صـداقت بگويـد              27اگر پيام همان پيام     « 

 : ميگويد رسناو خطاب به هند. »داراي اثر زيان باري است 

يان االغ نيستند و  با تظاهر و ادعاهاي دوستي نمايشـي و حرفـه اي                ايران«  

  )719صفحه . ( » فريب نمي خورند

 بـه    وارد صحنه مي شود و نـوبتي ديگـر، كودتـا بـر ضـد مصـدق                 عالء ◄

 . 9/2553 –2052، تلگـراف  215سـند شـماره   : ( مي شود    پيشنهاد   هندرسن

 20  به وزارت امور خارجه، تهـران،   ، از سوي هندرسن، سفيردر تهران      888

 )، بكلي سري بعد از ظهر2 ، 1952سپتامبر 

 مشغول تنظيم پاسخ رسمي به پيام مشترك  سفارت ميداند كه مصدق   –  1« 

 ... در باره نفت است  و انگلستانامريكا

 باالخره راضي و  سپتامبر، به من گفت كه به نظر وي مصدق18 در  عالء– 2

، قطع رابطه احتمالي بـا      ه بود كه مصلحت نيست در پاسخ خود       ترغيب شد 

صدق اصرار مي ورزد كه بهر حال، پاسخ بايـد          ولي م .  را بگنجاند    انگلستان

 ...مشتمل بر اين نكته نيز باشد 

، بعد از ظهر جلس سنا و عضو كميسيون مختلط نفت      ، نايب رئيس م    بيات – 3

 ممكن است   مصدق...  سپتامبر، ضمن تماس تلفني،  به من اظهار داشت           19
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ولـي احتمـاال  نمـي توانـد         ميليون ليـره باشـد       50مايل به مذاكره در باره      

 و انگليس حق دهد تا دعاوي       فورمولي را بپذيرد كه به شركت نفت ايران       

بزرگي را بر اساس از دست دادن منافع آتـي احتمـالي خـود بـه ديـوان                  

 ...دادرسي بين المللي تسليم كند

جان من با بيات موافقم كه احتمال نمي رود با توجه به افكار عمومي به هي              

 به شركت نفت چنان امتيازاتي را داده و به آن شركت حق             آمده، مصدق 

تحت عنـوان منـافع آتـي از دسـت          بدهد تا دعاوي و خسارات بزرگي را        

 .، به ديوان دادرسي بين المللي تسليم كند رفته

شايعاتي وجود دارد حاكي از اين كه به فاصله كوتاهي پس از قطع              ... - 4

سياسي با انگليس، يـا همزمـان بـا آن، از مستشـاران نظـامي ايـاالت                 رابطه  

 متحده خواسته خواهد شد كه كشور را ترك كنند و كنسولگريهاي امريكا           

 ...نيز بسته خواهند شد 

... 

 نـه هـاي قبلـي مصـدق        كه در يكي از كابي      يك رهبر سياسي در ايران     – 6

اين رهبركه درگذشته روابـط     .، ديروز با من ديداركرد     داشته است  شركت

 داشته است، اظهار عقيده نمود كه ايران تنهـا بـا نـوعي     نزديكي به كاشاني  

هنگامي كه من نسبت به موفقيت و ماندگاري        . كودتا مي تواند نجات يابد      

د و بـا آن موافقـت   ، وي تأيي  ر مخاطره آميز ابراز ترديد نمودم     اين نوع كا  

وي سپس به طرز بالنسبه نااميدانه اي اصرار ورزيد كه هيچ زمـان و              . نمود  

، »دولت ايـران در تبعيـد       « شكيل يك   فرصتي را نبايد در توجه به امكان ت       

چنانچه همه يا بخش عمده ايران به تصرف كمونيستها در آيد، از دست داد 

عليه انگليس، در مقايسـه بـا        او اظهار داشت كاشاني حتي موضع حادتري      . 

وي ديگر باور نداشت كه كاشاني بتواند كشـور         . ، اتخاذ نموده بود     مصدق

ايـن رهبـر سياسـي مشـخص        . را از لغزيدن به سوي كمونيسم نجات دهد         

عقيده داشت كه مصدق نمـي توانـد از موضـع كنـوني خـود نسـبت بـه                    
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م تسليم نمـي    وي اطمينان داشت كه انگليس ه     . اختالفات نفت عقب برود     

 ».بنا بر اين، ايران با فاجعه روبرو است. شود 

  ) 721 تا 719صفحات ( 

 نيـز    كه وزيـر حكومـت مصـدق       نزديك به كاشاني  » رهبر سياسي   «   -1:توضيح  

دي بـه  توجه به مراجعه زاه   با  .  و يا جواد بوشهري بوده اند      بوده، يا سرلشگر زاهدي   

 اوت ميـدلتون بـه وزارت       7موضـوع گـزارش      ( ، كاردار سفارت انگلستان   ميدلتون

و يكساني دو پيشنهاد و نيـز زمينـه سـازي بـراي جلـب موافقـت                 ) خارجه انگلستان   

شـنهاد   با كودتـا، احتمـال آنكـه مالقـات كننـده، بوشـهري بـوده و همـان پي                   امريكا

بـدين قـرار، تـدارك    .  ، بيشـتر مـي كنـد   را  به امريكائيهـا القـاء مـي كـرده          زاهدي  

امـا طرزفكـري كـه    . كنندگان كودتا نيز خطر كمونيسم را دست آويز كرده بودند    

اين گونه مراجعه كنندگان به قدرت خارجي در سر داشته اند، مي بايد تمام توجـه                

ايـن  : ود جلب كند كه بخواهند مستقل و آزاد زندگي كننـد   ي را  به خ    نسلهاي ايران 

  »رهبر سياسي « 

  . را مردي مي شناسد كه سازش نمي كند  مصدق -الف 

بنا بـراين،  .  نيز تسليم نمي شود فكر ثابت او و امثال او اينست كه كه انگلستان     –ب  

 و تسليم شدن بـه انگلـيس   مت ملي مصدقراه حل يكي و آنهم كودتا بر ضد حكو 

بـه  » رهبـران سياسـي    «     حال آنكه به شهادت همـين اسـناد، اگـر           .  است   و امريكا 

 تمكـين مـي    حقوق ملي ايـران پذيرفتنسراغ ارباب خارجي نمي رفتند، انگليس به     

 . كرد 

 وسـر   ي نماهائي را  معرفي كرده ايم كه  در مقام ابراز غيرت             پيش از اين، ايران    – 2

مي دادند برضد حكومت ملـي      » اندرز    « ، به آنها    سپردگي نسبت به ارباب خارجي    

رفـت و آمـد   « :   مـي نويسـد  (Barry Rubin)بـاري روبـين  .  كودتا كنندمصدق
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بعضـي از آنهـا  كـه    .  افـزايش  يافتـه بـود      سياستمداران  ايراني بـه سـفارت آمريكـا        

 هشـدار داده و   مخالف مصدق بودند در بارة خطرات ادامة حكومت  او به آمريكـا            

آمريكائيها را به اقدام براي بركنار ساختن وي تشـويق مـي كردنـد و برخـي ديگـر             

دند مي خواستند  بكمـك امريكـا      نقشي در سياست  ايران قائل بو كه براي آمريكا  

به مقام و منصبي  برسند، تحريكات  دربار و حسادت هـا و رقابتهـاي شخصـي هـم         

( » . بوجـود  آورده بـود      اضافه شده، محيط گيج كننـده و سرسـام آوري در تهـران            

 72  ص  - ترجمه محمود مشـرقي      – نويسنده باري روبين     –جنگ قدرتها در ايران     

( 

 زنده ياد سـرهنگ غالمرضـا نجـاتي در مقدمـه  ترجمـه  پـژوهش و تحقيـق            – 3   

 مرداد 28پيرامون  كودتاي (Mark J. Gasiorowski)  مارك  گازيوروسكي

 مجلـه بـين المللـي مطالعـات خاورميانـه چـاپ        1978سال  19 در شماره      ، كه 1332

 : مي نويسد،شده بود

 تكـان دهنـده اي  بـر     ن اسـناد  بـه اسـرار  تـازه  و حقـايق                با بررسي مجموعة اي      « 

-C.I.A- M1 از عوامل  سازمان هاي  جاسوسيخورد مي كنيم، شبكه اي  وسيع

 جنـبش ضـد   با ميليون ها دالر و ليره اعتبار مجهز شده است تـا Bedmann  و. 6

، اخراج  انگليس ها  كه پس از  خلع يد از شركت سابق و را،استعماري ملت ايران

 امكانـات خـود     يروزي بود، سركوب كند و در انجام اين توطئه، از همـة           در مسير پ  

 .استفاده مي كند

   M1-6، سـنگ زيـر بنـاي سـازمان جاسوسـي     در اين شـبكه بـرادران رشـيديان       

 –وود«بگفتـه       . بـوط  انـد   بـا شـاه  مر      »ارنست پرون « آنها ازطريق   .  هستند بريتانيا

 و بازار نفوذ دارند و مـي  ، رشيديانها در مجلسWood House(C.M))»هاوس

 .، جمعيت راه بيندازندتوانند در خيابانها
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، كـه بـراي دفـاع از         ايران  پادشاه   :اعضاي اين شبكه هر يك نقشي به عهده  دارند           

  و  لنـدن د يـاد كـرده اسـت، دسـتورات    استقالل كشور و حفظ  قانون اساسي سوگن      

نخست وزيران مملكـت، بـا تصـميم        .   را بدون چون چرا، اجراء مي كند         واشنگتن

ضـرت   ح (  السلطنه قوام.  متحده انتخاب  مي شوند       و اياالت   وزارت خارجه بريتانيا  

، بـه    ندگان بريتانيا، در لنـدن و پـاريس        خود،  با نماي    براي تدارك صدارت  ) اشرف

تجديـد روابـط  دوسـتانه       «  كـه شـامل      گفتگو مي نشيند و شرايط پيشنهادي آنها را       

 شـريك در    ز، بازگشت شركت سـابق نفـت، بعنـوان        و ني سنتي بين ايران و انگليس      

 . تضمين مي كند،تاس» بهره برداري  از  نفت ايران

 براي نخست وزيري كودتا، دردفترجان فوستر       ،انتخاب سرلشكرفضل اهللا زاهدي      

 ينـده اينتليجنـت  سـرويس بريتانيـا        ، بـا حضـور نما     ، وزيرامورخارجه آمريكـا   دالس

 خـوئي، در مجلـس شـانزدهم و ابوالحسـن حـائري             جمال امامي . صورت مي گيرد  

 اقليت، وظيفه دارند براي تضعيف دولتـي        ران در مجلس هفدهم، در نقش رهب      زاده

ارترين مبــارزات ضــد اســتعماري اســت، كــار مجلــس  كــه در گيــر يكــي از دشــو

مـردم و روحـانيون، نفـاق       علمـاي دربـاري، در بـين        . قانونگذاري را مختـل سـازند     

القاسم خـان بختيـاري، پـول و اسـلحه داده مـي شـود، تـا در                  به ابو . افكني مي كنند  

، بـه   چنـد تـن از مـديران روزنامـه هـا          . نـد  اغتشاش و نا امنـي ايجـاد ك        ايرانجنوب  

 نهضـت     در مي آينـد تـا      Bedmann و   1M-6صورت ارگان تبليغاتي سازمانهاي   

ر مجلس شـوراي ملـي   و با نشرسخنان نمايندگان اقليت دتخطئه كنند ملت ايران را  

 و پخش اخبار و شايعات نادرست و نگران كننده، جبهه مقاومـت             و حمله به دولت   

 . دملت را  تضعيف نماين

، نماينده مجلس شوراي ملي نيز، وعده نخست وزيري  داده           به دكتر مظفر بقائي       

پارلماني،  در نقش يك     د فلسفه و اخالق، با استفاده از مصونيت           اين استا . مي شود 
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، با همكاري چند تن از افسران ارتـش، رهبـري ربـودن و قتـل سـرتيپ                  »گانگستر« 

در مجلـس،   . ، رئيس شهرباني كل كشوررا بر عهده مـي گيـرد            محمود افشارطوس 

ي خـدماتش از دشـمن پـول        به رئيس دولت  و وزيـران هتـاكي مـي كنـد و در ازا               

، پس از   فرمانده پايگاه هاي نيروي دريايي ايران      دريادار دفتري، . دريافت مي نمايد  

 در خلـيج فـارس قصـد         بريتانيـا  سابق هنگامي كه ناوگان ارتـش     خلع يد از شركت     

 مـرداد  28تـاي  كود(» .حمله به خاك ايران را  دارد، به دشمن وعده ياري مي دهد     

 ترجمـه سـرهنگ غالمرضـا نجـاتي ناشـر           - گازيوروسـگي  – ج   – مارك   – 1332

 )12تا 10ص-شركت سهامي انتشار

 مـي تـوان عصـر آزادي  مطبوعـات      را عصـر حكومـت ملـي دكتـر مصـدق      « – 4

ته بـه  قـدرتهاي     و جرايـد و نشـريات چـپ و راسـت  سـر سـپرده و وابسـ                  » دانست  

شـريات وابسـته   رنامه درخشاني نداشتند و هدف ايـن جرايـد و ن  كاخارجي و دربار   

از اينـرو، مـا اسـامي    . مت ملي دكتر مصـدق  بـود  كردن حكوتنها تضعيف و ساقط    

رتهاي غــرب و سرســپردگي خــود را بــه  قــدروزنامــه هــا و نشــرياتي را كــه نقــش 

 كـه    ميـاد آورمـي شـوي     . انجام  مي دادند، در اينجا مي آوريـم          » بنحو احسن «دربار

  نيـز نقـش فعـالي در تضـعيف         و حـزب تـوده     ات وابسـته بـه روسـيه شـوروي        نشري

 . داشته اند كه در جاي خود، بدان پرداخته خواهد شد حكومت ملي مصدق 

، كـه    و دربـار   در خدمت ارباب انگليسي و امريكا     روزنامه هاي   اسامي مديران   « اما  

مـدير،   ( روزنامـه داد    : بـدين شـرح هسـتند      ،معروف بودند »  نفتي« اي  به روزنامه ه  

 سر دبير  –مدير مهدي  اشرافي   (  ، آتش   ) سر دبير مصطفي الموتي      - نوري   يعميد

روزنامـه   سـر دبيـر   –مـدير، سـيدعلي بشـارت    (، صداي وطن          )نصرت اهللا معينيان  

مـدير، فـري    ( ،صـداي  مـردم      ) مدير،  هاشمي حـائري      ( ، طلوع   )ركالم جواه علي

(  ، فرمـان  )مـدير،  احمـد  ملكـي   ( ، سـتاره )مدير، تراب  سلطان پـور   ( يار، بخت )پور
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مـدير،  (  شـرق    ، آسـياي  )مـدير،  بيـوك صـابر      (  كي به كيه     ،)مدير، عباس شاهنده  

، )مدير، سـلطاني ( ، نور ظلمت)ربن عمدير،حس( ، پرچم خاورميانه،)دكتر صيرفي 

 مليون 

مدير، سـليمان  (  ،  سحر )، رحيم زهتابمدير( ، اراده آذربايجان    ) مدير، صبوري    (

مـدير،  محمـدعلي   (، پسـت  تهـران  )مدير، جعفر شـاهيد   (جوانمردان     ،)انوشيرواني

، ) شـرقي    مـدير، فضـل اهللا    (  پـارس  ،)مـدير، عبـداهللا واال    (تهران مصـور   ،)مسعودي

 مــدير،( ، آژنــگ )مــدير،خليل رزم آرا ( ، مــرد مبــارز)مــدير، تهرانيــان(  خراســان

مهر ملت، آتشبار شرق، شالق، نبرد ملت، عقـاب آسـيا           : و روزنامه هاي    ) وديمسع

 »نفتـي  «  در زمـره  مطبوعـات   مـي شـدند، نيـز   و مجله آسيا كه بطور نامنظم منتشـر     

  ) 11 ص –ا همانج( » .بودند

بديهي است دو روزنامه عصر، يكي اطالعات كه صـاحب آن عبـاس مسـعودي                   

 تري بر ضـد نهضـت   باح زاده بود، نقش مهم   مصن كه صاحبش    بود و ديگري كيها   

 . و حكومت ملي بر عهده داشتند 

 مـرداد،  28يادآور مي شويم كه بنا بر گـزارش سـيا پيرامـون كودتـاي      : 2توضيح  

 اشـرف    و اشرف پهلوي مالقات كرد    با   در فرانسه  1332ن در خرداد    اسداهللا رشيديا 

از طـرف ديگـر   .   رفـت   اين مالقات براي همراهي شـاه دركودتـا بـه ايـران    پس از 

نظـر او را بـراي   و در تمـاس بـود   بـا شـاه    انگلـيس بعنوان عامـل و معتمـد   رشيديان  

 كرد مي  جلب نسبت به كودتامساعدت و همكاري

 دالئل رد پيشنهاد مشترك را بر مي شمرد و پيشنهاد متقابـل مـي             مصدق ◄

، بـراي    بر آن شود مسـتقل از انگلسـتان        كار او سبب مي شود امريكا     . دهد  

  : و دادن كمك و وام به ايران وارد عمل شودخريد نفت از ايران
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 ، يادداشـت آچسـن     888 . 2554 /9 – 2652تلگـراف    ( 216سند شـماره    * 

 ،  1952 سـپتامبر    26،  زير امور خارجه بـراي رئـيس جمهـوري، واشـنگتن          و

  )نامه دكتر مصدق: موضوع 

،  به عنوان شـما     نخست وزير ايران   دق، رونوشت نامه مص   براي مالحظه شما  

 :...   ارائه مي شود ت ، به پيوس1952 سپتامبر 24به تاريخ 

   انگلستان– پيشنهاد مشترك امريكا

 تهيـه و    پـيش از  .  پذيرفته و يا تصويب شود       نمي تواند از سوي ملت ايران     

م است به اختصار موضع دولت ايران نسـبت         ، الز تسليم يك پيشنهاد متقابل   

 :به پيام بيان شود 

 . است  پيشنهاد مغاير و متناقض با قانون ملي شدن نفت ايران– 1

 . تقويت كند  مايل است روابط دوستانه خود را با ملت انگلستان ايران– 2

، براي حل   ه بوده است در محدوده اصول حقوقي      اره آماد  همو  ايران – 3

 .اختالف نفت گفتگو كند 

معلـول ايـن    «  عدم توفيق در دستيابي به هرگونه نتيجه اي تا كنـون             – 4

حقيقت مي باشد كه دولت انگليس تمايل داشته اسـت كـه نفـوذ شـركت                

مان شكل و ماهيـت      را تحت عناوين ديگر، به ه      سابق نفت انگليس و ايران    

 » .آرزوهاي ملت ايران حفظ كند  و نظير گذشته با نقض قانون و حقوق

نه فقط غير عادالنه است بلكه از پيشنهادهاي پيشـين   «  اين پيشنهادها ها     – 5

 » .نيز بمراتب غير عادالنه تر مي باشد 

 از صورت    دولت انگليس مي كوشد كه موضوع اختالف راجع به نفت          – 6

 .دولت تبديل كند  ، به يك اختالف ميان دوداخلي در ايرانيك موضع 

 قـانوني   پيشـنهادها، همانـا   1رد كه منظور از ماده       اين نگراني وجود دا    – 7

 مي باشد كه هيچگاه مورد پذيرش مردم        1933قرارداد غير معتبر    « ساختن  

 . نبوده است ايران
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انحصار خريدي بـه يـك      «  پيشنهاد  اين باشد كه       2 اگر منظور از ماده      – 8

 اين موضـوع هرگـز از سـوي مـردم ايـران           ... شركت مشخص داده شود     

  .تصويب نخواهد شد

 از اتخـاذ     پيشنهادها تصديق مي نمايد كه انگيزه دولت بريتانيـا         3 ماده   – 9

ـ تدابير پيشين و   ، بـدين منظـور طـرح    ت ايـران اعمال فشار اقتصادي به مل

.  ريزي گشته است كه ايران را ناچار به تسليم به شرائط غيـر عادالنـه كنـد                

 ...و

 تنها مرجع ذيصالحيت براي بررسي و تحقيق نسـبت بـه            دادگاههاي ايران 

. دعاوي شركت سابق بوده و آماده اند در اين باره داوري و قضاوت كنند  

 چنانچه شركت مزبور نخواهد دعاوي خود را نزد مراجـع و مقامـات               ولي

ذيصالحيت فوق مطرح نمايد و چنانچه ديـوان دادرسـي بـين المللـي در               

 بتواند نسبت به حل اختالف ميان دولت ايران و شـركت سـابق نفـت      الهه

 انگليس و ايران بر اساس يك توافق ميان طرفين اقدام نمايـد و هـر گـاه                

هيچ ابهامي در اين باره وجود نداشته باشد كه مفهوم اين اقـدام وجـود و         

شناسائي اختالف ميان دو دولت تلقي نمي شود، دولت من به منظور ابـراز              

توافق در باره چهار ماده زيرين، آماده است كه نسبت به انجام قضـاوت از          

اسـت  از ديـوان در خو    . سوي ديوان دادرسي بين المللي موافقت نمايـد         

خواهد شد رأي نهائي خود را هرچه زودتر كه ممكن باشد و در محـدوده        

  . ماه صادر نمايد6زماني 

، رامت بر اساس هر قـانون ملـي كردنـي           در ماده اول، پيشنهاد مي كند غ      

، ، بـر گزينـد و در مـاده دوم          شود كه شركت نفت انگليس و ايران       محاسبه

بـر اسـاس    : ر دهد   ه ديوان يكي را مبني قرا     چند روش پيشنهاد مي شود ك     

رد مطالبـه   ، تعيين ميزان خسـارت مـو      و در ماده سوم   ...  قرارداد دارسي يا    

ليـون ليـره     مي 49، پيش پرداخت يعنـي پرداخـت        ايران و در ماده چهارم    

  ) 725 تا 711صفحات . ( ، خاطر نشان مي كند طلب ايران از شركت نفت
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 29، خارجـه بـه  سـفارت در تهـران     وزيـر  امـور     نامه آچسن  ( 217سند  * 

 به كاردار انگلسـتان در      ، تلگراف وزير امور خارجه انگلستان      )1952سپتامبر  

، وزيـر   بنا براين سند، ايـدن    . ه شده است    ،  براي اطالع سفير فرستاد     امريكا

  خارجه، وقت امور

 و   را كوشش براي ايجاد اختالف ميان امريكـا         پيشنهاد متقابل مصدق   –الف  

  مي شمارد و انگلستان

، همـان پيشـنهاد بـار ديگـر داده     »با قاطعيت «  پيشنهاد مي كند دن اي –ب  

،  داده شـده ي كه از سـوي مصـدق     تهاماتبه تفصيل به ا   « شود و همراه آن     

 و . » پاسخ دهد 

 بابـت ايـن كـه     بـه ايـران   :  مـي گويـد     به حكومـت امريكـا      باز ايدن  –ج  

 و . كمونيست نشود، نبايد رشوه داد 

. (  متني را پيشنهاد مـي كنـد كـه بعنـوان پاسـخ مشـترك داده شـود                    –د  

  ) 727 تا 725ت صفحا

 اسـت   به سفارت در تهران  نامه آچسن  )  1952 اكتبر   2 ( 218سند شماره   * 

  بـه چرچيـل    يكـا ، رئـيس جمهـوري امر     و در آن، سفارت را از نامه ترومن       

 توضيح مي دهد    ترومندر اين نامه،    . ي كند   ، آگاه م  نخست وزير انگلستان  

و تصـريح  .  پاسـخ داده شـود   چرا صحيح نيست در پيام مشتركي به مصدق     

من بـاور دارم كـه اعمـال فشـار موجـب نجـات آن كشـور و           « : مي كند   

بلكـه موجبـات از هـم       . نزديك نمودن مصدق به خرد ورزي نخواهد شد         

در ايـن  »  . كشور را تسـريع خواهـد كـرد    پاشيدگي و از دست رفتن آن      

 نامه، ترومن پيشنهاد مي كند پاسخ به مصدق شامل قبول، 

 در اداره   ، به اسـتقالل كامـل ايـران        واقعيت ملي شدن صنعت نفت     –الف  

 صنعت نفت خود و 

. ، باشد ير انحصاريروش نفت خود به صورت غ      در ف   آزاد بودن ايران   –ج  

  ) .829 تا 727صفحات ( 
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 در   خارجه به سـفارت امريكـا       وزير امور  از سوي آچسن   ( 219برابر سند   * 

، پيـام   ر مي شود دو دولت، هـر يـك جداگانـه          قرا ) 1952 اكتبر   3،  تهران

نا بر اين سند،  آچسن براي  مصدق پيام         ب.  ارسال كنند  مشابهي را به مصدق   

 : زير را ارسال مي كند  

 شـما را  1952 سـپتامبر  27مـورخ   من از هنگامي كه رياست جمهور پيام« 

 آنجا كه اكنون در پايتخت      از. دريافت نمود، با نامبرده در تماس بوده ام         

 نـامبرده  . به من اجازه داده اند وصول نامه شما را اعالم نمـايم          نيستند، لذا 

 را غيـر قابـل قبـول        1952م اوت   ين كه شما پيشنهادات ارائه شده سـو       از ا 

 »يافته ايد، متأسف و ملول شده است 

  ) .730صفحه ( 

 ، از سوي گيفورد سفير ايـاالت        888 . 10/2553 – 452تلگراف    ( 220سند  

 اكتبـر  ، چهـارم  ، واشـنگتن  ارت امور خارجـه امريكـا      به وز  متحده در لندن  

) ، پس از دريافت بالفاصله مالحظه شود         بعد از ظهر، سري    3 ، ساعت    1952

 : دادند  به مصدقحاوي پيشنهادي كه نخست امريكا و سپس انگلستان

از مالحظـه پيـام      و من و همكارانم در حكومت انگلـيس،          آقاي چرچيل «  

، از ا و اينكه آخرين پيشنهادات ما را، براي حل اختالف، مربوط به نفـت       شم

. ، متأسـف شـديم   ين همه سوء تفاهم قرارگرفته باشد جهات مختلف مورد ا   

پيشـنهادات مـا     . نگرانيهائي كه شما بيان مـي كنيـد، بـدون اسـاس اسـت               

 خود نارسـائي     كردن صنعت نفت    در ملي  بهيچوجه در شناسائي حق ايران    

هيچگونـه  .  را احيـاء كنـد   1933ندارد و يا سعي نمي كند امتيازنامه سـال         

پيشنهادي دائر بر اين كه مديريت خارجي بايستي اداره صنعت نفت را بـر              

عهده بگيرد مطرح نمي كند و حتي از آنهم كمتر، اين مطلـب بـه عنـوان                 

ما بهيچوجه فكر ايجـاد  انحصـار در خريـد           .  است   يك شرط نيز قيد نشده    

 پيشنهادهاي ارائه شده يك روش عادالنه ، نـه      . نفت را نيز در نظر نداشتيم       

لزوما  تنها روش را براي فيصـله دادن بـه همـه دعـاوي و دعـاوي متقابـل                   
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ما هيچ چيـز در     . ، پيشنهاد نمود    به وسيله قضاوت و داوري بيطرفانه     طرفين  

فت اظهار نكرديم زيرا اين موضوع مي بايد ميان فروشـندگان           باره قيمت ن  

 .رد بحث قرار گيرد  نه ميان دو دولت فت موو خريداران ن

من اين پيام را به اين منظور براي شما مي فرستم تـا بـراي شـما و مـردم                    

كشورتان ممكن باشد از عقيده ما آگاه شويد و بدانيد نظر ما دقيقا  چه بوده 

 ) كتاب 732صفحه . ( است 

 :  موفق شده است تا اين تاريخ، مصدق: توضيح  

  فاصله بگيرد و وادار كند از انگلستانرا   امريكا–الف 

  را بشناسند و  دو كشور، بخش عمده اي از حقوق ملي ايران–ب 

ر بگيرنـد و قـرار گـرفتن در ايـن موضـع،              هر دو دولت در موضع دفـاعي قـرا         –ج  

يكي فشار وارد كردن به انگلـيس بـراي كاسـتن از     :  را وادار به دو كار كند        امريكا

  شكسـت خـورده اسـت و        ت كـه انگلسـتان    طمع خـويش و اعتـراف بـه ايـن واقعيـ           

 پس، جبهـه گشـودن يـا      از اين   . ديگري تصميم گرفتن به عمل مستقل از انگلستان         

  :پيدا مي كند، اهميت تعيين كننده نگشودن در داخل بر ضد حكومت ملي

 ، از ســـوي 888 . 2553 / 10 – 525تلگـــراف  ( 221در ســـند شـــماره * 

  5 ، تهـران   به وزارت امور خارجـه     ده در ايران   سفير اياالت متح   هندرسون

از دريافـت بالفاصـله     ، پـس     بعد از ظهر، بكلي سـري      1، ساعت   1952اكتبر  

 را نسبت به اين پيام گزارش مي كند          نظر مصدق  ، هندرسن )مالحظه شود   

 بـراي   مي توضيحاتي را كه در پيام دولـت امريكـا         : مصدق اظهار داشت    : 

ولي متأسف اسـت كـه      .  مي كند    ، درك روشن نمودن موضوع داده شده    

اين توضيحات برداشتهاي بدي كه ارسال پيـام مشـترك در ايـران پديـد               

نـون  آنچه هم اك  ... آورده است، بطور كامل  ريشه كن و مرتفع نمي كند            

وي با اشاره يك، چشم بشكل      .  ميليون ليره است     49، مبلغ   بدان نياز داريم  
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 امريكا انگليس را اغوا وقانع      متأسف است كه اياالت متحده    :چشمك، افزود 

 . نموده است كه اين پول را ندهد  

بنظـر او، انگليسـها  هنـوز        . وي نمي دانست انگليس ها در سر چه دارند          ... 

 را به آن سطحي از آشفتگي و وضعيت نابسامان اقتصادي و اميدوارند ايران

 بدهـد و دوبـاره      مالي كاهش دهند كه تمامي توان مقاومـت را از دسـت           

من به خود جرأت دادم با عقيـده وي         . تسليم تسلط و اراده انگليسها بگردد       

من اطمينان دارم انگليسها به همان اندازه وي اشتياق : مخالفت كنم و گفتم

دست يابي به توافق و سازشي را دارند كه براي طـرفين درگيـر منصـفانه                

 733صفحات .(اري ايران است مسئله براي انگليسها هم به همان دشو. باشد  

  )734و 

، ) شـب  11 ، سـاعت    1952 هفـتم اكتبـر      تهـران ( ،  222بنا بر سند شماره     * 

. ، گـزارش مـي كنـد     را به وزارت خارجـه امريكـا     خ مصدق   پاس  هندرسن

، از پاسـخ دو     ، وزير خارجه انگلسـتان    اب به ايدن  مصدق در پيام خود، خط    

 مـي شـود،   دولت در آنچه مربوط به اعتراف به بخشي از حقوق ملي ايران  

اكنون من، يك بار ديگـر بـا        « : و خاطر نشان مي كند      اتخاذ سند مي كند     

 و فصـل  گي خود را براي انجام مـذاكره و حـل         ، آماد داشتن همان هدف  

بمنظور اين كه ممكن باشد اين اختالف قطعا         .  موضوع اعالم مي دارم      اين

فـت  و بطور روشن و هرچه زودتر فيصله يابد، از نمايندگان شركت سابق ن            

، دعوت مي نمايم كه در فاصله يك هفتـه          كه داراي اختيارات كامل باشند    

ولـت  از امروز، به منظور انجام مباحثات الزم در محدوده پيشنهاد متقابل د           

مايندگان شركت سـابق    پيش از عزيمت ن   ... ايران به تهران عزيمت نمايند      

 49 ميليون ليره قابل تبديل به دالر از مجموع          20، بايد مبلغ    به سوي ايران  

 24 ( 1331 مهـر    2، مـورخ     پيشنهادات متقابل من   4ه در ماده    ميليون ليره ك  

ئي ايـران بگـذارد   ذكر شده است را در اختيار وزارت دارا        ) 1952سپتامبر  

 ) . كتاب737 و 736صفحات ... (
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 بـه سـفير    امريكـا ، وزيـر خارجـه  ، آچسن )1952 اكتبر 10 ( 223در سند  * 

 را نمي پذيرد     آخرين پاسخ مصدق   انگلستان:   ، مي نويسد    امريكا در تهران  

، بايد جدا  امكان قطع روابط ديپلماتيك با انگليس را از سوي مصدق           ما  « و  

آچسن پيشنهادي را مطرح . » ، مورد توجه قرار دهيم      روز 7در پايان مدت    

  كيفـورد، سـفير امريكـا در         1952 اكتبـر    11مي كند كـه بنـا بـر گـزارش           

پرداخـت  « پيشنهاد امريكـا    . انگلستان، حكومت انگليس آن را رد مي كند         

مسئله دومي كه امريكا مي     . » بعنوان غرامت است    ...  رقم كلي و يكجا      يك

چگونـه مبلغـي پـول تهيـه و سـريعا  در اختيـار              « بايد حل كند اينست كه      

چون بـراي انگليسـها دشـوار اسـت تقاضـاي مصـدق را            . » مصدق گذارد   

تنها راه براي دستيابي مصـدق بـه        «  ميليون ليره را بپردازند،      49بپذيرند و   

« . » پول عبارت از دريافت وام به اعتبار فروش نفت در آينده مـي باشـد                

سومين مسئله عبارت از تنظيم نوعي قرارداد براي خريد نفت است كـه در             

 .» مقابل آن، ممكن باشد وام داده شود 

، ايـن  سفير امريكا در تهران را به  در امريكا به سفير انگلستان   و سخن آچسن  

 بنظر من مهم است هرگاه ممكن باشد بـه مصـدق          « : سان اطالع مي دهد     

، يا همزمان با دريافت پاسخ انگليسـها داده  عي پيش از دريافتاشاره و اطال 

ايـن  . شود كه نظرات و افكار تازه اي ديگري بـراي گفتگـو وجـود دارد                

 737صـفحات   ( »  . نع از تعجيل مصدق در قطع رابطه بشود         ممكن است ما  

 كتاب  740 و 738و 

از راه روابط شخصي قدرت مي    : اما انگليسها راه و روش خود را دارند          ◄

 :خواهند به هدف برسند 

نگلـيس در    بـه سـفير ا     ، ايـدن   )1952 اكتبر   12مورخ   ( 224ماره  در سند ش  

 :  بگويد ، وزير خارجه امريكا مي گويد به آچسنامريكا

( در اين جا، حد اقل يك امكان وجود دارد كه ما بتـوانيم بـن بسـت را              « 

مـا  . به وسيله يك روش غير مستقيم بگشـائيم         ) بدون شكستن جبهه مشترك     



 ١٣١

با شخص مناسبي در تماس هستيم كه به زودي بايد در موقعيتي قرار بگيرد              

 نفوذ و تأثير نمايد و مايل است بهترين تالش خود را معمول             در مصدق كه  

من ترديـد دارم    « :  پيام مي دهد      به آچسن  در همين سند، ايدن   .   » دارد

كه هر چيزي ما بگوئيم مگر اينكه اعالم تسليم باشد، بتواند موجب انصـراف      

 . ، اگر وي تصميم گرفته باشد، بشودابط ديپلماتيكدق از انجام قطع رو    مص

در هر صورت، من ترجيح مي دهم خطر قطع رابطه را بپذيرم تا ايـن كـه               

از پيش خود را به قبول يك پيشنهادي متعهد كنم كه بطور يقين غير قابـل               

. ( » پذيرش خواهد بود و خود مصدق نيز احتماال  آن را رد خواهد كـرد               

 ) كتاب 741صفحه 

 شـخص مناسـب را      ايـدن  )  1952 اكتبـر  13مـورخ    ( 226در سند شماره     

امـا كاميـل گـوت      . » همان كاميـل گـوت مـي باشـد          « : معرفي مي كند    

، از سـوي سـازمان ملـل، در        ست هيأتي بود كه به درخواست مصدق      سرپر

اين هيأت مشاور مـالي   . ي آمدند  م ،  به ايران1952ماههاي اكتبر و نوامبر     

حكومت . بود و مي بايد امكان يك اقتصاد بدون نفت را بر رسي مي كرد               

 بـر    اميدوار بود گوت بتواند مصدق را به راه آمـدن بـا انگلسـتان              چرچيل

 ) كتاب 746 ئ 745صفحات . (انگيزد 

 بـه سـفير   حاكي از آنست كه آچسن)  1952 اكتبر   12 ( 225سند شماره   *  

 را از پيشـنهاد     ، وزير خارجه انگلستان    دستور مي دهد ايدن     در لندن  مريكاا

اينك عقيده داريم كـه احتمـال دارد بتـوانيم          « : جديد امريكا آگاه كند       

 و بر اساس آن بتوانيم به فاصله چند روز، در حـدود             ترتيبي را آماده كنيم   

  ميليون دالر بـه عنـوان وام در مقابـل خريـد نفـت دراختيـار ايـران                  100

 ) كتاب 742صفحه . (»بگذاريم 

 ، از سـوي گيفـورد       888 . 2553 / 10 – 1352تلگراف  ( شماره    226سند  * 

 اكتبـر  13لندن ، ه وزارت امور خارجه امريكا بلندنسفير اياالت متحده در     

)  ، بالفاصله پس از دريافت مالحظه شود    شب، بكلي سري   10 ، ساعت    1952
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 كارگر نمي افتد،    ما از امر بسيار مهمي آگاه مي كند كه هرچند در مصدق           

يانه تـرين   حاكي از آنست يكي از موذ     ...  ساله و  8اما گروگانگيري و جنگ     

 : بكار برده اند روشها بوده است كه انگليسيها و امريكائيها در ايران

، نخست وزير خارجه را آگاه مي كند كه          در انگلستان  گيفورد، سفير امريكا  

ه پيشـنهاد   آنگـا .  را نمي پذيرد     225 پيشنهاد موضوع سند     حكومت چرچيل 

اگـر يكـي از     « : ، به اطالع وزير خارجه امريكا مي رسـاند          خود را به ايدن   

 آن را ساس است كه مصدقايرادات اصلي وي به طرح ما بر اساس اين اح         

، شايد بتوان وسائلي را يافت كه بدون سر و صدا، بتوان مصدق             نمي پذيرد 

 نمود تا وي پيشنهاد را راسا  از طـرف خـود            را از طريق يك واسطه ترغيب     

من بطور مشخص نام گوت را در اين مـورد نـزد ايـدن ذكـر     . ارائه نمايد  

نكردم ولي بنظر من اين نكته مي رسد كه چنين امكاني ممكن است ارزش          

آن را داشته باشد و شخص گوت بتواند انجام چنين وظيفه يا تكليفي را بر                

  )745 و 474صفحات (» .عهده بگيرد 

 مشاور  مالي سازمان ملل متحد، )  (Camill  Gutt كاميل  گوت -1 :توضيح 

   بـراي مشـاوره بـه تهـران    1331 و بار دوم  در آبان مـاه   يك بار در اوائل  شهريور   

وشـته    ن–  و نهضـت ملـي ايـران    دكتر  مصـدق –خواب آشفتة  نفت  (  آمده است   

 ) . 985  جلد دوم  ص  –  موحدمحمد علي

.  با انگليس  قطع مي شود  ايران  اكتبر روابط سياسي   22رابر  با      ب  1331 مهر     30در  

اسـتقامت  .  مؤثر نمي شوند   نشان مي دهند كه القائات در دكتر مصدق       اسناد بعدي     

 اكتبر طـي نامـه اي كـه         24 در    امريكا سبب مي شود الوت وزير دفاع     بي خدشه او    

امريكـا  بايـد فـورا  در    « : فرستد اضهار نظـر كنـد كـه      مي  خارجه امريكا   براي وزير 

 انگليس با شكست    سياست  . ايران از افتادن در چنگال كمونيسم بر آيد       مقام نجات   

انگليسـي  هـا اطمينـان    وانـد بـه ابتكـارات    كا  ديگر نمـي ت مواجه گشته است و امري  

 منتقل كرده  جريان حوادث مسئوليت  اصلي را در مورد ايران بر عهدة امريكا          .كند
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بنابراين دولت بايد به حمايت سياسي و اقتصادي حكومت ايران بر خيـزد و              .  است

 و پـر    حمـت اين كار اگـر چـه پـر ز        .  كشور همت گمارد    آن  نفت به احياي صنعت  

 اگر وضع  طـوري شـود كـه اقـدامات            ليكنهزينه  و مخاطره آميز به نظر مي آيد،          

 و كـاال، و نيـز    پـول، آدم دا كند صرف چنـدين برابـر ايـن مبلـغ        نظامي ضرورت پي  

ره و ا ضـطراب، الزم خواهـد بـود تـا بتـوان ايـران را  بـا                     دلهـ  تحمل مقدار زيـادي   

 ».نيسم مصون نگاه  داشت از كموموقعيت استراتژيكي مهمي كه دارد

 در  از بن بستي كـه امريكـا  "الوت "ا تأييد نظر     ب خارجه در جواب  وسپس وزير   «...

ي خارج   در ميان كشورهاي غرب     سو انگلستان  از يك . آن گرفتار آمده سخن گفت    

يقـا  نسـبت بـه      از امريكا  مهم ترين نقطة قوت به شمار مي رود و مردم انگلـيس عم               

بة امريكا در اين باره اتحاد غرب       اقدام  يك جان   .  حساسيت دارند  مسئلة  نفت ايران   

  و تركيـه در كشورهاي ديگر عضو نـاتو ماننـد فرانسـه   به خطر خواهد انداخت و    را  

 كـه در خـارج از       از طـرف ديگـر تنهـا شـركتي        . نيز اثر نـامطلوب خواهـد  داشـت        

 نفـت   ران به بازارهاي دنيا را بـر عهـده بگيـرد شـركت             بتواند جريان نفت اي    مريكا  ا

كمپـاني هـاي مسـتقل امريكـايي توانـايي برداشـت حجـم              . و ايـران اسـت     انگليس

 بـزرگ امريكـايي     كمپـاني هـاي   .  ايران بخورد ندارند   عظيمي از نفت را كه به درد      

از ورود در اين ميـدان ممنـوع        را  انين ضد تراست را دارند كه آنها        هم گرفتاري قو  

 The Secretary of بـه نقـل از    - 625 تـا  624  ص  -همانجـا .( كـرده اسـت  

State to the President, Top Secret, Washingon , November 

7, 1952 ( 

، طرفـداري از     در درون  وزارت دفـاع و حتـي وزارت خارجـه              تا اواخر اكتبر    – 2

بايرود، معاون جديد وزارت  خارجـه در   هنري ..بود يك جانبه رو به افزايش  اقدام

 را رد  اقـدام يـك جانبـه   آچسنبا اين حال . وت موافق بود   خاور نزديك، با ال   امور
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متحــده  ســاختن انگليسـي هــا را از ايـاالت    دورمـي كــرد؛ او نمـي خواســت خطـر   

 )گـود . نويسـنده جميـز اف  –  در سـايه مصـدق   متحـده ايـران   ايـاالت  (  ».بپذيرد

James F. Goode) تـا  120 نگاه كنيد  بـه  ص  – ترجمه مهدي حقيقت  خواه 

  ) 1382 - ققنوس–  تهران- 123

جام كودتـا،   بـه تهيـه         ي ان  بطور فعال برا    و امريكا    انگلستان  1952   و از نوامبر       -3 

ان توأمـ امريكا بار انگليس و امريكا را  سفير هندرسن« . طرح  آژاكس مي پردازند  

  اطالعـات مربـوط بـه تحـوالت        گزارش هـاي او بـه واشـنگتن       . بر دوش مي كشيد   

 ترتيبي داد   لندنرار  مي داد، و       را در اختيار وزارت خارجه انگلستان ق       داخلي ايران 

گـزارش هـاي او را      ي دوبار در وزارت  خارجـه امريكـا           هفته ا  كه ديپلمات هايش  

  )119 ص -همانجا( ».بخوانند

 بـر    و امريكا  روابط انگلستان « :  مي گويد  باره  هندرسن   در خاطرات خود در       ايدن

 تقويت گشت   به سفارت كبراي امريكا در ايران     »   هندرسن لوي« نتصاب آقاي اثر ا 

او هرگـز اجـازه   . ديپلماتي پر تجربه و با سابقه و مأموري شايسـته بـود      » هندرسن« . 

 كـرديم  ي او را تحسين مـ     كار و روش  .  ضد ما وارد بازي كند    او را بر     نداد مصدق 

نمي توانست بوجود آيد و  ) قرار داد با كنسرسيوم    (1954و بدون او هرگز قرار داد       

 ».تحقق پذيرد

 آبـان  1وز در ر )  31 ص  – ترجمـه  محمـود تفضـلي   –، نفـت و كودتـا   مصـدق ( 

وزير امورخارجه وقت شهيد بزرگ نهضـت    (  يادداشتي از سوي دولت ايران     1331

 در اعتـراض بـر      گتنو واشـن   در لنـدن  )  بود  شادروان دكتر حسين فاطمي    لي ايران م

 . نفت انتشار مي يابدحمايت غير قانوني انگليس از شركت

ا آن را ، ايجاد فكر جمعي جباري كه احدي توان مخالفت ب  القاي ايدئولوژي- 4

نقالبي ، به يك اقدام ا قدرت مسلط را  از طريق زير سلطهنكند و نيز خواست
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در . ، همگاني ترين روشها سلطه گران بوده است درآوردن و به اجرا گذاشتن

، صفت انقالب كه از زبان خميني( ا گروگانگيري  بعد از انقالب، همراه بايران

س از كه سفارت انگلي( و واليت فقيه ) تر از انقالب اول را يافت  بزرگ  ودوم

طرح « يك، تنها موارد تبديل نقشه سلطه گربه )طريق عمال خويش القاء كرد 

، دو نقشه اما گروگانگيري و ادامه جنگ.اي ايدئولوژي نيستندو الق» انقالبي 

روگانگيري، بنا بر ه گدربار. كردنددند كه انقالبي و نسلي را قرباني شيطاني بو

 به راكفلر، مراجعه مي كند تا كه او با ، اشرف پهلويتحقيق جديدروبروت پاري

 اشرف پهلوي و روزولتان، بدين س.  ببرداستفاده از نفوذ خود، شاه را به امريكا

نقشه گروگانگيري  مرداد را داشت، در طرح و اجراي 28كه رهبري كودتاي 

و مي دانيم كه نخستين تحقيق درباره گروگانگيري اعضاي . نقش پيدا مي كنند

 سفارت امريكا در ايران، به اين نتيجه رسيد كه نقشه در حزب جمهوريخواه

طرحي « يسينجر تهيه شد و از راه القاء، ك امريكا، توسط كساني چون راكفلر و

خواند، » انقالب دوم « و چون آقاي خميني آن را . گشت و اجرا شد» انقالبي 

ليم جو حاكم نمي نفكر در خور اين عنوان اين بود كه نمي ترسيد و تسنقش روش

روشنفكر مي بايد صدا به بار كه فكري خواست جبار بگردد، هر در حقيقت، . شد 

ر بيان آزادي شد، انديشه راهنما اگ: اعتراض بلند كند و به جامعه هشدار دهد 

جبار نمي شود، ترس و وحشت پديد نمي آورد بلكه همگان را به انديشيدن و 

جبار شد و پس هر فكري كه . دن بر مي انگيزدانديشه هاي خويش را ابراز كر

 ..انديشه ها را از انديشيدن و زبانها از اظهار كردن بازداشت، دروغ و فريب است
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  شكست خورده است و امريكاانگلستانسياست 

  براي خريد نفت از حكومت مصدقدمي باي

 اقدام كند
 

 

 
   و هندرسنمصدق

 

، يادداشت دولت انگلـيس بـه        )1952 اكتبر   16،  تهران ( 227سند شماره   * 

 مي فرستد    براي وزارت امورخارجه امريكا     است كه هندرسن   ايراندولت  

 ناگزير مي شود واقعيتي را عيـان كنـد كـه در پيشـنهاد           حكومت چرچيل . 

كرد  مشترك امريكا و انگليس، خود را در شكل  پيشنهادي كلي مخفي مي

مـدت  كومت چرچيل مي خواست بابـت بـاقي مانـده           توضيح اين كه ح   . 

  شركت نفت انگليس و ايران ديگر         ، يعني مدتي كه، در آن      1933قرارداد  

« : !  غرامت پرداخت شود ست  نفت استخراج كند به اين شركت      نمي توان 

دولت انگليس هنگام ارائه دعاوي از طرف شـركت از ديـوان درخواسـت            

ايـن  . ه شـركت بايسـتي پرداخـت شـود          چه مقدار غرامتي ب   مي نمايد كه    
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درخواست نه فقط براي جبران زيان براي تأسيسات شركت درايران است،  

 ، بر خالف تعهد     1933بلكه براي پايان دادن يك جانبه قرارداد امتياز سال          

» صريح مذكور در قرارداد مبني بر آنكه اينگونه نمي تواند بدان پايان داد 

  ) 748 و 747صفحات ( 

 به وزير خارجه    ، هندرسن  )1952 اكتبر   18،  تهران ( 228ر سند شماره      د* 

،  رفته اسـت تـا از او بخواهـد         ر مصدق  گزارش مي كند كه به ديدا      امريكا

بالخـره پـذيرفت   نخست وزير « :  را به تأخير اندازد قطع رابطه با انگلستان   

 كتاب 750صفحه ( » .  اكتبر اقدامي به عمل نياورد 22 شنبه 4كه تا پيش از 

 ( 

 20لنـدن   ( 230و سند  شـماره   ) 1952 اكتبر 20 لندن ( 229سند شماره  * 

كوششـهائي را   ) 1952 اكتبـر  21، تهران  ( 231و سند شماره    ) 1952اكتبر  

 از سـوي    ابل قبـولي بـه مصـدق       كنند كه براي ارائه پيشنهاد ق      گزارش مي 

، گيفـورد، سـفير امريكـا در        230در سـند شـماره      . ، بعمل آمده انـد      امريكا

، حقيقتي را خاطر نشان مي كند كه عامل خـودداري انگليسـيها از         انگلستان

، آنهـا نگـران ايـن       از سـوي ديگـر    « : ل است   تن دادن به پيشنهادقابل قبو    

مسئله هستند كه چنانچه موضوع غرامت حل شود و هيچ مانع قانوني براي             

، تكليف نفت ايران چه مي شـود         موجود نباشد   خريداران نفت ايران   ديگر

به سخن ديگر، انگليسها بـه گـرفتن غرامـت قـانع            ).  كتاب   756صفحه   ( !» 

 . مي خواسته اند بار ديگر، بر منابع نفت ايران چنگ اندازند نبوده اند و 

 را،  از قـول   دليل قطـع رابطـه بـا انگلسـتان    ، هندرسن 231در سند شماره    

من مايل بـه قطـع رابطـه    :  گزارش مي كند  ، به وزير خارجه امريكا    مصدق

 مواجهـه بـا     ولي بـه مناسـبت    . جيح مي دهم روابط ادامه يابند       نيستم  و تر   

 بدون حـل گشـتن مسـئله نفـت و           مشكالت داخلي كه كشور، بدون ترديد     

 بسـيار  }بغرنج تر مي شوند  {ز شركت نفت،    عدم دريافت وجوه مورد نياز ا     

خطرناك است كه اجازه داده شود نمايندگان انگليس به اقامت خـود در             
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بر اساس تجارب گذشته شخص من، من نمي توانم باور  .  ادامه دهند    ايران

كنم كه آن نمايندگان با قـدرت و شـدت در صـدد بـرانگيختن مخالفـان                 

 ) . كتاب 757صفحه ( » . دولت برنيايند 

، دست آويـزي بـود كـه    »عدم النفع « مطالبه غرامت بابت  بدين قرار،   ◄

انع از هر گونه راه حلي بشوند كه نفـت       انگليسيها ساخته بودند براي آنكه م     

و چون ديدند از تصرف دوبـاره نفـت         .  را از چنگ آنها بدر مي برد         ايران

ايران ناتوانند، فكر تشكيل كنسرسيوم و شريك كـردن امريكائيهـا را  پـيش             

 : كشيدند 

 از سوي گيفـورد     888 . 2553/ 10 – 2452تلگراف   ( 232در سند شماره    * 

 ،  1952 اكتبـر    24، لندن  به وزارت امور خارجه امريكا     لندن در   فير امريكا س

سفير امريكـا در لنـدن پيشـنهادهاي حكومـت          ) ، بكلي سري     شب 7اعت  س

 : انگليس را به وزارت خارجه امريكا گزارش مي كند 

ان با ارجاع موضوع غرامت به      ي اولين مرحله عبارتست از موافقت ايران      – 1

 .حكميت يك مرجع بي طرف 

يان با مراجعه به حكميت موافقت مي نمايند،         بالفاصله پس از آنكه ايران     – 2

مسئله وارد مرحله دوم ميشود كه عبارت از دادن ترتيباتي براي بردن نفت             

 اياالت متحده را    در مطالعه اين مرحله از مسئله، انگليسيها نظر       . ايران است   

به ايـن معنـي كـه هرگـاه مـا بخـواهيم ايـران را در مقابـل          . پذيرفته اند   

 ادامه بن بست ممكن است      كمونيسم تقويت كنيم و از عواقب سياسي كه با        

، به سريعا ، اجتناب كنيم ، نفت ايران مي بايستي با مقياس وسيع،       بوجود آيد 

 .جريان افتد 

 بـه  ي مختلفي براي وارد كردن نفـت ايـران  روشها...  بنظر دولت انگليس    

شركت نفت انگليس و ايران ممكن اسـت ايـن          . بازار جهاني وجود دارند     

وظيفه را به تنهائي بر عهده بگيرد و يا كنسرسيومي بـين المللـي مركـب از                 
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 نفت انگليس و ايران و شركتهاي امريكائي بـراي انجـام ايـن كـار                تشرك

 )  كتاب 760 و 759صفحات . ( تشكيل شود 

 روابط خـود    ، ايران 1331مهر    30 برابر با    1952 اكتبر   22، در   ر بدين قرا  :توضيح  

: نمـي نشـينند      و انگلستان بيكـار      ومتهاي امريكا اما حك .  قطع مي كند   را با انگلستان  

 ، به عمل درآمد، در اين    1332 مرداد   28 فكر ايجاد كنسرسيوم كه پس از كودتاي      

اما پيش از آنكه كودتـا شـرائطي را         . تاريخ و از سوي انگليسيها پيشنهاد شده است         

ر آن بوده   ايجاد كند كه نفت ايران به تصرف امريكا و انگليس درآيد، امريكائيها ب            

، حتي بـدون عضـويت شـركت نفـت انگلـيس و ايـران،               اند كه چنين كنسرسيومي   

 :زيرا: ، تشكيل شود ريد نفت از ايران، در حكومت مصدق خبراي

 رئـيس  ادارة   كه در دوران حكومت دكتـر مصـدق  ) (Paul Nitze  پل نيتز-  1

 بود و در مـذاكرات نفـت  شـركت            خارجه  امريكا   برنامه ريزي سياسي در وزارت    

 من كـه در  ، عقيدهدرعين حال« : ه اشاره مي كند كهتداشته در خاطراتش به اين نك     

بر اين شـد كـه بايـد در     ،  شكل گرفته بود1952 در فورية  يابي به لندنتمسفر قي

نجا كـه روشـن بـود مصـدق بـا بـاز       آاز . عملي كار كنيم بارة  يك ابتكار جديد و      

موافقـت نخواهـد    حب امتياز اصـلي      بعنوان صا  گشت شركت نفت انگليس به ايران     

 از يگـر تشـكيل يـك كنسرسـيوم بـين المللـي      كرد، به نظـر مـن تنهـا راه عملـي د    

در بهـار آن سـال شـروع بـه مـذاكرات             . كمپانيهاي نفت امريكـايي واروپـايي بـود       

بســياري از نفتــي كــردم و در تابســتان در بــارة مقــدماتي بــا نماينــدگان كمپانيهــاي 

طرح  پيشنهادي ام را تكميل كردم كه روي ميـز  يم در پائيز    زئيات به توافق رسيد   ج

 بـه نقـل از   –  نوشـتة پـل نيتـز    –ايران، شاه و مصدق   (» . قرار گيرد  پرزيدنت ترومن 

 عبدالرضـا هوشـنگ  مهـدوي        –) مجموعه مقاالت (كتاب بركشور ما چه گذشت؟    

  ) 95 تا 79 ص –
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از ابتدا با  مصالحه و مساعدت ي يايك از طرف ديگر شركتهاي نفني امر-2

« : بودند كه نآمخالفت كردند، به گفته جميز اف گود اين شركتها خواستار 

 پيروي  ايرانازدولتهاي طرف اميتاز امت كافي بپردازد تا رهبران ساير غرمصدق

رد مشكل  داابن سعود كه شاه عبدالعزيز مسئوالن شركت گزارش دادند. نكنند

  در ايران است،قرباني امروز بريتانيا« ،بنا براين گزارش اطالعاتي. آفرين مي شود

 يك شركت آمريكائي در يك كشور ديگر خاورميانه قرباني فردا ممكن است

 نويسنده جميز -ايران درسايه مصدقو متحده  به نقل ازكتاب اياالت(» .شود

 -119  ص–  ترجمه مهدي حقيقت  خواه (James F. Goode )گود.اف

  ) 1382 - ققنوس– تهران

«  :  نكته اشاره مي كند كه به اين(James F. Goode ) جميز اف گود - 3

. اين بار پيشنهاد او متفاوت بود. رجه رويكرد تازه اي پيشنهاد كردخاوزير امور

د شركت انگليس را م  و توافق دوجانبه بين ايرانامريكا قبلي پيشنهادهاي

 كه در بر گيرندة شركت ها ي  تشكيل كنسرسيومي رااما اينك آچسن. نظرداشت

را مي خريدند ايران  نفت  بايد اين شركت ها. امريكايي باشد، پيشنهاد مي كرد

 )121همانجا ص(» . نفت انگليس مي فروختندوبخش عمدة آن را به شركت

 ايرانشدن نفت  ملي با   جا دارد به اين نكته اشاره نمائيم كه روسيه شوروي – 4

اي بسته بود مبني بر اينكه   با دولت انگليس قرارداد محرمانهمخالف بود، زيرا قبال 

ب بدست انگليس مخالفت نكند و در مقابل امتياز نفت جنوماندن شوروي با 

 شمال را در اختيار شوروي نفتها هم به دولت ايران فشار بياورند كه  انگليسي

چهاردهم دوره  در نكه چنين فاجعه اي روي ندهد،  دكتر مصدقآبراي . قرار دهد

 اى منع حكومتهاى ايران از مذاكره با طرح چهار مادهشوراي ملي مجلس 
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 11كه به قيد دو فوريت در روز  را  داد خارجيان در باره واگذارى امتياز نفت 

 .آذر از تصويب مجلس شوراى ملى گذشت

 ، از سوي بروس، قائم 888 .00 / 10 – 3152تلگراف  ( 233سند شماره * 

 اكتبر 31، ن، واشنگت در تهرانخارجه، به سفارت امريكامقام وزير امور 

وضعيت سنجي است كه وزارت ) ، سري، فوري  شب7: 34 ، ساعت 1952

نكات عمده سند .  بعمل مي آورد امور خارجه امريكا از وضعيت  ايران

 :عبارتند از 

ولـي تفـاوت    . ت   موازي اس   در ايران   برنامه هاي مليون و حزب توده      – 1

عمده و مهم در اين است كه ناسيوناليستها و مليون تسلط اتحاد شـوروي را        

 ...نمي پذيرند 

 وزارت امور خارجه اين موضوع را مورد توجه قـرار داده اسـت كـه                – 2

  از صحنه سياسي ناپديد گردد، جانشين وي احتماال  كاشاني         چنانچه مصدق 

روسك دست نشانده او است كه احتماال  مايـل و قـادر مـي باشـد بـا              و يا ع  

. ، براي حفظ سمت خود عمل كند      مصدقبيرحمي و به مراتب شديد تر از        

، بنظر مي رسد در راستاي ديكتاتوري از روند رويدادهاي سياسي در ايران  

 ...نوع سوسياليستهاي ملي حركت مي نمايد 

... 

وافـق مصـالح سياسـي     به احتمال قوي چنانچـه م  كاشاني  در حالي كه   – 5

، آيا اين امكـان وجـود        همكاري مي نمايد    با حزب توده   ،فوري خود بيابد  

ندارد كه وي بتواند موضع كنوني و بالقوه خـود را بـدون كمـك حـزب                

 توده حفظ نمايد ؟

... 

، همان  استنظر تاريخ گذشته ايرانده از  داراي اهميت عمه عاملي ك– 6

اگر چه رهبران مليون بدون     . موازنه قدرتهاي خارجي در ايران مي باشد        

 از  ، امـا آنهـا مـي بايسـتي        مي باشند ترديد شخصا  مخالف هر نفوذ خارجي       
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، براي خنثي نمودن فشار شوروي آگـاه   اهميت حفظ برخي روابط با غرب     

گرچه وزارت امور خارجـه پـيش بينـي مـي نمايـد كـه          بنا بر اين،    . باشند  

 و اصل چهار ممكن است بشـكل فزاينـده اي         فعاليتهاي هيأت نظامي امريكا   

محدود شود و امريكا ممكن اسـت بسـبب مشـكالت داخلـي ايـران مـورد                 

اگـر  ، به ويـژه     نظر غير محتمل نمي رسد كه كاشاني       به    مالمت قرار گيرد،  

انجـام هـر     ، تحت تأثير قرار گيرد و     وي در حكومت مسئوليتي داشته باشد     

 ...اقدامي براي قطع ارتباط با غرب را  دقيقا  مورد توجه قرار دهد 

 با توجه به اين عوامل، نتايج زير از اطالعات دريافت شـده، اسـتنتاج مـي                

 :شود 

 فعاالنـه اتحـاد     خالت، مثل د   از رويدادهاي غير قابل پيش بيني       جدا –الف  

، حـد اقـل يكـي از     اگـر نـه مصـدق      ( جماهير شوروي، دولت جبهه ملـي     

 ، بر قدرت باقي مي ماند و بطور         1953طي سال   )  رهبران ديگر جبهه ملي     

فعاالنه مانع از آن مي شود كه كمونيستها هرگونه اختيار و كنترل مهمي در  

 . بدست آورند اداره امور ايران

... 

، نفوذ غرب   مونيستها و ادامه آن، بيش از پيش       روند رويدادها به نفع ك     –ج  

، در رويـاروئي  بـا   له اصـلي ايـاالت متحـده   مسـئ . را به تحليل خواهد برد   

، اينست كه چگونه از دولت غير كمونيست پشـتيباني نمايـد تـا ايـن                ايران

 762صـفحات   . ( ه امور ايران را در دست خود نگهدارد         دولت بتواند ادار  

  )766تا 

 از خـود كـرده اسـت،        ، حكومـت تـرومن    پرسشي كه در پايان اين سـند      : توضيح  

 :اتخاذ سياست جديدي از سوي آن حكومت را گزارش مي كند 

  اصرار مي ورزد وزارت خارجـه         وزارت دفاع امريكا   ◄

 شكسـت خـورده اسـت و خـود بـه             كه انگلستان  بپذيرد
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، وارد عمل شـود و مشـكل نفـت را بـا حكومـت               تنهائي

  : حل كند مصدق
 

، وزيـر امـور    ، از آچسن888 .00 / 10 – 2452تلگراف  ( 234سند شماره   * 

 ، كـامال   1952 نـوامبر  4، ، واشنگتنخارجه به آقاي الوت، وزير دفاع امريكا  

 ) سري 

،  Lovettدر اين نامه، الوت (  اكتبر شما 24    آقاي وزير عزيز، نامه مورخ 

، اياالت متحده مي  به وضعيت رو به آشفتگي در ايرانبا توجه: نوشته است 

يسم، بـه اقـدام  فـوري        بايد براي جلوگيري از سقوط ايران به دامن كمون        

 شكست خورده است و اياالت متحده ديگر        سياست انگلستان . مبادرت كند   

 مي بايد فورا  به اقدامات امريكا... نمي تواند به ابتكار عمل آنها متكي بماند 

 سياسي و اقتصادي براي تقويت دولت ايران مبادرت كند و صـنعت نفـت             

... ،  ران از سقوط به زير سلطه كمونيسم      براي حفظ اي  ... ايران را احيا نمايد     

 مـي   ، امريكـا  ديك با انگلستان  حتي بر فرض وارد ساختن زيان به روابط نز        

، با همĤهنگي يـا بـدون تصـويب و رضـايت            اقدام فوري ... بايد عمل كند    

، واجد دانستني هاي ايران در باره به عنوان من، ...) انگليس ها ضرور است     

 ... فراواني بود 

مدت زماني است كه براي ما روشن بوده و براسـاس ايـن فـرض مشـغول                 

ده شـود، ابتكـار و در آخـرين     بايد نجـات دا تالش بوده ايم كه اگر ايران     

، به جاي آنكه از طـرف انگليسـيها باشـد، بايسـتي از             تحليل، قبول مسئوليت  

 اينك كه ايران روابط ديپلماتيك خود را بـا انگلسـتان       . آيد  سوي ما بعمل    

، با اين وصف،    لكن اين نكته  . موضوع روشن تر است   قطع كرده است، اين     

، انگلستان مهمترين عامل     باقي است كه پس از اياالت متحده       سرجاي خود 

  .توانمندي و اتحاد كشورهاي غرب، در خارج از اياالت متحده است
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 بدون وارد سـاختن صـدمه      هدف خط مشي سياسي ما بايستي نجات ايران        

 )   كتاب 770 تا 767صفحات ... ( غير ضرور به روابط با انگليس باشد 

، سفير   ، از سوي هندرسن    888 .00 / 11 – 552تلگراف   ( 235سند شماره   * 

 5،   امور خارجه اياالت متحـده امريكـا، تهـران         ، به وزارت   در تهران  امريكا

حاوي ارزيابي وضـعيت  )  بعد از ظهر، فوري ، سري 5 ، ساعت 1952نوامبر  

 : سنجي وزارت خارجه امريكا و شامل اين نكات است 

 بعنـوان    بهمراهـي كاشـاني    ، اينك ه برسر كار است    ك  اقتدار مصدق  –الف  

وي توانسـته   . ، براي مدت نامعيني به چالش طلبيـده نمـي شـود             مقام دوم 

است به ميزان قابل مالحظه اي چندين بخش صاحب نفوذ سياسـي را كـه               

بالقوه از جمله مخالفان بوده و يا در عداد مخالفان فعال قبل از مـاه ژوئيـه     

ل خود بيـاورد و     ، نيروهاي مسلح و سنا را تحت كنتر        شاه بوده اند، از قبيل   

 . يا از ميان بردارد 

 از صـحنه سياسـت    اين افزايش توانمندي سياسي، در صورتي كـه مصـدق         

مصدق . ناپديد شود، ممكن است منجر به باال رفتن عدم ثبات سياسي شود             

 عمل نمايد داراي آن توانمنديها هست كه بشكل قاطعي بر ضد حزب توده     

به عقيده ما، مصدق احتمال ندارد بر ضد حزب توده اقدام قاطعي را به              ... 

ـ     . عمل آورد    ه ماليمـت و  مگر اين كه به اين نتيجه برسد كه بـا اتخـاذ روي

، ديگر نمي تواند اين حـزب را آرام كـرده و آن را   مسالمت و دادن امتياز  

 ...به شكل قابل تحمل نگاه دارد 

و آشـفتگي بـارزي در تـوان و عملكـرد      ماه گذشته، نـاتواني     12 طي   –ب  

رائيها در برخـي  افراط گ... سازمان اداري و ثبات كشور پديدار شده است       

 منتهي به قطـع روابـط بـا انگلـيس و انحـالل              از اقدامات سياسي، باالخره     

سبب مي شود كه مـا نتيجـه     ... اين اقدامات افراطي    . مجلس سنا گشته اند     

 نتوانند  خود قطعي فرض كنيم كه كمونيستها     گيري نمائيم كه نبايستي پيش      

، ه بر اثر خروج انگليسها از ايران      در اين هنگام ك   . بر نهضت ملي تسلط يابند    
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، ايـران در  ت متحده درايـران سـنگين ترشـده اسـت       ميزان مسئوليت اياال  

« قالل و  است كه اعالم داشته است هدفش حفظ است      اختيار يك جبهه ملي   

ولي بطور همزمان مشغول متزلزل كردن همـان        . ايران است   » بي طرفي   

بنظـر مـا    ... نهادهائي است كه وجود آنها براي اجراي هدف الزم هسـتند            

نيروهائي كه در ايران در جهت تحقق بخشيدن به هدفهاي اتحاد شوروي            

ـ              غول به تالش مشغولند، نيرومند تر از نيروهائي هستند كـه بـراي غـرب مش

 . سعي و تالش هستند 

، هيچ وزير توده اي شناخته شده عضـويت         گرچه در هيأت وزيران    ... -ج  

ندارد، ولي برخي از اعضاي هيأت دولت، به داشتن همدلي و همفكري بـا            

، همين ايها شهرت دارند كه در ميان آنان، وزير دادگستري و معاونشتوده 

، در مظان آلـت     نگوزير فره ،  اونان وزارت خانه هاي كار و كشور      طور مع 

 ...توده ايها بودن هستند 

اجع به امكان پيدايش دولت قوي تر، بعنـوان  در باره عامل دوم، ر  ... -  د  

، بر اساس نمونه و الگوي ديكتاتوري و ضد كمونيستي          جانشين رژيم مصدق  

ما باور داريم كه چنانچـه مصـدق صـحنه رهبـري سياسـي را در آينـده                  :  

، بـا نظـارت از      ن امكان وجود دارد كه جانشين وي      نزديك ترك گويد، اي   

. ، برگزيده شود و داراي روحيه و ويژگي ضعيف تري باشـد             سوي كاشاني 

يباني گسـترده اي، بـه انـدازه      اينگونه جانشين احتمال برخورداري از پشـت      

 ...  را ندارد مصدق

بقات مالكان اراضي و بازرگانـان از       در باره عامل سوم مربوط به حمايت ط       

  پديدار گردد، به نظـر مـا   بهه ملي چنانچه شكاف و جدائي در ج     : ... مليون  

مسائل سياسي به روشني و بيان تفاوت ميان موضع مليون در مقابـل حـزب               

يـروي از  بلكه اين امـر بشـكل انتخـاب و پ   .  به آنان ارائه نخواهد شد     توده

ميان چند رهبر كه به آن وابسته اند، بمنظـور تـأمين حـد اكثـر امتيـازات                  
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با جدائي و تجزيه اين طبقات و غيـر مشـخص           . شخصي، صورت مي گيرد     

 .بودن وضع آنها، حزب توده مي تواند آنها را خنثي و بدون اثر سازد

 : ...در باره عامل چهارم ، پذيرش اصـالحات ارضـي از سـوي كشـاورزان                

 ( تلگرافهاي سفارت در مواعيد معين مبني بر ارزيابي فعاليتهاي حزب توده          

حاكي از آنست )  مورخ هفتم اكتبر     1407از قبيل تلگراف سفارت به شماره       

، با موفقيت    برخي از نقاط، در ميان كشاورزان      كه فعاليتهاي حزب توده در    

 .روبرو بوده است 

  به پذيرفتن كمك از حزب توده      بوط به نياز كاشاني   در باره عامل پنجم مر    

، ما موقعيت وي را با توجه به توضيحات در بـاره            انيدر بررسي وضع كاش   : 

در آنجـا مالحظـه نمـوديم كـه دولتـي كـه       .  مي نگريم  در باال  عامل دوم، 

، از دولت كنوني نـاتوان تـر        ود ش  از سوي كاشاني جانشين مصدق     احتماال 

 بـه علـت نـاتواني در جلـب     ،آن گونه دولتي بـا حمايـت كاشـاني   . است  

 .، ممكن است به سوي حزب توده روي آورد پشتيباني

كنسولگري در تبريز وجود عدم رضـايت       : در باره عامل ششم و رويه عشاير        

 است  ، گزارش داده  ان همه اكراد نسبت به دولت كنوني      گسترده اي را مي   

ز وجـود   ساير اطالعاتي كه به سفارت توسط مسافران مي رسـد، حـاكي ا            . 

، وضع ظاهري  ساير ايـالت و عشـاير متفـاوت            به نظر ما  . همين وضع است    

. بوده و وضع ميان بي تفاوتي تا ناراحتي در ميـان آنـان تغييـر مـي كنـد                    

ينـد   از دولت حمايت مـي نما بنا بر داليلي شخصي، در حال حاضرقشقائيها  

... 

، برآورد اهميت موازنه ابرقدرتها در محاسـبات مربـوط          در باره عامل هفتم   

 در فهرست هاي مواضـع اتخـاذي        ترديدي نيست كه جبهه ملي    :  به ايران 

مسئوالنه خود، ترجيح مي دهد از پشتيباني اياالت متحـده بتوانـد بعنـوان              

از .  مقابل فشار اتحاد شوروي اسـتفاده نمايـد          نيروي موازنه دهنده اي در    

، اگر جبهه ملي اين برداشت را پيدا كنـد كـه ايـاالت متحـده                طرف ديگر 
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مسيري را نمي پيمايد كه نتيجه اش تقويت موقعيت اقتصادي ايران باشـد،             

اد و  احتمال دارد كه صرف نظر از عواقب آن، اياالت متحده را به باد ايـر              

، اياالت متحده از سـوي رهبـران        قيده ما در حال حاضر    به ع . انتقاد بگيرد   

جبهه ملي در ترازو سبك و سنگين مي شود ولي نگرش و رويه آنان ايستا و        

به اياالت متحده زمـان كوتـاهي فرصـت داده مـي            . ثابت باقي نمي ماند     

شود كه، در آن،  دالئل و قرائن قانع كننده اي دائر بر داشتن عالئق مادي         

، مـا   ه اين قرائن و داليل ارائه نشوند      چنانچ. ايران ارائه نمايد    و ملموس به    

 تعمـدا    عقيده داريم كه دولت ايران نيازي ندارد كه از سوي حزب تـوده            

تحت فشار قرار گيرد كه فعاليتهاي گونـاگون ايـاالت متحـده را محـدود               

 ...نموده و يا آنها را بر چيند 

همانـا مشـكل اصـلي      ) ج  ( موافقت داريم كه نتيجـه       ما با وزارت خانه      – 3

مـا  ) الف ( ، در باره نتيجه با وجود اين.  است   در قبال ايران  اياالت متحده   

ما جدا  ترديد داريم كه ائتالف غير سازمان يافتـه و           ... ترديد فراوان داريم    

اهـداف و اراده  با  روشني انيم داراي دوام سازشكننده اي نظير جبهه ملي 

اي باشد كه براي استمرار و پايداري سالم و دست نخورده آن تا يك سال 

 .ديگر، الزم مي باشد 

  ) 777 تا 771صفحات    ... ( 

 در جهت جـدا     ، سياست امريكا  ناد گزارش مي كنند    همانطور كه اس   - 1: توضيح  

، ايـن   اسـناد بعـدي   . تقل سير مـي كـرده اسـت        و عمل مس   شدن از سياست انگلستان   

 و حكومت او از ايـن تغييـر آگـاه           اما آيا مصدق  . تغيير را شفاف تر نشان مي دهند        

 كـه بـه بيراهـه اخـتالف          و آن دسته از اعضاي جبهه ملي        ؟ آيا كاشاني   ندمي شده ا  

 مباني سياست امريكا و نظري كه اين سياست به كاشاني و موقعيـت او و               افتادند، از 

. جبهه ملي و تركيبش داشـته اسـت، آگـاه بـوده انـد؟ پاسـخ پرسـش منفـي اسـت                  

قـرار   بـا دشـمن    نـابرابر  در موقعيـت ، از هر لحاظمبارزه بودهدر رهبري  كه  مصدق  
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ي خـود و نيـز      وامل ايران ، از راه ع    جمله از اين لحاظ كه امريكائيان      از. استدادشته  

 اصـرار داشـته انـد، از        ايرانياني كه بيشتر از دشمن بـر شكسـت نهضـت ملـي ايـران              

حـال  . جزئيات روابط در درون حكومت مصدق و در جبهه ملـي آگـاه بـوده انـد                  

، اگـر    اسـت  ماده كنار آمدن به حكومـت ملـي       آنكه اگر اينان مي دانستند امريكا آ      

مي دانستند وعده ها كه امريكا و انگليس بـه آنهـا مـي دهنـد، دروغ و            ... كاشاني و 

را جانشـين كارآمـدي بـراي    ... فريب هستند و ايـن دو قـدرت بهيچـرو كاشـاني و         

مصدق و حكومت او نمي شناسند و قرباني اختالفي مي شوند كه ايجاد مي كننـد،                

 : هنوز يكي از دو احتمال متصور بود 

، كـه   ، در مـورد جنـگ عـراق بـا ايـران           ريـا  چون  مالتا   - ترجيح مي دادند       –الف  

   مصـدق – پيـروز شـود   گفتند نصف كشـور بـرود بهتـر از آنسـت كـه بنـي صـدر              

  و انگليس ببرد و شكست بخورد و نفت را هم امريكا

بـا ايـن همـه، بنـابر        .  پيـروز مـي شـد      دند و نهضت ملـي ايـران        دردام نمي افتا    -ب  

 بنا بر تجربه و شـناخت قواعـدي كـه قـدرت مسـلط از آنهـا       ، مصدقگزارش اسناد 

پيروي مي كند و نيز انديشه و عمل از موضع استقالل، بر بسـياري توطئـه هـا آگـاه           

 .  مي شد و آنها را خنثي مي كرد

 بـازي   ، نقش محور را در جهت يابي سياست امريكـا          و عملكردش  ب توده  حز – 2

اگر اين حزب وابسته نبود و روشي سازگار بـا اصـل اسـتقالل اتخـاذ مـي                  . مي كند 

كرد، ايجاد جبهه منسجمي ميسر مي گشت و بديهي است سبب افـزايش مقاومـت               

 28گليس از توسل بـه راه حلـي مـي شـد كـه در                ملي و يأس دو قدرت امريكا و ان       

 و باالخره، .  ، به اجرا گذاشتند 32مرداد 

 در بـاره راه و    همانطور كه اسناد سفارت امريكـا -، ي در جنبش هاي ملي ايران  - 3

 ، اميـد -ي كننـد  روش بازيافتن مهار ايران بعد از انقالب اسالمي ايـران گـزارش مـ          
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، نه مردم كرد كه گروههاي سياسـي كـرد     قدرتهاي خارجي، به خصوص به كردها     

، آنهم بنام قومي كه يكـي از هفـت   دائم آلت فعل قدرت خارجي شدن     . ستبوده ا 

قوم باني ايران، دست كم از عصر ماد بدين سو، بوده است، مي بايـد درس عبـرت                  

 .متوسل مي شوند كه به قدرت خارجي باشد بزرگي براي گروههاي سياسي كرد 

، وزيـر    ، يادداشت آچسن   888 . 2553/ 11 – 752تلگراف   ( 236در سند   * 

هفـتم  ،  ، رئيس جمهـوري، واشـنگتن      براي هري ترومن   مور خارجه امريكا  ا

هيم در تصـميمهاي ضـرور هرگـاه بخـوا    « ، از ) ، كامال  سـري      1952نوامبر  

آچسـن بـه    . ، سخن به ميان است      » پيش برويم    راستاي حل اختالف ايران   

 : رئيس جمهوري پيشنهاد مي كند 

 نيازمند بدان باشد كه شما از اختياراتي        هرگاه اجراي برنامه نجات ايران    « 

آن به   و اصالحيه    1950استفاده كنيد كه بموجب قانون توليد دفاعي سال         

، شما آماده خواهيد بود آن اختيارات را بكار بريد          ... شما داده شده است     

: 

 ميليـون دالر از سـوي سـازمان         100 اجازه دهيد كه وامي تا مبلـغ         –الف  

ــاعي   ــواد دف ــد م ــت و   )DMPA( خري ــي نف ــدهاي آت ــل خري ، در مقاب

 . داده شود محصوالت نفتي به ايران

، برنامـه داوطلبانـه اي   )ب  ( و  ) الـف    ( 708 رطبق ماده يد ب  اجازه ده  –ب  

كه به موجب آن، يك يا تعداد بيشتري شركتهاي امريكائي به تنهائي و يا با               

 يـك يـا تعـداد       ، و در صورت امكان    همكاري شركت نفت انگليس و ايران     

، نفـت و محصـوالت نفتـي        نفتـي امريكـائي   » عمده  «  شركتهاي   بيشتري از 

 .يران را خريداري و به فروش برسانند ا

من توصيه مي نمايم شما تمايل خود را براي دست زدن به اين كـار و در                  

 اعالم  صورت ضرورت، براي دست يابي به يك راه حل جهت مسئله ايران           

  .فرمائيد

 : در پيوست اين سند، سه راه حل پيشنهاد شده اند 
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يـان بـه    امي دست نـزنيم بـه اميـد اينكـه ايران           نخست آنكه به هيچ اقد     – 1

 . موازات بدتر شدن وضعيت داخليشان سر براه تر خواهند شد 

 با دادن كمك بودجه اي، به مقيـاس     نوني ايران  دوم اينكه از دولت ك     – 2

 گسترده، حمايت نمائيم و

ن راه وجـوهي بدسـت   ، راه حلي براي مشكل نفت بيـابيم و از آ     سوم – 3 

 .آيد كه اقتصاد آنان را تقويت نمايد 

براي مدت طوالني ما فكر مي كرده ايم كه راه اول با توجـه بـه وضـعيت               

ايـن  . خطرناك و ناپايدار داخلي آنها براي ما بسيار خطرناك خواهد بود            

همان سياست دولت انگليس بوده است و براي مدت بيست ماه گذشـته بـا     

، در بهترين شـرائط تنهـا       گزينه دوم .  را دنبال نموده اند      عدم موفقيت آن  

زمان و مهلت فراهم مي سازد و بطـور ضـمني مفهـوم آن دسـت زدن بـه        

به علت اينكه گزينـه     . ..عملياتي بدون وجود يك تاريخ بعنوان پايان است         

، ما كليه تالشهاي     ما، راه حل مناسبي مي رسيده است       ، به نظر  سوم همواره 

 . مصروف داشته ايم جهت يافتن راه حلي براي مسئله ايرانخود را در 

نيروهاي مسـلح  : ، به رئيس جمهوري اطالع مي دهد     »پيوست  « در همين   

اعالم داشته اند آنها آمادگي دارنـد مقـادير عمـده اي بنـزين هواپيمـا و                 

مخصوص سوخت جت و بنزين و روغن موتور و همين طور سوخت نفتي             

بنا بـر ايـن وام   . ، در دسترس آنان قرار گيرد  دريائي از سوي ايران   نيروي  

اتخاذ تصميم در باره اين امر كه       . مي تواند در فاصله چند سال واريز شود         

دادن وام از نظر مصلحت حفظ و نجات ايران و اينكه از سرگيري و عرضه               

ر پيمـان دفـاعي نـاتو    نفت از ايران به دفاع نظامي ما و هـم پيمانـان مـا د     

  )780 تا 777صفحات  (         .كمك مي نمايد، ضرور است

گــزارش وزارت خارجــه  ) 1952 نــوامبر 18، لنــدن ( 237ســند شــماره * 

  در، سـفير امريكـا  است كه گيفـورد   » مسئله نفت ايران  «  پيرامون   انگلستان

گزارش شـامل راه    . لندن، براي وزارت امور خارجه امريكا فرستاده است         
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ايـن گـزارش و بطـور عمـومي تـر           . حلي موافق دلخواه انگلستان اسـت       

سياست انگلستان و رويه اي كه امريكا مي بايد اتخاذ كند، موضـوع بحـث               

 : مي شود در جلسه شوراي امنيت ملي

، Psf.subject file اسناد ترومن – كتابخانه ترومن ( 238ره در سند شما* 

يادداشت براي رياسـت جمهـوري در بـاره گفتگـو در يكصـد و بيسـت و                  

، ) ، كامال  سري 1952وامبر  ن19 در تاريخ پنجمين جلسه شوراي امنيت ملي    

 :  مي بايد در پيش بگيرد، آمده است در باب سياستي كه امريكا

چنانچه نتـايجي كـه از پـي گيـري          : معاون وزارت دفاع ادامه داد          ... -

، مانـد ، عمـال  نـاموفق       همكاري انگليس مي باشد    سياستي كه مايل به جلب    

 را بطـور يـك      نفـت ايـران   الزم است كه اياالت متحده موجبات جريـان         

 .هم كند و ايران را به صف ما باز آورد  فراطرفه، مجددا  

 ابراز اميدواري كرد كه تدابير غير نظامي موفـق بـه            وي، در نتيجه گيري     

چنانچه آنها كار ساز نباشد، وزارت دفاع       :  بشود ولي افزود   حل مسئله ايران  

هم اكنون به نتايج موقت و اوليه اي نيز در باره امكـان عملـي توسـل بـه                   

مات نظامي كه گزارش كنوني پـيش بينـي و در نظـر گرفتـه، رسـيده               اقدا

 . است

، معاون وزارت امور خارجه از آقاي ايمرگليك سـئوالي در بـاره              بروس  -

رويه و نگرش وزارت امور خارجه بـراي شـروع مـذاكراتي بـا شـركتهاي                

عمده نفتي در مورد فراهم ساختن موجبات به جريان انداختن مجدد نفت 

آقاي ايمرگليـك پاسـخ داد كـه در اصـل بـا شـروع چنـين                 .  كرد   ايران

 )   كتاب 788صفحه . ( گفتگوهاني موافق است

، از جمله، دو     شامل  ، بهمان تاريخ، يادداشت سرربير مجموعه و       239سند  * 

 : نكته در باره عمليات نظامي است 

ادلي رسيده بود، در  ژنرال لي يادداشتي را كه به امضا و توصيه ژنرال بر   - 

، از سوي سـتاد مشـترك       در آن يادداشت  .  توزيع كرد    ت ملي شوراي امني 
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 ، بايستي يك سـتاره گـذارده و يـك           5 –توصيه شده بود كه روي بند ب        

اگر به دالئل چشم گيـر و فـوق العـاده       « : پانوشت به شرح زيرآورده شود      

شود كه اياالت متحـده نيـروي نظـامي در          مهم سياسي الزم تشخيص داده      

اين ناحيه متمركز كند، انجام ايـن كـار مسـتلزم آنسـت كـه بـر مجمـوع                   

نيروهاي مسلح اياالت متحده به ميزان قابل مالحظه اي افزوده شود و يا از         

 » . تعهدات نظامي اياالت متحده در ساير مناطق كاسته شود 

نيـه  ست كـه پـيش نـويس بيا      ستاد مشترك ارتش همچنين توجه نموده ا       -

 و  ، ذكري از عهدنامه دوستي ميـان ايـران        مربوط به سياست اياالت متحده    

 ، نشـده و     1921 فوريـه    21، مورخ   مهوريهاي اتحاد شوروي سوسياليستي   ج

 اين جنبه مسئله را هنگام اقـدام نسـبت بـه            توصيه كرد شوراي امنيت ملي    

 ) كتاب 791صفحه (  آن شورا ناديده نگيرد 136شماره مصوبه 

 به ترتيبـي كـه سـند آشـكار مـي كنـد، خطـر كمونيسـم را امريكـا                    - 1: توضيح  

امـا ژنـرال    . بدانحد جدي تلقي مي كرده كه آماده مداخله نظامي مـي شـده اسـت                

امي را بـه    برادلي، رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا، مشكالت بزرگ راه حـل نظـ            

در نتيجه، راه حلي كه مـي مانـد، عمـل بـه         .  خاطر نشان مي كند    شوراي امنيت ملي  

 و اقدام به    پيشنهاد وزارت دفاع يعني جدا كردن حساب امريكا از حساب انگلستان          

ر را روشن تر بيان مي      ي بعدي، اين ام   هاسند.  است   خريد نفت از حكومت مصدق    

 .كنند 

، روسـيه حـق       ، در صورت حمله نظامي بـه ايـران         1921 قرارداد   6بنا بر ماده       - 2

 : پيدا مي كرد نيرو وارد ايران كند

اگر دولت  ثالثي  بخواهد به واسطة  مداخالت  نظامي  پليتيك  غاصبانه را در  «  

خاك  ايران  را پايگاه عمليات نظامي  ضد روسيه  قرار بدهد و به  اجرا و يا ايران

اين  طريق مخاطراتي  متوجه حدود روسيه و دول  متحدة  آن بشود، در  صورتي  
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ر رفع بكه دولت  روسيه قبل از وقت به دولت ايران  اخطار نمايد و دولت ايران 

اشت كه قشون خود   حق  خواهد دمخاطره مقتدر  نباشد، آن وقت دولت روسيه

» . كرده و براي دفاع  از خود اقدامات نظامي بعمل آوردرا به خاك ايران وارد

تأليف عبدالرضا ) 1300-1357 ( سياست خارجي ايران دردوران پهلوي( 

 خانم زهرا شجيعي  در بارة علل و همچنين) 11 ص – نشر پيكان هوشنگ مهدوي

به موجب  قرار «  : ، مي نويسد  قرار داد از سوي ايران6ن  ماده  پذيرفته شداصلي

 شمسي، مجلس  1300ذر  آ23دولت ايران و شوروي  مصوب  ماده اي  بين 26داد 

، دولت شوروي در قبال  پذيرش لغو كاپيتوالسيون و صرفنظر كردن شوراي ملي

ي مسلح شوروي را به ايران، ود از دولت ايران، حق ورود  قوااز كليه مطالبات خ

ران و تهديد مرزهاي شوروي به خاك ايدر صورت دخالت مسلحانه كشور ثالث 

 تا طيتاز انقالب مشرو ( -نخبگان سياسي ايران(  » .خود منظور داشتبراي 

ارداد و اين قر ) 136 ص  – تأليف زهرا شجيعي –، جلد سوم )انقالب اسالمي 

ان رژيم شاه وامريكا را، بني قرادادهاي سري منعقده مي و 1959مارس  5قرار داد 

 لغو كرد و توضيح اينكه به ، بود سرپرست وزارت امور خارجهي كه  بهنگامصدر

 بين 1959اه مارس در م« ،  »خطرات و تهديدهاي نظامي روسيه شوروي «بهانه

اين قرار بموجب . امضاء رسيده  و ايران يك قرار داد دفاعي دوجانبه بامريكا

  امريكا ضمن افزايش كمكهاي،پاكستان هم منعقد شددادكه نظير آن با تركيه و 

از استقالل و تماميت  خارجي ت يك تجاوز به ايران متعهد شد كه در صورنظامي

  جنگ قدرتها  - 301 تا 299 ص –زهرا شجيعي همانجا ( » .ارضي ايران دفاع كند

 ما در اينجا  سند )91 ص - ترجمه محمود مشرقي – اثر باري روبين –در ايران 

 : لغو قراردادها را در  مي آوريم 
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 بسمه تعالي * 

  دولت موقت  جمهوري اسالمي ايران

 نخست وزير

  8/58 / 16 – 346 59 شماره  

 شوراي محترم انقالب اسالمي 

  و اياالت اليحه قانون مربوط به  اجراي موافقتنامه همكاري  بين ايران:  ضوع مو

  متحده آمريكا

 و اياالت اليحه قانوني لغو قانون مربوط به اجراي موافقت نامه همكاري بين ايران

ئت  وزيران دولت  هي  به تائيد58 / 8 / 12ه مورخ  كه در جلسمتحده آمريكا

ايران رسيده است، براي تصويب  شوراي انقالب  موقت جمهوري اسالمي 

 ب ./ اسالمي به پيوست ارسال  ميگردد

 از طرف نخست وزير

 باتفاق آراء تصويب شد

 اسالمي ايرانسرپرست وزارت امور خارجه جمهوري  وزير اقتصاد و دارائي و

 حسن بني صدرابوال

   58 آبانماه 19

 و اياالت  بين ايرانط  به اجراي  موافقتنامه همكاري مربواليحه قانوني لغو قانون * 

  متحده آمريكا

 :ماده واحده

 ه آمريكا و اياالت متحدبين ايران قانون مربوط به اجراي موافقت نامه همكاري

لغو و به دولت اجازه داده  مي شود  )  1959  مارس  5 ( 1337 اسفند 14مورخ 

 ب./  اعالم نمايد به دولت آمريكا،  موافقت نامه6ه  مطابق ماد،كه مراتب  فسخ 
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  وزير امور خارجه–از طرف نخست وزير 

  58 / 8 / 15 تاريخ  – 59344:  شماره* 

  شوراي  محترم انقالب اسالمي  ايران

 و  و ششم عهد نامه مودت مابين ايراناليحه قانوني فسخ فصول پنجم: موضوع

  به تائيد هيات وزيران دولت موقت 58 / 8 / 12روسيه كه در جلسه ي مورخ 

المي به  اسوري اسالمي ايران رسيده است براي تصويب شوراي انقالبجمه

 ب ./پيوست ارسال مي گردد

 از طرف  نخست وزير

 باتفاق آراء تصويب  شد

  اسالمي ايرانوزير اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت امورخارجه جمهوري

 ابوالحسن بني صدر

    1358 آبان ماه 19

  و روسيه ايرانبينني  فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مااليحه قانو* 

 :ماده واحده 

 مورخ  و روسيه منعقد در مسكو فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابين  ايران

 اجازه  فسخ و به دولت ميالدي1921 فوريه 26 هجري مطابق با 1299هشتم حوت 

. لذكر عهدنامه را اعالم داردبودن و فسخ فصول فوق اداده مي شود كه بالموضوع 

 ب/ 

  وزير امور خارجه–از طرف نخست وزير 

  )1358بانماه  آ20 انقالب اسالمي روزنامهنقل از( 

 : نوشت"رمز استقالل"  بنام 1358 آبان ماه 20 روز يكشنبه  در سر مقالهبني صدر
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يشـب خـود بـه اتفـاق آراء  موافقتنامـه       در جلسـة د ي انقالب اسالمي ايـران شورا «

 و فصول پنج و     1959  مارس      5   مورخ   اياالت متحده آمريكا   همكاري بين ايران و   

بـا  .  لغـو نمـود    را 1921 فوريـه    26ران و روسيه مورخ      عهدنامه مودت مابين اي    ششم

ن مـي   سـاله پايـا  170  بـه يـك سياسـت      مي اسـال  اين اقدام تاريخي شوراي  انقالب     

ا پذيرش تحميل آنـان بـه بهانـه         يره آن توسل به ديگران و        كه عصا  بخشد، سياستي 

در ايران بود و در واقع هيچ گاه بـه سـود ايـران بـه كـار        استقالل و تعادل قواحفظ

 .نرفت و همواره  وسيله اي  براي تجاوز و اعمال نفوذ ديگران در امور ايران بود

با اتحاد جماهير شـوروي  آخـرين نشـانه هـاي             1921 فصول پنجم و ششم قرار داد     

 تحميل كرده و به موجـب  انقرار داد هاي استعماري  بودند كه روسيه تزاري به اير     

 شوروي حق اين را يافت كه در صورت تهديـد نيـروي ثـالثي بـه ايـران                   آن دولت 

 شـوروي  1320ن فصول بود كه در سال       درست به موجب و بهانه اي     . نيرو وارد كند  

 بـا   1959و قـرار داد     .  مـود  خـويش خـاك مـا را اشـغال ن          همراه با دو متفـق ديگـر      

 به نام قرار داد امنيت مشترك، امريكا بـه          ، در آن سالها   ،، قرار دادي بود كه    آمريكا

اكثر كشورهاي در حيطه نفوذ خـود تحميـل نمـود و در صـورت ظـاهر امريكـا را                    

 صورت تجاوز به خاك ايـران از آن دفـاع مـي كنـد و                متحدي مي شناخت كه در    

درواقع نظام و سياسـت ايـران را در بسـت در اختيـار ايـن بزرگتـرين سـلطه جـوي                     

ه مـردم  سياستمداران اجير و كهنه كار ايران كـه خـود اتكـايي بـ            . تاريخ مي گذارد  

دفـاع از حاكميـت و تماميـت ارضـي          نداشتند و اميدي به امكان توانـايي مـردم بـه            

را بـراين گـذارده بودنـد     ول تاريخ دو قرن اخيرايران مبنـا        خويش نمي بستند، در ط    

 در كشـور، بايـد بـه رقيـب او متوسـل گشـت و                كه براي جلوگيري از نفوذ قدرتي     

ي براي كشور به وجـود آورد،  موجـب    كه حفاظتوسل به رقيب اجبارا  به جاي آن      

ن در دادن امتيـازات و حقـوق   مدارا و تسليم و رضاي اين سياسـت   افزايش فشار اولي  
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ايـن رويـه بـه    . مـي شـد   به وي و ايجاد تعادل با دادن امتيـاز مشـابهي بـه رقيـب او            

تدريج دايره تعادل را تنگ تر مـي نمـود و چيـزي از اسـتقالل و حاكميـت كشـور         

ه خطرات   كه متوج  چون مدرس و مصدق   بودند دولت مرداني    .  نمي گذاشت باقي  

 اينان بجاي ايجاد. را مي دادند  ازي سياسي مي شدند و شعار موازنه منفي          نوع ب  اين

ايسـتادگي و مقاومـت در      تن به هر تمناي زشت ابر قدرتها،        تعادل با پاسخ مثبت گف    

 هرگز ايران موفق نگشته بود رسـما        با وجود اين،  . نتخاب  مي نمودند     برابر آنها را ا   

 . نجات دهد استعماريو بند همة  قرار دادهايخود را از قيد 

 توانست آثار ناشـي از   با تصميم تاريخي ديشب مي توان گفت كه ايران    و باالخره، 

يگـر  شكست اولين جنگهـاي ايـران و روس را كـه بـه دنبـال خـود يـك سلسـله د                     

 را  سـلطه ايـاالت  متحـده امريكـا     سلطه او و سپس شكست ها از انگليس و استقرار     

 ».داشت از بين ببرد

  « 351 د  ،63 ، بخـش   NSC  - s/sپرونـده شـماره    ( 240سند شـماره  * 

 پيشـنهاد از سـوي   ، بيانيه سياست اياالت متحده و »136 شوراي امنيت ملي  

 1952نوامبر  ، بيستم   ، واشنگتن شوراي امنيت ملي، وضعيت كنوني در ايران      

 ، سياستي را كه حكومت تـرومن    )136 / 1شوراي امنيت ملي    ( بكلي سري   

 :اتخاذ كرده بود، تشريح مي كند 

 براي اياالت متحده داراي اهميت خطير و سرنوشت سازي اسـت كـه       – 1

 به شكل يك كشور مستقل و داراي حاكميـت بـاقي بمانـد  و تحـت           ايران

،  مناسبت موقعيت كليدي اسـتراتژيكي     به. لط اتحاد شوروي قرار نگيرد      تس

به جهت منابع نفتي و به لحاظ آسيب پـذيري آن در قبـال مداخلـه و يـا                   

نندگي آن در قبـال برانـدازي   حمله نيروهاي مسلح اتحاد شـوروي و شـك      

، ايران بايستي به عنوان يكي از هدفهاي توسعه طلبي اتحاد شوروي     سياسي

 ...شود تلقي 
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 براي حفظ كنتـرل آن كشـور از       گرايشها و روندهاي كنوني در ايران      – 2

. سوي يك رژيم غير كمونيستي براي يك مدت طوالني ناخوشايند اسـت             

ان ارضـي و سـاير صـاحبان     با خارج ساختن ابتكار سياسي از كف شاه، مالك        

، حـد    كه اينك بر سر قدرت هستند      هه ملي ، سياست كاران جب   قدرت سنتي 

اقل بطور موقت هر راه و گزينه ديگري در مقابل حكومـت خـود را، جـز             

جبهـه   توانائي و لياقـت      به هر حال  . از ميان برداشته اند     ،  حزب كمونيست 

، براي مدت غير مشـخص، مـورد ترديـد          ملي براي كنترل وضعيت كنوني    

 موجـب تـه     ن از بكار انداختن فعاليـت صـنعت نفـت         ناتواني مليو ... است  

كشيدن ذخائر مالي دولت و توسل دولت به استفاده از روش كسر بودجـه              

براي پرداخت هزينه هـاي جـاري شـده اسـت و احتمـال دارد موجـب                 

 .پيدايش آشفتگي شتابنده در وضعيت مجموع اقتصاد كشور بگردد 

ـ    – 3 ه نيروهـاي كمونيسـتي احتمـاال  نخواهنـد      اينك برآورد مـي شـود ك

.  ، بدسـت گيرنـد  1953 را در طـول سـال   توانست زمام امور دولت ايران   

، اجزاء و عناصر مهمي بـراي ايجـاد         معل الوصف، در وضعيت كنوني ايران     

، در  ، هر روش سياسـي ايـاالت متحـده        اينبنا بر   . عدم ثبات حضور دارند     

ستي اين خطر را در نظر بگيـرد كـه كمونيسـتها ممكـن              قبال ايران، مي باي   

 .       زمام امور كشور را بدست بگيرند ... است بتوانند 

 ديگر داراي ظرفيتي كه به تنهائي ثبات منطقـه          روشن است كه انگلستان       

 ه يابد، ايران  ، بدون مميزي ادام   اگر روند كنوني  .  كند، نمي باشد     را تأمين 

با توجه به وضـعيت      ... ، از كف جهان آزاد بدر رود      ممكن است بطور قطع   

، اياالت متحده بايسـتي سياسـتهاي ذيـل را برگزيـده و آن را پـي                 كنوني

 : گيري كند 

  به تالش خويشتن براي اين كه به هر ترتيب كه عملي باشد اختالف -الف 

 . د، ادامه دهد ناشي از موضوع نفت به شيوه عادالنه حل شو
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، براي شروع فعاليت دابير ضرور در دادن كمك به ايران آماده باشد ت–ب 

 آن كشور و در بدست آوردن بازارهائي براي نفت آن كشور،            صنعت نفت 

 .مند شود شار خود بهره اتخاذ نمايد تا ايران از درآمدهاي سر

 دجه اي فوري از سوي اياالت متحده به ايران      آماده باشد تا كمك بو     –ج  

 آن كشـور و بدسـت       تا زماني كه از سرگيري فعاليت صنعت نفـت        . بنمايد  

آوردن بازارهاي نفتـي، دادن ايـن كمـك بـراي متوقـف سـاختن رونـد                 

نارسائي ها و وخامت شديد در وضعيت مالي و سياسي در ايران، ضـرورت              

  .دارد

 :، اياالت متحده بايد در انجام بندهاي الف و ب و ج

 .  با دولت انگليس مشاوره كامل انجام دهد – 1

 و يا آسـيب   از فدا نمودن و گذشت غير الزم از منافع مشروع انگلستان         – 2

 . رساندن غير ضرور به روابط اياالت متحده با اين كشور اجتناب نمايد 

ندهد كه انگليس اقداماتي را كه به نظـر ايـاالت متحـده بـراي       اجازه   – 3

تحقق هدفهاي سياسي باال بيـان شـده اسـت، وتـو نمـوده و از انجـام آن               

 . جلوگيري كند 

 آماده باشد كه از اختيارات رياست جمهوري براي تصويب توافقهـاي            – 4

نون قـا ) تبصـره هـاي الـف و ب     ( 708داوطلبانه و برنامه ها بر اساس ماده        

 .  و اصالحيه آن را مورد استفاده قرار دهد 1950توليد دفاعي مصوب سال 

سـعي كنـد آن را بـه        . يان را بشناسد     توان احساسات ناسيوناليستي ايران    –د  

، از هـر  آماده باشد كـه بـراي ايـن كـار      مسيرهاي سازنده هدايت نمايد و      

 اراده مـردم ايـران بـراي    فرصتي استفاده نمايد و مطلوبيـت توانمنـدي و      

 . مقاومت و پايداري در مقابل فشار كمونيسم را همواره در نظر داشته باشد 

...     

  در صورتي كه تالش براي تسلط و يا تسلط عملي كمونيستها  بر يك و                 - 5

، ايـاالت متحـده ايـران        و يـا برتهـران      از استانهاي ايـران    يا تعداد بيشتري  
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 در   ايرانـي پشـتيباني نمايـد و بعـالوه         ز يك دولت غير كمونيسـت     بايستي ا 

 .پشتيباني نظامي از آن دولت، چنانچه ضرور و مفيد باشد، مشاركت كند 

... 

 را   در صورتي كه يك دولت كمونيستي بتواند تسلط كامـل بـر ايـران              – 6

باقي نماند  آنقدر سريع انجام دهد كه هيچ دولت غير كمونيستي در ايران            

كه در خواست كمك كند، موضع اياالت متحده مي بايستي بـا توجـه بـه                

 ...موقعيت موجود در آن هنگام تعيين و اتخاذ شود 

ح و سازمان يافتـه شـوروي بـه          در صورت حمله از سوي نيروهاي مسل       – 7

ـ               ايران ه ، اياالت متحده با حزم و احتياط مي بايستي بر اساس اين فـرض ك

ـ            ، بنـا بـر ايـن     . د  جنگ جهاني احتماال  در شرف وقوع اسـت حركـت نماي

 : اياالت متحده مي بايستي بالفاصله 

 با توجه به اوضاع و احوال موجـود در آن زمـان تصـميم بگيـرد و                  –الف  

 ...سعي نمايد جنگ را به صورت يك رويداد محلي محدود نمايد 

متحد براي كشـورهاي عضـو    تحصيل اختيار و مجوز از سازمان ملل      – ) 3(

 بنـام سـازمان ملـل       جهت مبادرت به اقدام مناسب و دادن كمك به ايران         

  ) 792 – 796صفحات   ( .متحد

 سياستي را اتخاذ ، حكومت امريكا1952بدين قرار، در بيستم نوامبر :  توضيح 

در اين تاريخ، آيزنهاور .   بوده است كرده كه گزارشگر پيروزي سياست مصدق

 ، مقام خويش را 1953 ژانويه 20به رياست جمهوري امريكا انتخاب شده و او از 

پرسش اساسي كه مي بايد در سندهاي بعدي برايش پاسخ . تصدي كرده است 

علت به عمل در نيامدن اين سياست و تغيير آن به سياست : بجوئيم، اينست 

ساخته شده » ايرانيان «  و از سوي ، در ايران و تدارك كودتاتانمكاري با انگلسه

 امريكا بوده و يا حاصل به رياست جمهوري رسيدن نامزد حزب جمهوريخواه

 ؟است



 ١�٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 در حل مشكل نفت شتاب مي حكومت ترومن

  خواهان برسد حكومت چرچيلاماد كن



 ١�٣

 وقت مي گذراند تا حكومت به جمهوري

 
 

 
 

 دكتر -دكتر اخوي وزير اقتصاد: نشسته از راست : كابينه دكتر مصدق

 مهندس سيف اهللا معظمي –  لطفي وزير دادگستري -عالمي  وزير كار

  -دير عامل سازمان برنامه  مهندس زنگنه م-وزيرپست و تلگراف و تلفن 

 معاون دكتر ملك اسماعيلي:  ايستاده از راست–دكتر آذر وزير فرهنگ 

   دكترغالمحسين صديقي- مهندس حقشناس  وزير راه -نخست وزير

 مهندس –  دكتر محمد مصدق نخست وزير–وزيركشورو نايب نخست وزير

 دكترصبار - دكترحسين فاطمي وزيرخارجه – وزيرمشاوررجبي

  معاون  وزارت دفاع  سرلشكر مهنا- وزيربهداريفرمانفرمائيان

،  ، از سوي بروس888 . 2553 / 11 – 2252تلگراف  ( 241در سند شماره * 

، لندن در امور خارجه اياالت متحده به سفارت امريكاقائم مقام وزير 

، ضرورت ) بعد از ظهر، سري 4 : 12 ، ساعت 1952ر  نوامب22، واشنگتن
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،  نفت از ايران، به حكومت انگليس و صدور بيانيه خريدكمك به ايران

 : خاطر نشان مي شود 

 نوعي احساس اميد و انتظاري وجود دارد  در حال حاضر در ايران «-

دائر بر اين كه اياالت متحده يك راه حل جديدي براي كمك به حل 

اگر اين اميد به علت عدم . مسئله نفت ايران تهيه و ارائه خواهد نمود 

ار پيشرفت به يأس و نوميدي تبديل گردد، به نظر ما، در يك مدت بسي

 ...كوتاه ايران بر ضد اياالت متحده خواهد شد 

، شروع به تقاضا و يا  در آينده نزديكظره نيست كه مصدقغير منت ... -

دادن اتمام حجت به اياالت متحده كند كه نتيجه اي جز وخيم تر شدن 

 . اوضاع در بر ندارد 

وي غرب در مورد  اين برداشت و احساس كه انجام برخي اقدامات از س- 

 ضرورت دارد، به تدريج، در داخل سازمانهايي دولتي ذينفع وضعيت ايران

ما فكر مي كنيم كه حائز باالترين درجه . و عالقمند ما گسترش مي يابد 

، پيش از زمان مراجعت و يا همزمان يت است كه اقداماتي نزد ايرانياناهم

، انجام ، در فاصله زماني دو تا سه هفتهن به تهرابا مراجعت لوي هندرسن

اياالت متحده براي ايفاي نقش خود، در باالترين سطح دولت، ...شود 

 مورد مباحثه تصويب نموده است مبلغي را كه آقاي نيتزه در لندن

 .قرارداده است، براي حل مسئله در دسترس بگذارد 

دور يك بيانيه مطبوعاتي از سوي دولت اياالت متحده كه  موضوع ص-

تهاي امريكائي يا افراد  از سوي شركمشتمل بر موضوع خريد نفت ايران

 اطالع داده شد كه ما تقريبا  همه به ايدن. ، مورد مباحثه قرار گرفت باشد

، همه آنجا كه توانسته ايما قبول و تا تغييرات پيشنهاد شده از سوي آنان ر

 وزير امور خارجه امريكا. ايرادات اوليه آنها را نسبت به بيانيه پذيرفته ايم 

به ايدن اطالع داد كه ما مايليم متن بيانيه را در تاريخ زودتري صادر 
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ي بيانيه احتماال  در حال حاضر، تاريخ مشخصي معين نشده است ول. نمائيم 

  ) 801 تا 798صفحات ( ، صادر خواهد شد ، در واشنگتن شنبهروز چهار

 در ر خارجه به سفارت امريكا، وزير امواز سوي آچسن ( 245سند شماره * 

 بعد از ظهر، سري 6: 22 ، ساعت 1952بر ، چهارم دسام، واشنگتنلندن

 : ، اطالع ميدهد  بيانيه روز شنبه صادر خواهد شد )فوري 

 3511تلگراف شماره ( در باره صدور بيانيه مطبوعاتي معوق مانده     « 

راجع به )  گزارش شده از تهران1357ي شماره وزارت امورخارجه كه ط

افراد مختلف، اينك  به وسيله شركتهاي امريكائي يا خريد نفت از ايران

،  روز شنبه ظهر، به وقت واشنگتن12تصميم گرفته شده است كه در ساعت 

اين اقدام بهيچوجه نتيجه نشست بيان شده در باال . صادر خواهد شد 

بلكه نتيجه . نمي باشد ) نشست با نمايندگان شركتهاي نفتي امريكائي ( 

وعات براي آگاهي از موضع ما نسبت فشارهاي روبه افزايش از سوي مطب

  ) 808صفحه ( » . به موضوع به اصطالح تحريم است 

، كاردار گزارش ماتيسون ) 1952ششم دسامبر  تهران( ، 246سند شماره * 

 در تهران،  به وزارت امور خارجه امريكا، در باره گفتگويش سفارت امريكا

 :در اين سند، از جمله آمده است .   است با مصدق

 چند بار تكرار كرد كه وي اميدوار بوده است كه شما بتوانيد مصدق« 

 و دولت امريكا به ترتيباتي براي فروش مقدار زيادي از نفت ايران

. وع را بيان نمودم من دشواريهاي اين موض.  بدهيد شركتهاي امريكائي 

نخست وزير اظهار نمود كه وي از اين كه شما با وظيفه دشواري روبرو 

 . هستيد، آگاه است 

... 

 هنوز سرسخت بوده و در نگرش  تنها توضيح من اينست كه مصدق– 5

، دوباره بطور ولي با اين وصف. ه نفت ثابت است خود نسبت به مسئل
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به انجام حكميت بر طبق كليه شرائطي كه وي مشخص، تمايل خود را 

  )811صفحه ( » . ذكر نموده است، ابراز كرد 

 بر صدور بيانيه پيرامون خريد  از تصميم حكومت امريكابدين قرار، مصدق: توضيح 

مصدق  . ي به او نگفته است ، در اين باره، كلمه ا، آگاه نبوده و كاردار نيز ايراننفت از

 . همچنان بر موضع خويش است 

، معاون ، گفتگوي ليندر )1952 دسامبر10، واشنگتن ( 247 در سند شماره* 

 را گاستون، رئيس هيأت مديره بانك  و هندرسنوزير امور خارجه امريكا

 گزارش مي  پيرامون دادن وام به ايرانامريكا را صادرات و واردات 

بنا بر اين سند، برفرض هم كه بانك با دادن وام موافقت مي كرد، . كند 

 مي فهماند تا چندين ماه از پول خبري هندرسن مي بايد به مصدق

چرا كه پيش شرط پرداخت وام، تنظيم موافقت نامه ميان . نخواهد بود 

 )   كتاب 813 و 812صفحات . ( دولت ايران استبانك و

 ، از سوي گيفورد، 888 . 2553 / 12 – 1152تلگراف   ( 248سند شماره * 

 دسامبر  يازدهم، لندنگليس به وزارت امور خارجه امريكا در انسفير امريكا

 امريكا  با ، حاوي گفتگوهاي سفير) بعد از ظهر، سري 5، ساعت 1952

گفتگو از لزوم خريد . ،  در لندن است اعضاي كمتيه انگليسي نفت ايران

 :نفت ايران و دادن كمك به ايران است 

، ماد و ساير اعضاي كميته انگليسي ديروز بعد از ظهر با ديكسون، بوكر... 

 .  مالقات نمودم نفت ايران

 ميليون محموله و اثر گذاري آن را به شرح 10 سهميه نگرانيمان را در باره

 :زير بيان كردم 

 ن به اختالف در مرحله اول  انگيزه فيصله داد– الف 

  و  كفايت آن در حل مشكالت اقتصادي ايران)ب ( 

 در فروش نفت شرائطي است كه بر آن اساس، شركت ملي نفت ايران) ج(

اگر شركت نفت انگليس و ايران : من گفتم ... ن آزاد مي باشد به ديگرا
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 ميليون تن را بر عهده 20راسا  نمي تواند برداشت محموله اي در حدود 

، سئوالي ه اي براي حل مسئله الزم مي باشدبگيرد و برداشت چنين محمول

كه مطرح مي شود اينست كه آيا ساير شركتهاي فعال در منطقه مي توانند 

 ...ين زمينه كمك كنند يا نه ؟ در ا

ما مشغول بررسي براي يافتن : من به سخنان خود ادامه دادم و گفتم 

اي ما و شركت نفت انگليس و راهي هستيم كه به موجب آن، شركته

 و انگليس ديدار و پيشنهادات  با نمايندگان دولتهاي امريكا، توأما  ايران

در اين . اين كار ممكن بود وقت بگيرد . يشتري را تنظيم نمايند تفصيلي ب

دار محدودي كمك ميان، ما فكر كرديم ممكن بود به مصلحت باشد كه مق

هيچ . ، در اختيار ايران بگذاريم اقتصادي، بدون ارتباط با حل مسئله نفت

. موضعي در باره اين موضوع از سوي نمايندگان انگليسي اتخاذ نشد 

، ع و همين طور  اين امر كه هندرسنت به عمل آمد كه اين موضوموافق

در ممكن است پيش چق } در اظهار به مصدق{ ، پس از مراجعت به ايران

، انجام چه چيزهائي ممكن است، منوط به انجام برود و در مرحله دوم

 )   كتاب 816 تا 814صفحات . (  شد  در پاريس و ايدنگفتگو ميان آچسن

 ، از سوي دان سفير 888 . 2553 / 12 – 1452تلگراف   ( 249در سند * 

 دسامبر 14، پاريس ه به وزارت امور خارجه اياالت متحد در پاريسامريكا

خن از مقداري نفتي كه همچنان س) بكلي سري .  شب 11 ، ساعت 1952

  خريد و كمكي كه بايد به ايران كرد و رويه اي كه هندرسنبايد از ايران

 :مي بايد در پيش بگيرد 

، در وزارت امور خارجه ير امروز از سوي نيتزه به ديكسون     يادداشت ز

 :انگليس تسليم شد 

 :  مطرح شوند  در باره ايرانايدننكاتي  كه بايستي در مذاكره با  
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ما به اين :  پيش زمينه گفتگوهاي ما با شركتهاي عمده نفتي امريكائي – 1

شنهاد  ميليون تن آن طور كه در پي10موضوع توجه داشته ايم كه برداشت 

 . ، كفايت نمي كند انگليسها در نظر گرفته شده

 اي براي فيصله دادن مسئله غرامت  و  بعنوان انگيزه –الف 

  و  از نظر حل مسائل اقتصادي ايران–ب 

 و شرائط و  از جهت اجازه انجام مذاكره با شركت ملي نفت ايران–ج 

موادي كه به اندازه كافي موجبات تأمين فروش بقيه نفت ايران را فراهم 

 . آورد 

 ميليون تن براي يك راه حل در 20 در حدود اگر برداشت يك محموله

 الزم باشد و شركت نفت انگليس و ايران در موقعيتي نباشد كه مسئله ايران

 بگيرد، مسئله اي كه مطرح مي يك محموله به اين بزرگي را رأسا  برعهده

آيا شركتهاي ديگري كه در منطقه فعاليت دارند مي توانند : ، اينست شود

 اين مورد كمك نمايند ؟ مذاكرات معموله با شركتهاي نفتي عمده در

كه فقط در صورتي مايل به خريد نفت ايران ... امريكائي مؤيد آنست 

ئله ضرور هستند كه اين عمل براي دست يافتن به يك راه حل براي مس

، اگر از آنان خواسته شود همكاري نمايند، از شل و به نظر آنها. تلقي شود 

 ...اال  از شركتهاي فرانسوي نيز بايد خواسته شود همكاري كنند احتم

، مي تواند عبارت باشد  بهنگام باز گشت به ايران هندرسن خط مشي– 2

 :از 

 اياالت متحده موضع خود را در قبال به اصطالح محاصره نفتي و -

ط شركتهاي نفتي مستقل احتمال حمل و نقل مقادير كوچكي از نفت توس

اياالت متحده عقيده ندارد مقادير قابل . امريكائي روشن كرده است 

به نظر .  بتواند توسط شركتهاي مستقل حمل بشود مالحظه نفت ايران

اياالت متحده حمل مقادير قابل مالحظه نفت تنها در صورتي ممكن 

د به ترتيبي كه مورد قبول خواهد شد كه مباحث مربوط به غرامت را بشو
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مت را بتوان از سر راه اگر موضوع غرا. ايران و انگليس باشد، فيصله داد 

 . ، انجام دو كار ممكن مي شود برداشت، بنظر ما

 در مقابل تحويل نفت در  دادن يك وام بزرگ و فوري به ايران–الف 

 ...آينده 

، با ت بر اساس شرائط بازرگاني ترتيب دادن حمل مقادير عمده نف–ب 

 . از سر گرفته مي شود همان سرعت كه توليد در ايران

 اصرار بورزد كه اصل  مي تواند به مصدق در مورد غرامت، هندرسن-

داوري توسط ديوان دادرسي جهاني يا يكي از سازمانهاي حكميت كننده 

كميت را وي بايد اين موضع را اتخاذ كند كه شرائط ح ... ديگر را بپذيرد

 .، قابل پذيرفته شدن نيست كه مصدق تعيين نموده است

 به نظر برسد كه وي نمي خواهد اصل حكميت چنانچه از واكنش مصدق

بدون شرائط را بپذيرد اما آماده است كه به ابتكار خود، يك مبلغ كلي 

 اين امكان را نيز مورد بررسي پيشنهاد نمايد، هندرسنبراي فيصله غرامت 

روشن مي كند كه انگليسيها } براي مصدق { قرار مي دهد و اين امر را 

ولي . هيچگاه تمايلي به قبول و بررسي اين نوع راه حل ابراز نكرده اند 

، ما ندود رأسا  بخواهد پيشنهاد كافي دراين مورد ارائه كچنانچه مصدق خ

 . آماده ايم آن را با انگليسيها موضوع گفتگو قرار دهيم 

 نتواند در سنچنانچه هندر :  امكان دادن كمك اقتصادي به ايران– 3

، در مورد غرامت پيشرفتي حاصل كند، بنظر اياالت خالل گفتگو با مصدق

 زماني بيشتري فرهم آيد و سعي شود كه متحده خردمندانه است كه مهلت

آب و هواي سياسي در ايران براي انجام يك توافق نهائي از طريق دادن 

، بدون اينكه ارتباطي با حل مسئله نفت داشته ك نهائي محدود به ايرانكم

ما استنباط مي كنيم كه آقاي گوت به مصدق برنامه اي، . باشد، آماده شود 

ام مالياتي و افزايش مالياتها و بهبود ترتيبات متضمن تجديد نظر در نظ

 تما اين گونه استنباط مي كنيم كه آقاي گو. ارزي، را تسليم كرده است
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،  ميليون دالر به بانك مركزي50تا  30عقيده دارد با دادن وامي معادل 

 .، ممكن است ترميم شود  ماه15 تا 12ر بودجه ايران، براي مدت بقيه كس

شامل تغيير دستور العمل به  ) 1952 دسامبر 16، پاريس ( 250سند شماره * 

 : است هندرسن

، پيش از هرچيز بلحاظ مالحظات سياست داخلي، هر دولت انگليس... 

پيشنهاد در باره تعيين يك مبلغ كلي براي فيصله اختالف بر سر غرامت را 

.   بشدت با آن مخالف هستند چيللدرز و چر. بسيار جدي تلقي مي كند 

 وزير امور خارجه باالخره موافقت كرد كه 

 در مورد مراجعه به حكميت موفق نگشت، سعي  چنانچه هندرسن–الف 

 پيشنهاد پرداخت يك رقم مقطوع را، بدون اينكه قبال  نكند از مصدق

 .  مطرح كرده باشد، تحصيل نمايد موضوع را با واشنگتن

 ما تمايل انگليس به انجام گفتگوي بيشتر با خودمان و احتماال  سعي –ب 

آنان در منصرف كردن ما از مبادرت به چنين اقدامي را در نظر مي 

 اما . گيريم 

 هم دستور دهيم سن وي روشن ساخت كه ما ممكن است به هندر–ج 

، در مقابل يك مبلغ مقطوع، را بدون مراجعه بيشتر به ضوع حل غرامتمو

 رغم اعتراض آنان به اين كار، مورد بررسي قرار آنها و يا علي

، به اين  بكار بردن كليه استداللهاي ممكن، پس ازهرگاه هندرسن....دهيم 

نع نمود اصل حكميت را  را قانتيجه برسد كه غير ممكن است بتوان مصدق

دست زدن به  پيش از ،ر قابل قبول، بپذيرد، هندرسنبدون شرائط غي

.  گزارش مي كنداقدامات ديگر، نتايج گفتگوهاي خود را به واشنگتن

ممكن است مصلحت باشد به هندرسن ... دولت اياالت متحده عقيده دارد

، ه يك مبلغ كافي بعنوان غرامتارائدستور دهد از مصدق نسبت به امكان 

 ... استمزاج كند 
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 و دادن  دسامبر، بيانيه خريد نفت از ايران14 تا –، الف بدين قرار: توضيح 

، قرار است دو وزير خارجه گفتگو در اين تاريخ. ن انجام نمي گيرد كمك به ايرا

،  شده است،  هندرسندر اين سند قيدكنند و اگر با رويه اي موافقت كردند كه 

 . ، آن را در پيش بگيرد در بازگشت، به تهران

 بنا بر اين رويه، خريد نفت بمقدار عمده، همچنان در گرو حل مسئله غرامت –ب 

 . باقي مي ماند 

 از كودتاي  را بخرند، همانها هستند كه بعد شركتهائي كه مي بايد نفت ايران–ج 

 .  مرداد، كنسرسيوم را تشكيل دادند 28

.  مرداد شد 28 سرانجام كودتاي ، »ده كردن آب و هواي سياسي ايرانآما « -د 

 :الزم به توضيح است كه 

كاركنان  )  1331ن  آبا10 (1952 اول نوامبر روز:   كازيوروسكي مي نويسد- 1

مقصد بيروت ترك گفتند و  را به  تهرانسفارت انگليس، بصورت دسته جمعي

 ولي  شبكه . خاتمه يافت بر ايرانك دوره طوالني از سيطره بريتانيا، يبدين سان

 و تعدادي از عوامل آنها، كه از پوشش مطمئني برخوردار بودند، رشيديان

. وقعيت ايران بسيار ضعيف شده بوددر اين موقع، م. ي ماندندهمچنان در ايران باق

 وودهاوس و ) (Christofer Montagكريستوفر مونتاگ « رو  از اين

)(Woodhouse  ،فرمانده سازمان M16 براي كسب حمايت   در ايران  ،

 به آمريكائي ها  و  بمنظور تهيه طرح  ديگري براي سرنگون ساختن  مصدق

 .  اعزام شدند اشنگتنو

ائيد  شاه، اغتشاش هاي زمان بندي با تأئيد يا عدم ت» وودهاوس« بر اساس طرح 

با .  ترتيب داده  مي شدند ها و پاره اي از سران بختياريشده اي، توسط رشيديان

 چند تن معهذا.  توطئه چيني بودند مشغولليسي ها، از ماه اوت با زاهدياينكه انگ
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وودهاس در سفر  .  به عنوان رهبران احتمالي كودتا در نظر گرفته بودندديگر را

فرانك  ، رئيس سيا و آلن دالس.  ارائه كرد»  سيا« مه  خود را به ، برناآمريكا

 Allen)»  سيا« سرپرست عمليات محرمانه  (Frank Wisner) وايزنر

Dulles ) و كرميت روزولت  (Kermit Roosvelt)  سرپرست بخش 

اداره عمليات خاورميانه، همگي موافق اجراي يك كودتا بودند ولي كارشناسان 

« سرپرست پايگاه . با اين طرح مخالف بودند»  سيا« ، رده هاي پائين تر امور ايران

يز با طرح مزبور موافق نبود و عقيده داشت كه اين اقدام موجب در ايران ن» سيا

امي استعمارگران انگليس و اذهان،  به عنوان ح خواهد شد اياالت متحده در

، گفتگوهايي درباره كودتا، با مقامات وزارت امورخارجه نيز. ، جاي يابدفرانسه

 با اين برنامه  كه ترومنگفته شد» وودهاوس« صورت گرفت و سرانجام، به 

 به رياست جمهوري انتخاب ، كهخواهدكرد ولي محتمل است آيزنهاورموافقت ن

 . ، با آن توافق كندشده است

، كه بدون   ايران ها از به رغم خروج انگليسي،در خالل اين رويدادها، زاهدي

 اشتغال ساخته بود، همچنان به توطئه چيني دشواري هايي مواجه ا باترديد او ر

 براي ول و اسلحه، در ميان ايل بختياري نيز، با دريافت پابوالقاسم بختياري. داشت

گفته شد كه زاهدي قول داده است .  ديگر خوانين، تالش مي كردجلب  حمايت

بختياري ها، به رهبري ابوالقاسم «  تشكيل  دهد كه  در آن »  جنوب آزاد«يك 

 ) 1331دي ماه  (  1953در ژانويه  .  بهره مند گردندبختياري، از خود مختاري

كوشش . شنج كردند، جلسات مجلس را متهواداران زاهدي به رهبري كاشاني

 19، در ولي.  را فراهم نمايندمصدقآنها بدين منظور بود كه  زمينه بركناري 

يك رأي  رأي موافق در برابر59(مصدق با كسب رأي اعتماد )    دي 30( يه ژانو

 – 1332 مرداد 28كودتاي ( »  را نقش بر آب كردتالش  مخالفان) مخالف
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 29 ص -ي  ترجمه زنده ياد سرهنگ غالمرضا نجات–  گازيوروسكي– ج -مارك

 ) 30تا 

ئه هاي دربار و جلسات  محرمانه و توط» بدامن «   با در نظر گرفتن طرح-- 2

 و برضد  دكتر مصدقتضعيف و تبليغ  سناتورهاي سابق، افسران بازنشسته، توهين، 

ر  و مخالفين د متمايل به غرب و روسيه شورويحكومت ملي،  نقش مطبوعات

 با اط  گروهها سر سپرده به بيگانگانارتب. پيشبرد اين اهداف مؤثر بوده است 

موجب شد  كه « جاسوسان انگليسي همراه با ايجاد شكاف  در داخل نهضت ملي 

ملي در دكتر مصدق مستقيما  آماج حمالت عده اي از اعضاي فراكسيون نهضت 

نمودند را بخوبي ايفا اين نقش ... ، مكي وو بقايي، حائري زاده» مجلس قرار گيرد 

  فصل – سفري ، تأليف شادروان محمد عليقلم وسياست،  جلد اول....) (  و الخ

  )28  تا  665 ص –هفدهم 

، پيرو  بجاي صدور بيانيهه حكومت امريكا هنوز بنا بر اسناد نمي دانيم چه شد ك

  شد ؟ در عوض،  انسياست انگلست

نمايندگاني كه آزادي و « :  مي دانيم كهخاطرات و تألمات مصدق«  بنا بر - 1

ن ماههاي اول تشكيل استقالل را وسيله پيشرفت اغراض و مقام قرارداده و از هما

 وزيري كردند كه  وزير كشور را نامزد نخست، سرلشگر زاهديدولت اينجانب

 از آن مطلع شدم و از عدم توجه و كم فكري بعضي از 30 تير 23من بعد از غائله 

 در مجلس اكثريت نداشت كه چونكه جبهه ملي. همكارانم بسيار تعجب كردم 

سرلشگر با رأي جبهه ملي در مجلس نخست وزير بشود و تابع نظريات جبهه ملي 

ن هم كه بگذريم، سياست خارجي چطور موافقت مي كرد كه باز از اي. هم باشد 

 را بضرر آن سياست شخص ديگري متصدي كار شود كه نهضت ملي ايران

تشكيل دولت اين جانب كاري بود بدون سابقه و هيچ مقدمه اي . رهبري كند 
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كي به دولتي كه مت، تشكيل يك ا ايران به آزادي و استقالل نرسدنداشت و ت

   -خاطرات و تألمات دكتر مصدق( » .، كاري است مشكل سياست خارجي نباشد

، كسي را نامزد »خوديها « بدين قرار،  هم در روزهاي اول كار،  ) 247صفحه 

 كه به قول مصدق، ناگزير متكي به قدرت خارجي مي شد نخست وزيري كردند

بعنوان  پس از معرفي ي،  دكتر حسين فاطم1331 مهر 21ر ، ددر حقيقت. و شد 

چون ..... « :  در كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشتوزير خارجه و سخنگوي دولت

 و برادران رشيديان  حجازيبازنشسته عبدالحسين گزارشهائي ازعمليات سرلشكر

راي  كه دارسيده بود كه به معيت آقاي سرلشگر زاهدي و بعضي افراد ديگر

، به نفع يك سفارت اجنبي مشغول توطئه و تحريك مي مصونيت پارلماني هستند

، نامبردگان كه مصونيت پارلماني نداشتند امروز صبح از طرف فرماندار باشند

ت به سايرين كه و نسب... تحويل شدندنظامي بازداشت و به زندان شهرباني

. »د دام الزم معمول گردتا اق  خواهدكردهدارند دولت مطالعمصونيت پارلماني 

 – فصل هفدهم – سفري ، تأليف شادروان محمد عليول،  جلد اقلم وسياست(  

 و ) . 668ص 

 سبب شد انگليسيها  با كودتا موافقت كند،يزنهاورآت  اين احتمال كه حكوم– 2

 . حل شود نبا انواع بهانه تراشي ها نگذارند مشكل نفت در حكومت تروم

اذ سياست جديد،  براي اتخ بدين سان، پيشاپيش و همزمان با آماده شدن  امريكا   

 گرايشهاي طرفدار استبداد مركب از» جبهه ضد استقالل « در درون كشور، 

اء  سيد ضي،در حقيقت. تشكيل شده بود  » ضياءخط سيد « ، معروف به وابسته

 ترتيب ترور شهيد نهضت ملي  .ند نيز فعال بودباتفاق كساني چون اسداهللا علم

 سرهنگ غالمرضا نجاتي به . را نيز باند سيد ضياء داد، دكتر حسين فاطميايران

 ايران و  نفتكتاب جنبش ملي شدن صنعت« نقل از آقاي مهندس سحابي در



 ١٧�

 مهدي عراقي كه در مرحوم«: مي نويسد »  91 ص -1332 مرداد 28كودتاي 

 و از نزديكان مرحوم  از جوانان وابسته به فدائيان اسالم1332 تا 1329سالهاي 

رهبري گروه هيئت  به اتهام 1357 تا 1343  بود و طي  سالهاينواب صفوي

 1358 در زندان بسر برد و در سال ه و مشاركت در ترور حسنعلي منصورموتلف

ضمن شرح تاريخچه و مسائل فدائيان . توسط عوامل بيگانگان به شهادت رسيد

در زمان ترور مرحوم دكتر « : اظهار داشتاسالم در دوران حكومت دكتر مصدق

ان را مرحوم مي، نواب صفوي در زندان بود و امور فدائيان در خارج از زندفاط

 به نام ابراهيم صرافان روي  شخصي. رهبري مي كردسيد عبدالحسين واحدي

واني داشت و طرح ترور دكتر فاطمي را وي به واحدي القاء واحدي نفوذ فرا

و نسبت به او مشكوك يده ابستگي وي شنچون شايعات زيادي در باره و. نمود

بوديم، وي را تحت نظارت و مواظبت قرار داديم و معلوم شد كه او ازافراد حزب 

وي حتي اسلحه هم در  .اراده ي ملي و وابستگان سيد ضياءالدين طباطبائي است

 . » . آنها سيد ضياءالدين بوداختيار واحدي گذارد كه منشاء همه

به .  تشكيل شده بود  حكومت مصدقي نيز با هدف سرنگوني لژ ماسوني پهلو    

 : قول ناصر خسرو

 /  چون نيك نظركردپرخويش درآن ديد

 .گفتا زكه ناليم كه از ما است كه برما است

حكومت .  باقي نمانده است يك ماه به پايان رياست جمهوري ترومن  ◄

يا حكومت آاما . او مي كوشد در اين فرصت، كار نفت را به پايان برساند 

 است و يا از سوئي  مايل به حل كردن مسئله با حكومت مصدقچرچيل

به حكومت مصدق شود و از سوي ديگر، با مي كوشد مانع دادن وام 

ومت ترومن به پايان رسد و ، دفع الوقت مي كند تا عمر حكاشكال تراشي
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 را در دست گيرد ؟  اسناد پاسخ روشني  زمام امور امريكايزنهاورآحكومت 

 :به اين پرسش مي دهند 

وزارت «نست كه آ ، حاكي از 1952دسامبر  18 ، مورخ 251سند شماره * 

صميم گرفته است به امور خارجه امروز به سفارت انگليس اطالع داد كه ت

ر وام  ميليون دال25بانك صادرات و واردات توصيه نمايد كه در خواست 

. »  توجه قرار دهد  را با نظر مساعد مورد براي توسعه اقتصاديايران

حكومت انگليس انتظار واكنش نامساعد مردم انگليس « واكنش اينست كه 

اميدوار :  پاسخ مي دهد رجه امريكاوزارت خا. را با اين اقدام دارد » 

عمومي حكومت انگليس اقدام الزم را براي روياروئي با افكار « بوديم كه 

بنظر ما اثر اين اقدام « : و اضافه نمودند ورد آمردم انگليس بعمل مي 

زيرا اين اقدام با برداشت ايرانيان . روي احساسات ايرانيان خوب است 

، مقابله مي  دوستانه اي نسبت به ايران دارند غربي رويه غيركه كشورهاي

 )  كتاب 924 و 923صفحات . ( » نمايد 

 از ، وزارت خارجه انگلستان1952 دسامبر 19 ، مورخ 252ر سند بنا ب* 

، به ا در تهران، سفير امريككه هندرسن:   مي خواهد وزارت خارجه امريكا

 سال 42 بگويد انگلستان ميخواهد كه شوراي حكميت به غرامت مصدق

اگر « : هندرسن همچنان بايد مي گفت . عدم النفع  نيز رسيدگي كند 

 يد، مهم است كه دولت انگليس بايداين نكته در رأي حكميت منظور نگرد

ن مذاكره نمايد و نبايستي مقيد آدر مورد  �زاد باشد كه متعاقبا آ�كامال

. ( »  شود  ايرانبه قبول تعهدي براي حفظ رونق و رواج صنعت نفت

 ) . كتاب 925صفحه 

 در ، دن، سفير امريكا1952 دسامبر 19ورخ  ، م253برابر سند شماره * 

،  مي دهد كه سفير انگليس در پاريس، اطالعخارجه امريكا، به وزير پاريس

ه است هر اقدامي نسبت به ، اصرار كردبا جدي ترين لحن« نزد او رفته و 
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وام جديد امكان پذير ...  به تعويق افتد اين وام، حد اقل در حال حاضر

 ) اب  كت927صفحه ( »   در موضع خود پا برجا تر شود مي سازد كه مصدق

 ،  گوياي اين امر است كه فشار 1952 دسامبر 22، بتاريخ 254سند شماره * 

  مؤثر شود و انگلستان

 كه  تصميم گرفته شد هيأت مديره بانك صادرات و واردات امريكا–الف « 

 به بعد قرار بود روز دوشنبه تشكيل شود، لغو و بررسي موضوع وام ايران

 . موكول شود 

 در  ما مايل بوديم هرچه زود تر اطالعات بيشتري از نظرات انگلستان–ب 

پاسخ »  وريم آبدست ... باره يك مبلغ كلي براي پرداخت غرامت 

هر نوع دگرگوني و فاصله اي « :حكومت انگلستان به اين پرسش اينست 

، مفهومش تسليم  گرفته شود چرچيل– ومنكه مفاد پيشنهاد مشترك تر

بنا براين سند، نيتزه ، مديرگروه برنامه . »  است شدن به دكتر مصدق

ما « : ، به مخاطب انگليسي خود مي گويد گذاري سياست خارجي امريكا

ت و قبول هر رقم مقطوعي را مشكالت سياسي انگلستان را در مورد موافق

 در پذيرفتن حكميت ، مشكالت سياسي ايرانما به نظر مادرك مي كنيم ا

 و اگر حل بدون هيچگونه محدوديتي نيز شايد بيشتر و بزرگ تر بود

، مشكالت سياسي ايران نيز مي بايستي مورد توجه موضوع مورد عالقه باشد

، سفير امريكا در  دسامبر، گيفورد24در  ) .  كتاب929صفحه ( » قرار گيرد 

، به وزير امور خارجه امريكا اطالع مي دهد كه انگلستان با تعيين يك لندن

 ) . كتاب 930صفحه ( رقم مقطوع، بعنوان غرامت مخالف است 

 به وزارت خارجه ، هندرسن1952 دسامبر 27 ، مورخ 255ر سند د* 

وام بانك صادرات و :  گفته است ، اطالع مي دهد كه به مصدقاامريك

 ) . كتاب 931صفحه . ( واردات داده نمي شود 

ن با او در ميا  مطالبي را كه اچسن پس از بازگشت به لندنايدن «-1: توضيح 

 گزارش كرد و نتيجه را به وسيله  مستشار سفارت بريتانياگذاشته بود به كابينه 
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خالصة مطلب اين بود كه .  به اطالع نيتز رسانددر واشنگتن) باروز( بريتانيا 

نخست اين كه  .  به سه دليل با پيشنهاد غرامت مقطوع مخالفت مي كندانگلستان

دوم آن كه پيشنهاد .  مي داندادي را تسليم شدن در برابر مصدقچنين پيشنه

ره تضعيف خواهد كرد وايران دعاوي متقابل ، انگلستان را در مذاكغرامت مقطوع

اصل رجوع  به داوري بي سوم آن كه در. گزافه آميزي به ميان خواهد كشيد

ارد و هم براي حفظ انگلستان دهم زمينة  مساعدي در افكارعمومي طرفانه 

دكتر مصدق -خواب آشفتة نفت(» امتيازات دركشورهاي خارج مفيد ومؤثر است

  به نقل از633 ص- جلد دوم -و نهضت ملي ايران

 

 (Memorandum  by the Director of the policy planning 

staff (Nitze) to the Secretary of State. 

Secret ,Washington , December 22 , 1952)  
 مي شود و در باره غرامت، با  مانع دادن وام به ايرانانگلستانبدين قرار،   - 2

 42 موافقت نمي كند و بخاطر به غارت نبردن نفت ايران بمدت پيشنهاد امريكا

دولتي كه . مت مطالبه مي كندسالي كه از عمر قرارداد قالبي مانده است، غرا

 كودتا در ايران و استقرار رژيم دست نشانده پهلويها مي بايد به ايران بخاطر

ن، غرامت مطالبه مي آخر آ تا روز ي پرداخت،  بابت قراردادي تحميلي،غرامت م

  ، خاطر نشان شده است، حكومت مصدق253همانطور كه در سند شماره . درك

به سخن ديگر، انگلستان نمي . ست با اين زورگوئي موافقت كند نمي توان

سند . خواست مسئله نفت در حكومت دموكراتها در امريكا و با مصدق حل شود

در اين مرحله، موافقت .  را گزارش مي كند  ، ورود به مرحله جديدي256شماره 

اما سندها .  محلي براي بهانه تراشي انگلستان باقي نمي گذارد  حكميت،امصدق ب

 :مي گويند انگليسي ها بهانه هاي جديد مي تراشند 
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 شنهاد بانك بين المللي جز سه خواست انگلستانپ
در عوض . را در برنداشت و قابل قبول نبودند

  پذيرفتني بودندپيشنهادهاي مصدق
 

 
  از رهبران نهضت  ملي ايرانكاظم  حسيبي مهندس

 
 
 ميليون دالر نفت از 100 در باره خريد معادل  و امريكا موافقت ايران◄

 ، 888 . 2553 / 12 – 2952تلگراف  ( 256سند شماره : * ايران و حكميت 

 ، واشنگتنت در لندنجه اياالت متحده به سفارچسن وزير خارآاز سوي 

 ) :، بكلي سري  بعد از ظهر6: 27 ، 1952 دسامبر 29

  دسامبر، هندرسن25 در فتگوي طوالني و دشوار با مصدقپس از يك گ« 

اوري بدون قيد محدوديتهاي موفق شد موافقت اوليه مصدق را در باره د

 مورد دامنه و شرائط اختيارات مربوط به تعيين غرامت، جلب كند  درقبلي

... هندرسن هيچگاه روش ديگري را براي تسويه غرامت پيشنهاد ننمود . 
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 براي دادن وام جهت رفع نيازهاي وي برنامه هاي موقتي دولت امريكا

يابي به توافق در باره دست، به شرط دجه اي و عمراني فعلي دولت ايرانبو

 �، را مورد مذاكره قرار داد و اظهار كرد دولت امريكا فعالمسئله نفت

ورده هاي نفتي به ارزش يك صد آماده خريد نفت و فرآبطور موقتي 

 . » دالر استميليون 

 باور نداشت كه انگليسيها تمايلي به سازش و تراضي داشته مصدق...«  

 كه اين امر را به تعويق ها پيوسته معاذير گوناگوني را براي ايننآ. باشند 

 در حال توطئه براي بنظر او، دولت انگلستان. ، مي تراشند اندازند

 به تفسير و توضيحات با توجه.  است سرنگون ساخت حكومت كنوني ايران

گاه كند آمردم ايران را  مي بايستي فورا ، مصدق عقيده داشت هندرسن

نها نمي توانند در انتظار دريافت كمك از هيچ كشور غربي باشند و آكه 

مي بايستي براي جلوگيري از بروز ورشكستگي وحفظ استقالل ملي تنها به 

 ». خود متكي باشند 

ئله غرامت نكه مسآ از يش پدولت اياالت متحده« :  پاسخ داد  هندرسن

از نظر مردم .  اقدام نمايده باشد، نمي توانست به خريد نفت ايراندحل ش

 اين اقدام متزلزل كردن اساس اعتبار قراردادهاي بين المللي تلقي امريكا

 ) ... كتاب 933 و 932صفحات . » مي شود 

نچه را در آ مي تواند ، مصدقشنهاده اين پييا در ارائ« آ:  پرسيد  هندرسن

در باره از دست رفتن منافع ، قانون ملي شدن صنايع ذغال انگلستان

اگر در : مصدق پاسخ داد » ، ملحوظ كند ؟ ينده،  پيش بيني شده استآ

، هيندآامت براي از دست دادن منافع قانون انگلستان پيش بيني دادن غر

ن قانون آشده باشد و چنانچه ديوان دادرسي بين المللي تصميم بگيرد كه 

، زان غرامتي كه بايستي پرداخت شودرا بعنوان اساسي جهت تعيين مي

 » .مورد استفاده قراردهد، وي اعتراضي نمي كند 

 :نچه به نظر ما مي رسد عبارت از آ... «  
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به عقيده ما اين خطر با . يير دهد  ممكن است نظرش را تغ مصدق– 1

 .دادن پاسخ سريع مي تواند كاهش يابد 

 به طور قطعي با انجام مذاكره براي موافقت نامه  هرچند مصدق– 2

 وانگليس يا كنسرسيوم پس از بازرگاني مرحله دوم با شركت نفت ايران

است، لكن وي نظر مخالف نيز امضاي موافقت نامه داوري موافقت نكرده 

 اختيار مي دهيم كه به تشخيص خود، ما به هندرسن. ابراز نكرده است 

 .اين موضوع را روشن كند 

... 

، ون دالر وام فوري از دولت امريكا بر دريافت مبلغ يكصد ميلي مصدق– 4

و ما مطمئن هستيم كه وي . ي ورزد ، اصرار مپس از توافق روي داوري

ن وام منوط به انعقاد يا منتظر انعقاد آمايل نيست تا دريافت بخش اول، 

ما اطمينان . يك موافقت نامه بلند مدت بازرگاني برسر فروش نفت شود 

( » .قرار دهيم  ) ايران(در دسترس داريم كه مي توانيم پول را  فورا 

 )  كتاب 935 و 934صفحات 

 دسامبر، ويليام 30 و 27ريخ  ، حاكي است كه در تا259سند شماره * 

  و نخست وزيران، مدير برنامه همكاريهاي فني اياالت متحده در ايروارن

ن، آ، يادداشتهائي را مبادله نمودند كه به موجب ايران دكترمحمد مصدق

، در  ايران–ي و اجتماعي اياالت متحده يك هيأت مشترك توسعه اقتصاد

و ترتيبات مذكوردر به موجب شرائط .   ، تشكيل مي شود 1953اول ژانويه 

 ميليون دالر 20، دولت اياالت متحده موافقت نمود تا مبلغ اين يادداشتها

 30 كه در، طي سال مالي دولت امريكاهاي اقتصادي و فنيبراي كمك

 » . در اختيار دولت ايران بگذارد ... ايان مي پذيرد،  پ1953ژوئن 

تنها دولتها  «  اساسنامه ديوان داوري الهه34نجا كه بنا بر ماده آاز * 

تلگراف  ( 260  سند شماره «  طرفين دعوا نزد دادگاه باشند ممكن است

 به وزارت امور ر تهرانير د سف ، از سوي هندرسن888 .2553 / 12 – 3152
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) ، فوري  بعد از ظهر، بكلي سري6 ، 1952 دسامبر 31، ، تهران خارجه

 :  را گزارش مي كند پيشنهاد مصدق

، بنا به داليل فني و يا به مناسبت ايراد  چنانچه ديوان دادرسي بين المللي«

را بر عهده بگيرند، پيشنهاد ديگر كه اجازه ندهد قضات اين وظيفه و سمت 

قاي آ، قاضي انگليسي و Mc Nairقاي مك نرآديگر من اينست كه 

ي مي بايستي هسته مركزي يك هيأت داوري سه نفري  قاضي ايرانسنجابي

 » . را تشكيل دهند و روي عضو سوم هيأت داوري توافق كنند 

نچه را در ذهن دارد روي آباشد  و براي اين كه موضع وي روشن « 

 جمالتي را در دفتر چه خود، به زبان فارسي �ورد، وي متعاقباآكاغذ 

ترجمه .  بنويسد ن آي من، از روي ، دستيار ايرانجازه داد صالحنوشت و ا

 :نچه وي نوشت به شرح زير است آ

، در  كه عضو دادگاه هستندلييا كليه قضات ديوان دادرسي بين المل«  

هنگام امضاي موافقت نامه، بعنوان داورمنصوب مي شوند يا تنها دو قاضي 

  و انگليس، عضو دادگاه بودند، يعني مك نركه هنگام ظرح موضوع ايران

اين  .  از سوي دو طرف به عنوان داور برگزيده مي شوندودكتر سنجابي

 » . دو داور داور مشتركي را برخواهند گزيد 

...        

 يا هر شركت همين كه موافقت نامه داوري به امضاء رسيد، دولت امريكا« 

، نفت �، بعداون دالر خواهد پرداخت و در مقابلامريكائي يكصد ميلي

 » ...خريداري خواهد كرد 

 با فروش نفت به شركت  اصرار مي ورزد مصدقبنا بر سند، هندرسن ... 

 با هرگاه انگلستان: ازوي پرسيدم« : و انگليس موافقت كندسابق نفت ايران

اس نظرات پيشنهادي وي صداقت و حسن نيت با شراط داوري بر اس

نسبت به شركت نفت ايران يا احتمال دارد كه نگرش وي آ، موافقت كند

رحال حاضرنمي توانم د: و انگليس در اين باره تغييركند؟ وي اظهارداشت 
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بايستي ببينم وضعيت پس از اين كه موافقت نامه داوري . هيچ قولي بدهم 

در هرصورت، در اين زمان، وي نمي ... به امضاء رسيد، چگونه مي شود 

مكن باشد شركت نفت خواست قدمي بردارد يا وعده اي بدهد كه م

 و 942  و 941صفحات ( »  .ايران و انگليس را در موضع ممتازي قرار دهد 

 ) كتاب 945 و 944

 ، از سوي گيفورد، 888 . 2553 / 1 – 153تلگراف   ( 261سند شماره * 

 11 ، ساعت 1953، به وزارت امور خارجه، لندن، اول ژانويه سفير در لندن

 را نسبت به قبول شدن همان واكنش حكومت انگليس) ري ، بكلي سشب

 باز گو مي كند كه مورد ادعاي اين حكومت  بود  از سوي مصدقداوري

: 

حقوقي انگليسي ترديد داشتند كه قضات ديوان  مشاوران:  داوري– 1

 كه از سوي ، بدان گونهين المللي بتوانند يك هيأت داوريدادرسي ب

 ...، تشكيل دهند  پيشنهاد شده استمصدق

نها تكرار كردند كه مايلند هر نوع داوري بيطرفانه را آ با اين وصف، 

در مورد شرائط و حدود اختيارات در داوري، اظهار نمودند كه . بپذيرند 

اگر نظر وي .  چه نظر داشت � شخصانها روشن نيست كه مصدقآبراي 

وان دادرسي بين المللي بايستي تعيين نمايد كه كدام اين است كه دي

نها اين را به آ... شود، ) محاسبه غرامت ( قانون ملي شدن بايستي مبناي 

عنوان يك اصل خطرناكي تلقي مي كنند كه قابل تصور باشد ديوان يك 

و اگر .  قرار دهد اي، با ويژگي مصادره، مبنا قانون روشن و شسته و رفته

 قرار مي گيرد،  كه موضوع قانون ملي شدني كه مبناينستنظر مصدق ا

 باشد، اين فكر براي بايستي مورد توافق و قبول دولتين انگليس و ايران

 ». نها فاقد جاذبه نيست آ

بدين قرار، انگليسيها كه مي گفتند هيأت داوري بايد مختار باشد هر يك از : توضيح 

 اينك چنين است مبناي تعيين ميزان غرامت، قرار دهد،ه خوقوانين ملي شدن را ك
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اختياري را خطرناك توصيف مي كنند و توافق دو دولت پيرامون قانون ملي شدني كه 

 !مي بايد مبني شود، را داراي جاذبه توصيف مي كنند 

، پيشنهاد هيأت داوري را به زير سئوال مي برند، اصرار مي در همان حال

، بدون ترديد، )انگليسي ها ( نها آبنظر « : رد  را نخ نفت ايرانكنند امريكا

پيش خود حساب كرده است كه انجام داوري و اتخاذ تصميم در باره وي 

ن، مدتي طول مي كشد و موافقت نمودن با انجام داوري بهاي نازلي آ

  كه چنانچه يكصدنها اظهار نگراني كردندآ. براي دريافت وام جالبي است

، انگيزه براي انعقاد موافقت نامه يون دالردر دسترس وي گذارده شودميل

 » . بازرگاني از ميان مي رود 

 ميليون دالر بشود و پرداخت قسطهاي بعدي 30 قسط اول  بنا بر سند،

و قيمت پرداخت شده نبايد . منوط به انعقاد موافقتنامه بازرگاني بشود 

ساختار « ت خريد از ديگر كشورهاي نفت خيز، شود تا پولي بيشتر از قيم

، در  روشي كه هندرسن�واقعا«انگليسي ها .  برهم نخورد» جهاني نفت 

 947 – 950صفحات . ( » ، را تحسين مي كنند گفتگوها بكار برده است

 ) كتاب 

، امريكاچسن، وزير خارجه آ، 1953 ژانويه 2 ، بتاريخ 262 در سند شماره* 

 :توضيح مي دهد ايرادهاي انگليسيها بي وجه هستند 

مادگي و موافقت آ ابراز � كامال يك مورد ضمن گفتگو، درمصدق« 

شدني را ن قانون ملي آتواند و انگليس ب ايرانشركت نفت  : ده استنمو

 ارد برگزيند د براي آن ت را بيشترين درجه مطلوبي آن شركتره نظبكه 

.« 

 : ، دستور العمل مي دهد و در باره وام، به سفيرخود در لندن

 31 مورخ 4337، در نامه اي كه طي شماره منظور وزارت امور خارجه« 

 ميليون 100دسامبر مخابره شد، اين نيست كه پرداخت اقساط ماهيانه وام 

با اين .  قرارداد فروش بازرگاني بشود دالري منوط و مشروط به اتعقاد
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، DMPAوصف، منظور وزارت خانه از ترتيب و شكل دادن به برنامه وام 

چنان بوده است كه هرگونه انگيزه مناسبي را براي مذاكره در باره 

.  منعقد شود ورد كه ما اميدوار هستيم فورا آم موافقت نامه بازرگاني فراه

 « 

 گوشزد مي كند كه اين انگليس است كه نظر وزير امور خارجه امريكا

 :خود را عوض مي كند 

 كه توافق در مورد داوري  روشن ساخته بود همين كامال ن نامهآ...      « 

. زاد است كه نفت خود را به كليه خريداران بفروشد  آ، ايرانحاصل شد

كه وارد يك قرارداد بازرگاني نه شركت نفت و نه ايران تعهدي ندارند 

ماده پذيرش آ روي هم رفته با توجه به اين واقعيت كه مصدق... بشوند 

 قيد مي نمود، بر اساس اين اطمينان �كلي داوري بدون شرائط كه قبال

شده است كه به محض حصول توافق قطعي، در اين مورد، وي يكصد 

ما . ت دفاعي دريافت خواهد كرد ميليون دالر وام از سازمان تداركا

درك نمي كنيم چگونه مي توانيم اينك به موضعي بازگرديم كه پرداخت 

بخش عمده وام را موكول به انعقاد يك موافقتنامه بازرگاني با شركت 

 )  كتاب 952 و 951صفحات  . (  » نفت ايران و انگليس مي نمايد

گفتگوي هاي  « هندرسن ، 1953 ژانويه 2،  مورخ 263در سند شماره * 

 : را گزارش مي كند  » سه ساعته و دشوار و فرسوده ساز  با مصدق

ماده است با يك شركت امريكائي يا با يك شركت بين آوي ...     « 

، براي ن مشاركت داشته باشدآ انگليس در  والمللي كه شركت نفت ايران

، براي مدت زماني ورده هاي نفتيآل مالحظه نفت و فرر قابفروش مقدا

، در پايان گفتگوي ما در اين موضوع... كه تعيين مي شود، مذاكره نمايد 

ما مايل « : مي به زبان فارسي در جزوه كوچك خود چنين يادداشت كرد 

به امضاي موافقت نامه اي با يك شركت يا سازمان امريكائي براي فروش 

ني نفت خام و تصفيه شده براي مدت زمان و ساليان مشخصي با مقدار معي
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ن، شركت سابق نفت انگليس و آيك سازمان بين المللي هستيم كه در 

 » . ايران ممكن است مشاركت داشته باشد 

دولت « :ك خود به فارسي نوشت    در موضوع داوري در جزوه كوچ

،  با شركت سابق از طريق داوريت را مايل است كه موضوع غرامايران

بر اساس هر يك از قوانين انگليس كه هر صنعتي را ملي نموده و براي 

شركت سابق انگليس و ايران قابل قبول باشد، بر طبق گفتگوهاي پيشين ما 

 ».   دسامبر انجام شد، فيصله دهد 31 و 25كه در تاريخ 

ت نمود و يادداشت وي دوباره اشاره به نحوه پرداخت و واريز غرام«  

پس از امضاي « : زيرين را در دفتر چه خود، به زبان فارسي نوشت 

 خام و مدهاي مجموع فروش نفتآ درصد از در25موافقت نامه حكميت، 

، در يك بانك مورد قبول طرفين باشد، ورده هاي نفتي به خارجآفر

 » . بصورت سپرده خواهد شد 

 تأكيد مي كند كه نخست وزير اميدوار          در پايان گزارش، هندرسن

 ميليون دالر نقد ، در 50 حداقل  بتواند، از محل فروش نفت،د ايرانبو

 ) كتاب 955 و 954صفحات . ( شروع كار دريافت كند

 ابراز اميدواري مي  ، هندرسن953 ژانويه 3 ، بتاريخ 264در سند شماره * 

 : ند انگليسيها اشكال تراشي نكنند ك

 مايل است شكار شد كه مصدقآدر نتيجه گفتگوي ديروز من       « 

 و برگزيدن قانون ملي شدن در انگليس را به ميل شركت نفت ايران

يا من نظر وي آمن سه بار از وي سئوال كردم كه ... انگليس واگذار نمايد 

.  مورد درست درك كرده ام و هر سه بار جواب مثبت شنيدم را در اين

 رايزن ايراني من ديكته نمود، قاي صالحآمن فرمولي را كه وي به وسيله 

 ». روي كاغذ يادداشت كردم

من اميدوارم كه انگليسي ها به اصرار خود در اين مورد كه موضوع      « 

ن رها  و منوط به بستن قرارداد  همچناDMPAقيمت نفت  براي سازمان 
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از نظر ما، سعي در مرتبط . فروش بازرگاني نفت بشود ، ادامه نخواهند داد 

، با قيمتي كه كه از سوي سازمان تهيه و تداركاتكردن قيمت پرداختي  

 با شركت بين المللي مورد مذاكره و توافق قرار مي گيرد، �بعدا

 ». شد  موجب ايجاد سوء ظن ها خواهد �مجددا

موافقم كه احتمال دريافت يكصد ميليون ) انگليسيها ( نان آمن با نظر ... «  

 من، از سوي ديگر. وسه نيرومندي دارد  جذبه و وسدالر براي مصدق

نها اين آاميدوارم وجوداين ترديدها نزد انگليسيها موجب نخواهد شد كه 

 و يا هر پيشنهادي كه از سوي .موقعيت را بكلي با نااميدي تلقي نمايند

نقدر با سوء ظن تلقي آ، ن موافقت ميكندآ مي شود و يا با مصدق عرضه

ن امكان هيچ راه خروج و نجاتي آكنند كه ما در باتالقي فرو رويم كه از 

من شب گذشته با اين برداشت وي را ترك كردم كه ... به نظر نرسد 

ر نموده است كه امكان حل براي نخستين بار وي شروع به قبول اين فك

 . سريع مسئله وجود دارد 

ن اندازه بطئي نخواهد شد كه وي آ     من اميدوارم كه رويدادها تا 

همان حالت سرسختي و سازش دوباره دلسرد و مأيوس شود و دوباره به 

تحليل وضعيت . ، به محدوده فكري معمولي خود باز گردد ناپذيري

ي سازد كه دستيابي به توافق با وي از هر كنوني اين جا، مرا متقاعد م

و . سان تر است آنخست وزير ديگري كه احتمال دارد جانشين وي شود، 

  »  اقدام كنيم اگر مي بايد توافقي با وي حاصل شود، ما بايستي سريعا

 ، در اين گزارش، ابراز اميدواري مي كند كه انگليسي ها در     هندرسن

، در  المللي الهه نسبت به بكار گرفتن قضات ديوان دادرسي بينرويه خود

، تجديد نظر كنند و خاطر نشان مي كند پيشنهاد از او يك هيأت داوري

 را كه  اگر انگليسي ها با نظر عالقه بيشتري پيشنهاد مصدق«بوده است و 

 هسته اصلي هيأت داوري مركب از سه تن باشند،  مورد  و سنجابيمك نر

ه از و هرگاه پيشنهادهاي مصدق در باره استفاد... مالحظه قرار دهند 
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، به هاي انگليسي ها، به علت شك و ترديدقضات دادگاه در مورد  داوري

نها مناسب نمي آجاي تصميم  ديوان دادرسي  به اين عنوان كه موافقت 

 معطل نمي  مصدق به اين كه انگليسي ها عمدا ن مجددباشد، قانع ساخت

 مايل به فيصله دادن سريع اختالف نند ويا اين كه انگليسي ها واقعا ك

چسن، آ، 1953 ژانويه 3 ، مورخ 265در سند *  »   دشوارمي باشد هستند،

ي دهد  امور زيرا با ، دستور م، به سفير امريكا در لندنوزير خارجه امريكا

 : موضوع گفتگو كند حكومت چرچيل

  2518 تلگراف شماره 4 كه در بند ما با نظرات هندرسن:  داوري – 1« 

بيان )  فرستاده شد  به سفارت در لندن788به شماره  ( سفارت از تهران

 ... شده است ، موفقيم 

 درصد 35 ، ما فكر مي كنيم كه با توجه به تلگراف هندرسن:  قيمت 2

، »سازمان تهيه و تداركات « ز سوي تخفيف در قرارداد پيشنهاد شده ا

ن را آ نيز  قابل قبول مي باشد و اميدواريم انگلستان براي مصدقاحتماال 

 . د كرد منصفانه تلقي خواه

  خرين پيشنهاد مصدقآبه باور ما، :  شركت بين المللي – 3

، به  و گزارش شده به سفارت در لندنان از تهر2506تلگراف شماره ( 

راحل رضايت بخشي را براي موضوع گفتگو در باره قرارداد  ) 783شماره 

 ) كتاب 961 و 960 صفحات (» ... فروش ارائه مي نمايد 

 اشتباه كرد پيشنهادهاي بانك بدين قرار،  كساني كه مي گويند مصدق: توضيح 

ن پيشنهاد ديگر را  نپذيرفت،از جزئيات وتاريخ واقعي بي آبين المللي و يا اين و 

 با   طرح پيشنهادي  بانك بين المللي.اطالع بوده اند كه اين اسناد تحرير مي كنند

 منافات داشت   »  ايرانانين  ملي شدن صنعت نفتشرايط  دوم و پنجم اجراي  قو«

الزم به توضيح است كه هنگام توقف . » نافي با استقالل كشور بود م«و باالخص  

ي دفاع از حقوق ملت ايران و روشن دكترمصدق و همراهان ايراني درامريكا برا
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ر عدم  صالحيت شوراي امنيت، تاريخچه اي از تعديات  شركت نفت، ب«كردن 

ني، با رئيس بانك جها« 1951، در اوايل نوامبر»در رسيدگي  به شكايت انگليس 

 توانست زمينه   سفير كبير پاكستان در واشنگتنمداخله حبيب اهللا اصفهاني،

، يك مؤسسه به موجب طرح بانك جهاني.... دق را فراهم كند  مصمذاكره با

 عامل تحت مسئوليت آن بانك تشكيل مي شد كه با سرمايه بانك، صنعت نفت

 كارشناسان انگليسي  به كار گرفته مي شدند و بدين منظور. ايران را اداره كند

نفت توليدي به قيمت مورد رضايت طرفين به شركت سابق فروخته مي شد و 

. قسمتي از در آمد فروش را براي تصفيه غرامت شركت سابق نگاه مي داشت

 آنكه با قانونم برنامه مورد نظر بانك، به شرط مصدق موافقت كرد پس از تنظي

 داشته باشد و ضمنا  مستلزم استخدام پرسنل ملي شدن صنعت نفت ايران هماهنگي

  –ق سالهاي مبارز و مقاومت مصد(  ».انگليسي نباشد، آن را  مورد مطالع قرار دهد

«  به نقل  از – 382 و 381 ص – جلد اول –تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي 

،  متن يادداشت بانك جهاني– به وزارت خارجه انگليس فرانكز سفير  در امريكا

  -169 تا 134به ديگر سخن،  اسناد ).  »   Fo 371/91612 ،1951  نوامبر 17

به هستند  راجع 1952وريل آ تا اواسط 1951، از اواخر نوامبر 581 تا 469 فحاتص

 اين اسناد به خوبي بي طرف نبودن بانك جهاني را  .پيشنهاد بانك  بين المللي

به عنوان  يك واسطة  «  رغم ادعاي بانك بر اينكه   علي .نمايان و آشكار مي كنند

 ذي نفع فعاليت مي  و با اجازة  طرفيناساس در خواستبي طرف  و تنها بر 

، مفاد يادداشت 1952 فورية 17 – 159نگاه كنيد به  سند  شمارة (  » .نمايد

 به  مصدق تسليم  ي غيررسمي براي گفتگو كهان به عنوان مبخالصة مطالب گارنر

 بنام  اصل ملي كردن صنعت نفت بود ورآوردن ب بانك در پي خدشه وارد.) نمود 

اياالت .  ملي كردن صنعت نفت ايران را به رسميت نمي شناخت « بي طرف بودن 
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 ،ايران و انگلستان» قع بينانهوا« ، تا به توافق رسيدن ين عنوان كهمتحده نيز  به ا

، ايران را در تنگنا قرار نفت ايران  توسط بانك جهاني استجانبدار اداره صنعت 

 :،  چنانكه ...كرد ومي خوداري و امتناع  ...   ز دادن وام وداد،  امي 

پاسخ رياست در بخشي از  - 1952 فوريه  9،  واشنگتن–156 در سند شماره -1

:  آمده است،احت به صر،   ژانويه دكترمصدق29 نامه مورخ  به جمهوري امريكا

 معاون مدير عامل بانك جهاني ترميم و ارنرگ آقاي رابرت همانطوريكه آگاهيد

 با شما  از كارشناسان آن سازمان به منظور گفت و گو توسعه به همراهي گروهي

،  ايراننعت نفت فعاليت صاي ترتيبي به منظور از سر گيري برشنهادهاييو ارائه پي

ين مأموريت آقاي گارنر باالترين درجة اهميت را من براي ا . است عازم تهران

 نامبرده خواهيد توانست بر روي يك فرمول قائل هستم و مطمئن هستم كه شما و

بانك جهاني يك سازمان بين المللي است كه تنها انگيزه اش . عملي توافق نماييد

ست كه  فاتي ا در يافتن يك راه حل براي اختال،در اين موضع  همان كمك

 . كامل كشانيده استصنعت بزرگي  را به تعطيلي

شود تا .   موقتي يافتچنانچه ممكن باشد كه با كمك بانك حداقل يك راه حل

ن من اطمينا.  جهت حل  مشكالت كنوني دست يابد به منافع مالي ضروريايران

مي تواند ياالت  متحده ن مجرية  دولت  ادارم كه شما توجه خواهيد نمود كه قوة

 اعطاي يك چنين وامي  را كه شما در خواست براي كنگره و براي مردم امريكا

كه ايران  فرصت  آن را دارد  كه در آمد كرده ايد توجيه كند، آن هم در زماني 

 »كالني را از  نفت به دست آورد

، اياالت انگلستان»  هنگيهما« ، 1952 فوريه 11 – 157  بنا بر  سند شماره - 2

واقع «نكه پيشنهاد آ، براي متحده و بانك جهاني براي تحت فشار گذاشتن ايران

مصدق به .  مؤثر نمي شود در دكتر مصدق،بانك جهاني را قبول كند» بينانه
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ن رسيد كه كوشش هماهنگ شده اي در ناچبه نظر « :گوشزد مي كند هندرسن

 وي را در موقعيتي بگذارد كه وي هيچ چاره و گزينه اين جهت وجود داشت كه

ه كند نداشته و يا شاهد  جز موافقت با پيشنهادي كه بانك ممكن است ارائاي

ياد ناراحت نمي شد، وي از روبرو شدن با گزينة اخير ز.  ايران باشدورشكستگي

 ايران را صرفا   بتواند مشكل نفت) كلمة نامفهوم ( عامل رگزاروي كااگر به نظر 

اه بود كامال   آگاما وي به هر حال . بحث قرار دهد آن مورد از نظر مزاياي عمومي

براي ست هيچ پيشنهاداتي را مگر اينكه  نمي توانكه بانك جهاني به هر حال

 ها تا آنجا كه وي مي گليسيان.  ارائه و يا قبول نمايدانگليسي ها قابل  قبول باشد،

امتيازاتي كه به نظر مي . ننموده اند  از موضع اصلي شان هيچ عقب نشينيفهميد

انگليسي ها .  و ماهيتتنها در شكل ظاهري بوده است نه در محتوا. داده اند رسيد

 وارد آوردن فشار مالي ايران را مجبور كنند كه به اميدوار بودند كه از طريق

گردن نهد، متأسفانه همچنين به نظر مي رسيد كه توانسته اند دولت  تمايالت آنها

 مالي اما ايران در مقابل فشار.  را قانع و متقاعد نماينداياالت متحده و بانك جهاني

 به عنوان نخست ،وي هرگز اجازه نمي دهد تا اظهار شود كه وي. تسليم نمي شود

 » .است ايران را فروخته  ،وزير

 – به وزارت امورخارجه  سفير در ايران  از سوي هندرسن- 167  و سند شماره* 

  : 1952  مارس 13، تهران

. ساير مسائل گفت و گو انجام گرفت در بارة بح پس از اينكه با مصدقامروز ص

 صحبت كند چون لة نفت وي اظهارداشت كه مايل است دوباره با من دربارة مسئ

 : مطمئن آگاه شده بود كه وي از طريق  منابع

ف بوده ل و بانك جهاني مخايي با توافق  ميان ايرانشركتهاي نفتي امريكا)  الف 

 .و حداكثر  تالش خود را  براي متوقف ساختن آن به عمل مي آورند
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و روش هايي را پيگيري مي  به توافق نداشته  نيز واقعا  عالقه ايت بريتانيادول)   ب 

 .. مانع از تحقق يافتن آن بشودكند كه

درمحافل مختلف  «:و مي گويد  را رد مي كنددكتر مصدق  اين نظرهندرسن

هاي نفتي بازرگاني انگليسي ممكن است عناصري باشند كه ترجيح مي دهند ميدان

 در حال تعطيل بماند و يا اينكه اداره آن دردست يك شركت انگليسي باشد ايران

و اما متقاعد بودم آن گونه افراد واپسگرا  و سخت در اقليت  بوده و نفوذي  در 

 ».سياست  دولت انگليس  ندارند

من مالحظات عملي در طرز فكر به عقيده «  ميگويد  در ادامه اين بحث هندرسن

اقعيت غير و. و نگرش بانك جهاني نسبت به استخدام كاركنان فني دخالت داشت

 بود كه كمبود قابل مالحظه اي در زمينة كارشناسان نفتي وجود قابل اجتناب اين

كه مايل به عهده گرفتن ادارة تأسيسات عظيم و  بنابراين بانك جهاني. داشت

 است، چنانچه نتواند در گزينش  ايران اي مثل تأسيسات صنعت نفتيدهپيچ

 نمي تواند به مسئوليت  ، آنان آزادانه عمل نمايدتوجه به مليت، بدون يكاركنان فن

 » .خود عمل كند

 مجددا   به خوبي بوسيله فرانكز سفير انگليس در امريكا– 142در سند  شماره * 

 هرچند   هنوز در اين  ديكته مي شود وخط و مشي كلي سياست بانك جهاني

 : رو از اين!   توافق سياست  خارجه امريكا نيستتاريخ مورد

 TCT Conv  - 10 بكلي سري،  - بعد از ظهر 4 ژ انويه، 9-142  شماره سند* 

 در ت متحده و بريتانياخارجه اياال يادداشت راجع به جريان مالقات وزيران امور

،  وزير امورخارجهآچسن( الت متحده  از طرف ايا-:وزارت  امورخارجة  امريكا

 ، آقاي  نيتزه، آقاي بري، آقاي پركينز، گيفورد سفير  امريكا در لندنوزآقاي ماتي
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 وزير امور خارجه، فرانكزسفير در  ايدن( از طرف بريتانيا  و)و آقاي رانتري

 )  و آقاي  اليش وان، آقاي بوروز سرلسلي روآن-سر راجرماكينزامريكا، 

وام صادرات و (  اتخاذ تصميم اين مورد  :گفته است ايدن، داين سن   بنا بر  

و ساير موارد بايستي به ميزان زيادي بر پاية درك )   ميليون دالر5واردات به مبلغ 

 وي توضيح داد كه اطالع يافته است دكتر مصدق.  باشدايران شناخت موقعيت و

ي بيان موضع ايران در جريان رسيدگي دادگاه بين المللي به مسئله درنظر دارد برا

اين اقدام احتماال  ازحملة  مخالفان به وي تا .  برودنفت شخصا  به دادگاه الهه

 باشد وي بايستي در اين فكر.  مي نمايد جلوگيريهنگام مراجعتش به تهران

ت نيز نظيرحضورش در شوراي ، اين موفقيت آوردانچه درالهه موفقيت به دسچن

 درتهران پيشنهاد كرده بود كه به سفارت بريتانيا.  براي وي كارساز مي باشدامنيت

منظور جلوگيري از دست زدن دكتر مصدق به اين اقدام آن هم در زماني كه 

تانيا از دادگاه الهه مخالفان وي در تهران جان تازه اي گرفته اند، ممكن است بري

 در ادامه وي.  براي مدتي به تعويق بيندازددرخواست نمايد تا رسيدگي را

موجود در ايران كال  به نظر نمي رسد بتوان به راه  اظهارات خود گفت با وضعيت

 »  .حل  سريعي دست يافت

... 

مة سخن گفت چنانچه  در اداامورخارجه امريكاوزير «  : در اين سند آمده است 

 بدون  گارنر. را برداريمبانك نتواند طرحش را بقبوالند ما بايستي گام بعدي

ي مي خواهد بداند كه آيا و. ترديد از ما و انگليسي ها خواهد پرسيدكه چه بكند 

 موفق نشود  ببرد و چنانچهو به همراه خود به ايران بايستي تنها طرحي تنظيم كرده

اگر وقت نامحدودي براي آماده كردن يك راه حل . ور باز گرددآيا بايد به كش

بهر حال وقت .  ديگري وجود داشت مي توانستيم او را درانجام آن راهنمايي كنيم
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د به طور نامحدود و بدون وضعيت  موجود در ايران نمي توان. كافي وجودندارد 

اي آن بسيار دير خواهد گر  يافتن راه حل بر خطر كامال   واقعي كه ديبروز يك

گارنر . بهترين روش آن است كه گزينه هاي ديگري داشته باشيم .  يابدبود ادامه

مطمئنا   مي خواهد از وجود  اقدامات ديگري كه ممكن است انجام شود آگاه 

 .باشد

ي سياسي ف در ارزيابي هافرانكز ابراز نگراني نمود كه اينك به اندازه كافي اختال

 به توافق براي اشتن قدم هاي دقيق را براي رسيدن برد كه تا حدي و امريكابريتانيا

ه به باور انگليسي ها اعم از اينك. ما دشوار يا غير ممكن مي سازد، وجود  دارد

ولي با .  آن احتماال  منجر به فاجعه نمي شودتوافقي حاصل شود يا نشود نتيجة

پاشيدگي ادامه مي يابد و وجود اين مي گويند كه شرايط در جهت خرابي واز هم 

  نيز مانند انگليس در ايرانكه اياالت متحده آنها مي دانند .خطراتي وجود دارد

سفير اظهار . نافع خطرات مشابهي را پديد مي آوردمنافعي دارد و احتماال  اين م

 تا حدود زيادي معلول اختالف  نظرات مربوط به هر يك از ماميانتفاوت . نمود

نگليسي ها در بارة مسئله  نفت اتفكر اساسي . روش ما در قبال مسئلة  نفت است

اين است كه آنها مي بايستي تمام يا بيشترين بخش از نفت ايران را دراختيار خود 

هاي ملموس و اين مسئله اي است كه مربوط به وجود دارايي . داشته باشند

 اين اصل است كه آنهايي كه نفت ي گردد و اين موضع مبتني بر پايهفيزيكي م

هاني كنوني، صاحب  تسهيالت براي فروش دارند به ويژه در شرايط  موجود ج

 . گسترده اي  نيز مي باشندبسيار

خود، سفير گفت كه بنابراين شرط اصلي هر راه حلي مربوط به در ادامه سخنان 

كه همه يا بخش عمده از نفت روش نفت است و نتيجه بايستي اين باشد  فشرايط

ن عالوه بر آ.   قرار گيرد در دست  بريتانيا ايراننفتتوليد شده در صنعت 
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براي آنها رضايتبخش است  را به ترتيبي كه انگليسي ها مي خواهند بهاي نفت

 . كه آنها مي خواهند بهاي آن را به ليره  بپردازندمفهومش اين است. بپردازند

 تحملي به  زيرا پرداخت به دالر موجب ايجاد و تحميل دشواريهاي غير قابل    

در پرداخت بهايي براي نفت  به عالوه انگليسي ها اصرار.  مي شوداقتصاد بريتانيا

در چنين . ها باشد و معقول براي آننهاآبيشتر منافع من تأمين هر چه دارند كه متض

ي كه داده شود هر ترتيب.  موضوع غرامت بالنسبه غير مهم است اوضاع و احوالي

 ...  در مورد اين سه عامل اصلي رضايت داشته باشندانگليسي ها بايستي

 م يا بخش عمده نفت بود كه تمابه بيان ديگر شرط اول هر راه حلي آن خواهد   

 مي خواهد بهاي نفت را به گذشته بريتانيا« از اين .  قرار دهديتانيا بررا در اختيار

 بر اقتصاد انگلستان استرلينك بپردازد زيرا تعهد پرداخت به دالر فشار بسيار

ري ثالثا  بريتانيا مي خواهد قيمت نفت طوري باشد كه منافع سرشا. خواهد آورد

عايد آن كشور گرداند و در چنين شرايطي بحث از غرامت در درجه دوم اهميت 

هر راه حلي كه اتخاذ مي شود بايد سه درخواست انگلستان  را : قرار مي گيرد

 ».وردآبر

 مصيبتي را به دنبال خواهد آورد يا مصدق كه آيا سقوط عمدة مطلب اين است    

خواب آشفتة ( . حمايت كندز پيش بيش ا بايد از موضع بريتانيانه؟  اگر نه، امريكا

 ، اول    جلد،  موحد نويسنده محمد علي، دكتر مصدق و نهضت ملي ايران،نفت

  )385ص

  ژانويه هندرسن12 در .بنابراين مشكل مديريت و كارشناسان بهانه اي بيش نبود   

مسافرت جنوب بر گشته وحاصل مطالعات  نمايندگان بانك از« : گزارش داد كه 

 : يافته هاي آنان متضمن اين نكات بود. خود را با او درميان نهاده اند

  . يك امر تمام شده و غير قابل برگشت تلقي مي شودملي شدن نفت در ايران  –1
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 و نه هيچ حكومت ديگري كه به جاي او بيايد اجازه نخواهد داد نه مصدق  -2

 . يا كارشناسان انگليسي به ايران بازگردندايران كه شركت نفت انگليس و

. ندبخش حفظ شده ا  و مناطق نفت خيز به صورتي رضايت تأ سيسات آبادان– 3 

يش را در همان سطح پدام پانصد نفر كارشناس خارجي مي توان عمليات استخبا 

 . اداره كرداز  ملي شدن، بلكه بهتر از آن

 نفت ر سال ميليون تن د25 تا سطح يان مي توانند بدون كمك خارجيران اي--4

 در  ميليون تن5يه را تا سطح  عمليات تصفوليد كنند و نيز مي توانند ادارةخام ت

 12 -144نگاه كنيد  به سند شماره ( و ) 593 -همانجا ص ( » . بر عهده گيرندسال

  -) وزارت امورخارج امريكا به ، گزارش هندرسن1952ژانويه

 مدت ها  كنكاش با  پيشنهادي را كه پس ازر سرانجام گارناز اينرو، هر چه بود   

 در نيويورك و  اسنو نمايندگان شركت نفت انگليس و ايرانگس ونوبل 

 تنظيم شده  در واشنگتنفرانكس، سفير انگليس و مقامات وزارت خارجة امريكا

  . آوردبه تهران 1330 بهمن 22بود در تاريخ 

  )  369- ص–همانجا ( 

ز مسحور حسيبي  هستند يها هنوايران:  آمده است  ديگري از هندرسنارشدر گز   

وقتي تحت فشار . تند كه موضوع را واقع بينانه مورد توجه قرار دهندو حاضر نيس

هر بشكه اي  دالر بر1 / 40:  مي گويند .قرار مي گيرند كه پيشنهاد متقابلي بدهند

 25 با كا تصفيه شده هم همان قيمت خليج امريهيم و براي نفتنفت خام مي خوا

 قيميتي كه ايراني ها براي خليج امريكا در صد تخفيف و حال آنكه به نظر ما

 .»محاسبه ميكنند با واقعيت تطبيق نمي كند

 حسيبي نفوذ مخربي در تمام  مذاكرات نفت سفارت اين نظر را قبول دارد كه   

ي ها را با اطالعات  ظاهرا  عميق كه از ارقام و ه  است و مي تواند ساير ايرانداشت
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مي كند با وجود اين سفارت  اعتراف . آمار نفت دارد گيج و سر در گم گرداند

 كنار برود پيشنهاد بانك در مورد قيمت چيزي كه حتي اگر حسيبي از صحنه

   ».دنيست كه ايران بتواند آن را بپذير

 تا  مي كوشندي ها صميمانهايران« تصريح مي كند كه همچنين هندرسن   

ت  سناتورها را در مذاكرات شرك گردد و مصدقمذاكرات به نتيجه مثبت منتهي

اگر چه در   گارنر.  در توافق مورد نظر بكاهدداده است تا از سنگيني بار خود

نداده  بود در خلوت كه با هندرسن مذاكره با ايرانيان هيچ گونه انعطافي  نشان 

 از پيش  نمي رود و بايد ين وضع كاري معترف بود كه با امذاكره مي كرد

كه با  مانع بودپيشنهاد مساعدتر را بريتانيا. وداده شبه ايران دپيشنهاد مساعدتري 

 بهمن 21است كه حسيبي در يادداشت مورخ ن گذاشته شود و چنين ايران درميا

»   بركناري  دكتر مصدق را راه حل مسئله نفت مي داندامريكا« :  مي نويسد 1330

ارش  گز1952 فوريه 19 ،162 ،نگاه كنيد به سند شماره (  و) 373 ص -همانجا(

 )رخارجه  به وزارت امواز سوي هندرسن سفير در ايران

 اسفند در منزل نخست وزير با حضور 18ذاكراتي كه روز صورت جلسه م «   بنابر

 : چنين مي گويد، صورت گرفت" پردوم"اعضاء كميسيون پيرامون گزارش 

نخست وزير در .  مفصلي به عمل آمد در بارة گزارشي كه قرائت شد مذاكرات« 

كه با پيشنهاد اين ها خاتمه بحث و مذاكرات گفتند كه اگر مهندس حسيبي 

اينطور كه به نظر  مي رسد يا بايد با . مخالف هستند راه حلي دارند بگويند 

 شق .كرد يا بعدا  با خود انگليسي ها يي ها و بانك بين المللي قضيه را حل امريكا

ر ظرف ده ماه حتي چون د.  را تقريبا  بخوابانيم سوم هم اين است كه صنعت نفت

 ،در آتيه هم اگر بتوانيم. گذاشتنديك قطره هم نتوانستيم صادر كنيم، يعني ن

اگر وضع بي پولي و بيكاري ادامه يابد بيم خطر . مقادير بسيار كمي خواهد بود
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بگويند چون  اگر مهندس حسيبي راهي به نظرشان مي رسد. براي مملكت مي رود

ه سوكميسيون تشكيل و با امريكايي ها آخرين  قرار شد ك،ايشان ساكت ماندند

مذاكرات را نموده و سعي كنند تا حد بريده شدن مذاكرات در قبوالندن نظريات 

و باالخره سوكميسيون چون نتوانست موافقت نمايندگان . ».دولت پافشاري نمايند

 و دكتر مصدقرا قطع كرد  مذاكرات ، جلب كندبانك را با نظريات اساسي ايران

 را  منافي با استقالل كشور  قبول پيشنهادهاي بانكبا تائيد تصميم سوكميسيون

  ص–  1381، زوار،  تهران–گي سياسي مصدق   زند-فواد روحاني( .  نمودتلقي

261 ( 

 خود در آن زمان در فواد روحاني بعنوان متخصص و مشاور سياست نفتي كه   

 عدم اطالعجريان پيشنهاد بانك بين المللي بوده است درجواب كساني كه بخاطر 

را »  در رد پيشنهاد بانكاقدام مصدق«  ،  چند و چون  شرايط پيشنهادي بانكاز

 بانك را منافي با  پيشنهادهايدكتر مصدق«: مورد انتقاد قرار مي دهند، مي نويسد

ث در بارة وقايع نفت مي بعضي كساني كه به بح. ل كشور تلقي نموداستقال

مورد انتقاد قرار مي دهند و چنين اقدام مصدق را در رد پيشنهاد بانك  پردازند، 

 ملي كردن نفت و د بانك بهترين وسيلة تأمين شرايط نظر مي كنند كه پيشنهااظهار

به نظر نگارنده اين تعبيير . بايست رد مي شدخاتمه دادن به اختالفات بود و نمي 

 ». بانك است   اطالع از كيفيت شرايط پيشنهادي ناموجه و ناشي از عدممطلقا 

 :  نكات زير دانسته است  با بانك بين المللي را در ايران اختالفاو علل    

  با نك استداللش اين بود كه  مي خواست بعلت كمبود كارشناس نفتي در -1

جهان، از انگليسي ها استفاده كند و ميگفت كه ماهيت بين المللي بانك سطح 

از شركت در عمل آن اند اتباع يكي ازكشورهاي عضو را چنان است كه نمي تو

 ملي شدن در حيطه خود مي  مديريت را برطبق قانونولي ايران. ندمحروم ك
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ايران موافق . ق مخالف بودسابدانست و با استخدام كارمندان انگليسي شركت 

 نفر، از اتباع انگليسي كه سابقة 200، با محدود كردن استخدام در حدود بود

كه  مورد موافقت بانك بين المللي . خدمت در ايران نداشته باشند استخدام كند

 .قرار نگرفت

ست، به در واقع  بانك مي خوا:  فروش نفت توليدي  به خريدار عمده – 2

 مي خواست  يك  و ايران به فروش برساند  راك سوم توليد نفتشركت سابق، ي

 دار عمده معامله مي شد بلكه بنرخ را، آن هم نه به نرخي كه با خريدهم توليد

 ...خليج فارس يعني بدون تخفيف و

 سنت هر بشكه را قيمت 175 بانك نرخ خليج فارس يعني – مسئله قيمت نفت - 3

 معامله با خريدار بر اساس تقسيم درآمد را نمي  اصوالا ايرانام. يدادقرار م

بر فروش با تخفيف مناسبي در قيمت باشد پذيرفت بلكه مي خواست معامله مبني 

 سنت 120ه اي  در صد تخفيف قائل شود يعني نفت را به نرخ بشك20و حاضر بود

تخفيف مي خواست يعني  ) در صد33(  سنت58بشكه اي  اما بانك . بفروشد 

اي فروش به خريدار  سنت بر117پيشنهاد مي كرد كه نفت را به نرخ بشكه اي 

 بگيرد كه در آن صورت درآمد خالص دولت بالغ بر عمده از شركت ملي تحويل

 سنت به 37 اين مبلغ ولي بانك مي خواست ا ز ارز. مي شد  سنت 87بشكه اي  

  سنت  تنزل50النتيجه در آمد ايران بشكه اي بعناون سپردة غرامت نگاه دارد كه 

 نه حاضر اصل تنصنيف در آمد تسليم مي شدندنمايندگان ايران نه به . مي يافت

يز دولت در مورد نفت تصفيه شده ن.  در صد درقيمت تخفيف قائل شوند33بودند 

از نرخ متوسط خليج مكزيك يعني  در صد 5يا 2حاضر بود آن را با تخفيف 

ولي بانك پيشنهاد مي نمود كه بهاي نفت تصفيه .  سنت بفروشد206بشكه اي 

 سنت از بابت 50 بشكه ايبهاي تخفيف يافته نفت خام باضافهشده براساس همان 



 ٢٠١

   سنت170 آن بشكه اي حساب شود كه  نتيجه  سنت حق العمل3هزينه تصفيه و 

 سنت 275  كه نرخ  متوسط خليج  مكزيكدر صورتي ) 3 + 50 + 117(مي شد

 .        در صد  تخفيف مي خواست40بود و به اين ترتيب بانك تقريبا  

 بي در حقيقت با اظهار« ت نمي كرد و  با نك بين المللي بي طرفي خود را رعاي-

طرفي بانك وفق نمي داد چون خواسته هاي دولت  انگليس را در بر مي گرفت 

 ) 263 تا 262همانجا  ص (» . را منعكس كندبي آنكه نظرات ايران

عدم بي طرفي بانك وعلل شكست پيشنهاد بانك جهاني  بر فواد روحاني    

آيا  بر :  سئوالي كه باقي مي ماند اين است،اما.... « : گونه استدالل مي كندبدين

 پيشنهاد شرايط ين اشكال رفع  شده بود، اشكا الت مربوط به ساير كه افرض

 – نمي توان واضح خواهد بود كه چنين نيست و بنابراين(...) بانك رفع مي شد؟ 

  اشكال مربوط به سمت گيري بانك – كرده اند چنانكه بعضي چنين نتيجه گيري

ب اساسي پيشنهاد بانك، بدون ترديد اين عي.  علت رد پيشنهاد بانك دانسترا تنها

 دولت چون خواسته هاي.  نمي داداظهار بي طرفي بانك وفقبا بود كه درحقيقت 

علت اين .  را منعكس كند نظريات ايراننگليس را در بر مي گرفت، بي آنكها

 تأمين كه انگلستانبه اين معني . تمايل بانك به يك سمت، نيز واضح است

 خواسته عمال  شرط موافقت با مداخله بانك قرار داده بود و بانك نظريات خود را

 مي  نفت توليدي ايران را به نرخي كه شركتهاي  انگلستان را، داير بر اينكه كليه

حترين دليل  ناموجه واض(...)   ، پذيرفته بودخواست، به آن شركت تحويل دهد

 بانك اين بود كه قصد داشت تمام نفت ايران را به شركت سابق بودن بي طرفي

ت ايران بتواند خود كمترين مقدار د كه دولتحويل دهد، ولي موافقت نمي كر

 ) 323 و 322 فحه هاي  ص–همانجا (  ». برساندنفت خود را آزادانه به فروش
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 بازگشت  نمايندگان بانك بين  كه موعد1331 فروردين ماه 15ريخ  درتا«   

 ك رئيس بود تلگرافي به امضاي بال و از سرگرفته شدن مذاكراتالمللي به تهران

 : اين تلگراف آمده  بود در. ...بانك رسيد

اختالف نظرها موجب تأسف اين جانب شده و به جناب عالي اطمينان مي دهم  «

هر وقت چنين به نظررسيد كه مي شود انتظار نتيجة موفقيت آميزي داشت ما 

مورد مطالعه )  آن را( حاضريم براي تجديد مذاكرات هر نظري كه داشته باشيد 

 ».ردهيمقرا

حصول توافق را موكول   فروردين، مصدق18ر تاريخ د، خ اين تلگرافدر پاس   

 :به رعايت دو امر اساسي دانسته بود

 استخدام مي شوند از يكي آن كه متخصصيني كه براي ادارة صنعت نفت« 

لي شدن نفت بانك كشورهاي بي طرف باشند، ديگر اين كه براي رعايت قانون م

بديهي است هرگاه .  نفت ايران را بهره برداري كندبايد از طرف دولت ايران

را بپذيرد دولت ايران با كمال حسن نيت و  بانك بين المللي دو امر اساسي مذكور

  مصدقدكتر، خواب آشفتة نفت ( -» .عالقه حاضر به تجديد مذاكرات مي باشد

 تا 382فحه هاي  ص،    جلد اول  ،  موحد محمد علي نويسنده،نهضت ملي ايرانو 

383(  

 بانك بين  در خاطراتش در بارهضت ملي ايران رهبر نهشادروان دكتر مصدق   

 نفت تي كه  شركت، تأسيسانعت نفت بعد از ملي شدن ص«: دنويسالمللي مي 

انگليس و ايران، در تمام مملكت داشت به ملت ايران تعلق گرفت و ديگر صاحب 

 از طرف دولت به عنوان مالكيت  نفت رامالي نبود كه بانك بين المللي دستگاه

اداره كند و كار مالكيت  تأسيسات نفت معادن و از طرف شركت به عنوان 

برگردند و  انگليس هم كه در نتيجة خلع يداز ايران رفته بودند اسان نفت تبعةشن



 ٢٠٣

 شرط  اصلي حل قضيه از طرف بانك يكي اداره نمودن چونكه. مشغول كار شوند

 بود ديگري برگشت كارشناسان رف دولت و شركت نفت هر دومعادن نفت از ط

 غير از اين بود كه قانون ملي شدنار دادي آيا امضاي چنين قر. انگليسي به آبادان

صنعت نفت لغو شود و بهر برداري از معادن كماكان دردست شركت نفت 

انگليس و ايران قرارگيرد؟ بانك بين المللي كه كارش بهره برداري از معادن نفت 

وضعيت سابق را در آبادان بر  مي خواست همان او. نبود كه خود اين كار را بكند

 و تمام فدا كاريهاي ملت ايران را بي اثر نمايد و هر دولتي كه روي كار قرار كند

باشد هيچكاري نتواند بكند و بعد از انقضاي مدت دوسال هم باز شركت همان 

در اين صورت آيا ممكن بود كه دفعة ديگري صنعت . كه مي زد بزند احرفهايي ر

 » شركت راخلع يدكندرانياوضاع و احوال اجازه دهد كه ملت ا نفت ملي شود و

 )285 ص -دكتر مصدق و تألمات خاطرات(

 نظريات بانك با شرايط دوم و  پنجم « : زنده ياد غالمرضا نجاتي به نظر    

 گرفتن كليه عمليات   در اختيار- 2 كه اصل قانون اجراي ملي شدن صنعت نفت( 

دين ترتيب كه شركت ملي نفت ايران عهده ، بصنعت نفت از طرف دولت ايران

دار اداره عمليات شود و هيچ قسمت از عمليات مزبور، به سازمان ديگري كه 

  - 5و  . مجري تصميمات دولت و شركت ملي نفت ايران نباشد، واگذار نگردد

مد نفت و فرآورده هاي نفتي به دولت ايران با يك تعبير تلويحي آتعلق كليه در 

ت ايران بدين قرار تحويل گيرنده نفت ايران حق  هيچ گونه انتفاعي، از سوي دول

تاريخ سياسي ( »  منافات  داشت ) عنوان معامله خريد نخواهد داشتجز تحت

 ) 29 و 28 جلد اول، ص ، سرهنگ غالمرضا نجاتي تأليف،بيست و پنج سالة ايران 

در ميان پنج پيشنهادي  «:ك بين المللي مي نويسد در باره پيشنهاد بانانورخامه اي   

 بود كه الف ارائه شد، اين تنها پيشنهاديكه در مدت دوسال كشمش براي اخت
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 انگليس ملي  كه پيش از آن دولتي نفت را رسما  نمي شناخت، در حالنملي شد

 ، ايرانتاريخ ملي صنعت نفت، فواد روحاني. (شدن را به رسميت شناخته بود

  حق نداشت چنين پيشنهادي را رد كند؟ و آياكتر مصدق دآيا ) 23ضميمه  فصل 

 تمام انقالب اجتماعي« به كمك در آمد آن مي شد با قبول چنين قرار دادي و 

اقتصاد  (» !ساخت؟»  را ريشه كن استبداد ايراني«  وعياري در ايران انجام داد 

  ) 192انورخامه اي، ص   نويسنده - نفت بدون

ن داده شده اند كه بيشترين و بسا مهمترين اسناد آاين توضيح ها پيش از      

به سخن ديگر، بدون اين اسناد نيز، .  و انگليس منتشر نشده بودنددولتهاي امريكا

اين .  مقصر بود نمي بايد بصرف ظن و گمان، فكر جمعي جبار ساخت كه مصدق

 شكايت و تقاضاي كاهد و به حق هم از بار مسئوليت سلطه گران مي ،كار

زادي و استقالل يافت، لطمه مي زند آ، هر زمان دولتي معرف خسارت ملت ايران

و هم ملتي را نسبت به درستي راه و روشي به ترديد مي اندازد كه اگر در پيش 

 .زادي نمي يابد آل و نگيرد، استقال

 مقبول ، پيشنهادهاي مصدقاز ديد حكومت امريكا، 1953 ژانويه 3ر ، دباري   

 100اما چرا معادل  . بوده اند و مشكل نفت مي توانسته است به سرعت حل شود

يشنهادها به عمل در نمي  خريداري نمي شود و چرا اين پميليون دالر  نفت از ايران

 :يند ؟ به سراغ اسناد مي رويم تا مگر جواب روشني براي اين دو پرسش بجوئيمآ
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 در انتظار تشكيل حكومت حكومت چرچيل

 يزنهاورآ
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  مدير روزنامه شورشكريم پور شيرازي

 

 :، وقت را مي گذراند  همچنان با اشكال تراشيومت چرچيل حك◄

 ، از سوي گيفورد، 888 . 2553/ 1 – 653تلگراف  ( 266در سند شماره * 

 بعد از 11، 1953 ژانويه 6، به وزارت امور خارجه، لندن  در لندنسفي

، سفير پاسخهاي )از دريافت، مالحظه شود ، بالفاصله پس ظهر، بكلي سري

 : را به پيشنهادها گزارش مي كند حكومت چرچيل

 اظهار كرد كه به نظر او، ما در باره اصل ارجاع ايدن:  شكل داوري – 1

تنها . موضوع غرامت به داوري ديوان دادرسي بين المللي توافق داريم 

 مي فاد پيامي را كه هندرسنوي م. ن است آبه فني مشكل مانده همان جن

 .، به ما داد  تسليم نمايدي با ديوان به مصدق، در باره مشاوره غير رسمتواند

انگليسي ها اعتقاد داشتند كه «  ژانويه، 6، مورخ 3695بنا بر تلگراف 

يان در باره نقشي كه ديوان نها و رويه ايرانآاختالف زيادي ميان نگرش 
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ن غرامت، از راه داوري بي دادرسي بين المللي ممكن است در تعيين ميزا

 تماس غير رسمي با ديوان در نها ازآ. هده بگيرد، وجود ندارد  بر عطرفانه

 فكر نهاآاما . باره پيشنهاد مصدق پيرامون روش داوري استقبال مي كنند

 ، ترجيح دارد با ديوان ، عالوه بر انگلستانديگرمي كنند برخي از ملل 

 . » گاه شوند آتماس گيرند و از نظرش 

 اظهار كرد كه دولت ايدن:  شرايط و حدود اختيارات در داوري – 2« 

يارات براساس انگليس پيشرفت خوبي در زمينه تعيين شرائط و حوزه اخت

 ... حاصل كرده است ،قانون ملي شدن ذغال

در اين باره، وي اظهارات ديروز ديكسون را :  شركت بين المللي – 3

 و انگليس مشتري دولت انگليس مايل است شركت نفت ايران: تكرار كرد 

با تشكيل » با اكراه مايل به موافقت « اما دولت انگليس . اصلي نفت باشد 

ن آان و انگليس بزرگ ترين شريك كنسرسيومي است كه شركت نفت اير

 در �اين شركت بايد احتماال. ن نباشدآ اما دارنده اكثريت سهام .باشد

 .، شايد در سوئيس به ثبت برسد  خارج از انگلستان

 هفته به طول مي انجامد تا 8 تا 6 �ورد مي نمود كه احتماالآوي بر« 

 ...شركت بتواند فعال شود 

اين مدت بنظرمي رسد بشكل نامناسبي طوالني مي باشد  و  : ما گفتيم

 .اصرار كرديم هرچه ممكن است در كار تسريع شود 

 اظهار كرد ، ايدن»سازمان تهيه و تداركات دفاعي «  در باره وام– 4

دولت انگليس اصل موضوع وام اين سازمان را مي پذيرد ولي فكر مي 

 با ترتيبات بازرگاني همبسته �مي بايستي دقيقاكند پرداخت اقساط وام 

سازمان تهيه و «            ما توضيح داديم كه برداشت ما اينست كه ... باشد 

ماده ساختن موجبات انجام داوري بكار برده آبراي » تداركات دفاعي 

موافقت اگر اكنون ما سعي كنيم كه وام سازمان مزبور را با . برده مي شود 

ب شدن اصل آ، با خطر بزرگ و امكان نقش بررگاني مرتبط كنيمنامه باز
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 با ما از گفتگوي اخير هندرسن. سازش و حل مسئله روبرو مي شويم 

نقدر سريع در گفتگو با آرفت ، بويژه از ابتكار اخير نامبرده در پيشمصدق

ويق و دلگرم شده ايم ، در باره ضرورت انعقاد موافقتنامه فروش تشمصدق

 �، مثالن بخش وامايدن نگران اقساط بعدي وام، پس از اين كه نخستي... 

ا ما نمي توانيم يآ: پرسيد ... اخت شود، مي باشد  ميليون دالر پرد50اگر 

)  كتاب 965 تا 963صفحات ( » ...  ميليون دالر كاهش دهيم ؟ 30ن را به آ

. 

 در  ، گيفورد، سفير امريكا1963ويه  ژان6 ، مورخ 267در سند شماره * 

ي كند در موارد اختالف ،  به وزارت خارجه امريكا  توصيه ملندن

استفاده شود تا انگليسي ها همه معامله » طعمه و دانه « ، از روش باقيمانده

سئله اداره حساب سپرده هاي  مدر اين سند، در مورد. رهم نزنند را ب

  :، پيشنهاد مي كند مانيا

رارداد منعقد مي  قن ما با دولت ايرانآموافقت نامه اي كه به موجب « 

باشد اما به موجب )  ميليون دالر 133يعني ( ، شامل همه مبلغ وام كنيم

ن را كسر آ درصد 25يك قرار و مدار احتمالي، ايران به ما اجازه دهد كه 

 ...ه اماني واريز كنيم نموده و به حساب سپرد

نند آانگليسي ها نگران « :  قرارداد بلند مدت، خاطر نشان مي كند در باره

، اياالت متحده ممكن است تحصيل وام هائي از كه عالقه واقعي مصدق

بدون داشتن قصد پيگيري و بستن يك قرارداد فروش نفت به مقدار كافي 

رح ساختن مجدد اين موضوع با  در مطبا ابتكار هندرسن ايدن... باشد 

خرين جمله بند اول تلگراف واصله از سفارت آ... ، موافقت داشت ومصدق

را نقل نمود كه اظهارات مصدق داير بر اين كه او مايل به  ... در تهران

 خام و تصفيه امضاي يك موافقت نامه براي فروش مقداري معيني نفت

شده براي سالهاي معيني با يك سازمان بين المللي مي باشد و شركت 



 ٢٠٩

ه  نيز مي تواند در اين سازمان شركت داشتسابق نفت انگليس و ايران

 . ، در برداشت باشد

امضاي  بخواهيم بهنگام يا ما نمي توانيم از مصدقآ:  سئوال مي كرد ايدن

موافقتنامه داوري و قرارداد فروش موقت، اين موافقت را بصورت يك 

ورد ؟  من اظهار كردم به نظر من، اين يك عمل منطقي آتعهد رسمي در

 » ... مي باشد 

 تعليم هندرسن پيشنهاد مي كند به پايان سند، به وزارت خارجه امريكادر

 : در ميان بگذارد ، پيشنهادهائي را با مصدقيردهد در سه مورد ز

 ،ي پيشنهاد شده از سوي انگليسي ها موافقت نامه داور– 1« 

سازمان تهيه و تداركات دفاعي « ، قرارداد با نآ شراطي كه به موجب – 2

 و . منعقد مي شود و جدول پرداخت وام ها » 

، در باره انعقاد قرارداد ضاء موافقت و تعهد او در زمان ام تحصيل– 3

 و مدت با شركت بين المللي مشتمل بر شركت نفت ايران فروش دراز

  ) 971 و 969 و 968 و 967صفحات ( » انگليس 

 در چسن، از سفير امريكاآ ، 1953، مورخ هفتم ژانويه 268در سند شماره * 

  توضيح دهد كه ، وزير خارجه انگلستان ايدن  مي خواهد بهدنلن

 نمودن موجبات تنظيم فراهم« ،  هدف از پيش خريد نفت ايران–1

غرامت شركت نفت ايران و  انگليس موافقت نامه، پيرامون حل مسئله 

 و. » است 

 اگر قرارداد فروش نفت امضا نشود، پولي  از اين بابت كه نگراني ايدن– 2

زيرا حتي . ن غرامت پرداخت شودآوجود نخواهد داشت تا با 

 تهيه و تداركات سازمان« ل نشود، از بهاي نفتي كهاگركنسرسيوم تشكي

 . گذاشته مي شود » حساب سپرده اماني «  درصد به 25مي خرد، » دفاعي 

د شد از بيانات پيشين خود، در باره امضاي  خواسته نخواه از مصدق– 3

سازمان تهيه « و نيز خريد نفت توسط . موافقت نامه فروش نفت، فراتر رود 
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اما . انعقاد قرارداد فروش نفت نمي شودمنوط به » و تداركات دفاعي 

 بايستي به وضوح بفهمد كه كنسرسيوم بين المللي در موضعي انگلستان

ن باشد، آماده انجام آبود كه مذاكرات را به مجرد اين كه مصدق خواهد 

 .  غاز نمايد آ

ما .  را در مورد نكته دوم حل كنيم ما باور نداريم بتوانيم مشكل ايدن– 4

.  ميليون دالر معين كنيم 40فكر مي كنيم مطلوب است مبلغ وام اوليه را 

  كه هرگاه هندرسنكنيم بدين معناز  خود سلب اختيار ما نمي خواهيم ا

كن يافت، ما نبايد با  را در باره ديگر نكات غير ممهمكاري مصدق

 ميليون 50، بر روي رقم كمتر بايستيم و نتوانيم اين مبلغ را به يكدندگي

 ميليون دالر مطلوب 40از ديدگاه ما واضح است كه . دالر افزايش دهيم 

 ) . كتاب 974 و 973صفحات .( »  ميليون دالر است 50ز تر ا

،  ، از سوي گيفورد888 . 2553 / 1 – 853تلگراف ( ،  270سند شماره * 

 بعد از 11، 1953 ژانويه 8دن ، لن، به وزارت امور خارجهير در لندنسف

ده به  روز  مان12، )شود ، بكلي سري، بالفاصله پس از دريافت مالحظه ظهر

 ، دبه و سنگ اندازي جديد انگلستانپايان دوره رياست جمهوري ترومن

 :را گزارش مي كند 

 تلگراف 2گاه نموديم كه موضوع ذكر شده در بند آما انگليسي ها را « 

ه اطالع  ب816ره  را كه طي شما در تهران  سفارت امريكا2569شماره 

، مهمترين مسئله اي است كه تا كنون الينحل  رسيده استسفارت در لندن

مسئله ايست كه ممكن است به احتمال زياد موجب شكست .  مانده است 

 را تأييد مي ما نظرات هندرسن.  گردد در حصول توافق نهائي با مصدق

دود اختيارات واگذاري را ور نداريم كه مصدق مي تواند حنمائيم و با

ن تصريح شده باشد كه مصدق موافقت كرده است ديوان آكه در بپذيرد 

، به يندهآهد بابت از دست رفتن منافع  بخوادادرسي مي تواند از ايران

 . شركت نفت غرامت بپردازد 
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كار و حدود اختيارات ديوان پيش نويسي كه انگليسي ها براي تعريف طرز

تهيه كرده اند مبتني بر همان شرائطي است كه داوري از سوي دادگاه در 

 و بطور كامل مورد قبول حكومت گرفتهباره ملي شدن ذغال صورت

 : ن به شرح زير است آمتن . انگليس است 

ركت به مناسبت از  تعيين مبلغ الزم براي تأمين غرامت منصفانه ش– 1

 ، بالفاصله پيش از حقوق و منافعي كه شركت در ايران، اموالدست دادن

 ، داشته 1951، مورخ مارس و مه تصويب قوانين ملي شدن نفت ايران

 : يد آورد بر اساس مالحظات زير بعمل مي آاين بر... است 

مد آ كه ميزان درين معنا، بدمد خالص ساليانه قابل استمرارآدر –الف 

عاليتهاي ن را ازفآيانه كه شركت بطور معقول انتظار تحصيل خالص سال

 داشته است، هرگاه قوانين مورد بحث در ايران يندهآ، در خود در ايران

 . به تصويب نمي رسيدند 

    مدهاي خالص ساليانه قابل استمرارآ تعداد سالهائي كه اين نوع در–ب 

 . هستند 

ب  اين كه چرا يك فرمول اين اندازه غير جالگفتگوي مفصلي در باره   

 به نظرمي .صورت گرفتبراي حمايت از موضع انگليسي ها ضرور است، 

رسد كه موضوع اينست كه در عين حالي كه قانون ملي شدن ذغال به 

ولي اين . تي اشاره مي كندآمدهاي آوضوح به جنبه ظرفيت تحصيل در

در مورد ذغال . معادن مي شود امر مربوط به اساس دارائيهاي اتحاديه 

بنا بر اين، به نظر مي رسد كه به . سنگ، البته هيچ امتيازي وجود نداشت 

يا موافقتنامه آموجب اين قانون، مسئله بدين گونه مطرح مي شود كه 

 و انگليس محسوب مي امتياز هم در عداد دارائيهاي شركت نفت ايران

ان البته اين بوده است كه موافقت نامه، امتيازي شود يا نه ؟ موضع ايراني

نها نزد ديوان دادرسي نيز آفاقد اعتبار است و انگليسي ها نگرانند كه 
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 �و بخواهند كه غرامت مي بايستي منحصرا. چنين موضعي را اتخاذ كنند 

 ...بر اساس اموال موجود تعيين شود 

 مي توانند يك شرائط و مباحثه بدون نتيجه اي در اين باره كه انگليسي ها

حوزه اختيارات ساده اي را بپذيرند كه تنها به قانون ملي شدن ذغال 

...  تنظيم كنند ، سنگ اشاره نمايد و يك موافقت نامه خصوصي با مصدق

 .صورت گرفت 

نان ممكن است با كوتاه ساختن آبه نظر مي رسد نظر ... ما پيشنهاد نموديم 

 :، تأمين شود رزيمتن به شكل 

به شركت، براي تعيين نمودن مبلغي كه براي پرداخت غرامت عادالنه « 

، حقوق و منافعي كه شركت بالفاصله پيش از براي از دست دادن اموال

  در ايران1951ي مارس و مه تصويب قوانين ملي شدن نفت در ماهها

س شرائط قانون ملي شدن ديوان به عنوان پايه و اسا. ، الزم است داشته

 » .  را بكار خواهد برد ، انگلستان1946ذغال  سال 

انگليس ها سپس متن زير را ارائه و اظهار كردند كه به تأييد شركت نفت 

 : و انگليس نيز نرسيده است ايران

، كتهت پرداخت غرامت عادالنه به شر براي تعيين مبلغ الزم ج- 1« 

، حقوق و منافعي كه شركت بالفاصله قبل از البراي از دست دادن امو

 داشته است،  در ايران1951تصويب قوانين ملي شدن مورخ مارس و مه 

، حقوق و وانين به تصويب نمي رسيد و اموالبر اين اساس كه هرگاه ق

زاد، آ در بازار ،ن قوانينآبالفاصله پيش از تصويب منافع شركت در ايران، 

به فروش به يك  از سوي فروشنده عالقمند( به وسيله يك شركت فعال 

 ،)عايد مي شد ( فروخته شده بود ) خريد           خريدار عالقمند به 

ن صنعت ذغال ، بر طبق قانون ملي شدبعنوان پايه و اساس تعيين غرامت

 .يد آ، بعمل مي ، انگليس1946در سال 
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 ممكن اعتبار هريك از دعاوي متقابلي كه دولت ايران براي تعيين – 2

است عليه شركت نفت ايران و انگليس داشته باشد و مبلغي كه براي واريز 

 . » نها مورد نياز مي باشد آ

 كه در درجه اول مورد نظر  درخواست داشت من متن باال را ايدن 

ن گفتم اين كار را م.   مخابره كنمندرسن، براي اظهار نظر، به هنهاستآ

ينده را بيان مي آنجا كه اين متن به وضوح منافع آانجام مي دهم اما از 

نها نمي بايستي ترديدي داشته باشند كه به نظر ما، اين متن به آكند، 

، پس از قدري ترديد و دو دلي . هيچوجه رضايت بخش نمي باشد

، براي كسب  كه من بتوانم هر دو متن باال رات كردندانگليسي ها موافق

ولي با اين تفاهم كه . نظر از وزارت امور خارجه و هندرسن مخابره كنم

 . دو متن مزبور، در اين جا، مورد تأييد قرار نگرفته اند

 غير قابل �، متن ترجيح داده شده از سوي انگليسي ها كامالبه نظر من    

 ».قبول است 

ورده آ زير موافقتي را مي زند كه بعمل بدين قرار، حكومت چرچيل: توضيح 

را » ون ملي كردن معادن ذغالقان « ،در صورت، به مصدقبدين گمان كه . ود ب

غافل مي كند واقعيت اين به مصدق و حكومت او را از توجه پيشنهاد مي كند و 

» سود خالصي  «     بردنذيرد و خواهان را نمي پن مبناآكه حكومت چرچيل 

بديهي است تهيه ! ورد مي كند آنهم به ترتيبي است كه خود برآ،  سال42بمدت 

نمي داند، » بهيچوجه رضايت بخش  « پيشنهادي كه سفيرامريكا در انگلستان

، در مين روشه! شگفتا.  نيز بود ترومنجلوگيري از حل مشكل در حكومت 

مذاكره به ترتيبي انجام . ت كارتر بر سر گروگانها بكار رفتگفتگو با حكوم

...  سال و8 و طوالني شدن جنگ بمدت گرفت كه به بهاي ميلياردها زيان به ايران

 .، گروگانها به حكومت كارتر تحويل داده نشوند 
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قراردادي براي دريافت سه تأمين و تهيه تداركات دفاعي اياالت متحده 

، به ارزش خام از شركت ملي نفت، در مدت معينيمحصوالت نفتي و نفت 

تقريبي يكصد و سي سه ميليون دالر منعقد خواهد نمود  و بيست و پنج 

ن سازمان آدرصد ارزش محصوالت نفتي و نفت خام تحويل شده به 

ر طبق  ب، در يك حساب اماني  كهداركات دفاعي را به موجب قراردادت

 8 ( 271 برابر سندهاي ◄ .، خواهد سپرد رأي داوري به مصرف  مي رسد

، انگليسها اشكال مي تراشند و  )1953 ژانويه 12  ( 277تا  )  1953ژانويه 

با وجود اين، امريكائيها با يكچند از . امريكائيها رفع اشكال مي كنند 

 ، دو طرف  بر سر 277بنا بر سند  . نظرهاي انگليسي ها موافقت مي كند 

 :مده است  آ279  و 278متن نهائي در دو  سند .  متني به توافق مي رسند 

 ، از سوي گيفورد سفير 888 . 2553 / 1 – 1453تلگراف  ( 278بنا بر سند 

 3 ، ساعت 1953 ژانويه 14 به وزارت امور خارجه، لندن  در لندنامريكا

، موافقت نامه با )سري، بالفاصله پس از رسيدن مالحظه شود صبح، بكلي 

 سازمان تداركات دفاعي اين است 

 و شركت نفت پس از قطعيت يافتن موافقتنامه داوري ميان دولت ايران« 

  مؤس: ايران و انگليس به تاريخ امروز 

فت سازمان تداركات دفاعي مبلغ يكصد ميليون دالر به شركت ملي ن

، بر اساس شرائط يندهآوالت نفتي و نفت خام تحويل  در مقابل محصايران

 .» زيرين خواهد داد 

 10 ميليون دالر از وام بالفاصله و بقيه به اقساط ماهانه 50بنا بر شرط اول، 

، بعد از تصويب اين بنا بر شرط دوم.  ت مي شد ميليون دالر بايد پرداخ

 شركت داراي ويژگيهاي بين  با يكلي نفت ايرانقرارداد، شركت م

يك قرارداد  براي انعقاد، رگيرنده شركت نفت ايران و انگليس، در بالمللي

، نفت خام و محصوالت نفتي»  توجهيمقادير قابل«  براي فروش بازرگاني

بنا بر شرط چهارم، سازمان . براي مدت چند سال، وارد گفتگو خواهد شد 
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 درصد 35اركات دفاعي نفت را به قيمت اعالن شده خليج مكزيك با  تد

،  به مانده پرداخت نشده وام، يف  خواهد خريد و بنا بر شرط ششمتخف

 1001 تا 999صفحات .  درصد تعلق خواهد گرفت 5/4بهره اي معادل 

 ) كتاب

، سفير  ، از سوي گيفورد888 . 2553 / 1 – 1453تلگراف  ( 279سند * 

 ، 1953 ژانويه 14ندن ، ل به وزارت امور خارجهحده در لندنت متاياال

) ، بكلي سري، پس از دريافت، بالفاصله مالحظه شود  صبح3ساعت 

 و انگليس در باره داوري تهيه كرده موافقتنامه اي را در بردارد كه امريكا

نست كه آ، اين موافقتنامه جز بلحاظ دبه ها كه انگليسيها زده اند.  اند 

موافقتنامه داوري چهار « .  برسرش توافق كرده بودند  و هندرسنمصدق

 : بخش دارد 

 .،  هيأت داوري را مشخص مي كند  در بخش اول-

تعيين غرامت شركت ( ن آ بخش دوم ترتيب كار دادگاه و موضوع كار -

 .را معين مي كند  )  متقابل ايراننفت و رسيدگي به دعاوي

 بخش سوم ترتيب پرداخت مبلغ تعيين شده بعنوان غرامت و نيز -

 تعيين مي كند صورت تصويب از سوي هيأت داوري را در مطالبات ايران

 و. 

موافقت نامه كنوني منوط به «   در بخش چهارم مقرر مي كند كه -

 و طه ميان دولتين ايرانود و پس از تبادل اسناد مربوتصويب خواهد ب

موافقت نامه بالفاصله به ديوان . ، بالفاصله قطعيت خواهد يافت انگليس

 )  كتاب 1007 تا 1002صفحات . (» دادرسي بين المللي تسليم خواهد شد 

تيب تر )  1953 ژانويه 14 ( 281و  ) 1953 ژانويه 14  ( 280سندهاي * 

 براي امضاي توافق نامه  به تهرانرفتن نماينده اي از سوي انگلستان

و واجد متن  نامه هائي است  كه دو طرف مي بايد با  )  280سند ( ميدهد 

  ) 1009 تا 1007صفحات . ( يكديگر مبادله كنند 
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يد انگليسيها را گزارش ، دبه هاي جد )1953 ژانويه 14 ( 282ند شماره س* 

 :مي كند 

تعدادي پيش نويس قبل از تشكيل جلسه، از سوي انگليسيها به ما ارائه  ... -

ن آشد كه از جهات مختلف با پيش نويسهاي كه به اتفاق انگليسي ها روي 

 .، تفاوت داشتند  با اوراقي كه ارائه نموده بوديمكار كرده بوديم و

 5انگليسي ها پيوست كارتهائي در باره بعنوان مثال، پيش نويس هاي 

، به نحوي كه م جمع شده بود داشتندروش مختلف كه به پيوست روي ه

 از سوي قضات ديوان پذيرش هريك از گزينه ها مورد نظر مصدق

 ... غير ممكن مي گردانيد �دادرسي در باره شكل داوري را عمال

 : الت باقي مانده به شرح زير استبه  نظر من مهمترين كمبودها و اشكا 

 با امضاي اسناد از طرف شركت  عدم توفيق در كسب موافقت انگلستان– 1

اض واقعي به اين باورندارد كه انگليسي ها اعتر.  و انگليس نفت ايران

. الحظات مربوط به حفظ وجهه و اعتبار خود داشته باشد موضوع، غير از م

 ...و

...  مبادله نامه هاي مربوط به محافظت از كشتيهاي نفت كش و غيره – 2

به موجب نامه حكومت انگليس ( خاطر نشان كردم كه اين مبادله نامه ها 

، پس از امضاي توافق نامه، شركت ديگر مانع فروش نفت به حكومت ايران

، ايران مانع ورود ايران بنا بر نامه جوابيه حكومت ايران نمي شود و

 فرصت مي دهد كه به مصدق)  نفتكشها براي بردن نفت نمي شوند

تغييرات نامطلوب در شرائط مربوط به نفتكشها را بعنوان اهانتي به خود در 

 ...محدوده ساير موافقتنامه ها تلقي نمايد 

 ميليون دالر وام ناخشنود 50 بوضوح از ايستادگي ما بر روي مبلغ ايدن 

وي نگران وام . بود و با اقساط دو ماهه بجاي يك ماهه موافقت نداشت 

 ...بود  ) انگلستان( به اين بزرگي و مشكل روابط و افكار عمومي در اينجا 
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 درصد تخفيف در 35انگليسي ها نگران هر نوع انحرافي و تغييري در رقم  

نان را مطمئن آمن . داد سازمان تداركات دفاعي بودند قيمت موقت قرار

صفحات ... ( ساختم كه اين تغيير بدون انجام مشاوره صورت نمي گيرد 

 ) . كتاب 1012 تا 1009

اين تغييرها در سند . در نتيجه دبه هاي جديد، يك رشته تغييرها در متن 

 . مده اند آ ) 1953 ژانويه 14 ( 283شماره 

 )  كتاب 1014و  1013صفحات ( 

  ، از سوي هندرسن888 . 2553 / 1 – 1753تلگراف  ( 284 سند شماره ◄

 ، 1953 ژانويه 17، تهران  به وزارت امور خارجه در تهرانكاسفير امري

) ، بالفاصله پس از دريافت مالحظه شود  بعد از ظهر، بكلي سري3ت ساع

  و لندن را نسبت به متوني بازگو مي كند كه واشنگتن مصدقواكنش

 :برسرشان توافق كرده بودند 

او، با دقت و با . نها، شروع كرد آعه اسناد را به ترتيب ارائه  مطال مصدق– 3

غاز كرد و آاد را ، مطالعه متن فارسي يادداشت روي مجموعه اسنهستگيآ

 ابراز شگفتي كرده و  و انگلستاناز اشاره به موافقتنامه ميان دولتين ايران

اظهار كرد كه او فكر وي از بدو امر روشن ساخته بود كه اين گونه 

 ...موافقتنامه داوري را با دولت انگليس امضاء نخواهد كرد 

 كرد مايل است اين نكته درك شود كه وي مايل   نخست وزير اظهار- 4

از نظر .  نمي باشدبه انعقاد قراردادي با شركت سابق نفت انگليس و ايران

وي مايل : خره گفت باال... ن شركت ديگر وجود خارجي ندارد آايران 

 هنگام ذكر عبارت شركت نفت ايران و است در هر سند، عبارت زير را 

يك شركت »  شركت نفت ايران و انگليس با مسئوليت محدود «انگليس 

ن پس شركت ناميده آه از انگليسي مشغول فعاليت در خارج از ايران ك

 . ، بكار برده شود »مي شود 
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 به كليه بخشهاي مقدماتي داوري و قسمت اول موافقتنامه  مصدق– 5

 ...داوري اعتراض كرد و ايراد گرفت 

از طوالني ترين گفتگوهاي ما در باره اين نكته بود كه وي نسبت  يكي – 6

وي اصرار ورزيد كه . مطرح ساخت ) الف (  ، بند اول و نيم بند 1به بخش 

، ك از اعضاي دادگاهي هرييدر صورت مرگ، سلب توانائي و يا كناره جو

جمعي و باالتفاق بقيه اعضا برگزيده ه جانشين وي مي بايستي با رأي دست

 . ود ش

، تعداد اعضاي هيأت راني كرد كه از طريق پرداخت رشوهوي ابراز نگ

نان كه آ، كاهش يافته و  است با كناره جوئي برخي از قضاتداوري ممكن

نها را با پرداخت مبلغ آنقدر كم باشد كه بشود آباقي مي مانند تعدادشان 

 ... قابل مالحظه اي پول خريد 
… 
ينش كلمات وي به اندازه اي بدون انعطاف متذكر شدم كه در گز ... - 9

است كه دادگاه ممكن است در كاربرد و اعمال مناسب قانوني در 

به عنوان مثال، .  كه ممكن است برگزيند، با دشواري روبرو گردد انگلستان

 غير ممكن است كه بتوان تعيين غرامت مربوط به از ميان رفتن �تقريبا

قوانين مربوط به ملي كردن ذغال و » بر طبق «  را ر ايرانامتياز نفت د

عدم انعطاف : نخست وزير اظهار كرد . فوالد در انگلستان انجام داد 

وي مايل نيست كه . نست آ همان چيزي است كه وي خواستار �دقيقا

انگليسي ها بتوانند با استفاده از وكالي زيرك از انعطاف كلمات براي 

  .ترده تر ساختن پايه و مبناي تعيين غرامت استفاده نمايندگس

،  كردن چند سئوال در باره قيمت هاپس از طرح...  نخست وزير – 14

اظهار داشت كه مايل است قيمتها را براي نفت تصفيه شده بپذيرد اما نه 

وي مي توانست نفت را به بهاي خليج فارس بفروشد و . براي نفت خام 

 ...ن را به اياالت متحده به بهاي كمتري بفروشد آ كه دليلي نداشت
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من پاسخ . نخست وزير پيشنهاد كرد جمله مربوط به نفت خام حذف شود  

ينده از آچه هرگاه به دالئلي پااليشگاه در . اين غير ممكن است : دادم 

اركات ، سازمان تدتواند محصوالت نفتي را تحويل دهد نكار بيفتد و ايران

نخست ...  تضميني متكي باشد دفاعي بايستي در قبال وام پرداختي ، به

دور ريختن و بخشش نفت « من هيچگاه با :  اظهاركرد وزير با عصبانيت

 ، درصد تخفيف از قيمت خليج فارس35 از راه دادن  ،»خام ايران 

 ... موافقت نمي كنم

 درصد گزاف است 5/4 نخست وزير اظهار كرد به نظر وي نرخ بهره – 15

ن بخشي از يكصد ميليون دالر است آمن توضيح دادم بهره فقط براي ... 

.  به سازمان تداركات دفاعي بدهكار مي باشد كه شركت ملي نفت ايران

 درصد بهره به سپرده هاي 2 تنها بانك مركزي امريكا: وي اظهار كرد 

در حالي كه دولت امريكا از ايران مطالبه .  پردازد ن بانك ميآايران نزد 

ن اظهار آبا خشم و يا با تظاهر به نخست وزير ... صد بهره مي كند  در5/4

من ربا نمي . من هرگز نمي توانم اين نوع قرارداد را  بپذيرم : كرد 

، حتي به دولت اياالت متحده  و هديه اي از منابع طبيعي ايرانپردازم

 ) كتاب 121 تا 114صفحات . (دهم امريكا نمي 

 مي خواند و به قول خود، لبه  چنين مردي را عامل امريكا  حزب توده:توضيح 

بديهي است  براي  . تيز حمله خويش را متوجه او و حكومت ملي او كرده بود 

 در اين انورخامه اي دكتر  .، دليل مي تراشيدسابق» شوروي « وابستگي  خود  به

 رفتند ولي توطئة آنها عليه ملي كردن صنعت انگليسي ها از ايران« : باره مي نويسد

اين توطئه ها از دو طريق .  و جبهة ملي ادامه يافت و حكومت دكتر مصدقنفت

ال با نقاب و بي نقاب آنها در هيئت حاكمه و  يكي توسط عم:انجام مي گرفت 

 جنبش ضد استعماري اگرنفتي ها. ي بوسيلة حزب تودهدستگاه حكومتي و ديگر

. را از چپ مورد حمله قرارميداد ايران را از راست ميكوبيدند، حزب توده آن
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ظاهرا  اين دو حمله متضاد يكديگر اما در واقع مكمل هم بودند و توطئه واحدي را 

حزب توده به ادعاي اينكه مي خواهد بطور قاطع و انقالبي عليه . كيل ميدادندتش

امپرياليسم امريكا و انگليس مبارزه كند، اخالل ميكرد، زد وخورد براه مي 

انداخت، كشت وكشتار برپا مي كرد وآشوب مي آفريد و نفتي ها در مجلس، 

  جا كه مي توانستند آندرمطبوعات، در ميان محافل حاكمه، در بازار و خالصه هر

را بزرگ ميكردند، اغراق مينمودند، وحشتناك جلوه ميدادند، تخم ترس و هراس 

. در دلها مي پراكندند و دولت مصدق و جبهة  ملي را مسئول آن مي شمردند

بدين سان دوجناح ظاهرا  متضاد دست در دست هم پايه هاي جنبش ضد 

متزلزل مي ساختند و مقدمات سقوط استعماري وحكومت ملي را كه مظهرآن بود 

  ،تا كودتا از انشعاب ،انورخامه اي( » .و نابودي  آنها را فراهم مي آوردند

 ) 348 ص ،انتشارات هفته

. ، موضعي بدتر از موضع دربار داشتنددر اين زمان، مطبوعات مخالف نيز   

 از جمله روزنامه  متعدد خود،ي در روزنامه ها و نشريه ها تودهوابستگان به حزب

حكومت ملي او را، همراه با روزنامه  دكتر مصد ق و ، همه روزه»بسوي آينده«

پيروي « باد ناسزا مي گرفتند و او را به هاي درباري، با سخيف ترين كلمات به 

زب ينده كه ناشر افكار حآبسوي . متهم مي كردند »  محض از امپرياليسم امريكا

دولت ... «  :، مي نوشت  بوديرت بيگانگان و روسيه شورويتوده و نوكران باغ

رياليسم امريكا راه خيانت و سازش با شركت  به پيروي محض از امپدكتر مصدق

به جانب دولت دكتر مصدق كجا مي رود ؟ .. . را در پيش گرفته استنفت جنوب

سازش . نه از امريكا، و گرنه چرا مملكت را به امريكا مي فروشداطاعت كوركورا

 لت ايران در مسئله نفت مورد نفرت شديد مننگين دكتر مصدق و جبهه ملي

 مراقب و با هوش ايران كامال  واضح و آشكار است كه اكنون براي مردم... است
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  با نام ظاهرهد به سود امپرياليسم پايان دهد وت را مي خوادولت  مصدق مسئله نف

 ... در منابع نفتي ايران پا برجا نگاه داردفريب ملي شدن، نفوذ استعماري را

دكتر مصدق علنا  به منافع ملت ما ....  نقش دالل نفت را بازي مي كندمصدق   

پرياليستي  به ملت ما خيانت مي ورزد و براي پابرجا نگهداشتن نفوذ ارتجاعي و ام

، نشر   جلد اول، قلم و سياست ، سفري محمد علي( » ....از پشت خنجر مي زند 

 ) 503  ص ،نامك 

،  اش و دارو دستهمصدق«   بهمن روز نامه بسوي آينده تاكيد مي كند16در * 

( »...يي مي دهندهرروز سند تازه اي از چاكري خود در آستان استعمار آمريكا

  ) 582  ص ،همانجا 

 و در بار پسر رضا خان يكي دولت مصدق« :و همچنين روزنامه مردم مي نويسد    

 فقط. ارچوب منافع امپرياليستهاستچه خورد آنها در زد و. بدترندديگري  از

( » .ا واژگون كندمبارزة متحد خلق مي تواند حكومت ستمكار دربار و دولت ر

« :  مي افزايد »بسوي آينده«و بدنبال آن   )31/ 12 / 6بتاريخ  ، 174مردم شماة 

ز سرنيزه ا درميان حصاري  »پيشوا« . دولت مصدق روز به روز رسواتر مي شود

اين چه ... پنهان شده است و فريادهاي خشم و كين ملت را ناشنيده مي گيرد

لت خروج از خانه را برخود حرام كرده و در پيشواي ملتي است كه از ترس م

نشريه  ) 31/ 11 / 27ينده  بتاريخ آبسوي (  »!ساية صدها سرنيزه بسر مي برد

 كاريكاتورهاي سخيف و زننده در ناسزا گوئي  و تخريب چلنگر در لواي شعر و

كاريكاتوري كه :  بعنوان مثال  . مصدق و حكومت  ملي گوي سبقت را ربوده بود

و .  مي رقصاند اورا با طناب امريكاصدق را به صورت عنتر كشيده بود ومدكتر 

از /   ؛  مرحبا آقاي لوطي عنتري "لوطي  عنتري"«   ؛ بود آمده زير اين كاريكاتور

 اين عنتر هي بكش/ سفت كن  شل كن سر زنجير را !/  تمام لوطيان لوطي تري 
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او سر پا !/   اين زبان بسته زبندپيچده ن سر/   هلندي امريكا ببر گاهي گاه/ پير را

هست اين عنتر از آن !/ چشم او سفره احسان تست/  بر فرمان تست گوش

 يك    دوشنبه، -چلنگر ( »!...خوب مي رقصد  بساز ديگران!/  بازيگران

  )1331ارديبهشت 

 كه روزنامه  ه چلنگرنامروزم كه در بياد دار« :   مي نويسد  فريدون كشاورز   

 و تحت نظر شاعر خوش قريحه گيالن افراشته اداره  حزب تودهمعروف فكاهي

 با لباس  كاريكاتوري از دكتر مصدق، )حزب توده  (  تحت تأثير رهبري،ميشد

يي اين  اركستر امريكاست و هاريمنزنانه چاپ شده بود كه مشغول رقصيدن ا

  )77ص ، » من متهم مي كنم  «،دكتر فريدون كشاورز ( » رقص را  اداره مي كرد 

    

 كساني ،بيگانگان و وشان سرسپرده به درباراما دربرابرمجيزگويان قدرت و قلم فر 

 قدما، در خدمت استقالل و آزادي  و، به قلماز اهل قلم نيز بودند كه در آن زمان
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ن آاز .  آنها به نيكي ياد و  قدرداني كنيم بجاست از.  و مردم بودند ايران

  شيرازيزنده ياد شهيد امير مختار كريم پورخدمتگزاران فداكار، يكي 

« نام  دوران معاصر تاريخ مطبوعاتي ايران،  مدير روزنامه  بيكي از روزنامه  نگاران

 امير مختار كريم« .  استقالل و آزادي ايران بشهادت رسيداست كه در راه» شورش

 و از دودمان كريم تخلص كرده، فرزند امير قدم علي» شورش « پور كه در شعر

واده ي روستايي، به ك خان هجري شمسي در شهر فسا در ي300خان زند، در سال 

 آن   را گرفت و به نشر، امتياز روزنامه شورش1329 كريم پور در سال .مدآدنيا 

 و ستم را چشيده بود، وقتي  وارد پرداخت و چون در طول زندگي، طعم تلخ فقر

ر گرفت  شد، قلمش در خدمت محرومان قراخدمات مطبوعاتي و روزنامه نگاري

مي رفت، عليه دربار مقاالت تند و   به شمارضمن اين كه از هواداران مصدقو 

 راهي  مي رفت كه از همان  ، او 1332 – 329در سال هاي . مهيجي مي نوشت 

زيرا قلمش رسوا كننده . ، مدير روزنامه ي مرد امروز، طي كرده بودمحمد مسعود

از كتاب سخنوران نامي معاصر ايران .( گرش نيز روزنامه اش بودو افشاگرانه و سن

 )   قمي تĤليف  محمد باقر برقعي

 ،از رهبران سابق حزب توده، زدكتر فريدون كشاورو الزم به توضيح است كه     

  شادروان  محمد مسعود در بارة ترور» كنم من متهم  مي« در خاطرات خود بنام 

 نفر  ديگر از اعضاي حزب در ترور 6 و  و كيانوريخسرو روزبه«: مي نويسد

، كميته مركزي حزب توده من متهم مي كنم( »محمد مسعود شركت داشته اند

  )1357   تهران،تشارات خلق ان، 53 ص ،ايران

 -ي  امريكاي رژيم كودتار از لكه هاي سياه بر دامن فجيع كريم پومرگ   «

 روزنامه اش به دربارداشت، پس  او بخاطر حمالت سنگيني كه در.انگليسي است
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، او را م به محاكمه اش بكشدنكه رژياز مدتها  آوارگي، دستگير شد و پيش از آ

 » ند و مرگ فجيع او را خود كشي اعالم كردند سوزاندزنده زنده در آتش

 روز سه شنبه غروب« : نوشته است در باره ي كريم پور شيرازيسيابيبهرام افرا    

، دكتر صدق اسارتگاه دكتر م كه زرهي2 در ميدان پادگان لشكر 1332ند  اسف23

 مرداد بود، مراسم 28و بقية  قربانيان كودتاي فاطمي، كريم پور شيرازي 

. انجام گرفت) پهلوي( رضا و علي) پهلوي( ، با شركت اشرف چهارشنبه سوري

را از سلول بيرون كشيدند، پيكرش را آلوده به نفت كردند و با  اينان كريم پور

مرد، درميان شعله ها به هرسو . افروختن آتش، جشن منحوس شان را آغاز نمودند

 او را در حالي كه ديگر فرداي آن روز... مي خنديدند... نمي دويد و جنايتكارا

درآن جا، تمام توان . رستان ارتش منتقل كردنداميدي به زنده ماندش  نبود، به بيما

اما دكتر ! االحضرت اشرف مرا كشتو:  كرد و فرياد زدخود را در گلو جمع

. دديوانه است،  هذيان مي گوي:  با تمسخر گفت– پزشك مخصوص – ايادي

ر ود داشت، به مسگ هفت زخم سرنيزه بر خباالخره پيكر  سوخته اش را كه جاي

 ) 358 ص - انتشارات نيلوفر،»مصدق و تاريخ «- رام  افراسيابيبه(  ».آباد بردند

 كه بعدها نوشته شد، به روايت ديگر در اين مورد نيز با توجه به مطالب بسياري

نوشته است  – كه  قبل و بعد از كودتا با شاه و دربار رابطه داشت - حسين مكي

ال  كه در ايام نوروز سوي به ديداري . ميان گذاشته است  در  شاهحقيقت را با

نوشته  كتاب خاطرات خود 419 و در صفحه كرده با شاه داشت اشاره 1334

 : است

 را كه در   مدير روزنامه شورش شيرازيگفتم شهرت دارد كه كريم پور ... «

ين بر لشكر دو زرهي زنداني بوده نخست به چوبه اي بسته اند و با تلمبه امشي بنز

 زده اند و سپس با شليك گلوله اي به مغزش او را كشته اند و با او پاشيده و آتش
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چندش آورآن  چگونگي  مردم دل خوشي از او نداشتند معهذا طرز قتل وآنكه

» !...مي گويند اعليحضرت خواسته است از او انتقام بگيرد توليدتنفركرده است و

  )171  ص،، نشر نامك   جلد دوم،ياست م و س قل، سفري محمد علي(

«  قطعه شعري  سرود  و در آن از قلم تيز  در زندانشادروان امير مختار كريم پور  

 :در دل  خصم سخن گفت»  شورش

  چنان كار كند بدل خصم» شورش« كلك 

 .كه بدان  كوه كران تيشه ي فرهاد نكرد

، در واقع افشاگر بسياري از توطئه تر مصدق دك حكومت مليشورش در دوران    

پور براستي جان  كنان نهضت بود، و كريمباريان و كارشهاي ضد مردمي در

يك بار خودش  در اين مورد چنين .  توطئه گران گذاشتخودش را بر سر  افشاي

 :نوشت

نكه به ويم و بنويسم ولو اي سوگند ياد كرده ام كه حقايق را بگبه قرآن مجيد...« 

چون ...  عهد و پيمان محكمي  بسته اممن با خداي خويش. قيمت جانم تمام شود

ت،  هزارها فساد و هزارها  آن هزار ها خيانه هايي را باال مي زنم كه در زيرمن پرد

من جدا  مصمم هستم كه اين مبارزه سر سخت و ...  نهفته استبدبختي و بيچارگي

حد مرگ شرفمندانه سرخ كه ايده آل و آرزوي ديرين من  را تا سرناپذيرآشتي 

ار اين سه شماره ي  من كامال  در طي انتشچون. است، ديوانه وار دنبال  كنم

 در مقدمه، شهادتين  خطر را پيش  بيني و احساس مي كنم و ناچارروزنامه شورش

 -، انتشارات نيلوفر» و تاريخمصدق «- ابيبهرام  افراسي(  » ...خود را ادا كرده

 ) 359ص

 از سوي 888 . 1/2553 – 1753تلگراف شماره  ( 285 سند شماره ◄

 ژانويه 17ران ، ته، به وزارت امور خارجه در تهران، سفير امريكاونهندرس



 ٢٢�

حاوي )  مالحظه شود �، سري، پس از دريافت فورا شب10 ، ساعت 1953

از .  است  با نخست وزير و پيشنهادهاي متقابل مصدقگفتگوهاي هندرسن

، با توجه به روزهاي پاياني اين  نكات را كه گوياي موضع مصدقسند، 

 : وريم آ، مي  در امريكا، هستندحكومت ترومن

 با مصدق)  دقيقه اي 90(  كوتاه � من هم اكنون از يك ديدار نسبتا– 1

 ...مراجعت كردم 

اين :  پاكتي به من داد  و گفت  پس از انجام تعارفات معمول، مصدق– 2

 ...همان پاسخي است كه به شما قول داده بودم 

 هيچگاه نمي توانند درك ولي مردم ايران.. : . نخست وزير اظهار كرد – 3

كنند چرا اياالت متحده بايد ميلياردها دالر براي كمك به تركيه بدهد 

 درصد بهره براي پرداخت اين نوع وام به ايران، از اين 5/4ولي اينك 

، وي پيشنهاد  بر اين در پاسخ به پيشنهادات مابنا... كشور مطالبه مي كند 

 ميليون 65 ميليون دالر به 133كند فروش نفت از سوي ايران از مبلغ مي 

اين ...  پرداخت شود � ميليون دالر وام نقدي فورا50دالر كاهش يابد و 

نفت خام و . زيرا وامي وجود ندارد . كار متضمن بهره اي نمي باشد 

 ميليون دالر بالفاصله تحويل اياالت متحده مي 65تصفيه شده به ارزش 

 . ود ش

مشكل ديگري كه وجود دارد نام سازمان :  نخست وزير اظهار كرد – 4

 بسيار ناراحت اين براي دولت ايران. خريداري كننده امريكائي است 

كننده است كه وارد انجام اين گونه معامله با سازمان تهيه و تداركات 

م مي شود كه از سوي برخي محافل در ايران دولت مته. دفاعي بشود 

 ...وارد نوعي پيمان دفاعي با اياالت متحده شده است 

 ميليون دالر كاهش 65 كه مقدار خريد به   با اشاره با پيشنهاد مصدق- 5

 حداقل يكصد ميليون وي همواره اصرار مي كرد ايران: داده شود، گفتم 

ايران بشدت به اين مبلغ :  كرد نخست وزير اظهار. دالر نقد تحصيل كند 



 ٢٢٧

ورم تا اين كه آ ميليون بدست 50نياز دارد ولي من ترجيح مي دهم تنها 

 !...، از دست بدهد ن نيت ايرانيان را با تحميل بهرهاياالت متحده حس

اين .  نيست سازمان مزبور جزئي از وزارت دفاع امريكا: ...  من گفتم – 6

گزار اجرائي مستقل است كه مسئوليت خريد بسياري از سازمان يك كار

وارد كردن هر نسبت يا اتهامي بدين . انواع مواد اوليه را برعهده دارد 

 نظر رسيد كه نخست با اين وصف، به. اني قابل رد است سآبه ... مضمون 

 .وزير در اين مورد تا حدودي سمج است 

  ) 1026 تا 1022صفحات  ( 

  ، از سوي هندرسن888 . 2553/ 1 – 1753تلگراف  ( 206 سند شماره  ◄

 11 ، ساعت 1953 ژانويه 16زارت امور خارجه، تهران،  به وسفير در تهران

 روشن مي كند )فاصله پس از دريافت مالحظه شود ، بالشب، بكلي سري

ه كند و بهانه تراشيهاي خرين فرصت استفادآنكه از آ براي كه مصدق

نها را براي تشكيل هيأت داوري يك آرا از سوئي و  تقالي انگليسي ها 

، بي اثر كند،  موافقت هاي جديدي را بعمل مي  ديگراز سويطرفه اي 

 :  ورد آ

، موضع دولت اي سه موافقت نامه پيوست يادداشتدر باره پيش نويسه

 : ده است در چهار بخش بيان شايران

 : بخش اول 

ايل است به اختالف نفت پايان  مبدين مناسبت كه دولت ايران ... - 1

ماده است كه دعاوي مربوط به غرامت شركت و دعاوي دولت آ، لذا دهد

در صورتي . ايران را به قضاوت ديوان دادرسي بين المللي واگذار كند 

 تنها ديوان دادرسين واقعيت كه كه انجام قضاوت اين ديوان به علت اي

ها مطرح باشد، به مانع بر به مواردي رسيدگي مي كند كه ميان دولت

،  دولت ايران  براي از ميان برداشتن اين مانع موافقت مي كند ميخورد



 ٢٢٨

دعاوي مزبور از سوي ديوان دادرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و 

 ... باشند دولتين ايران و انگليس طرفين دعوا

 مبادله نامه ها: بخش دوم 

 . عقيده دارد نيازي به مبادله اين نامه ها نيست دولت ايران... 

 :بخش سوم 

پيش نويس موافقتنامه مربوط به معامله نفت به ترتيب زير تغيير داده مي 

 . شود 

موافقت مي : موافقتنامه فروش به يك شركت بين المللي : بخش چهارم 

 با يك شركت بين المللي كه در خارج از ت ملي نفت ايرانشود كه شرك

، براي انعقاد يك موافقتنامه بازرگاني ي رسد به ثبت مايران و انگلستان

، به مقادير عمده و براي مدت جهت فروش محصوالت نفتي و نفت خام

شركت . دام نمايند  مورد توافق قرار مي گيرد، اق�چند سال كه متعاقبا

، ممكن است در ه در خارج از ايران قرارداد داردنفت ايران و انگليس ك

 .اين شركت بين المللي شركت داشته باشد 

 1853تلگراف  ( 288و سند شماره  ) 1953 ژانويه 17، تهران ( 287 سند ◄

متحده به ت ، وزير امور خارجه اياالچسنآ ، از سوي 888 . 2553 / 1 –

  بعد از ظهر، 4: 39 ، ساعت 1953ه  ژانوي18، ، واشنگتن در لندنسفير امريكا

حاوي ارزيابي ) ، بالفاصله پس از دريافت مالحظه شود بكلي سري

نكاتي از ارزيابي .  هستند چسن از پيشنهادهاي متقابل مصدقآ و هندرسن

     :وريمآ را مي نچسآ

ي موافقتنامه غرامت ناميده شود كه مي بايست( در باره موافقتنامه داوري * 

 گام بزرگي به جلو برداشته شده ومصدق موافقت نموده است ، به نظرما)

اين رويداد به ميزان زيادي ماهيت . اختالف ميان دو دولت طرح شود 

 ...يدگي متن مورد نياز را ساده مي كند موافقتنامه و پيچ
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 كه برگزيده مي شود مي  در باره اين كه قانون انگلستاننظر مصدق* ... 

، به  باشدبر قوانين ملي شدن در ايرانبايستي از نظر تاريخ زماني مقدم 

 . بايستي قابل قبول باشد نظر مي رسد كه منطقي است و بهرحال

، اينست كه تعهد وي ه دراين راستا مي توان تعبيرنمودازجمله نكاتي ك* 

،از قرارداد سازمان  جهت انعقاد يك قرارداد بازرگانيغاز مذاكرهآبه 

تداركات دفاعي خارج و جدا شده و هيچ تعهدي در باره زمان انجام اين 

ن آو اهرم و انگيزه الزم در موضوع اقساط بعدي . مذاكره وجود ندارد 

 ...، به كنار گذاشته شده است  امريكا  نيز، با پرداخت يكباره وام از سوي

  درحقيقت اوپي برده بود كه امريكا.نوعي اعتراف به هوشمندي مصدق: توضيح 

پيشنهاد متقابل . و استفاده كندقصد دارد از اقساط وام، براي وارد كردن فشار به ا

، پيشاپيش رها كردن خود از فشار بعدي ) ميليون دالرنفت65فروش معادل ( او 

  . امريكا  بوده است

با توجه به همه نكات باال، ما به اين نتيجه دست يافته ايم كه بهترين * 

نست كه همان پيش نويس خودمان را به عنوان اساس آتاكتيك 

نيم براي تأمين نظرات ما تغييراتي كه مي توا. كار بريم گفتگوهاي بعدي ب

نكه تأثير واقعي در نيات مذاكرات آ، خواهيم داد بدون  بدهيممصدق

، پيشنهاد اوليه خود براي ما در اين محدوده. ي داشته باشد بازرگان

، با اين يندهآوام در مقابل تحويل نفت در پرداخت يكصد ميليون دالر 

نچه كه به عنوان آضيح كه به نظر اياالت متحده اين پيشنهاد بر اساس تو

 تشخيص مي دهد  ارائه شده است،  را حفظ خواهيم نيازهاي واقعي ايران

 .كرد 

نظر ما را كه با توجه به  اميدواريم كه انگليسي در مورد مبادله نامه ها ما* 

... ( ، خواهند پذيرفت مهم استامري غير محدوده ساير موافقتنامه ها 

 )  كتاب 1035 تا 1033صفحات 



 ٢٣٠

حاكي از  ) 1953 ژانويه 18، لندن ( 290 و شماره 289د شماره  دو سن◄

 در د، سفير امريكاگيفور. نند كه انگليسيها بنا بر وقت گذراندن دارندآ

، رگه هائي نهاآبه نظر  ... «ارش مي كند كه ، به وزير خارجه خود گزلندن

 در بازنويسي از نظرات شيطاني در تغييرات متعددي كه از سوي مصدق

نها بخصوص نگران بودند آ. ها صورت گرفته بود، وجود دارد  پيشنويس

ورد و آ ميليون دالر وام را بدست 50نست كه آكه قصد وي به سادگي 

ا  بر عهده گيرد  و در همان زمان، هرچه كمتر كه ممكن باشد تعهداتي ر

شرائطي را در اسناد بگنجاند كه براي انگليسي ها و همين طور براي 

به سبب اين برداشت تند و افراطي كه .  امريكائيها نوعي تله انفجاري باشد

 ،دارند انگليسي ها با مطالعه بيشتر پيشنهادهاي بازنويسي شده توسط مصدق 

خي توضيحات روشن كننده در باره اهميت اميدوارند ممكن باشد  بر

ها داده است، كسب  تغييراتي كه مصدق در بازنويسي اين پيش نويس

 ...كنند 

امروز دو نشست در « چسن گزارش مي كند آ، گيفورد به 290   در سند 

وزارت امور خارجه انگليس تشكيل و بطور عمده اختصاص به گفتگو در 

برداشت اوليه دو تن از .  داشت از تهران سفارت 2762باره تلگراف شماره 

 در نشست نخست، اين بود كه مسئوالن وزارت امور خارجه انگليس

 پيشنهادهاي متقابل 

در . مشكالت روشن است گرچه وجود بعضي . خيلي بد نبود ) مصدق( 

ت نفت ، شركان خزانه داري، وزير سوخت و نيرو با نمايندگنشست بعدي

 و انگليس و نمايندگان وزارت امور خارجه، از جمله مشاور حقوقي ايران

ن وزارت خانه، برداشت اوليه بطور اساسي مورد تجديد نظر قرار گرفت آ

 )  كتاب 1041 و 1039صفحات ... ( براز شد او ترديدهاي عمده اي 



 ٢٣١

غاز آ يك روز به  ژانويه است و هرچند هنوز19 مورخ 291 سند :توضيح 

 در  مانده است، اما وزيري كه گزارش هندرسنيزنهاورآرياست جمهوري 

 .  وزير خارجه جديد است اختيارش قرار مي گيرد، دالس

نكه كار در دوره دموكراتها به انجام رسد، بهانه آ براي  را،كوشش مصدق    

«         مصدق، در  در اين باره،.  بي نتيجه گرداندتراشي هاي حكومت چرچيل

ولي توفيق رفيقم «  )  : 180صفحه ( نوشته است » خاطرات و تألمات  مصدق 

علل عدم موفقيتم اين بود كه در انگليس حزب محافظه كار روي  و يكي از. نشد

 از ملت بيچاره و ه، كماكان دمام ش و مي خواست بهر قيمتي كه تمدآكار 

 سوء استفاده كند و براي پيشرفت مقصود زحمت زيادي كشيد تا مستأصل ايران

 » ، با خود شريك نمود  را هم در اين سوء استفادهامريكا
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 ٢٣٢

تن  از راه برانگيخيزنهاورآاثر گذاري برحكومت 

  ؟ بر ضد حكومت مصدقعوامل انگلستان

 

 

 
 

  شايگان سيد علي به ترتيب شمس الدين امير عالئي،در كنار دكتر مصدق

 نشسته اند و الهيار صالح
 

 از گفتگوهاي گزارشي است كه هندرسن ) 1953 ژانويه 19 ( 291 سند ◄

. ، در باره موضوع غرامت مي دهد رت خارجه به وزاخود به دكتر مصدق

، حتي بر سر كلمه هائي كه ممكن اين سند دقت تا حد وسواس مصدق را

 شود،  گزارش مي است موجب خورد و برد حقي از حقوق مردم ايران

به خاطر اصرار وي بر «  : براي مثال، هندرس به مصدق مي گويد  . كند 

، بيان و مقرر شود مربوط به مذاكرهاين كه در شرائط و حدود اختيارات 

» ول مطابق با اص« ، به جاي يك قانون انگليسي» طبق « امت را كه غر

يابي به توافق بر ، ثابت مي شود كه دستيك قانون انگليسي تعيين شود

من عباراتي را از قانون مربوط به ملي ... ن بسيار دشوار مي باشد آروي 

كردن ذغال را قرائت نموده و خاطر نشان كردم كه چگونه غير ممكن مي 



 ٢٣٣

 و بطور دقيق در تعيين غرامت شركت نفت ايران و �، منحصران راآباشد 

ول كرد كه انطباق و اعمال ، قب با اكراه و بي ميلي، وي. انگليس بكار برد 

دقيق عين قانون غير ممكن مي باشد و اظهار كرد مع الوصف وي به 

ن كلمه ممكن آزيرا به كار گرفتن . اعتراض دارد » اصل « استعمال لغت 

كه براي  را  است موجب شود دادگاه برخي از جزئيات قانون انگلستان

  )1047صفحه ( » .بگيرد ايران سودمند مي باشد ناديده 

 كه قرارداد   زاهدي-اين رويه را مقايسه كنيد با رويه دولت شاه : توضيح 

، بدون حق  جا به جا هيه كرده بودندكنسرسيوم را همان سان كه شركتهاي نفتي ت

صرف  را به تكردن حتي يك واو از تصويب مجلس گذراندند و منابع نفت ايران

 گزارش شده است كه»  سخن مي گوينداسناد«   كه در -كنسرسيوم دادند 

 براي حل  شرط خميني4 و نيز مقايسه كنيد با -درآينده به آن اشاره خواهد شد 

، بدون افزودن يا كاستن  تهيه و خمينيوزارت خارجه امريكامشكل گروگانها كه 

 امضاء  بهزاد نبوي كرد و قرارداد ننگيني به امضاء رسيد كهكلمه اي اعالمشان 

 قرار مي داد،  كه ايران را تحت قيمومت انگلستان1919ن را با قرارداد آكننده اش 

 . مقايسه كرد و سبب بر باد رفتن ميلياردها دالر ثروت كشور شد 

 معامله با سازمان يا هنوز به انجامآ «: پرسد  از او مي ، هندرسندر همين سند   

 و ن ذكرآ، در صورتي كه در ابتداي قرارداد نام كامل تداركات دفاعي

 سازمان ، تنها بدان سازمان به عنواننآن معين شود و پس از آوظائف 

 پاسخ مي مصدق »تداركات دفاعي اشاره شود، اعتراض و ايراد دارد ؟ 

ن ممكن است  آنمي توانم با يك مؤسسه امريكائي كه نام من «  : دهد

 به اياالت متحده مواد جنگي مي فروشد وارد ن داللت نمايد كه ايرانآبر

 ) كتاب 1049صفحه ( » . انعقاد قرار داد شود 

 يزنهاورآ، وزير خارجه در حكومت  دستور العمل دالس292 سند شماره ◄

 از سوي  888 .2553/ 1 – 2653تلگراف  (  است در لندنامريكابه سفير 



 ٢٣�

 ژانويه 26 ، واشنگتنر خارجه امريكا به سفارت در لندندالس وزير امو

بنا بر اين سند، دالس ابراز تأسف ) . ، بكلي سري  شب8: 06 ، ساعت 1953

 : كه انگليسيها به موضع پيشين خويش بازگشته اند مي كند

 نآ، اضر در مورد موضع عمومي انگلستان ما در حال حاظهار نظتنها « 

نها خواسته آ، ابراز تأسف از اينست كه بيان شده) پ ( طور كه در پيوست 

ا به ن رآ، خرين پيشنهادات ارائه شده به دكتر مصدقآاند با برگشت به 

 ، در همان راستاي پيشنهاد مشترك سيم ماه»مشترك « عنوان يك پيشنهاد 

 بايستي درك كنند كه ما به نقش هابه نظر ما انگليسي. ، عنوان كنند اوت

اياالت متحده در . خود در گفتگوهاي كنوني به گونه ديگري مي نگريم 

، ابتكار تهيه رئوس يك اانجام گرفته ميان مصدق و سفير منتيجه گفتگوهاي 

، به ل باشدموافقتنامه را كه ما اميدوار بوديم  براي هردو طرف قابل قبو

ما امتيازاتي را كه دولت انگليس به منظور دستيابي به . دست گرفت 

، به نظر با وجود اين. ا داد درك مي كنيم موافقتنامه  به مصدق توسط م

  به خودي خود داراي قداست و حرمتيه شد، تهما، اسنادي كه در لندن

ما اميدواريم كه انگليسي ها هر نكته . نمي باشد تا نتوان بدان دست زد 

يد مورد توجه قرار داده و آعدم توافق را كه در طول گفتگوها پيش مي 

ن وجود دارد يا اين كه آيا موضوع واقعي و مهمي در آتشخيص دهند كه 

نكات . ن را با نظرات مصدق نزديك كرد آي مي توان با تغييرات بيشتر

. » نها صرف نظر نكرد آحائز اهميت فراوان را از دست دست نداد و از 

 )   كتاب 1051صفحه (

د ، بسوور مي شود كه انگليسي هاآ را ياد، موارديدر همين يادداشت

 . خود، تغيير داده اند 

  خواسته شده است خاطر نشان شده و از انگليسي ها، در يادداشت  تغيير7

 ، براي نمونه. تغييرها چشم بپوشند از اين 
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، پيش نويسنگليسي ها در چند جا در ما مالحظه مي كنيم كه ا– 4« 

 المللي به  گنجانده اند تا معاون ديوان دادرسي بين�شرطي را مجددا

سي  به مناسبت محبوبيت ديوان دادراگر مصدق.... عنوان داور عمل نمايد

 اصرار مي ورزد كه مجموع ديوان دادرسي مي بين المللي در ايران

، ما اميدواريم كه انگليسي ها م نمايدبايستي در اين گونه موارد اقدا

زادي عمل اين تغيير را عملي آ بتواند با داشتن موافقت نمايند هندرسن

 و باز . » سازد 

،  به پرداخت بهرهوضوع الزام ايران گزارش مي دهد كه م هندرسن– 5« 

، نكته بسيار دشواري است چه اين موضوع به مسائل مذهبي و براي مصدق

، ما اميدواريم بنا بر اين. ينده مرتبط مي شود آسوء ظن تسلط بيگانگان در 

  بخش دوم به مطالبي مطابق سطور 6كه انگليسي بتوانند با تغيير مفاد بند 

ند كه هرگاه در نتيجه رأي دو طرف تفاهم دار« : زير موافقت نمايند 

، مبلغ بدهي ن به ديگري بدهكار تشخيص داده شد، يكي از طرفيدادگاه

مشمول پرداخت بهره نخواهد شد و دادگاه در تعيين ميزان غرامت مي 

 )  كتاب 1054 ص( » . بايستي به اين تفاهم توجه نمايد 

 – و دولت مافياهاي نظامي روحانيون دولت قابل مقايسه است با رويه: توضيح 

به ادعاي .  با بهره هاي باال  برده اند  را به زير قرضه هاي سنگين ايرانمالي كه 

 اسالم را برقرار  و مالتاريا دولتهي از اسالم سيلي خورد، چنين مصدقخميني

 !كرده و مجري اسالم است

 مي حاكي است كه هندرسن ) 1953 ژانويه 28 ( 293 سند شماره  ◄

 موافقت بستاند كه شركت سابق نفت حق ندارد بابت بقيه كوشد از مصدق

ن محروم مي شود، غرامت آ كه با ملي شدن نفت از –مدت امتياز نامه 

 : د بستان

وي . وري نمودم آمن به نخست وزير مفهوم گفتگوي پيشين را ياد« 

 به من گفته بود كه مايل است اجازه دهد هيأت داوري موضوع �صريحا



 ٢٣�

 كه صنعتي را در انگليس ملي غرامت را بر اساس هريك از قوانين انگلستان

در . فيصله دهد ، راي شركت سابق نفت قابل قبول استنموده است  و ب

ن اساس براي حل و فصل دعوا آ، اظهار نموده بود كه ت منپاسخ سئواال

 ، حتي اگر قانون انگليس كه برگزيده مي شود. مورد موافقت او مي باشد 

تي نيز ترتيبي آ از دست دادن منافع براي غرامت مالكين پيشين بابت

غاز شده آوني ما بر اساس اين بيانات بود كه گفت و شنودهاي كن.  بدهد 

. ورد چنين اظهاراتي را كرده باشد آوي اظهار كرد به خاطر نمي . است 

در باره بسياري از مسائل گفتگو كرده ايم  و من پيوسته روشن كرده ام كه 

اي از دست  به هيچوجه با هر ترتيبي كه متضمن پرداخت غرامت برايران

 1058 و 1057صفحه هاي ( » نمي نمايد ، موافقت ينده باشدآدادن منافع 

 ) كتاب 

من مطمئنم كه همه جامعه بازرگاني جهان « :  اصرار مي ورزد هندرسن 

معتقد بودند كه شركت در اصرار ورزيدن بر اينكه در تعيين غرامت از 

، ذيحق ز مي بايستي مورد توجه قرار گيردتي نيآدست رفتن سودهاي 

، به ور كه اكنون براي من بيان مي كندن طآضوع وي اگر مو. است 

 ».  گفتگوهاي ها پايان مي يابد �انگليسي ها اطالع داده شود، احتماال

 به بند دوم سند بازگشت و گفت  وي مايل است � مجددامصدق« 

ينده مي باشد، مورد آاصولي را كه مربوط به غرامت از دست دادن منافع 

نكه اطمينان داشته باشد كه مبلغ مورد آحظه قراردهد به شرط توجه و مال

مشاورانش به وي گفته بودند مجلس هيچگاه راه . ور نباشد آمطالبه سرسام 

ن ضعيف آحلي را كه متضمن پذيرش خطر ولو هر اندازه احتمال وقوع 

رداخت  را متعهد  به پدادگاه ممكن است ايران. ، قبول نمي نمايد باشد

،  ميليون ليره ساليانه150ادل رقم تي معآغرامت از دست دادن منافع 

من كوشيدم وي را قانع كنم كه ترس وي بي .  سال بنمايد 32براي مدت 

قضات ديوان مردماني منطقي بودند و احتمال صدور چنين . اساس است 
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وي اصرار ورزيد كه خطر وجود . نان نمي رود آرأي مهملي از جانب 

 )  كتاب 1060 و 1059صفحه هاي ( » ... د دار

 . 2533 / 1 – 2853تلگراف  ( 294 را سند شماره  اثر استقامت مصدق◄

 به سفارت در ر خارجه امريكا، قائم مقام وزير امو، از سوي ماتيوز 888

 :) ، بكلي سري   شب7:  49، ساعت  1953 ژانويه 30، ، واشنگتنلندن

 حد اقل اين امكان وجود دارد كه تغييرات پيشنهادي از سوي مصدق«  

همانطور كه ما اينك . ممكن است يك نوع موهبت به شكل پنهاني باشد 

موضع وي را دركي مي كنيم، او ممكن است چنان جمله بندي و نگارشي 

ط و حوزه اختيارات در مذاكره بپذيرد كه با موضوع انگليسي را براي شرائ

نكه بشود به ترتيبي آبشرط . ينده تطبيق نمايد آها در مورد موضوع منافع 

نقدر شديد نمي باشد كه  آوي را مطمئن ساخت كه هر قضاوتي عليه ايران

 نا معيني استمرار يندهآفراتر از توانائي و ظرفيت اقتصاد كشور رفته و يا تا 

بمنظور ارائه مثال در اين باره، ما در اين پيام فرض مي ... و ادامه يابد 

 �ن مي تواند بعداآگرچه تعداد دقيق .  سال باشد 20نمائيم كه اين زمان 

اين فرمول مي تواند تصريح نمايد كه . مورد بررسي يا مذاكره قرارگيرد 

 سال 20ا براي مدتي كه بيش از ويژه ر مدهاي ناآ درصد از در25ايران 

ن را به پرداخت غرامت بر اساس رأي آنمي باشد، كنار مي گذارد و 

 ) كتاب 1062صفحه ( » ...داوري تخصيص مي دهد 

با :  را بازگو مي كند  ، موضع حكومت چرچيل295 سند شماره ◄

 . 2553 / 2 – 253 تلگراف(  تماس ديگري گرفته نشود حكومت مصدق

 به سفارت در رجه امريكا، قائم مقام وزير امور خا ، از سوي ماتيوز888

، پس از  بعد از ظهر، سري فوري6:  16 ، 1953 فوريه 3 ، واشنگتنانگلستان

 ) :دريافت الافاصله مالحظه شود 

نست آنها ترجيح مي دهند آها اظهار داشتند كه گزينه اي كه انگليسي « 

ن، ما مي بايستي بر سر آبه جاي .  تماس ديگري گرفته نشود كه با مصدق
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جاي خود باقي بمانيم و منتظر شويم تا مصدق درخواست گفتگوي 

خ ن نيز مي بايستي راجع به اسنادي باشد كه در تاريآو . ديگري را بنمايد 

نها اظهار داشتند كه تشخيص مي دهند كه آ.  ژانويه به وي ارائه شد 15

 28يشنهادهاي ارائه شده از سوي مصدق، در گفتگوي ممكن است ما پ

 كه نياز مند هادهاي متقابل تعبير و تلقي كنيم، به عنوان پيشنژانويه را

 موافقت بنا بر اين، هرگاه ما نتوانيم با اين امر. پاسخي از جانب ما است 

، با اكراه موافقت مي كنيم  هيچ تماس ديگري نبايد گرفته شودنمائيم كه

 :اقدام بر اساس گزينه دوم انجام گيرد 

اين تماس  براي .  مي باشد  با مصدقگزينه دوم عبارت از تماس هندرسن

ز  كه پيش انچهآ بر اساس �اين منظور گرفته مي شود كه گفتگوها مجددا

ك ها به بند زير راجع به تاكتي. ، از سر گرفته شود  ژانويه جريان داشت28

، از پيام وزارت امور خارجه انگليس به سفارت شكل دقيق و كلمه به كلمه

 :انگليس نقل شده است 

 را به بررسي  ممكن است سعي كند دكتر مصدققاي هندرسن« آ

قاي آمنظور من اين نيست كه .  ژانويه فراخواند 15اي مورخ پيشنهاده

هرچه ما اسناد بيشتري به . هندرسن بايستي اسناد جديدي را ارائه نمايد 

دكتر مصدق تسليم كنيم خطر بيشتري وجود دارد كه در صورت شكست 

نها را منتشر كند و همينطور خطر  بيشتري وجود دارد كه آمذاكران، وي 

ينده، مايل نشود كاري را كه دكتر مصدق آ، در در ايرانهيچ حكومتي 

 ) كتاب 1066صفحه ( » » . رها كرده است، از سر بگيرد 

ما تأسف « :  از موضع انگليسها ناراضي شده اند بنا بر همين سند، امريكا

خرين آن طور كه مشهود است آخود را از اين كه انگليسي ها 

 وزارت امور خارجه امريكا 5076نهادهاي ما را كه در تلگراف شماره پيش

 پيش از اينكه اظهار(  مخابره شد  به سفارت در تهران1919كه به شماره 

 .، مورد توجه قرارنداده اند، ابراز كرديم )نظرشان را براي ما ارسال كنند 
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ان اجزاء و بخشهاي ور شديم كه در هنگام تماس مان تنها همآما ياد

 را كه به نظر ما معقول مي رسيد يا در  ژانويه با مصدق28گفتگوي مورخ 

... ، برگزيده بوديم  ها سودمند و داراي فوايدي بودندواقع براي انگليسي

باره گامهاي بعدي كه بايد ، در ما از اين كه طي مذاركات در لندن

بطوري كه از . حرك از دست رفته است، متأسفيم  تبرداشت، به وضوح

اين جا ديده مي شود، ما سوء ظن داريم  كه انگليسي ها دوباره به اين 

نتيجه رسيده اند كه غير ممكن است بتوان با مصدق معامله كرد و ما بايستي 

تصديق كنيم تغييراتي كه در موضع وي داده مي شود موجب فراهم 

ما تا حدود معيني حداقل ... گيريهائي مي شود مدن زمينه چنين نتيجه آ

به . و يك نواخت و هميشگي قرار داريم » مسير مشترك « دوباره در 

، در نزديك ترين مي كنيم موضع انگليسي ها بالنسبهعبارت ديگر، فكر 

ادتري نها فشارهاي زيآفاصله، از اصول قرار دارد و هيچ قصد نداريم به 

، چنانچه بنظر يا شخص هندرسن( ن  اياالت متحده بنا بر اي... وارد كنيم 

كوشش كرده اند پيشنهادي را روي كاغذ بياورند كه ) برسد كه بهتر باشد 

، ما سعي ن موافقت كندآر مصدق بتواند  با اگ. به نظر ما منطقي هستند 

ظر ما ن... ن موافقت كنند يا خير آيا انگليسي ها با آخواهيم كرد دريابيم 

تهيه كنيم ، بنحوي هراندازه ممكن باشداينست كه مي بايستي مدارك را 

تنها با تغييراتي . كه به پيش نويسهاي كنوني انگليسي ها نزديك تر باشد 

موافقت كنيم كه با نكاتي تطبيق نمايند كه مصدق مطرح ساخته و به نظر 

، ما  كردمصدق اصول پيشنهاد ما را  ردچنانچه ... ما منطقي هستند 

 مي بايستي در وضعيت عقب كشيدن و بيرون رفتن از مذاكرات �احتماال

 ) كتاب 1068 و 1067صفحه هاي (» . باشيم 

وردن فرصت  آ چون انگليسي ها به رويه طفره رفتن به قصد بدست ◄

 ادامه مي دهند، مصدق تهديد به فروش نفت براي سرنگون كردن مصدق

سند  (   :ي كند كه براي خريد نفت قدم پيش گذاردبه هرخريداري م
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 بعد از ظهر، 1 : 01 ، ساعت 1953ه  فوري10، ، واشنگتنسفارت در لندن

  ) ، مالحظه شودسري، بالفاصله پس از دريافت

ما همچنين به علت يك عامل ديگر كه براي ما در چند هفته اخير ... « 

، تهديد  مضطرب و به وضوح نگران كرده استشكار شد، فكر ما راآبيشتر 

 ما از . درصد تخفيف است 50متقاضيان با  به فروش نفت به كليه مصدق

عرضه يكباره مقدار مدتي پيش بر اين انديشه ايم كه عامل بازدارنده در 

 به بازار، در درجه اول تهديد دست زدن انگليسيها به اقدام زياد نفت ايران

كه در حقوقي نبوده بلكه اين تهديد بيشتر از ناحيه وضعيت بازرگاني است 

اينك به . نها باشد آكش شايد مهمترين تفدسترس نبودن كشتي هاي ن

ينده نفتكشها و از جمله نرخ آ وضع سرعت در حال روشن شدن است كه

ن چنان خواهد شد آ، ينده خيلي نزديكآبطور دربست، در نها آاجاره 

به نظر ما مي . كه مصدق ممكن است بتواند تهديد خود را عملي سازد 

 ) كتاب 1070صفحه ( » .رسد كه اين يك واقعيت غير قابل اجتناب باشد 

ود كه الينحل بماند و راه حلي جز ، مشكلي نبمشكل نفتبدين سان، : توضيح 

.  باشد، نباشد كا و گشودن پاي سلطه گر ديگري كه امريتسليم دوباره به انگلستان

دند ، سد مقاومت ملي را نمي شكست، اين انگلستان و امريكا بواگر دشمن داخلي

 و يا  ملي كردن صنعت نفت، تمكين به قانون راكه مي بايد يكي از دو راه حل

 به انگليسيها هشدار دالس.  مي پذيرفتند،  شدنناظر بي توان فروش نفت ايران

 :صريح است  

 تأثير ،نهاآاظهار مي كنند نخستين دلمشغولي  نجا كه انگليسيها غالباآاز « 

نان بايد نگاه آ، ر مناطق نفت خيز است، به نظر ما بر سايايرانراه حل 

به . دقيقي بر اثر احتمالي دست نيافتن به هيچگونه راه حلي نيز بنمايند 

نچه كه ممكن است براثر عدم دستيابي آسهم خود، ما نمي توانيم نسبت به 
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ن مناطق داراي آبه راه حل بر ساير مناطق جهان كه هر دوي ما در 

 » . يش بيايد، نگران باشيم ، پنافعي هستيمم

بنا بر ... « : شنهاد مي كند  پيبا توجه به اين خطر، در باب غرامت، دالس

يند به اين ، ما عقيده داريم كه انگليسي ها خداقل بايستي سعي نمااين

، به طرزي كه تا اندازه اي با گزينه روشهاي نگراني و حساسيت مصدق

 توجه ور در تلگراف مورد اشاره در باالپرداخت و شرائط مذكمتفاوت 

 .عقيده ما در باره مسئله پرداخت بهره بهمين گونه است . نمايند 

 : از نظر ما  دو گزينه و جانشين ممكن وجود دارند 

 مي تواند با ارائه متون مذكور در تلگراف مورد اشاره در  هندرسن– 1

 بازگردد و بخش مربوط به روش پرداخت ها را جانشين مصدقباال، به نزد 

به . قسمت دوم پيامي  بنمايدكه بهنگام طرح نظر اوليه عرضه كرده بود

 .نحوي كه ما حداقل شانس موفقيت كمي خواهيم داشت 

، بدون اشاره نست كه از مذاكراتآاياالت متحده دومين گزينه، براي      

 اطالع دهيم كه چون  ما مي توانيم به مصدق. بيرون رود ربه مدارك بيشت

، براي او غير قابل قبول بوده  ژانويه به وي ارائه شد15 كه در پيشنهادهائي

تكميل   ژانويه وي، بطرزي كه بعدا17كه پيشنهادهاي مورخ نجا آاند و از 

االت متحده  نيز، براي انگليسي ها غير قابل قبول است  و چون ايشد

 كاستن از اختالفها و فاصله بيابد، لذا  با اكراهنتوانسته است راهي براي 

 كار بيشتري نمي بدين نتيجه رسيده است كه در حال حاضر، هندرسن

از نظر ما چنانچه مذاكرات بدون ... واند براي حل اختالفها انجام دهدت

شكست بيانجامند، مصدق مي تواند ارائه اينگونه پيشنهادهاي متقابل به 

قاطعانه اظهار كند كه انگليسي ها از قبول هر راه حلي كه مفهوم ضمني 

ن مطالبه پرداخت غرامت براي مدت نامحدود و به مقداري فوق توانائي آ

 . باشد، امتناع مي كند ايران
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. صورت گيرد  نچه كه ما انجام مي دهيم، بايستي سريعاآما، هر به نظر    

طوالني در صورت قطع  مدت خيلي نند كه مصدقآ قرائن حاكي از چه

، براي اداي توضيحات به مجلس و مطبوعات منتظر نخواهد ماند مذاكرات

 )  كتاب 1072 و 1071صفحه هاي ( » . 

 بايد منتظر شد ، مييزنهاورآبا توجه به اين موضع وزير خارجه حكومت :توضيح 

، اقدامي در جهت تضعيف حكومت يها از طريق عوامل خويش در ايرانكه انگليس

، انگليسيها از ، در تمامي دوران نهضت ملي ايراندر حقيقت.  انجام دهند مصدق

 را از اتخاذ سياستي مستقل باز ، امريكاكار انداختن عوامل خويش در ايرانراه ب

 .مي داشتند 

بنابراين براي اينكه خوانندگان در جريان دسيسه ها، توطئه هاي دشمنان داخلي و   

 بر ضد حكومت ملي ، »طرح بدامن « ، در اجراي  1331در دي و بهمن ، خارجي

در :ه ها اشاره اي بكنيم ن دسيسه ها و توطئآجا دارد به   ، قرار گيرند، مصدق

  افتاده بود، لي ايرانديماه درمجلس شكاف در بين نمايندگان فراكسيون نهضت م

 علني  اوبا دكتر مصدق و حكومت ملي...  وه حائري زاد، مكي، بقائيمخالفتهاي

اين مخالفان داد تا بگويند  به ات به مجلس بهانه را  انتخابتقديم اليحه. شده بودند

تا توانستند قال . قصد مصدق از دادن اين اليحه به مجلس تعطيل مجلس است

ن شوند آ از  تا به خيال خود، مانعطرحي سه فوريتي به مجلس دادند . چاق كردند

ديوئي  در پيام  را،ناگزير، مصدق. لس را تعطيل كند ، مجمصدق با امضاي اليحه

  مردم را در جريان  تحريكهاي عوامل دشمن بر ضد حكومت خود ، ديماه15

 ار آمريكا رهسپ سزوار است در روزهائي كه چرچيلآيا« :او گفت  . تگذاش

 به  به مذاكرات  مهمي مشغول است، جماعتي از پشت است و دولت  ايران نيز

 يا ندانسته، مجاهدات ملتي را قرباني  غرض راني يا ستهحكومت خنجر بزنند و دان

من به « : شدار داددر همين پيام او  ه. »  خويش سازند؟كوته نظري يا بي اطالعي
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 طور وانمود  بالفاصله اين كه تبليغات  لندنشكار اعالم مي كنمطور صريح و آ

، به دنبال اين پيام. ».م شكستدر ه، جبهه متحد داخلي ما را كرده كه  طرح ديروز

مصدق .(  مصدق از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كرد و رأي اعتماد گرفت 

  مؤسسه خدمات ، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي ،سالهاي مبارزه و مقاومت

  )283 تا 280 ص – 1378 - چاپ دوم- ،فرهنگي رسا

مي «  كه  از آنجا ،  به لندنواشنگتن بعد از باز گشت از  چرچيل،در همين زمان   

 در جريان  است و اين كه  به خوبيدانست كه برنامه ريزي براي يك كودتا

  رئيس  انتيلجنس   - ”c“ -)بهمن (  در فوريه،   پشتيبان اويندبرادران دالس

،  به واشنگتن براي  نشان دادن شدت عالقه خود  را "كلرسر جان سين"، سرويس

رهبران ايالت ) بعضي از ( اشنگتن  بود،   در و"سينكلر"زماني  كه . اعزام كرد

 به د، دست كار مي كردن بودند و با سرلشكر زاهدي كه حقوق  بگير بريتانياايران

 استيفن ،همة مردان شاه .( يك آشوب كم دامنه در استان هاي جنوب كشور زدند

  ) 240 ،   ص 1382  ، نشر اختران ، خواجيان  ترجمة شهريار،كينزر

ديد مادة جماد نگذشته بود كه حكومت  اليحة  بيش از رأي اعتو اما دو روز    

اختيارات موضوع را به مجلس داد و تقاضا كرد كه » تمديد اختيارات«واحدة 

با پيشنهاد .  به مدت  يك سال ديگر تمديد شود1331قانون مصوب  بيستم مرداد 

اول اختيارات، در جريان  تصويب قانون . اليحة  تنش ها نيز از سر گرفته شدند

 و مشار به مخالفت ند حائري زادهمان در جبهة ملي  مصدق"همگامان"برخي از 

رهبري و سردمداري آنان را « و مكي ، بقائي كاشانيو آيت اهللا» علني برخاستند

 سر سپرده دربار و انگلستان كه ز  نمايندگان مجلسن دسته اآبا و » بعهده گرفتند

بطور آشكار در  يك ، اختيارات به مدت يكسال در مخالفت با  تمديد  ،بودند

 پس از تصويب ،يبحران روابط  مصدق و كاشان« ين بنابرا. جبهه قرار گرفتند 
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مخالفت با  اختيارات يك ساله «  با گشت  همراه  و»شداختيارات يك ساله، علني 

 و بار ديگر  راست گراها و چپ گرا هاي وابسته به . در مطبوعات  چپ و راست 

 در روزنامه شهباز وابسته به حزب توده« . ربار و بيگانگان متفق الراي شدندد

بساطي كه دكتر . داردديكتاتوري كه شاخ و دم ن:  نوشت1331 ديماه 21شماره 

 نگاه  (، »....ال ديكتاتوري  فاشيستي  است است از رسواترين اشكمصدق گسترده

 702 ص ، 1371 ، نشر نامك ، سفري ف  محمد علي تألي،كنيد به  قلم و سياست 

 محمد علي -»  دكتر مصدق و نهضت ملي ايران،خواب آشفتة  نفت«  ،  »722تا 

نطقها و (  كتاب و   675 تا 674 ص ، 2 جلد ، 1378 ، نشر كارنامه ، موحد

 ، 1349 خرداد ماه ،انتشارات مصدق   ، دفتر دوم، جلد دو،مكتوبات دكتر مصدق

 .     اين سان تدارك شد 1331 اسفند ماه توطئه  نهم) .  » 141 تا 134ص 

 داد هرچند بدون شك  ادامه دسيسه چيني رازاهدي:   مي نويسد گازيوروسكي   

 پول همچنان به منطقه سالح و.  انگليسها تالشهاي اورا عقب انداخته بودعزيمت

آن ميكوشيد پشتيباني ديگر رهبران  ايل را   دربختياري كه ابوالقاسم بختياري

تأسيس »  جنوب آزاد ايران« زاهدي مكررا  قول داد يك . جلب كند سرازير بود

در .  داده مي شدريكند كه در آن به بختياريها به رهبري ابوالقاسم خود مختا

، در تالش آشكاري براي ايجاد  متحدين زاهدي در مجلس و كاشاني1953ژانويه 

 در مجلس پيش مجادله شديدي را،  ختم شودايطي كه به بركناري مصدقشر

  پنجاه و نه به يك رأي يت با اكثر ژانويه، كه مصدق19اين تالش  در . آوردند

 .  گرفت پايان يافتاعتماد

 خواست از او در ن از بسياري از فرماندهان نظامي ايرا زاهدي، در نيمه فوريه   

 گفت  اردشير به مقامهاي سفارت آمريكاپسرش.  كنندانجام يك كودتا پشتيباني

، پس از رت است و اعضاي احتمالي كابينه خود رال تصرف قدزاهدي در حا
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 به گروهي از افراد  ايل بختياري در حدود  همان زمان . معين كرده استكودتا

رهبري ابوالقاسم و اعضاي كانون افسران باز نشسته  به يك ستون ارتش دراستان 

 با بازداشت زاهدي مصدق. خوزستان حمله كردند و باعث تلفات بسيار شدند

سياست .( وچندين توطئه گر ديگر و تهديد شاه  به استعفا با توطئه مقابله كرد

 نشر ،  فاطميفريدون ترجمه  ، گازيوروسكي. ج.  مارك،خارجي امريكا و شاه 

 مرداد 28 به كتاب   كودتاي يد  و نگاه كن131 تا 130  فحه هاي ، ص1371  ،مركز

   ص پ ترجمه سرهنگ غالمرضا  نجاتي ، گازيوروسگي – ج ، مارك ، 1332

   و كتاب30

 ترجمه عبدالرضا ،   فخرالدين عظيمي ،1332  - 1320 بحران دمكراسي در ايران

   )428، ص  1372 ،برز ال نشر، بيژن نوذري،هوشنگ مهدوي

قعه بهمن  ماه مي در بارة وا»  گذشته چراغ راه آينده است«  كتاب نويسندگان   

 به سرپرستي اواخر بهمن ماه مطبوعات خبر دادند كه ايل بختياري: نويسند 

ي گزارشها.  و ستيز شده است كشور  وارد جنگ ابوالقاسم بختيار با نيروي نظامي

 دولت حاكي بود كه در ميان  افراد ايل بختياري  عده اي از افسرانه رسيده ب

  دخالت نمايندگان مخالف  دولت  و سرلشكر زاهدي. بازنشسته  وجود دارند

لذا ششم  اسفند . سرپرست  كانون افسران بازنشسته  هم در اين  شورش محرز بود

 طي مصاحبه اي دكتر مصدقضمنا  .  زاهدي را توقيف  نمود لت سرلشكرماه دو

ص وش خا ر با خبر نگار كيهان دخالت در بار را در اين حادثه  بنا برمطبوعاتي

 مي دولت... « :چنين بيان داشت . رد  بب شاهخود بي آنكه نامي  از محمد رضا

 براي اين " مراكزي"اريها را روشن كندو اگرخواهد تكليف  اين خرابك

و .  را متوجه مسئوليت خطير خود بنمايد" مراكز" وجود داشته باشد آن تحريكات

:  در جلسة خصوصي مجلس شورا ضمن بياناتيمصدق  از توطئه  نهم اسفند، پس
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 عده اي بمن  گفتند ابوالقاسم خان پسر صمصام السلطنه ممكن  است ياغي «گفت

 وزير دفاع ملي هستم  كه من كند، عده جمع كند ، ولي من گفتمسلحه تهيهشود، ا

 لشكر خوزستان فرمانده. اصفهان بمن خبرمي دهد راگر همچو چيزي باشد لشگ

 گذاشتند و هيچكس  بمن اطالع نداد تا ولي اينها  مرا  بي خبر.  مي دهدخبر

   باختر امروز– 1331 اسفند 10كيهان .( يكمرتبه گفتند جنگ شروع شده است

 592 ،  ص 1355 ، نشر از جامي ،گذشته چراغ راه آينده است ،  1331 اسفند 26

بازرسي هايي كه از ذخائر و تجهيزات  ارتش بعمل آمد نشان داد كه «و  ) ) 593تا 

ر و راهنمايي ستاد شاهپورعليرضا و با اطالع محمد رضا شاه تجهيزات بدستو

دويست تا سيصد  از آن جمله .  ايل بختياري گذاشته شده است  در اختيارفراواني

 3سري توسط سرگرد تاجبخش رئيس ركن  دانشكده افهزار فشنك از ذخائر

 ميليونها  دانشكده  افسري به جنوب فرستاده شده و در مجموع ازكلية  ذخائر ارتش

   ) 593 ص  -همانجا (  ».فشنگ به جنوب  ارسال گشه است

 حتي قبل ازانتخابات رياست جمهوري آمريكا، از طرف ديگر انگليسها   

 ، انجاميد روي كارآمدن آيزنهاور كه به پيروزي جمهوريخواهان و1952درسال

 كه ازمقامات برجستة كرميت روزولت.  بودند مصدقدرتدارك يك كودتا برضد

  دعوت شد و به لندناز انتخابات رياست جمهوري آمريكاسيا بود كمي قبل 

 نامگذاري  شده  بود  با وي در ميان " آژاكس"انگليسها طرحي را كه بنام 

رتيب يك كودتا در روزولت اين طرح را كه براي ت)  كيم( كرميت . گذاشتند

  برد  مصدق تهيه  شده بود با خود به واشنگتن  بمنظور ساقط كردن حكومتايران

. موقع  معاون سازمان سيا بود در ميان گذاشت  كه در آنو آن را  با  آلن دالس

 تازه به انجام رسيده بود و آلن دالس ترجيح  انتخابات رياست  جمهوري آمريكا

 والتر ". كوت بماندوران رياست جمهوري آيزنهاور مسداد كه اين طرح تا آغاز د
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وقت سازمان سيا نيز در جريان قرار گرفت و نظر  معاون  رئيس "بيدل اسميت

  اثر باري، قدرتها در ايران  جنگ77 تا 76 فحه هايص (      . را تاييد كردخود

  ))1363 خرداد ، انتشارات  اشتياني  ، ترجه محمود  مشرقي ،روبين 

 ن اوضاع و احوال كه همچنان دشمنان داخلي و خارجي نهضت ملي ايرانآدر     

خود مي دانستند   ادامه  مي دادند، به دسيسه توطئه برضد حكومت ملي مصدق

ويز كرده آ و خطر تصرف دولت توسط اين حزب را دست كه بيهوده حزب توده

مرحوم سرهنگ غالمرضا ،  ما خود يافته و انتشار داده ايم اسنادي كهغير از. اند 

زمان را مورد ارزيابي قرار داده بود  كه آن نجاتي به سندي از اسناد دولتي انگليس

 موجود، در طي اين شرايطبا توجه به  «  :ره مي كند كه در آن سند آمده استاشا

نايي براندازي دولت جبهة  ملي را از طريق توا توده، مدت، حزب كمونيست

براي  اثبات  نادرستي اين « : ي نويسدوي م»  ...، نداردقانوني و يا توسل به زور

،  كه در ژانويه  ادعا  به خالصة  گزارش سازمانهاي اطالعات و جاسوسي امريكا

 تسليم  رئيس »  ايرانارزيابي  اوضاع  «  عنوان   تحت1331ابر دي    بر1953

اكتبر    15 در تاريخ اين سند. شده است، استناد مي كنيم)  آيزنهاور( جمهور وقت 

 .) خارج شده است  از طبقه بندي  سري 1981

 

  ارزيابي اوضاع 

  الت  متحده امريكارياست  جمهوري  ايا:   مركزي  به  اطالعات از سازمان

  1953  ژانويه  9 موخ   NIE- 75/1 : 1953 در سال رانتحواللت اجتماعي اي

 گشته، امكان  ارزيابي   با توجه به عوامل گوناگوني كه موجب  بي ثباتي ايران- 1

مطمئن براي چند ماه آينده نا ممكن است با اين حال، بررسي  اطالعات موجود 
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  1953، در سال  م نا آراميها  گسترده كه دولت جبهة ملي به رغاستحاكي 

 (...) قدرت  را حفظ خواهد كرد

 توده  توانايي   با توجه به شرايط موجود، در طي اين مدت حزب كمونيست- 2

 ...، ندارد و يا توسل به زوربراندازي دولت جبهة ملي را از طريق قانوني

 

  ارزيابي  دولت انگليس 

 

ارت امور خارجة انگليس، با استناد به ارزيابي سازمانهاي  اطالعاتي  نظرية وز

 « : و حزب  توده،  بدين شرح است  پيرامون اوضاع ايران1953كشور در ژانويه 

حزب توده، مي توانست (...) ،  طي دو ماه گذشته فعاليتي نداشتحزب توده

 آذر  روز 21(  دسامبر13، به مناسبات ت  ضد  دولتيرامردم را در تظاهپشتيباني 

 در زمينة حمله عليه نفوذ  حزب  بيشترمطالب روزنامه هاي. جلب كند) جانآذرباي

دولت  «  تحت عنوان ) مصدق(   و حمله به دولت 4 در ايران، بويژه اصل  امريكا

ليه قانون  امنيت   عزب توده، در مبارزهمطبوعات  ح. آلت  دست امريكا  است

 دريك خط مشترك عمل مي ملي، و قانون مطبوعات، با  مظفر بقايي وپيروانش

به عنوان  دو ، توده، هر  دو جناح  جبهة ملي  راروزنامه هاي حزب  ( ...) كنند

اسناد دولتي انگليس ( »...وبندشاخة  هيأت  حاكمه،مي گ

FO/371/1OF547/54366 – (       ) زير نظر ، و كودتا  مصدق، دولت ملي 

  )272 تا 270  فحه هاي ص، 1380  ، انتشارات طرح نو ،مهندس سحابي

، نخست از سوي انگليسها مطرح  شد ديگر اينكه فكر براندازي دولت مصدق   

اون وزارت  امور خارجة مع» مك گي« جرج . ، مخالف آن بودولي دولت ترومن
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 كردن دولت  مصدق  مي ر مخالفت با سياست توسل به زور براي ساقط، دامريكا

 :گويد

  و نه من  سياست  براندازي  مصدق و نه آچسن  نه  ترومن1950 دهة  در اوائل« 

.  در پيش گرفت تصويب  نمي كرديم1953 را  كه حكومت آيزنهاور و دالس

صرفنظر از خطرات  سياسي كه در ميان  بود و  اكنون  بخوبي  روشن شده است، 

 »  ما اين اقدام را از جنبه هاي  اخالق  بين المللي رد مي كرديم

ترجه ، ليام راجر لويس ويو جميز بيل اثر  و نفت،ي ناسيوناليسم ايران،مصدق( 

  )451ص   ، 1372 ،  نشر گفتار ، كاوه بيات ، عبدالرضا هوشنگ مهدوي

«  : مرداد  در اين باره مي گويد28 فرمانده عمليات كودتا كرميت روزولت     

ي  نسبت  به مصدق سمپاتي داشت  شده بود، او بقدر  شيفتة دكتر مصدقآچسن

چون ما مي . يمئنمام موضوع را با او مطرح يمايل نبود و همينطورآلن دالسكه من 

بنابراين دليلي .  جاي آچسن را خواهد گرفتدانستيم كه فاستر دالس بزودي

نديديم كه حكومتي را كه در شرف ترك قدرت بود در امري  داخل كنيم كه 

« : اظهار داشتالسد.... رديم كمتر از جمهريخواهان به آن عالقه داردفكر مي ك

 را در دست نگرفته مهوريخواهان و برادرم فاستر زمامتا زماني كه ج بهتر است

  )451ص   ،همانجا ( » ..اند، اين موضوع را آفتابي نكنيم

 ،زنهاور آغاز زمامداري آي ، دو هفته پس از1953سراانجام روز سوم فوريه سال    

 ، وزير خارجةيك هيئت انگليسي براي مالقات و مذاكره با  جان فوستر دالس

است سازمان سيا  منصوب  آلن دالس كه درحكومت تازه بري. شدوارد واشنگتن

قبال    كه بود و  با مقدماتيموضع مذاكرات  طرح سرنگوني مصدق. شده بود

 وجود  و انگليسم شده بود براي اجراي اين طرح  هيچ مشكلي  بين امريكافراه

 طرف امريكا و تعيين كرميت روزولتاز پيشنهاد رهبري اين عمليات . اشت ند
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 اثر ، جنگ  قدرتها در ايران.(  خود انگليسها شدبراي اجراي طرح هم از طرف 

  ص - 1363 خرداد ،  انتشارات  آشتياني  ، ترجمه محمود  مشرقي ،بين  روباري

77  ( 
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ر دولت را وشاه و وزيردربارش محرمانه ترين ام
 گزارش مي كنند و باتفاق مقدمات به سفير امريكا
   اسفند را فراهم مي كنند9توطئه 

 

 
 

 )  2(حاج حسين عالم  ، شماره  ) 1(   شماره در كنار  آيت اهللا كاشاني. 

شعبان جعفري معروف به  شعبان بي مخ ، )  3(طاهر  حاج رضايي ، شماره

)  6(، شمارةطيب حاج رضايي) 5(حسين مهدي قصاب ، شمارة ) 4(شماره 

كشان و  سر چاقو،سيد اكبر خراط  ) 7(اكبر حاج رضائي ، شمارة 

  1332 مرداد 28 و 1331 اسفند 9  توطئه چماقداران شركت كننده در
 

 ، 888 . 2553 / 2 – 1453تلگراف   ( 297 بنا بر سند شماره  ◄

 به وزارت امور  در تهرانكا سفير امرياز سوي هندرسن



 ٢�٢

، بعد از ظهر،سري 5 ، ساعت 1953 فوريه 14، تهران خارجه

 به سفير امريكا  مصدق،  )فاصله پس از رسيدن مالحظه شود بال

مي گويد قصد دارد نفت را به هر خريداري كه پا پيش 

 : بگذارد، بفروشد 

. نخست وزير از من خواست امروز ظهر از وي ديدار كنم « 

له وي با اين اظهار كه انگليسي ها تمايلي به حل و فصل مسئ

ديگر نمي توانم  با : او گفت . غاز كرد آنفت ندارند، گفتگو را 

منتقدين خود كه با توجه به وخامت شرائط اقتصادي و مالي 

 تصميم بنا بر اين. هستند، مقابله كنم خواهان اقدام فوري 

گاه آ را هانآ فوريه پيامي به مجلس بفرستم و 17گرفته ام در 

ه نفت وجود ندارد و از كنم كه ديگر اميدي به حل مسئل

 نفت خود را به مجلس درخواست مي كنم اجازه دهد ايران

 . هرخريداري و به هر قيمتي كه پرداخت كند، بفروشد 

به نخست وزير گفتم كه به نظر چنان اقدامي شتاب زده و 

ينده آمن هنوز اميدوارم طي هفته . نابهنگام است 

 به من اجازه دهد مساعي خود رهنمودهائي دريافت كنم كه

را براي يافتن پل مشتركي ميان موضع شما و موضع انگليسي 

من از كوشش هائي كه : نخست وزير گفت . ها از سرگيرم 

، لكن. مده اند ممنون است آبه عمل براي يافتن راه حل 

ن تالشها عايد نمي آاينك قانع شده ام كه هيچ نتيجه اي از 

كه نظر وي ممكن است درست باشد من تصديق كردم . شود 

 ولي اصرار كردم تا هنگامي كه احتمال كم رنگي براي. 

، او نمي بايد شتاب زده دست يابي به حل مسئله وجود دارد

ست زدن به باالخره وي موافقت كرد كه از د.  عمل نمايد 

، امتناع بنظر او...  فوريه، خود داري كند 21هر اقدامي تا 
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فتن راههاي ديگر حل مسئله، دليل قانع كننده  ياانگليسي ها از

انگليسي ها، . نها مايل به حل مسئله نيستند آ بر اين كه ايست

وانمود مي كنند مايل به حل مسئله هستند،  در حالي كه ظاهرا

 استفاده مي كنند تا با از پيوندها و تماسهاي خود در ايران

 بختياريها و برخي ر، از جملهاتحاد و همكاري با نيروهاي ديگ

 و گروههاي مذهبي افراطي خشك مغز به از ايالت ديگر

ضي در رهبري مالهاي مسئوليت نشناس و عوامل ارتجاعي نارا

، سياست كاران كنار گذاشته ارتش و در سازمانهاي اداري

، حكومت وي ه ها و سازمانهاي پوششي كمونيستيشده و جبه

، به دنبال سرنگون شدن اين ديدوارننها امآ. را سرنگون سازند 

حكومت و پيدايش هرج و مرج، حكومتي مطابق نظر و گوش 

 و 1073صفحه هاي  (           ».يد آنها بر سركار آبه فرمان 

 ) كتاب 1075 و 1074

 به ، تلگراف دالس )1953 فوريه 18 ( 298سند شماره  ◄

 تلگرف، دالس به سفير اطالع مي دهد در اين.  است هندرسن

خرين پيشنهادهاي آسعي مي كنند« كه به نظر او، انگليسي ها 

 » ما را قبول كنند 

 ، از 888 . 2553 / 2 – 1953تلگراف   ( 299 در  سند شماره ◄

،  به سفارت در تهران خارجه امريكا وزير امورسوي دالس

، از ظهر، سري بعد 4 : 40 ، ساعت 1953 فوريه 19، واشنگتن

گاه مي آدالس سفير را )  بالفاصله پس از رسيدن مالحظه شود 

 كند كه 

 موافقت مي نمايد كه هر دو پيشنهاد در باره دولت انگلستان« 

.  ارائه شود نحوه پرداخت غرامت ممكن است به دكتر مصدق
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 ممكن است در قاي هندرسنآنها پيشنهاد مي نمايند كه آ

 :راستاي خط مشي هاي زيرين گفتگو كند 

وري مي نمايد كه وي آ ياد به دكتر مصدققاي هندرسنآ

.  گزارش كرده است  و لندنكليه گفتگوهايشان را به واشنگتن

هر دو دولت اين استنباط را داشته اند كه دكتر مصدق 

بطور . وجود ندارند  ورد كه اصوالآمشكالتي را در نظر مي 

. غير معقولي نسبت به انگيزه هاي انگليس ها سوء ظن دارد 

، انويه به دكتر مصدق عرضه شده اند ژ15پيشنهادهائي كه در 

د و در نظر افكار عمومي جهان پيشنهادهاي جدي هستن

دكتر مصدق مي بايستي .  عادالنه و منصفانه شناخته مي شوند 

در اين ... د اين پيشنهادها را مورد مطالعه قرار ده مجددا

، بدون ترديد تغييرات كوچكي را كه قاي هندرسنآمرحله، 

، قيد  ژانويه18دداشت اين سفارت، مورخ در طرح نهائي يا

ور مي شود كه آورد  و يادآيشنهاد ها بعمل مي  در پكرده بود

دولت انگليس كوشش كرده است نظرات مصدق را تأمين 

 .نمايد 

 ژانويه داده شده و 15، تغييراتي كه در پيشنهادهاي مورخ ذيال

 :مورد موافقت دولت انگليس قرارگرفته بين مي شوند 

 دولت انگليس در قرارداد داوري جانشين شركت نفت – 1

 .  و انگليس مي شود اناير

 در مقدمه موافقتنامه داوري اشاره به سابقه تاريخي پيشين – 2

 .حذف مي شود 

 شرائط مربوط به ترتيب رسيدگي دادگاه در مورد – 3

 .موافقتنامه داوري حذف مي شود 
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«  و انگليس در موافقتنامه  تعريف شركت نفت ايران– 4

، به عنوان »موافقت نامه داوري« و »ات دفاعيداركسازمان ت

 .، اشاره مي شود »شركت « 

 سازمان تأمين تداركات دفاعي با يك مؤسسه دولتي - 5

 .اياالت متحده جانشين مي شود 

 ماده مربوط به پرداخت بهره در موافقتنامه سازمان – 6

نكه مشخصات اصلي موافقتنامه تغيير آ، بشرط ركات دفاعيتدا

 ) كتاب 1079 و 1078صفحه هاي ( » . نند، حذف مي شود نك

 ، از سوي 888 .2553 / 2 – 2053تلگراف  (300 سند شماره ◄

، تهران ، به وزارت امور خارجه در تهرانا، سفير امريكهندرسن

له ، بالفاصي سري، بكل بعد از ظهر4 ، ساعت 1953 فوريه 20

 گفتگوهاي سفير امريكا با مصدق) پس از رسيدن مالحظه شود 

 :  را گزارش مي كند 

، مايلم پيش از تسليم اين اسناد به وي :  من اظهار كردم– 4« 

تأكيد كنم هرگاه دولت اياالت متحده و من قانع نشده بوديم 

 مي كه پذيرش اين پيشنهادها به مصلحت دولت و مردم ايران

اي من مي فرستاد و نه نها را برآباشد، نه دولت اياالت متحده 

، با روحيه كنوني پر از اميد و انتظار از اين كه مورد نها راآمن 

هرگاه براي وي . قبول واقع شوند، به وي تسليم مي كردم 

امكان نداشته باشد با روحيه و رويه مسالمت جويانه اي كه از 

، دولت ه است مقابله به مثل نمايدراز شدسوي انگليس اب

نكه استنباط و نتيجه گيري آاياالت متحده چاره ديگري جز 

ن دولت در زنده و فعال نگهداشتن گفتگوها آنمايد كه سعي 

 . هيچ مقصود مفيدي حاصل نمي شود 

...      
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نچه را آ نخست وزير اظهار كرد كه ترجيح مي دهد كه – 7

ن موافقتنامه غرامت عنوان نموده بوديم كه ما به عنوان جانشي

اگر چه وي اين را به صراحت اظهار .  مورد بحث قرار دهد 

با ويژگي ،  اين برداشت را كردم كه پيش نويسنكرد ولي من

به : وي گفت . ا جلب نكرد ، نظر او ر ژانويه15مشابه با طرح 

، اگر چه اين طرح تا حدودي از لحاظ شكل با نظر من

 ژانويه به من ارائه شدند، متفاوت 15ه در ي اصلي كپيشنهادها

نها آ، تفاوت بسيار كمي ميان در واقع، از لحاظ محتوا. است

 . وجود دارد 

، در پيام انگليسي ها در من بر اساس خط مشي پيشنهاد شده

، در مورد تغييرهاي گوناگون و ...  فوريه ، 19تاريخ 

نشان مچنين خاطر ه. امتيازهاي داده شده، توضيحاتي دادم 

، مسائل مربوط به پرداخت كردم كه در پيش نويس جانشين

بهره حذف شده اند و پرداختها مي توانست در محدوده 

  سال بدون فشار غير متناسب به اقتصاد ايران20حداقل زماني 

 ...پايان پذيرند 

ي كه وي به  نخست وزير اظهار كرد كه جدي ترين ايران– 8

پيشنهادها دارد مربوط به شرائط و حدود  اختيارات در جريان 

وي اطمينان داشت . رسيدگي به تعيين ميزان غرامت است 

در اين مورد، . ن غير قابل قبول استآ شكل كنوني كه

نخست وزير تكرار كرد كه ... انگليسيها هيچ امتيازي نداده اند 

به وي تسليم كرده ام قابل وي باور ندارد پيشنهادهائي كه من 

بويژه با توجه به جمله بندي مربوط به حوزه . قبول باشند 

، وي مع الوصف. مربوط به تعيين غرامت عمل و اختيارات 
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نكه با مشاوران خود گفتگو كند، به من آنمي خواست پيش از 

 .جواب مشخصي بدهد 

هيچ دليلي ندارد كه اظهار كنم :  به نخست وزير گفتم – 9

سايش آيان وطن دوست و عالقمند به شاوران وي ايرانم

با اين وصف،  به خود جرأت مي دهم . كشورشان نيستند 

نان تنها آاظهار اميدواري كنم  مي بايستي به خاطر بياورد كه 

سه يا چهار نفر مرداني هستند داراي همان كمبودها و نارسائي 

 ميليون نفر ساير ايرانيان 18نان آمعمولي انسانها و پشت سر 

ينده مي تواند بطور آنان در آسايش و خوشبختي آهستند كه 

 . جدي تحت تأثير تصميمي قرار بگيرد كه وي اتخاذ مي كند 

نان نيز آگاه سازد كه آمن اميدوارم او مشاورانش را 

نها شروع به آهرگاه . مسئوليتهاي خطيري را بر عهده دارند 

اد پيش نويس هائي كنند كه من به تضعيف و سست كردن مف

او داده ام، اقدامشان ممكن است منجر به وارد كردن صدمه 

 ) كتاب1083 تا 1080صفحه هاي ( » . فراوان به ايران شود 

 

 مي داند درست در همين لحظه هاي تاريخي كه امريكا: توضيح 

كند و تصميم مي گيرد  مي تواند براي نفت مشتري پيدا مصدق

 بمثابه ستاد  در پيش بگيرد، دربارنسياستي مستقل از سياست انگلستا

 9بحران .  وارد عمل مي شود تحت امر انگلستان» ي ايران «      وايق

، ناتوان كردن يان برداشتن مصدق و اگر ممكن نشداسفند بقصد از م

و بسا  كردن او و حكومت او جانشيني  مصدق و قابل حكومت

 به جاي ،حكومت دست نشانده نشاندن يك  گرداندن واجب

 :  ايجاد مي شودحكومت او، 
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 ، از سوي 78800 / 2 – 2253تلگراف  ( 301 بنا بر سند ◄ 

 ، به وزارت امور خارجه، در تهران، سفير امريكاهندرسن

، ) بعد از ظهر، بكلي سري 2 ، ساعت 1953 فوريه 22، تهران

عال، وزير دربار، به دستور شاه، نزد هندرسن مي رود و 

 نمي –همچون يك جاسوس، او را سفر شاه به خارج از كشور 

گاه مي آ ، پيش از وقوع ، -ن اطالع مي يافته آبايد احدي از 

 : كند 

، درخواست ديدار از من ربار، وزير د   امروز صبح، عالء- 1   

 «   ارهمايل است در ب: در اين ديدار، وي گفت . را كرد 

،  فوريه19شب . ، گفتگو كند »جدي ترين رويدادهاي اخير 

 به وي تلفن و در خواست كرد يكي از ،، نخست وزيرمصدق

ي برا، كاركنان مسئول دربار، اوائل صبح روز بيستم فوريه

شاه . ، نزد نخست وزير برود رساندن يك پيام شخصي به شاه

ق نيز يكي از مشاوران خود را كه از اتفاق برادر ناتني مصد

فر  و دو ن، در حضور شايگانمصدق. هست، نزد وي فرستاد 

، با تني و خشونت از فرستاده خواست به نماينده ديگر پارلمان

ي تواند رويه غير دوستانه شاه و شاه بگويد كه وي ديگر نم

 فوريه، استعفاء مي كند 24، در بنا بر اين. دربار را تحمل كند 

و در يك اطالعيه عمومي، علت استعفاي خود را كه عبارت از 

، به عنوان خود بطور ثمربخشناتواني او در انجام وظايف 

 توطئه و  حالي كه شاه و دربار برضد او بهنخست وزير، در

ر كرد شاه مسئول مصدق اصرا. مشغولند، اعالم مي كند دسيسه 

شاه افسران . ، بويژه در ميان بختياريها است شوب ميان ايالتآ

بازنشسته ارتش را به دست زدن به توطئه بر ضد حكومت او 

شاه و دربار او مشغول طرح و اجراي انواع . تشويق مي كند 
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و فراهم دسيسه ها هستند و هدفشان فلج كردن نخست وزير 

 ... وردن موجبات سقوط حكومت او مي باشد آ

مشوش و مضطرب  ، وي عميقا هنگامي كه پيام به شاه رسيد– 2

عالء  صبح روز .   درخواست كرد مداخله كندشد و از عالء

وي نيز نخست وزير را رام .  ديدن كرد فوريه از مصدق21

 فهرستي طوالني از شكايتهاي قمصد. نشدني و سركش يافت 

 از شاه را ارائه كرد كه مشتمل بر رويدادهاي ماه ژوئيه خود

 بر ضد او پشتيباني كرد، نيز، مي گذشته كه دربار از قوام

 ...گشت 

 شاه  نيز، اتهامهاي خود را دائر بر اين كه، نزد عالءمصدق

 به رهبري ابوالقاسم خان ،كه اخيرامسئول طغياني است 

عالء . ، تكرار كرد مدآ پديد بختياري، در ميان ايل بختياري

عالء  به مصدق گفته است وي نمي ... اين اتهامها را رد كرد 

، به مناسبت ناتواني درحل جز اين تصوركند كه شايد او واندت

 بين المللي، به جاي خورد با مشكالت سياسيمسئله نفت و بر

، مي خواهد مسئوليت وتقصير را به پذيرش شكست خود

چنانچه مسئله بدين گونه . ندگردن شاه بگذارد و استعفاء ك

، او اميدوار است مصدق در تصميم خود تجديد نظر كند است

... 

 با قاطعيت ناتواني در موردحل مسئله نفت را انكار مصدق

تازه اي دريافت كرده  اكنون پيشنهادهاياو گفت هم . كرد

است كه وي را درموقعيت بهتري براي ادامه مذاكرات قرار 

امل شاه او ترديد نداشت كه اگر از حمايت ك. مي دهد

براي   به راه حلي كه كامالبرخوردار باشد، مي تواند، باالخره

 .  سودمند باشد، دست يابد ايران
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، بطور اه از وي خواسته است در اين باره گفت ش عالء -  3

  اميدوارند كه بدونشاه و او، هنوز. امن گفتگوكندمحرمانه، ب

ل متزلز را كامال شاه امتيازي بدهد كه اعتبار و نفوذ شاه اينكه

بنا .  و خشم وي را فرو نشاندرام نمودآ را بتوان سازد، مصدق

ماده است آعالء به مصدق گفته است شاه به درخواست شاه، 

از كشور خارج شود و در خارج اقامت نمايد تا زماني كه 

مصدق پاسخ . مصدق از وي بخواهد به كشور مراجعت كند

اگر چه ... داده است كه شاه نمي بايستي كشور را ترك كند 

، ولي روشن بود هيچ تقاضاي مشخصي را از شاه نكردمصدق 

را به حالت مستخدمي برده وار، متكي به كه مي خواست شاه 

در همان حال نيز وي را در . نخست وزير و كابينه تبديل كند 

عالء گفت  شاه بهيچوجه اين قصد . انظار عمومي تحقير كند 

را ندارد كه اجازه دهد در چنان موضع غير ممكني قرارداده 

شاه درنظر دارد هر تالش مناسبي را براي انصراف . شود

از صدور بيانيه و بويژه وي را . وردآاز استعفاء بعمل مصدق 

هرگاه . ، بخاطر استعفاي خود، باز دارد سرزنش كردن شاه

مصدق اين تهديد را عملي سازد، شاه در نظر دارد بيانه اي در 

 . پاسخ به اتهامهاي مصدق منتشر سازد 

 در كناره  اظهار كرد مسئله اينست كه اگر مصدق عالء– 4

 و  و بازنشسته شدن اصرار بورزد، چه اقدامي بايد كردگرفتن

چه كسي بايد جانشين او شود و جانشيني چگونه بايد ترتيب 

، بعنوان رئيس  فوريه، عالء با كاشاني21 در شب داده شود ؟ 

كاشاني . ، در باره وضعيت موجود مذاكره كرده است مجلس

راضي به نظر رسيده و اظهار كرده است  وي از هر خشنود و 

 نچه مصدق ممكن آ
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 در مجلس هرگاه مصدق. است انجام دهد، شگفت زده نيست 

به شاه حمله كند، عمل او موجب حمايت همه جانبه مجلس 

يا آ در اين باره كه  با اين حال، كاشاني. از شاه مي شود 

وي مجلس پذيرفته مي شود يا خير و اگر پذيرفته استعفاء از س

 جانشين نامزد نخست وزيري مي مي شود چه كسي بعنوان

 عاقالنه نبود به نظر عالء.  هيچ اظهار نظري نكرده است ،شود

شاه اينك دو امكان . در اين باره از كاشاني پرسش مي كرد 

، سفير كنوني  و الهيار صالحسرلشگر زاهدي: رد را در نظر دا

. ممكن است افراد ديگري نيز باشند .  در اياالت متحده ايران

مشكل . د يك مشكل اينست كه شاه به زاهدي اطمينان ندار

مدن صالح، وضعيت آ، در فاصله ديگر اينست كه ممكن است

 تا 1084صفحه هاي ( » ...يد آحساس و دشواري بوجود 

 ) كتاب 1087

 گوياي شخصيت او بمثابه قضاوت يك جانبه هندرسن*  

 فوريه خود به 22 در تلگراف :نماينده قدرت سلطه گر است 

،  اين امر كه تعرض سياسي به شاه وزارت امور خارجه امريكا

« ن را ناشي از  آغاز كرده است، مسلم و  آو دربار را مصدق

تجديد سياست قديمي خود كه در ماههاي گذشته غير فعال و 

يا اينكه ممكن است نشانه اي ازعدم «و... و » خاموش بود 

 . ارزيابي مي كند »  ثبات روحي مصدق

  كسي كه از جانب شاه مأمور شده است حكومت امريكا:توضيح 

 به استعفاء و ن تهديد مصدقرا، درحساس ترين لحظه ها، درجريا

قرار بر محرمانه . جانشين احتمالي او قراردهد، وزيردرباراو است 

از نخست وزير به نزد سفير » شاه ايران« .نگهداشتن سفرشاه بود

 امريكا شكايت مي برد و او و وزيردربارش، بدون احساس شرم،
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ن لحظه ها و نهم در حساس تريآ، براي امريكائيها دركمال حقارت،

از خود بپرسيم اگر اين . جاسوسي مي كنند، در باره مهمترين امور

 و جوامع آزادي كه رسانه ها و افكار عمل شرم آور در كشور

  اتفاق مي افتاد،چه واكنشي ازطرف مردم ،عمومي نقش فعال دارند

 آلمان غربي كه از عظم صدرا"  ويلي برانت".ي پذيرفتصورت م

محبوبيت درخوري بر خوردار بود بدليل اينكه  يكي از مشاورين 

ريچارد "عفاءدادواست براي آلمان شرقي جاسوسي مي كرد نزديكش

 مجبور به »واتر گيت« امريكا بخاطر افتضاح  جمهور رئيس"نيكسون

جاسوس يقه اي داشت كه وزير دفاع انگليس رف. استعفاء شد

 قانون اساسي و  و شاه به.، مجبور به استعفاء شد  بودشوروي سابق

  استقال ل كشور بنا بر اصل سي و نهم متمم قانون اساسي مشروطيت

 به كالم اهللا خداوند قادر متعال را گواه گرفتهمن «  :قسم خورده بود 

 كه تمام هم نچه نزد خدا محترم است قسم ياد مي كنمآمجيد و به 

، حدود مملكت و ا مصروف حفظ استقالل ايران نمودهخود ر

قانون اساسي مشروطيت . حقوق ملت  را محفوظ و محروس بدارم 

  و در ن و قوانين مقرره سلطنت نمايمآايران را نگهبان و بر طبق 

 در تمام ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و كوشش نمايم و

ز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز ، خداوند عاعمال و افعال

سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند 

مستعان در خدمت به ترقي ايران توفيق مي طلبم و از ارواح طيبه 

 فراوان اصول قانون شاه مانند پدرش» .اولياي اسالم استمداد مي كنم 

  :  به عنوان نمونه. كرد اساسى را نقض 
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  قانون اساسي و مداخله در مسئوليت 45 و 44ر پا گذاشتن اصل زي

تغيير اصل چهل و نهم در هاي اجرائي كشور از طريق  سه قوه و 

 كشوردر امور ماليه  او شمسى كه به1326 ارديبهشت ماه 26تاريخ 

در تاريخ ، قالبي  داد و تشكيل مجلس مؤسسان اختيارات اجرائى مى

انحالل هر دو   اختيارگرفتنسى و شم1328 ارديبهشت ماه 18

ي براي قدرت خارجي بنا بر س و ايفاي نقش نوكري و جاسومجلس

  شركت در .اسناد محرمانه اي كه بعد از نيم قرن انتشار مي يابند

 السطنه و بقصد به شكست كشاندن   باتفاق قوام1331وقايع سي تير 

 28 اسفند و كودتاي 9مردم و توطئه  و كشتار نهضت ملي ايران

 .... مرداد و

  طي پيامي به شاه هشدار داد و بدين خاطر بود كه دكتر مصدق

 و حشمت ، آقايان عالءشاه. خيال دارم رفراندومي بكنم.«: گفت 

از نمايندگان دولت را تعيين  منهم سه نفر.  را فرستادندالتبارالدوله وا

من به شاه پيغام دادم و .. .  داشته باشندنوان  شاهد حضوركردم بع

گفتم تصميم دارم رفراندوم را عملى كنم و مردم را از جريانات 

به مردم بگويم واالحضرت اشرف پهلوى . كشور مستحضر نمايم

وقتى اينجا بودند چه كارهايى در حق من كرده اند وعلياحضرت 

 چه موانعى برسر كارهاى من تراشيده اند همچنين قضاياى ملكه مادر

بعد چون اعليحضرت همايونى اظهار تمايل ... بختيارى را مى گويم 

ضمنا  براى انجام ... به مسافرت كردند، من حضور شاه شرفياب شدم 

ين مبلغ كه صبح زود ا...  هزار دالر تهيه كردم 10اين مسافرت فورا  

رت هاى مسافرت را را به آقاى عالء دادم و دستور صادركردم پاسپو



 ٢��

من با دست خود عكس ها را به پاسپورت ها .  پيش خودمبياورند

 10روزنامه كيهان، (  »...چسبانيدم و مهر كردم و به دربار فرستادم

 )  . 1331اسفند 

 9روز  « : براي وطنم  مدعي شده است اما  شاه در كتاب مأموريت

.  به من توصيه كرد كه موقتا  از كشور خارج شوم مصدق31اسفند 

براى اينكه وى را در اجراى سياستى كه در پيش گرفته بود، آزادى 

عمل بدهم و تا حدى از حيل و دسايس وى دور باشم با اين پيشنهاد 

مصدق پيشنهاد كرد كه اين نقشه مسافرت مخفى . موافقت كردم

 و اظهار داشت كه به فاطمى وزير خارجه وقت دستور خواهد بماند

داد شخصا  گذرنامه و ساير اسناد مسافرت من و همسرم و همراهانم 

  )123صفحه  - كتاب مأموريت براي وطنم  (»...را صادر كند

كه عرض مي .... « در رد اين ادعا استدالل مي كند ؛  دكتر مصدق

م من حضور  شاهنشاه  قسمت هم  حتي  يك كالكنم  راجع به اين 

 و مذاكرات راجع به گذرنامه صبح شنبه نهم اسفند عرض نكرده ام

زير دربار  براي همين كار بخانه من آمده  وكه آقاي حسين  عالء

 گرفت و دستور گرفتن شناسنامه هاي  ملتزمين را هم بودند صورت

ي خواستم  شاهنشاه از اين مملكت چنانچه من م.  خودايشان دادند

...  تير آن را عملي مي كردم 30بخارج  تشريف ببرند هم آن روز 

اگر غيبت شاهنشاه . نهاد را من داده  بودماكنون فرض كنيم  اين پيش

ده  تشريف بر در صالح جامعه بود مي بايست بي سر و صدااز ايران

ع حاصل مي نمود عكس العملي ملت ايران هم كه بعد اطال. باشند

 بود و چنانچه نداشت چونكه كاري در صالح جامعه صورت گرفته
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درصالح جامعه نبود ومن مي خواستم  شاهنشاه  را از اعمال نيات 

خيري كه نسبت بملكت داشتند باز بدارم چه شد كه درهمان روز 

 من مطلع نفرمودند و چرا همان» حيل و دسايس « مردم مملكت را از

روز وزير دربار طي يك اعالميه اي  ملت ايران را از اين فكر پليد 

نمود و مرا در افكار  جامعه محكوم نساخت و چه چيز  نمستحضر

مملكت بود  مصالح سبب  شد كه خود را براي مسافرتي كه خالف

 من همان روز نه اسفند حاضر كنند و باز چه شد گزارشي كه عصر

اي كه روز  و مصاحبه يندگان دادمه نماب خصوصي مجلس در جلسة

يون  با اعليحضرت  هما شايگانيد علي سيازده اسفند آقاي دكتر

ردين  فرو17كه درجرائد روز شاهنشاهي نمود و همچنين بيانيه اي 

 طهران اين جانب  منتشر كردم تكذيب  نشد و اكنون پس از 1332

 فاش و آنچه را خود فرموده اند بمن  كتابيچند سال آن را در يك

 تا  187 ص –خاطرات و تألمات دكتر  مصدق . ( نسبت داده اند

189  (  

 كه بر جاسوسي شاه و وزير 301شماره  « سند مد، آكه  وبه ترتيبي

 درخواست سفر از طرف شاه ، مي كند تصريحدربار براي امريكا

، بطور اه از وي خواسته است در اين باره گفت شعالء« :بوده است  

كه اين اميدوارند بدون شاه و او، هنوز. با من گفتگو كندمحرمانه، 

ل سازد، متزلز را كامالشاه امتيازي بدهد كه اعتبار و نفوذ شاه 

بنا به .  و خشم وي را فرو نشاند رام نمودآ را بتوان مصدق

ماده است از كشور آه مصدق گفته است شاه درخواست شاه، عالء ب

خارج شود و در خارج اقامت نمايد تا زماني كه مصدق از وي 
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مصدق پاسخ داده است كه شاه . بخواهد به كشور مراجعت كند 

 »  نمي بايستي كشور را ترك كند 

امروز  نهار را با «  ) 1953 فوريه 27  ( 306و باز برابر سند شماره 

از انتشار  شاه هم اكنون به وي تلفن كرد و ظاهرا.  صرف كردم عالء

ء خواست بر شاه از عال . خبر برنامه مسافرت خود ابراز نگراني كرد

 گفت شاه به او عالء. ، به من، تأكيد كند محرمانه بودن موضوع

شكار شود، ممكن آگفته است اگر برنامه هاي وي پيش از موقع 

( »...يند كه مانع از عزيمت وي شوند  آاست رويدادهائي پديد

  ) 1097 تا 1096 ص –همانجا 

 گفتگوي ، هندرسن )1953 فوريه 23 ( 302سند شماره  در ◄

 :  گزارش مي كند را به وزارت خارجه امريكاخود با مصدق

(  من اظهار كرد  كه ، او بهطي گفتگوي امشب با مصدق«  

 1089ن به شماره آ سفارت و رونوشت 3354تلگراف شماره 

انگليسيها  از راه هاي )  فوريه13 مورخ لندنبراي سفارت در 

وردن موجبات آ مشغول تحريك ودسيسه براي فراهم مختلف

، نزد دولت ساختن حكومت وي بوده و در همزمانسرنگون 

مي كنند كه خواهان حل مسئله نفت اياالت متحده تظاهر 

مايل نيستند با وي در باره نفت به توافق  انگليسيها واقعا. هستند

نها آخرين پيشنهاد آاين موضوع از  شرائط مندرج در . برسند

يا به عقيده شما آ: از من سئوال كرد ...بروي روشن گشته است

ر انگليسي ها شرائط مربوط به قواعد رسيدگي را به شرح زي

 :مي پذيرند 
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به منظور تعيين مبلغ الزم براي تأمين غرامت شركت بر اثر « 

 در ماههاي مارس و مه تصويب قوانين ملي شدن نفت ايران

1951 «  

به وي گفتم رهنمودهائي كه به من داده شده اند بر اين 

اساس بوده اند كه هيچ تغيير اساسي در متن پيشنهاد شده 

ن مايلم نظر شخصي يابا وجود : وي گفت . ي شود فته نمپذير

يا انگليسي ها موافقتنامه غرامت از نوعي آمرا در اين باره كه 

نان پيشنهاد شده با اين يك تغيير قبول مي آرا كه از سوي 

سندي اگر من درست فهميده باشم دو : من پرسيدم ... كنند ؟ 

ارات حوزه ط و اختي، اگر شرائكه من به وي تسليم نموده ام

خط مشي مورد سئوال وي تغيير ، بر اساس عمل در مذاكره

 نمي وي اظهار داشت.  ، براي وي قابل قبول مي باشد يابد

ولي مايل است پاسخ سئوالي را تواند هيچ تعهدي را بپذيرد 

 . كه مي كند بداند 

يسي در صورتي كه من بتوانم به وي اطمينان دهم انگل     ... 

. ، وي پيشنهادها را مي پذيرد ر موافقت دارندن تغييآها با 

اين امر ممكن است براي من سودمند باشد تا بدانم چه بگويم 

گاه آگاه نيست كه من وزارتخانه را از پرسش وي  آمصدق. 

ن پرسش جنبه شخصي آنكه وي تأكيد كرد كه آبا . مي سازم 

  ) . 1089 و 1088صفحه هاي ( » . دارد 

،  ، از سوي هندرسن7800 / 2 – 2353تلگراف  ( 303د  سن◄

 فوريه 23تهران ، ، به وزارت امور خارجه در تهرانسفير امريكا

، بالفاصله پس از دريافت مالحظه  شب، سري9 ، ساعت 1953

دليل جديدي را گزارش مي كند كه  هندرسن براي )  شود 

 :مي يابد »  به شاه ار مصدقفش« 
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ه پس از گفتگوي امشب ژ پس از رويدادهاي امروز، بوي- 1« 

من با نخست وزير، بيش از هميشه قانع شده ام كه تأخير وي 

، با فشاري مرتبط پاسخ به پيشنهادهاي مربوط به نفتدر دادن 

  3336تلگراف شماره ( است كه نامبرده به شاه وارد مي كند 

 به 1077ن به شماره آ فوريه كه رو نوشت 22سفارت مورخ 

به نظر من اينطورمي رسدكه . ) مخابره شدسفارت در لندن

وي اميدوار است از خوش بيني بيش از اندازه و بي جهت در 

ميان مردم به اين منظور بهره برداري كندكه گويا وي 

اسي است كه به نزديك به موفقيت در حل مسئله نفت بر اس

وي مايل است ازطرح اين موضوع براي .  استسود ايران

جلب پشتيباني كافي براي كسب پيروزي در برخورد با شاه و 

اگر در دو سه . سركوب مخالفان سياسي خويش استفاده كند 

ينده وي بتواند حقوق و امتيازات و وجهه اي را كه شاه آروز 

كند و مخالفان خود را  وي سلب هنوز در كف دارد، از

 مدنآ، به عقيده من احتمال دارد وي با گرد متفرق سازد

با شتاب و سرعت ، نهضت ملي بازسازي شده پشت سرخود

  احساس نگراني از واكنشهاي داخلي، بدونپيشنهادهاي ما را

يا در اين اوضاع و آمن از خود مي پرسم كه  . رد كند

ه در اتخاذ تصميم وي نسبت احوال، راهي مي توان يافت ك

 به عنوان ،به پيشنهادهاي نفتي ما بتوان تسريع كرد ؟ هرگاه

، معقول باشد كه به وي اطالع دهيم كه ما ناچار مي مثال

باشيم هرگاه تا ساعت و روز معيني به ما پاسخ داده نشود، خود 

را از گفتگو خارج سازيم ؟ من در ارائه اين گونه پيشنهادها 

 م  ولي براي اين كه ترديد دار
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 حداقل يك ماه بطول انجاميد تا انگليسي ها پاسخ –الف 

، ممكن است متقابل وي را دادند و بنا بر اينپيشنهادهاي 

دشوار باشد توضيح داد چرا نمي توان حداقل يك هفته براي 

 دادن پاسخ به وي مهلت داد و 

شاه ممكن است تسليم شود و مخالفان ممكن است پيش  –ب 

يدن از گفتگوهاي ز انقضاي مدت زماني كه براي كنار كشا

نها نتيجه تعيين ضرب اشند و تپ، از هم فرو تعيين مي كنيم

 نسبت به ، چيزي جز افزايش خصومت مصدقاالجل زماني

 .غرب نباشد 

 ترديدهاي من در باره تمايل شاه به حمايت كردن از هر – 2

 با اطالع از ،ن جانشين مصدقشخصيت تواناي ديگري به عنوا

بدين معني  .  مورد تأييد قرار گرفت،قابل اطميناني منبع كامال

 نظر ، همچنان شاه در مورد زاهديكه اواخر وقت ديروز

ت راهي براي او كوشيده اس. مخالف ابراز كرده است 

يا مايل آو از وي بپرسد كه ، بيابد ، صالحرساندن پيام به سفير

 به پذيرش سمت نخست وزيري هست ؟

.  مالقات كند  با منشب  دير در نظر داشت ام عالء– 3     

تا اندازه  به وسيله تلفن به من اظهار كرد نامبرده، هم اينك

نچه وي به من مي آ، هرگاه اي خوش بين تر مي باشد

ي بيفكند، من ممكن است بيشتري بر وضعيت كنون گويدپرتو

 )  كتاب 1091 و 1090صفحه هاي (» .دوباره تلگراف كنم

ثبات «       كسي است، مصدقر،  از ديد هندرسنبدين قرا: توضيح 

است  و نفت را همچون حربه اي » دشمن غرب «، ندارد» روحي

، بكار مي برد و هخود و سلب اختيار از شا» خالفانسركوب م« براي 

 و انگليس او را تحت فشار قرارداد تا نتواند پيشنهادهاي امريكا بايد
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 ، مصدق به او گفته بود 300طرفه اين كه بنا بر سند . را رد كند 

هندرسن خود در توطئه براندازي و  اگر. پيشنهادها قابل قبول نيستند 

 همدست  و دشمنان استقالل ايراننيز قتل مصدق با دربار پهلوي

حمله . نبود، روشن مي ديد كه مصدق درموضع دفاع بود و نه حمله 

نهائي كه مي خواستند به تكيه به قدرت آ و همه را عوامل انگلستان

خارجي بر كشور به استبداد حكومت كنند، مي كردند و اين كار را 

. گلستان ضعيف مي شد مواردي مي كردند كه موضع اندر تمامي 

، امريكا چاره را در پذيرفتن نظر حكومت نهضت ملي به سخن ديگر

  مي يافت و انگلستان را تهديد مي كرد اگر با امريكا همراه ايران

واقعيت ديگري كه اين . ، امريكا  مستقل عمل خواهد كردودنش

، سفير وقت امريكا در شان مي دهند، نقش هندرسند شفاف ناسنا

نجا كه همواره اين گروه بنديهاي قدرتمدار هستند آاز . ايران است 

كه در پي جلب حمايت قدرت خارجي مي شوند،  پس نبايد از اين 

امر كه شاه و وزير دربار او برضد مصدق نزد سفير امريكا جاسوسي 

با وجود . ند، تعجب كرد مي كنمي كنند و او را با خود همدست 

ورد، از آنها فشار مي آ، اين امر كه انگليسيها هرباركه امريكا به اين

ن را به فشار به مصدق تبديل مي كردند آ، راه عوامل خود در ايران

يابي سياست امريكا مؤثر و از طريق هندرسن اين فشار را در جهت 

امل در حقيقت، هندرسن نقش ع. ور استآ، شگفتي مي كردند

اسنادي كه . انگليسيها را در دستگاه حاكمه امريكا بازي كرده است

از اين پس تحليل خواهند شد،  اين امر را روشن تر در معرض ديد 
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مردمي قرار خواهند داد كه تاريخ را بمثابه تجربه اي انجام گرفته 

 .ن درس بياموزندآبخوانند و بخواهند از 

 ، از سوي 888. 00 /2 – 2453تلگراف  ( 304 برابر سند ◄

ه وزارت امورخارجه ، ب، سفير اياالت متحده در تهرانهندرسن

،  ،ساعت يك صبح، سري1953 فوريه24، تهران اياالت متحده

، به ربار، وزير د، عالء)ظه شود حدريافت  مالبالفاصله پس از 

 گزارش اخارجه امريكاهندرسن و هندرسن به وزارت امور

 :مي كنند 

مد آ، وزير دربار، كمي پيش از نيمه شد، به منزل من  عالء– 1

رامش روحي ثابت آزيافت با وضعي كه به روشني حاكي از با

 نچه به نظر وي، دست كمآدر مورد ، حد اقل مالحظه وي

فات  ميان  عالمت خونسردي و خويشتن داري موقت در اختال

 نفراز نمايندگان 7وي اظهار كرد .  مي باشد شاه و مصدق

 ميان نهضت ملي در مجلس، امروز) ماني گروه پارل(فراكسيون

نان آمد شد كرده و در نتيجه مساعي آوي و بعد شاه و مصدق 

رام گشته و وعده آو تشويق او، مصدق به نظر مي رسد كه 

، از شاه را، حد اقل در حال حاضر كرده است شكايات خود

 . فوريه به شاه تلفن كند 22مطرح نكند و بامداد 

، امروز بعد از اين گروه از نمايندگان: هار كرد  اظ عالء– 2

 از شاه هيچ ظهر، به شاه و او ، اظهار كردند  گرچه مصدق

يجه رسيده اند نها خود به اين نتآ، معهذا ستتقاضائي نكرده ا

كه اگر شاه بتواند مصدق را قانع كند ديگر هيچگاه وارد 

برخي اقدامات و فعاليتها نشود و به تالشهاي معيني دست نزند، 

رفتار متفاوتي نسبت به شاه در پيش  نخست وزير هم احتماال

 :نها بنحو مشخص پيشنهاد كردند آ. مي گيرد 
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 كه كليه افسران  شاه يكبار براي هميشه روشن سازد–الف 

 ( نيروهاي مسلح بايستي دستورات و ترفيع خود را از مصدق

 درخواست نمايند و نه از شاه ) به عنوان وزير دفاع ملي 

  شاه از پذيرش و ديدار با مخالفان سرشناس مصدق–ب 

 .خودداري كند 

تأجر  شاه از توزيع اراضي سلطنتي ميان كشاورزان مس–ج 

ن اراضي آمدهاي حاصل از آخودداري كند و بپذيرد كه در

به . ن امالك كند آينده صرف  رفاه عمومي مردم آرا در 

مدهائي كه تا كنون از بودجه دولت صرف اين امور آجاي در

 .مي شده است 

 ، توضيح مصدقدر ذيل سند، اين توضيح، از قول پژوهشگر* 

هنگام ورود « : مده است » آتي امالك سلطن« پيرامون 

، نامبرده  از كشور و خروج اجباري رضا شاهنمتفقين به ايرا

، بعنوان  رقبه در تصرف داشت كه متعاقبا5600در حدود  

خالصه، به دولت واگذار  گرديد تا به مالكان اصلي، بتدريج، 

ه در مجلس پانزدهم ك ليكن به موجب قانوني. مسترد گردد 

 ، بخش مهمي از رقبات مزبور مجددايدبه تصويب رس بعدا

مد و در آ به تصرف دربار دربعنوان موقوفه خاندان پهلوي

سازمان شاهنشاهي خدمات «ن به سازمان موسوم بهآمد آ

، در حكومت دكتر مصدق. صيص داده شدتخ  »اجتماعي

 اعالم كردند كه هزينه متصديان اين سازمان به حكومت

مد امالك آ ميليون تومان و در6ساليانه سازمان مزبور حدود 

ن را آ ميليون تومان است و كسري 3ن، حدود آواگذاري به 

 كه به سختي گرفتار حل مشكالت اقتصادي كشور و –دولت 

 . بايستي تأمين كند -مقابله محاصره و منع صدور نفت است
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با اين كه سازمان مزبور از .  دستور بررسي داد     دكتر مصدق

، معلوم خودداريكردارائه اسناد و مدارك مالي خود به دولت 

شد در اداره امالك مزبور حيف و ميل فراواني صورت مي 

 تومان داد 16براي مثال، يك خروار گندم در حدود . گيرد 

 .بود ن آ برابر 10و ستد مي شد در حالي در بازار بهاي گندم 

با .      شاه تصميم گرفت امالك را ميان كشاورزان تقسيم كند 

 سال وقت الزم بود  تا پس از انجام 50روشي كه اتخاذ شد، 

بنا . نقشه برداري و صدور اوراق مالكيت اين كار انجام گيرد 

بر اين، به دربار پيشنهاد كرد كه چون دولت داراي تشكيالت 

، مي تواند امالك را اداره كند و كارمندان زائد است و رأسا

امالك تحت اختيار دولت قرار گيرند و دولت بودجه 

شاه به جاي حقيقت، به . خدمات اجتماعي را تأمين كند 

 با تقسيم امالك ميان كشاورزان دروغ مي گفت مصدق

 ».مخالف است

نها مي توانند بطور صريح و آ شاه به نمايندگان اظهار كرد – 3

شاه از .  اطمينان دهند روشن در باره نكان الف و ب به مصدق

برنامه تقسيم اراضي سلطنتي ميان كشاورزان دفاع نمود و 

سايش مردم كشور اقتضاء مي كند آاصرار ورزيد كه رفاه و 

با .  وجود داشته باشند كه تعداد زيادي كشاورزان كوچك

وضوع با نخست وزير ، مايل است در باره اين موجود اين

 ...گفتگو كند 

، من  در باره نتيجه اختالفظاهري عالء با وجود  رضايت – 4

كاهش يافته است و  عقيده دارم كه وجهه و اعتبار شاه شديدا

گفتگوي . ادامه خواهد داد    به تحقير مستمر او منظمامصدق

بيني مي كند، ممكن است نان به نحوي كه عالء پيشي آبعدي 
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، از اين پس به سپر بالي عمدهشاه . نباشد براي شاه مقبول 

 .، تبديل مي شود يربراي بسياري از مشكالت نخست وز

، از جمله ز مخالفان مصدق اظهار كرد كه برخي ا عالء– 5

.  از رويدادهاي اخير خوشوقت نيستند ، و مكي، بقائيكاشاني

اوائل بعد از ظهر امروز، مكي به عالء تلفن كرده است تا از او 

شتي آدد بخواهد سعي كند شاه را متقاعد و ترغيب كند در ص

 كه مكي اصرار ورزيده است. و سازش با مصدق بر نيايد

و ، اكثريت نمايندگان مجلس چنانچه مصدق به شاه حمله كند

 . شفته مي شوند و به حمايت از شاه بر مي خيزند آمردم بر

شتي صورت گرفته آ كه سازش و حاال:  پرسيدم     من از عالء

:  وجود دارد ؟   عالء گفت ، چه احتمالي براي زاهدياست

زيرا تمايل . عقيده ندارم اقداماتي عليه زاهدي صورت گيرد 

، در هر صورت. خست وزيري جرم نيست  مقام نبه رسيدن به

 – 1093صفحه هاي . ( زاهدي مورد اعتماد كامل شاه نيست

 ) كتاب 1091

  بارديگر نزد  عالء،  )1953 فوريه 25 ( 305 بنا بر سند ◄

 : گاه كند آ مي رود تا او را از امر مهم و محرمانه اي هندرسن

شكار آبطور . مد آ ، وزير دربار، امشب، به ديدن من  عالء– 1

اظهار كرد مي خواهد به صورت . هگين بود ونگران و اند

در خالل گفت و : او گفت . بسيار محرمانه اي گفتگو كند 

 فوريه، مصدق اظهار كرده 24، در شنود ميان شاه و مصدق

 باشد كه شاه هرچه است ممكن است رويهمرفته فكر خوبي

 از زودتر كشور را ترك كند و تا هنگامي كه وضعيت ايران

. ثبات بيشتري برخوردار شود، در خارج از كشور اقامت كند

شاه از فرصت خروج از كشور استقبال و اظهار كرده است 
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تراض خود را نسبت خوشوقت است كه نخست وزير اع

كوتاه  : او پرسيده است. ست ، پس گرفته اعزيمتش به خارج

 حركت كنم چه زماني است ؟ ترين زماني كه مي توانم

 ... فوريه را پيشنهاد كرد 28نخست وزير تاريخ شنبه 

، در چنين شرائطي،  گفته است امروز صبح، شاه به عالء– 2

  فوريه در تهران28ن را ندارد تا آاعصاب وي ديگر تحمل 

 فوريه به سوي 26، صبح للذا مايل است با اتوموبي. ماند ب

 ديدن  و نجف حركت كند واز شهرهاي مقدس كربالبغداد

 ...كند و سپس به اروپا برود 

، در  گفته است بنظر وي عزيمت شاهعالء نخست وزير به – 3

ترتيب مدارك   و وي مي تواند فوراروز بعد، فكر خوبي است

عالء در باره تركيب شوراي سلطنت در ... مسافرت را بدهد 

در اين :  پاسخ داده است غياب شاه سئوال كرده و مصدق

 پيشنهاد كرده و از او غالمرضا  و عالء را. باره فكري نكرده ام 

 . دداري كرد خو... ، برادر تني شاه  رضاقبول علي

... 

...  مي ترسد عزيمت عجوالنه شاه به فرار تعبير شود   عالء- 5

 ممكن است از نمونه ژنرال شاه همچنين فكر مي كند مصدق

در  عالء به من اظهار كرد او شخصا.  نجيب پيروي كند 

زيرا  ناچار  به رعايت سري بودن . موقعيت مشكلي است 

و در عين حال، ناظر . وع ميان  شاه و مصدق است موض

رويداد فاجعه اي است  و نمي تواند به ساير نمايندگان 

، رجوع كند كمكيان و يا رهبران كشور براي مشاوري و ايران

ميز رواني آدر يك حالت هيستريك و جنون  شاه تقريبا.. .

امل عصبي او و مدن كآعالء نگران شكست و از پا در . است 
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 اگر مجبور شود در دست زدن به اقدامي غير معقول است

 ...اوضاع و احوال كنوني در ايران بماند 

من موافقم كه عزيمت شاه ممكن است نخستين گام در  – 6

يا كاري هست آ:  پرسيدم از عالء. مسير برچيدن سلطنت باشد 

متأسفانه كاري : اد كه من مي توانم انجام دهم ؟ وي پاسخ د

گاه آاز اين برنامه  ) هندرسن( بنا نبود كه من . وجود ندارد 

نچه به آشوم و هرگاه من گامي بردارم، ممكن است بيشتر از 

زيرا ممكن است اين . نفع باشد، به زيان من تمام شود 

برداشت را القاء كند كه وي با من در باره سفر شاه صحبت 

 ) كتاب 1095 و 1094صفحه هاي  ... ( كرده ام

را به سفير شاه و وزير دربارش امري تا اين اندازه سري : توضيح 

 كه نمي كنندن آبراي نها اين كار را آ.  گزارش مي كنندامريكا

  كه كاري بكندن مي كنندآبراي .  كاري نكند هندرسن
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  در اجراي نقشه قتل  سفير امريكاسنشركت هندر
 ؟مصدق

 

 

 
  برابر كاخ شاه  دربهبهاني

 
 

 مي  اسفند9در   مصدق قتل مربوط به توطئه اين قسمت از اسناد   : توضيح  

 . است 1332داد مر28 مقارن با پنجاه و دومين سالگرد شود كه 

، گروه بنديهائي كه به دست نهاآد كه در ، روزهائي هستن  مرداد28 اسفند و 9     

، ملتي را از پيروزي مسلمي  بيش از خود بيگانه اصرار داشتندنشاندگي بيگانه
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 اسفند 9،  با وجود اين.  نوبت مي رفت تحقق پيداكند دمحروم كردند كه چن

 52 مرداد مردم نيز وارد عمل مي شدند،28 درگوياي اين واقعيت است كه اگر

 .را به خود نمي ديدند ... سال استبداد و

  خواسته شاه از هندرسن ) 1953 فوريه 27  ( 306 برابر  سند شماره ◄

 است كه 

ه وابسته سفارت ، ديشب بع در دربار و بسيار نزديك به شاه يك منب– 1

، در نظر دارد خيلي زود كشور را صرار مصدقاظهار كرد كه شاه، بخاطر ا

 .ترك كند 

شاه هم اكنون به وي تلفن كرد و .  نهار صرف كردم   امروز با عالء- 2

الء شاه از ع. از انتشار خبر برنامه مسافرت خود ابراز نگراني كرد  ظاهرا

عالء  گفت شاه به  . ، به من، تأكيد كندخواست بر محرمانه بودن موضوع

شكار شود، ممكن است آاو گفته است اگر برنامه هاي وي پيش از موقع 

 ...يند كه مانع از عزيمت وي شوند آرويدادهائي پديد 

نجائي كه ممكن است بر آ مي گويد بسيار اهميت دارد تا  عالء– 3

 كنند حاكي از مطبوعات اياالت متحده اعمال نفوذ شود تا رويه اي اتخاذ

پرداختن به . اين كه عزيمت شاه داراي اهميت سياسي زيادي نمي باشد

خيال بافي و گمانه زني و مقايسه شاه با فاروق موضع شاه را تضعيف مي 

 قول شرف داده است كه در غياب شاه، موقعيت وي را مصدق... كند 

نان با آامروز . رد متزلزل نخواهد كرد و شاه سخن مصدق را باور دا

  ) 1097 و 1096صفحه هاي . ( يكديگر نهار صرف مي كنند 

 دستور مي  به هندرسندالس)  فوريه 27 واشنگتن ( 307 در سند شماره ◄

 : بگويد انگليسيها پيشنهاد متقابل او را نمي پذيرند دهد به مصدق

 غير گفته شود كه فرمول مصدق  فوراما مايل هستيم كه به هندرسن «   

 كه اكنون در كشتي بر مبناي رهنمودهاي ايدن... قابل قبول است 

نان هيچگاه در نظر نداشته اند كه فرمولي كه آ... اليزابت مي باشد، 



 ٢٧٩

) به هر نحود ديگري (  و يا ل انگلستانمتضمن اشاره به قانون قابل قبو

 اشاره به وضعيت حقوقي طرفين پيش از قانون ملي شدن صنعت نفت

 .ننمايد را بپذيرند 

 دوباره سئوال قبلي خود در باره شرائط و حوزه     هرگاه مصدق

ز سوي  نمايد، موضع باال كه ااختيارات مربوط به تعيين غرامت را مطرح

. ، به نظر ما مناسب و شايسته بنظر مي رسد انگليسيها پيشنهاد شده است

چنانچه مصدق پيشنهادهاي متقابلي را ارائه نمايد، وزارت خارجه پذيرش و 

 .ن را به تشخيص شما واگذار مي كند آمخابره 

گاه ساخت آ را  فوريه سفارت در تهران25 مورخ 2195تلگراف شماره * 

 موافقت نمود كه هيچ امتياز ديگري نبايد به كه وزارت خارجه با انگلستان

 نمي بايستي از مخابره ولي هندرسن.  در مورد حل مسئله نفت داد مصدق

 .ند ، خودداري كابلي كه مصدق ممكن است ارائه كندپيشنهادهاي متق

، سفير ندرسن ، از سوي ه888 . 11 / 2 – 2853تلگراف  ( 308 در سند ◄

 ، 1953 فوريه 28 به وزارت امور خارجه، تهران اياالت متحده در تهران

، )فاصله پس از دريافت مالحظه شودسري بال ،  كامال بعد از ظهر5اعت س

،براي جلوگيري از سفر شاه به به عملدرسن چگونگي ورود خويش را هن

 :خارج از كشور را شرح مي كند 

، از منابع اخباري در باره عزيمت نزديك  شاه،  بامداد  از اوائل ساعات-1

اين گزارشها مشتمل بر جزئيات ضد و نقيضي . گوناگون دريافت مي شدند 

يم شاه به ن اين كه تصمآيك برداشت عمومي وجود دارد و ... بودند

، به نحوي به اختالف نظر ميان وي و نخست عزيمت به خارج از كشور

 ......وزير مربوط مي باشد 

.  ر از پيش بودم زاد تآنجا كه اخبار انتشار يافته بودند ، پس من آ از – 3

، من تصميم گرفتم  كوشش نمايم موجبات لغو يا حداقل لذا، امروز صبح

چون نتوانستم وقت . اهم كنم تعويق برنامه عزيمت شاه از كشور را فر
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، راي ديدار با عالءمالقات از وزير امور خارجه بگيرم، توانستم ترتيبي ب

 بدهم كه درست در همان موقع از ديدار با 11: 15، در ساعت وزير دربار

او به من گفت حداكثر توان خود را براي . شاه مراجعت كرده بود 

قه، بكار برده خرين دقيآو فسخ عزيمت وي در ترغيب و تغيير عقيده شاه 

، شاه مصمم بود و اصرار داشت كه هرگاه وي عزيمت با وجود اين. است 

.  بيانيه اي صادر و به وي و اعضاي خانواده او حمله كند ننمايد، مصدق

، بطور مؤثر به اشد بدون دسترسي به تسهيالت الزمبراي وي دشوار مي ب

لذا ترجيح مي دهد از . كه به وي وارد مي شود، پاسخ دهد اتهاماتي 

 . كشور خارج شود تا درگير نزاع و بگو مگوي يك طرفه نشود 

، رئيس بود، به وي اطالع رسيدكه كاشاني گفت هنگامي كه نزد شاه  عالء

، يك تزيمت شاه را امروز صبح شنيده اسمجلس كه ادعا مي كرد خبر ع

 نفر از نمايندگان مجلس براي 57جلسه غير رسمي محرمانه مركب از 

هنگامي كه شاه اين خبر را . گفتگو در باره موضوع تشكيل داده است 

و قبل از نهار حركت  ، بر انگيخته و هيجان زده شد و اصرار كرد فوراشنيد

 ...كند 

... 

، از صالح.  يدار كنم  نخست وزير دبا  من تصميم گرفتم سعي كنم فورا– 7

صالح از طريق . ي سفارت خواستم كه ترتيب مالقات را بدهد مشاور ايران

به .  مطلع شد كه نخست وزير در كاخ نزد شاه است منشي مصدق

درخواست صالح، منشي نخست وزير بالفاصله به كاخ رفت تا به مصدق 

من با مصدق ساعت .  مايل به ديدار فوري با او هستمناطالع دهد كه م

 . بعد از ظهر مالقات كردم 1 : 15

  به منزل بازگشته و در بستر بود و ظاهرا  از سردرد شديدي رنج  مصدق– 8

به وي گفتم . نه  پذيرفتمرا به طرز دوستانه ولي با رويه محتاطا. مي برد 

 با توجه به آنچه به نظر من ودي از واشنگتنانتظار دريافت رهنممن بدون 
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شايعات . يك وضعيت اضطراري و فوري  مي رسد، نزد وي مي آيم

 را فورا  ترك مي گسترده در سراسر شهرحاكي از آن است كه شاه ايران

زيرا اگرچنان نمي كرد  نخست وزير بيانيه اي منتشر مي نمود كه  .نمود

به عنوان يك دوست .  و خانواده اش را تقبيح و محكوم مي نمايدوي

ايران و دوست شخصي وي وظيفه خود مي دانم كه به او بگويم  عزيمت 

پشتيباني از استقالل . شاه هم اكنون موجب تاييد اين شايعات مي گردد

ايران يكي از مباني سياست ما نسبت به ايران است به عقيده من و من 

رم كه اين عقيده دولت اياالت متحده نيز همين  مي باشد، اطمينان دا

عزيمت شتاب زده شاه در اين اوضاع واحوال موجب  تضعيف امنيت 

كشور مي گردد و بنابراين با اين اميد نزد وي آمده ام كه وي در دقايق  

بازپسين با دست زدن به تدبيري  شاه را قانع نمايد كه عزيمت  ننمايد و با 

 .مت خود را به تعويق  اندازدحداقل عزي

وي .  پاسخ داد كه شاه ترجيح مي داد  كه كشور را ترك نمايدمصدق   

از شاه نخواست كه از كشور عزيمت نمايد و در موضعي  نبود كه  به وي  

در همين لحظه گروههايي از . دستور دهد كه  اين كار  را انجام ندهد

د وهاي  انگليسي در كاخ بودند و  سعي  مي نمودنافراد از جمله آنان و پاد

 ...وي را از عزيمت  منصرف كنند

 

 مالقات كرده بود،  با عالء11 : 15او كه گزارشها دريافت و در ساعت : توضيح  

و نيز مي دانست از چه قماش مردمي .  ظهر در دربار است مي دانست كه مصدق

اخ شاه جمع كرده بودند تا كه درظاهر مانع از سفر شاه به خارج را در برابر ك

دنباله گزارش نيز حاكي است امري كه . در باطن، مصدق را بكشند ، بشوند و

ن ساعت كه او تقاضاي آدر . ديدار فوري را ايجاب كند، در ميان نبوده است 

رف شده ديدار از مصدق را كرده بود، بطور قطع مي دانست شاه از رفتن منص
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ا قيد  بنهمآ،  را از تقاضاي مالقاتاز اين رو، مصدق هدف هندرسن. است

 :او مي نويسد.  دانسته است ش از دربار وكشتنوردن او، مصدق، آ بيرون ،فوريت

دراليحه ديوان كشور چيزي از اين بابت ننوشته ام چونكه ترس : رل هندرسن«    

ن ديوان، اعمال نفوذ آ، در ئلي كه هندرسن در اين مملكت داشتساداشتم با و

 :كند و محكوم شوم و اكنون به شرح واقعه مي پردازم

مد و راجع آ وزير دربار، به خانه من قاي حسين  عالءآ روز نه اسفند، 8    ساعت 

ان بح همن اطالع داشتند و صآبه حركت شاه كه سري بود ولي مجريان نقشه از 

ار شد كه ساعت ، با من مذاكره كرد و چنين قرن مبادرت كردندآروز به اجراي 

، به كاخ بروم و ساعت دو و نيم هم وزراء ار من براي صرف نه بعد از ظهر1: 30

 .ورند آحضور بهم رسانند كه موقع حركت شاهنشاه تشريفاتي بعمل 

  قاي عالءآ روز،  همان10كه ساعت       از اين مذاكرات چيزي نگذشت 

اظهار نمود اعليحضرت مي خواهند خودشان  وزيردربار، مرا پاي تلفن خواست و

يد و فرمودند شاهنشاه رس بالفاصله گوشي بدست با شما فرمايشاتي بفرمايند كه

از . ، ظهر شرفياب شوم كه در همين جا مذاكرات قطع شدبجاي ساعت يك و نيم

بود و شاهنشاه خودشان مرا براي اصغاي فرمايشات اين كه موضوع مهم ن

ن را ابالغ مي آقاي عالء يا هركس ديگر آچنانچه . خواستند، بسيار تعجب كردم 

 نمود اطاعت مي كردم ولي بعد از ختم غائله دريافتم كه موضوع اهميت داشت و

م فرمايشات را بفرمايند تا موجب هيچگونه سوء تفاه شخصا بهمين جهت خواستند

 .نشود 

    و اهميت موضوع در اين بود كه اگر ساعت يك و نيم بعد از ظهر مي رفتم، 

، از خانه خارج  كاخ جمع شده بودچون جمعيت براي از بين بردن من مقابل درب

موقع تشرف، عليا حضرت ملكه ثريا حضور . نمي شدم تا جمعيت را متفرق كنند
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خودم نوشته  ديدم تلفن چي خانه .ورد به من دادآداشتند كه پيشخدمت پاكتي 

 مي خواهد با من مالقات كند كه به نظر ، سفير امريكابود براي يك كار فوري

مد خواستم اين استفاده را بكنم كه در حركت آشاهنشاه رسانيدم و ازاين پيش 

 .عجله نفرمايند شايد مالقات من با سفيرسبب شود فسخ عزيمت فرمايند 

ن ندادند و حتي نخواستند يك كالم در آ را كه مالحظه فرمودند اهميتي به    نامه

 هيچ چيز سبب نمي شد كه غير از مالقات با هندرسن. اين باب فرمايشي بفرمايند

چون كه طبق مذاكراتي كه با . من قبل از حركت شاهنشاه از كاخ خارج گردم

 و موقع تشريف هيأت وزيران در كاخ باشند بايست قاي وزير دربار شده بود، ميآ

اگر شاهنشاه حركت مي فرمودند مقابل درب كاخ . ورندآفرمائي، مراسمي بعمل 

چنانچه از اين مسافرت منصرف مي .كسي نمي ماند تا بتوانند نقشه را اجرا كنند

 . نجا بود، من از كاخ خارج نمي گرديدم آشدند باز تا جمعيت در 

ا سفير حركت كردم و هنوز به درب كاخ نرسيده بودم كه     براي مالقات ب

ن درب نبايد خارج شوم و آصداي فرياد جمعيت در خيابان مرا متوجه نمود كه از 

 . از در ديگري به خانه مراجعت كردم

داشت كه مد هيچ مطلبي ن آ پاشا صالحقاي عليآ هم كه به اتفاق    هندرسن 

 .چند كالمي گفت و رفت . مالقات فوري با من را ايجاب كرده باشد 

 از كاخ خارج مي ساعت يك بعد از ظهر هم كه براي مالقات سفير امريكا    ... 

، به اين عنوان كه مي خواهند از حركت شاه جلوگيري  اسفند9، علماء روز شدم

، ق انتظار كه نزديك درب ورودي استا به اطانها رآكنند، وارد عمارت شدند و 

جمعيتي هم كه مي بايست مرا از بين ببرند، همان وقت درب كاخ . هدايت كردند

 خاطرات و تألمات مصدق( » . جمع شده بودند و منتظر خروج من از كاخ بودند 

 ) 187 و 186 و  185صفحه هاي 
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 «  را تاييد مي كند كه هندرسن مصدق دكتر  بخوبي گفته308گزارش  سند    

و اين مالقات در واقع بهانه اي براي كشاندن مصدق به بيرون » هيچ مطلبي نداشت

با توجه و دقت در  « به بيان ديگر. يين شده بوده استاز كاخ در وقت از قبل تع

د كه مصدق در مفاد گزارش هندرسن از مذاكرات آن روز به نظر مي رس

 از يك نقشه از است كه آن تقاضاي مالقات را جزئيبرداشت خود محق بوده 

 دكتر مصدق و نهضت ،خواب آشفتة  نفت( .پيش حساب شده تلقي كرده است

  ) 688  ص ، جلد دوم، 1378 ، نشر كارنامه ،  موحد محمد علي ، ملي ايران

بر كسي پوشيده نبود و  دخالت هميشگي دربار در سياست و ادارة  امور كشور«     

 بودند فعال ترين و با نفوذترين آنان مادر شاه و خواهر دوقلوي او اشرف پهلوي

بويژه اشرف شبكه اي گسترده از . كه هريك براي خود دربار كوچكي داشتند

غاز ازآ. معروف بودند» دار و دستة  اشرف « افراد با نفوذ تشكيل داده بود كه به 

مصدق  و ساير .  ، اين دو زن  فعاالنه با او  مبارزه  مي كردندزمامداري مصدق

 ، وزير دربار  واسطه هايي، معموال  حسين عالءرهبران نهضت ملي  بارها  از طريق 

سرانجام، مصدق  . مور كشور بازدارند اين دو را از دخالت در اتالش كرده  بودند

تهديد كرده بود كه اگر شاه در اين مورد اقدام مؤثري به عمل نياورد، او موضوع 

 .را با مردم در ميان مي گذارد

خودش  :  بزند، اين تصميم چندين دليل داشت شد كه دست به مقابلهآن     شاه بر

 داخلي  دست اندر كار براندازي او ارجي و مخالف بود و با نيروهاي خ با مصدق

مادرش را در راستاي تمايالت و منافع  و بنابراين، فعاليتهاي خواهر .تماس داشت

اگر  هم مي خواست، نمي توانست براي  ممانعت از فعاليتهاي  آنان . خود مي ديد

چندان كاري صورت دهد،  چون هنوز درخاندان سلطنتي  قدرت چنين كاري را 

هرگونه اقدام جدي از جانب او براي ممانعت از اعمال آنان ممكن .  نكرده بودپيدا
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در . بود در چشم دستگاه سياسي حاكم ودولت انگليس  نشانة دو دوزه بازي باشد

شاه بايد « ضمن، ناراحتي خود او از پافشاري مصدق براين اصل  قانون اساسي كه 

 . ي شدروز به روز  بيشتر م»  سلطنت  كند نه حكومت

 مترجم  ،  همايون كاتوزيان  محمد علي،   و مبازره براي قدرت در ايرانمصدق (

  ) 221 تا 220فحه هاي  ص،  نشر مركز ، فرزانه طاهري

مي نويسد » اسناد وزارت امور خارجة انگلستان«  با استناد به        فخرالدين عظيمي

نجا دريافت آ  به دربار رفت تا با شاه خداحافظي كند و در  اسفند  مصدق9در  « :

 كه موضوع سفرش را محرمانه دشاه از مصدق خواسته  بو. كه فريب خورده است

درنتيجه . بي داده بود كه جزئيات آن به خارج درز كندنگاه دارد ولي خودش ترتي

 دو نامة سرگشاده منتشر كرده علنا  از شاه خواسته  بود از مسافرت صرفنظر كاشاني

 از مردم خواسته  بود كه مانع از سفر  شاهانه كند و همراه  با آيت اهللا بهبهاني

 .  .....شوند

.   اسفند  ايفا كرد9  افسران  باز نشسته نقش  مهمي در تظاهراتكانون     

، يعني  اهالي امالك  تهرانوايي براي حمل روستائيان از حومةنيروي هكاميونهاي 

افسران يونيفورم پوش . سلطنتي  كه تقسيم شده بود، به داخل شهر به كار رفته بود

اي تالش خود را  براي تحريك  هيجانات ازجمله چند تن از امراي  ارتش منته

 شاه را مجبور به ترك  بكار برده طي سخنرانيهايي به مردم مي گفتند كه مصدق

حزب كوچك . كشور كرده است با اين قصد كه او را از سلطنت  بركنار كند

ي وبسيار سلطنت خواه آريا كه از كمك مالي دربار برخوردار بود، تظاهر كنندگان

را رهبري مي كردكه شامل گروههاي راست گرا و اراذل و اوباش حرفه اي اجير 

 و وجوهي كه آنها از طرف انگليسيها توزيع فعاليت برادران رشيديان. شده بودند

امريكائيها وانگليسيها انكار نكردند كه . مي كردند، شروع به نتيجه دادن كرده بود
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 وزارت خارجة انگليس به ايدن.  ترتيب داده شده استتظاهرات بطور مصنوعي

 : گزارش داد

 از هيجانات ناشي از خبرعزيمت شاه استفاده چنين به نظر مي رسد كه كاشاني  «  

 توأم صداهاي مردم براي ماندن شاه را با حمله به مصدق و با هوشياري سر كرده و

اين سر و صداها  يقينا  از طرف كاشاني ترتيب داده شده بود و تجلي . ستساخته ا

خود جوش وفاداري  عميق و گسترده اي به مقام سلطنت در حدي كه اعتماد به 

 ».نفس شاه را بيفزايد، نبوده است

داد تا زمينة  قرار در اختيار كاشاني» يك فرصت خدادي « به شاه فشار مصدق «   

به احتمال  قوي  مصدق ميزان آمادگي . از دست رفته اش را مجددا  بدست آورد

دربار را به درستي ارزيابي از هواداري علني  كاشاني در بهره برداري از اوضاع و

شايد هم اثرات  متراكم  شدة  فعاليتهاي مخالفان را بر دولت رو به . نكرده بود

 اسفند يك 9رحقيقت تظاهرات سلطنت طلبان در د. ضعفش دست كم گرفته بود

 به  اردشير زاهدي،نآچند روز قبل از . شبه كودتا براي ساقط كردن دولت بود

 اطالع داده بود كه پدرش سرلشكر زاهدي ممكن است  بزودي  سفارت امريكا

خواه . تقسيم كرده استاز هم اكنون سمتهاي كابينه اش را  و. نخست وزير  شود

 مصدق از اين نقشه آگاه بود يا  از درگيري زاهدي در شورش ابوالقاسم بختياري

را صادر   يكي از رؤساي ايل مزبور، نگراني داشت، در هر حال دستور بازداشت او

 در . كرد

دگان سلطنت طلب  فايق شوند و  توانستند بر تظاهركننعين حال طرفداران مصدق

به نقل از كتاب (» .دولت  توانست  يكبار  ديگر  قدرت  خود را تحكيم كند

 ترجمه عبدالرضا ،   فخرالدين عظيمي،1332 – 1320  بحران دمكراسي در ايران

 به ، 431 تا 430 فحه هاي  ص،1372 ، نشر البرز ،  بيژن نوذري، هوشنگ مهدوي
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 3 و FO371 EP 104562  ، 2(1953  فورية 24استناد گزارشهاي راتني

 به وزير  بريتانيا  و وزارت خارجة  FO371 EP 104563 )  ( 1953مارس

  )1953 مارس 3، خارجة  امريكا

  ... 
من از نخست : مي نويسد )208سند ( گزارش خود درادامه سنهندر   

وزير پرسيدم كه چه لزومي داشت وي بيانيه صادر كند كه به وضوح نسبت 

ميز باشد مگر اين كه شاه از كشور خارج شود ؟ نخست وزير آبه شاه انتقاد 

اي مأموران و پاسخ داد تا هنگامي كه دربار به عنوان پايگاهي براي فعاليته

شوب و اختالف آعوامل انگليسي بكار مي رود كه مي كوشند در كشور 

، او نمي تواند اصالحات ضرور را به نها حمايت مي كندآ و از ايجاد كنند 

 ...ورد  يا راه حلي براي مسئله نفت بيابد آعمل در

    نخست وزير اظهار داشت افرادي كه گرداگرد شاه هستند به كشور 

روشن شد سعي  پس از قدري گفتگو، كامال. راواني وارد مي كنند صدمه ف

من .  ، كار بيهوده اي است ه تغيير رويه اشدر وارد كردن نخست وزير ب

هنگامي زحمت داده ام كه  متأسفم به شما  شخصا: به نخست وزير گفتم 

 ديدن از عالء... مي دانم دستخوش هجوم نگراني هاي فراوان هستيد 

. كار كند او به روشني در موضعي نبود كه عزيمت فوري شاه را ان. كردم 

مد آ، به اميد همكاري در جلوگيري از پيش ديدار من از نخست وزير

مدن آ، موجب پيش ، اگر نه فورايدادهائي است كه ممكن است بالمĤلرو

 كرد براي من بهتر نخست وزير اظهار.  باشد عواقب ناگواري براي ايران

، در اين زمان الء يا هركس ديگر مرتبط با درباربود كه از ديدار با ع

 )  كتاب 1101 تا 1098صفحه هاي ... ( خود داري كنم ... حساس 

،  به وزارت خارجه امريكا، هندرسن )1953 فوريه 28  ( 309در سند  ◄

 : گزارش  مي كند  را1331 اسفند 9رويداد 
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ب كاخهاي سلطنتي و ، واقع در جنزاران نفر از مردم در خيابان كاخ ه– 1

. ، راه را بسته و به تظاهرات و پشتيباني از شاه پرداختند اقامتگاه مصدق

 سرلشگر مهنا، معاون هنگامي كه من منزل مصدق را ترك مي كردم،

نگامي كه من ه.   وارد اطاق وي شدند ، و سرتيپ افشارطوسوزارت دفاع

ي در ، يك جيپ مربوط به محوطه با سربازان ايراناز منزل خارج مي شدم

ن مطلع آمن پس از . يد ن، از پياده رو به طرف در ورودي اقامتگاه پيچآ

غاز  آشدم كه اين جيپ در ورودي را شكسته و اين به عنوان عالمت

،  پائين تر به راه افتاده بودند متر200شوب براي دسته اي كه حدود آ

ولي . نگهبانان با شليك تيرهاي هوائي مقاومت نمودند . بوده است 

 بر نگهبانان غلبه كرده و بر ضد هي كه جمع شده بودند، به تدريج گرو

مصدق با لباس خواب در بالكن منزلش . مصدق به تظاهرات پرداختند 

 با هو ،  وي را  وادار به  نانآولي . نان ظاهر شد آرام كردن آراي ب

 تلفن كرد و درخواست اعزام تعداد او سپس به عالء. سكوت كردند 

شوب و جنجال توسط آبيشتري از نگهبانان كاخ را كرد و مدعي شد 

فتن به موازات باال گر. عوامل انگليسي دربار به راه انداخته شده است 

ميزان خشونت، مصدق از روي ديوار عقب، با لباس خواب، به همراهي 

نها سوار اتوموبيل شده بسوي آ. فاطمي وزير خارجه، منزل را ترك كرد 

 ...مقصد نامعلومي رهسپار شدند 

، هزاران نفر اطراف و محيط كاخ سلطنتي و  بعد از ظهر5 در ساعت – 2

بلند گوها از مردم مي . اطه نموده بودند  را كماكان احمنزل مصدق

، اينك موقع نشان دادن اين نها طرفدار شاه هستندآتند هرگاه خواس

  برداشت من ،نجا كه من مي توانم پي ببرمآاما تا  ... حقيقت مي باشد

با اين حال، هنوز برنامه معلوم و . اينست كه تظاهرات سازمان يافته است 

ينده وجود آ كه به دربار مربوط است ، براي نجاآمشخصي ، حداقل ، تا 

 يا شخص ديگري ، با پشتيباني نيروي نظامي، مگر اين كه زاهدي. ندارد 
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 يا احتمال فرو پاشيدن .به دست بگيرد  هدايت و كنترل وضعيت را فورا

امنيت مي رود و يا مصدق از پايگاه جديدي ، با حمايت عناصر مختلف و 

با پشتيباني برخي از   و در كشور و احتماال نهضت ملي در تهراناز جمله

ميخ قدرت خود را خواهد كوبيد  و بر اوضاع  گروههاي نظامي ، مجددا

مي رود  ن كامالآ بطوري كه احتمال –اگر مصدق .  مسلط خواهد گشت 

يدي ، به احتمال قوي دست به اقدامات انتقام جويانه شد موفق شود–

 )  كتاب 1105 و 1103صفحه هاي ... ( خواهد زد 

،  حاكي است، وقتي توطئه قتل مصدقمانطور كه گزارش هندرسنه: توضيح 

به اجرا ، با شركت نظاميان ز كاخ شاه، عقيم شد، توطئه ديگريبگاه خروج او ا

 : گذاشته شد اين بار براي قتل او در  خانه اش

ن جلوي خانه خود اين آپس از « :  مي گويد  فروردين ، مصدق17در بيانيه     

زيرا او از منزل خارج شد و به ستاد ارتش . »مدند و باز كامياب نشدند آجانب 

 فروردين 17در بيانيه . او  در دربار  بود. در محل نيافت را اما  رئيس ستاد . رفت 

شاه در كشاندن مأموران كشتنش بسوي خانه اش ، مي مصدق پيرامون نقش برادر 

 :گويد 

عده اي پاسبان در سمت شمال چهار راه حشمت الدوله كه به طرف خانه اين     « 

در اين اثناء، واالحضرت . يد، بودند و مانع از عبور جمعيت مي شدند آجانب مي 

نجا آو دليل توقف قواي انتظامي را در ن در خارج شده آ از شاهپور حميد رضا

اين بود كه پس . زادند بهركجا كه مي خواهند بروند آسئوال كرد و گفت مردم 

 .وردند آاز مرتفع شدن مانع، جمعيت بدر خانه اين جانب هجوم 

، چند نفر افسر حاضر  گفته شود كه در پيشاپيش اين عده    در اين جا الزم است

 چند تن چاقوكش معروف حركت و قريب يك ساعت به خدمت و بازنشسته و

 .سعي مي كردند كه در را شكسته وارد خانه شوند 
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تيد، اگر شما از اين خانه چون هدف اين اشخاص شما هس: پسرم گفت      ... 

ه تنها كسان شما بلكه جان عده اي از كارمندان نخست وزيري هم كه در ن، برويد

اين بود كه از خانه خود به خانه مجاور و از . د اين جا هستند، محفوظ خواهد مان

، چون هنوز اشرار از حركت من پس از عزيمت من. ستاد ارتش رفتم نجا به آ

اطالع پيدا نكرده بودند، بوسيله ضربات جيپ قسمت بخش خون بهداري وزارت 

هني خانه را آ، در ن بودآلتي و يك چاقوكش معروف در دفاع ملي كه راننده دو

ن افراد آو چند نفر نظامي كه در خانه بودند ناگزير به تيراندازي شدند و شكسته 

، چون هدف معيني وري شده بودندآ خارج و داخل جمع كه بوسيله تطميع از

 . نداشتند، فرار كردند 

، رئيس ستاد ارتش كه  است عرض كنم كه در تمام اين مدت     در اين جا الزم

خ اختصاصي متوقف بود و بر طبق گزارش بايد حاضر به خدمت باشد، در كا

م و جلوگيري از اشرار ، وسائلي را كه براي حفظ نظي فرمانداري نظاميرسم

جلوگيري  ، در اختيار او نگذاشته بودند و موقعي از اشرارخواستندخواسته بود

 »  قبل اين جانب از خانه رفته بودمكنند كه مدتي

 در گفتگو با شعبان جعفري. ت ن شعبان جعفري اس     چاقوكش معروف هما

 و ق فعاليت او  و ديگر اراذل و اوباش  بر ضد مصدگفته است خانم هما سرشار

خانم سرشار او گفته پرسش  پاسخ به در . بوده است    بنفع شاه  بدستور  كاشاني

 : است

 .تعريف  كنيد  اسفند  9 آقاي جعفري  از –س «  

 ، ما  اول صبح رفتيم خونة  كاشانيخدمت شما عرض كنم كه...  اسفند9  روز-ج 

محرر بود، امير موبور بود، احمد عشقي بود )  محسن( اون حاجي . درست  يادمه. 

برين شاه داره « : آيت اهللا كاشاني  گفت. ي  حسن عالم بود و عده اي ديگهو حاج
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اگه  شاه بره  عمامة  ماهم «  :گفت » !برين نزارين شاه بره . يره بيروناز مملكت م

 !اون گفت  خب » !رفته

  گفت ؟ آيت اهللا كاشاني-س

 كه گفت  برين آيت اهللا كاشاني... سي سر خودي  نه اينكه ما بريم سرك–ج 

، مغازه ايها الناس« :  اينا  و گفتمدم وكر من اومدم رفتم سربازار سخنراني .نذارين

. اعليحضرت شاه داره  از مملكت خارج ميشه.  ببنديننوها تونو ببندين، دكوناتو

 ،خاطرات  شعبان جعفري ...( » ...اگه شاه بره شما زندگيتون از بين ميره  و اينا

  )123   ص - 1381 بهار ، چاپ دوم ، نشر ناب ، بكوشش هما سرشار

ن  از ارازل و اوباش كه چهل پنجاه نفر از آنها  كفطبق نقشه قبلي عده اي   « 

 سيد از ميدان  بارفروشان، ) كاشاني(  و  بهبهانيپوشيده بودند بدستور آيات اهللا

بازار ه  از نيروهاي انتظامي ب براه افتادند و ابتدا با همكاري قسمتيبزاز و شوش

ريختند تا مردم را مجبور  به بستن مغازه ها كنند و سپس بطرف كاخ سلطنتي 

در حدود  « : گزارش  فرمانداري نظامي مي گويد راين موردد. سرازير  شدند

  تلفنا   گزارش رسيد كه عده اي از 16 و 8  از كالنتريهاي 10 : 30ساعت 

را به تعطيل مجبور نموده و اشخاص  ماجراجو و آشوب طلب اهالي و كسبة بازار 

گذشته،  چراغ « به نقل از كتاب( ».مردم را تشويق براي رفتن به دربار مي نمايند

   ) 594 ص ،نشر از جامي »  راه  آينده است

 و وكالي  وابسته به ، آيت اهللا بهبهانيليات را آيت اهللا كاشاني عمكارگرداني« 

سرلشكر بهارمست، رئيس ستاد و افسران  بازنشسته اي مانند .  عهده داشتنددربار بر

، سرتيپ ، سرتيپ گيالنشاه، سپهبد شاه بختي سرلشكرگرزنسپهبد امير احمدي،

 ، همراه با عده اي  افسران پاكسازي شده،  ، سرتيپ شعريشكر معيني سرلنقدي،

شعبان بي  ( ياز گروه  چاقوكشان، شعبان  جعفر.  از فعاالن صحنه عمليات بودند



 ٢٩٢

 در ،، حسين رمضان يخي، احمد عشقيسگر، محمود م  طيب حاج رضايي،)مخ

، ويي، غالمحسين فروهر خجمال امامي. حمله به خانه نخست وزير دست داشتند

، در  به سرپرستي  سپهرحزب آريا اعضاي  نيز و ابوالحسن صيرفي، نوريعميدي

 داشت  با شاه ارتباط از طريق عالءدرسنهن.   فعاليت  كردندتظاهرات ضد مصدق

مصدق ( » .فرستاد مي  منظم به واشنگتن و و گزارش عمليات را به طور مستقيم

  مؤسسه ، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي ،) جلد اول(  مبارزه و مقاومتسالهاي

  ) 534 تا 533 فحه هاي ص،  1378  چاپ دوم، ،خدمات فرهنگي رسا

 نويسنده نيز كه ازمجلس  به منزل دكتر مصدق« : سفري  مي نويسد محمد علي   

 . درخت شاهد جريانات بودمي آمده بودم، در پناه يك سردرسنگو بعد چهار راه 

در اين اثنا، دكتر مظفر بقايي كه با عده اي به اين محل آمده بود، با ديدن 

 آمدم : گفتم» مي كني ؟ تو  اينجا چه كار« :  گفتنويسنده، با لحن تهديد آميزي

در جوابم .  تهيه كنماز اعمال و رفتار شما گزارشي براي آگاهي ملت ايران

با » . به گور ببرندممكن است اين آرزو را تو و خوانندگان باختر امروز« :گفت

م اگر بنا باشد آرزويي به گور مطمئن باش اين بار ه« : ناراحتي در جوابش گفتم

قلم و (  »  ...برود مال دشمنان ملت است، آنها كه اين رجاله بازي را بر پا كرده اند

 )7 32 جلد اول ص  ، محمدعلي سفري،سياست

 بود  كه عقيم كشتن مصدق.  .. و   برنامه اصلي شاه و دربار با مساعدت هندرسن

« :سخناني ايراد نمايد و گفت»  شاهپرستان «  ولي شاه  تصميم گرفت براي .ماند

ي مجبورم كه دم  منهم مثل هر فرد ايران رسانهمانطوريكه  قبال   به اطالعتان

 اگر شما نمي  گذاريد و مايل نيستيد  كه من براي خواسته مردم را قبول كرده و

 از اين مسافرت چاره اي جز انصراف نيست و ما هممعالجه  حركت كنم  

  )    743 ص ،همانجا  (» ...انصراف پيدا كرديم
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 فرزند آيت اهللا كاشاني كه توطئه كنندگان و ارازل و اوباش را     محمود كاشاني

  صبح براى خدا11 در ساعت هنگامى كه مصدق«  :مي نويسد، مي نامد » مردم«

رفته بود، اجتماع مردم در برابر كاخ شاه  حركت دادن شاه به دربار حافظى و

 آگاه مى شوند شعار هايى عليه شكل گرفته و چون مردم از حضور مصدق دركاخ

مصدق كه انتظار چنين تظاهراتى را نداشته و همه تالش خود را . وى سر مى دهند

براى محرمانه ماندن اين سفر انجام داده بود به وحشت افتاده و چون قصد بيرون 

آمدن از كاخ شاه را داشته است با تظاهرات مردم روبه رو مى شود و ناگزير 

د كه از در هاى پشت كاخ راه عبورى به او بدهند و از آنجا با درخواست مى كن

اتومبيل راننده شاه به گونه مخفى به خانه خود كه بيش از چند صد متر فاصله 

جمعيت عظيم تظاهر كننده كه به درستى دريافته بودند اين فتنه و . نداشت مى رود

ل شخصى او از در برنامه از سوى مصدق كارگردانى مى شود، هنگامى كه اتومبي

اصلى كاخ به سوى خانه او به حركت  درمى آيد به سوى منزل وى هجوم مى 

. داستان حمله مردم به خانه مصدق به تفصيل در روزنامه ها درج شده است. آورند

مامورين شهربانى با حضور و به دستور سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى به 

 نفر ديگر مجروح مى 29فر كشته و سوى جمعيت تيراندازى مى كنند كه يك ن

(  »  ....در اين اوضاع و احوال مصدق راه چاره اى جز گريختن نمى بيند. شوند

نشريه  -»توطئه مصدق عليه شاه« بنام  اسفند9روايت محمود كاشانى از غائله 

   )2005 مى 4 -1384 ارديبهشت 14چهارشنبه   ،شرق

 داند دروغ مي گويد او اين دروغ را با وجود اسناد  مي   اما محمود كاشاني

 همان است كه اسناد ديگر گزارش كرده گزارش باختر امروز. فراوان مي گويد

 آمده بودند و سربازان را تحريك مي افسران بازنشسته، با لباس نظامي...... «  : اند 

ده بودند، به خيابانهاي  حمله كرتر مصدقكردند، دستجات متظاهركه به منزل دك
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هرجا به  .  حمله مي كردند ده، با چوب و چماق به مغازه ها آورشهر روي

 و افسران بازنشسته مي  تظاهري  مي شد، مأمورين انتظاميطرفداري از مصدق 

« و » افسران بازنشسته » « آوارگان« نيروهاي انتظامي !... بكشيد! گفتند؛ بزنيد

در . اال مي رفتند بو ديوار مجلس ات مي كردند و از درتظاهر» شگاه تاجبا

. »مهم است...  افسران شنيده مي شد كه مي گفتند راديو را بگيريدخيابانها، صداي

  )1331 اسفند 10 - امروزروزنامه باختر(

 و رفتن او به  وزير و به دنبال  فرار  مصدقپس از حمله اوباش به خانه  نخست «    

 و  آيت اهللا  كاشاني.  ستاد ارتش كه جان  سالم بدر برد و توطئه ناكام ماند

را » شاهپرستان«  دو نفر ازدست اندركاران قتل مصدق،  ارازل، اوباش و  هندرسن

 :فرا خواندندبه خوداري از تعرض به مصدق 

 حجت االسالم ، به وسيله يكى از روحانيونطي  پيامي كه آيت اهللا كاشانى   -1

او . در آنجا  خوانده شد   ،)شاه عبدالعظيمي( آقاى سيد محمد موسوى واعظ

برادران « ارازل و اوباش به رهبري شعبان جعفري  معروف به شعبان بي مخ را 

  توصيه  نمود از تعرض به خانه نخست وزير خوداري  نمايند  و  خطاب كرد»عزيز

 حمله مسموع شد عده اى به در خانه جناب آقاى دكتر مصدق: برادران عزيز « :

سيد ابوالقاسم . خواهشمندم متفرق شويد و از تعرض خوددارى نماييد. نموده اند

 )31 اسفند 9، كيهان و اطالعات باختر امروز(» كاشانى

 بعداز ظهر دهم اسفند  هندرسن«: مي گويد  ازطرف ديگر دكتر مصدق- 2

 با تلفن بمن گفت ديروز كه از خانه ي شما رفتم  پاشا  صالحبواسطة  آقاي علي

شما نشوند و چون ميدانستم در اين توطئه او بدربار  تلفن كردم  متعرض خانه ي 

دخالت داشته است گفتم شما چرا  از حدود  خودتان خارج مي شويد  و 

گفتم  . او در جواب گفت دخالتي نكرده ام. دركاراين مملكت دخالت مي كنيد 
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همين تلفني كه شما ديروز  بدربار كرده ايد آيا جز دخالت چيزديگري است كه 

 ، دكترمصدق . (مذاكرات قطع شد سكوت اختياركرد و ت بدهدچون جوابي نداش

     )190 ص ،خاطرات و تألمات 

 خود  خود،  قول سازمان دهندگان قتل1332 فروردين 17، در پيام و مصدق     

 : ورد آ، اينطور مي را، بعد از عقيم شدن توطئه

، نطقها 8 انتشارات مصدق( »  پريد مرغ از قفس: بعد شنيدم كه گفته بودند ...     « 

  )149و مكتوبات دكتر مصدق ، جلد دوم ، دفتر سوم صفحه 

، با اشاره به نقش كارگردانان توطئه نهم  ، وزير خارجه انگلستانآنتوني ايدن     

 1953 در اواسط  فوريه ...«:اسفند در حمله به خانه نخست وزير چنين نوشته است

  با همة  وسايل و امكانات تبليغاتي خود، حمله وسيعي را عليه دربار آغاز مصدق

 فوريه، شاه در برابر تهديدهاي او تسليم 24كرد و بدنبال مصاحبه پر سرو صداي  

 كه از اين خبر  فوريه كاشاني28روز .  خارج شودشد و قبول كرد موقتا  از ايران

آگاه شده بود و مايل نبود مصدق به چنين پيروزي  بزرگي دست يابد، گروهي از 

اين جمعيت كه رهبري  آن را افسران بازنشسته بعهده . طرفداران  شاه را بسيج كرد

گرفته بودند، به خانه مصدق هجوم آوردند و او را  مجبور ساختند با پيژاما فرار 

 به نقل   از جنبش ملي ، 231 و 230 صفحه ، دور كامل ، آنتوني  ايدن  (.»كند

 ، سرهنگ  غالمرضا نجاتي ، 1332 مرداد 28 ايران و كودتاي  شدن  صنعت نفت

  ) 268ص 

رباني  رئيس شه ، اگر همت افشارطوسو مقاومت  مصدق ن روز، غيراز تدبيرآ   

 سفير  وزير دربار و هندرسناو و عالء نبود، نقشه قتل مصدق كه شاه و برادر

 و چند افسر ارتش اجرا  و بهبهاني، طراحي و با استفاده از كاشاني در ايرانامريكا

  .ت موفق شود كردند، مي توانس
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پس از   چون هم نقشه صبح و هم نقشه بعد از ظهر نتيجه دلخواه را بر نياوردند،   

 : وضعيت سنجي بعمل بياورد يزنهاورآتوطئه نهم اسفند  الزم شد حكومت 

 تحت 167 – د – 61 پوشه – پرونده شوراي امنيت ملي ( 310سند  ◄

ي امنيت ملي ، شورا در باره وضعيت كنونيياست امريكا، سايران« نوان ع

وردهاي ملي، آ، يادداشت تهيه شده در دفتر بر »136 / - 136 / 117

، اول ، واشنگتنبراي رئيس جمهوري )  CIA( سازمان اطالعات مركزي 

 تقديم شده است يزنهاورآجي است كه به وضعيت سن)  ، سري 1953مارس

 :و حاوي اين نكات است 

. ورده است آ ساعت گذشته چندين شگفتي پديد 48رويدادهاي « * 

 هست،  رهبر متعصب مذهبي كه در عين حال رئيس مجلس نيزكاشاني

و هم در به ، هم در اعمال نفوذ در مجلس نچه انتظار مي رفتآبيش از 

، از خود  سريع توده اوباش و پيروان متعصبوردن و هدايتآحركت در

نچه انتظار مي آنهاد سلطنت ممكن است بيش از . توانائي نشان داده است 

 . رفت، از حمايت مردمي برخوردار باشد 

.  همچنان هيجان زده و الينحل مانده است    امروز وضعيت در تهران

ظاهرات خياباني امروز صورت گرفته است ولي ممنوعيت عبور و برخي ت

. پا برجا و محفوظ مانده است  مرور هنوز برقرار بوده و نظم عمومي ظاهرا

 نخست وزير مجسم و از نيروهاي اصلي متخاصم از يك سوي در مصدق

از سوي كاشاني بكار شاه نيز .  متبلور گرديد سوي ديگر در مال كاشاني

 . گرفته مي شود 

 توده ممكن است انتظار رود كه به نفع خود از وضعيت حزب كمونيست* 

بهره گرفته و به هر ترتيب كه ممكن باشد ، موجب افزايش هيجان و تنش 

در  ، احتماال كه همواره ضد شاه بوده است تودهحزب. را فراهم كند 

 . پشتيباني خواهد كرد زمان حاضر از مصدق
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به شاه وفادار خواهند ماند اما  بخش عمده اي از يگانهاي ارتش احتماال* 

نها را بشود يا نشود به شكل يك سالح و ابزار مؤثري براي شكل آاين كه 

ه ، بستگي به اراداه شادهاي سياسي با يكديگر همبسته كرددادن به رويدا

 . شكار نشده است آتا كنون اين اراده و عزم . ن دارد آدر بكارگيري 

، به نظر مي رسد كه مصدق  و كاشانير مورد رابطه ميان مصدقاما د* 

بخشي از  اگر چه او ظاهرا. هنوز از توانمندي بيشتري برخوردار است 

، با اين حال، ست داده استجلس و ميان مردم از دوجهه خود را در م

بهتر » ماشين خياباني » طرفداران كاشاني در پايتخت از طريق يك 

 .مصدق داراي چنين ماشيني نمي باشد . سازمان و تمركز يافته اند 

 براي … شنبه شب در مجلس حضور يافت 8 : 30نخست وزير در ساعت * 

نفوذ كالم  مجلس را تحت نخستين بار، وي نتوانست با سخنراني خود

پس از  اشاره ابتدائي به اين كه وي قصد داشت از . ورد آخويش در 

 دقيقه 2 : 30پارلمان درخواست پناه جوئي رسمي بنمايد، وي در ساعت 

 . صبح يك شنبه به منزل خود كه به خوبي تحت حفاظت بود، بازگشت 

ر مي رسد كه او مي تواند با ، هنوز به نظ رغم تضعيف موضع مصدقعلي* 

 با ، نفر نماينده28  مركب از ،فراكسيون نهضت ملي وي. ابله كند اوضاع مق

توانمندي كامل به حمايت از وي برخاسته است  و تظاهرات و نمايشهائي 

( ، رئيس ستاد ارتش را وي بهارمست. وي سازمان يافته استدر پشتيباني از 

با تيمسار ) ر به حفظ امنيت عمومي نبود به اين مناسبت كه نامبرده قاد

 .  تعويض نموده است رياحي

 يك عامل كليدي و اصلي در برگزاري تظاهرات خياباني در مال كاشاني* 

 را وي هدايت حمالت پارلمان بر ضد مصدق. حمايت از شاه بوده است 

چنانچه مصدق از صحنه ناپديد شود، كاشاني . ت نيز در دست داشته اس

مي ) نخست وزيري ( يكي از مدعيان جدي براي جانشيني او در سمت او 

، لكن اگر وي به براي شاه قابل قبول نيست اگر چه وي شخصا. باشد 
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عنوان نخست وزير از سوي مجلس نامزد و برگزيده شود، شاه مايل است 

 .ب كندكه وي را به نخست وزيري منصو

  به مقدار زياد،  فرصت طلبي و ابن الوقتي را وارد حكومت …     كاشاني

وي پيوسته از يك سياست ملي گرائي افراطي خصمانه نسبت به . مي كند 

، داراي  شودچنانچه او جانشين مصدق. است اياالت متحده پيروي كرده 

نچه مصدق پيش از بحران آودتري از يك پايگاه پشتيباني بسيار محد

به بيرحمي و  ، احتماالو بنا بر اين. ار بود، مي باشد ن برخوردآكنوني از 

 مبارزه براي رسيدن به اين در. سنگدلي  نابودي مخالفان متوسل مي شود 

ن حزب بر قدرت آ و فرصتهاي دستيابي و تسلط ، نفوذ حزب تودهمنظور

 .زايش مي يابد اف سريعا

 به زندان افكنده شده وي مصدق كه اينك از سژنرال بازنشسته زاهدي* 

نست كه به نخست وزيري دست يابد و هواداران او آ، خواستار است نيز

( » در مجلس فعال هستند ولي شانس و احتمال موفقيت نخواهد داشت 

 ) كتاب 1110 تا 1106صفحه هاي 

 اسفند، با زمينه چيني وسيعي انجام 9، در  بدين قرار، توطئه قتل مصدق:توضيح 

 دكتر  شهيد شاه ، غير از:  نامزد نخست وزيري ، تراشيده شده بودند 4گرفته و 

گاه كرده بود، به آن آ كه پيشنهاد او را نپذيرفته و مصدق را از حسين فاطمي

بنا بر اين سند، .  نيز وعده نخست وزيري داده بود  و دكتر مظفر بقائييحسين مك

 9بهر رو، نقشه اي كه در .  نيز نامزد نخست وزيري بوده اند  و زاهديكاشاني

 ، به 1332رداد  م28مد كه در آاسفند به اجرا گذاشته شد، بكار تهيه  نقشه اي 

 مد آاجرا در

  :شكار مي كنندآ پيدا كرد، ، جهتي را كه سياست امريكا   سندهاي بعدي
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 مي نتيجه اين به امريكا، اسفند 9 توطئه پي در

 بايد مي امريكا و ماند مي كار بر مصدق كه رسد

 بگيرد پيش در انگلستان از تقلمس سياستي



 ٣٠٠

 

 
 

 ايران ملت حقوق از دفاع حال در  امنيت شوراي در مصدق

 

  ، از سوي دالس788. 00 / 3 – 253تلگراف  ( 311 بنا بر سند شماره ◄

 2، ، واشنگتن به سفارت در تهران متحده امريكاوزير امور خارجه اياالت

، سري، بالفاصله پس از دريافت ، كامال شب7 : 38 ، ساعت 1953مارس 

دالس، وزير خارجه امريكا، نظر خود را به سفير اطالع مي ) مالحظه شود 

 :دهد 

 شاه مي باشد و  از ميان برداشتن و حذف هدف فوري حزب توده– 1

 مي ، مايل به داشتن هدف مشترك با مصدقبراي دستيابي به اين منظور

يكباره با ، ، چنانچه شاه از ميان برداشته شود، حزب توده  قاعدتا. باشد 

ن، شانس و آبه دنبال . ، براي حذف مصدق دست بكار مي شود چرخش

 . ايش فراواني مي يابد ن حزب افزآفرصت به دست گرفتن قدرت توسط 
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 مصمم است يا شاه را كنار بگذارد و يا اينكه وي را تنها به يك    مصدق- 2

شكار ممكن است از آاگر چه وي بطور . تشريفاتي تبديل نمايد  مقام كامال

ن استقبال نكند، لكن نمي آ درخواست حمايت نكرده و يا از حزب توده

چنانچه وي در مبارزه كنوني پيروز . ن كنار نگهدارد آند خود را از توا

شود، احتمال دارد خود را در دفاع جدي و روياروئي با حزب توده 

 لحن ضد غربي شفتگي ها پيش از پيش،آاين وضع، بويژه اگر  . ناتوان يابد

ه ضد غربي به توده به خود بگيرد و پيروزي مصدق نيز كه بر پايه جاذب

 . ، واقعيت پيدا مي كند م متكي استمرد

، بنظر مي رسد كه گروه هاي مخالف عمده و بالنسبه با   از سوي ديگر- 3

استنباط ما اينست كه . شهامتي در داخل و در خارج مجلس وجود دارد 

فرماندهان ارتش و بسياري از كارمندان كشوري هنوز به شاه وفادار هستند 

نان ارائه نمايد و حتي اگر وي به آبتي به چنانچه وي رهبري مؤثر و مث. 

 .نها وارد عمل مي شوند آتنهائي به منصوب كردن دولت جديد دهد ، 

غير فعال را    با اين وصف، شاه بن نظر مي رسد كه سياست كامال– 4

، اعم از كشوري و لشكري  نتيجه اش اينست كه مخالفان مصدقبرگزيده و

 . اقدام مثبتي مي باشند نگران دست زدن به

 قدرت مصدق ، به نظر مي رسد كه محتمال     بر اساس نكات ياد پيش گفته

را حفظ خواهد كرد و اين امر مفهومش ناپديد شدن شاه از صحنه سياست 

ينده نزديك ، فروپاشي روابط ميان ايران و غرب و افزايش آ در ايران

 . دستيابي كمونيستها به قدرت مي باشد بسيار احتمال

.      اظهار نظر شما نسبت به اين تجزيه و تحليل موجب امتنان مي شود 

. ممكن است ما هيچ كاري در اين وضعيت نتوانيم انجام دهيم  البته كامال

 .قضاوت و ارزيابي شما در اين مورد ما را هدايت خواهد كرد 

 ) 53 مارس 4 ، 888 . 000 / 3 – 453 ( به تلگراف دالس پاسخ هندرسن* 

 : واجد اين نكات است 
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  قرار و مداري با حزب توده هيچ دليلي وجود ندارد كه مصدق– 1

، مي تواند چنين اقدامي را ولي وي براي حفظ قدرت. رده باشد گذا

 . بعمل بياورد 

 و شاه به نظر نمي رسد ممكن باشد مگر به سازشي ميان مصدق هيچ – 2

 ) كتاب 1111 و 1110صفحه هاي . ( شرط تسليم شدن شاه 

، به دنبال چرا كه حكومت امريكا.  بسيار مهم است 312 سند شماره ◄

 ن مي شود كه سياستي در قبال ايرانآ اسفند، بر 9ناكام شدن توطئه 

گفتگو  به استقالل با حكومت مصدق،  وجدائي از انگلستان. اتخاذ كند 

در  يزنهاورآ اسناد – يزنهاورآكتابخانه : منبع ( كردن و خريد نفت از ايران 

ي و پنجمين جلسه  ، يادداشت گفتگو در يكصد و سWhitmanپرونده 

، تنها براي  ، بكلي سري1953 مارس 4  واشنگتن،وراي امنيت مليش

 ) :مالحظه 

 را براي  گزارش رويدادهاي دو سه روز گذشته در ايراننگاه دالسآ* 

يگر ترديد كمي وجود دارد كه شاه يكبار د: شورا  بيان نمود و گفت 

فرصت را براي در دست گرفتن وضعيت، از دست داده است و چشم انداز 

ينده نزديك، ولي با توان و آ، در ن است كه مصدقآكنوني حاكي از 

مي توان پيش بيني . نفوذ كاهش يافته تري در رأس قدرت باقي مي ماند 

 نفوذ شاه  از جايگاه ونچهآكرد كه وي با جديت در صدد از ميان بردن 

. ورد آ را نيز به زير سلطه در و مي كوشد كاشاني. يد آ بر باقي است 

ق  هم اكنون از مصدهمچنين ، به داليلي مربوط به رويه خود، حزب توده

، موضع واقعي كمونيستها را مي توان از با وجود اين. پشتيباني مي كند 

گزارش اين . ونيستها در شمال ايران استنباط كرد برنامه راديو سري كم

ولي بدون . راديو در باره رويدادهاي اخير بسيار تند و بر ضد شاه بود 

اين راديو به . شباهت به موضع رسمي اتخاذ شده از سوي حزب توده

مصدق نيز بعنوان خدمتگزار پست  شاه حمله كرد و به وي هشدار داد اگر 
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نها آنها و با آبايستي به مردم ايران بپيوندد و همراه وي نجات پيدا كند مي 

 .برضد شاه دست به اقدام بزند 

 نتيجه گيري كرد كه عواقب احتمالي رويدادهاي چند روز دالس* 

 در گذشته منجر به پيدايش و استقرار يك ديكتاتوري زير سلطه مصدق

گامي كه وي زنده است خطر كمي وجود دارد  اما تا هن.  شود ايران

هرگاه به قتل برسد و يا به ترتيب ديگري از صحنه قدرت ناپديد شود ، 

ساني ممكن آيد و كمونيستها به آيك خالء سياسي در ايران پديد مي 

 ...است به قدرت دست يابند 

 و او نتيجه گرفت  بيان شدتوسط دالس... نتايج اين دستيابي به قدرت * 

 محروم مي  و ذخائر نفت ايرانزاد از ثروت عظيم توليدآكه نه تنها جهان 

ن اين كه آبدتر از ... ورند آ، بلكه روسها اين دارائيها را به چنگ مي شود

هرگاه ايران به چنگ كمونيستها بيفتد، ترديد كمي وجود دارد كه به 

 درصد ذخاير نفتي 60 داشتن ، باورميانهه كوتاهي ساير مناطق خافاصل

 . يد آ به زير سلطه كمونيستها در مي جهان

نها چه پيشنهادي در باره آ: نگاه از اعضاي شورا پرسيدآرئيس جمهوري * 

اقدامي را مي توانند  ارائه كنند كه  اياالت متحده ممكن است ، براي 

نها راه عملي براي آر يا  به نظآاجتناب و پيشگيري از بحران انجام دهد ؟ 

  وجود دارد ؟نجات وضعيت كنوني در ايران

مدت طوالني است كه نتوانسته است مانع :  اظهار كرد در پاسخ، دالس* 

 از زاد بتواند بر سر راه تصرف ايرانآمهمي را شناسائي كند كه جهان 

ما .  قرار دهد هد ايران را تسخير كند، بخوا سوي شوروي، هرگاه واقعا

،  براي جلوگيري از ناحيه براي مستقر ساختن در اين نيروي نظامي كافي

، هرگاه مسيرهاي با وجود اين... ر اختيار نداريم تسلط كمونيستها د

با ... وريم آ، ممكن است زمان به دست دنبال كنيمعملياتي مشخصي را 

سران ستاد   شايد ...،  كننده نهائي  ايران نوميد توجه به سرنوشت ظاهرا
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وريم، آارتش بتوانند پاسخ دهند كه در فاصله مدت زماني كه به دست مي 

 .چه مي توانيم بكنيم 

 سه راه كار پيشنهاد مي كند و تأكيد مي كند هر سه راه كار دالس* 

 : خطرناك هستند 

 اخراج ن كه وي از سوي مصدقآ، پيش از   فراخواندن سفير هندرسن- 1

اينك به طور مأيوس كننده اي لطمه  نفوذ سفير نزد مصدق احتماال...  شود

، بهترين كاراينست پيش از بنا براين. تبارش كاسته شده است خورده و اع

  )1 (. بخوانيم    اين كه او اخراج شود، وي را فرا

 براي بازيافتن نست كه اياالت متحده در مورد ايران دومين راه كار اي– 2

 جدا و محبوبيت و مزاياي وابسته به سياست خود، خويشتن را از انگلستان

وي افزود در باره اين موضوع وي مايل بود با . ن كشور فاصله بگيرد آاز 

وي گفت . رجه انگلستان گفتگو كند  وزير امور خارئيس جمهوري و ايدن

ولي اين موضوع دانسته شده است كه فقدان محبوبيت ما در ايران به 

ميزان زياد ناشي از عدم محبوبيت انگليسي ها و همدستي هاي پيشين ما 

 ...در ذهن ايرانيان با سياستهاي مردم ناپسند انگليسي ها مي باشد 

 و اعزام  شركت ملي نفت ايرانقدم جلو گذاشتن و خريد نفت از ... – 3

ن شركت و به عالوه دادن كمكهاي مادي آتكنيسين هاي مورد نياز براي 

 ... است به دولت مصدق

ثناء شايد فراخواندن سفير ، به استهر يك از اين خط مشي ها     ... 

ل شك و ترديد خود نيز براي دلي. ، مورد شك و ترديد است هندرسن

زيانهائي كه ما ممكن است در ساير نقاط جهان انتظار داشته باشيم : افزود

 .يد، بچربد آ بدست به هر مزيت و نتيجه اي در ايران مي تواند احتماال

 وزير امور خارجه در  علت ترديد دالس: وري اظهار كرد رئيس جمه* 

ولي فكر مي كند كه . ط مشي مورد بحث را درك مي كند باره هر سه خ
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، با اتخاذ يك  با توجه به رويدادهاي اخيرانگليسي ها خودشان ممكن است

 .  موافق باشند سياست مستقل از سوي اياالت متحده در قبال ايران

...    

ساني امكان دارد يك يا دو سال آ به ، مصدقبه باور او:  پاسخ داد     دالس

ديگر بر سر قدرت بماند و منظور وي اين نبوده است كه پيشنهاد كند 

 . زاد سازد  آخود را از نگراني و توجه نسبت به ايران اياالت متحده رسما

  در ايراننيا ما در حقيقت با انگلستاآ وزير دفاع سئوال كرد      ويلسون

 پاسخ يا انگليسي ها شريك ارشد ما نبودند ؟ دالسآمشاركت نداشتيم و 

اين وضع تا همين اواخر وجود داشت ولي انگليسي ها اكنون از : داد 

 . ايران اخراج شده اند 

ه انگليسي ها ي كما براي سرمايه گذاري عظيم:     رئيس جمهوري افزود 

به عالوه ما مي بايستي . ، بايستي احترام قائل باشيم  داشتنددر ايران

نها بدون شباهت به پيشنهادهاي آخرين پيشنهادهاي آتشخيص دهيم كه 

براي اياالت متحده ممكن . معقول بوده است  نان به ايرانيان، كامالآاوليه 

  ما قطعا، ولي  در ايران انجام دهدكند ضرور استنچه را فكر مي آاست 

 وزير ويلسون.  قطع كنيم نمي خواهيم  ارتباط خودمان را با انگلستان

 .مورد تأييد قرارداد  دفاع اين بيان را قويا

بسيار دير است كه بتوان اميد داشت كه دادن : گفت  ... دالس        ... 

يان بتواند موجب دست هرامتيازي معقولي از سوي انگليسي ها به ايران

ه يك حل و فصل و تنها چيزي كه مي تواند ب. يافتن به راه حل شود 

 . تسليم كامل انگليسي ها است توافق منجر شود 

ور كه او مي تواند درك كند ن طآ:       همفري ، وزير دارائي پرسيد 

عد شده است كه روسها در هر  وزير امور خارجه، هم اكنون متقا دالس

ن آورند و يا به عبارت ديگر، ما آ را به چنگ مي  بالمĤل ايرانصورت 

 . كشور را از دست خواهيم داد 
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 ... پاسخ مثبت داد       دالس

ياستي مستقل ومعقول از ن شد كه سآخواهان قاي كاتلر، دوباره       آ

پيشنهاد كرد . ، به صورت جدا از انگليس اتخاذ شود  در ايرانسوي امريكا

حتي به نظر منطقي مي رسد كه اياالت متحده يكسره شركت نفت انگليس 

 .را خريداري كند 

ه است وي مدتها است به اين نتيجه رسيد:       رئيس جمهوري پاسخ داد 

كه اين عمل بايستي صورت بگيرد ولي وي هيچ راهي نمي يابد كه بتوان 

بدان وسيله كنگره را متقاعد كرد  كه براي اياالت متحده يا هر شركت 

 و انگليس ار نفتي امريكائي خرمندانه است شركت ورشكسته ايران

 . خريداري نمايد

...    

راه و خط مشي سوم وزير امور خارجه    رئيس جمهوري سپس به موضوع 

 بود، كه متضمن دادن كمكهاي مادي و مالي براي پشتيباني از مصدق

 .بازگشت 

براي ما مهلت زماني فراهم مي كند  اين راه حل مطمئنا:  گفت    دالس

ولي من ميل دارم اكنون از نظرهاي ستاد مشترك در باره ارزش بدست 

 .گاه شوم آردن مهلت زماني وآ

تنها دليل واقعي براي تحصيل زمان، :  پاسخ داد      ژنرال والدنبرگ

» سازمان دفاعي خاورميانه « وردن موجبات شروع به راه اندازي آفراهم 

نظر رئيس جمهوري را در اين باره كه مدت ژنرال والدنبرگ ... است 

بطول مي انجامد تا كه بتوان نيروي نظامي اياالت زمان بسيار درازي 

 ... مستقر ساخت، تأييد كرد متحده يا سازمان ملل متحد را در ايران

 هشدار داد كه با وجود اين، اكنون ترديدهاي     اما ژنرال واندنبرگ

 نسبت به شاه انجدي و بيشتري در زمينه وفاداري نيروهاي مسلح اير

نامبرده فرصتهاي متعددي كه جهت كسب اطمينان از . وجود دارد
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. وفاداري نيروهاي مسلح نسبت به خود داشته است، از دست داده است 

هم اكنون، ارتش داراي يك رئيس ستاد جديد است كه از برگزيدگان 

 .  است مصدق

از اين كه ما بدين ترتيب تصور از دست  :     همفري وزير دارائي گفت

.  را در ذهن مان مي پرورانيم ابراز شگفتي و وحشت مي كنم رفتن ايران

در گفتگوهاي يا ممكن نيست آ: او دوباره از وزير امور خارجه پرسيد 

نان را ترغيب و تشويق كند از ادعاهاي خود دست آ، ينده با انگليسي هاآ

 ايران مذاكره كند ؟   باد اياالت متحده، بطور يك جانبه بگذارنبردارند و

، انگليسي ها سرمايه گذاريشان را در ايران از دست داده اند در هر صورت

و برگزيدن يك مسير يك جانبه از سوي اياالت متحده تنها اقدامي است 

 .زمايش قرار نگرفته است آكه تا به حال مورد 

، مورد توجه رئيس جمهوري قرار گرفت و به     اين استدالل و گفتگو

او مي بايستي در همكاري با انگليسي ها سعي : وزير امور خارجه گفت 

نان مي آنان را به گزينش موضعي ترغيب كند كه ظاهر را براي آنمايد 

زادي آولي در واقع به اياالت متحده اختيار هدايت وضعيت و . نمايد 

 قاي كاتلر پيشنهاد شد آه از سوي ئي كعمل را بر اساس حفظ خط مشي ها

 . بدهد 

...      

، از شوروي بايستي پس از استالين: ...  جمهوري گفت      معاون رئيس

محتمل  بنا بر اين،  كامال. انتظار ابراز خصومت بيشتر را داشت نه كمتر 

وردن كنترل آور  به دست ، به منظبر فشار خود به ايراننان آاست كه 

 ... بيفزايند كشور، هر چه زودتر از طريق يك كودتا

رد كه ما پيوسته توسط انگليسي ها، فرانسويها و ساير  شكايت ك     دالس

ز دست زدن به اقدامات حياتي، و هم در بسياري از نقاط   امتفقين خود
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هسته روي  شده ايم آاري و ، وادار به خود دالزم است كه بنظر ما جهان 

... 

اگر يك اقدام واقعي از سوي شورويها برضد :      رئيس جمهوري گفت 

انجام گيرد ، ما ناچار خواهيم شد در همين شورا با مسئله دست   عمالايران

چنانچه ما به موقع عمل . زدن به بسيج عمومي و همه جانبه روبرو گرديم 

نم كه اياالت متحده به آمد احتمالي، نگران آاين پيش ، در صورت منكني

 ميليون دالر پول 500اگر من . سطح يك قدرت درجه دوم سقوط كند 

 به ايران مي ن را  هم اكنون آ ميليون دالر 100ي داشتم، براي هزينه سر

  ) 2 . ( پرداختم

، براي رئيس يندر چه فاصله زما:  پرسيد       رئيس جمهوري از دالس

يا هم امشب ممكن آ.  به گفتگو بنشيند جمهوري و او ممكن است با ايدن

  . ؟چه فكر مي كنند است ؟ ما بايد هرچه زودتر بفهميم انگليسي ها واقعا

ماده هستند در مورد اين وضعيت شكست خود را بپذيرند و كار آنها آيا آ

مچنان گردن شقي مي كنند ؟  در اين جا، نكه هآ  يا ،را به ما واگذار كنند

 . موضوع اقدام يك جانبه اياالت متحده به روشني مطرح شد 

 }تصميم هاي زير را اتخاذ كرد  { شوراي امنيت ملي* 

شفاهي مدير سازمان مركزي  موضوع را با توجه به توضيحات –الف 

 .، مورد بررسي قرارداد اطالعات

موافقت نمود خط مشي ها و اقدامهاي زير، به منظور پيش بيني اقدام  –ب 

بيشتر شورا در جلسه عادي يا فوق العاده بعدي مورد بررسي و تحقيق قرار 

 .گيرد 

 ترغيب و قانع نمايد تا موافقت كند اياالت متحده بدونرا   انگلستان– 1

 و انگليس وارد ايرانل اختالف ، در حائيهاين كه صدمه اي به مصالحه ن

 .  ايران را به فعاليت بازگرداند شود و صنعت نفت
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 موضوع عملي بودن حفظ و نگهداري يك خط دفاعي از ميان سلسله – 2

 .جبال زاگرس را از نظر نظامي بررسي نمايد 

  .ه در تهران سفير اياالت متحد تعويض هندرسن– 3

 .  حدود براي تقويت موضع مصدق ترتيب و تدارك كمك اقتصادي م– 4

 ) كتاب 1121 تا 1110صفحه هاي ( 

يكي از اين نظر كه در پي و با . ، از مهمترين سند ها است  اين سند:توضيح 

بر سر كار   نتيجه مي رسد كه مصدق به اين اسفند، امريكا9وجود  توطئه ناكام 

 امريكا كند و در قبال ايران، بايد تغيير، سفير امريكا در ايرانمي ماند و بنا بر اين

 : اتخاذ كند و به ايران نيز كمك كندمي بايد  سياستي مستقل از سياست انگلستان

اينك بطور    احتماالنفوذ سفير نزد مصدق « هبر اين كسند صريح است  - 1

كاري كرده ،  اسفند9پس مي بايد سفيردر . »ه خورده استمأيوس كننده اي لطم

سند .  » نفوذش نزد مصدق بطور مأيوس كننده اي لطمه خورده باشد « باشد كه  

در جه، ع و اجازه وزارت خار ترديد نمي گذارد كه سفير با اطالي برايمحل

ن بيم دارد كه مصدق آوزير خارجه از .  استشركت كردهاجراي قتل مصدق، 

اما .  پيشنهاد مي كند ، خود سفير را فرابخواند لذا دالس. را بيرون كند سفير

، اين پاسخ را داده  بيرون نكردهسفير را  از ايرانمصدق به اين پرسش كه چرا 

  ) :189ت و تألمات مصدق صفحه خاطرا( است  

 مي نمود  در ايران   ممكن است خوانندگان ايراد كنند با عملياتي كه هندرسن

بر كناري او از كار : چرا من عذر او را نخواسته ام ؟ كه در اين باب مي گويم 

 قاي ايدنآر جناب ايران  به دست من ولي انتصاب ديگري به جاي او بسته به نظ

وزير خارجه انگليس بود و بطور حتم كسي را مثل او و يا از او بدتر مي فرستادند 

 بخواهم و من ديگر نمي توانستم بدون ذكر دليل انفصال او را هم از دولت امريكا

 «. 



 ٣١٠

 در صدد تغيير سفير ان تاريخ،  امريكآ در ،  مسلم مي كند311       اما سند شماره 

به  ، مصدقاي بسا اگر .  بوده است نو اتخاذ سياستي مستقل از سياست انگلستا

 در توطئه  در امريكا، تعليم مي داد موضوع شركت  هندرسن، سفير ايرانصالح

در ميان بگذارد و از او بخواهد سفير  با مقامات امريكا وزير ايران را قتل نخست 

ن فرصت را مي يافت كه نقش آن موقعيت و نه آرا باز بخواند،  سفير جديد نه 

 .  مرداد بازي كند 28هندرسن را در كودتاي 

انگليسي ها  در برابر  مانورهاي  « :  سرهنگ  غالمرضا نجاتي مي نويسد- 2

 ضايي بريتانياق،  تهديدهاي نظامي و شدن نزديك  شده بودند»  مات« به   مصدق

وزير خارجه بريتانيا، به كارداني و  »ايدن آنتوني« .  شكست خورده بودعليه ايران

 را  آمريكامصدق«  : مهارت  سياسي نخست وزير ايران اعتراف كرده و گفته بود

 سياست ايالت متحده 1331در اواخر سال  .» بر انگيخته استعليه انگلستان

، همچنان پشتيباني از ، به رغم طرفداري از منافع  كمپاني هاي نفتي آمريكاآمريكا

 وزير خارجه انگليس، ،»دن اي« درهمين اوان .  ادامه حكومت  مصدق است

وي، طي . سرگرم مذاكره با امريكايي ها در باره  آخرين پيشنهاد مشترك است

، به نخست وزير فرستاده» چرچيل« راي   بپيام محرمانه اي كه از واشنگتن

... «:كرده و گفته بود در قبال دولت مصدق اشاره تغييرناپذيري سياست آمريكا

احضار گردد و » هندرسن« گفت شايد ضرورت داشته باشد ) آيزنهاور(پرزيدنت 

بنظرمي رسد كه او آماده است ... سفير مناسب ديگري به جاي او فرستاده شود

براي ادامه زمامداري مصدق به مدت طوالني، كمپاني هاي نفتي را زير فشار 

نظر امريكا نسبت  .» ...دق را تنها اميد غرب در ايران مي پنداردبگذارد، زيرا مص

 و M16سازمان  دراين تغيير،. به ايران  و ادامه زمامداري مصدق، تغييرمي كند 

 در داخل ايران، نقش اساسي را عوامل  انگليس ، به سرگردگي برادران رشيديان
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ر مجلس و دربار،  بنحوي بي سابقه، شدت فعاليت مخالفان دولت د. ايفا مي كنند

و وزارت خارجه » سيا« كه دردولت آيزنهاور، »دالس« درآمريكا، برادران. مي يابد

آلن « و» جان فوستر دالس« . را قبضه كرده اند، از انگليسي ها جانبداري مي كنند

هستند، وكالي اين كمپاني از » كرمول« و »  سوليوان« از مديران كمپاني »  دالس

» تراست« منافع كارتل بين المللي  نفت در دعواي رسيدگي به اجراي قانون ضد 

 وارد  معركه ، به هواخواهي لندننيز» هندرسن« . د و سهم مي گيرنددفاع مي كنن

 هشدار ترش نفوذ حزب تودههمگام با انگليسي ها نسبت به خطر گس مي شود و

بسياري ازمردان سياسي « مي دهد وطي نامه اي به رئيس جمهوري مي نويسد

و » دوستدارغرب درايران، ازمداخله مخفي امريكا  درايران استقبال مي كنند

بدون تجربه مي قبوالنند كه ادامه زمامداري  سرانجام به رئيس جمهوري جديد و

 جنبش ،سرهنگ غالمرضا نجاتي . (ان منافع غرب تمام خواهد شدمصدق به زي

  ) 287 تا 286  ص ، 1332 مرداد  28 ايران و كودتاي ملي شدن  صنعت نفت

شفافيت تمامي گزارش مي كند، عاملهاي  تعيين  با اينهمه، همانطوركه سند با - 3

، نخست وزير، و ، نخست استحكام موقعيت مصدق در ايرانكننده سياست امريكا

نجا كه بنا بر آاما از .  و سياست شوروي سابق در ايران بوده اند نگاه حزب تودهآ

ياسي در ، پندار و كردار گروه بنديهاي سيزسند، سياست شوروي در ايران را ن

 اين گروه بنديها در صورتي كه در درون ايرانايران تعيين مي كرده است، 

اختالف نظر سياسي را مجوز مراجعه به قدرتهاي خارجي نمي كردند،  در 

  .  مي توانست پيروز شود ، نهضت ملي ايران1332فروردين 

 

 .گفتا زكه ناليم كه از ما است كه بر ما است 
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، باتفاق پهلويها و ، سفير امريكانهندرس

ماده آ، جو را جداشدگان از نهضت ملي ايران

 كودتا بر ضد حكومت نهضت ملي مي كنند
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  دكتر صديقي در كنار دكتر مصدق

 
 

 

ارزيابي وزير خارجه  ) 1953 مارس 7 واشنگتن  ( 314 سند  شماره ◄

، وزير خارجه را، در گفتگو به ايدن و شاه  از موقعيت مصدقامريكا

 : گزارش مي كند انگلستان

، ارزيابي زيرين را ، در ديدار ششم ماه مارس با ايدنوزير امور خارجه    « 

در حالي كه تصوير ما هنوز :  ارائه كرد ت سياسي كنوني ايراناز وضعي

، از اي هميشهشايد به ميزان زياد و بر ، اقتدار شاه احتماالتيره و مبهم است

 چه بسا وضعيت كنوني را به خوبي پشت سر مصدق. ميان رفته است 

 اين وصف، در نتيجه از با. گذاشته و در رأس قدرت باقي خواهد ماند 

، احتمال سقوط ايران به دامان شاه و ارتشدست رفتن اقتدار و اعتبار 
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كمونيسم زياد تر گشته و از امكان انتقال به يك دولت سر و سامان يافته 

 .پايان ارزيابي »  . هنگامي كه دولت مصدق سقوط كند، كاسته شده است

 پيشنهاد كنوني نفت را رد قصد    وزير خارجه خاطر نشان كرد كه اگر م

ريم بر اساس ، ما قصد نداريم پيشنهاد ديگري را ارائه كنيم  و عقيده داكند

در چنان . يد آ، مسئله نفت بايستي به حال تعليق در مد احتماليآاين پيش 

وضعيتي كمك مالي عمده اياالت متحده به حكومت مصدق مورد نظر 

بايستي براي اين عمل خود جايزه و پاداش مصدق نمي . قرار ندارد 

با .  نمايد اياالت متحده نبايد مقادير زياد نفت خريداري . دريافت كند 

  براي انجام اقدامات كوچك كه تنها براي نگهداشتنوجود اين، ما بايستي

و . ئي داشته باشيم ، تحمل و شكيباب كفايت نمايدآمصدق بر روي سطح 

جايگزين شدن كمونيستها ميز آئيم از امكان فاجعه ، سعي نمابه اين ترتيب

اقدامات نمونه و گامهاي كوتاه ممكن است . ، اجتناب كنيم به جاي وي

شامل ترتيب دادن خريدهاي كوچك نفت يا دادن اجازه مسافرت 

 . باشد تكنيسين هاي جونز به ايران

كرد ما اجازه ندهيم تكنيسين  به جدي ترين شكل درخواست     ايدن

 بسيار و اظهار داشت تأثير اين عمل در انگلستان.  بروند هاي جونز به ايران

 ...جدي است 

 ابراز داشت در دومين نشست در كاخ سفيد، وزير امور خارجه امريكا     ... 

ن قدر خطرناك و غير قابل پيش بيني است كه ممكن  آكه وضعيت ايران

اقدام شود و اياالت متحده مي بايست نسبت به  است ضرور باشد كه فورا

 ايدن. نچه كه انجام مي دهد داراي اختيار و قدرت تشخيص بسيار باشد آ

در خواست كرد تدابيري كه اياالت متحده اتخاذ مي كند بايد به  مكررا

مي بايستي به . ور نگهداري و حفظ ثبات دوستانه اي در ايران باشد منظ

 ، ايدن مجددافعال سازي پااليشگاه مرتبط نباشدخريد هر مقدار نفت و يا 

زردگي و دلگيري تلخي بر اثر حضور تكنيسين  آتأكيد كرد در انگلستان
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ن موضوع به شكل اي. بادان بر انگيخته مي گردد آهاي امريكائي در 

. ( زادي عمل براي اياالت متحده محفوظ ماند آبالتكليف رها شد اما 

  )1124 و 1123صفحه هاي 

،  ، از سوي هندرسن888 . 2553 / 2 – 953تلگراف  ( 315 سند شماره ◄

 4  ، ساعت1953م مارس ، نه، به وزارت امور خارجه، تهراننسفير در تهرا

حاكي از ) ، بالفاصله پس از رسيدن مالحظه شود سري ، كامالبعد از ظهر

مصدق به سفير .  و انگليس است  به نپذيرفتن پيشنهاد امريكاتصميم مصدق

  :اين دولت در برابر فشار خم نمي شود: مي گويد 

 از وي ديدار كردم  ،11    به درخواست نخست وزير، امروز صبح ، ساعت 

 كه مريكاوي از طريق اطالعيه هفتم مارس وزارت امور خارجه ا...  

بدين . ، از نظرات وي اطالع حاصل كرده بود  بودمتضمن اظهارات ايدن

 تصميم معني كه ايدن در اين اطالعيه اظهار كرده بود كه دولت انگلستان

با توجه .  فوريه خود پا برجا بماند 20ته است روي پيشنهادهاي مورخ گرف

ن آبه بيانات ايدن و توضيحات وزارت امور خارجه امريكا در باره 

پيشنهادها ، اينك روشن است كه از ادامه گفتگوها نتيجه اي عايد نمي 

 ...شود 

والهاي وي مايل بود پاسخهائي از دولت اياالت متحده نسبت به سئ ... - 2

 :... زير دريافت كند 

 را براي چند سال به قيمتهائي كه روي  مقادير زيادي نفت ايران–الف 

 .ن توافق مي شود، خريداري نمايدآ

 را خريداري  شركتهاي خصوصي امريكائي را تشويق كند نفت ايران-ب 

 .و صدور نفت كمك كند كنند و يا به ترتيب ديگري به ايران در توليد 

ن را به شكل نفت آبازپرداخت  وامي اعطا كند و بعدا  فورا به ايران–ج 

 . دريافت كند 
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 نخست وزير اظهار كرد كه وي متأسف است كه ناچار شده است – 3

 اما او و مردم ايران. چنين سئوالهاي صريح و بي تعارفي را مطرح كند 

، پيش نهم به چه ميزان از اياالت متحدهآچه كمكي و  د بدانند كه اصالباي

 .نكه مسير اقدام خود را بر گزيند، مي توانند انتظار داشته باشندآاز 

...    

ا نمي بايستي بدون اطالع وي اشاره كرد كه انگليسي ها و امريكائيه ... - 6

اطر نشان ساختم كه من خ. ، اينگونه بيانيه اي صادر مي كردند قبلي وي

 صادر شده است نه توسط انگليسي ها و بيانيه توسط وزارت خارجه امريكا

 و نظرات دولت اياالت امريكائيها  و اين بيانيه تنها رئوس موضع ايدن

...  فوريه بيان مي كرد 20متحده امريكا را راجع به پيشنهادهاي مورخ 

، بيانيه به اين  صرف نظر از شكل بيانيه، معهذا: كرد نخست وزير اظهار

.  اعمال فشار كند تا پيشنهاد را بپذيرد منظور صادر شد كه بر دولت ايران

دولت اياالت متحده امريكا مي بايستي درك كند كه دولت كنوني ايران، 

  .در برابر فشار خم نمي شود

ظر او مذاكرات پايان طالع داد كه به ن هنگامي كه نخست وزير به من ا– 7

قيده من، انگليس به ع: ، من ابراز تأسف كردم و گفتم پذيرفته است

نخست وزير پاسخ . ، بويژه طي اين گفتگوها داده است امتيازهاي مهمي

نچه انگليسي آپيشنهادها محتوي هيچ مزايائي بيش از : منفي داد  و گفت 

 به ديوان دادرسي نها اصرار دارند ايرانآ...  داده اند، نيست 1951ها در 

، ايران را  سال20 بدهد كه براي حد اقل مدت بين المللي حق و اجازه

هرگاه ايرانيان مثل برده ها ناچار شوند . زير اسارت و بردگي قراردهد 

نان آ، نفت ايران و انگليس تسليم نمايندمحصوالت نفتي خود را به شركت 

 موقعيت بهتري نسبت به موقعي كه انگليسي ها به ايران بازگردند و در ابدا

،  در امور داخلي ايران دخالت كنند ايران را كنترل كنند وصنعت نفت

 ...قرار نخواهند داشت 
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، در يك مورد، اظهار كرد كه متأسف است كه مي بيند دولت  مصدق– 8

 اجازه مي دهد سياستهاي جديد اياالت متحده  به انگلستانجديد امريكا

وي اظهار عقيده كرد كه انگليسي .  را تنظيم و هدايت كند در باره ايران

 ....ها هيچگاه مايل به حل مسئله نفت ، با كمك اياالت متحده نيستند 

 ) كتاب 1128 تا 1125صفحه هاي    (

  وزارت ، هندرسن )1953 مارس 10، تهران  ( 316 در سند شماره ◄

گاه مي  آ را از پيدا شدن محوري در برابر حكومت مصدقخارجه امريكا

 :كند 

 وزارت امورخارجه توجه خواهد كرد كه ما هنوز برداشت خود را در - 1

 بايد اين زمان بخصوص را براي طرح كردن  كه چرا مصدقاين باره

تش بدون شعله ، براي زمان درازي در دل آاختالفات خود با شاه كه مثل 

سكوت ما بخشي به سبب . پنهان بود، برگزيده است، عرضه نكرده ايم 

نداشتن اطمينان نسبت به اين كه پاسخ اين سئوال چه بايد باشد بوده 

، پيشداوريها و سوء ظن هاي ن قدر دستخوش احساساتآمصدق . ست ا

خويش است كه تالشهائي كه براي تحليل انگيزه هاي اقدامات گوناگون 

 ممكن است ، وي بر اساس ضوابط عادي منطقي و يا بر اساس خردمندي

، به ا بر اين، ما با ترديد و دو دليبن.  ساني فرد را گمراه كند آبه 

ضيحات پيرامون رويه و نگرش كنوني وي نسبت به شاه جستجوي بيان تو

 :ئيم آبر مي 

  اگر چه در برخي موارد وي، بطور موقت، با شاه همكاري و اصرار - 2

،  ضرور استاه براي حفظ ثبات ايرانورزيده است كه به نظر وي نهاد  ش

 در قلب ميشه اعضاي خانواده حاكم پيشين قاجار، هاما وي نظير بسياري از

، نسبت به شاه احساس تحقير مي نمود و وي را بعنوان  بطور نهانيخود 

ما .. .، تلقي مي كند گر تازه به دوران رسيدهفرزند سست نهاد يك ستم

 تا كنون قصد استقرار مجدد سلسله قاجار و يا به عقيده نداريم كه مصدق
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اين وصف، وي مايل است با .  سلطنت رساندن شاه ديگري را دارد 

 ،از تخت به زير كشيده نشود اگر شاه عمال. سلطنت كنوني را منهدم سازد 

تنها شاه اسمي خواهد بود و هيچيك از اعضاي خانواده او نمي توانند 

ترجيح مي دهد ايران به نوعي جمهوري  مصدق احتماال. جانشين او شوند 

، در اين يندهآات وي براي گرچه نظر.  شود زير هدايت مقتدر وي تبديل

 ...ماده و تنظيم نشده باشد آ ، ممكن است هنوز كامالزمينه

نهائي آ تا هنگامي كه مخالفان دربار را به عنوان مركز تجمع و هدايت – 4

نها را تهديد به حذف از زندگي و آنها را حذف و يا آكه نهضت ملي وي 

ي بوده است  كه فكر مي نهائآفعاليت اجتماعي كرده است و  يا پناهگاه 

 است از نظر سياسي و يا  حد اقل از نظر اخالقي به كنند به مصلحت ايران

شكار با دربار قطع ارتباط آغرب  بپيوندند، وي مصلحت نمي داند بطور 

، از  قبيل  هنگامي كه سياست كاران نهضت مليبا اين وصف،.  كند 

 از وي پشتيباني كرده ضد بيگانه هستند و تا به حال ه ذاتا و مكي ككاشاني

 ديگر ، مصدقغاز كردندآربار گرايش و چرخش را  بسوي داند  نيز 

. ، جلوگيري كند تنفر و تحقير خود نسبت به دربارنتوانست از ابراز 

ي و. مده و داشتند بسيار نيرومند مي شدند آمخالفان پيرامون دربار گرد 

، با توجه به حيثيت و نفوذ ساس مي كرد كه اكثريت اعضاي مجلساح

گاه از نظر سياسي ، تنها در سخن نسبت آفراوان شخص وي ميان ايرانيان 

، در زير دند و در فرصت مناسب و سر بزنگاهبه وي وفاداري ابراز مي كر

، بر ضد وي دست به اقدام مي ش  قانون اساسي و وفاداري به شاهپوش

يكي از مؤثرترين  جنگ افزارهاي وي در مبارزه با مخالفان ، همانا،  .  زنند

اعتقاد گسترده وي بود كه وي با برخورداري از پشتيباني ايران متحد 

مطلوبي براي  پشت سر خود، مي تواند مسئله نفت را بر اساس شرائط كامال

همچنين براي وي روشن مي گشت كه پذيرش يا رد . ايران حل كند 

دن پيشنهادات انگليسي ها در مورد غرامت ، ممكن است موجبات كر
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هسته اصلي و سر . سرنگوني وي را در وضعيت سياسي كنوني فراهم كند 

سخت نهضت ملي كه نزديك ترين افراد به وي محسوب مي شوند ، 

نان آوي مي بايستي با . مخالف پذيرش پيشنهادات انگليسي ها بودند 

صف، مطمئن و ايمن تر است كه در بار را برچيند و با اين و. همراه باشد 

، پيش ركز و كانون مخالفان تلقي مي كردنچه را كه وي مآبدين ترتيب 

 . از قطع مذاكرات راجع به نفت از كار و توان بياندازد 

عميق تر ) ابوالقاسم (  از دربار با مزاحمت هاي بختيار  تنفر مصدق– 5

ه مناسبت بستگي نسبي ن يافته است كه بختياري ها بوي اطمينا. گشت 

ن سوي آ، با شاه همكاري داشته و همچنين از انگليسي ها از شان با ملكه

سوء ظن . مرزها ، از عراق، كمك دريافت كرده و تشويق نيز مي شوند 

 . ، تقويت شده است ود ارتباط ميان دربار و انگلستانوي  به وج

 را نمي توان در ارزيابي رويه و نگرش بع و خلق و خوي مصدق ط- 6

سوابق كار و زندگاني وي همواره . وي نسبت به دربار ناديده گرفت 

، وي ن نخست وزيربه عنوا. مبتني بر اقدامات  و شعارهاي منفي بوده است 

 . ، انجام دهدسازندگي باشدنتوانسته است هيچ كاري كه داراي ويژگي 

هنگامي كه وي نااميد و دلسرد مي شود، به دنبال مخالف جديدي مي 

 وي . چرخد كه او را مسئول و مقصر قلمداد كند و از ميان بردارد 

، سنا را  است، مجلس را  از توان انداختهانگليسي ها بيرون افكنده است

ياست كاران شناخته شده را از زندگي اجتماعي، ، همه سبرچيده است

، كليه مسئوالن كشوري و لشگري برجسته را از به كنار رانده است  اجبارا

كار بركنار كرده است، اعضاي مختلف خاندان سلطنتي را به تبعيد به 

اكنون ، وي براي شكست خود، دربار را . خارج فرستاده است و غيره 

وي ممكن است . اقدام مي زند به مقصر تلقي مي كند و بر ضد شاه دست 

ن، انجام آلس را تعطيل نمايد و اقداماتي براي خالصي از دست مج بعدا

، با وي، انجام نستآمكاري از نوعي كه وي خواهان چنانچه ه. دهد 
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نگيرد،  او ممكن است با امريكائيها نيز همان رفتاري را بكند كه با انگليسي 

 ) كتاب 1131 تا 1129صفحه هاي  . ( ها نمود

 روز ، در جبهه ضد مصدق، سفير امريكان هندرسنبدين سان قرار گرفت: توضيح 

 در اين گزارش، در همان حال كه او مي كوشد . بي پرده تر مي شود به روز

 معرفي مي كردند، ناخواسته مصدق را همان كس معرفي كندكه عمال انگلستان

اشخاصي را معرفي مي كندكه بسود سلطه گر بيگانه و برضد مقامها و بنيادها و 

 .  ، يكدم  از تقال باز نمي ايستادند حكومت نهضت ملي ايران

   بـا   شـاه و       ،    بـراي  قتـل مصـدق        ،   هندرسـن    ، در  توطئه نهم اسـفند      ،در واقع       

ي   بر روابط  مصـدق و  او   اثـر  عميـق و ژرف              اين همكار . دربار  همكاري كرد     

 :گذاشت

  در ، و بـه ويـژه در برابـر  مصـدق            در موضـع خـود نسـبت  بـه ايـران            هندرسن     «

 :بسياري  موارد  باورهايي همانند  همتاي انگليسي خود داشت زيرا 

  و   روابـط   انگلسـتان     « :  مـي گويـد    ت خود در باره  هندرسن      در خاطرا  ايدن  - 1

 به سفارت كبراي امريكا»  لوي هندرسن«   بر اثر انتصاب آقاي امريكا

أموري شايسته ديپلماتي پر تجربه  و با سابقه  و م» هندرسن« .  تقويت شددر ايران

كار و روش او .   او را بر ضد ما وارد بازي كنداو هرگز اجازه نداد كه مصدق. بود

) قرار داد با كنسرسيوم (  1954را تحسين مي كرديم و بدون او هرگز قرار  داد  

 ترجمه  ،مصدق ، نفت و كودتا ( » .نمي توانست بوجود  آيد و تحقق پذيرد

  ) 31 ص  ،محمود تفضلي 

 را يكي از و مصدق»كشور بيمار«   را  ايران1330در نيمه دي ماه   «   هندرسن- 2

 گزارش داده بود كه 1331در اوائل خرداد . بيمارترين رهبران آن خوانده بود « 

وي  در . اندتا  مصدق بر سر كار  است مسئله نفت حل ناشده باقي  خواهد م
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 انجاميد،  و بر اساس  اين باور  كه مصدق  1331 تير  30رويدادهايي كه به قيام 

 پس از ،اما هندرسن. ايران را به ويراني  مي كشاند، به اقدام  عليه او  دست يازيد

بازگشت  مصدق  به قدرت،  به اين نتيجه رسيد شايد بركناري  او آسان نباشد و 

 19غرض آلودي كه هندرسن در گزارش« و               .».دموضع خود راتعديل كر

 فرستادو براي وزارت امورخارجة امريكا ) 1953 مارس 10 ( 1331اسفند  ماه  

ن قدر دستخوش احساسات ، پيشداوريها و سوء ظن آمصدق «   كه   تاكيد  كرد

اقدامات گوناگون هاي خويش است كه تالشهائي كه براي تحليل انگيزه هاي 

ممكن يند، آبعمل  ، وي بر اساس ضوابط عادي منطقي و يا بر اساس خردمندي

بسياري از ارزيابيها  و پيش  ياد آور« و » . ساني فرد را گمراه كندآاست به 

، در گزازشهاي  خود،  آنها ه شپرد، همتاي انگليسي  پيشين اوداروري هايي بود ك

 حاكميت ملي  و دشمنان ، دكتر فخرالدين عظيمي(» كرده بود  را مرتب تكرار

  ) 1383،  تهران،  نشر نگارة آفتاب ،181 تا 180 ص،آن

 :  به روايت  ديگر-  3

در پي  رد شدن  پيشـنهاد  نفتـي  انگلـيس  و     به دنبال حادثه  اسفند  ماه و  « -ف ال

وي  بـا اينكـه      .   پرداخـت      به مخالفت با مصدق    ،   به شكلي بارز     هندرسن ،  آمريكا

    بـه همـراه حـزب تـوده         اعتراف  داشت  مدركي دال  بـر دسيسـه  چينـي  مصـدق                

، مدعي  بود كه  مصدق  براي حفظ  قدرت ممكن است  ايـن كـار را               وجود ندارد 

او  با  ابراز تمايل  آشكار بر فراهم آوردن  توجيهاتي  براي سرنگون            . ... جام دهد ان

مخالفان جديد براي سرزنش  و نـابود   «  ساختن  مصدق، وي را  به دليل جستجوي   

هندرسن با تصوير كردن مخالفان مصـدق بـه عنـوان           . مورد انتقاد قرار داد     »  كردن

،  هشدار  مي داد كه  مصـدق ممكـن            قالني وي ي گناه واهمه  هاي غير ع      قربانيان ب 

ــر ســر  انگليســي هــا  آورد  ــط  --اســت همــان كــاري  را كــه  ب   يعنــي  قطــع رواب
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 مـارك  ،» مصدق و كودتا « كتاب .(   ».  بر سر  امريكائيان نيز بياورد -ديپلماتيك    

 ص  ،را    قصـيده سـ  ، مرشـد زاده   ترجمه  علـي ،جي  كازيوروسكي و مالكوم برن   

102  (  

  تـا زمـان  بحـران         1328اسـفند   / 1950، كه از مارس       سر  فرانسيس  شپرد     «  -ب    

در مـردي   را   )  مصـدق (   خـدمت كـرده بـود، وي            در ايران   1330  / 1951سال    

ديـدگاه  شـپرد ديگـاهي       . مـي دانسـت   »  حماقـت بـار   « آستانه رفتار غيرعقالني  يا      

 بـه عنـوان كـاردار اداي       1330 / 1951، كـه  در سـال           جورج ميدلتون  . راگير بود ف

 كه او  انسـاني كـه داراي قضـاوت متعـادل              بر اين بود     ش كرده بود و اعتقاد    وظيفه

،    نيـز در لنـدن . » ر عقالني  نيستمصدق  ديگر  قادر به تفك    « :، نوشت   باشد نيست 

وضعيت  احساسي نخست وزير ايران  كه از نظـر  او در  آسـتانه        « زير  به    نخست  و  

مصدق كـامال    «  : آبزرور»  شرح حال « بنا به نوشته ستون . اشاره داشت» جنون بود  

اشـخاص  ... نسبت  به استداللهاي مصلحت آميز  و مبتني بر عقل سليم بي اعتناست             

او را گرفتــه انــد،  وي حقيقتــا   يــك كالهبــردار، مــاجراجو  و ديوانــه گــردا گــرد  

سـفير   . ي  نبـود  ايـن ديـدگاه  فقـط محـدود بـه محافـل انگليسـ              »  فرانكشتاين اسـت  

اتفـاق  نظـر  فزاينـده     . خطاب مـي كـرد   »  مصدق ديوانه« ،  او را    در تهران   آمريكا

يم نهايي انگليسي هـا    در درك  علل  تصم ،در خصوص  رفتار غير عقالني  مصدق       

  ) 155 ص  -همانجا  . ( و امريكائيان  به مداخله اهميتي  بنيادين دارد

ــوان  در نگــرش        -ج  ــي ت ــرا ن را م ــه اي ــي  سياســتمداران انگليســي  ب   نگــاه كل

استعمارگر ، نژاد پرست و  سلطه گر هربرت موريسون وزير امورخارجه حكومـت              

  در وي  همزمان با نخست وزيـري  مصـدق   « :اد كارگري اتلي  مورد توجه قرار د    

او كه هشت ماه تصـدي      .   به وزارت خارجه  منصوب گشت           1330 – 1951بهار    

سـتيز آميـز  و تحقيـر  كننـده  بـه             « بعهده داشت،  نگاهي           را وزارت امور  خارجه     
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،  زيـر  كشـور بـود    ، موريسون  و1943 و  در سال  ... مردمان  غير اروپائي  داشت     

«  را بـه  عنـوان امـري          امكان استقالل  بخشيدن  به سرزمينهاي  وابسته بـه انگلسـتان            

مثل اين است كه  به  يك بچـه ده         «  :مردود مي شمرد و  تاكيد مي كرد         » مزخرف

موريسـون  بـه همـين نگـرش       »  .ساله،  كليد خانه، حساب بـانكي  و اسـلحه بدهيـد            

  ) 152 ص  -همانجا (  ».   نيز معتقد بودرانه  در قبال  ايرانپدرساال

  كه از مسئوالن ارشد سازمان جاسوسي (Wood House)"وودهاس"ازنظر-د

 مصدق « ، »چكمه«كودتا موسوم به » عمليات مخفي« و طراح   (MI6) بريتانيا

 توجيه  ، كه»وودهاس«و ديدگاه » ... ژيكي بودرا ت-شخصيت مزور وكمدي 

خطر اصلي سلطه يافتن «  با بهانه قراردادن ، ضديت با حكومت  ملي مصدق

، كه تجربه اي ديدگاه آمريكائيها، خاصه لوي هندرسن« با » كمونيستها است

ن طوالني با روسها داشت و نقش مهمي در نزديك ساختن مواضع امريكائيا

 را به لوي هندرسن فضاي سفارت امريكا: » وانگليسي ها ايفا كرد، نزديك بود 

  ) 180  ص–همانجا (  » .سمت همدلي با موضع بريتانيا تغيير داد

با زبان  نيشدار و زهر آگين »  «  عمليات چكمه«        همين وود هاس در كتاب  

يها را گيچ  به ريشخند و سخريه  مي گيرد و ما ايرانخود مردم ما را از باال به  پائين 

 را آنقدر بي و گول خور و بي تصميم و احمق مي شناساند و دكتر مصدق

 وي از كمپاني اجرا كنندة طرح لوله كشي آب  تهران: فرهنگ  مي نماياند  كه

ل كشي  را با نصب كردن تنها يك رديف لوله آيا نمي شود  هزينة  لو:  مي پرسد 

به نصف  رساند و صبح ها  براي آبرساني و شبها  براي تخلية  فاضالب آب از آن 

  ،»عمليات چكمه « ، وود هاوس. ام .    سي ، 18متن كتاب  ص (»  استفاده كرد؟

  ) 29  مقدمه  ص  ،مد بشيريترجمة  فرحناز   شكوري  به كو شش و مقدمة  اح
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را » تصدي مديريت  آب تهران«   كه در آن زمان مرحوم  مهندس بازرگان    

نقل  «  در جواب .  را خوانده بود » عمليات چكمه « بعهده داشت و  ترجمة كتاب 

 باره لوله كشي  براي آب تهران  آورده از دكترمصدق در» وود هاس«قولي كه 

بنده هيچگاه  نه از مرحوم  دكتر، نه از «  .  مي نويسداست، به آقاي احمد بشيري

، نه  از همكاران آب تهران و نه از مهندسين مشاورشركت ان ديگرشهردار  و دولتي

معظم له عالوه . طلب و پيشنهادي را نشينده ام چنان  م » الكساند گيب«انگليسي  

برآنكه آدم ناداني نبوده و آنقدر تشخيص و  تجربه داشت كه نگويد از لوله هاي 

واحدي  صبح ها آب مشروب عبور دهند و شبها  فاضل آب رد كنند، اصال  

عادت و فرصت  نداشت وارد مباحث تخصصي و اجرائي  خارج از حرفه خود و 

بيان نويسنده آن كتاب باحتمال بسيار قوي بقصد . داري وفني بشوداشتغاالت ا

» . بوده استيها  و تالفي جوئي سياسي  و توهين  به شخص مصدقتحقير  ايران

 )   ضمائم- -همانجا( 

 انگليس آن بود كه محكم سر جايش بنشـيند و بـه انتظـار               يستراتژ  بنابراين  ا    - 4  

 از  ي به محض آن كه احساسـات طرفـدار        كرد ي م ي بماند و پيش بين     مصدق سقوط

،  علـم  يمصـطف (.  خواهد بـود   يمصدق در آمريكا فروكش كند وقوع اين امر حتم        

، 1ترجمــه غالمحسـين صــالحيار، انتشـارات اطالعــات ج   » نفـت، قــدرت و اصـول  «

  ) 449، ص 1371

 نيـز  ي انگليسـيها اقـدامات    ،  ن احساسـات مـذكور در آمريكـا        فروكش كرد  جهت    

 كمونيسـم را بـه وجـود آوردنـد و        ح پس از آن كه خودشان شب       . انجام داده بودند  

آمريكائيها را هراسان كردند، اين تصور در آمريكا به وجود آمـد كـه در صـورت                 

 وزيـر   ،نيـد ا. رنـد گي ي كمونيستها در ايران قـدرت را بـه دسـت مـ            ،  سقوط مصدق 
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 وزير خارجـه آمريكـا در   نس مذاكرات خود با آچ    پيرامون    خارجه وقت انگلستان  

 : ي نويسداين باره م

 و سـقوط او موجـب وخـيم     از كمك به مصـدق     ي نظر دولت آمريكا خوددار    به   

 اسـتنباط مـا در ايـن بـاره بـا آمريكائيهـا تفـاوت             يولـ ... دشو  يشدن اوضاع ايران م   

 من اين نظريه را كـه بـا رفـتن مصـدق، ايـران زيـر سـلطه كمونيسـتها قـرار              . داشت

 بـا ايجـاد يـك       كنـد  بلكه معتقد بودم اگـر مصـدق سـقوط           پذيرفتم ي نم گرفت يم

همانجـا   (. امضا كرد  ي قرارداد رضايت بخش   توان ي در ايران م   يدولت عاقل و منطق   

  )174، ص 

 امـان نـدهيم و او را         مصـدق  بـه « : اين بـود    شعار وزير خارجه انگلستان    ي تعبير به   

 )260، ص جاهمان( » .آسوده نگذاريم

 از صـحنه  بحران فقط با حذف مصدق   « كه   انگليس بر اين نظر بود         سياست    -  5

وزيـري برگزيـده    اي كه دكترمصدق به نخست  هفته در نخستين . پايان خواهد يافت  

نمايـد و   وي فقط يك موج گـذرا را رهبـري مـي   "دولت بريتانيا ادعا كرد كه    , شد

 ".تر خواهد نمود دادن امتياز به وي فقط او را جري

ينـان داد    اطم دين آچسـن  , متحده   به وزير خارجة اياالت    وزير خارجة انگلستان       

گـرفتن   تضـعيف وي موجـب قـدرت   ,  مدت زيادي دوام نخواهـد آورد   كه مصدق 

 .تر از عدم توافق است  بسيار خطرناك ها نخواهد شد و توافق بد كمونيست

شناسـي   متخصص مطالعات  ايران  .(Ann K.S Lambton)آن لمبتون خانم    

شـدت بـا     بـه وعـاتي سـابق سـفارت انگلسـتان در تهـران      و وابسـتة مطب در انگلسـتان 

 را پيشـنهاد  مصدق] شده ريزي و برنامه[مصالحه مخالف بود و تضعيف سيستماتيك  

آيـا بايـد سـازش      «خارجه گزارش داد كه وي در پاسخ به پرسـش             وزارت. كرد  مي

ه اگـر انگلسـتان قاطعيـت نشـان     او اصرار داشت كـ   » !نه«, با تأكيد گفته است   » كنيم
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دهد، مصدق سقوط خواهد كرد و توصيه نمود كه بايد امريكا را قانع ساخت تـا از        

هـا بـراي درك مسـائل         امريكـايي "وي اضافه كرد كه     . فكر مصالحه منصرف شود   

 .ايران، از تجربه و بينش روانشناسانة الزم برخوردار نيستند

االمكـان تـا تشـكيل      حتـي ،د كـه مـذاكرات  مين صورت پيشنهاد كر   شپرد نيز به ه     

توانيم پيشنهادهاي خود را بـراي        ما مي «: يك دولت تازه در ايران بايد متوقف شود       

 و  سـرعت پرسـنل خـود را از آبـادان           تـوانيم بـه     مي. دولت بعدي روي ميز بگذاريم    

دگاه سـفارت آن اسـت كـه        ديـ . اين يعني سقوط مصدق   ... ميادين نفتي فرابخوانيم  

تنها راه پيشرفت، واردكردن يك ضـربة غافلگيرانـة شـديد و گـرفتن يـك موضـع              

 .»هاي منفي و زنانة مصدق است سخت درمقابل تاكتيك

 اما با «  .  بود سياست بريتانيا در برابر مصدق      از استراتژي      فوق شمه ا ي    مطالب    

دق بـا پـاي خـود از        ها انتظار داشتند كه مص      گليسيكه ان    نخست آن  : بيني  چند پيش 

زمينه ذهنـي كـه چنـد دولـت قبلـي تشـكيل شـده در                 با اين پيش    .صحنه كنار برود  

هـا همچنـين    انگليسـي .....«، » …… نيـز بـيش از ده مـاه دوام نيـاورده بودنـد          تهران

طـور    بـه . سـاختند   ييي منتشـر مـ    هاي مهم انگليسـي و امريكـا        مقاالتي را در روزنامه   

ــخص ــزرور ،مش ــك فــرد    )  Observer( مجلــة آب متعصــب "مصــدق را ي

 تصوير نمود كه سري بزرگ امـا  "برانگيز  فرانكشتين تأسف " و يك    "روبسپيرمĤب

مجلـة تـايم، مصـدق را    . سـتيزي اسـت   خالي از عقل دارد و سرشار از عقـدة بيگانـه    

كنـد،   بـر وي غلبـه مـي   عنوان مردي ترسو معرفي كرد كـه وقتـي عقـدة شـهادت            به

خارجـه كـه بـا          هـاي وزارت    يكـي از يادداشـت    . شـود     طرز خطرناكي شـجاع مـي       به

 كند كه سفارت انگلسـتان      دستخط نوشته شده بصورت گذرا به اين نكته  اشاره مي          

لب و طور مرتب مطا    به در تهران براي وابستة خبري سفارت آن كشور در واشنگتن         

سـي چنـدان بـه صـالح          بـي   نمود كه طرح آن در بي       مقاالت زهرداري را ارسال مي    
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واشـنگتن از ايـن مطالـب مسـموم         «كنـد كـه       اين يادداشت همچنين اضافه مي    . نبود

نگـار   روزنامـه  )  Drew Pearson (درو پيرسـون » .كنـد  خـوبي اسـتفاده مـي    بـه 

ادعـا كـرد كـه دكترحسـين      پرسابقة امريكايي در روزنامة واشنگتن پست بـه دروغ          

استفاده از اموال محكوم شـده   خاطر سوء  چندين بار به  ،   وزير خارجة ايران     ،  فاطمي

اند چنين فرد نابابي همچنان زمـام    ها مايل   آيا امريكايي :  او با طعنه سؤال كرد    . است

 خاورميانه را در دست داشته باشد؟ ايـن فـرد كسـي اسـت كـه تصـميم          بحران نفت 

 ما بايد از نفت سهم داشته باشيم و آيـا بايـد وارد جنـگ جهـاني سـوم           گيرد آيا   مي

از وابستة خبري انگلستان در واشنگتن نيز خواسته شـد بـا انتشـار ايـن          . شويم يا خير  

. شايعه كه مصدق معتاد به اسـتفاده از تريـاك اسـت، مـردم را بـه وحشـت بينـدازد        

ملـي چيـزي نيسـت        دند كه جبهـه   دا  مقامات بريتانيا به خود و به ديگران اطمينان مي        

 ق،منطـ   بـي ،فراد ناباب و مصدق فردي است وحشـي       جز يك دستة پر سروصدا از ا      

 آتشين مزاج ، ديكتاتور ،گرا   پوچ ، متعصب ، گانگستر مĤب  ، ديوانه ،عجيب و غريب  

 ،عقـل  كننـده و بـي    خسـته ،ها ذاتا  همچون كودكان     ي و ايران  ،منطق  و سرسخت و بي   

 نـاتوان از  ، داراي عواطـف عرفـاني  ،ثبات  دمدمي مزاج و بي  ،ميل به قبول حقايق     بي

 .تبعيت از منطق و عقل سليم و پيرو احساسات خالي از محتوا هستند

 ،»گرايي در ايران و آسيا      مقايسة كلي ميان ملي   «در يك سند چاپ شده باعنوان            

سـت و بـه     گرايـي ايـران اصـيل ني        ها اعالم نمود كه ملـي       شپرد به مقامات وزارتخانه   

نجات ايـران، تنهـا در صـورت اشـغال          . كننده نياز دارد    شدت به يك دست هدايت    

مثـل اشـغال   (پـذير اسـت    سالة آن كشور توسط يك قـدرت خـارجي امكـان      بيست

 .) متحده هائيتي توسط اياالت

 ، كفايـت    در معـرض خطـا، كـامال  بـي         ، است فريبكـار    فردي  مصدق :او افزود        

بهـره   دهـد و كـامال  از تعـادل روانـي بـي       كه بوي تند ترياك مـي  سب گاري شبيه ا 
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 از سوارشـدن بـه اتومبيـل دولتـي      ،  آيد  چون ازعنوان عاليجناب خوشش نمي    . است

كه دختر وي در يـك آسايشـگاه    عنوان آخرين اتهام اين كند و باالخره به امتناع مي 

 .رواني در سوئيس بستري است

 آمده  در تهرانشدة سفارت انگلستان هاي چاپ دداشتدر يكي ديگر از يا    

تخيل آنها قوي است و طبعا  به شكل . ها درونگرا هستند است كه بيشتر ايراني

وگو پيرامون مسائل كلي   و گفت آرماني مسائل گرايش دارند عاشق شعر و بحث

اما آنها . شود دك تلنگري برانگيخته مياحساسات آنها قوي است و به ان. باشند مي

توانند  ها عاجزند و نمي همواره از آزمودن تخيالت خويش درمقابل واقعيت

توانند بين  آنها فاقد عقل سليم هستند و نمي. احساسات خود را تابع عقل نمايند

اعتنايي  شدة آنها بيشتر بي ضعف شناخته. ها تفكيك قائل شوند عواطف و واقعيت

ميلي به حقايق  اين شدت تخيل و بي. قت است تا قبول عمدي راه اشتباهبه حقي

كه دنيا   هنگامي، اغلب. شود منجر به ناتواني آنها در بررسي دقيق جزييات امور مي

اين گرايش با . شوند  تسليم مي،يابند به جاي پشتكار را به كام خود نمي

فردگرا هستند، يعني منافع شدت  آنها به. شود طلبي در مذهب آنها تقويت مي مرگ

كه بخواهند بدون كمك   نه اين.نمايند شخصي خود را به هر قيمت طلب مي

تقريبا  همة طبقات مردم ايران درپي يافتن منافع . ديگران روي پاي خود بايستند

آنها از . اند تا براي پول هر كاري انجام بدهند شخصي خويش هستند و آماده

توانند منافع شخصي را فرع بر منفعت جمعي  ند و نميا بهره وجدان اجتماعي بي

آنها . هدف و مغرورند و مايل نيستند اشتباه خود را بپذيرند آنها بي. قرار دهند

 برخالف تصور برخي محققان .نمايند همواره ديگران را مقصر قلمداد مي

اين . هاي نژادپرستانه دليل اصلي شكست مذاكرات بود  اين ديدگاه،فرهنگي

  .رود شمار مي الب فقط جزو آثار و محصوالت جانبي شكست مزبور بهمط
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 Ervand يرواند آبراهاميان ، در ايران 1332 مرداد 28كودتاي (

Abrahamian، مجلة علم و جامعه ، اهللا ميثمي  لطف مترجم  (Science and 

Society),  ، 1953كودتاي  «  و نگاه كنيد به مقاله 2001تابستان , نيويورك 

 درچشم انداز تجربه مصدق«  به نقل از   كتاب يرواند آبراهامياننوشته » درايران 

 فحه هاي  ص، و حميد اكبري به كوشش هوشنگ كشاورز صدر،» آيندة ايران

  )2005 ، چاپ پاژن ، 193 تا 139

ن روز كـه    آ.  ، در كودكي سخت به پدر عالقمند بود          دختر مصدق   -1: توضيح  

،  هجـوم بردنـد تـا پـدر او را ببرنـد            مصـدق   مأموران شهرباني رضا خـان  بـه خانـه           

 درمـان نپـذيرفت و بـه سـوئيس     در ايـران . كودك دچار ضربه روانـي شـديد شـد       

 .  ماند سايشگاهآفرستاده شد و تا پايان عمر، در 

 و مشاور  وزارت خارجه انگليس در ايران»   ايدن«   خانم لمبتون  مورد اعتماد  -2

 :  هنگامي  كه مي خواستند ،بعد از كودتا .  بود

دو متن را امضاء  بكنند و نمايندگان  ) كنسرسيوم(طرف هاي قرار داد   «  -1/2 

ي ها  تهيه كرده  مطمئن  شوند،  ترجمه اي را كه ايرانكنسرسيوم  براي  اين كه 

 دادند  و او ،   بود لندن دانشگاه به خانم لمپتون كه استاد كرسي فارسي در، بودند

 مرداد  تا 28از كودتاي ، شفتة  نفتآخواب (   آن  را به صورت  نهايي  در آورد 

  ) 372 ، ص جلد  سوم ،    موحد   نويسنده  محمد علي، سقوط زاهدي

درانگلستان  كه بجرم 1995خانم لمبتون در گرفتاري حسن عرب در سال   «- 2/2

  به كمك او آمد و به ،عتيادش بوداكه براي مصرف خود، بخاطر -خريد ترياك 

تال به بيماري است وترياك دواي  عرب مب: دادوتذكر : قاضي دادگاه نامه نوشت

  خدمت مي كرده است زماني كه  او در ايران«ضمنا  يادآور مي شود . اوست

» . كبير كرده استعرب در سفر و حضر همراه او بوده و خدمات زيادي به بريتانيا
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  از الت هاي تهران«حسن عرب  زماني     ، ....ديدادگاه از محاكمه او چشم پوش

كودتا « ( ...»  الدين طباطبائي در آمدبود، جزو محافظين  و گروه ضربت سيد ضياء

 ،  مؤسسه فرهنگ كاوش 32 تا 30  فحه هاي ص،   محمود تربتي سنجابي،» سازان

   )  1376 بهار   ،

  شركت  فعال داشت و همانند  شعبان جعفـري      32  مرداد   28 عرب  در كودتاي        

 در 1383وي در            شـهريور      . بـود » تاجبخشـان   « در رديـف    ) شعبان بي مـخ   ( 

  . درگذشتشهر لندن

ا  و    زاده هـ   ،  بقـايي  هـا و حـائري زاده           ها ي ها  و ناسزاها ي جمال امامي        هتاك – 6

ديگر  سرسپردگان  دربار و  انگليس در مجلس  و روزنامـه هـا ي مخـالف راسـت       

  و  تغذيـه مـي شـدند بـه  مصـدق     و امريكـا  ها با پول انگلـيس  كه بوسيله رشيديان

ران  در دو . حكومت ملي  بر طبق  استراتژي تبليغاتي بيگانگـان انجـام مـي گرفتنـد                 

،  نشـريات  راسـت  و چـپ           بـود »  عصـر آزادي مطبوعـات    « دق كـه    حكومت مص 

بودنـد و بـه دلخـواه    سـر سـپرده    »  لجـام گسـيختگي  «  بـا ،مخالف  در درون كشور   

  جـو روانـي و تبليغــاتي را بـر ضــد    ،سياسـت  انگلـيس، امريكــا و روسـيه شــوروي   

 .  مي كردند شخص مصدق و حكومت ملي هرچه سنگين تر 

 2تاريخ  در)Donald N. Wilber(ويلر .  ان.لدانو  د  گزارش«به چنانكه        

   دالر به  ميليون  يك  مبلغ  به يي  سيا بودجه يسئ، ر )32    فروردين16( 1953آوريل 

   مصدق  سرنگوني  باشد براي  الزم  داد تا هر طور كه  اختصاص ستاد سيا در تهران

 جديد خود را در   و سياست برنامه»  خاكستري «  با تبليغات  سيا در تهران. شود هزينه

   جديد را به  مشي  خط  اين ستاد سيا در تهران ...در ك  شروع  دكتر مصدق  به حمله

   برادران به»  اس. آ  .اس« بريتانيا   ضدجاسوسي  سازمان  خود و از طريق كاركنان

 شد تا   درخواست  سيا در تهران  و هنري طراحي  از بخش.  كرد  منتقل رشيديان
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اسناد «نگاه كنيد به  ( ». كند  تهيه  در ايران  كاريكاتور ضد مصدقي مقدار زيادي

، ترجمة دكتر غالمرضا »مرداد و سرنگونى دكترمصدق28سازمان سيا دربارة 

  ).1379 ، مؤسسة خدمات فرهنگى رسا،  تهران83 ص ،دوست و ديگران وطن

بايد، از راه  در ايران، عوامل تبليغاتى سيا و انتليجنت سرويس مى « ، بدينسان   

كردند كه  ، تبليغاتى را رهبرى مىها و روحانيان تهران ها، دست نوشته روزنامه

 بهر هدف اين تبليغات تضعيف حكومت مصدق. كردند شدت روز افزون پيدا مى

 مرداد را 28 نگاه كنيد به  كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين ( » ب ممكن بودترتي

 تاريخ -1951مارس :  تاريخ نگارش.ن  ويلبر. به قلم دكتر دونالد، كند منتشر مى

  . 4  ص ،  ترجمه و كامل شده از  ابوالحسن بنى صدر-1999اكتبر : انتشار

  ) تنظيم براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى،مىانتشارات انقالب اسال

نبودند، مسئله نفت بر وفق حقوق ملي » ضدها « سندها مي گويند كه اگر اين     

 را به و سفارت امريكا» ضدها « ، گرايش سندهاي بعدي. يان حل مي شد ايران

 :  تشريح مي كنند همكاري كامل براي تدارك و اجراي كودتا،

، به وزارت ، سفير در تهراناز سوي هندرسن ( 317ر سند شماره  بنا ب◄

،  اين سفير است كه به حكومت  )1953 مارس 11ور خارجه،  تهران ام

 : پاسخ بگويد  مي گويد چگونه به مصدقامريكا

 امروز صبح،  خواست كهي من پاشا، رايزن ايران  علي از صالح  مصدق- 1

نخست وزير به صالح گفت  پيام . ، به ديدار او برود مدن به سفارتآهنگام 

 : زيرين را به من برساند  

 9خ  سفارت ، مور3605تلگراف شماره  ( را    نخست وزير تصميم خود  

 ديده 1194، به شماره ن به سفارت در لندنآمارس و رونوشت ارسالي 

 مارس و ارسال نامه به دولت 20، در باره انتشار پيشنهادات مورخ )شود 

 و پرسش از رويه دولت امريكا نسبت به دادن كمك و خريد نفت از امريكا



 ٣٣٢

دليل تصميم نخست وزير از خودداري در ... ه است  تغيير داد،  ايران

فرستادن يادداشت به دولت اياالت متحده و پرسش در باره كمك 

، نگران بود چنانچه پاسخ منفي باشداحتمالي دولت امريكا اين بود كه وي 

وي .   لطمه مي خورد وابط ميان اياالت متحده و ايران  بصورت جدير

، وي نمي بنا بر اين. ت متحده را حفظ كند المايل بود روابط حسنه با ايا

گاهي خصوصي آخواهد يادداشت را ارسال كند مگر اين كه وي  بتواند 

دريافت كند حاكي از اين كه اياالت متحده مايل  يا اطالعي از سفير قبال

يادداست وي شامل سئواالتي مي باشد  . به دادن كمك به ايران مي باشد 

 . مثبت بدانها  داده شوند كه مي تواند  پاسخهاي

، ولي عقيده داشت گزارش وي عادالنه استاگر چه نخست وزير  ... - 2

  با ،  نخست وزير از سنجابي در حضور وي از مشاهده اين امر كهصالح

تلفن خواست كه شروع به تهيه پيش نويس گزارش كند، تا اندازه اي 

 است كه در باره او اين  يكي از مشاوران نفتي مصدقسنجابي. دلسرد شد 

ن از سوي آباور وجود دارد كه با هر نوع راه حلي كه امكان پذيرش 

 .انگليسي ها وجود داشته باشد، مخالف است 

ن را  آ  اگر نخست وزير پيش نويس گزارش را به من نشان بدهد و يا- 3

 ينست كه در صورتي، به عقيده من من ا، قصد براي اظهار نظر من بفرستد

با بي  تصوير تحريف شده اي از پيشنهادات و گفتگوها را عرضه بدارد، نسبتا

ت قاين پيشنهادها با نهايت د) به او بگويم ... ( پروائي اظهار نظر نمايم 

م شده اند  و خالصه نظيت )  و انگلستانامريكا( توسط كارشناسان دو دولت 

نها آ، به عقيده كارشناسان ممكن است نتواند تصوير درستي از نهاآكردن 

يشنهادات و كليات و لحن  از پمگر اين كه بيان مصدق. را ارائه نمايد 

 از سوي دولتهاي اياالت متحده و انگلستان مورد تصويب بال قگفتگوها 

 ...قرار گيرد 
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ت وزير در باره موضوع نظر و نگرش اياالت متحده را در  چنانچه نخس– 4

 از سوي دولت و يا شركتهاي امريكائي  باره كمك مالي و خريد نفت ايران

ممكن است به وي بگويم من هيچ رهنمود مشخصي را به من اظهار نمايد، 

ال  در اوضاع و احو،با اين وصف، من ترديد دارم كه. دريافت نكرده ام 

مادگي داشته باشد به دولت ايران كمك مالي كند آدولت امريكاكنوني، 

... 

، ممكن است  از سوي شركتهاي امريكائيت ايران    در مورد خريد نف

، پيش از اين اطالعيه انتشار داده و رويه خود اظهار كنم كه دولت امريكا

صفحه ( ... ن تغييري داده شود آ است و من شك دارم در را اعالم كرده

 )  كتاب 1134 تا 1132هاي 

 ،  Whitman پرونده –يزنهاور آ اسناد – يزنهاورآكتابخانه  ( 318 سند ◄

يادداشت در باره گفتگوها در يكصد و سي و ششمين نشست شوراي امنيت 

، شور و )سري، تنها براي مالحظه  الام ، ك1953 مارس 11، نگتن در واشليم

 :، گزارش مي كند تصميم اين شورا را در باره ايران

 را به اطالع مده در باره ايرانآخرين اطالعات بدست آقاي باتلر       آ

، اظهار كرد همان روز صبح وزير امور خارجه، سپس دالس ... شورا رساند

ن، اطالع داده شده است آدر .  دريافت كرده است تلگرافي از هندرسن

 اين سه سئوال را در صورتي كه او به اين نتيجه رسيده است كه مصدق

ت خواهد كرد  كه بتواند ارزيابي و پيش بيني كند پاسخ مساعدي از اياال

ه عقيده ب: دالس وزير خارجه گفت .  دريافت خواهد كرد متحده امريكا

ن را انتظار آسفير ما نمي بايستي به مصدق اشاره اي بكنيم كه وي بتواند 

هر پيشنهادي حاكي از اين . دريافت پاسخ مثبت به اين سئوالها تلقي كند 

د، مفهومش وارد كردن كه اياالت متحده از يران نفت خريداري مي كن

 .  است ضربه شديدي به انگلستان
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: ، وي به من گفته بود      در گفتگو در اين باره، بهنگام ديدارم با ايدن

بادان آاگر ما حتي تكنيسين ها را براي كمك به بازگشائي پااليشگاه 

 هر.خارجه، بر سر كار بماند بفرستيم، ايدن نمي تواند به عنوان وزير امور 

با ... ، البته اثرات بمراتب بدتري دارد چيزي بيش از فرستادن تكنيسين ها

اين وصف، ما ممكن است مقدار كمي به كمكهاي فني و نظامي براي 

 . از نيات دوستانه خود، بيفزائيم مطمئن ساختن دولت ايران

 بازتابهاي كاهش بهاي  عواقب ناشي ازقاي باتلر پرسشهائي پيرامون      آ

ساني مي تواند به آ كه اگر دولت ايران بدان تصميم بگيرد، به نفت ايران

راي تعداد زيادي كشتي نفتكش اينك ب. را مطرح كرد ن اقدام كند، آ

ن ايجاد هرج و مرج در بهاي نفت در آ اثر لذا. حمل نفت وجود دارند 

 .ود بازار جهاني مي ش

، نخست يا مصدقآ: ، وزير دفاع از راه پيش بيني، اظهار كرد ون      ويلس

دريافت پاسخ منفي از دولت با انتظار  ،  سه سئوال خود را وزير ايران

 بر  تهيه نكرده است ؟  چرا كه ، در اين صورت، بار سنگين مشكلامريكا

 دشمن  ، مصدق مي تواند اياالت متحده را. دوش ما گذارده مي شود 

 يا ما نميآ، بنا بر اين... يان،  معرفي كند رمانهاي ملي ايرانآرزوها و آ

نان آمصالح ... ، به ايرانيان نشان دهيم  توانيم به عنوان يك ژست دوستانه

 ناديده گرفته ناديده گرفته نشده است و در گفتگوهاي بعدي نيز واقعا

 نخواهند شد ؟

  با اين بيان به اين سئوال پاسخ داد كه ما رنج و دشواري انجام      دالس

اين كار را تا به حال تحمل كرده ايم  و ادامه داد كه البته انگليسي ها 

 . اخراج شده و از دور گفتگوها كنار گذاشته شده اند از ايران كامال

. يند آمشكل نبايد باشد كه از انجام مذاكره با ايران نتايجي بدست  احتماال

و اين مسئله . در گير و نگران حيثيت و اعتبار خود است   عميقااما انگلستان

به نظر دالس، ما بايد به ترتيبي . بسيار دشوار تر از   مسئله غرامت است 
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، به عنوان شريك اصلي در اين منطقه يسي هاه انگلسعي نمائيم  كه همرا

 . نها همكاري كنيم آباقي بمانيم و در اين چهارچوب با 

هدف واقعي ما سعي در دستيابي به :  ابراز موافقت كرد و گفت ويلسون

 .بروي انگليسي ها است آ همزمان، نجات و حفظ ،توافق و

 پيشنهاد خرين شرائطي را كه به مصدقآست  خوا از دالسقاي كاتلرآ

 دالس اين كار را كرد و . بيان كند نها است آشده اند و وي در صدد رد 

ه حكميت نها موضوع غرامت را بآنند كه هر گاه آيان نگران ايران: گفت 

والني از سوي ، گرفتار اسارت اقتصادي ط واگذار كننددادگاه الهه

 ولي دالس مايل بود اينگونه بيانديشد كه حتي اگر دولت . شوند انگلستان

  دهاها پيشن اينزخرين پيشنهادات خودداري كند، باآمصدق از پذيرش 

ما هنوز امكان داريم  پاسخي براي . خرين پيشنهادها و شرائط نمي باشند آ

  ...اسارت نامحدود انگليسي ها تهيه كنيمبرطرف ساختن هراس ايرانيان از 

ما حتي بطور يك  وي ترديد دارد اگر رئيس جمهوري اظهار كرد   ... 

 .، توفيق بيابيم انيم در انجام يك معامله با مصدق، بتوجانبه عمل نمائيم

ن نوشته شود را آبنظر او، اين اقدام ممكن است ارزش كاغذي كه روي 

  و ممكن است اثرات نامساعدي بر امتيازهاي نفتي اياالت نداشته باشد

 . متحده در بقيه نقاط جهان داشته باشد 

 : به اين تصميم ها رسيد  شوراي امنيت ملي

،  در صورتي كه تسليم دولت  سئوال مورد نظر نخست وزير ايران سه– 1

 .نها پاسخ داد آد، نمي بايستي به شكل مثبت به  شوامريكا

، به مقدار نه چندان زياد، در صورت كمك اقتصادي و فني به ايران– 2

 . ضرورت و بمنظور برپا نگاه داشتن دولت كنوني داده خواهد شد 

. ود  نبايد داده شيد نفت ايران در حال حاضر هيچ پيشنهادي براي خر– 3

 ) كتاب 1138 تا 1135صفحه هاي ( 
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 و انگليس و دادن ترتيبات  بررسي امكان حل و فصل مسئله ايران– 4

 .منصفانه تر مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد 

  تصميم هاي دالس ) 1953 مارس 13 واشنگتن ( 319 سند شماره ◄

 ، به هندرسن گانه5 ملي را،  بصورت  دستور العملهاي شوراي امنيت ملي

تشويق نكردن اعزام تكنيسين هاي امريكائي براي كمك به . ابالغ مي كند 

 افزوده شده و كمكهاي فني و مالي در دو از سر گيري فعاليت صنعت نفت

 كمك مالي   امريكافني و نظامي ادامه مي يابند  اماكمكهاي : مده اند آبند 

 به مقياس« مستقيم و 

 ) كتاب1139 و1138فحاتص. (  نمي كندبه دولت ايران» وسيع  
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راي  همكار دربار در جانشين تراشي بهندرسون

ماده آ را و وزارت خارجه امريكا  مي شودمصدق

 كودتا مي كند

 
 
 

  سفير امريكا  وزير دربار و هندرسونعالء

 

، ، از سوي هندرسن 788 .00 / 3 – 1253تلگراف   ( 320 سند شماره ◄

  ، كامال1953 مارس 14، ، به وزارت امور خارجه، تهران در تهرانسفير

،  را به وزير خارجه امريكاسفير  بارديگر، امكان بركنار كردن مصدق) سري 

 :خاطر نشان مي كند 

 در اوضاع و احوال كنوني ، تماس مستقيم  سفارت با شاه غير ممكن – 1

، برخي پيامها و اطالعاتي از وي معهذا، از طريق كانالهاي محرمانه. ست ا

، رويه با قدري احتياط) ا امكان مي دهندبه م( دريافت نموده ايم  كه  
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به ...  را ارزيابي كنيم كنوني و فعاليتهاي وي در زمينه اختالفات با مصدق

. از خود نشان مي دهد نظر مي رسد وي هنوز مقاومت غير فعالي را  

بعنوان مثال، اعضاي كميته مجلس كه سعي نموده اند اساسي براي رفع 

اختالفها پيدا كنند، پيشنهاد كردند شاه از اختيارات مذكور در قانون 

فرمانده كل قوا صرف نظر كند و اراضي سلطنتي و  اساسي خود، بعنوان

يا آ: ه سئوال كرد شا. اداره موقوفات مذهبي را به دولت واگذار كند 

نست كه كميته مايل است من كشور را ترك كنم ؟ من آمفهوم اين نكات 

در .  ترجيح مي دهم از كشور خارج شوم تا كه اين پيشنهادها را بپذيريم 

ن، بيانيه اي با ويژگيهاي غير آنتيجه، كميته عقب نشيني كرد و به جاي 

  .ن را امضاء كردآمشخص تري را تسليم كرد و شاه 

 توانمندي هر روزه روشن تر مي شود كه مصدق: شاه مي گويد   ... - 2

صادي كه كشور را  را از ورطه سياسي و اقتزاد ساختن ايرانآنجات و 

 رغم ، عليماندن بر سر قدرتحتي براي باقي . ، ندارد بدان كشانده است

 به كتاتوري ها، ناچار به توسل بيش از پيشقادهاي گذشته اش از ديانت

ينده نه آشاه اظهار عقيده مي كند كه در . روشهاي ديكتاتوري شده است 

نگاه مي آاز نظر سياسي ورشكسته خواهد شد و  چندان دور، مصدق كامال

 تعويض بدون لزوم دخالت مستقيم شاه زموده و فعال، آتواند  با يك رهبر 

 ....گردد 

 سعي مي كند اطالع و  ، ظاهرا طريق افسران ارتش مورد اعتماداز شاه – 3

اطمينان حاصل كند كداميك از افسراني كه اينك مقامهاي كليدي در 

 برهم خورد نيروهاي مسلح را دارند، هرگاه بطور ناگهاني ميان او و مصدق

نها تكيه كند آيد، به او وفادار هستند و او مي تواند به آو قطع ارتباط پيش 

اگر چه . شاه از نتيجه اين بررسيها، بطوركلي اميدوار و دلگرم شده است . 

روشن به نظر مي رسد كه رئيس ستاد كنوني ارتش و رئيس شهرباني كل 
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شوند، دربرابر شاه، جانب كشور، در صورتي كه ناچار ازگرفتن تصميم 

 . خواهند گرفت  مصدق را

 )اب  كت1141 و 1140صفحه هاي   ( 

 نفري است كه ميان شاه و 8همان كميسيون » كميته مجلس    «- 1:توضيح 

سفير به وزير خارجه  واسطه شد و طرحي را تصويب كرد كه نه چنان كه مصدق

بدين خاطر هم بود كه اقليت . كه مشخص بود » نامشخص « ، گزارش مي كند

ن توسط آ، مانع از تصويب  و حائري زاده بقائي، دكتربه رهبري كاشاني مجلس

 دكتر عبداهللا – 1 نفري عبارت بودند از  8اعضاي كميسيون . مجلس شدند 

 – 5،  مظفر بقائي– 4،   حسين مكي– 3،  دكتر كريم سنجابي– 2، معظمي

 .  مجد زاده - 8 جواد گنجه اي و – 7،  رضا رفيع– 6، ابوالحسن حائري زاده

 : نفري اينست 8پيشنهاد كميسيون 

قايان نمايندگان محترم آساحت مقدس مجلس شوراي ملي چون حسب تصميم « 

 مقرر گرديد امضاء 1331در جلسه خصوصي روز پنج شنبه چهاردهم اسفند 

 كه ه اختالفات حاصله زير، بين دربار و رئيس دولتر باره شايعكنندگان زير د

د، مد اخير در افواه منتشر و موجب پاره اي تشنجات و نگراني گرديآبواسطه پيش 

 ا به عرض مجلس شوراي ملي برسانيم، لذا ، نتيجه رمطالعات و اقدامات الزم نموده

قات و با استحضار ر مال نخست وزيقاي دكتر مصدقآبا جناب  هيأت منتخب بدوا

، به حضور اعليحضرت همايوني شرفياب و فرمايشات ملوكانه را از مطالب ايشان

 .اصغاء نمود 

اينك خالصه مذاكرات و نتيجه را به شرح زير به عرض مجلس شوراي ملي     

 :مي رساند 
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خوشبختانه بين اعليحضرت همايوني و رئيس دولت كوچك ترين اختالفي كه    

بعالوه، اعليحضرت . ، موجود نيست ز نظرات شخصي و خصوصي باشدناشي ا

همايوني فرمودند كه همواره عالقه كامل خود را به رعايت قانون اساسي تصريح 

 تقدير نموده  را در پيشرفت نهضت ملي ايرانقاي دكتر مصدقآو زحمات جناب 

قاي نخست وزير نسبت به مقام شامخ سلطنت آام و همچنان عالقه و احترام كامل 

 .محل ترديد نيست  و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهي مسلم و ابدا

فسير و ، اختالف در ت توان منشأ اختالف نظر تشخيص دادتنها موجبي را كه مي    

اختيارات قانوني ، در مورد اعمال حقوق سلطنت و تعبير مقررات قانون اساسي

 راجع به قواي انتظامي كشور است  كه با توجه به مجموع وصا، مخصهيأت دولت

 : به عرض مي رسانيم ن، نظريه خود را به شرح زيرآمم اصول قانون اساسي  و مت

طنت وديعه ايست كه به ، سلموافق اصل سي و پنجم قانون اساسي نظر به اين كه 

، تمم م44 شاه مفوض شده و طبق اصل ، از طرف ملت به شخصموهبت الهي

، طبق همين اصل و اصل گونه مسئوليت مبري است و از طرفيشخص شاه از هر

كه  متمم، مسئوليت اداره به عهده وزراء و هيأت دولت مي باشد، بديهي است 45

 اعم از كشوري و لشگري از شئون مقام شامخ اداره و  مسئوليت امور مملكتي،

ه اداره امور وزارتخانه سلطنت نبوده و از حقوق هيأت دولت و وزيران است ك

 سعي و كوشش در اجراي مقررات همايوني،بنام اعليحضرت  ،هاي مربوطه را

 شوراي ملي از عهده مسئوليت در مقابل مجلس و مشتركا قانونيه نموده، منفردا

، استدعاي تأييد ضوع براي هميشه واضح و روشن باشد موبراي اين كه  .يندآبر

 ». شوراي ملي داريم اين گزارش را از ساحت مجلس

  دكتر عبداهللا معظمي– مجد زاده –  حائري زاده– جواد گنجه اي – حسين مكي

  . دكتر سنجابي– رضا رفيع –  دكتر بقائي–
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مجلس اگر عالقمند به « :  گفت دقر ديدار با نمايندگان منفرد مجلس، مصد    

  نفري را، در جلسه علني8باشد، بايد گزارش هيأت ادامه خدمتگزاري من مي 

 را خالف مصلحت كشور مي داند، و اگر هم تصويب اين گزارش. تصويب كند 

ئوليت را ن صورت از كار كناره گيري كنم و مسآ تا در اعالم كند  را هم رسمانآ

، دكتر مصدق و نهضت شفته نفتآبه نقل خواب ( »  دمجلس واگذاركنمبه خو

 چاپ اول ، ، نشر كارنامه ، جلد دوم  ،  موحد نويسنده محمد علي،ملي ايران

  )729  صفحه ،1378

 به . گزارش دروغ داده است  به وزارت خارجه امريكاهندرسن بدين قرار،     

» ي ايران« ي هاي مي كنند، او سر دسته ضد مصدقترتيبي كه اسناد بعدي معلوم 

 .، مشغول مي شوديزنهاورآ تغيير نظر و روش حكومت شده و بيشتر از گذشته به

 :ت مشاهده مي شوند در خور اهميدر همين سند، دو نكته ديگر   

درقلمرو اقتصاد، كار به شكست مي انجامد و بدون نياز به كودتاي نظامي،  « -1

 مرداد، اعتراف به موفقيت 28، پس كودتاي با توجه به اين قول. »ار مي شود بركن

، تي اينست كه اگر در قلمرو اقتصادراس.  در قلمرو اقتصاد است حكومت مصدق

 . ن ننگين پيدا نمي شد مده بود، نيازي به كودتائي چناآ از پا درحكومت مصدق

 نظامي نيز مي  ، به كودتاي هندرسن  اما در همان سند، شاه و همدست او- 2

رتيپ رياحي و ديگري ، س يكي رئيس ستاد:دو افسر مانع وجود دارند. انديشند 

مد، آ خواهد ي خودبه ترتيبي كه در جا . ، سرتيپ افشارطوسرئيس شهرباني

 توقيف اولي را هم بنا بود شب كودتا. د دومي را با ربودن و كشتن از ميان برداشتن

اين شد كه تا . گاه و روانه ستاد ارتش كرد آ او را از وقوع كودتا مصدق. كنند 

 . مرداد، توقيف نشد 28قوع كودتاي و
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:  اسفند مي نويسد9 باره  توطئه  در خاطراتش درحسين  مصدق دكتر عالم  –3 

 از   سال  و هفتي س  كه هنوز هم.   پدر سوختي برا  دلم  از هر زمان  بيش  شب آن«

   بود كه  شب11  حدود ساعت. كند ي م  ناراحتم  آني يادآور،گذرد ي م  زمان آن

 و با   زحمت  به .  در انتظار بوديم ما همه.  آمد  خانه  بهي ملي شورا پدر از مجلس

 16 حدود يوقت يعن  تا آن   صبح5   از ساعت . آمدباال   از پله  و برادرم  من كمك

 از  شده  داده  سازمان  از پيش  توطئهي حت  است  سهل  بود كه  نكرده  استراحت ساعت

   هيچ ، من  نداشت تادن ايس توان.  بود  سر گذارده  پشت  را هم  محمدرضا شاهيسو

 ي شد رو  وارد اطاق  كه ن همي.  بودم  نديده  طور خرد و شكسته  پدر را آن وقت

 :  كرد و گفت گريستن  به   و شروع  نشست رختخواب

   خورده  او قسمي برا  ندارم  مرد اطمينان  اين  ديگر به من.    نااميد شدم  پاكامروز    

   كهيا  با تجربه  جوان  اين كردم يفكر م...   نخوردم  قسم رش پد  به  كهي در حال بودم

   خدمت  مملكت  اين  مردم ، به  كشورش به  آورده   دست  پدر به از سرنوشت

  ، به  باش  با مردم  كه  خواندم  گوشش  به  كردم  نصيحترا قدر او  چه. كند يم

 از تو حمايت  ستند كه ه  مردم  اين در روزگار سخت.   نكن  تكيه بيگانگان

 داد و  ، فريبم  گفت  دروغ  من  او به  استي آدم  چگونه  شدم امروز متوجه... كنند يم 

 روز  پدر از آن...   شده  از او سلب ديگر اطمينانم...  بدهد  كشتنم  به قصد داشت

( »  . نرسيد  نتيجه  ديدار او بهي برا  روبرو نشد و اصرار شاه ديگر با محمدرضا شاه

 موسسه ،يدر كنار پدرم مصدق به كوشش غالمرضا نجات: المحسين مصدقغ

 ).65، ص 1369، 3رسا، چ

اينطور »  توطئه نهم اسفند«   دكتر فاطمي  اولين  مالقاتش را با شاه بعد از  - 3

يك هفته بعد از واقعه نهم اسفند در جرايد مركز منعكس شد كه : شرح مي دهد 

 بحضور ملوكانه  به بغدادي عرض گزارش در بارة هيئت اعزامي ايرانمن برا
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آن روز كه مالقات من با شاه  قريب دو ساعت  و نيم  طول !  مشرف شده ام 

 .كه  نزديم  موضوع  هيئت  اعزامي بود كشيد، شايد تنها  حرفي

دخالت  مستقيم در آن داشت من پس از حادثه نهم اسفند كه دست خود شاه     

 ولي ناگهان براي گفتن مطالبي تلفن كردم و .وقت بدربار نرفته بودم  ديگر تا آن

گله    ديدم شاه از دكتر مصدق. يكسر گرسنه از وزارتخانه بكاخ  اختصاصي رفتم

فند حادثة نهم اسبگمان اينكه در.  رنجيده است مصدق از من :مي كند و مي گويد

 كه من ترديد ندارم بي پروا باو گفتما چه مي گوئيد؟  شممن دست داشته ام

بعد بدو چشمان او كه . اعليحضرت بوجود آورنده  اين صحنة شرم آور بوده اند

 بمن بفرمائيد تا كجا مي خواهيدخيلي داعية  معصوميت دارند نگاه كرده و گفتم 

 فاروق تا توانست نوكري يست؟ل فاروق براي شما درس عبرت نبرويد آيا اعما

رفت كه تخت و تاج خويش را در پشت بملت خود تا آنجا . ا را كردانگليس ه

 روز موعود از دست  گذاشت آيا  شما هم  از آن  راه مي خواهيد برويد؟

نصيحت ميدهند با نهضت مردم جنگ كنيد چه كساني  هستند؟  اينها كه بشما  

 ه ايد كه در صف اول مخالفين قرار ميگيريد؟مگر شما چه بدي از اين ملت ديد

يكبار در سي ام  تير بدستور :  باالخره باو گفتم .روز خيلي صحبت كرديم آن    

 را مجبور به استعفاء كرديد و سزاي آن را ديديد، سفارت انگليس دكتر مصدق

در تمام  آيا خيال مي كنيد ممكن است آن آزمايش تلخ را تكراركرد ؟ دربار

طول ده سال اخير قبله گاه هرچه دزد، هر چه بي ناموس و هرچه واخورده اجتماع 

بوده، قرار داشته و از همه بدتر تنها تكيه گاه خارجيان و نقطة اتكاي سفارت  

خاطرات و مبارزات (» . انگليس اين دربار گند و كثيف و لعنتي بوده ا ست

،  چاپ  دوم بهار ،  انتشارات سخن ،ابي بكوشش بهرام افراسي،دكترحسين فاطمي 

  ) 227 تا  226،  ص 1370
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بدنبال طرح تضعيف و سقوط   اسفند،9   بنابراين پس از  شكست توطئه – 4

 اسفند گزارش هيئت 21 در روز « ، و بيگانگان  توسط دربارحكومت ملي مصدق

ت طرح و تصويب آن را درمجلس شوراي ملي هشت نفري، كه دولت درخواس

ولي نمايندگان وابسته به دربار، طرح . داشت درجلسه خصوصي مجلس قرائت شد

درهمين اوان، دكترمظفربقائي وحائري زاده . آن را در جلسه علني بتعويق انداختند

ودند و در تنظيم وامضاي آن شركت داشتند، از كه عضو هيئت هشت نفري ب

از ، با خودداري ي ديگر وكالي در بارهمراه  عدول كردند وودتصميم و نظرخ

شركت در جلسات مجلس و با ايجاد جنجال و بي نظمي، كار مجلس را فلج 

 .كردند و مانع از طرح و تصويب آن شدند

 28و كودتاي   ايران جنبش ملي شدن صنعت نفت،سرهنگ غالمرضا نجاتي ( 

 )   269 شركت سهامي انتشار  ص ، 32 مرداد

 به وزارت ، سفير در تهراناز سوي هندرسن ( 321 بنا بر سند شماره ◄

هندرسن ضمن گزارش گفتگوي ،  )1953مارس 18ور خارجه، تهران ام

   بايد ا، نوع پاسخي را هم كه حكومت امريكخود به وزارت خارجه امريكا

 :پيشنهاد مي كند   بدهد،  مصدق به

، پس از پايان ماده ترك كردن نخست وزيرآ كه من  امروز، هنگامي– 1 

گفتگوهايمان در باره سخنراني پيشنهادي او بودم، او اظهار كرد مي 

او متأسف بود كه . خواهد راجع به يك موضوع بسيار جدي صحبت كند 

ن آپذيرفتن . يشنهادهاي راجع به نفت را بپذيرد دولت نمي تواند پ

اينك .  است خيانت به اطمينان و اعتماد ابراز شده از سوي مردم ايران

ينده نزديك وجود آكه به نظر مي رسد اميد ناچيزي به حل مسئله در 

... دارد، وي بايد در باره راهي كه در پيش گرفته مي شود، تصميم بگيرد 

يا  براي دولت آمايل است عقيده صريح و صادقانه مرا در باره اين كه ولي 

 50خردمندانه است كه بيانيه تازه اي دائر بر اين كه مايل به فروش نفت با 
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درصد تخفيف به هرخريداري كه وجود داشته باشد، صادر كند ؟ من به 

ز صوا براي من شايسته نيست كه در اين باره به وي ابرا: نخست وزير گفتم

تنها نظري كه من مي توانم اظهار كنم اينست كه صدور ... بديد كنم 

چنين اطالعيه اي ممكن است حل نهائي مسئله نفت را بالمĤل دشوارتر 

چنانچه اين امر نتيجه اش خريد نفت ايران از سوي كشورهاي ... سازد 

هنين شود، ممكن است بر مشكالت مالي و اقتصادي ايران آپشت پرده 

يا اياالت متحده نمي تواند نوعي وام آ: نخست وزير پرسيد .  وده شود افز

مد حاصل از آا از محل دربه ايران بدهد كه به شكل تحويل نفت واريز و ي

ترديد :  به طرفهاي ديگر، اين وام بازپرداخت شود ؟  من گفتم فروش نفت

اني م در زمنهآ،  متحده بتواند به ايران كمك ماليدارم دولت اياالت

كند كه به نظر دولت كندكه ايران پيشنهاد حل مسئله نفت را رد مي 

يا دولت آ: نخست وزير پرسيد ... ، عادالنه و منطقي مي رسد اياالت متحده

عده به ايران يكصد هزارتن شكر به و اياالت متحده الاقل نمي تواند فورا

 همان در حقيقت، يك نوع وام است و، بفروشد ؟ من گفتم اين اعتبار

 ...ن اعمال مي شود آمالحظات وام در باره 

ي ، رايزن ايراننوشت و از صالحنخست وزير روي كاغذ سه گزينه را ... 

 :ن اينست آترجمه . ن رونوشت بردارد آ، خواست از روي من

 به اين.  خريدن يكصد هزارتن شكر به اعتبار از شركتهاي امريكائي –اول 

شرط كه اگر در مدت زماني شش ماه، كشورهاي ديگر به جز كشورهاي 

نها نفت آ به هنين به خريد نفت اقدام كردند، دولت ايرانآپشت پرده 

 .مدهاي حاصل از فروش نفت بپردازد آبفروشد و بهاي شكررا از محل در

 به نخستين ن، دولت ايرانآ اطالعيه انتشار يابد و به موجب –دوم 

 درصد تخفيف، 40 ميليون تن نفت در فاصله زماني سه ماه،  با 3خريداران 

 ...نفت بفروشد 
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 هرخريداري ممكن است نفت را به هر قيمتي كه براي دولت – سوم 

 نقد و تحويل نفت در دوره پرداخت بهاء، بر اساس  قابل قبول باشدايران

 ...ايد  خريداري نممعيني 

، با او كاغذ نوشته بودنچه نخست وزير روي آ  من به اختصاردر باره - 2

صحبت  و تكرار كردم كه به نظر من احتمالي وجود نداشت كه اياالت 

 نخست وزير اظهار ...  بفروشد متحده بتواند يكصد هزارتن شكر به ايران

ن برداشتي ايجاد شود كه ، چني بسيار جاي تأسف است كه در ايران:كرد 

با . ، همكاري مي كند  ايران، بمنظور خفه كردناياالت متحده با انگلستان

اين منظور كه ايران ناچار شود شرائط توافق و تراضي حل مسئله نفت با 

  ...انگليس را بپذيرد

پاسخ سريع، من  رغم ميل نخست وزير براي دريافت علي:  اظهار نظر – 3

من . مايلم باور كنم كه ترجيح با اينست كه در ارسال پاسخ شتاب نشود 

 ماه مارس، از 29 تا 23، از گرفته ام در تعطيالت نوروز ايرانتصميم  موقتا

ما ممكن است پاسخ نخست وزير را تا اوائل . اصفهان و شيراز ديدن كنم

تشكيل  وريل، مجدداآمجلس در حدود پنجم . وريل، به تعويق بياندازيم آ

 .مي گردد 

 سفير ، از سوي هندرسن78,00 / 3 – 3153تلگراف  ( 322شماره  سند ◄

، ساعت يك بعد 1953 مارس 31 به وزارت امور خارجه، تهران، در تهران

 به ،  ، باتفاق شاه و درباريانش، ورود سفير امريكا)سري، فوري از ظهر، كامال

 : را گزارش مي كند مرحله حذف حكومت مصدق

 مارس، پس از يك هفته ديدار از 29 هنگام بازگشت من در روز – 1

مايل به  ، پيامي گزارده بود كه فورا، وزير دربارراز، عالءاصفهان و شي

وي به  . ، وي را مالقات كردممارسصبح روز سي ام . ديدار من است 

 (  مارس اشاره كرد23، مورخ ،  در مجله نيوزويكمقاله اي راجع به ايران

ن را به شكل آو )  مارس 24 ، مورخ 3800تلگراف سفارت به شماره 
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 زيان مشخصي، غير دوستانه نسبت به ايران و براي روابط ايران و امريكا

، سه رهبر كشور  و كاشانيزيرا در اين مقاله به شاه، مصدق. اميد  نورآ

 ...اهانت مي نمود 

گاه آ روز گذشته 10 اظهار كرد  مي خواهد مرا از رويدادهاي  عالء– 2

رميم نست كه قابل تآ بيش از اختالف و شكاف ميان شاه و مصدق. كند 

.  مشغول فعاليت بر ضد شاه است شكار، فعاالنهآمصدق بطور . اشد ب

شوب بر ضد شاه اعزام مي آنمايندگاني را به شهرستانها براي تحريك و 

، از سياست كاران دمدمي و د و مي كوشد جبهه محكمي عليه شاهكن

 و  كوشيده است كاشاني مصدق، با ناكامي.وردآفرصت طلب به وجود 

 رام ساختن حائري زادهآبراي . برادران ذوالفقاري را بر ضد شاه بر انگيزد

حائري زاده . به وي پيشنهاد سمت بازرسي سفارتخانه ها را نموده است 

مصدق . وسوسه شده اما كاشاني او را قانع كرده است اين شغل را نپذيرد 

پايان هفته براي ارعاب و مجبور كوشيده است تظاهراتي را در تعطيل 

اين .  نفري ترتيب دهد 8كردن اعضاي مجلس به تصويب قطعنامه كميته 

رويهمرفته، كليه عناصر . طرح اختيارات و اقتدار شاه را محدود مي كرد 

 هستند اكنون قانع شده اند ينده ايرانآعالقمند به ثبات  درگيركه حقيقتا

ينده بسيار نزديك آي محكمي براي بركناري مصدق در جز اين كه گامها

هيچ ، به زودي ناپديد مي شود و ته شود، مانده نفوذي كه شاه داردبرداش

نه اي كه مشاوران مصدق نيروئي كه بتواند مانع انجام طرح غير مسئوال

 . پيشنهاد نمايند، وجود نخواهد داشت ممكن بود 

 8 گزارش پيشين خود را در باره گزارش هيأت در اين جا، هندرسن: توضيح 

و در همان حال كه سند گوياي ايفاي نقش جاسوسي از . نفري، تكذيب مي كند

سوي وزير دربار شاه است، واقعيت تلخي را بازگو مي كند، كه امر مستمر تاريخ 

 ريزه خواري سفره چنگيز خان را بر سلطنت: تركان خاتون  گفت : استبداد است 

 او بر پايه اين طرز فكر كه كشتار مردم ايران. سلطان جالل الدين ترجيح مي دهد



 ٣�٨

و انهدام كشور بر پيروزي جالل الدين بر قواي مهاجم رجحان دارد، عامل كشتار 

 .مردم و نابودي بخش بزرگي از ايران  و سلطه مغول بركشور شد 

 كه با ند و جانشين محمد خوارزمشاهفرز(طان جالل الدين تركان خاتون، سل   

اشت و هنگامي كه از خوارزم را سخت دشمن مي د) چنگيز خان در جنگ بود

 يكي از خواص او باو تكليف كرد فرار اختيار نمايد و به اردوي گريخت،

اسيري در دست چنگيز « تركان خاتون زير بار نرفت و گفت . جالالدين  بپيوندد 

عباس اقبا ل  ( ».جالل الدين است تازندگي در زير ساية ارا تر بمراتب بر من گو

 مؤسسه انتشارات ،دولت تيموري  از حمله چنگيز  تا تشكيل  ايرانتاريخ مفصل

  )   48 و 47 فحه هاي صبه  نگاه كنيد ،1347 - چاپ سوم  ،اميركبير 

رزه بخاطر استقالل از  مبابرايسيائي ها آ  قائم مقام فراهاني در تدارك اتحاد    

 بدست كساني كشته شد كه دست نشاندگي را بر او . سلطه روس و انگليس بود

  ابوالقاسم  قائم ميرزا  . از ورطه انحطاط ترجيح دادندمدن ايرانآپيروزي و بدر

 نفوذ و ،صدر اعظم  نمي شد هم مقام  فراهاني صدر اعظم محمد شاه اگر 

ول سلطنت  محمد شاه  قائم مقام،  در حقيقت در سال ا .عاده بودفوق ال شاقتدار

 نهايت صداقت و درستي  به محمد شاه  باانه مرد با نفوذ و ايران مدار بوده ويگ

ميرزا تقي ود  به نقل از كتاب  زندگاني نوشته محمود محم( »... خدمت مي كرد

   ص ، 1366 ، چاپ دهم ،رات  ايران  انتشا،حسين  مكي تĤ ليف ،خان امير كبير 

27 (  

س در مسائل  روس و انگلير به هيچ يك از  نمايندگان دولتيدر اوايل  كا« او     

و قدغن خود مستقال  ادارة  امور ايران را عهده دار  بود   . دخالت نمي دادايران

و حضور او با شاه  نمايندگان دول خارجي بدون اجازه  بود هيچ يك از نموده

 ) همانجا( » .مالقات  نكنند
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بنابراين نمايندگان سياسي روس و انگليس هردو از تمركز يافتن قدرت    

و » دلسوزي«رسند بودند، و به قول خود از راه    صدراعظم نا خحكومت دردست 

بطور مستقيم وغير مستقيم در ذهن شاه تلقين مي كردند كه اوال » خير خواهي«

 امور را خود در دست بگيرد و درهر امري از رأي قائم مقام پيروي ننمايد وزمام 

 ،اسمعيل رائين (   »ثانيا  كارها را بعهده وزيران ديگر و مستوفيان و منشيان سپارد

 )   62 ،  ص 1362 ، چاپ  ششم ، انتشارات جاويدان ،حقوق بگيران انگليس 

تاج و تخت شده بود قائم مقام  صاحب درآن روزهاي اول كه تازه محمد شاه  

 قائم مقام از او سئوال مي كند .مي بيند وزير مختار انگليس از اطاق شاه بيرون آمد

شما چه وقت از من اجازه گرفته بوديد كه نزد شاه برويد؟ وزير مختارعذرمي 

ه جوان بدون حضور  قائم مقام مي گويد بشما  ديگر  اجازه نمي دهم با شا.آورد

 . همين گناه براي او كافي بود . كنيدمن مالقات

 اقدامات قائم مقام طوري بود كه براي شاه هيچ ، آمدند با شاه  به تهرانوقتيكه« 

 انجام آن با شخص قائم ، تمام كارهاي دولت از هر قبيل.اقتداري باقي نمانده بود

در سال اول  كه زياد شدنددشمنان قائم مقام در اندك مدتي بقدري . مقام بود

 ژوئن 20 هجري قمري برابر1251 صفر25مقام درسلطنت محمد شاه قائم 

ه محمود محمود به نقل از كتاب نوشت( »بدست دژخيمان شاه بقتل رسيد1835

 چاپ ،   انتشارات  ايران، تĤ ليف حسين  مكي ، ميرزا تقي خان امير كبير زندگاني

  ) 27   ص ، 1366 ،دهم 

 يقاخان نوري ايرانآامير كبير كوشش قائم مقام را پي گرفت، اما امثال ميرزا      

 اميركبير در صدد   .دردست روس وانگليس را بر موفقيت امير كبير ترجيح دادند

روسيه و انگليس اصالحات داخلي و سياستي خارج از قلمرو سياست سلطه گران 

 . سلطه كامل بر ايران بودو انگليس در جهت در پيش گرفت و رقابت روسيه 
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ارزش ايران در قالب سياست جهانى محدود به آن گرديد كه حد فاصل «چنانكه 

دو دولتى كه در جهت  ،ميان دو دولت نيرومند استعمارى روس وانگليس بماند

دكتر ( . راه خويش داشتند  جهش هاى بلند فرا،گسترش امپراتورى هاى خود

،  1354 ، چاپ چهارم ، انتشارات خوارزمي ، اميركبير و ايران ،فريدون آدميت 

 ) 462ص 

نيست كه از نظر روس و انگليس هيچگاه دامنه ور آتي  شگف، بنابراين«   

به حد . كشمكش آنان از حد رقابت سياسى نگذشت و كارشان به شمشير نكشيد

 دولتى روى كار  هرگاه،از نظر ايران. آن هم كه مى رسيد با هم كنار مى آمدند

آن ) بگوييم موازنه منفى(آمد كه خواست سياست ملى و نسبتا  مستقلى پيش گيرد 

دو همسايه با همديگر، توطئه علنى يا مواضعه تلويحى كردند كه آن قدرت را 

هرگاه پاى دولت ثالثى به ميان كشيده مى شد و . براندازند و آن سياست را بشكنند

 كه دست رقيب تازه وارد را مي گشتند تا متحد همان دو حريف ديرينه با هم

  ) 462  اثر، ص همان( » .كوتاه گردانند

ي داشت  مي  كه از وي تقاضاهاي پي در پ"شيل"اميردر نامه اي در جواب    

 نشانه اي از وطن پرستي يا مليت به جاي نمانده، قدرت در ملت ايران....« : نويسد

، قدرت هم بسيار ت را گرفته بود،رو به سستي نهادهزجاي مليدين هم كه تا امرو

درعين حال ايرانيان اشتياق .  همه مردم نيز خواهان تحولي هستند.محدود است

با  ...غريبي پيدا كرده اند كه خود را به دولت هاي اجنبي نزديك بگردانند

تن به اختالفات عظيمي كه ميان قدرت ايران وانگلستان است، چطورمي توانم 

  علي( »  ...تقاضاهايي دهم كه برقدرت انگليس بيافزايد و از قدرت ايران بكاهد

 ، نشر ني ،)   مصدق- اميركبير-قائم مقام( جامعه شناسي نخبه كشي،رضا قلي 

  )163  ص ، تهران1377چاپ هشتم 
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طئه ها و بدگوئي هاي عناصرداخلي و امير مي خواست پس از دسيسه ها و تو    

به .  به خدمتش برود  و شاه طفره مي رفت،خارجي از  وي نزد ناصرالدين شاه

، براي اينست كه هرزگي و نمامي چند كلمه عرض دارم.... «:اه نوشتناچار به ش

از اين رشته كه بدست آنها افتاده دست . وشيطنت اهل اين ملك را مي شناسم

 خواهند كرد كه اين كار منظم را كل دنيا از شدت حسد به نمي كشند و طوري

مچنين كه اين غالم را خراب مقام پريشاني بر آمدند، بالمره خراب و ضايع و ه

  )164 ص اثرهمان( »   . را خام نمايندكردند، هم جمع كارهاي پخته

 داد و راشباشي به حاج عليخان فاصرالدين شاه دستور قتل امير را سرانجام ن    

 مالئك پاسبان فدوي خاص دولت ابد مدت حاج عليخان چاكرآستان« : نوشت

شان كه  به فين كا اقتدار مأموريت دارد دربار سپهرپيشخدمت خاص فراشباشي 

نمايد و در انجام  اين مأموريت بين االقران را راحت رفته ميرزا تقي خان فراهاني 

و قتل   ) 165 ص   اثرهمان( » .شاه.  باشدفتخر  و بمراحم خسرواني مستظهرم

 1852 ژانويه 9 مطابق با ، 1268 ربيع االول 18 در ميرزا تقي خان  امير كبير

 .    بودقرن اخير ايرانميالدي بزرگترين ضايعه 

 كه  ها به جاي خود، زاهدي پهلوي.له كوتاهي داشتا پيروزي فاص ب مصدق   

 زيرا موفقيت مصدق محلي براي – را به امتياز ندادن به مصدق مي خواند انگلستان

 و قائي، مكي ، ب به كنار، امثال كاشاني–شدن او باقي نمي گذاشت  نخست وزير

بودند،  نقش عمده اي را ايفا كرده  كه در پيشبرد نهضت ملي ايرانحائري زاده

 ولو به قيمت  رارنگوني حكومت نهضت ملي ايران در دمادم پيروزي، ساينك

 . ها، ترجيح مي دادند شكست نهضت ملي و بازسازي شدن استبداد پهلوي 

 و رژيمهاي عرب ،  قواي عراق، تحت حمايت امريكا1359و در  شهريور     

نكه به يمن روحيه ملي و تجديد آپس از .  حمله كردند دست نشانده به ايران
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 سازمان ارتش بگونه مردم ساالر، خطر شكست رفع شد، امثال بهشتي وخامنه اي

 پيروز ست كه بني صدرنآنصف ايران برود بهتر از :  گفتند وهاشمي رفسنجاني

ن پيروزي را آما :  در مقام نخست وزير، در مسجد سپهساالر گفت ،رجائي. شود 

   .يد  نمي خواهيمآكه بدست اين ارتش بدست 

 زمانى رسيد كه صدام حسين«  در كتاب خيانت به اميد شرح مي دهد ربني صد    

 »عزل « بخصوص در دو ماه قبل از اجراى مرحله . به پايان دادن جنگ راضى شد

وزير  چهار. از مراحل كودتاى خزنده، امكان پايان دادن به جنگ فراهم گشت

كردند كه عراق مناطق اشغالى را  ن وزامبيا پيشنهاد مىهند، كوبا، فلسطي: خارجه

 هم درداخل خاك خويش از مرزهاى مشترك دو رتخليه كند و چندكيلومت

تمامى اين مناطق بيطرف . كشور با عقب كشيدن نيروهاى خود، فاصله بگيرد

نيروى انتظامى . هر دو دولت در قلمرو خاك خود اعمال حاكميت بكنند. شوند

پس از انجام اين مرحله، اختالفات . د، اما نيروى نظامى نداشته باشندداشته باشن

كمى ديرتر رئيس جمهورى بنگالدش به . گردند دوكشور از راه سياسى حل

او گفت كه من از صدام پرسيدم آيا براستى حاضراست بدون قيد و .  آمدتهران

 .ت بله ممكن اس"بى  مى.يس" :خ دادشرط خاك ايران را ترك كند؟ صدام پاس

     

روزى كه نزد آقاى خمينى رفتم تا درباره حرفهاى اين دو هيات با او صحبت    

 جمعى از روحانيان آذربايجان را آقاى مدنى به نزد او آورده بود و آنها ،كنم

نزد مردم  مطابق معمول بگمان اينكه خواست ادامه جنگ موجب محبوبيت آنها

 ...!ودند كه جنگ را بايد ادامه داد، با سازش مخالفندشود، شعار داده ب مى

آقاى خمينى گفت، پيشنهاد خوبى است، كار را بر اين اساس تمام كنيد اما     

اسمش را صلح نگذاريد خودتان بلديد چطور جوركنيد و به چه عبارتى بگوييد 
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، گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح مخالف زياد دارد! ايد كه تصور نكنند صلح كرده

. كردند همين حاال روحانيون آذربايجان اينجا بودند، با صلح كردن مخالفت مى

گفتم، . درونم برآشفته بود. شود ناديده گرفت بسيارند كه مخالفند، اينها را نمى

تجربه گروگانگيرى ما . هر اسمى رويش بگذاريم صلح است. صلح، صلح است

 همه دانستند كه  قرارداد تسليم بجاى قرارداد كلمه بيانيه گذاشتند،. را بس است

مردم درست به . اندانه  مردم موافق صلح شرافتمند. امضاء شده است و بدتر شد

اند، جنگ را  دهند، مطمئن شده همين دليل كه اين آقايان شعار ادامه جنگ مى

هاى قدرت خويش را محكم سازند و  خواهند كه به بهانه آن پايه براى آن مى

شوند، ناگزير از  همه مشكالتى كه هر روز بر آنها افزوده مىمردم را با وجود 

م، رينه، اگر اين پيشنهاد را با توجه به وضعيتى كه ما دا. رعايت سكوت سازند

كنيم  كنيد، موافقت كنيم و به مردم هم همان كارى را كه مى ى تلقى مىزپيرو

 .يدبكن: سر را پايين انداخت و گفت. اگرنه، رها كنيم. گزارش كنيم

اما اجراى .  خرداد وارد ايران شوند25وزراى خارجه چهار كشور قرار بود در     

 ... شروع شده بود و آنها نيز نيامدند"عزل"مرحله 

جنگ و ادامه آن اگر از لحاظ بيزار شدن  مردم از سران حزب جمهورى و     

، در پايين آمدن محبوبيت آقاى خمينى در افكار عمومى بسيار موثر واقع شد

. عوض به مالتاريا فرصت داد تا مواضع قدرت را يكى پس از ديگرى تسخيركند

 -در حقيقت، افكار عمومى مردم بدون آنكه توضيحى الزم باشد

دانستند كه عالوه بر شرائط عمومى   مى-شدند  هاى روزمره نيز داده مى توضيحو  

طلبى آقاى خمينى  و بزرگى ايجاد جو مخالف بين المللى، افتخار ضعف داخلى و

هاى خارجى براى  و گردانندگان حزب جمهورى و نيز استفاده از خصومت

اينست كه با ادامه جنگ . اند استحكام موقعيت داخلى از اسباب عمده جنگ بوده
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و با استفاده از جنگ براى پيشبرد هدفهاى داخلى، مردم كشور در رهبرى حاكم 

قدرت استبدادى بهمه كار اري بر قركردند كه براى  مردمانى را كشف مى

كردند   گردانندگان قدرت حاكم جديد ميان خود اينطور صحبت مى...حاضرند

 ، ابوالحسن بني صدر( » . كه اگر نصف ايران برود، بهتر از پيروزى بنى صدر است

 ) 202 تا 200 ص  ،  1361 ، چاپ اول ،  انتشارات انقالب اسالمي ،خيانت به اميد

از درون يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني كه « :  حميد احمدي مي نويسد  

مربوط به آن روزها است، مي توان به اين نكته دست يافت كه رئيس جمهور 

وقت و فرماندهان ارتش در آن زمان موافق طرح پيشنهادي آتش بس و صلح 

نخست وزير [يي با آقاي رجا«: او مي نويسد. هيأت كشورهاي غيرمتعهد بودند

درباره پيشنهاد و صلح غير متعهدها صحبت كرديم، پيشنهاد ايجاد منطقه ] وقت

بعضي نظامي ها . غيرنظامي درخاك ايران همراه با خروج نيروهاي عراقي داده اند

 .»و آقاي بني صدر مايلند با تعديلي آن را بپذيرند

ر آن ايام، مي توان از درون همين يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني د    

دريافت كه او مانند خميني از جمله كساني از سران رژيم جمهوري اسالمي بود 

او . كه موافق طرح آتش بس و پايان گرفتن جنگ در آن زمان نبوده است

شادماني خود را از مخالفت آيت اهللا خميني با پيشنهاد صلح هيأت ميانجي ياد 

آقاي بني صدر در «: ارد و مي نويسد در اين عبارت به نمايش مي گذ شده،

نوشته مايل است به جنگ خاتمه بدهد و ) 1360يكم ارديبهشت (كارنامه ديروز 

كه از طرف سران حزب جمهوري [ ولي شعارهاي راه پيمايي امروز  .صلح كند

اسالمي سازماندهي شده بود و در همان روز شعار مخالف با آتش بس سر مي 

 . »يقينا  راه را بر ايشان بسته استو اظهارات امام ] دادند
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فاجعه جنگ هشت ساله ايران و عراق فراموش «  بنام نوشته حميد احمدي (  

 -) به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق(» شدني نيست

 22/ 1384شهريور  31  -)برلين(انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران 

علي اكبر هاشمي نقل قول ها  به نقل از كتاب كار نامه و خاطرات   ، 2005سپتامبر 

  ، 1378 چاپ اول  ،  دفتر نشر معارف اسالمي ،»عبور از بحران«رفسنجاني، 

  ) 108 و  52  ،   106 فحه هاي ص

وي ، تعدادي از سياست كاران با  اظهار كرد طي هفته گذشته عالء– 3

معطلي بيشتر در اقدام : ي به شاه بگويد كردند كه وتماس گرفته و اصرار 

عالء فكر مي .  بسيار دير باشد ، ممكن است براي نجات ايرانبر ضد مصدق

اكثر اين افراد تنها فرد باقي مانده كه قادر به . نها است آكند حق با 

زاهدي از پشتيباني .ي دانند  مزاهديژنرال جانشيني مصدق باشد را 

 و برداران ذوالفقاري و ، بقائي، حائري زادهرهبران سياسي، نظير كاشاني

زاهدي سه روز . همين طور ساير محافظه كاران و ارتش برخوردار است 

سمت نخست پيش، بطور محرمانه از عالء ديدار و اظهار كرده است وي 

وزيري را تنها در صورتي مي پذيرد  كه شاه ابراز تمايل كند كه وي اين 

 ...كار را انجام دهد و قول دهد كه از وي پشتيباني كند 

ين مقام و مرجع  محترم تر، مارس، از بروجردي29در :  گفت عالء... 

ظور پي بردن به رويه و نگرش نامبرده نسبت به  به من روحاني در ايران

روحاني مزبور خويشتن را متعهد نساخته بود .  ديدار نموده است ،زاهدي

را  عالء وعده داده بود  بعدا. ولي به نظر رسيده بود كه نظر موافق داشت 

 . گاه كند آازتصميم خود 

 گروهي كه عالقمند به سرنگون كردن دولت مصدق: ار كرد  اظه عالء– 4

دولت اياالت « يا آ: بپرسم  ) هندرسن( هستند، از او خواسته اند از شما 

( اگر به عقيده من .  » متحده هنوز از مصدق پشتيباني مي كند يا نه ؟ 
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ئله نفت را فيصله  مسفرصت خوبي وجود دارد كه مصدق بتواند) هندرسن 

نها ممكن است تصميم بگيرند دست به اقدام را به  آن صورتآبدهد، در 

 .تأخير بياندازند 

 از من چنين سئوالي را  چطور بايد من اظهار شگفتي كردم كه عالء– 5

گاه ساخته ام كه اياالت متحده نه از آ چند بار وي را ، قبالمن. بكند 

...  بعنوان نخست وزير، حمايت نمي كند ر و نه از هيچ كس ديگمصدق

«  با  كه دولت اياالت متحده نمي تواندبعالوه، وي مي بايستي درك نمايد

 كودتا را ،يان ميهن دوستچنانچه ايران. همدست و شريك شود » كودتا 

مسئوليت خويش نها مي بايستي به آبراي نجات ايران ضرور تلقي كنند، 

بدان اقدام نمايند و انتظار نداشته باشند يك قدرت بيگانه در چنين امري 

 .گاه كند آوي قول داد مرا از رويدادها  ... درگير شود

 تا اندازه اي مصدق:  به من گفته بود  در گفتگوي دو هفته پيش، عالء– 6

مسئول )  اسفند 9(  فوريه 28، در  ايران در انصراف شاه از خروج ازوي را

، وزير  به عنوان وزير دربار،  با كاظميوي اصرار دارد كه عالء. مي داند 

الكن شاه بهرحال از . ضد بيگانه است، تعويض شود  دارائي كه شديدا

كرد كه مصدق صبح امروز، عالء اظهار . قبول اين امر امتناع كرده است 

اما . ، يكي از نمايندگان ملي جانشين عالء شود  خواهد معظمياينك مي

 .مقاومت مي كند ... شاه 

چنانچه در . منعكس كننده نظرهاي شاه است   معموال نظرهاي عالء– 7

هد بود كه دربار به خوا حال حاضر اين چنين باشد، اين نخستين بار

 ... با نظر موافق مي نگرد ،نامزدي زاهدي

 بعنوان نخست وزير، ممكن است در بردارنده هيچ گونه ،زاهدي – 8

نجا كه بنظر مي رسد آ، از با وجود اين. شد  نباپيشرفتي نسبت به مصدق

هائي كه در اين تغيير  را مصرانه بسوي فاجعه مي كشاند، خطر ايران،دومي

  . وجود دارد، چندان بزرگ نمي باشند
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 بطور كلي داراي نيات خوب است لكن تا اندازه اي فاقد اگر چه عالء

بعالوه، شاه برخي اوقات، مسائل محرمانه را در . بصيرت و تشخيص است 

نا بر  ب.نها گفتگو مي كند آحضور درباريان شايعه پرداز مطرح ودر باره 

نگونه پاسخ آاين، من فكر مي كنم به مصلحت باشد كه به سئوالهاي عالء 

جاد كند كه تالش شكار شود، اين تصور و برداشت را ايآندهيم كه اگر 

، به وسائل صلح جويانه و يا با بكارگيري زور، از اياالت براي تغيير دولت

 . متحده الهام مي گيرد

 )  كتاب 1147 تا 1145صفحه هاي   ( 

مي شود ، كاري بدين قرار، از اين زمان جانشين تراشيدن براي مصدق:  توضيح 

ن را بر عهده آ از وزارت خارجه مي خواهد تصدي  در ايرانكه سفير امريكا

، في دادن به پرسشهاي مصدق، امريكادر حقيقت، با  پاسخهاي من. بگيرد 

چنانكه اسناد نشان مي دهند، .  در تدارك كودتا مي شود لستانهمدست انگ

پيشنهاد سرنگون كردن حكومت مصدق از سوي شاه و وزير دربار او داده شده 

 و تصميم دولت پس از تصويب قانون اجراي ملي كردن صنعت نفت«  و. است 

به  ران، حكومت كارگري انگليستان، ايبه خلع يد از شركت نفت انكليس و

طرح اشغال فوري تĤسيسات نفت   )   (Klement Attleeاتليرياست كلمنت 

 )» بوكانير « سپس طرح اجرائي  آن بنام عمليات .  را مورد بررسي قرار دادآبادان

Operation Buccanir) چند متعاقب آن. صويب هيئت دولت رسيد  به ت ،

مستقر  شدند، ولي اجراي  طرح ) ليبي ( ظامي انگليسي در  پايگاه تريپولي واحد  ن

چندي بعد، پس از انتقال قدرت .  متوقف شدمزبور بعلت مخالفت دولت آمريكا

 طرح سقوط  دولت مصدق محافظه كار، دولت چرچيلحزب از حزب كارگر به 

ه قرار داد و بدنبال قطع تمام روابط بين دولتين ايران را از طريق كودتا مورد مطالع



 ٣�٨

 طرح كودتا را در ايران  ، دولت  محافظه كار بريتانيا1331وانگليستان در پائيز 

 .اين اقدام دست زدبه بطورجدي دنبال كرد و سرانجام  

 سفر هنگامي كه از )  1331ز پائي ( 1952، در نوامبر به گفته كرميت روزولت    

، درلندن عوامل شركت نفت با او تماس گرفته اند و  بوده است عازم امريكاتهران

 بعنوان سخنگوي (John Cochran ) " (جان كوچران"براي اولين بار 

ي مطرح ساخته   را با وانگليسي ها طرح سرنگون ساختن  حكومت  دكتر مصدق

 وكودتاي  ايرانجنبش ملي شدن صنعت نفت، سرهنگ غالمرضا نجاتي ( » .است

  )  330 ص ،1378 ، چاپ هشتم، شركت سهامي انتشار، 1332 مرداد 28

 ما 1331 اسفند  27رابر با   ب1953در هيجدهم مارس :  ميگويد "وود هاس"   

از » سيا«                 آن تاكيد ورزيده بوددر  دريافت كرديم كه"ويزنر" از پيامي

 بررسي تفصيل تاكتيكهاي الزم در جهت سرنگوني هر جهت براي مذاكره با ما و

هفته آخر فروردين (      اين مطالب در اواسط  آوريل.   آماده استدكتر مصدق

 از واشينگتن به ما "سميتبيدل ا" از سوي ،به وسيله ديگري  ) 1332

تصميم بيست و يكم فوريه .  حاضرنبودوزارت خارجة بريتانيا ،درآغاز.ندرسيد

 به "بيدل اسميت"كه اما از آنجا . وزير خارجه را مورد تجديد نظر قرار دهد

 الذكر  سخن مي گفت، ترديد فوقنمايندگي از طرف وزارت امور خارجه امريكا

وزارت خارجة   ) 1332ردين  فرو13(روز دوم آوريل . برطرف شدبه تدريج 

. برادران بايد به موجوديت خود ادامه دهد» سازمان« بريتانيا موافقت كردكه 

رسمي وزارت تائيد  ) 1332شتهفتم ارديبه( هنگاميكه در بيست و هفتم آوريل 

 به عنوان كانديداي مشترك ما خارجة امريكا مبتني بر قابل قبول بودن زاهدي

 .دريافت شد، ديگر هيچ مانعي در راه  اجراي طرح مشترك  باقي نماند
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 : توضيح (» برادران« يكي راضي كردن .  هنوز دو مشكل باقي مانده بود   

وشبختانه آنها اين ه خيي ها بود كبه كار كردن تحت راهنمايي امريكا) رشيديان

 نيز بعدا  تاييد ، هرچند با اكراه، ولي صادقانه پذيرفتند و شخص روزولتپيشنهاد را

 .براستي به وعده خود عمل نمودند» برادران« كرد كه 

به اين كه هدف .  مشكل دوم آرام كردن اعصاب شاه و متقاعد نمودن وي بود

 . وي از تخت سلطنت است و نه پائين كشيدن عمليات تنها سرنگون كردن مصدق

 پدرش داشت، طبعا  كارآساني ، با خاطره اي كه از سرنوشتمتقاعدكردن شاه

  از، او عمال  راه ديگري غيراينكه با توجه به اوضاع رو به زوال ايران  گو.نبود

 ترجمه فرحناز  ،چكمه  عمليات ،وود هاس . ام . سي.( اعتماد به ما نداشت

 تا 56 فحه هاي  ص، 1367 ،نشر نو ،   به كوشش و با مقدمة احمد بشري ،شكوري

58( .  

 ، تلگرامى از پايگاه سيا در تهران1953در مارس  « : "ن ويلبر. دونالد " به نوشته    

اتمانقليج  سرلشگر ب-توضيح ( ،(...)  يك ژنرال دريافت كرديم كه بنا بر آن، 

است كه آيا  ، مراجعه كردهبه سفير امريكا در تهران، لوى هندرسون).مي باشد

كند يا خير؟   حمايت مىامريكا از عمل نظامى براى سرنگون كردن مصدق

.  در آن، افراد ستادها و افراد پايگاه سيا حاضر بودند، كهگرفتمالقاتى انجام 

رو  پاسخ  بهيچ. اط آميزى به ستاد تعليم داده شد كه به ژنرال بگويدكلمات احتي

 .گرداند را نسبت به اين فكر، آشكار مى اما عالقه امريكا،كرد مىامريكا را متعهد ن

 يافتيم كه مخالفت با مصدق براساس پيشنهاد ژنرال و عالئم ديگر، در مى    

كسره مخرب و بى محاباى نخست وزير، با توجه به رويه ي. گيرد وسعت مى

، معاون وزارت Walter Bedell Smithمصدق، ژنرال والتر بدل اسميت 

امريكا ديگر نبايد حكومت مصدق را تأييد خارجه امريكا، به اين تصميم رسيد كه 
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بايد حكومت جانشينى را ترجيح دهد كه هيچيك از اعضاى جبهه ملى عضو . كند

ت به سيا ابالغ شد و به قسمت خاور نزديك و افريقا نيز تغيير سياس. آن نباشند

وزارت . ابالغ شد كه مجاز است عمليات برانداختن حكومت مصدق را بسنجد

 ، )  Goiran  (، سفير، و روژه گوئيرانخارجه و سيا، باتفاق، لوى هندرسون

. يات، آگاه كردنداز سياست جديد و اجازه تدارك عمل ، را  رئيس پايگاه سيا 

  ميليون دالرى در اختيار پايگاه  تهران1، رئيس سيا يك بودجه 1953 آوريل 4در 

به . توانست صرف ساقط كردن حكومت مصدق كند پايگاه مى. گذاشت

 و رئيس پايگاه  اختيار داده شد كه با توافق يكديگر و بدون نياز ،هندرسون، سفير

 » .  هر طور مصلحت دانستند، پول را خرج كنندبه تصويب واشينگتن،

 به قلم ،كند  مرداد را منتشر مى28 نگاه كنيد به كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين( 

 ،1999اكتبر :  تاريخ انتشار،1951مارس :  تاريخ نگارش،ن  ويلبر. دكتر دونالد

  انتشارات ، 15و  14صفحه هاي   ، ترجمه و كامل شده از  ابوالحسن بنى صدر

 و همچنين نگاه  تنظيم براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى،انقالب اسالمى

، ترجمة دكتر »مرداد و سرنگونى دكترمصدق28اسناد سازمان سيا دربارة «به  كنيد

 ، مؤسسة خدمات فرهنگى  تهران، 83 تا  82 ص ،دوست و ديگران غالمرضا وطن

 ).1379رسا، 
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 و خريدن نمايندگان، كودتاي باقتل افشارطوس

 ناموفق دومي انجام شد

 

 

 
 محمود  افشار طوس  سرلشكر

 
 
، ) بعد از ظهر 2 ، ساعت 1953وريل  آ4، تهران(  ، 323 در سند شماره ◄

 را به پرسشهاي يزنهاورآاسخهاي منفي حكومت  چگونگي ابالغ پهندرسن

 :  مي رساند او ، به اطالع مصدق

غاز آ  من گفتگو با نخست وزير را با بيان اين مطلب به نخست وزير - 2« 

.  منفي هستند، پاسخهاه همانطور كه من پيش بيني مي كردمنمودم ك
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اين : ا به اطالع وي برسانم، او اظهار كرد هنگامي كه خواستم متن پاسخ ر

با . » كه پاسخها منفي است براي من همين كفايت « .  ندارد كار ضرورت

زيرا مي . وجود اين، من اصرار كردم پاسخها را بدقت به اطالع او برسانم 

خواستم بويژه روي مصلحت نبودن فروش نفت به بلوك شوروي به او 

 .تأكيد كنم  شخصا

نخست وزير اظهار نمود وي مشغول مطالعه است براي نوشتن نامه ..      .

براي .  را بيان نمايد ن، وضعيت ايرانآ  تا در اي به رئيس جمهوري امريكا

وي دشوار است كه باور كند هرگاه رئيس جمهوري درك كاملي 

متحده مي بايد به ازوضعيت ايران داشته باشد، درك نكند كه اياالت 

به عقيده من نوشتن نامه از : من به نخست وزيرگفتم . ايران كمك كند 

سوي وي به رياست جمهوري اياالت متحده هيچ نتيجه سودمندي ببار 

 ) كتاب 1149 و 1148صفحه هاي ( » ... ورد آنمي 

 سفير در ، ، از سوي هندرسن788 .000/ 4 – 1553تلگراف   ( 324 سند  ◄

،  بعد از ظهر1 ، 1953وريل آ 15، تهران ،  به وزارت امور خارجهتهران

ين نيز يكي از مهمتر)  ، پس از دريافت، بالفاصله مالحظه شود  سري كامال

وزير « ، اين بار، گزارش مي كند چسان زيرا. و گويا ترين سندها است 

 و ، نقشه عزل مصدق، به اتفاق سفير امريكا »پهلوي دربار محمد رضا شاه

 :، طرح مي كند  را  به نخست وزيريهدينصب زا

وي اظهار كرد . مد آ، وزير دربار به ديدار من ، عالء امروز صبح زود– 1

راي اين كه نامبرده را قانع كند دست كه ديروز با شاه گفتگوي طوالني ب

. به اقدام مثبتي در مورد وضعيت سياسي داخلي بزند، انجام داده است  

شاه موضع مشخص و قاطعي دائر بر اين كه هيچ گامي براي بركناري 

مگر اين كه مجلس به مصدق رأي .  بر نمي دارد، اتخاذ كرده است مصدق

شاه در اتخاذ . سبت به جانشين او ابراز تمايل كند عدم اعتماد دهد و يا ن

 :اين موضع، به دو دليل كلي،متكي است 
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 وي سوء ظن دارد كه انگليسي ها مسئول ايجاد برخورد و درگيري –الف 

جاد يك جنگ كنوني ميان دربار و دولت هستند و مي كوشند موجبات اي

 ميان تقسيم ايرانويزي براي تجزيه و آ تا  دست ورندآداخلي را فراهم 

اگر چه وي به امريكائيها اعتماد دارد اما  بر . ورند آخود و روسها بدست 

 نقدر فريب انگليسيها را خورده اند كه وي دليليآاينست كه در گذشته 

 وي نمي خواهد به كاري دست بزند كه. دوباره فريب نخورند نمي بيند

بيانجامد و ايران را بعنوان يك كشور ، به تجزيه ايران به سبب درگيري

 .مستقل ازصحنه جهان ناپديدگرداند 

  وي نمي خواهد مورد سوء استفاده سياست كاران جاه طلب و غير -ب 

اعضاي مجلس كه با يك داستان و . ي قرار گيرد اصولي و نادرست ايران

 ديگري نزد يند و سپس با داستان و روايت نادرستآدروغ نزد وي مي 

ن عده از اعضاي گوناگون مجلس كه آروشن است كه .  مي روند مصدق

، در حقيقت، هيچ احساس وفاداري رار فراوان بر دخالت وي مي ورزنداص

به وي ندارند بلكه تنها مي كوشند وي را براي دست يابي به هدفهاي 

 ...سياسي خود بكار گيرند 

ظهار كرد  به شاه خاطر نشان كرده است كه اگر وي غير فعال و  ا عالء– 1

، با ارعاب و تهديد، ممكن است خاموش بماند، پيروان و هواداران مصدق

.  نفري را  تصويب كند 8باالخره مجلس را ناچار نمايند گزارش هيأت 

  كند در اصل، عمال را به نحوي تفسير مياين طرح قانون اساسي ايران

شاه پاسخ . ، از او سلب مي كند ختياراتي كه شاه هم اكنون داراستا

ن چنان آداده است كه وي اين گزارش را خوانده است و به نظر او 

در واقع، بنظر او  چنين رسيده است . نگران كننده و جدي نرسيده است 

ن موافقت آاگر اعضاي مجلس با . كه با روح قانون اساسي منطبق است 

يا تصويب آن تالش كند ؟ آدارند،  او چرا بايد براي جلوگيري از تصويب 

منظور از : چيزي را تغيير مي دهد ؟  عالء پاسخ داده است  ن واقعاآ
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نست كه براي كشور و بويژه براي نيروهاي مسلح آتصويب اين طرح 

ومش تصويب طرح مفه. فرمانبردار مصدق است  روشن شود كه شاه كامال

اينست كه مصدق يا جانشين وي كنترل كامل نيروهاي مسلح را به دست 

دربار و نيروهاي مسلح ديگراز عوامل ثبات در كشور، به دوراز . ورد آ

و شاه بي اختيار و بي اثر است و ارتش به يك سازمان . سياست، نمي باشند 

 ، شوندينده، وسوسه ميآن ارتش، در افسرا. سياسي ناتوان تبديل مي شود 

نه از راه ارائه شايستگي و لياقت كه از راه تحريكات سياسي ، به  مقصود 

 . رسند 

متأسف است : شاه قدري ناشكيبائي از خود نشان داده و اظهار كرده است 

متأسف است . ، با عنوان وزير دربار، درگير اين اختالف شده است كه عالء

عالء پاسخ .  و ساير سياست كاران گفتگو كرده است كه عالء با كاشاني

داده است  كه وي هيچ احساس جاه طلبي براي باقي ماندن در سمت 

، قصد دارد اين كه وزير دربار باشد يا نباشداعم از . وزير دربار ندارد 

نجائي كه به شاه آ، تا خود را فقط براي حفظ قانون اساسيحداكثر مساعي 

 شاه باالخره موافقت كرد كه موضوع را مورد ... بكار برد مربوط مي شود،

 16، در شب بطور محرمانهو قول داد تيمسارزاهدي را توجه قرار دهد  

  .وريل، بپذيردآ

تا به حال، نمايندگان عضو نهضت ملي تمايل به حصول حد نصاب   ... - 3

ء را به نفع راآنها باور ندارند بتوانند اكثريت آزيرا . در مجلس نداشتند 

حال بنظر مي رسد كه اطمينان حاصل . ورند آ بدست  نفري 8طرح هيأت 

وي ... وريل تشكيل شود  آ16كرده اند و مايلند جلسه عمومي مجلس در 

 در اين اوضاع و احوال، به شاه توصيه كند بيانيه اي صادر و فكر مي كند

، براي حفظ و اجراي اي وير و فرماندار نظامي را به ج را بركنامصدق

 اين قانون و نظم، تا هنگام ابراز رأي تمايل مجلس به جانشين مصدق، به

، نمايندگان نهضت سمت منصوب كند هركاه شاه به اين عمل مبادرت كند
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ولي رأي تمايل، بدون . جلسه را تحريم مي نمايند  ملي در مجلس، احتماال

 بنظرمي رسد كه قانع كردن و ،بدبختانه.  اكثريت نيز ممكن است حصول

قبوالندن به شاه كه بدون كسب رأي تمايل مجلس، نخست وزير نصب 

   خواستار عقيده من در باره چنين نقشه اي شدعالء. كند، غير ممكن است 

 16 مصمم شد سعي كند با وضعيت روز  پس از گفتگوي طوالني عالء  - 4

منوط بدانكه دولت در برنامه . خط مشي زير، مقابله نمايد وريل، بر اساس آ

 :هاي خود براي برگزاري تظاهرات و نمايشهاي بزرگ تغييري ندهد 

 به طرفداران شاه رهنمود داده شد كه دست به تظاهرات متقابلي –الف 

نزنند زيرا به دستور دولت به وسيله نيروهاي مسلح متفرق مي شوند و 

 خيابانها و مبارزه با گروههاي رزمنده كه از سوي توانائي مقاومت در

 . بسيج شده اند را ندارنددولت و حزب توده

 سعي شود تا تعداد معيني از مخالفان قانع شوند كه در مجلس نباشند –ب 

 .و حد نصاب الزم در مجلس حاصل نشود 

، قبوالنده شود كه به شاه مجلس، بعنوان رئيس شود به كاشاني كوشش –ج 

ن اظهار كند كه با توجه به فقدان شرائط قانوني آنامه اي بنويسد و در 

نها نمي آن مجلس شده اند، امنيت در شهر و تهديدهائي كه نمايندگا

نها آ، برغم پشتيباني كه مي بايستي به موجب حكومت نظامي از توانند

ت،  حد نصاب در مجلس به بهمين جه. يد، انجام وظيفه كنند آبعمل 

 .يد آدست نمي 

 و ابراز مراتب تشكر  شاه بيانيه اي صادر كند و با نقل نامه كاشاني–د 

 است، اعالم كند  درگذشته انجام دادهخودو مردم ازخدماتي كه مصدق

 كه ، مصدق متأسفانه تحت تأثير مشاوراني قرار گرفته استكه با وجود اين

زاد آوي را به پيگيري سياستهائي اغوا نموده اند كه فعاليت نهادهاي 

، وي بازگشت مصدق را به بنا بر اين. غير ممكن ساخته است رادرايران 

زندگي خصوصي تجويز مي كند و بمنظور حفظ قانون و امنيت، فرماندار 
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نظامي را تا هنگامي كه مجلس رأي تمايل خود را نسبت به نخست وزير 

 ...جديد ابراز كند، بدان سمت منصوب مي كند 

 به من گفت حداكثر مساعي خود را به عمل مي  پيش از ترك، عالء– 5

.  را امروز، به جاي فردا شب، بپذيرد ورد تا كه شاه را مجاب كند زاهديآ

ظهار عالء ا. زيرا ممكن است فردا دست زدن به اقدام سريع الزم باشد

كرد كه اگر شاه با اين نقشه موافقت كند، زاهدي يا فرد ديگري كه مورد 

زاهدي . قبول زاهدي باشد به عنوان فرماندار نظامي برگزيده مي شود 

، از با وجود اين.  وزير، را مي گيرد رأي تمايل، به عنوان نخست احتماال

ترجيح مي  بعنوان نخست وزير، زاهدي را ،ديروز، شاه مطمئن نيست كه

 .دهد 

 البته من ترديد فراوان دارم كه شاه را بتوان مجاب كرد كه به آن – 6

و نيز، اطمينان .   تشريح مي كند عمل جسورانه اي دست بزند كه عالء

اشد و با فرستادن  مايل به مشاركت در اجراي نقشه عالء بندارم كه كاشاني

 .ن را عالء بيان كرد، همكاري كند آه كليات ، كنامه اي به شاه

 كه   گزارش مي كند به وزارت خارجه امريكاوريل، هندرسن آ19در *  

  را مالقات كرده و عالء به او گفته است شاه هر روز ، صبح، عالءهمان روز

توضيح عالء در باره اين رفتار .  مي اندازد  را به تعويقديدار با زاهدي

با فاصله با  شاه اين بود كه شاه كماكان يك رويه غير فعال و تقريبا

 ...رويدادها اتخاذ كرده است 

 ) كتاب 1153 تا 1150صفحه هاي   ( 

  هندرسن  نيز به شكست مي انجامد،  هندرسن– و چون كار نقشه عالء: توضيح 

او، . مي افزايدران در ايوردن زمام سياست امريكاآبر كوشش خود براي بدست 

ت از راه دست نشاندگي قدرت  حريص تصرف دول»ايرانيان « با استفاده از 

ن مي شود وضعيت سياسي ايران را چنان جلوه دهد كه كودتا را آ،  بر خارجي

 :باوراند اجتناب ناپذير ب
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 ، از سوي 788 . 00 / 5 – 853تلگراف  ( 25، در سند شماره  هندر سن◄

 ، ساعت 1953 مه 8 ن، تهرا به وزارت امور خارجهير در ايران سفهندرسن

، وضعيت سياسي  ايران را اين سان به وزير ) بعد از ظهر، سري، فوري 2

 : گزارش مي كند يكاخارجه امر

، رو به گر چه بنظر مي رسد كه اينك دربار، در مبارزه با مصدقا ... - 1

سيج مؤثر عوامل خود بر ناتواني مي رود و مخالفان در مجلس نيز قادر به ب

از زماني كه مبارزه  او نمي باشند، جايگاه مصدق اكنون، مطمئناضد موضع 

 .غاز كرد، ناتوان تر مي باشد آ را در ماه فوريه با شاه

رت دربار و به عنوان  انتصاب ابوالقاسم اميني به سمت كفيل وزا– 2

 تلقي شده  به عنوان پيروزي مصدق، در اين جا رويهمرفته جانشين عالء

 ...است 

 ثمربخشي را  گرچه مخالفان در مجلس نتوانسته اند رويه تهاجمي– 3

، مانع  و از راه اتخاذ تاكتيكهاي چريكينها پراكنده نشدهآاتخاذ كنند، اما 

حصول نصاب در مجلس و مانع انجام اقدامات سازنده از سوي دولت 

ور، آبه عنوان مثال، جز در صورت وقوع يك رويداد شگفت ... شده اند 

، با مشكلهاي ب مصونيت پارلماني از مظفر بقائيدولت ممكن است در سل

 ...فراوان روبرو شود 

 8دولت همچنين در تالش براي تصويب بدون قيد و شرط گزارش كميته 

مواجه با ، نفري كه منجر به  محدود شدن اختيارات شاه خواهد شد

 ،اين حقيقت كه تيمسار زاهدي. است مخالفت سرسختانه مخالفان 

رفته مورد پذيرش دوستانه از سوي گروهي از نمايندگان مجلس رويهم

، مشخص كاهش نفوذ و نجا قرار گرفتآير خود در درزمان پناهگيري اخ

 .  در مجلس است وجهه مصدق

، يك تغيير و دگرگوني شديدي در اساس و پايه  در شش ماه گذشته– 4

اكثر عناصر . بران سياسي روي داده است ، در ميان رهپشتيباني از مصدق
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. شكار ياضمني باوي هستند آاوليه نهضت ملي اينك در حال مخالفت 

خرين آ كه يكي از قرائن و نشانه هائي از برخورد ميان او و حزب ايران

، مشاهده عناصر سازنده نهضت ملي است كه هنوز از وي پشتيباني مي كند

 پشتيباني مصدق  اينك بيشتر بر روي شانه ي رسد بنظر م. مي شوند 

نها اطميناني آنيروهاي امنيتي است كه خود وي به من اظهار مي كند به 

روند رو به وخامت وضعيت اقتصاد ايران و استفاده مكرر وي از ... ندارد 

، عدم كاميابي و ناتواني وي بزرگ براي اعمال فشار بر مخالفانتظاهرات 

كومت نظامي  رهبران سياسي كشور و توسل وي به حدر جلب همكاري

، موجب كاهش محبوبيت وي حتي در ميان رامشآبراي حفظ نظم و 

 .توده مردم شده است 

.  است هنوز شخصيت برجسته سياسي ايران، مصدق با وجود اين– 5

يد جدي ي كه براي تهدمخالفان وي هنوز شجاعت و روحيه يك چارچه ا

خطرناك ترين تهديدي كه در ... ، از خود نشان نداده اند وي ضرور است

زمان كنوني به نظر مي رسد همان گروه اميني است كه در داخل مشغول 

باز يافته  ، موقع خود را مجددا با پناه گيري در مجلس،زاهدي... فعاليتند 

دي تاكنون نتوانسته است پشتيباني شاه راكه به ، زاهباوجود اين... است 

معظمي، تنها . ميت اساسي دارد، كسب كند نظر وي براي موافقيت او اه

به ات گري، خود ر به كرات، با تدبير و وساطنماينده اي كه در گذشته 

، بعنوان جانشين احتمالي مصدق ... عنوان داوطلب مورد قبول و ميانه رو،

نهضت  همينطور براي گروههاي گوناگون مخالف كه براي نهضت ملي و

وي ممكن است . ، براي خود زمينه سازي كرده است نيز قابل قبول است

 ) كتاب 1155 و 1154صفحه هاي   ( . واقعي شودسرانجام يك تهديد

يا بخاطر آ؟ رويدادهاي مهمي در اين گزارش نيامده اند اما از چه رو، : توضيح 

، شركت داشته است و همان روش را بكار برده است كه در نهاآ در نكه هندرسنآ

 اسفند و گزارشهاي ديگر بكار برده است تا  سندي از  شركت  مستقيم 9گزارش 
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، بدست ندهد ؟  و چرا بخشي از سند سانسور ااو و مسئوليت سنگين دولت امريك

بهر !  اشاره نشده است  اين رويدادها  هم به"ويلبر"رش شده است ؟  حتي در گزا

 رو، 

مد قتل آ،  پي و جانشين او شدن ابوالقاسم اميني از وزارت دربار  بركناري عالء-1

افسران تحصيل  افشارطوس از  سرتيپ محمود. استسرتيپ محمود افشارطوس

كه » ناليست ارتشسازمان افسران ناسيو«او در .كرده ومطلع ارتش بود

افشار .  بود، عضويت داشت وحكومت دكتر مصدقطرفدارنهضت ملي ايران

وي از دستورات .  پست رئيس شهرباني خدمات گرانبهايي انجام داد طوس در

دربار تبعيت نمي كرد و در مبارزه عليه توطئه گران ضد ملي كوشش هاي 

 به فرمانداري 1331 / 10 / 13افشار طوس در) 1( ».رد مي آو صادقانه اي بعمل

او  « .دش به رياست شهر باني كل كشورمنصوب 1331نظامي ودر اول بهمن ماه 

استاد دانشگاه جنگ و از افسران برجسته ارتش بشمارمي رفت و درمقابله با توطئه 

سازمان افسران « افشارطوس از بنيانگذاران.  اسفند نقش مهمي داشت9

 )2( »و عضو شوراي فرماندهي سازمان مزبور بود» يوناليستناس

 28 و كودتاي  ايران  جنبش ملي صنعت نفت، سرهنگ  غالمرضا نجاتي - 1

 ) 270ص 1378 ، چاپ هشتم ،شركت سهامي انتشار، 1332مرداد 

 ، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي، جلد اول، وسالهاي مبارزه ومقاومت مصدق- 2

  )553ص  1378 چاپ دوم، ،مؤسسة خدمات فرهنگي رسا

 6 ربودند  و 1332  به همين علت عوامل در بار او را در روز اول ارديبهشت    

بنابر اعالميه فرمانداري نظامي . ، درتپه هاي لشگرك يافتندبعد، جسد او را روز

،  سرتيپ مزيني،تيپ نصراهللا زاهديسر( ه، افسران بازنشست32 ارديبهشت 12مورخ 

او را، در ... )   و، افشار قاسملو ، سرگرد بلوچ قرائيرسرتيپ منزه، سرتيپ بايند
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برده  "تلو" ، بيهوش كرده و به غار دوست نزديك مظفر بقائيخانه حسين خطيبي،

. د سرلشگر زاهدي و مظفر بقائي در ربودن و كشتن او دست داشته ان. و كشته اند 

از اين رو، با موافقت .ضار شد ، زاهدي به فرمانداري نظامي اح ارديبهشت13در 

 همراه با سيد مصطفي كاشاني،،  زاهدي، رئيس وقت مجلس،هللا كاشانيايت آ

 24در .    به مجلس رفت و بست نشست،باديآقنات دكتر بقائي و شمس 

اليحه سلب مصونيت مظفر بقائي را به ) لطفي ( وزير دادگستري ارديبهشت،

است بعد از بنا بر اعتراف  صريح دستگير شدگان، قرار بوده .  مجلس برد

،  سرتيپ رياحي، رئيس ستاد ارتش، دكتر فاطمي، وزير امور خارجه وافشارطوس

، اعضاي فراكسيون نهضت ملي و  شايگان ودكتر علي عبداهللا معظميودكتر

بنا بر .  بكشند بربايند وو چند شخصيت ديگر را نامزدهاي رياست مجلس 

، در خانه بقائي گرفته وسدر، تصميم به قتل سرتيپ افشارطاعترافات سرتيپ باين

 جلد ،  و نهضت ملي ايران دكتر مصدق، شفته نفتآبه نقل خوابهاي (شده است 

  . )740  ، صفحه 1378  ،جلد دوم ،  نشر كار نامه ،دوم 

او گفته است  بقايي از افشار ، فاطمي به در گفتگوي دكتر فاطمي با هندرسن    

 چند بار  در خانه   ميانجي گري كند وطوس خواسته بود ميان او و مصدق

بنا به اظهار  . ر كرده بود با افشار طوس  ديدا،سرسپرده  خود، حسين خطيبي

ومبيلي  كه او ، در شب اول ارديبهشت كه افشار طوس  ربوده شد، راننده  اتفاطمي

 . بود، مصطفي  كاشانيبا آن  بردندرا  

Minute by  Rothine , May 1,1953,FO 371/104565) ( 

 ، 1383 ،  نشر نگارة آفتاب ، حاكميت و دشمنان آن، دكتر فخرالدين عظيمي(

 ) 200ص 
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  و اردشير زاهدي پهلوير عين حال، با محمد رضا شاه د،اما حسين خطيبي    

، در 1329سال شكار مي كنند كه خطيبي از آاسناد . رابطه نزديك داشته است 

اين سازمان با عناصر و افسران عالي . ، قرار داشته است رأس يك سازمان مخفي

فسراني چون سرلشگر حسن ارفع و سرتيپ حسن اخوي رتبه اطالعات ارتش و با ا

 بوده است بظاهر ،  تحت امر مظفر بقائي، مرتبط و ... و  سرتيپ حبيب اهللا ديهيمي 

سرتيپ حبيب اهللا ديهيمي، بنا بر اظهارات بقائي در بازجوئي، مأمور امريكائيها . 

 مؤسسه ، حسين آبادياننده   نويس،زندگي نامه دكتر مظفر بقائي . (بوده است 

بقائي با  ). 22 ص  ،  تهران1377 ، چاپ اول ،مطالعات  و پژوهش هاي سياسي 

جا پيش نآ، تا ا روي برگردان از مصدق ارتباط مستمر مي داشته و بسفارت امريكا

ري سفارت امريكا، فينچ، مسئول امور كارگرفته است كه در گفتگو با 

درانتخابات رياست جمهوري امريكا، جمهوريخواهان برنده  ابرازاميدواري ميكند

  ) . 154 ص  اثر همان.  ( شوند 

هربار : ،  استمرار دارد  در تاريخ ايران،، امري سياسي است كهقتل افشارطوس   

ن جدا مي شوند،  آيد، كساني كه از آي كه در رهبري يك جنبش اختالف پيش م

، مي اگر مصدق. بش نيز پيشي مي گيرند ن جنآدر دشمني با جنبش،  از دشمنان 

، از سين در مخالفت با حكومت نهضت مليگويد همقدمان پيشين و منحرفان پ

ي چرا  چنين امر .  مي گويددشمان پيشي گرفته اند،  يك واقعيت تاريخي را باز 

در تاريخ ايران استمرار دارد ؟ زيرا  براي جمعي از شركت كنندگان در جنبش، 

قدرت هدف مي شود و چون يا در قدرت شركت داده نمي شوند و يا مي 

سان وسوسه مي شوند و جنبش را آن خود كنند، پس آخواهند تمام قدرت  را از 

 مستمر، تجربه اي كه از با توجه به اين امر واقع. قرباني رسيدن به قدرت مي كنند 

ف كردن ورديم، مسلم كرد كه  شفاآ بدين سو، در كار 1357انقالب  بهمن 
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از نا شناخته ماندن قدرت پرستان بگردد و با  مانع فعاليت يك رهبري مي تواند

در جريان انقالب اگر اين تجربه را پيش از انقالب و . ، از اثر بيفتند شناخته شدن

 . استبداد باز سازي نمي شد ،ا بعد از انقالب، بسبكار برده بوديم

باري اعترافات دستگير شدگان جائي براي ترديد نگذاشت كه دربار در جنايت    

، اين جمله  نوشته استيبي از زندان به بقائيدر نامه اي كه خط. دست داشته است 

ه او بفرمائيد اي نامرد  بارباب قلبي است كه لطفا ي فعالخرآموضوع « : مده استآ

و  ) . 166 - ص  اثرهمان(  است شاه و قلبي اسداهللا علم» ارباب قلبي « ،  مراد از »

ن آنقش علم در ،  )1332 مرداد 28كودتاي گزارش سيا پيرامون ( بنا بر سند سيا 

ن آ كه شاه و علم در ، با قتل افشارطوسبدين سان.  دتا بس مهم بوده است كو

علت عصبانيت .  است ، زمينه سازي شده دست داشته اند، كودتاي برضد مصدق

، تن دادن او به تغيير وزير دربار و دادن اختيار امالك به حكومت و خطيبي از شاه

، ي بود كه بقائ1331ما  از دي ماه ا.  رويه تسليم اتخاذ كردن در برابر مصدق بود 

ري از پيوست كه جلوگي» ياني ايران« شكار كرد و به جمع آمخالفت با مصدق را 

 .، كار روزانه خود كردندموفقيت مصدق در امر نفت را

مأمور بررسي واقعة مفقود شدن سرتيپ افشار «سررشته سرهنگ ستاد حسينقلي    

 :در نحوه  قتل فجيع  افشار طوس مي نويسد»  طوس

شنبه ر چهاقبال قرار نبود سرتيپ افشار طوس كشته شود ولي روز: خدا گفتكد« 

سرتيپ منزه به ده اميرعاليي آمدند وپس   سرتيپ مزيني و32دوم ارديبهشت 

ازگفتگو با كدخدا، همان دو اسب را آوردند، سرتيپ مزيني با كدخدا به محل 

حضار كرد و به او اختفاي تيمسار رفت و سرتيپ مزيني، سرگرد بلوچ قرايي را ا

 . فورا   قتل را انجام دهد دستورداد
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 و پس از خاطر جمعي از پايان سرتيپ مزيني از باالي  تپه ناظر انجام قتل بود    

 و نزد  سرتيپ منزه  كه داخل  ماشين هكاله تيمسار را از بلوچ قرايي گرفتاو ، عمل

با تيمسارافشار »   تلوغار «آيا سرتيپ مزيني در محل :پرسيدم . ه استبود آورد

 طوس صحبتي  هم كرد ؟

در تمام آن مدت، چشم  و گوش و دهان و دست و پاي تيمسار :   كدخدا گفت

تيمسار افشار طوس . افشار طوس بسته بود و سرتيپ مزيني با ايشان صحبتي نكرد

اصال  نمي دانست در كجا زنداني است، درگوشة غار مي نشست و چيزي نمي 

حتي . ام مدت غير از چند عدد تخم مرغ، چيز ديگري نخورده بودخورد و در تم

موقع رفع حاجت با دست وپاي بسته با هدايت بلوچ قرايي با افشار قاسملو از غار 

، طنابي در موقع انجام قتل.  حاجت مي كردخارج مي شد و با زجر و ناراحتي رفع

و طرف ديگر را ، يك طرفش را كدخدا   به گردن تيمسار افشار طوس بستندرا

افشار قاسملو مي كشيدند و چون مي خواستند كار را هر چه  زودتر تمام كنند، 

بلوچ قرايي يك لنگة  جوراب تيمسار افشار طوس را از پايش در آورد  و به دهان 

او فرو كرد  و با سمبة  تفنگ آن قدر فشار داد  تا جوراب راه حلقوم را مسدود 

  - 1367 – چاپ اول – ناشر نويسنده -اطرات منخ–حسينقلي سررشته ( » !كرد

  )  71ص 

صفحه گزارش سرقت و قتل افشار طوس رئيس شهرباني  به دكتر  وقتي هزار«     

مدتي روي تختخواب خود با  و  اشك درچشمانش حلقه زد، تسليم شدمصدق

د او به سرپرستي را كه با  موافقت خو» ابوالقاسم اميني« سپس. ناراحتي گريه كرد

برو به شاه بگو تحريك مي « : دربار برگزيده شده بود احضاركرد و به او گفت

كني كه رئيس شهر باني  و من و دكتر فاطمي را بكشند و از يك طرف 

درمصاحبه ها دم از همكاري با دولت ميزني حاال كه كار ما  به اين جا كشيده و 
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ه حق خودش برسد من فردا با جرايد خارجي  و داخلي  بحاضر نيستي ملت ايران

مصاحبه اي ترتيب  مي دهم و اسرار ربودن افشار طوس و قتل او را كه دست 

( » ...  و پسر او به چشم مي خورد  به دنيا اعالم مي كنمدربار و سرلشكر زاهدي

 ،كتر نصراهللا شيفته د:  گرد آورنده ،زندگينامه  و مبارزات سياسي  دكتر مصدق 

  ) 141 ص ،1370چاپ اول، نشر كومش

«  با الجوردي مدير اي كه  در مصاحبه ،  در آخرين  سالهاي زندگيش بقائي-2

درباره قتل .   صورت گرفت1986در آپريل و ژوئن  »  طرح تاريخ شفاهي ايران

در هر صورت شخص ....  «  :  مي گويدافشار طوس خود را به بي اطالعي ميزند و

 .بنده هيچ دخالتي  نداشتم

 ...نه دخالتي و نه اطالعي؟:  الجوردي

 .  مسلما  هيچ اطالعي نداشتم–  بقائي

يي كه  احتماال  اينكه اين كار از طرف آن مامورين انگليسي و آمريكا–جوردي ال

 و  مرداد همكاري داشتند و با همكاري برادران رشيديان28بالمال گويا در مسئله 

 اينها،  امكان دارد آنها براي برهم زدن  اوضاع و احوال اين كار را كرده باشند؟ 

يك »   بي بي سي«  اخيرا   يك چيز  شنيدم يعني نقل  قول گفتند كه - بقايي 

ن كه آنها هم يك همچنين چيزي جرياني را منتشر كرده راجع به اسناد آن زما

. ولي من خودم نشيندم نمي دانم. گفتند كه مثل اينكه از ناحيه انگليس ها بوده

 ...ماه پيش تقريبا  دو سه  

به   بله  آن مؤسسه گرانادا  هست  كه يك فيلمي درست كرده  بود–الجوردي 

به كه يك جلسه اش  راجع )  پايان امپراتوري ”(.”End of Empire اسم

 .در آنجا  يك اشاره اي  شد.  بودايران

   به كي  اشاره شده بود؟  بقائي
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  آن قسمت  اصلي اش كه صحبت اين مطلب شده بوده، گويا بريده  - الجوردي 

 .آن قسمتي كه مربوط به اين موضوع بحث  ما مي شود. بودند

 .  صحيح بقائي

 همكاري داشتند و مأمورهاي  آنها   ولي  اينكه  برادران رشيديان-ي  الجورد

 » .بودند گفته شد

«   از مجموعه -حبيب الجوردي :   مصاحبه كننده- خاطرات دكترمظفر بقائي(   

 )333  ص ، 1382،   تهران، نشر علم ،» طرح تاريخ  شفاهي  ايران

اما .  اطالع نيزنداشته استاز قتل افشارطوس دكتر بقايي مي گويد      بدين قرار،

 : اما .شنيده است كار انگليسي ها بوده است 

 ارديبهشت دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل اهللا زاهدي به شركت در 13در   - 1

متهم شدند و اعالم شد كه اردشير زاهدي، پسر فضل اهللا  توطئه قتل افشارطوس

. زاهدي، دوست نزديك حسين خطيبي بوده و او نيز در ماجرا دخالت داشته است

 "همكاري فني در ايران" اردشير زاهدي معاون اداره آمريكايي ،در اين زمان

در . بود كه ويليام وارن  رياست آن را به دست داشت )] "اصل چهار"معروف به (

 ارديبهشت فضل اهللا زاهدي به همراه مهدي ميراشرافي به مجلس 14روز دوشنبه 

 ارديبهشت بقايي در روزنامه شاهد نامه 15در . پناه برد و تحصن خود را آغاز كرد

 منتشر كرد و طي آن از خطيبي به شدت سرگشاده اي خطاب به دكتر مصدق

 ارديبهشت اعترافات متهمان را از 16ل، دولت در در پاسخ به اين جنجا. دفاع نمود

 ارديبهشت عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري، طي 24در.  پخش كردراديو تهران

نامه اي به مجلس اعالم كرد كه مطابق گزارش وزارت دفاع مل ي و اسناد و 

ه معاونت مدارك متقن، كه منضم به نامه است، دكتر مظفر بقايي كرماني متهم ب

لطفي در اين نامه سلب مصونيت پارلماني از . در قتل رئيس شهرباني مي باشد
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اين درخواست تا زمان انحالل مجلس هفدهم به تصويب . بقايي را خواستار شد

 .نرسيد

 ، 1332 مرداد 28و كودتاي   شاپور ريپورتر« در باره   .نوشته  عبداله  شهباز ي(  

 )  از سايت شهبازي،  و جايگاه مفقود آنقتل افشارطوس قسمت يازدهم

پس از آمدن بقايي و « : آمده است  در اعترافات صريح سرتيپ نصراهللا زاهدي-2

 دست دادن با همه ازجريانات وضع دولت و اثر اين خبردردنيا  صحبت كرد و

مرحوم  افشار طوس  جدا  چون مي خواستيم بدانيم كه در اين تصميم از بين بردن 

دكتر منزه موضوع را بميان كشيد و همان مطلب خطيبي را تكرار .  او دخيل است

ايشان تاييد كردند و در دنباله » اگر  زنداني فرار كرد او را با تير بزنند؟«  كرد كه

 اظهار نمود اصوال آدم بد قلبي بود  و فتاز نقشه هاي خطرناك آنها شمه اي گ

 »  قبيل اشخاص  ترحم داشتنبايد باين

نگاه كنيد به كتاب  اسنادي  پيرامون توطئه  ربودن و قتل  سرلشكر افشار طوس  ( 

  ) 19 تا 13 ص  - 1363 ،  مؤسسه فرهنگي رسا ، گرد آوردنده  محمد تركمان ،

مدت توقف ما در «  :  در بخشي از اظهارات سرتيپ دكتر منزه  آمده است-3

آمدند و ناهار با ايشان ) دكتر  بقايي (  طول انجاميد تا ايشان منزل دكتر بقايي به

 ولي قبل از  اينكه براي  ناهار برويم و قبل از  ورود  بقايي، خطيبي مي .صرف شد

عقيده آقاي  دكتر بقايي اين است كه اگر محبوس شما فرار كند و با : گفت

 12 و 6، تاريخ ه كيهانروزنام(        » .ي بي مورد استتفنك او را نزنيد، خيل

 تأليف ، جلد اول، وسالهاي مبارزه ومقاومتارديبهشت به نقل از كتاب  مصدق

ص  ،1378 چاپ دوم، ، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا-سرهنگ غالمرضا نجاتي 

557 (  
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 گروهي از افسران بازنشسته وابسته 1332 فروردين 31در ساعات پاياني روز  - 4

طالعاتي انگليس به فرماندهي فردي به نام حسين خطيبي و با حمايت به سرويس ا

 رئيس شهرباني كل كشور در دولت دكتر مظفر بقايي سرتيپ محمود افشارطوس

 اين حادثه را بايد قطعا  به . كشتند را ربودند و در غاري در نزديكي تهرانمصدق

بقايي قطعا  در قتل افشارطوس . ء و شروع عمليات كودتا ارزيابي كردعنوان مبدا

در جريان آخرين دستگيري او پس از انقالب، دفترچه بغلي و ساير . دست داشت

اسنادي كه در جيب افشارطوس بود از خانه شخصي بقايي به دست آمد كه 

 احبه مص(.شركت بقايي را در قتل افشارطوس كامال  مستند و مسجل مي كرد

 ،1332 مرداد 28با خبرنامه همايش بين المللي پنجاهمين سالگرد كودتاي شهبازي 

 )1382 مرداد 28تهران، 

، رئيس شهر باني در اواخر  آوريل:  مي نويسد كيگازيوروس. ج.  مارك -  5

   MI- 6ظاهرا    .  كل كشور،  سرتيپ افشار طوس  ربوده شد و به قتل  رسيد

. ربايي را ترتيپ داده  بود تا  انگيزه ي  كودتا  شود،  اما قتل  جزو  برنامه نبود آدم

متهم به دست داشتن  )  از جمله پسر كاشاني(  بقايي و برخي از ياران آنها،زاهدي

اني، در سمت موقعيت  كاش. در قتل  شدند و حكم بازداشت آنها  صادر شد

. رياست مجلس به زاهدي كمك كرد با تحصن  در مجلس  از بازداشت  بگريزد

 توطئه گران را متهم كرد قصد مصدق.  از مصونيت پارلماني  استفاده كردبقائي

قتل وزراي دفاع و خارجه را نيز داشته و هدفشان رساندن بقايي به نخست وزيري 

افشار طوس به شجاعت، دوري از فساد و وفاداري سرسختانه به  . بوده است

وضوح بقتل او ضربه اي به روحيه ي جبهه ي ملي بود و . مصدق معروف بود

 در قتل MI6شرح  نقش       ( .بيرحمي توطئه گران ضد مصدق را نشان مي داد

 :افشار طوس در 
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Iran Times May 31 , 1985 , see also The Murder of  The 

Persian  Chief of  Police  Afshartus, “ , April 24, 1953 , 

FO/ 371/104565, “ The Murder of Chief of Police 

Afshartus,”May 8 . 1953, Fo/371 /104566; Summary for 

The Period April 30 / May  13  1953,”June 23,  FO/371 / 

104568 «       
ترجمه فريدون ،  گازيوروسكي. ج.  مارك ، شاه كاسياست  خارجي آمري( 

 )132 ص ، 1371 ، چاپ اول ، نشر مركز ، فاطمي

« 32  ارديبهشت13 /53مأموران  مخفي سيا و انتليجنس سرويس از بيستم ماه مه 

كه )  هزار دالر12(يون رياليافته بودند كه هفته اي يك ميل» اجازه مخصوص

  صرف خريد همكاري، –دراستاندارد محلي مبلغي معتنابهي بود 

 و گازيوروسكي.  مارك، جي، و كودتامصدق (»   .سازند)  مجلس(نمايندگان

 به ،105 ص ، 1384 ، چاپ اول،  قصيده سرا، مرشد زاد ترجمة علي،مالكوم برن 

 ،) » Wilber , Overthrow-18-19  «:نقل از گزارش  

      بازتاپ اين اقدام را مي توان درمجلس هفدهم  درمخالفت شديد نمايندگان 

   به بعد32از خرداد ماه ، ار و بيگانگان با حكومت ملي مصدقسرسپرده درب

 .  بخوبي مشاهده كرد 

 و قتل افشارطوس. سي به شدت آشفته شده بوداوضاع سيا «، دراين زمان    

 نفري و تيره تر شدن روابط در 8، بالتكليفي گزارش هيئت  جنجال متعاقب  آن

، رداخل مجلس با تحصن سرلشكرزاهديبار و دولت، تشكيل كانون تحريك د

افي و  امثال مير اشر،رفتار ناهنجارو خشونتهاي غير قابل تحمل وكالي  درباري

بهادري، انتشار مطالب زننده در روزنامه شاهد وروزنامه هاي درباري عليه دكتر 

،  همه دست به هم داده و محيطي متشنج در سراسر كشور به وجود آورده مصدق
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  -  نشر نامك - سفري محمد علي:  تأليف- جلد دوم –قلم و سياست ( » .است

 )778  ص - 1379 –چاپ دوم 

قنات آبادي با «  ارديبهشت ماه جلسه علني مجلس شوراي ملي 29   در روز 

استفاده ازوقت مير اشرافي كه دراختيار وي قرار داده  و نيم ساعت وقتي  كه 

 را به  باد دشنام گرفت و قتل افشار مجلس  به وي داده بود، شخص دكتر مصدق

و سخنران بعدي كه » .  قلمداد كردليه دكتر بقائيطوس  را توطئة  دكتر مصدق ع

 حكومت مصدق را حكومت رعب  « حائري زاده

 .سومين ناطق مظفر بقايي بود » معرفي كردجنجالوهوو و وحشت وتهمت

كرد  و دولت ، اتهامات وارده به خود را رد  وي پيرامون ماجراي قتل افشارطوس«

 را دولت پرونده ساز دانست و مدعي شد كه چون دكتر مصدق از دكتر مصدق

 مجلس وحشت دارد، ز برمال شدن افتضاحات دولت از طرفمجلس مي ترسد و ا

  ) 779همانجا  ص ( » !اقدام به اين صحنه سازي كرده است

و . القاسم اميني جانشين كند  را با ابو در حقيقت، شاه ناگزير شد حسين عالء   

 يا عالء هندرسنآاما  .  گذاشت، امالك سلطنتي را در اختيار حكومت مصدقنيز

از نهضت ملي ها ريده به اتفاق گاه نيز نكرده بود كه دربار بآحتي از اين نقشه  را

،  حكومت مصدق و شخصيتهاي نهضت مليمقامهاي، از راه ربودن و كشتن ايران

 چطور ؟ رابط هاي او با اسباب سقوط حكومت مصدق را فراهم مي كنند ؟ بقائي

 چطور ؟ سرتيپ ديهيمي چطور ؟  به ياد داريم كه هندرسن در سفارت امريكا

كي رياحي، رئيس ستاد افسر، ي دو دد به وزير خارجه امريكا نوشته بوگزارش خو

، دو مانع بر سر راه  رئيس شهرباني كل كشورپ افشارطوسارتش وديگري سرتي

با كشتن افشارطوس و قصد ربودن و كشتن سرتيپ رياحي و . كودتا هستند 

 .ديگران، در واقع،  كودتا زمينه سازي مي شد
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ون ربوده شدن سرتيپ تحقيق پيرام:      دكترصديقي به بني صدرگفته بود

 ساعت ، قتل و قاتالن 24در كمتر از .   را زير نظر مستقيم خود گرفتمافشارطوس

پس چون دانستم كه . گاه بودمآ با حسين خطيبي از رابطه بقائي.  را كشف كردم

سرتيپ را از « :مأموران تحقيق گفتم  به خانه او رفته است، به سرتيپ افشارطوس

نها مي دانند همدستانشان چه كساني بوده اند و او را آپس . خانه خطيبي برده اند 

اما خطيبي كسي نبود كه سرخود رئيس شهرباني كل كشور را . به كجا برده اند 

طوس، مأموران سازمان دهندگان گمان مي بردند با ربودن افشار. بدزدد و بكشد 

نها هستند و يا با توجه به ربوده شدن رئيس آ، يا از خود ني و نيز ارتششهربا

. شهرباني كل كشور، جرأت تحقيق و يافتن ربايندگان و قاتالن را پيدا نمي كنند 

نها فرصت مي يابند كساني ديگري را كه براي ساقط كردن حكومت آپس 

ت ف جنايت و دستگيري شرككش.   مي بايد بكشند، بربايند و بكشند مصدق

هرچند، دست . ، كودتائي را ناكام گرداند نهاآمران آكنندگان در جنايت و 

 ».، اجرا كردند  مرداد28ودتاي ديگري را طرح و دربرنداشتند و از نو، نقشه ك

اي در  من قوه":   مي نويسد در تشريح وضعيت خود در آن شرايطدكتر مصدق   

 .تم كه ظرف دو روز بتوانم اخاللگران را تعقيب كنماختيار نداش

 اسفند رئيس ستاد ارتش دست 9اگر قواي انتظامي در اختيار من بود، چرا روز    

از كار كشيد و تا پنج بعدازظهر كه من او را از ستاد ارتش خواستم در كاخ 

از اي   مرداد كه عده25 يك بعد از نصف شب  چرا ساعت؟برد سلطنتي به سر مي

آباد با تانك و افراد مسلح براي دستگيري من و همكارانم حركت نمودند و  سعد

طهران ممانعت ننمود و حتي يك گزارش نظامي از همه جا گذشتند فرمانداري 

 .هم در اين باب به من نداد
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پس از چند تغيير و . كردم كه زير نفوذ استعمار بود من با دستگاهي كار مي   

ر طوس را در رأس اداره كل شهرباني گذاردم شايد تبديل، سرتيپ افشا

او را از بين بردند و با آن همه بيانات و اقاريري كه متهمين به قتل . اصالحاتي بكند

 در دادگاه نظامي تبرئه شدند ءاو در نوار ضبط صوت نمودند، همگي بدون استثنا

خاطرات و (".ديدو پرونده قتل او كه با آن طرز فجيع از بين رفته بود، مختوم گر

، انتشارات علمي،    به كوشش ايرج افشار، به قلم دكتر مصدق ،تألمات مصدق

 )271-272صص 

 جنايي فرمانداري نظامي دادگاه«توسط 1332 آبان 30ژيم كودتا درر ،     سرانجام

 را از اتهامات منتسبه تبرئه فشارطوس ا قاتالن و ربايندگان سرلشكر كليه »تهران

  .كرد

از نامزدهاي .  اميني بود، برادر ابوالقاسم اميني و علي سرتيپ محمود اميني– 2

اما .  بود و با او نيز ارتباط گرفته بودند كه رهبري كودتا را بپذيرد جانشيني مصدق

ا بر سند، شاه سرتيپ اميني و گروه او را مانع كامياب شدن بن. او نپذيرفته بود 

از سوي ديگر سرتيپ محمود اميني مورد .  مي دانسته است كودتا از سوي زاهدي

مصدق سرتيپ محمود اميني را نيز كه افسري درستكار، « اعتماد مصدق بود و 

مصدق او را براي . برگزيدتوانا و كاردان دانسته مي شد به معاونت وزارت دفاع 

 بي هيچ وزي كه بنا بود به شاه معرفي شودرياست ستاد ترجيح ميداد، ولي ر

 به اين سبب، مصدق رياحي را به دربار فرستاد تا .توضيح و هشداري غايب ماند

 ، دكتر فخرالدين عظيمي. ( معرفي كندتاد به شاهخود را به عنوان رئيس س

بنا به گفتة )  178 ص  ، 1383 ،  نشر نگارة آفتاب ،ميت و دشمنان آنحاك

سازمان افسران "مزدنا«سرتيپ محموداميني:نجاتي سرهنگ غالمرضا

 بود، او همة شرايط و خصوصيات را براي اداره ستاد ارتش  حائز  ،"ناسيوناليست
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راي حسن  ، سوابق فرماندهي دانشكده افسري ، دا"سن سير"بود؛ فارغ التحصيل 

يها، رياحي ابقاء سرانجام به كوشش حزب ايران... شهرت  و مورد قبول افسران

 ».شد

 زير ،، دولت ملي  و كودتا  مصدق، به نقل از كتاب ،گفتگو با سرهنگ نجاتي ( 

  226  ص ، 1380 چاپ اول، ، انتشارات طرح نو ،نظر  مهندس  عزت اهللا سحابي 

( 

نند كه شاه نگران موقعيت خويش بوده و تضمين مي آ   سندهاي بعدي گوياي  

 يلچرچ. خواسته است كه سلطنتش برجا بماند و زمام امور در دست او قرار گيرد

 ، به او تضمين مي دهد در ايراناز راه سفارت امريكا
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در پي  ضمانت مي ستاند كه  از چرچيلشاه

 ! شاه مقتدر بگردد ، ت مصدق حكومضدكودتا بر
 

 
 

    و  اشرف پهلويمونتي  وودهاوس ،  كرميت روزولت
 
 

ارد كه  مطالبي را  در بردهندرسن ) 1953 مه 20 ( 326 سند  شماره ◄

 : برساند  مي خواهد  سفير به  اطالع   وزارت خارجه امريكامصدق

همكاري جهاني ،  به خاطر ايران، از اياالت متحده نمي خواهد ايران– 1

 .، از بين ببرد  راخود با انگلستان

ه يافتن راه حلي براي مشكل گليسي ها  ب   با توجه به فقدان عالقه ان- 2

  ، وي عقيده دارد  كه بي فايده و بلكه غير عاقالنه است كه امريكاغرامت

 .ورد آتالش بيشتري براي دست يافتن به راه حل به عمل 
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 مي بايستي به عنوان يك كشور مستقل باقي بماند، دريافت  اگر ايران– 3

او اميدواراست . ي اقتصادي بيشتراز اياالت متحده اساسي است كمكها

 .وردآبعمل ...  بتواند اينگونه كمكها را امريكا

...   

 وي اميدوار است شركتهاي امريكائي بالفاصله شروع به خريد مقدار – 4

 ...ند ت با بهاي مشمول تخفيف بخرزيادي نف

دوستانه خويش ورد تا كه روابط آل مي   وي حداكثر تالش را به عم- 5

با وجود . ن دولت، حفظ كند  آ، صرف نظر از تصميمرا با اياالت متحده

 موجب وخامت و نابساماني سياسي و ، رويه منفي دولت امريكااين

 . مي شود اقتصادي ايران

واهند داد كه وي اميدوار است كه انگليسي ها بالمĤل تشخيص خ – 6

در ايران، هر .  بازنخواهند يافت هيچگاه جايگاه پيشين خود را در ايران

بر ايران مسلط كند، نمي  دولت بعدي كه بكوشد انگليسي ها را مجددا

 .تواند براي مدتي طوالني بر قدرت بماند 

چنانچه تمايالت . مي كند  از روابط دوستانه با انگليس استقبال   ايران- 7

، هيچ مشكل بزرگي  ها براي تسلط بر ايران رها شوندجاه طلبانه انگليسي

در حل همه مسائل بين دو كشور و از جمله در موضوع غرامت باقي نمي 

 ) كتاب 1157 و 1156صفحه هاي ( ماند 
 

.  كودتا كردند  را نشنيدند و امريكائيها و انگليسي ها هشدار مصدق:توضيح 

 بساط سلطنت  مردم ايران 57 انقالب بهمن   درزيرا. پيش بيني او واقعيت جست 

 چون سيل، به غرب با وجود اين، ثروت ملي ايران . ي وابسته را برچيد استبداد

به . ، بازهم بيشتر خارجي گشته است ن دارد و دولت نسبت به جامعه مليجريا

بهائي كه ايران  . ندزادي و استقالل خويش را باز نيافته ا آ ايران مردمسخن ديگر،

زادي مي پردازد آبابت بي اطالعي مديران جديد از استقالل و ربط استقالل با 
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، فضاي ، تفاهم جوئي با امريكابه جاي اجراي برنامه استقالل.  تبسيار سنگين اس

ن پس، آاز .   پر شد فارت امريكا در تهرانورد كه با گروگانگيري سآخالي پديد 

، با مقاومت شديد  استقالل و مردم ساالر كردن دولتكوشش براي اجراي برنامه

،  به 1360، جنگ و كودتاي خرداد محاصره اقتصادي. اديان روبرو شد استبد

بداد، ايران را در اين است. استبداديان امكان داد  استبداد وابسته  را باز سازي نمايند

 .موقعيت امروز قرار داده است 

  به وزارت خارجه گزارش مي ، هندرسن )1953 مه25 (327ند  بنا بر س◄

، اطالع داده است كه وزير خارجه پيام را دريافت كرده كند  به مصدق

حدوديت م« سيا سفر مي كند اما آوزير خارجه به خاورميانه و . است 

 مه ، به 26هندرسن در گزارش .  »  است زماني مانع از ديدار او از ايران

وزير خارجه اطالع مي دهد كه با مصدق ديدار و مصدق به او گفته است 

بدين معني كه .  و روسيه سياست مشابهي را در ايران داشته اندانگلستان

بنا براين . ست بگريبان  هرج و مرج سياسي  بماند مي خواسته اند ايران د

 مي رود،  حداكثر كوشش اميدوار است در ماه ژوئن كه سفير به واشنگتن

، براي حفظ ، در باره دشواريها كه او گاه ساختن دولت امريكاآ را در خود

، كمونيسم و ج، بقصد جلوگيري از هرج و مرثبات سياسي و اقتصادي

 1159 و 1158صفحه هاي . ( ورد آ، بعمل كنترل انگليسي ها، روبرو است

 )كتاب 

 

 و  و انگلستان كوششي است براي جلوگيري از اتحاد امريكاپيام مصدق: توضيح 

با .  ت كه او خطر را  جدي بگيرد كافي بوده اسقتل افشارطوس. انجام كودتا 

،  اين 1332 اسفند 9 در ، در توطئه قتلشتوجه به اطالع او از نقش هندرسن

يا او از نقش سفير در زمينه سازي كودتا اطالع داشته است يا خير ؟ آپرسش كه 

با توجه به كوشش مشترك امريكا و انگلستان براي خريد . بي محل مي شود 
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و اقدام مصدق در عرصه ) دتا گزارش سيا پيرامون كوربنا ب( ندگان مجلس نماي

، مسلم است  كه وي تدابيري براي جلوگيري از كودتا  سنجيده و به اجرا داخلي

. در موقع خود، خواهيم ديد چرا  اين تدابير كار ساز نشده اند . گذاشته است 

 ، چرچيليزنهاورآومت طرفه اين كه همزمان به پيام او توسط هندرسن به حك

با اين . ير به شاه مي دهد تضميني را كه شاه مي خواسته است، از طريق همان سف

 : ، كودتا وارد مرحله عمل مي شودتضمين

 ، از سوي اسميت قائم 788 .11 /5 – 2053تلگراف ( 328 سند شماره ◄

 مه 28 ،، واشنگتن در ايرانمريكا به سفارت ا  خارجهزارت امور ومقام

 )، فوري  بعد از ظهر، بكلي سري5 : 51 ، 1953

بازگشت به تلگراف در  پيام زير را از چرچيل در واشنگتن سفارت بريتانيا

 :وده است   ، دريافت نم4474شماره 

 اطالع دهيد به وزارت امور خارجهء امريكا شما ممكن است مطمئنا     « 

، اما بسيار  دخالتي نمي كنيممور سياسي ايرانكه در عين حال كه ما در ا 

متأسف مي شويم كه شاهد باشيم شاه اختيارات خود را از كف بدهد و يا 

 قاي هندرسنآشايد . ن سمت بركنار گردد آ يا از مقام خود را ترك و

اين اطمينان خاطر را به شاه خواهند رساند و بگويند اين پيام از سوي 

 »شخص من است 

 اسميت

 

:  داده شده است   در پاسخ به درخواست هندرسن،تضمين نامه چرچيل* 

 هندرسن به وزارت امور ، ماه مه20 ، مورخ 7444در تلگراف شماره « 

. ، با فرستاده شاه  گفتگو نمود مه17 اطالع داد كه وي در تاريخ خارجه

وي اظهار كرد شاه از رويه و نگرش انگليسي ها نسبت به خود پريشان 

يان روشن كننده اي از سوي خيال مي باشد و مي خواست يك ب
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سي ها ، پيش از عزيمت وي در اوائل ، در باره رويه و نگرش انگليهندرسن

 ) . كتاب 1160صفحه .  ( » ، دريافت كند ماه ژوئن به واشنگتن

ير ، سفوي هندرسن ، از س788. 11 / 5 – 3053 ( 329 سند شماره ◄

 بعد از 1،  1953 مه 30 ، ، به وزارت امور خارجه، تهران در ايرانامريكا

، پيرامون كودتا و گزارش هندرسن  با شاه)  بكلي سري، فوري ، ظهر

 : بعنوان نخست وزير پذيرفتن زاهدي

اين .  دقيقه بطول انجاميد 80 حدود  گفتگوي من با شاه، امروز صبح– 1

 تنهائي در باغ كاخ گفتگو بمنظور رعايت حداكثر ميزان محرمانه ماندن و

 . انجام گرفت 

پيام (     ماه مه 28 مورخ 3067 من پيام منظور شده در تلگراف شماره – 2

: ، گفت اظهار سپاستگزاري اوبا. رساندمرا به اطالع وي ) به شاهچرچيل

دشاه انگليسي ها در گذشته كوشيده اند من را قانع كنند مانند يك پا

اس  قانون اساسي  به مفهوم اروپائي رفتار كنم و از مشاركت ، بر اسمشروطه

د سياست انگليسي ها بنظر مي رس.  اجتناب نمايم در زندگي سياسي ايران

متقاعد شده ام جز اين  شخصا . ، اينك در حال تغيير است در اين زمينه

 كشور ايفا ات نظاميكه شاه نقش معيني در زندگاني سياسي و بويژه در حي

 . شفتگي و هرج و مرج مي شود آ، كشور دستخوش كند

  به وي گفتم مي خواهم نظر خود را بي پرده و صريح نسبت به - 3

، با چه ژنرال يك روشنفكر برجسته نيستاگر : او گفت .  ابراز كندزاهدي

 :، به سه شرط قابل قبول است وجود اين، وي به عنوان نخست وزير

 . يبات قانونيو پارلماني احراز كند وي اين سمت را بر اساس ترت–لف ا

 .  براي احراز اين مقام از پشتيباني سياسي گسترده برخوردار باشد –ب 

 وي براي اياالت متحده و انگليس قابل قبول باشد  و يا اياالت متحده –ج 

نيز ماده باشند به دولت جديد كمكهاي مالي فوري ضرور و آو انگليس 

وي ترجيح مي دهد هيچ تغييري در . كمكهاي اقتصادي عمده اي بدهند 
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دولت صورت نگيرد  تا اينكه تغيير واقع شود و دولت جديد نتواند از 

 . كمكهاي خارجي عمده اقتصادي و مالي برخوردار شود 

برداشت من اينست كه انگليسي ها از دولتي به رياست : به شاه گفتم   - 4

نكه آ، به شرط همينطور اياالت متحده.  مي كنند  استقبالژنرال زاهدي

. ورد آمطمئن باشند شاه نيز از زاهدي پشتيباني كامل و مستمر بعمل مي 

شاه تغيير عقيده دهد و پشتيباني ... ميز است هرگاه آ فاجعه براي ايران

ه وي عقيده خود را تغيير شاه تأكيد كرد ك.  خود را از زاهدي پس بگيرد 

، بايستي به روشني درك ولي شرائطي را كه تعيين كرده است. نمي دهد 

  .و رعايت شوند

 بتواند  از راه كودتا نرال  زاهديژمن عقيده ندارم كه :   شاه گفت - 5

دوستان ژنرال اميني به تدريج مواضع مهم كليدي . به قدرت دست يابد

، در  ژنرال امينيچند ماه پيش، برا.  اختيار خود گرفته اند نظامي را در

شكار از آكفيل كنوني وزارت دربار، كوشيد من را قانع كند كه بطور 

نامبرده . تغيير كرده است  رويه اميني اخيرا. ژنرال زاهدي حمايت كنم 

، يك دولت ضعيف جبهه است» جانشين موقت « دار يك دولت اينك طرف

شاه از من پرسيد نظر من در . يد آدولت مقتدري روي كار   تا كه بعداملي

به نظر من اين به : چيست ؟ من گفتم » جانشين موقت « باره يك دولت 

پشتيباني شاه از . سب شويد ن مي ماند كه سعي كنيد همزمان سوار دو اآ

نندگان از او به دنبال  در صورتي كه در همان حال، حمايت ك،زاهدي

فعاليت » دولت جانشين موقت «  نيز بروند كه به عنوان كانديداي ديگري

گروههاي وابسته به : شاه موافق بود اما  گفت . كند، ثمر بخش نيست 

 .اميني ممكن است بتوانند جلوي زاهدي را سد كنند 

ماتي يا موضوع اختالف  نفت هنوز فعال است و اقداآ:  شاه پرسيد  - 6

، هاي مندر پاسخ پرسش. ن انجام مي گيرد ؟ من پاسخ منفي دادم آروي 

شاه اظهار عقيده كرد كه دستيابي به توافق و حل مسئله نفت با دكتر 
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هر راهي كه ممكن باشد منجر به . سان تر است تا با جانشين وي  آمصدق

. يده گرفته شود حل مسئله اختالف نفت با مصدق شود،  نمي بايستي ناد

حتي اگر اين تالش براي حل مسئله منجر به طوالني شدن دولت مصدق 

 . بگردد 

اميدوارم در صورتي كه هيچ توافقي بر سر اختالف نفت :  شاه گفت – 7

تحده كمكهاي ،  اياالت م بر سر  قدرت بمانداگر دكتر مصدقممكن نشود،  

 بتواند از بحران كنوني  كه ايران، براي اينمالي و اقتصادي كافي

 .يد، به ايران بدهد آبدر

من . رابطه كنوني ميان من وارتش غير قابل تحمل است :  شاه گفت – 8

افسران . ديگر گزارشها در باره رويدادهاي ارتش را دريافت نمي كنم 

براي من، ماندن در .  كنند از من ديدن كنندارتش ديگر جرأت نمي

مگر اين كه وضعيت . تحقير كننده است ، در اين اوضاع و احوال يرانا

ي ديدار از وليعهد عربستان ، برا در ماه ژوئيهمن تصميم گرفته ام. تغييركند

 .به خارج سفركنم  ،سعودي

من .د درباره گفتگوي ما سئوال مي كن اميني مطمئنا: شاه اظهار كرد  – 9

به اميني خواهم گفت شما  جريان  سفر خود به كراچي را بيان كرده ايد 

و من  به . و به من گفته ايد مسئله اختالف نفت ديگر موضوع فعالي نيست 

سان تر است تا با  آبه عقيده من حل اختالف نفت با مصدق:  شما گفته ام

.  تحقق اين امر بكار روندراي هر جانشين ديگر و اميدوارم تمامي مساعي ب

نزد شما مجددانه ابراز اميدواري كرده ام : ، به اميني خواهم گفتو نيز

حتي اگر هيچ توافقي در مسئله نفت نتواند حاصل شود، اياالت متحده 

 .ورد آ بعمل خواهد كمكهاي مالي و اقتصادي براي نجات ايران

ز مفاد اين گزارش را به نظر و تشخيص گاه ساختن دولت انگليس ا آ- 10

 ) كتاب 1162 تا 1160صفحه هاي . ( وزارتخانه مي گذارم 
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 سفير امريكا.  است   سند گوياي شدت ترس شاه از حكومت مصدق:توضيح 

ناگزير مي شود محرمانه با شاه ديدار كند و براي پوشاندن محتواي اين ديدار كه 

، شاه  است كودتا بر ضد نهضت ملي ايرانيار قدرت خارجي شدن برايدست

، شاه پس از اخذ تضمين از حكومت بدين سان. راسته مي سازد آظاهري 

اختيار : نها معني مي دهد آورد كه خود به آ، اينك سه شرط در ميان مي چرچيل

. ، شگفت انگيز مي نمايد  گزارش هندرسن7 و 6بندهاي . اشد كشور بايد با من ب

. و در ايران نمي ماند  ، شاه تأكيد مي كند اگر وضعيت تغيير نكند، ا8اما  در بند 

، به  9و در بنا .  موافقت كرده بود ، ولو با اكراه، با نخست وزيري زاهديپيشتر نيز

راسته آ، ظاهر ...تالف نفت با مصدق ول اخقصد او از حسفير مي فهماند كه 

. سرنگون كردن حكومت مصدق است   مواضعه بر سريعنيبخشيدن به باطن 

وري است كه گفتگو در زماني انجام گرفته است كه مشغول خريدن آدرخور ياد

از اين رو، يكي از سه . نمايندگان براي دادن رأي عدم اعتماد به مصدق بوده اند 

، در و سند.  قانوني جانشين مصدق شود ي با رعايت ظاهرشرط اينست كه زاهد

، با توجه به گفتگو هندرسن با شاه و جمله ميتوان جائي سانسور شده است اما

ميز است هرگاه آبراي ايران فاجعه « : جانشين چه كلماتي شده اند »  ...  « دانست 

 . » در جريان اجراي طرح سرنگوني حكومت مصدق، شاه تغيير عقيده دهد

 و دستيار امريكا...  و و كاشاني     بنا بر اسناد، پس از اين ديدار،  شاه و زاهدي

 : در طرح و اجراي نقشه كودتا مي شوند انگلستان

 به وط است به نامه مصدق ،  مرب1953 ژوئن 5 ، مورخ 330 سند شماره ◄

 سند يادداشتي است كه بايرود، معاون  .، رئيس جمهوري امريكايزنهاورآ

سيا و افريقا، براي وزير آ جنوب وزارت امور خارجه، در امور خاورميانه،

در  يادداشت خاطر نشان مي كند كه بهنگام . خارجه امريكا فرستاده است 

« ، مصدق به او تأكيد مي كند ، سفير امريكا در ايراندرسنبه هندادن نامه 
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نگاه، آو . موجب تأسف بسيار مي شود د،دشكار گرآه چنانچه وجود نام

 : ورد آنكات اصلي نامه را اين سان مي 

 ، ايرانر رفتارها و اقدامهاي انگليسي ها بيان و توضيح مشكالتي كه بر اث– 1

 .نها روبرو شده است آبا 

 بيان نگراني خيلي جدي و وخيم از نتايج احتمالي تضعيف و نابساماني – 2

 و اين كه اين وضعيت تنها  ممكن بيشتر وضعيت مالي و اقتصادي ايران

 است

  با از ميان برداشتن موانع از سر راه فروش نفت و يا  – الف 

 . هاي اقتصادي اياالت متحده حل و بر طرف گردد  افزايش كمك–ب 

ن، از اياالت آفوري  در خواست مبرم جهت افزايش كمك و دريافت – 3

هرگاه  دولت امريكا نمي تواند براي از ميان برداشتن « ،متحده امريكا

 .»  كمك كند موانع بر سر راه فروش نفت ايران

، بايرود به اطالع وزير مي رساند كه پاسخ رئيس شت    ذيل ياددا

در پاسخ، با .  تهيه كرده ايم  هندرسن را به اتفاقجمهوري  به نامه مصدق

، خودداري مي  اقتصادي از قبول تقاضاي افزايش فوري كمكنزاكت

ه هاي  صفح.(  ولي نه به ترتيبي كه پلهاي پشت سر خراب شوند . شود 

 ) كتاب 1163 و 1162

 از سوي ماتيسن، 788,00 / 6 – 1653تلگراف شماره  ( 331 سند شماره ◄

 2 ، 1953 ژوئيه 16، ، تهران، به وزارت امور خارجهكاردار سفارت در ايران

 از گزارش وضعيت سنجي است كه سفارت امريكا)  ، سري بعد از ظهر

 :ورده است آوضعيت سياسي ايران بعمل 

 تا كنون، در ماه ژوئن، هيچ تغيير اساسي در موقعيت داخلي دولت – 1

 ، قوي ترين معتقدان اعتراف مي كنند كه دولت.  روي نداده است مصدق

ديو را به شكل ، نيروهاي مسلح و راينده نزديك،  سازمان اداريآبراي 
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با اين وصف، مشكالت داخلي . ، در اختيار دارد ومنديك مجموعه نير

 . كشور و عدم رضايت عمومي كاهشي نيافته است 

 در مجلس، مخالفت بدون فرو نشستن ادامه دارد  و هر دو طرف خود – 2

را براي انتخاب مهم و غير قابل پيش بيني هيأت رئيسه مجلس كه قرار 

در اين ميان، مسائل ... نند ماده مي كآخر ماه ژوئن انجام گيرد، آاست 

، نفري و سلب مصونيت از مظفر بقائي 8مورد اختالف ، نظير طرح هيأت 

 .نماينده مجلس، به تعويق افتاده است 

است و با پيدايش چند  منعكس  در بيشتر  مطبوعات، انتقاد از دولت– 3

 تند خود را محافل دولتي موضع انتقادي. ، مشخص ترگشته است  روزنامه

وي و سايرين پيوسته بعنوان عوامل   . نسبت به مخالفان، بويژه كاشاني

مخالفان دولت شروع كرده اند اين مضمون را . انگليسي معرفي مي شوند

 ... حمايت مي شود  از سوي حزب تودهتكرار كردن كه رژيم مصدق

ه هم اكنون به عنوان نماد و نقطه اشتراك مخالفان،  موضع شاه ك– 4

، با توجه به تبليغات نامطلوبي با به سفر اروپا  رفتن ملكه ثرياتضعيف شده ، 

، انجام گرفته است)  عات كمونيستي با كمك مطبو( كه در باره اين سفر 

 ...تقويت و بهبود نيافته است 

 زايش قيمتها و درخواستبه صورت اف،  مشكالت اقتصادي كشورخود را– 5

موجودي انبارها كه با نرخ ارزان تر . ، نشان مي دهند افزايش دستمزدها

 پايان رسيده است  به ، عمدتاخريداري شده اند)   ريال 41دالر هر ( ارز  

. ( ، بر اساس نرخ ارز جاري كوتاه مدت سفارش مي دهد و بازار كنوني

. ش سريع قيمتها را به دنبال دارد اين روند افزاي) .  ريال 105هر دالر 

 ...مگر اين كه دولت بتواند جلو اين روند را بگيرد 

 گزارش وزير امور خارجه در باره مسافرت وي و مشاورت وي با سفير – 6

 خط. ها و خيال بافي هاي فراوان گشته است  موجب پيدايش گمانه زني

 براين پايه است نها آعقيده  فكري در ميان محافل طرفدار دولت، نه لزوما



 ٣٩٣

 است و ستانه تعديل و تغيير سياستش نسبت به ايرانآكه اياالت متحده در 

 نظر از حصول دريافت كمكهاي اقتصادي و مالي  بسيار ضرور، صرف

محافل مخالفان نظرات . ، به زودي انجام مي گيرد توافق در زمينه نفت

سبت  رويه محكمتري ن، امريكانهاآبه نظر بدين معني كه . ارند متفاوتي را د

 .، بروز خواهد داد  و در مسئله نفتبه دولت مصدق

جدي انجام مذاكرات ، نسبت به امكان  عالقه و انتظار عمومي در ايران– 7

 )  كتاب 1165 تا 1163صفحه هاي ... (، بسيار  باال است  شوروي–ايران 

در اين سند كه .  است 331 ، پيش از تاريخ سند 332 تاريخ سند شماره ◄

،  در ايرانن، كاردار سفارت امريكا است، ماتيس1953 ژوئيه 13ن آتاريخ 

 :سه موضوع مهم  را به اطالع وزارت خارجه امريكا مي رساند 

، چند گفتگو با يزنهاورآ و مصدقاز زمان انتشار خبر تبادل نامه ميان * 

، انتشار نانآ عقيده نظر كلي اين است كه به. گاه انجام داده ام آيان ايران

، رويه سياسي اياالت متحده را ها اقدام خوبي بوده و بطور روشنينامه 

ن بودند كه آ نگران نهاآ با اين وصف، .نسبت به ايران نشان داده است 

مشاوران افراطي نخست وزير ممكن است به وي اصرار بورزند كه در قبال 

مخالفان دولت . ، دست به تالفي بزند اياالت متحده»  پس زدن و امتناع «

 ... نها را تقويت كرده است آعقيده دارند كه مبادله نامه ها موقعيت 

، مجلس در خست وزيربطوري كه گزارش شده است، با وجود دخالت ن* 

تصميم گرفت از  دولت نيز ظاهرا.  ژوئيه موفق به تشكيل جلسه نشد 12

تن ، در باره بكار گرف ژوئيه و پاسخ دادن به استيضاح14حضور در جلسه 

، تا هنگامي امتناع كند كه مهدي مير شكنجه با متهمان قتل افشارطوس

، به اين مضمون كه هرگاه ژوئيه نهم اشرافي از اظهاراتي كه در جلسه

 ... بيمار است بايد به تيمارستان برود، پوزش بخواهد مصدق
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نند كه نخست وزير ممكن آگزارشهائي كه شنيده مي شود حاكي از * ...

است در خواست رفراندومي را در خيابانها بنمايد و ممكن است براي 

 . انحالل مجلس اقدام نمايد 

، وزارت امورخارجه  ژوئيه8، در  در تهران سفارت امريكا– 1: وضيح دو ت

 را كه در  به مصدقيزنهاورآسوشيتدپرس  رئوس نامه آگاه ساخت كه آرا 

بنا بر اين . ورده است آ ژوئن به تهران فرستاده شده را بدست  30تاريخ 

هاد مي كند در صورت انتشار گزارش خبرگزاري در تهران، اصل نامه پيشن

، سفارت امريكا به  ژوئيه– 9در .  منتشر شوند شنگتنها در تهران و وا

نكه مصدق از درزكردن موضوع نامه آوزارت خارجه اطالع مي دهد  با 

صفحه . ( ها به وضوح ناراحت شده است، با نامه ها موافقت كرده است 

 ) كتاب 1166 و 1165هاي 

 

 شمشير را يزنهاورآ گزارش مي كنند كه حكومت ،، بنفسهاين دو سند: توضيح 

انتشار . ه است  را به اجرا گذاشتسومين طرح براي سرنگوني مصدق از رو بسته و

، با ه مجلسر صحن بايد ده كي، اعالن جنگ بوده است و جنگنامه هاي متبادله

امروز . غاز و پايان گيرد آ، ردن مصدق با رأي عدم اعتماد مجلسسرنگون ك

ن گزارش آ در دست است و بنا بر 1332 مرداد 28گزارش سيا پيرامون كودتاي 

مي دانيم كه طرح سوم خريدن نمايندگان و رأي عدم اعتماد به مصدق بوده است 

، اطالع  يافته و  در گفتگو با سفير امريكاگاهيآن روز از  اين طرح آاما مصدق . 

، قول ) كتاب 1185صفحه   ( 347 در سند .خود از طرح را به او ابراز كرده است 

 :مده است آ اينطور مصدق به هندرسن

  نفر از نمايندگان مجلس را يكجا از سوي انگليسي ها خريداري كرده 03     « 

ساني ممكن آ رأي به 40از اين  رأي 10.  رأي خريداري نشده بود 40 تنها .بودند 

گاه آهنگامي كه من .  هزار تومان خريداري شوند 100به مبلغ ) هريك ( ، بود
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، له خريد نمايندگان در پيشرفت استشدم كه مذاكرات براي پايان دادن به معام

وي انگليسي ها زيرا مجلسي كه از س. تصميم گرفتم مجلس را منحل كنم

 از من مصدق. »  نيست  و بايد منحل شود خريداري شود، شايسته ملت ايران

 يا شما در باره انحالل مجلس نظري داريد ؟ آ: پرسيد 

 و مأموران سيا نقش مؤثر تري نست كه او مي داند سفارت امريكاآيا كنايه از     آ

دانستني است كه چون . بازي كرده اند ؟ » نمايندگان« يسي ها در خريد از انگل

ينده تشكيل شده  نما70انتخابات تمامي نقاط كشور انجام نگرفته بود، مجلس با 

 كافي  رأي خريداري شده  براي ساقط كردن حكومت مصدق40، بنا بر اين. بود 

 .بود 

نند كه به دنبال شكست نقشه ساقط آكي از  حا335 تا 333   بهر رو، سندهاي 

 و انگليس دست بكار نقشه  را از راه مجلس، امريكاكردن حكومت مصدق

  :چهارم، كودتاي نظامي شده اند

گزارش ماتيسن است به  ) 1953 ژوئيه 14 ، تهران ( 333 سند شماره ◄

 عضو فراكسيون نهضت نيندگا در باره استعفاي نماوزارت خارجه امريكا

 :ملي و رفراندوم 

 موجبات پيدايش نند كه مصدقآ    شايعات گسترده امشب حاكي از

 به استعفاء از ، با وادار ساختن كليه نمايندگان جبهه ملير دولتبحراني د

 ...  فراهم خواهد ساخت فراندومن، انجام رآس و به دنبال مجل

شب گذشته كليه « : ، كاردار گزارش مي كند  ژوئيه15در گزارش 

مدند و از نمايندگي آ گرد نمايندگان نهضت ملي در منزل مصدق

به استثناي معظمي كه مسئوليت رياست مجلس . مجلس استعفاء دادند

لس را غير ممكن مي اين اقدام تشكيل جلسه مج. را بر عهده دارد 

 . »سازد زيرا  اينك مجلس فاقد حد نصاب رسمي است 

 ) كتاب 1167صفحه ( 
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 است وضعيت سنجي سفارت امريكا ) 1953 ژوئيه 17 ( 334 سند شماره ◄ 

 :كه ماتيسن به وزارت خارجه گزارش مي كند 

وني بدين گونه از  روند سياسي كن) در سند است... (... ارزيابي سفارت * 

،  در حذف مجلس كنونيشتاب زده مصدقدليل فوري براي اقدام : است 

ذاريهاي رو به افزايش بر به عنوان كانون مخالفان و جلوگيري از تأثير گ

 در هيأت ، از قبيل استيضاح زهري و انتخاب مكي به عنوان ناظرضد دولت

 ... است ،اندوخته بانك ملي ايران

 را به اقدام واداشت تا موضع و موقعيت خود را به فوريت نچه مصدقآ* 

 است كه رويه سياسي اياالت يزنهاورآيك كاسه و متمركز كند، همانا نامه 

نچه را آاين نامه هر.  متحده را نسبت به دولت مصدق روشن ساخت 

ز مصدق ساخته و پرورانده شده ت متحده احمايت اياال» افسانه« بعنوان 

اتحاد شوروي كه » دوستي« مدهاي آ، پيش درهمزمان. بود، پوچ گرداند 

، چيزي بيش از سر و سامان دادن به نظر مي رسد  حد اقل در حال حاضر

به اختالفات مرزي نمي باشد، بي اعتبار شدن سياست خارجي نخست وزير 

 ...س قرار داد را در معرض حمله و استيضاح مجل

 ، نخست وزير مي تواند) تير 30(  ژوئيه 21 خاطره قيام با بهره گيري از* 

، موجبات ترس و وحشت دشمنان با تهييج احساسات طرفداران خويش

ظاهري از در همان حال كه مخالفان يك نماي . ورد آخود را فراهم 

ر  را دا مصدق، به نظر مي رسد كه توانائي نبرد بشجاعت را ارائه مي كنند

 تا هنگامي كه به عالوه، مخالفان. ، ندارند يك مبارزه نهائي و تعيين كننده

شاه همچنان به شكل رام و سر به راه در دست نخست وزير است، فاقد 

  .رهبري هستند

ن آ، راي انحالل مجلس ازطريق رفراندومچنانچه وي دركسب تأييد ب* 

ر مي رسد، توفيق يابد، استقرار ديكتاتوري با طور كه اينك محتمل به نظ
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... ، كامل خواهد گشت انه هاي ظاهري از اشكال دموكراسياندكي از نش

 ). كتاب 1169 و 1168صفحه هاي ( 

 كاردار تصريح مي كند كه بدون وارد كردن شاه در كودتا،  چنين – 1: توضيح 

 و . نقشه اي اجرا كردني نيست 

ين گزارش اينست كه او از عمليات خريد نمايندگان كه يا معناي اآ اما  – 2

گاه نيست و يا چون احتمال كشف رمز آ،  مأموران سيا انجام مي گرفته اندتوسط

، مي بايد چنان گزارش كند كه )بخصوص از سوي روسها( وجود داشته است 

نع از سر راه ، براي برداشتن مازادي بوده و مصدقآپنداري مجلس ستاد دفاع از 

: سندهاي بعدي مي گويند . مده است  آن برآاستقرار ديكتاتوري در مقام انحالل 

نوعي توجيه تراشي براي كودتاي نظامي بود كه در همين روزها، وارد مرحله اجرا 

 . مي شد 

ماده آدادن  و ابالغ نقشه و  براي بازگشت به تهرانمأمور كردن اشرف پهلوي* 

  : شاهباش به 

 : ويلبر آمده است دونالددر گزارش 

 بر كنند مصدق هنگامى كه بطور قطع مسلم شد كه منافع امريكا ايجاب نمى« 

. ، وزير امور خارجه،  سيا را از اين امر آگاه كرد1953قدرت بماند و در مارس 

ز راه عمليات پنهانى، حكومت اى شد كه بنا بر آن، ا سيا دست بكار تهيه نقشه

عوامل دخيل در سرنگونى «برآوردى زير عنوان . گشت مصدق سرنگون مى

برآورد معين كرد . بعمل آمد) 1332 فروردين 27(، 1953 آوريل 16، در »مصدق

در آوريل، . كه سرنگون كردن حكومت مصدق از راه عمليات مخفى ميسر است

انتليجنت سرويس تماس بگيرد و طرح و بايد با  تصميم بر اين شد كه سيا مى

در اواخر آوريل، . اجراى نقشه را دو سازمان، با همكارى با يكديگر، انجام دهند
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تصميم گرفته شد سيا و انتليجنت سرويس، در قبرس، نقشه را طرح و به نظر و 

هاى خارجه امريكا و  تصويب دو مركز سيا و انتليجنت سرويس و وزارتخانه

سفير امريكا در ) 1332 خرداد 13(، 1953در سوم ژوئن . ، برسانندانگلستان

 وارد امريكا  Loy Wesley Henderson " لوى وسلى هندرسون"ايران،

گشت و بطور كامل نسبت به نقشه  و هدفهاى آن و نير قصد سيا در تدارك  

 .و طرف شور شدوسائل مخفى براى رسيدن به اين هدفها، توجيه 

همان زمان، آقاى . كامل شد) 1332 خرداد 20 (1953 ژوئن 10        نقشه در 

، رئيس بخش خاور نزديك و شمال Kermit Roosevelt كرميت روزولت

كه حامل نظرهاى وزارت خارجه سيا و سفير امريكا در ايران، لوى (افريقا در سيا 

 ، رئيس پايگاه سيا در Roger Goiranو آقاى راجر گوئيران ) ود بهندرسون

اين گردهمĤئى براى آن بود . ايران و دو افسر نقشه ريز، در بيروت، ديدار كردند

 ژوئن 14نقشه عمليات، با انجام تغييرهاى جزئى، در . تا در باره نقشه گفتگو كنند

 .، ارائه شدبه انتليجنت سرويس، در لندن) 1332 خرداد 14 (1953

 مورد ،  نقشه نهائى عمليات كه در لندن)1332 خرداد 29 (1953 ژوئن 19       در 

  از سوى سيا و انتليجنت سرويس قرار گرفته بود، براى "روزولت"موافقت آقاى 

  " آلن دالس" س سيا، آقاليم وزارت خارجه و رئي، تستصويب، در واشنگتن

Allen W. Dulles و در .  شد،،سفيرامريكا در ايران"هندرسون لوى"   و

. لندن، نيز، نقشه، براى تصويب، تسليم وزارت خارجه و انتليجنت سرويس شد

وزارت خارجه خواست، پيش از موافقت با نقشه، از موافقت با دو امر مطمئن 

 :شود
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دهد كه جانشين   حكومت امريكا كمك بايسته را در اختيار حكومتى قرار مى- 1 

به ترتيبى كه اين حكومت، تا دريافت درآمد نفت، .شود   مىحكومت مصدق

 و. هاى خود برآيد بتواند از عهده هزينه

خارجه امريكا را راضى ، بطور كتبى و در بيانى كه وزارت  حكومت انگلستان- 2 

كند، نيات خود را در رسيدن به يك حل و فصل خوب و منصفانه بر سر نفت، با 

 .شود، اظهار كند  مىحكومتى كه در ايران جانشين حكومت مصدق

 .        رضايت وزارت خارجه در هر مورد حاصل شد

خارجه امريكا و وزارت وزارت ) 1332اواخر تير (، 1953       در اواسط ژوئيه 

پى آژاكس را دادند و رئيس سيا موافقت .  اجازه اجراى نقشه تىخارجه انگلستان

انتليجنت سرويس با . رئيس جمهورى امريكا را با اجراى آن بدست آورد

 لت، پيشنهاد كرد آقاى روزوهمĤهنگى با سيا و سفير امريكا در ايران، هندرسن

وزارت . ، در مراحل واپسين عمليات، برعهده گيردفرماندهى عمليات را در تهران

 كه بعنوان مشورت به - خارجه امريكا تصميم گرفت عاقالنه اينست كه هندرسون

تهران، تا پايان عمليات  سفر خود را به محل مأموريت خود، - آمده بود واشنگتن

سيا و انتليجنت سرويس، باتفاق، سازماندهى كردند تا . در تهران، به تأخير اندازد

يك افسر سيا بطور موقت در . كه در جريان عمليات، قبرس مركز ارتباط بگردد

اتصال مجريان طرح با مقامات امريكائي و آن، مستقر بشود و در واشنگتن، 

ارتباط سه جانبه سريع، با استفاده از . برقرار شودمركزي انگليسي از سوي اداره 

زمان انجام عمليات، . امكانات سيا ميان تهران و قبرس و واشنگتن برقرار شد

 .معين شد) اواخر مرداد(اواسط ماه اوت 

ها،  بايد، از راه روزنامه        در ايران، عوامل تبليغاتى سيا و انتليجنت سرويس مى

كردند كه شدت روز  ، تبليغاتى را رهبرى مى روحانيان تهرانها و دست نوشته
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 بهر ترتيب ممكن هدف اين تبليغات تضعيف حكومت مصدق. كرد افزون پيدا مى

كردند كه هرگونه  بايد اظهاراتى را مى در امريكا، مقامات عالى حكومت مى. بود

دادند و اين  تصادى امريكا، بر باد مىاميد نخست وزير، مصدق، را به كمك اق

كند را در ذهن عموم ايرانيان،   كه امريكا از رژيم مصدق حمايت مى اسطوره

 .شكستند مى

، بعنوان كسى كه           سرلشكر فضل اهللا زاهدى، عضو سابق حكومت مصدق

. انتخاب شد در مقام نخست وزيرى است، ،  مصدق يبيشتر از همه درخور جانشين

 به مخالفت آشكار با او. زيرا او تنها كسى بود كه شخصيت اين مقام را داشت

بايد با زاهدى  سيا مى. داشت مصدق برخاسته بود و هواداران درخورى نيز مى

گرفت و او را از نقشه عمليات خود و قصدش بر نشاندن او به مقام  تماس مى

كرد تا كه سيا،   دفتر نظامى ايجاد مىبايد يك او مى. كرد نخست وزيرى، آگاه مى

 .كرد با همكاريش، جزئيات نقشه عمليات را تعيين مى

همكارى او براى . داد از آغاز، همكارى شاه بخش اساسى از نقشه را تشكيل مى* 

 عمليات مورد نظر را انجام دهند و قانونى گرداندن جانشين اينكه پادگانهاى تهران

از آنجا كه شاه نشان داده بود مردى بى . زير جديد، ضرور بودشدن نخست و

تصميم است، بنا بر آن شد كه فشار به او براى اينكه همكارى كند، اشكال زير را 

 :پيدا كند

بايد از اروپا   خواهر، دوقلو، قوى و پر تحرك شاه، شاهزاده اشرف پهلوى، مى- 1 

گفت  بايد به شاه مى او مى. كرد  مىادار به عزل مصدقآمد و شاه را و  مىبه تهران

اند به تهران آيد و از   با او تماس گرفته و از او خواستهمقامات امريكا و انگلستان

 .شاه عزل مصدق را بخواهد
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 Norman  " نورمن شوراتسكف" تمهيدات الزم بعمل آمدند تا ژنرال- 2 

Schwarzkopf رئيس هيأت مستشارى سابق امريكا در ژاندارمرى ايران، كه ،

بايد نقشه را براى    مى"شوارتسكف". مورد عالقه و احترام شاه بود، به ايران آيد

 از نخست وزيرى كرد و از شاه دو فرمان، يكى فرمان عزل مصدق شاه تشريح مى

گرفت و شاه را برآن  ىو ديگرى فرمان نصب زاهدى به نخست وزيرى را م

 .داشت ارتش را فرا خواند به تاج و تخت وفادار بماند مى

بايد پيام   كه حسن نيتشان بر شاه محرز بود، مى عامالن بومى انگلستان- 3 

كردند كه امريكا و انگلستان،   به شاه را تقويت و شاه را مطمئن مى"شوراتسكف"

 .اند قدام گرفتهمشتركا  تصميم به اين ا

 ، به نمايندگى از رئيس "روزولت" اگر اقدامات باال نتيجه ندادند، آقاى - 4 

وقتى . كرد بايد شاه را وادار به امضاى دو فرمان باال مى جمهورى امريكا، مى

شدند، در روزى كه بنا بر نقشه معين شده بود، سيا آنها را در  فرمانها امضاء مى

بايد در محلى، خارج از  درروز موعود، شاه مى. داد مى  قرار"زاهدى" اختيار

و زاهدى، مجهز به فرمانها و حمايت نظامى، بدون بيم از . گزيد ، اقامت مىتهران

تغيير رأى شاه و بدون اينكه خطرى جان شاه را تهديد كند، حكومت را از 

 . ستاند ، مىمصدق

بايد تا جائى كه ممكن بود، مطمئن  ، سيا مىز راه عوامل نظامى در تهران       ا

ديد كه مورد تأييد شاه گشت قواى ارتش مستقر در تهران از نخست وزير ج مى

اظهارات مقامات دولت كه در امريكا بعمل . خواهد بود، پشتيبانى خواهند كرد

 داشتند و سهم بزرگى در سقوط مصدقاى بر ايران و  آمدند، اثر تعيين كننده

 :مصدق يافتند
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 به -:كند  مرداد را منتشر مى28 كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين  نگاه كنيد به ( 

اكتبر :  تاريخ انتشار-1951مارس :  تاريخ نگارش-ن  ويلبر. قلم دكتر دونالد

  انتشارات انقالب -– ابوالحسن بنى صدر ترجمه و كامل شده از  -1999

   ) 4 تا3 ص- تنظيم براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى-اسالمى

اره مقام بلند پايه انگليسي، در شرح حالي   كه در ب« ، وودهاوس. ام . سي اما *

 ،)جكس آ(شرح عمليات چكمه « ، تحت عنواننآخود نوشته است ودر دو فصل 

طرحي كه من به ... ماده  داشتم آزد خود يك طرح مقدماتي من ن« : مدعي است 

عمليات چكمه « ، به داليل واضحي، نام  )1952اواسط ماه نوامبر (  بردم واشنگتن

ترجمه فرحناز شكوري » مليات چكمهع« وودهاس .م.ا. سي(».ن گذاشته شد آبر» 

.. .« و )  38 و 37 ص- 1367،تهران نشرنور -احمدبشيري به كوشش و با مقدمة

،  پس از بازديد از تهرانقاي كرميت روزولتآرئيس عمليات سيا در خاورميانه، 

او به زودي نسبت به امكان ...  توقف كرد در مراجعت به واشنگتن، در لندن

 ) ژاكس خواندندآت ن را عملياآكه امريكائيان  ( »عمليات چكمه « موفقيت 

)  براي متقاعد كردن شاه(اولين كوشش « و ) 45 و 44 ص  –همانجا ( متقاعد شد 

معاون من به همراه يك . از طريق پرنسس اشرف كه مقيم سوئيس بود به عمل آمد

  )63  ص  -هماجا(» يي به ديدار او شتافت مقام امريكا

                                                                                                                                                                                         
اتي كردند كه اظهار يزنهاور و دالسآ،  به مصدقيزنهاورآبه دنبال انتشار پاسخ * 

ن، شاه آيزنهاور يكي از دو رمز بود كه با شنيدن آ، اظهارات بنا بر قول وودهاوس

رمز .  دستور كودتا را داده است مي بايد اطمينان مي يافت رئيس جمهوري امريكا

 با ايد مي داد حاكي از اين كه چرچيل در يكي از برنامه ها بدوم را بي بي سي 

 نيز بر طبق نقشه دراواسط ماه  اين عمل« وودهاوس مي نويسد. كودتا موافق است 

 :) 65 و 64 ص –همانجا ( » .اجرا رشد ) 1332 مرداد 19(اوت 
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پرزيدنت آيزنهاور به نخست وزير، ) 1332 تير 18((1953 ژوئيه 9 انتشار نامه - 1

 كرد كه شرط كمك خود را در گروي  ، روشن1953 ژوئيه 29، در مصدق

  .، در واقع به ايران كمك نخواهد شدقرار داده است»    با انگلستانانتوافق  اير«

   به آيزنهاور، نامه اي )1953 مه 29(1332خرداد  در   دكتر مصدق    در حقيقت،

نفت و موضع ايران در قضيه غرامت، از او  اشاره به مذاكرات نوشت و ضمن 

 در جواب نامه دكتر مصدق با آيزنهاور . درخواست كمك مالي و اقتصادي كرد

اين بوده است كه  مريكاعقيده  اياالت  متحده آ« :يك ماه تأخير تاكيد كرد كه  

د و اطمينان به چنانچه قراري در باره غرامت داده شود، در سراسر دنيا، حسن اعتما

 مصمم است كامال متمسك به اصولي باشد اين معني تقويت خواهد شد كه ايران

 گردد و اين امر مؤيد با شكوهي از ملل آزاد امكان پذيركه به موجب آن جامعه 

اعتبار بين المللي ايران خواهد بود و سبب خواهد شد پاره اي معضالت مالي و 

چون ايران و كشور متحد . ه ايران است حل شودج متواقتصادي كه اكنون

 نتوانسته اند نسبت به غرامت توافق حاصل نمايند، اين امر حكومت انگلستان

 ،وردهاياالت  متحده امريكا را از ادامه مجاهداتي كه براي كمك به ايران بعمل آ

 .»بازداشته است

 و مردم  و حتي در ميان امريكائيان كه نسبت به ايراندر اياالت متحده آمريكا « 

 دارند، اين فكر قوت دارد كه تا زماني كه  راايران منتهاي همدردي و دوستي

و با انعقاد ورد آايران نتواند از فروش نفت و محصوالت نفتي وجوهي بدست 

،  بفروشد به مقادير زياد رايرانقرارداد عاقالنه اي درباره غرامت، بارديگر  نفت ا

هرگاه حكومت اياالت  متحده بخواهد به ميزان معتنابهي از طريق اقتصادي به 

 شرط انصاف را رعايت نكرده ايران كمك كند، در حق مؤديان مالياتي آمريكا

با خريد نفت ايران از طرف حكومت  اياالت  متحده، عميقا  مخالفت .  است 
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 اين احساسات نيز در اياالت  متحده به ميزان معتنابهي وجود دارد .ندكردخواه

سيسات أكه هر گاه  بنا شود صرفا  بر مبناي از دست رفتن دارائي مادي، يعني ت

شركتي كه ملي شده است، مسئله پرداخت غرامت حل گردد، اين ترتيب راه حلي 

ر باره چنين راه حلي ممكن نخواهد بود كه بتوان آن را عادالنه خواندو توافق د

دوستانه اقتصادي دارند،  به بل ملل آزاد را كه با هم ارتباط است اعتماد متقا

 ».ضعف  متمايل سازد

بسياري از هموطنان دوستدار معتقدند كه  نظر  به احساسات پرهيجاني كه هم «   

برانگيخته شده است، كوشش هايي كه   و هم دركشور متحد انگلستاندر ايران

بوسيله مذاكره مستقيم به منظور تعيين مبلغ غرامت بعمل آيد،  بيشتر ممكن است 

عقيده آنها . به جاي ايجاد حسن تفاهم، مايه افزايش اصطكاك و اختالف گردد

پيوسته چنين بوده است كه عملي ترين و منصفانه ترين وسيله قطع و فصل مسئله 

ت كه اين امر به يك هيئت بين المللي بيطرفي ارجاع گردد و آن غرامت آن اس

با .... هيئت، كليه دعاوي طرفين را براساس ماهيت دعوي مورد مطالعه قرار دهد

بيان  اين مطلب سعي ندارم براي حكومت ايران مصلحت انديشي كنم وبگويم چه 

كته است كه با نصرفا  سعي من توضيح اين . به نفع حكومت ايران است چيز بيشتر

، چرا حكومت  اياالت متحده اكنون درمقام و موقعيتي نيست اين اوضاع و احوال

 » .... كه بتوان بيشتر از پيش به ايران كمك كند، يا نفت ايران را خريداري  نمايد

  كه طي نامه خود به دكتر مصدق گفتني است  كه رئيس جمهوري آمريكا« 

  را  بي انصافي در حق مؤديان مالياتي  مردم آمريكاكمك اقتصادي آمريكا

، براي كمك به دولت 1332قلمداد كرده بود، يك ماه پس از كودتاي مرداد ماه 

 فني   دالر بعنوان كمك000/004/23 با پرداخت مبلغ ،دست نشانده زاهدي

 ميليون دالر كمك فوري و ضرور در 45موافقت كرد و چند روز بعد نيز مبلغ 
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وقتي انگليسي ها  ژست آشتي « به نوشته آيزنهاور. اختيار دولت كودتا قرار داد

.  نيز نرمش نشان دهندجويانه بخود بگيرند و شاه و نخست وزير جديد ايران

 »...ي  خود به ايران ادامه خواهد داداياالت متحده  به كمك هاي مال

  سرهنگ – 1332 مرداد 28 و كودتاي  ايرانجنبش  ملي شدن صنعت نفت(

  )279 و 278 ص - 1378،  چاپ هشتم– شركت سهامي انتشار -مرضا نجاتي غال

، 1953  ژوئيه28اظهارات وزير خارجه امريكا در كنفرانس مطبوعاتى  «- 2 

فعاليت روز افزون حزب كمونيست غير قانونى در ايران و چشم ... «حاكى از آنكه 

دامن گستردن . بستن حكومت ايران بر آن، موجب نگرانى حكومت ما گشته است

فعاليتهاى آن حزب و رويه اغماض حكومت ايران، موافقت با كمك به ايران را 

 ».گرداند مشكل مى

ى در اجتماع فرمانداران اياالت امريكا در سياتل، كه  اظهارات رئيس جمهور- 3 

در آن، پرزيدنت آيزنهاور تصريح كرد امريكا، دست روى دست، شاهد رفتن 

 . شود، اثرى قطعى كردند كشورهاى آسيا در پشت پرده آهنين، نمى

هاى عمده  ها و مجله   در همكارى با وزارت خارجه، سيا چند مقاله در روزنامه

ها در ايران منتشر شدند، اثر روانى  هاى اين مقاله وقتى ترجمه. شار دادامريكا انت

 ». سهم پيدا كردندمنتظر را بر ايران گذاشتند و در جنگ اعصاب بر ضد مصدق

 به قلم -:كند  مرداد را منتشر مى28 نگاه كنيد به كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين ( 

 -1999اكتبر :  تاريخ انتشار-1951مارس :  تاريخ نگارش-ن  ويلبر. دكتر دونالد

 تنظيم -  انتشارات انقالب اسالمى-– ترجمه و كامل شده از  ابوالحسن بنى صدر

   ) 5 ص-براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى

 6يك مأمور  و در كوشش بعدي، دراواخر ژوئيه، يك سرهنگ ارتش آمريكا * 

-  MIرفتند تا با اشرف خواهر دوقولي شاه كه درقمارخانه هاي   به  فرانسه 
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اشرف پس از اين كه از سرهنگ تعهد . دوويل مشغول بازي بود مذاكره كنند 

 از شاه به ست بخورد آمريكابدون اجازه اي مبني بر اين گرفت كه اگركودتا شك

 او بدان عادت داشت پشتيباني خواهدكرد قبول كرد با برادرش صحبت كهسبكي 

 ترجمه – گازيوروسكي. ج.  مارك– و شاه سياست خارجي آمريكا(» ....كند

 )137 تا 136 صص -1371 چاپ اول – نشر مركز – فريدون فاطمي

كه در » عمليات كودتا« با اي جلب همكاري اشرف پهلويبر،    به روايت ديگر

با او )   تير 19(  ژوئيه 10مقرر شد كه در روز«  آن هنگام درپاريس حضورداشت 

(  ژوئه 20  باز گردد و در حدود او را ترغيب نمايند تا به ايران تماس  بگيرند  و

 كه  نخست قرار بر آن شد  كه  اسداهللا رشيديان.به ديدار شاه  برود)   تير 29

هنوزهم در ژنو بسر مي برد، با اشرف مالقات و وي را براي ديدار مشتركي با 

، آماده  و سازمان سيا اطالعاتي بريتانيا، از سوي سرويس"ميد" و "دارابي شاير"

رويس اطالعاتي  بريتانيا  به مركز  فرماندهي قول داده بود كه هر زمان مي س( كند 

با )  تير19(  ژوئيه 10 در روز "ميد ").  ترتيب دادتوان اين ديدار را در پاريس

در .  راهي پاريس شد"دارابي شاير" رسيد و بي درنگ با همراهي هواپيما به لندن

شاهدخت اشرف درپاريس حضورنداشت و .   غير منتظره روي دادآنجا تأخيري

 بسر  مي برد  و "ريورا"بود كه معلوم شد او در )  تير 24(  ژوئيه 15تنها در روز 

 او در اين  ديدار با لحني گاليه آميز اظهار  . با او  ديدار كرد" اسداهللا  رشيديان"

 ،با وجود اين. ي پذيرش نقش پيشنهادي نداردداشت كه هيچ شور واشتياقي برا

نشستي با اوبرپا كردند كه طي آن شاهدخت اشرف »  رسمي « روز بعد نمايندگان

  در لندن به روزولت"ميد". پذيرفت تا هركاري را به او واگذار كردند انجام دهد

 گويد رفتنش ف مصرانه ميشاهدخت اشر: ولويت در باره اين ديدار گزارش داد

.   دامن مي زند را واكنش سخت وشديد مطبوعات هوادار مصدق،به تهران
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همچنين اظهار اميدواري كرد كه ما بتوانيم پاسخ كار ساز و دندان شكني به 

. )   ، گزارش خود را  در لندن به روزولت و لويت داد"ميد". ( مطبوعات بدهيم

محل  پاريس بازگشت و تا رهسپاري اشرف به ايران در حوالي او آن گاه  به

 – مترجم دكتر  غالمرضا  وطن دوست -اسناد سازمان سيا(» .او اقامت كرداقامت 

 )100 تا 99 ص -1379 چاپ اول -رسا مؤسسه خدمات فرهنگي

و   در خاطراتش  فاش گفته است كه دو مأمور، يكي از سيا     اشرف پهلوي

، با او ديدار كرده و او را  )"ميد"  و "دارابي شاير"(ديگري از انتليجنت سرويس، 

او مي   فرستاده اند تا شاه سابق را از نقشه كودتاي آنها مطلع كند وبه ايران

 - فردي ايراني كه اسمش را نمي توانم بياورم1953در تماس در تابستان «:نويسد

مي نامم، به من تلفن كرد و )  اسداهللا رشيديان (  " ب"از اين پس او را آقاي

 وقتي كه او را پذيرفتم گفت كه اياالت متحده و بريتانيا. گفت پيغامي فوري دارد

شاه حل بي نهايت نگران او ضاع ايرانند و طرحي  ريخته اند كه مشكل را به نفع 

هنگامي كه . او افزود كه براي اجراي اين طرح به كمك شما احتياج داريم. كنند

 يك امريكائي و –جزئيات را از او پرسيدم گفت اگر حاضر به مالقات با دو نفر 

 باشم كه نام آنها را نمي تواند فاش كند، جزئيات طرح را برايم –يك انگليسي 

 .روشن  خواهند كرد

،  هم گذرنامة  خوب  مي شناختم، مي دانستم كه او را " ب"آقاي    از آنجا  كه 

يي دارد و با مقامات عاليرتبة امريكايي نيز در تماس ي و هم گذرنامة  امريكاايران

د به نگاه كني. (است  و چون به او اعتماد داشتم، با پيشنهادش موافقت كردم 

- ترجمه حسين ابوترابيان– در تبعيد اشرف پهلويطرات  خا–دوچهره در آئينه 

   )1381 نشر حكاتت -  252
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يي كه خود را نمايندة خصوصي جان فاستر امريكا« با       مالقات بعدي اشرف

 اعالم  ايندة وينستون چرچيل  معرفي كرد و مرد انگليسي بود كه خود را نمدالس

  ).253 ص -همانجا ( ».نمود  كه حزب محافظه كارش  اخيرا  به قدرت رسيده بود

را  از طرف »  پيغام رساندن به شاه «   اشرف  ماموريت ، در سومين مالقات

 سفيري در چون در آن زمان بريتانيا« طراحان كودتا قبول مي كند  و مي نويسد 

يي  نداشت و اين  ماموريت مي بايست خارج از مجاري ديپلماتيك امريكاايران

  ) 255 ص –همانجا »  انجام مي گرفت

عمل در خدمت بيگانه وخيانت به كشوراست و نست اين   اشرف بخوبي مي دا

 فقط اين سئوالها خاطرم را اندر تمام هشت ساعت پرواز به تهر« :اذعان مي كند

 مرا در فرودگاه بشناسد چه خواهد اگر يكي از افراد مصدق: مشغول كرده بود

ورت  ورود غير قانوني ام را شد؟ اگردستگيرم كنند چه مي شود؟  در آن ص

 در گذرنامه ام نبود؟  آنهم در حالتي كه مهر خروج از فرانسه-چگونه  توجيه  كنم

اگر در فرودگاه  مانع ورودم مي شدند نه تنها  تمام نقشه ها باطل مي شد بلكه 

ممكن بود يك افتضاح سياسي بار بيايد، و مصدق حربة  ديگري  براي خلع شاه از 

  ) 256  -همانجا »  سلطنت بدست بياورد 

)    با اسم  شفيق1332 سوم مرداد ( اشرف در تاريخ بيست و پنجم ژوئيه    « 

گونه كه پيش  همان. همچون يك مسافر عادي با پروازي تجارتي واردتهران شد

 چرا كه اشرف نه از .  طوفاني  برپا كردبيني  ميشد، بازگشت غيرمجاز اوبه ايران

ين مسأله  و هر دو از اي بازگشت خواسته بود و نه از دولت مصدق خود شاه اجازه

اي را كه ازطريق  شاه ازديدار با اوخودداري كرد، اما اشرف نامه. خشمگين بودند

يس بيوتات شاه و در سراسر ئ  سليمان بهبودي ر.ده شد به او دا) بهبودي( واسطه

بود  اين نامه حاكي از آن . اين دوره،  سخت به شاه وفادار و از خود گذشته بود
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موريتي  همانند ، قرار است در اجراي  مأيي شوارتسكفكه ژنرال آمريكا

از اين خبر  به گرمي استقبال كرد  و شاه . مأموريت خود اشرف به ديدار شاه برود 

اين نشست با . خواهرش را به حضور پذيرفت)  مرداد7( ژوئيه 29در عصر  روز 

اسناد سازمان (» ...سخناني تند آغاز شد  و با لحني آشتي جويانه به پايان رسيد 

 چاپ - مؤسسه خدمات فرهنگي رسا– مترجم دكتر  غالمرضا  وطن دوست -سيا

 )100  ص -1379اول 

، موجب ه در همدستي با توطئه چينان داشت با سوابقي كورود اشرف به تهران   « 

 به شاه صدقدكتر م.  گشت اعتراض شديد مطبوعات و محافل اجتماعي  ايران

بگفتة ابوالقاسم .  ساعت تهران را ترك كند48پيغام داد كه اشرف بايد ظرف 

اميني وزير دربار، اشرف در بارة علت ناگهاني ورودش به تهران چنين بهانه آورده 

من قصد خاصي از آمدن به ايران ندارم، فقط آمده ام از محل فروش اموالم، « :بود

 دالر تهيه كنم و براي معالجه فرزندم كه مدتهاست مبتال به سل مبلغ بيست هزار

روز بعد، اعالميه اي از طرف » .استخواني بوده و درسويس بستري است برسانم

وزير دربار بدين مضمون صادر شد كه چون اشرف بدون كسب اجازه از شاه و 

ور شخصي پس از انجام ام. بي اطالع وارد تهران شده، به مشاراليها اخطار شد

» .اشرف در روز  ششم مرداد ماه، از ايران خارج شد. بيدرنگ كشور را ترك كند

  سرهنگ – 1332 مرداد 28 ايران و كودتاي جنبش  ملي شدن صنعت نفت(

 ) 370 ص ، 1378،  چاپ هشتم– شركت سهامي انتشار -غالرمرضا نجاتي 
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 يدآدر مي كس به اجرا ژاآنقشه 
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  و مهندس احمد رضويداهللا معظميبمهندس احمد زيرك زاده، دكتر ع

 از رهبران نهضت ملي ايران
 

، »مكالمات تلفني « ، ، اسناد دالسيزنهاورآكتابخانه   ( 335 سند ◄

لفني فوستر دالس وزير امور خارجه، گفتگوي تيادداشت مربوط به 

، لن دالسآا   صبح، مذاكرات تلفني ب10: 55  ، 1953 ژوئيه 24، واشنگتن

زيرا خبر از ورود نقشه كودتا به مرحله عمل . بسيار مهم است )  رئيس سيا 

 :مي دهد 

شما ،  ديروزدر جلسه گفتگوي: ظهار كرد وزير امور خارجه تلفن و ا    « 

لن آيا منتفي است ؟  آ . ، موضوع ديگر را ذكر نكرديدراجع به ايران

ن موضوع بطور آ. ن صحبت نمي كنم آمن در باره :  پاسخ داد دالس

 . مستقيم به تأييد و تصويب رئيس جمهوري رسيده و هنوز فعال است 

دام ديگري  را از دست زدن به هر اقيا اين موضوع ماآ:      وزير پرسيد 

لن آ يا اينكه گزينه هاي ديگري وجود دارند  ؟  زاد مي كندآبي نياز و 

، نآشاش ها نقل نمود كه در خالل عبارتي را در باره بروز اغت ... دالس
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 نگاه. را سركوب نمائيد  شما نمي توانيد اراده مردم:  اظهار كرد مصدق

 . كنيد در چين چه اتفاق افتاد 

هرگاه . ند      نامه وي عبارت از كليات اموري  خواهد بود كه رويداده ا

راز  متكي مي شود، اب، بيش از پيش به حزب تودهما به سبب  اين كه وي

وزير امور خارجه  .  ن برخوردار مي  گرددآ طرح ما از ،نگراني نمائيم

. نست كه وي جاي ديگري براي تكيه كردن ندارد آ علتش :اظهار كرد 

طرح به نحو رضايت بخشي در حال پيشرفت } جراي ا{:  گفت لن دالسآ

خرين لحظه خود را پس بكشد آن مرد جوان ممكن است در آولي . است 

ولي خواهر موافقت كرده است . وي يك موجود غير قابل توجيه است . 

 ) كتاب 1170 و 1169فحه هاي ص( » . برود 

، يكي وزير امور خارجه و ديگري رئيس سيا، با گفتگوي برادران دالس: توضيح 

 : با وجود روشن مي كند . ايماء و اشاره است 

، پيش از تاريخ اين گفتگو، ، رئيس جمهوري امريكايزنهاورآرا  طرح كودتا – 1

 . تصويب كرده است 

 و . ، توجيه گر كودتا است  به حزب توده افسانه تكيه مصدق– 2

شاه ( » ن مرد جوان « آدارد كه طرح دردست اجرا است اما اين نگراني وجود– 3

 و »خود را پس بكشد«خرين لحظهآدر...  و، با وجود تضمين چرچيل)

 انجام گرفته و او پذيرفته است به  اين تاريخ، گفتگوها با اشرف پهلوي در– 4

 .ماده شركت در اجراي نقشه بگرداند آ برود و او را ايران

، وضعيت سنجي سفارت   )1953 ژوئيه 25 ، تهران  ( 336 سند شماره ◄ 

 : سط ماتيسن به وزارت امورخارجه گزارش مي شود  است كه توامريكا

 ژوئيه 21 اينك بدون اطمينان از اين امر كه از تظاهرات ،   مصدق- 1

، با وجود اين.  را  رو نكرده است ،  دست خودچگونه بهره برداري نمايد

قرائن و نشانه هائي وجود دارند حاكي از اين كه او مخالفتي با بكارگيري 



 �١٣

  تظاهرات و نمايشها بعنوان وسيله اي براي تأكيد بر وجود خطر حزب توده

 . نزد جهان غرب ندارد 

ينده مردد و نامطمئن آ در باره گزينش مسير ، به چند دليل مصدق– 2

 :است 

 ، يزنهاورآ و بادله نامه ميان مصدق  م-الف 

د ترديد در باره  و وجو، از تهران، سفير امريكا ادامه غيبت هندرسن–ب 

 ، تاريخ بازگشت وي

با شوروي موجب پيدايش هشدار و » گفتگوها «  اين واقعيت كه –پ 

ن آملموسي كه بتواند از نگراني نزد ما نشده است و تا كنون هيچ نتيجه 

 ،نزد عامه، بهره برداري كرد  پديد نيامده است

 ژوئيه به نمايش در 21 كه در تظاهرات  توانمندي فراوان حزب توده–ت 

 و. مد آ

 . دشواريهاي اقتصاد داخلي –ث 

عمده مبادله نامه ( ن كه عوامل باال آ قرائني وجود دارند حاكي از – 3

موجب شده است كه برخي از پشتيبانان مصدق  ) نهاوريزآ و ميان مصدق

نان بايد به پشتيباني خود آيا آمردد شوند و از خويشتن سئوال كنند كه 

 لكن شك و ،شكار نگشته استآادامه دهند ؟ تا به حال هيچ ترديدي 

 .شكار است آترديد بويژه در ميان طرفداران ميانه روتر 

.  كه وضعيت بالتكليفي و ترديد همچنان ادامه مي يابد  عقيده دارد– 4

 ، هر گامي كه مصدق براي مدت زمان ديگري ادامه يابداگر روند كنوني

نتايج اين روند .  مي شود بردارد، موجب افزايش اتكاي او به حزب توده

 ) كتاب 1171و  1170صفحه هاي . ( شكار و نيازي به بيان ندارند آ

، مربوط مي شود به )تاريخ قيد نشده است   ( 337  سند شماره ◄

ي ، صدور بيانيه اي از سونآ با فرانك وايزنر و  موضوع السگفتگوهاي د

كه يا به امضاي » تأثير فراوان بيانيه « ، بر در اين گفتگو. وزير خارجه است 
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صفحه . (  منتشر شود،  تأكيد مي شود وزير خارجه و يا به امضاي رئيس سيا

  )1172 و 1171هاي 

، اسناد يزنهاورآ ، كتابخانه 1953 ژوئيه 28 واشنگتن  ( 338  سند شماره ◄

، رئيس سيا لن دالسآالس وزير امور خارجه با گفتگوي فوستر د ) دالس

سند حاكي از سه بار تلفن در باره محتواي بيانيه .   است در باره ايران

در گفتگوي دوم، وزير خارجه مي گويد همكاران او مايل نيستند . است 

، وزير خارجه از برادرش مي در تلفن سوم.  اين حد پيش برويم كه تا

يا افزايش كمك و آچيست ؟  » مفهوم هر كمك بيشتري به ايران « : پرسد 

همه اهميت : لن دالس پاسخ مي دهد آن مراد است ؟ آل يا قطع كام

زماني كه : ويد وزير خارجه مي گ. مطلب در بكار بردن همين كلمه است 

لن دالس كار را آ. يده تر و مزورانه تر خواهد شد ، پيچبيانيه ترجمه شود

، يزنهاورآبر عهده و قضاوت فوستر دالس مي گذارد كه با توجه به نامه 

 ) كتاب 1172صفحه . ( جمله را تحرير كند  

وعه است  و اطالع مي دهد  ، يادداشت سردبير مجم339 سند شماره ◄

، كنفرانس مطبوعاتي برپا كرده و در  ژوئيه28، وزير خارجه، در كه دالس

اينگونه ،  درايرانافزايش توانائي حزب تودهپاسخ به خبرنگاري در باره 

 :پاسخ داده است 

، بويژه گسترش فعاليت هاي حزب غير قانوني تحوالت اخير ايران      « 

، موجب د از سوي دولت ايران تحمل مي شودكمونيست كه بنظر مي رس

، براي اياالت ايران رااين رويدادها دادن كمك به . نگراني ما گشته است 

 ن كشور،اينگونه فعاليتهارا تحمل مي نمايد،آمتحده، تا هنگامي كه دولت 

 » . دشوارترمي سازد 

ن يادداشتي است پيرامو ) 1953 اوت 11، واشنگتن  ( 340 سند ◄

ن نگراني ايران آ و  موضوع ، عضو مسئول امور ايرانگفتگوي استوتزمن

شركت كنندگان  . مريكا اشكار روابط ايران و اياالت متحدهآاز سرد شدن 
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سئول امور  ، سفير ايران در امريكا و جان جرنگن، م، اللهيار صالحدر گفتگو

، تركيه و ايران وزارت امور خاورميانه  و استوتزمن، از اداره امور يونان

 :خارجه 

، از  اوت11 صبح روز 11  : 30در ساعت سفير، به درخواست خود، * 

از رويدادهائي كه بنظر او معرف : وي اظهار داشت . جرنگين ديدن نمود 

، نگران شده  است نسبت به ايرانرويه غير دوستانه اياالت متحده امريكا

، اظهارات اخير وزير امور خارجه و رئيس جمهوري نآشواهد  . است 

ظهارات  و وضعيت سياسي در وي به تفصيل اين ا. نگران شده هستند  

در خواست كرد كه حتي ، ورد بحث قرار داد و در نتيجه خودايران را م

ر نباشد كمك اضافي به ايران بدهد، اگر براي دولت اياالت متحده ميس

نسبت » وري آزيان « ، امريكا دست به اقدام مع الوصف، او اميد وار است

  .به روابط خود با ايران نزند

، بازنگري و خاطر نشان ي مساعي ما را براي حل مسئله نفتچرنگين و* 

كرد كه به نظر مي رسد تنها موضوع غرامت باقي مانده است كه بايد 

 شما نمي بايستي انتظارداشته باشيد كه مصدق:  پاسخ داد صالح. فيصله يابد 

اياالت متحده نمي . بدهد » پاداش «  ،به انگليسي ها بابت بودن در ايران

ع هيچگاه بنظر او نمي رسيد كه اين موضو. بايد به مسئله غرامت بچسبد 

بايد روي شما مي . ، بطور دوستانه اي حل شود ميان مصدق و انگليسي ها

، يعني ممانعت از سقوط ايران به زير چنگال موضوع بزرگ تر و مهم تر

 ) كتاب 1174 و 1173فحه هاي ص... ( كمونيسم متمركز شويد 

نها را گوياي  سرد شدن روابط  آ   كه اللهيار صالحاظهارات دالس: توضيح 

 4روز ، در همان يزنهاورآاما . مده اند  آ339 دانسته است، در سند  با ايرانامريكا

ورد بود كه هم چراغ سبز به شاه آ، سخناني را بر زبان  پيش از كودتا روز12، اوت

.  مطالبه مي كرده و هم اطمينان خاطر دادن است به او شاهو هم نشانه اي بوده كه 

 :يزنهاور گفته بود آ
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 كه در جرايد صبح چاپ شده اند، خوانده ايد در ضمن اخبار ايران      « 

مد و توانست خود را از آ باالخره بر پارلمان فايق دققاي دكتر مصآكه 

قاي دكتر مصدق البته در اين آ. سوده سازد آمخالفتهاي پارلمان خالص و 

بطوري ... مك گرفت  ايران استفاده كرد و كاقدام از حزب كمونيست

براي  ، اساساسياآ كمونيستها نسبت به كشورهاي ، تهديدكه اشاره كردم

، ار بايد اين راه را در هرجا باشد شوم و خطرناك است و امريكا ناچامريكا

اين كار دير يا زود بايد انجام بگيرد و امريكا بايد جلوي . مسدود كند 

نها را مسدود آسيا بگيرد و راه پيشرفت آتوسعه خطر كمونيسم  را در قاره 

شفته نفت، دكتر مصدق ونهضت ملي ايران، آواب نقل از خ( » . سازد 

 و 768ص - 1378چاپ اول،- ،نشركارنامه2، جلد موحدنوشته محمد علي

769 (  

يعني از » قانوني « ، با صورت بدون رفراندوم، كودتا انجام مي گرفت: توضيح 

 :راه ساقط كردن حكومت توسط مجلس زيرا 

 1953پس از نشستهاي ماه مه سال «:آمده است» سيا« ازمان    در گزارش س

مجموعه اي . درنيكوزيا گستره اين فعاليتهاي ضدمصدقي به شدت افزايش  يافت

از اين فعاليتها تالشي بود كه با تخصيص دوازده  هزار دالر در هفته در بيستم ماه 

ن آ در مجلس. اعضاي  مجلس صورت گرفت» خريدن«مه از سوي تيم سيا براي 

زمان فقط  هفتاد و نه عضو داشت و  بنابراين اين مبلغ براي انجام دادن چنين 

در   و مخالفانشماه ها بود كه  تنش  شديد ميان مصدق. كاري بسيار زياد بود

اگر چه .  و بقايي بودند ، جريان داشتمجلس، كه اكنون تحت رهبري كاشاني

 اغلب نمي توانستند اكثر آرا را عليه وي به دست آورند، با مخالفان مصدق

اين . ممانعت از شكل گيري حد نصاب، مجلس را به شكلي مؤثر فلج مي كردند

اگر چه نمايندگان طرفدار مصدق در . تنشها  پس از اواخر  ماه مه  نيز ادامه يافت
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 را از رياست  رأي موفق شدند كاشاني31 رأي در مقابل 41روز اول ژوئيه  با 

 به عنوان  مجلس بر كنار كنند، چند روز بعد نتوانستند مانع از انتصاب  حسين مكي

 .ناظر  سياست  پولي  دولت شوند

 .)  قول نخست وزيري را داده بود شاه به حسين مكي:توضيح  (

 ، مصدق فلج شدن مؤثر  مجلسنيرومند و بابا قرارگرفتن مكي در اين موقعيت     

هرچند بسياري از . از طرفداران خود در مجلس خواست كه استعفاء دهند

/ در چهارم اوت مصدق سپس. نمايندگان  استعفاء دادند، مجلس تعطيل نشد

سيزدهم مرداد رفراندومي را طراحي كرد كه مردم طي آن  به طرزي قاطع به 

 و كيروس مارك جي گازيو–مصدق و كودتا  ( .انحالل مجلس رأي دادند

 ص - 1384،    چاپ اول- قصيده سرا – مرشد زاده   ترجمه علي-مالكوم برن 

  ) 265  تا 264

 53     به ديگر سخن،  مأموران  مخفي سيا و انتليجنس سرويس از بيستم ماه مه 

 12(يافته بودند كه هفته اي يك ميليون ريال» اجازه مخصوص« 32  ارديبهشت31/

  صرف خريد همكاري، –كه دراستاندارد محلي مبلغي معتنابهي بود ) هزار دالر

 و مالكوم برن گازيوروسكي.  مارك، جي– و كودتامصدق(»  .نمايندگان سازند

 به نقل از -105 -1384 – چاپ اول -  قصيده سرا- مرشد زاد ترجمة علي-

 ، ) » Wilber , Overthrow-18-19  «:گزارش  

به اين نكته »   ارتباط با مجلس«  آژاكس در. پي. در برنامه مقدماتي عمليات تي   

به . ، داراي  اهميت است  اين امر، جهت اقدام شبه قانوني«:اشاره شده است كه

 .  رشوه پرداخت شوداين منظور، بايد به نمايندگان مجلس

 و نيز  تضمين حد نصاب  رأي  رأي عليه مصدق41  هدف اساسي، كسب - الف 

از  (  نماينده در مجلس است53جهت اقدام شبه قانوني مزبور،  از طريق اتكا به 
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رل ما  نماينده اي  كه اكنون در كنت20 بايد به نظر سرويس  اطالعاتي  بريتانيا

 ) نيستند، رشوه پرداخت گردد

 تماس  با نمايندگان بايد از طريق عوامل محلي  سرويس  اطالعاتي  بريتانيا. ب 

، پشتيباني را و از راه فشار بر نمايندگان مجلسسيا  در هنگام نياز  . انجام گيرد

  - سازمان  سيا اسناد . ( صورت مي دهد و  بخشي از وجه را فراهم خواهد كرد

 مؤسسه - ترجمه دكتر غالمرضا وطن دوست– با مقدمة دكتر همايون كاتوزيان

  ) 168  ص - 1379 – چاپ اول –خدمات فرهنگي رسا 

 1331 به همه پرسي را مي توان دست كم از اوايل زمستان رد پاي توجه مصدق    

اسفند طي گفتگو  4 در ،وي.   دولت با مجلس دنبال كردو آغاز  مشكالت جدي

توسل  به همه پرسي كه . ، حتي  جزئيات آن را  هم تشريح كرده بودبا هندرسون

اما . به عنوان هشدار بكار مي رفت، در نظر بعضيها الفي بيش نبود در بادي امر

 جدي تر شد و حتي بتدريج كه روابط  دولت با  مجلس رو به وخامت رفت

 . اجتناب ناپذير به نظر آمد

 ترجمة –  نوشته فخرالدين عظيمي– ) 1332 - 1320 (حران دمكراسي در ايرانب( 

 451 ص - 1372،  تهران– نشر البرز –  و بيژن نوذريعبدالرضا هوشنگ مهدوي

( 

  هردو دكتر بقايي و حسين مكي  «        به نكته مهمي كه بايد  اشاره نمود اينستكه

اين وعده ها بخشي از . جداگانه از شاه وعدة نخست وزيري  گرفته بودند

  ايرانجبهه ملي( ».سناريوي ايجاد نفاق به منظور تضعيف  دولت در مجلس بودند

   نگارش  كورش زعيم با همكاري علي-»  مرداد28از پيدايش تا كودتاي « 

  ) 269 ص 1378 نشر تاخ ، - چاپ اول-اردالن 
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 قرار مهمترين عوامل تهديد كننده اي كه درسر راه  مصدق«    از اينرو، يكي از 

 به صورت پايگاه تحريكات و توطئه 1332وايل  خرداد داشت، مجلس بود كه از ا

مصدق  ناگزير به ، بهمين جهت. خارجي درآمده بودهاي دشمنان داخلي و

 » .انحالل آن گشت

 – جلد اول –تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتي - سالهاي مبارزه و مقاومتمصدق(

 ) 599 - ص - 1378،  چاپ دوم-مؤسسه خدمات فرهنگي رسا

 ،1343فروردين 28اى از احمدآباد به تاريخ  نامه، در سالهاي بعد  دكترمصد ق -

 : دهد خطاب به سازمان دانشجويان جبهة مل ى ايران ماجرا را چنين شرح مى

كنم كه گفته  تقنينيه عرض مى 17اكنون شرحى راجع به نمايندگان دورة ... « 

نفر ديگر مخالف  35دولت موافق و نفر از آنها كه اكثري ت داشتند با  40شود  مى

دولت بودند و چون عدة نمايندگان مجلس طبق قانون انتخابات كه در دسترسم 

باره توضيحاتى داده شود كه چرا در  اين نيست بيش از اين بود الزم است در

نظر به اين كه قبل از خاتمة انتخابات اين جانب . نفر وارد نشد 75مجلس بيش از 

 حاضر شوم و المللى الهه بايست در ديوان بين قوق مل ت ايران مىبراى دفاع از ح

شد، بلوا و غوغا برپا  خواستند در غياب اين جانب در هر محل كه انتخابات مى مى

كنند و اين كار سبب شود كه حواس اين جانب متوج ه انتخابات گردد و نتوانم 

 كردم و بعد ات را متوقف انتخاب،دهمالمللى انجام  وظايف خود را در ديوان بين

هم انتخاباتى نشد، ومل ت هم از اين عمل كه درخير مملكت شده بود اظهارعدم 

نداشتن نماينده در مجلس به از اين است كه  دانست رضايت نكرد چون كه مى

اين اكثري ت و اقلي تى كه . نماينده درمجلس باشد و به ضرر مملكت رأى بدهد

انتخابات رئيس مجلس . كرد تا چندى به وظايف خود عمل مىدرمجلس شده بود 

اى منحرف شدند و اكثري ت از دست رفت و بعد خواستند از آن  كه پيش آمد عده
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كنند و طبق مقر رات قانون اساسى دولت را استيضاح كنند و از كار  استفاده

ار بيندازند و نقشه اين بود كه يكى از مخالفين دولت را براى نظارت در ك

اسكناس انتخاب كنند و او كه به بانك مل ى رفت گزارشى برعلي ه دولت بدهد و 

وء ميليون تومان از نشر اسكناس س 300ثابت كند كه دولت برخالف قانون  

را براى اجراى قانون در بانك  استفاده نموده است و چون دولت آن نماينده

نداشت كه در نتيجة دعوت ننمود، دولت را استيضاح كردند و دولت نگرانى 

ميليون از اين وجه براى 250استيضاح حيثي اتش از دست برود چون كه متجاوز از 

توانست به عل ت نبودن عوايد  اجرت كارگران نفت به كار رفته بود و دولت نمى

جهت بود كه دولت را استيضاح كنند  نگرانى از اين... نفت آنها را گرسنه بگذارد

نامة مجلس  اين بود كه طبق يكى از مواد آيين. ين بروداز ب و هدف مل ت ايران

تصميم گرفتم مد ت يك ماه در جواب استيضاح تأخير شود و در مجلس حاضر 

بايست  و چون اين كار نتيجة قطعى نداشت و بعد از يك ماه باز دولت مى نشويم

در مجلس حاضر و عزل شود چنين به نظر رسيد كه تكليف دولت را مل ت ايران 

اگر مل ت با بقاى دولت موافق نبود به ابقاى مجلس . ه وسيلة رفراندوم معلوم كندب

 انتشارات – به نقل از مكاتبات  مصدق(     ».رأى بدهد و دولت از كار خارج شود

  ) 19تا 15 ص – 1354  - 10مصدق 

اب به مل ت ، در پيامي از راديو خط 1332مرداد  5   دكترمصد ق  در روز دوشنبه 

 بيگانگان  با تمام قوا ميكوشند كه در صفوف  متحد  ملت ايران.... : گفت،ايران

متأسفانه مجلس شوراي ملي هم كه حقا  مي بايست بزرگترين مركز  . رخنه كنند

مبارزه با اينگونه افكار باشد، كانوني  براي پيشرفت مقاصد و مطامع بيگانگان شده 

، تريبون مجلس را وسيله اي  براي تبليغات قرار داده رانجام اين منظوبراي . است

در مواردى كه بين مجلس و افكار عمومى مل ت اختالف حاصل شود  ... «،»....اند
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و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت درآيد مجلس منحل 

 افكار عمومى با چنانچه. نمايند شود و قضاوت امر را به عهدة مردم محو ل مى مى

شوند تا به  نظر دولت تطبيق كند، نمايندگان ديگرى انتخاب و به مجلس روانه مى

ترتيب بين دولت و مجلس همكارى ايجاد شود و چرخ ادارة مملكت از كار  اين

 . نيفتد

    بنابر اين تنها ارادة قاطبة افراد مل ت كه دولت و مجلس به وجودشان قائم است 

كنند مل ت حق   قطعى دراين باب بنمايد و آن كسانى كه ادعا مىتواند قضاوت مى

زيرا تنها مل ت . باره اظهار عقيده كند سخت در اشتباهند تواند در اين ندارد و نمى

 . به سرنوشت خود و سرنوشت مملكت اظهار عقيده كند تواند راجع است كه مى

ان در راه آزادى و كه مل ت اير     پنجاه سال پيش ضرورت تاريخى ايجاب كرد

مشروطي ت خود قيام نمايد و با ايثار خون خويش به حق خود برسد و قانون اساسى 

را به وجود آورد اكنون نيز در اين لحظات حس اس كه كشور ما در آستانة مرگ و 

ما باالترين تالش خود را به  زندگى قرار دارد و دشمنان عليه استقالل و آزادى

كند كه مل ت ايران تصميم خود را دربارة  ور ايجاب مىبرند مصالح كش كار مى

اين تنها مل ت ايران يعنى به وجود . نهضت مل ى و وضع مجلس و دولت روشن كند

تواند در اين باره  آورندة قانون اساسى و مشروطي ت و مجلس و دولت است كه مى

دم به وجود قانونها، مجلسها، دولتها همه براى خاطر مر. الغير اظهار نظر كند و

توانند نظر  وقتى مردم يكى از آنها را نخواستند، مى. اند نه مردم به خاطر آنها آمده

 .خود را دربارة آن ابراز كنند

به .      در كشورهاى دموكراسى و مشروطه هيچ قانونى باالتر از ارادة مل ت نيست

اجه شده مشكلى را كه با آن مو همين جهت دولت در اين لحظة حس اس تاريخى، 

شود كه  گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال مى با مل ت در ميان مى
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تقنيني ه موافقت دارند  17اگر با ادامة وضع كنونى مجلس تا سپرى شدن دورة 

دولت ديگرى روى كار بيايد كه بتواند با اين مجلس همكارى كند واگر با اين 

بدهند تا مجلس ديگرى  نحالل مجلسدولت و نقشه و هدف آن موافقند رأى به ا

روز نامه  (» ...تشكيل شود كه بتواند در تأمين آمال مل ت با دولت همكارى كند

  ) به ملت ايران ، پيام دكتر مصدق1332 مرداد 5كيهان دوشنبه 

الل مجلس را داده   هم مجلس مؤسساني را كه به شاه اختيار انح   دكتر  مصدق

 را در كودتا بر عهده  قانوني نمي دانست  و هم مي دانست شاه نقش محوري، بود

« خاطر نشان  كرده است كه   در خاطرات خود  در باره مجلس مؤسسان او. دارد 

 سرگرفته بود و باز بفرض  بر فرض  اينكه مجلس مؤسسان  به ابتكار  ملت ايران

 مجلس مؤسسان نمي توانست از ،ي  آن را ملت  انتخاب  كرده بوداينكه اعضا

مردم سلب حق كند و در يك موقع حساسي ملت ايران نتواند عقيده ي خود را  

مجلس مؤسسان كه مدعي  . در ابقاي  مجلس و يا انحالل آن اظهار  نمايد

» .نمايندگي  مردم بود چطور  مي توانست مردم را از اين حق محروم كند

  ، انتشارات علمي چاپ  دوم ، بقلم دكتر مصدق ،خاطرات  و تألمات  مصدق (

  ) 271ص 

 11دكتر معظمي  رئيس مجلس در آخرين روز قبل از رفراندوم در روز      « 

(  ».مرداد استعفاء كردو امور اداري مجلس را بعهده مسئوالن اداري مجلس  سپرد

 ، 1379 ، نشر نامك چاپ دوم ، سفري قلم و  سياست  تĤليف  محمد علي

  )816ص

 فقط  افكار عمومي  بود نه مجلس وجود  اتكاي دكتر مصدق،در اين ايام«   

 دولت دكتر مصدق  بود و مردم و به . يداشت و نه مقام مؤثر  و رسمي ديگر

صورتي در . همين  جهت  وي اصرار به آغاز انتخابات دوره هيجدهم  هم داشت
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. كه نخست وزيران سابق سعي در ادامه قدرت حكومت بدون مزاحمت داشتند

اما غافل از اينكه . ولي دكتر مصدق خوستار تشكيل فوري مجلس آينده شده بود

 در همين زمان، شاه  در منتهاي حقارت خود را در بست تسليم انگليس و آمريكا

درت از دست رفته را هرچند ق قددكتر مصكرده بود تا با براندازي  دولت 

  )817 – ص –همانجا (  ».، با پذيرش  نوكري  محض بيگانه اعاده دهدپوشالي

 و انگليس به وسيله عناصر سرسپرده خود در اجراي      درهمين زمان امريكا

در طول اين دوره، « : عمليات طرح كودتا بودند كه درگزارش سيا آمده است

كوشيد ابتكارى در كار آورد و  ، همچون هميشه، در حال آماده باش، مىمصدق

در . توجه او به مجلس منعطف شد. قرار از مخالفان روز افزون خويش، بستاند

 از نمايندگان حامى ، او) تير23(  ژوئيه 14در . گرفتند مجلس، مخالفان قوت مى

ز نمايندگان كه بى طرف و يا مخالف تنى چندا .حكومت خواست استعفاءكنند

اداره مركزى .  تن استعفاء كردند28در جمع، . خجول او بودند نيز، استعفاء كردند

اصرار ورزيد نمايندگان مخالف مصدق تشويق شوند بر مقام نمايندگى خود باقى 

تدبيرى كه ساخته و پرداخته شد اين بود كه . بمانند و در مجلس متحصن شوند

اين تدبير، تا . دهند اند، مجلس قانونى را تشكيل مى ى كه استعفاء ندادهنمايندگان

عمل انحالل . حدودى از عوامل تقويت باور مصدق به لزوم انحالل مجلس شد

بخصوص كه از دوره اختيارات او، . كرد مجلس، او را ديكتاتور بالمنازع ايران مى

ن اساسى، تنها شاه اختيار انحالل با وجود اين، بنا بر قانو. چند ماه باقى مانده بود

راه حلى كه . جست مجلس را داشت و مصدق براى انحالل مجلس بايد راهى مى

در آن مردم به پاسخ آرى يا نه، با انحالل مجلس موافقت . او يافت، رفراندوم بود

 اوت، 4در . رفراندوم بطور آشكار و ملموس قالبى بود. كردند يا مخالفت مى

گفتند و چند صد » آرى« ميليون  2حدود . اسر كشور انجام شدرفراندوم در سر
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اين مانور، آنسان كه مصدق پيش بينى كرده بود، قرين . گفتند» نه«نفر نيز، 

رفراندوم و نتايج . است موفقيت نشد و روشن بود كه نقض قانون اساسى نيز شده

ت آن، فرصت و مجوزى را فراهم كرد تا كه مطبوعات مخالف مصدق كه تح

اداره سيا و انتليجنت سرويس بودند، او را آماج حمالت سخت بى رحمانه خود 

ترين عناصر جامعه كه وطن  عمل رفراندوم اعالن خطرى شد به با ثبات. كنند

 .تافتند آميز قانون اساسى را نيز بر نمى دوست بودند اما اينسان نقض تقلب

. داد ضعيت را با جزئيات آن مى         در طول روز رفراندوم پايگاه سيا گزارش و

راندوم، كوششهاى متعدد عامالن پايگاه در بهره بردارى از غير قانونى بودن اين رف

و نيز، همه اظهاراتى كه از سوى . ، گزارش شدند"همه پرسى"پيش و در روز 

پايگاه  . رهبران مذهبى بعمل آمدند بر غير قانونى بودن رفراندوم، تأكيد گذاشتند

 15آورند و   بعمل مى نشريه مخالفت سختى را با مصدق20ن كرد كه خاطر نشا

كاريكاتور ضد مصدق كه سيا تهيه كرده بود، در هفته رفراندوم، در اين 

 ». اند مطبوعات، انتشار پيدا كرده

 :چند تذكر مهم: توضيح  (

د اگر رفراندوم كنن  از آن زمان تا امروز، كودتا كنندگان و آنها كه گمان مى- 1 

گرفت، بر غير قانونى بودن همه پرسى، اصرار  شد، كودتا نيز انجام نمى نمى

آيا در حقوق، . آيا در قانون اساسى سابق، همه پرسى منع شده بود؟ خير. ورزند مى

 مباح نيست؟ و آيا دهوجود ندارد و بنا بر اين اصل، آنچه ممنوع نش» اصل اباحه«

حاكميت با مردم كشور نبود و رفراندوم يكى از مهمترين بنا بر آن قانون اساسى، 

 .بنا بر اين، رفراندوم قانونى بود. روشهاى ابراز اين حاكميت نيست؟ چرا

خوانيم و در قسمتهاى ديگر آن نيز   اما همانطور در اين قسمت از گزارش مى- 2 

خواهيم خواند، سيا و انتليجنت سرويس در كار خريدن نمايندگان مجلس 
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مصدق خود . است  توسط مجلس غير محتمل نبودهبنا بر اين، عزل مصدق. اند ودهب

 نفر ديگر را نيز 10توانستند  مى.  تن از نمايندگان را خريده بودند30گفته است 

 .بنا بر اين، از نقشه و كار امريكا و انگليس آگاه بود. بخرند

گويد كه عزل  رياست  مى1360     اگر تجربه وجود نداشت، تجربه خرداد 

بخصوص كه رجايى نخست وزير . است جمهوري توسط مجلس ميسر بوده

بنى صدر رئيس جمهورى منتخب مردم   بود ومنتخب مجلس و منصوب خميني

بود و عمل مجلس اول مالتاريا، يكسره خارج از قانون اساسى و همانطور كه 

 .تور خمينى بود، بدساست ى نوشتههاشمى رفسنجان

همه پرسى . است  ميليون نفر ذكر كرده2 گزارش سيا آراى موافق را حدود - 3 

 زيرا . كرد  رأى دهنده پيدا نمىشد، آن زمان، بيشتر از اين ب نمىكه درآن تقل

  زنان حق رأى نداشتند و -الف 

  شهرها رأى دادند و -ب 

  محدوديت سنى وجود داشت و -ج 

 . صندوقها ريخته نشدندراى قالبى به آ-د 

بعد از تير اندازى به .  بر خالف ادعاى سيا، شاه حق انحالل مجلس را نداشت- 4 

، مجلس مؤسسانى قالبى را  در روز  پنجشنبه اول 1327 بهمن 15شاه در  

.    تشكيل دادند و آن مجلس اختيار انحالل مجلس را به شاه داد1328ارديبهشت 

بمحض انتخاب شدن به .  مجلس و نه آن اختيار را پذيرفت نه آنمصدق

نمايندگى مجلس شانزدهم، نخستين كارش، ارائه طرح كان لم يكن اعالم كردن 

دكتر مصدق  در جلسه «   به بيان ديگر .مجلس مؤسسان قالبى و مصوبات آن بود

 او در باب  مجلس. چهارم خرداد  مجلس  طي يك نطق طوالني  اظهار نظر كرد

برخالف  افكار عمومي  تشكيل  شده  و از اين مردم كسي  به : .... مؤسسان گفت
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سمت نمايندگي در آن  نبود كه  از قانون اساسي  يعني خونبهاي  شهداي  آزادي 

  قلم و  سياست  (» .كار مجلس  مؤسسان  بي ارزش و غير معتبر است.... دفاع كند

  )314 ص ، 1379 ، نشر نامك چاپ دوم ،لد اول   ج، سفري ليف  محمد عليأت

كه به دستور فرماندهى عمليات آژاكس رفراندوم را » رهبران مذهبى« اما - 5 

 :مخالف قانون اساسى خواندند، عبارت بودند از آيات اهللا كاشانى و بهبهانى

 رفراندوم خانه برانداز كه شركت در«طرفه اينكه كاشانى در تحريم نامه خود،  * 

شود كه  و امروز روشن مى. را تحريم كرد» با نقشه اجانب طرح ريزى شده

 !مضمون تحريم او را نيز فرماندهى عمليات آژاكس تهيه كرده بود

، همه پرسى را موجب متزلزل شدن  در نامه به مصدق32 مرداد 11بهبهانى در  * 

جلس و قانون اساس مشروطيت و باعث ضعف و انحطاط ابدى و روحى م«

 .خواند» اساسى

اهللا بروجردى را به نى براى آنكه مرجع تقليد وقت، آيت         كوشش بهبها

 .تحريم همه پرسى بر انگيزد، به شكست انجاميد

 ،در كودتا ، دوم، شاه را براي اجراي نقش محور        در روزهاي پيش از رفران

،  در داخل  خود رو، با روزولت، شبانه شاه زبون از بيم مصدق. مي كردند ماده آ

 :رهبر عمليات كودتا ديدار مي كرد و نقش خويش را مي پذيرفت 

، اسداهللا ) مرداد 11(  اوت2در . ، مالقاتها با شاه ادامه داشت         در تهران

او گزارش كرد كه . ح كردرشيديان نقشه عمليات را، جزء به جزء، براى شاه تشري

 را بركنار و زاهدى را به نخست وزيرى و جانشين فرمانده كل شاه پذيرفت مصدق

  اوت3در  .شاه همچنين پذيرفت سرلشگر وثوق را رئيس ستاد كند. قوا نصب كند

آخرين . داى با شاه بعمل آور  ديدار طوالنى و بدون نتيجه، روزولت) مرداد 12(

امروز اقبالى روى آورده . جمله هايش به شاه اين بود كه او يك ماجراجو نيست
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روزولت خاطرنشان كرد كه راه ديگرى براى تغيير . كه نبايد آن را از دست داد

حاال ديگر، يك طرف مصدق و قوه او است و طرف ديگر شاه . حكومت نيست

سرانجام، .  كه از او روى گردانداست با ارتشى كه هنوز با او است اما زود است

ماند بدان اميد كه شاه تصميم مثبتى  او چند روز ديگر مى: روزولت به شاه گفت

اگر شاه از گرفتن تصميم طفره برود، ايران . بگيرد و آنگاه كشور را ترك ميگويد

او اينطور نتيجه . گرداند راند و كشور را كره دومى مى را بسوى كمونيسم مى

كومت او، امريكا، حاضر نيست امكان كمونيست شدن ايران را گرفت كه ح

 جوالي 19روزولت روز  . (بپذيرد و نقشه ديگرى را ممكن است به اجرا گذارد

 )با گذرنامه جعلي از مرز خانقين عبور كرد ) 1332 تير ماه 28 (1953

زولت از پرزيدنت  با شاه، شاه تقاضا كرد رو        در آخرين ديدار روزولت

آيزنهاور درخواست كند او اطمينانهاى الزم را به شاه بدهد كه اقدام به بركنارى 

روزولت به او گفت او اين درخواست را به اطالع . ، كار بايسته ايستمصدق

رساند اما او مطمئن است كه رئيس جمهورى رفتارى  رئيس جمهورى امريكا مى

از خوش اقبالى و بطور .  كه نيات امريكا بر شاه روشن شودرا اتخاذ خواهد كرد

 4كامال  اتفاقى، رئيس جمهورى، بهنگام سخنرانى براى فرمانداران اياالت، در

امريكا دست روى دست : به وضعيت درايران گريز زد و گفت) مرداد12(  اوت

 روزولت از اظهارات رئيس. گذارد تا ايران به پشت پرده آهنين برود نمى

: او به شاه گفت. ن را وسيله رسيدن به هدف خود كردآجمهورى سود جست و 

در حقيقت، احساس كرد دادن اطمينانها در باره رفتار امريكا نسبت مصدق ضرور 

نيست اما بيان او در باره ايران، در كنوانسيون فرمانداران، بدانخاطر بعمل آمد كه 

موضوع را از نو با رشيديان : فتدر پايان، شاه گ. رضايت خاطر شاه بعمل آيد

در تلگرامى، روزولت در توصيف اين ديدار، . دهد موضوع بحث قرار مى



 �٢٨

باور او اينست كه اگر بدون شاه، نقشه به اجرا گذاشته شود، اطمينان : نويسد مى

و بايد تصميم گرفت كه آيا در دو . آميز آن وجود دارد بيشترى به اجراى موفقيت

 روزى به تأخير 10پسين فشار به شاه وارد شود و يا اجرا نقشه و سه روز آينده وا

 .انداخته شود تا مگر شاه موافقت كند

شاه موافقت كرد .  با شاه مالقات كرد، رشيديان، از نو) مرداد16(  وت ا7   در    

 ، روزولت) مرداد 17(   اوت8در .  اوت يا ديرتر انجام بگيرد10عمليات در شب 

شاه پذيرفت افسران . او با بى تصميمى شاه مبارزه كرد. بار ديگر با شاه ديدار كرد

.  به اين كار تشويق كند، زبانىكردند اى  را كه در عمليات شركت مى برگزيده

گذارد ارتش بدون اطالع رسمى او  مى. خواهد به رامسر برود بعد او گفت مى

. كند  را به نخست وزيرى نصب مىاگر عمليات موفق شدند، او زاهدى. عمل كند

، رشيديان بنوبه خود با بى تصميمى شاه مبارزه كرد و ) مرداد 18(   اوت9در 

پيش از آن، .  اوت به رامسر برود12خواهد در  شاه مى: حاصل آن را گزارش كرد

خواهد زاهدى و افسرانى را كه در عمليات نقش كليدى دارند، بحضور بپذيرد  مى

 نگاه كنيد به  ( » .است ويد زاهدى را به نخست وزيرى برگزيدهو  به آنها بگ

ن  .  به قلم دكتر دونالد،كند  مرداد را منتشر مى28كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين 

 ترجمه و كامل شده ،1999اكتبر :  تاريخ انتشار،1951مارس :  تاريخ نگارش،ويلبر

 تنظيم براى سايت از انتشارات ، انتشارات انقالب اسالمى ، از ابوالحسن بنى صدر

   )32ا ت29فحه هاي  ص،انقالب اسالمى

 با  شاه مي       زنده ياد سرهنگ غالمرضا نجاتي  در باره مالقات  روزولت

 Ernest با شاه مخلوع از طريق  ارنست پرون »  سيا« تماس هاي  نماينده « :نويسد

Perron ارنست پرون ( .(،  صورت  ميگرفت  در دربار ايراناسوس  انگلستانج

در پوشش يكي ازكاركنان » سرويس اطالعاتي انگليس«جاسوسي كه توسط  
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 هنگام تحصيلش درآن مدرسه مدرسة سويسي با  محمدرضا پهلوي) نظافت چي(

  وي سپس پرون را به ايران دعوت نمود و  . او گرديد»شيفتة«محمدرضا . آشنا شد

بعدها به مرموزترين و مؤثرترين  چهرة  پشت پردة دربار ايران « مونس شاه شدكه

حلقه گل سرخ « كرميت روزولت در  كتابش  پرون را با  نام مستعار ) ».تبديل شد

 «Rozen Krantz با شاه    معرفي كرده و چگونكي  مالقاتهاي  شبانه خود را 

 :ايران بدين شرح نقل  كرده است

» سيا«     و من و بيل بطور  مبهم مي دانستيم كه شركت نفت انگليس و ايران... «

مي »  حلقه گل سرخ« عامل مشتركي دارند كه با شاه در تماس است و ما او را 

  كار را فراهم كه با او رابطه نزديكتري داشت، ترتيب» پسر خندان « ناميديم، 

ساخت تا به شاه اطالع دهد كه يك امريكائي، از طرف آيزنهاور وچرچيل 

پيك خبر آورد كه . بزودي كارها روبراه شد. تقاضاي ديدار محرمانه او را دارد

يك اتومبيل « :شاه پيام مرا با احتياط  ولي بصورت مثبت قبول كرده است و افزود

...  مرا از مقابل باغمان به قصر خواهد برددربار، بدون عالمت رسمي، نيمه شب

من . حوالي ساعت ده به باغ مزبور آمديم، دو ساعت ديگر بايد منتظر مي شديم

يك !... به سرووضع خودم نگاه كردم، هرچند براي ديدارشاهانه مناسب نبود

 »!.پيراهن تيره، با شلوار خاكستري و يك جفت گيوه نوك مشكي 

 نيمه شب  دهم مرداد در  ايران» سيا«  سردسته جاسوسان   اولين مالقات شاه با

يكدستگاه اتومبيل در باري، كرميت . صورت مي گيرد ) 1953اول  اوت  ( 1332

 ...به كاخ سعد آباد مي برد) مجاور باغ فردوس (  را، از پارك سهيلي روزولت

با يك چراغ قوه » بيل«   در باغ براه افتادم، چند دقيقه قبل از نيمه شب، بطرف... «

در باغ را گشوديم ومن به تنهايي خارج شدم، يك اتومبيل سياه . اي همراه من بود

راننده بدون كنجكاوي درشناسائي  من . رنگ بدون  نمره و عالمت در انتظارم بود
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عقب من در صندلي . و بي آنكه  يك كلمه حرف  بزند، در اتومبيل را باز كرد

همينكه به نزديكي كاخ رسيديم، كف . يك تخته پتو را روي صندلي بود. نشستم

البته اينهمه احتياط كاري، ... روي خودم انداختم را اتومبيل درازكشيدم و پتو 

با اشاره نگهبان، اتومبيل وارد محوطه كاخ شد و در جاده . ضرورت نداشت

ي از پله هاي ساختمان پائين هيكل الغر. باريك  نزديك يكي از كاخها ايستاد

 من همينكه راننده آن محل را ترك كرد، او در اتومبيل را گشود و پهلوي. آمد

. من پتو را كنار كشيدم تا جاي بيشتري براي او باشد. در صندلي عقب نشست

شناسائي شاه براي من . روشني  به اندازه اي  بود كه بتوانيم يكديگر را ببينيم

شاه پس از . دان دشوار نبود و از اينكه او نيز مرا زود شناخت تعجب  نكردمچن

شب بخير آقاي : يك نگاه كوتاه، دستش را بطرف من دراز كرد و گفت

نمي توانم بگويم انتظار ديدارتان را داشتم ولي اكنون مالقاتتان . روزولت

 .خوشحال كننده است

ديدي از آخرين ديدارمان مي گذرد، اينكه مرا    شب بخيراعليحضرت مدت م

 .شناختيد موجب خوشحالي من است و پذيرش استوار نامه ام را  آسانتر مي سازد

نام شما  و حضورتان برايم . اين موضوع چندان مهم نيست: وگفت  شاه خنديد   

 » ...كافي است

 براي  مرز ايرانپس از انجام معارفه، كارگردان كودتا، چگونگي عبورش را از    

شاه شرح مي دهد، سپس  نام و نشان ديگر جاسوسان را كه با او همكاري دارند، 

بيان مي كند و براي توجيه اهميت مأموريت خود واينكه  فرستاه رئيس جمهوري 

 : است مي گويد  و نخست وزير انگلستانآمريكا

يزنهاور اين مطلب را طي نطقي  كه بيست و چهار ساعت ديگر در قراراست آ« 

  تأييد چرچيل. سانفرانسيسكو ايراد مي كند، با بيان جمله خاصي  تأئيد نمايد
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، صورت لندن» بي بي سي «  از طريق اعالم برنامه راديو   نيز،نخست وزير بريتانيا

بدين ترتيب كه گوينده راديو هنگام اعالم برنامه در نيمه شب، به . رفتخواهد گ

  -اكنون « :خواهد گفت»  اكنون نيمه شب است« :جاي اينكه طبق معمول بگويد

 !» دقيقا  نيمه شب  است–پس از مكث كوتاهي 

 سر او  هستند به كرميت  پشت و انگلستان   شاه با اطمينان از اينكه آمريكا

با شناسائي شما، نيازي  به اينگونه اشارات نيست و آمادگي :  مي گويدروزولت

خود را براي همكاري ابراز مي كند و اين تسليم و رضايت موجب آرامش خاطر  

 .روزولت مي شود

 با شاه ، هيچگونه هيجاني در اولين ديدارمبرخالف آنچه خيال مي كردم    «  

شاه آرام و سرحال بود و روش  دوستانه و واقع بينانه اش، آسوده . احساس ننمودم

موقعي  كه اتومبيل نزديك مي شد، صداي  ضربات قلبم را مي . خاطرم ساخته بود

 گوئي  دارم با  دوستي  در .شنيدم ولي بعد آهنگ ضربان قلب و تنفسم طبيعي بود

و مي كنم، بي آنكه براي رسيدن به توافق در باره معامله عادي و معمولي گفتگ

شاه نيز . احساس مي كردم زمان بسرعت مي گذرد. انتظار برخورد با مشكلي  باشم

سان پس از  بدين. سپيده صبح ظاهر شده بود. گوئي همين احساس را داشت

بررسي  كوتاهي  در باره كليات قرار شد شب بعد در همان ساعت و در همان 

 ...يدار كنيممحل  تجديد د

خوشحالم كه يكبار ديگر . شب بخير، يا بايد بگويم صبح بخير،آقاي روزولت   

 .ورود شما را به كشورم خوش آمد  بگويم

من نيز از اينكه در اينجا  هستم بسيار مسرورم و اطمينان ! شب بخير اعليحضرت  

سرهنگ  ( ».هيم شدكامل دارم درانجام كاري كه در پيش داريم موفق خوا

 » 1332 مرداد 28 و كودتاي  ايرانجنبش ملي شن صنعت نفت «،غالمرضا نجاتي 
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  به نقل از كتاب 375 تا 373 ص ، 1378 چاپ هشتم، ، شركت سهامي انتشار ،

  )157 تا 154 ص ،  كرميت روزولت،ضد كودتا 

  تحقق پيدا كرد و اكثر اين انشعابگران 1332  در زمستان بهه مليدر ج     انشعاب

     به رهبري دكتر مصدق  بخاطر ادامه برنامه و اهداف جبهه ملي ايراناز تهران

. افول رفتحاصل اين انشعاب آن بود  كه مكي  كامال  به « . انتخاب شده بودند 

از او  مصدق بريده بود هيچ يك از آنها  كه به او رأي داده بودند حاال  كه از

 نوشتهناسيوناليسم درايران (                            ».روي نمي كردند دنباله حمايت و

 ص ، 1383 چاپ سوم، ، انتشارات كوير، ترجمه  احمد  تدين ،ريچارد كاتم 

351  (  

، هريك از اين دو رهبر بخشي  از مصدق كاشانين بود كه با انشعاب     فرض براي

اما با اين انشعاب پايه گستردة  حمايت از كاشاني . از عامة مردم را با خود ببرد

در مجلس شوراي ملي تنها دو نفر از نمايندگان مذهبي  در كنار . خراب شد

ضربة  . مله پر نفوذ ترين ها  مصدق را ترك نكردندكاشاني ماندند و بقيه از ج

بدتر  براي كاشاني هنگامي  بود كه  اكثريت رهبران  صنفي بازار كه گرايش 

  ) 353 –همانجا . ( مذهبي داشتند مصدق را بر كاشاني ترجيح دادند

و بيگانگان بر  ضد  حكومت  ملي  با دربار .... ، مكي و بقائي كاشاني، بنابراين    

نه تنها پايگاه حمايتي  «  ، آنها  همسو و همدست گشتند بديگر بيانقدكتر مصد

خود را از دست دادند بلكه درنظر بسياري از هواداران پيشين خود  به صورت 

  ) 353همانجا ( »  . دشمن خارجي در آمدند

بي «  را اعمال دكتر مصدق«  :   صريحا  اعالميه اي نوشت و اما آيت اهللا  كاشاني   

و شيوة  دكتر مصدق و اعوان او را هو و » وجداني و بي انصافي و بيخبري از خدا
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 جلد ، سفري ليف  محمد عليأقلم و  سياست  ت(  » جنجال وتهمت و افترا دانست

  )814 ص ، 1379 ، نشر نامك چاپ دوم ،اول 

 اعالمية شديد لحني ديگري مبني بر تحريم  آيت اهللا  كاشاني، بدنبال آن  

شركت در رفراندوم خانه  برانداز  كه « :رفراندوم صادر كرد  و طي آن اعالم كرد

با نقشة اجانب طرح ريزي شده مبغوض حضرت ولي عصر عجل اهللا تعالي فرجه و 

، ص همانجا (  »ه هيچ مسلمان وطن خواهي شركت نخواهد كردحرام است و البت

814 (  

  با اعالم نتيجه رفراندم فورا مراتب  را براي  صدور  فرمان جهت دكتر مصدق   

 :انتخابات دوره هيجدهم به شاه نوشت 

 مل ت ايران1332مرداد 19و  12چون در نتيجة مراجعه به آراء عمومى در تاريخ «   

مجلس رأى داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون 17به انحالل دورة 

صادر شود  18شود امر و مقر ر فرمايند فرمان انتخابات دورة  شاهنشاهى استدعا مى

 ».تا دولت مقد مات انتخابات را فراهم نمايد

در  را  او، زي )81 7 ص  ،همانجا ( » .شاه از صدور  فرمان انتخابات سرباز زد« .....

 ريكااين روز ها موافقت خود را با كودتا ونوكري و  سرسپردگيش به انگليس و ام

و كودتا  »  آژاكس«  منتظر  اجراي  عمليات براندازيرو از اين.  اعالم كرده بودرا

 . بودبر ضد حكومت ملي  دكتر مصدق

 از خطر كمونيسم و محور فعاليتهاي احزاب جانبدار   بدين سان، ترساندن امريكا

لت فعل سياست آ از سوئي و رفتار اين حزب بمثابه نهضت ملي شدن حزب توده

، موجب شد كه اين بار، حزب توده حربه امريكا و انگليس روسيه از سوي ديگر

يا امريكا و انگليس، پيشاپيش، آاما  .  بگرددبراي كودتا بر ضد نهضت ملي ايران

، حزب توده، اطمينان يافته بودند؟ لت فعلشآماندن شوروي و »  تفاوت بي«از
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ن، سندهاي آافزون بر . اشاره ها در سندهاي منقول گوياي اطمينان خاطر هست

نجا كه سندهاي بعدي به آاز . وجود دارند»  شوروي « حاكي از گفتگو با روسيه 

ن سندها نيز آ، »شوروي « وضيح رفتار حزب توده و وط مي شوند، در تكودتا مرب

 نقل خواهند شد
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 اگر محاصره اقتصادي به نتيجه رسيده بود،
 نياز به كودتا نبود
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   و  مهندس جهانگير  حق شناستر كريم سنجابيمحمود نريمان ،  دك

و از رهبران نهضت ملي ايران ياران دكتر مصدق  
 
  
  روز پيش از كودتا، سفارت امريكا3  ◄

 

 

 راچگونه ، براي وزارت خارجه امريكا، وضعيت سياسي ايران در تهران

 :ارزيابي كرده است 

ز سوي ماتيسن كاردار  ، ا788. 00 / 8 – 1253تلگراف  ( 341     سند شماره 

 ، 1953 اوت 12، ه وزارت امور خارجه، تهران ب در ايرانسفارت امريكا

 اقتصادي كشور را اين –وضعيت سياسي )  ، سري فوري يك بعد از ظهر

 :ورد مي كند آسان بر

، مافوق »اراده ملي « سراسري كه بر اساس  با پايان گرفتن رفراندوم – 1

، بعنوان مطبوعات مجلس را كه پس از ، مصدققانون اساسي، سازمان يافت

، از ميان برخواهد داشت اه و تريبون مخالفان محسوب مي شدخرين پايگآ

اين عمل به وضوح حقيقت و ماهيت رژيم وي را مشخص مي نمايد كه . 
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 مصدق همواره بسوي سلطه جوئي ،وازات افزايش مخالفان و نارضايتيبه م

 ، براي حفظوري نمودن انبوه مردمآري روش گردپيش رفته و با بكارگي

 . كوشيده است و مي خواهد نفوذ شاه را از ميان بردارد قدرت خود

...     

 بسوي حكومت  در حالي كه به روشني به نظر مي رسد مصدق– 2

، با نقاط ضعف متعددي نآمان با ورده است، همزآخصي روي خودكامه ش

روبرو گشته است كه مي تواند وظيفه و كار وي را بطور فزاينده اي 

ادامه توسل جستن هاي نخست وزير به كوچه و بازار كه .  سازد تردشوار

به رفراندوم انجاميد، مصلحت و تدبير خطرناكي است كه ممكن است 

است رژيم خودكامه را در حالي كه وي ري. بطرف خود وي كمانه نمايد 

، سواي نيروهاي  هر نوع سازمان توانمند و مقتدري، فاقددر دست دارد

از دستگاه سازمان يافته نخست وزير ممكن است بخواهد . مسلح، مي باشد 

روشن است كه . ، براي جبران نسبي اين كمبود، استفاده كند حزب توده

مانور محتاطانه اي از پشتيباني حزب توده نخست وزير مي خواهد با انجام 

نست كه وي بطور پنهاني اجازه آيك نمونه كوچك نشانه . استفاده نمايد 

  در كنگره جوانان داد كه حداقل چهار گذرنامه براي اعضاي حزب توده

 .، صادر شود در شهر بخارست

. نارضايتي ممكن است دوباره در صفوف دولت نيز افزايش يابد    ... 

سفارت گزارشهائي را دريافت مي كند كه حاكي از اختالفاتي در حزب 

ي بايستي ن حزب مآيا آنيروي سوم بر سراين امر بروز كرده است كه 

، به رويه همكاري دولت با حزب توده، با توجه بستگي خود را با دولت

ينده آه حفظ كند يا نه ؟ باالخره، گرچه ممكن است اين گونه نگرش ب

،دشوار باشد، اما مشكل است بتوان حدس زد بسيار دور، در شرائط ايران

، مجلس د حتي از طريق دقيق ترين گزينشها چگونه مي توانمصدق

نهم در آ، همĤهنگ و فرمانبردار او ورد كه كامال آجديدي را بوجود 
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ن آبه پشتيباني  ن است واقعااوضاع و احوال  يا زماني باشد كه وي ممك

 ...نيازمند باشد 

 رو به وخامت و  كماكان گرچه وضعيت اقتصادي و مالي ايران– 3

ن قرار دارد كه ممكن است آ، اما چند راه در برابر نابساماني مي رود

دولت . دولت را قادر سازند وضعيت را در كوتاه مدت بهبود بخشد 

نكه به دست آ، از ترس ي ذخائر طالي كشور عمدتا تاكنون از بكارگير

مدن اثرات رواني منفي در آمخالفان سالح مؤثري بيفتد و سبب پديد 

با توانمند شدن موضع سياسي . مردم كشور بگردد، خودداري كرده است 

با . نخست وزير بر اثر انجام رفراندوم، اين ترسها و مالحظات كاهش يافتند 

، در خرين عالجآخاير طال تنها بعنوان ايل دارد از ذوجود اين، دولت تم

 . پرهيز از  بحران مالي شديد، استفاده كند 

     درخشان ترين نقطه در وضعيت كنوني چشم اندازهاي صادرات،  بويژه 

صادرات ورد مي كند كه آدولت بر. صادرات فرش و برنج و جو است 

قايسه با سال گذشته، ، از نظر حجم، در م درصد50ممكن است تا حدود 

 . يد آو بدين ترتيب، ارز مورد نياز براي واردات، فراهم .  افزايش يابد

، تمايل است موجب بهبود وضعيت كنوني گردد     عامل سوم كه ممكن 

 و دادن امتيازاتي شكار شوروي ها  به گسترش بازرگاني تهاتري با ايرانآ

هرگاه اتحاد شوروي . ن از شوروي است در مورد مطالبات  مالي ايرا

لبه را در اختيار ايران قرار دهد، بعقيده مقداري طال و دالر مورد مطا

، دولت ايران هيچ ترديدي در استفاده از اين تسهيالت پولي،در سفارت

 . هزينه هاي جاري نميكند

ش از امكانات بهره گيري از ذخائر طال و افزاي اگر دولت كامال ...       

صادرات و گسترش بازرگاني با اتحاد شوروي استفاده كند، ممكن است از 

 .مشخص، اجتناب شود بروز بحران شديد مالي براي مدت نا
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كه ، يندهآ در ، با چالش هائي، بنظر مي رسد كه دولت مصدق اكنون– 4

سرچشمه اي كه پيدايش شكاف : وجود دارند و دو سرچشمه دارندبالقوه 

ينده غير قابل پيش بيني، و آجدائي در داخل دولتيان بر سر مسائل و

سرچشمه اي كه نيروهاي مسلح و موضعي غير قابل پيش بيني كه اتخاذ 

كنترل نيروهاي « ورد وابسته نظامي آ همانطور كه در بر،خواهند كرد

 10 ام مورخ – 175به شماره  عنوان كد وابسته نظامي امريكا( » مسلح ايران

ينده آدر ، در حالي كه سفارت عقيده دارد .  بيان شده است) اوت 

رژيم ممكن است  عوامل تفرقه انداز و شكاف افكن در داخل ، نزديك

وردن هر آبه عمل در .  باشند براي ابراز وجود، فاقد توانائي كافي

، مدتي داخل رژيمتاكتيك بالقوه مخالفان بمنظور  نفوذ و پاگرفتن در 

 بطور ، بايستي تأكيد شود كه حزب تودهبا وجود اين. طول مي كشد 

، روز افزوني در ميان نزديكان مصدقمنظم اين تاكتيك را با موفقيت 

 .دنبال كرده است 

 نزد  ، اين امر راوشيده است از طريق سركوب مخالفان ك مصدق– 5

، يكي را ها مي بايستي ميان او و حزب تودهنآ: واقع بنماياند غرب، يك امر 

اين عقيده وجود دارد كه به موازات خرابي وضع كشور و .  برگزينند 

ه در سازمان دولتي ،  حزب تودافزايش نارضائي در تمام سطوح جامعه

 . ، پس اين استدالل غير قابل دفاع است گسترش مي يابد

 نظر سفارت، در شرائط جاري، تا هنگامي كه نيروهاي مسلح هنوز      به

 رغم برنامه  قرار نگرفته اند، عليبطور قابل توجهي تحت نفوذ حزب توده

،  طراحي شده استاين حزب كه بمنظور در دست گرفتن اقتدار بركشور 

مي  ، هنوز ايرانراهي عناصر غير كمونيست در، با هماين نيروها

. عرضه كنند ، به جز حزب توده،توانندگزينه ديگري را مقابل مصدق

 ) كتاب 1177 تا 1174صفحه هاي 



 �٣٩

 اوت، شكست كودتا  شب پيش را 16 ، مورخ 342سند  شماره : توضيح 

اليتها را در ، كه  مأموران امريكائي بيشترين فع روز4اما در اين . گزارش مي كند 

را سفارت خاموش گشته است ، چ اندماده كردن اسباب موفقيت كودتا مي كردهآ

 ، ؟  زيرا

  عضو سيا است و  مديريت كودتا با كرميت روزولت- 1

 ، خارج از ايران است و، سفيرامريكا در ايران  هندرسن- 2

 ، 341با وجود اين، بنا بر سند . برودودتا نبايد لو  ك– 3

، نيروهاي مسلح، جز  و نهضت ملي ايران در برابر مصدق، از نظر سياسي–الف 

 . نيروئي وجود ندارد 

 . يايد از پا در ن مي تواند از بحران اجتناب كند و ، ايران از نظر اقتصادي-ب 

بنا .  ن در رهبري نهضت ملي و كودتا است ماند شكاف انداخت راهي كه مي–ج 

(   – صفحه 15ت در   كه گزارشي اس1953 اوت 10 سند ديگري  به تاريخ بر

 و رويه اي كه   پيرامون وضعيت سياسي ايران- )» هاضميمه «نگاه كنيد به بخش 

جه گيريهاي وزارت خارجه امريكا عبارت ،  نتيايد در پيش بگيرد  مي بامريكا

 :بوده اند از 

 يا جانشين او كه همان سياستها را  توسط مصدق، ايرانينده قابل پيش بينيآ تا – 1

 .در پيش بگيرد، اداره خواهد شد 

قتصادي و مالي  مد نفت، از نظر اآ، بدون در اينطور مي نمايد كه چرخ ايران– 2

 . مي چرخد 

 خواستار حل ، حكومت انگلستانينده اي  كه قابل پيش بيني  استآ  تا - 3

مشكل نفت  به ترتيبي كه  سبب انتقاد شديد در انگلستان بگردد و يا سبب به خطر 

 . نيست ، د كه دولتهاي خاورميانه داده اندافتادن امتيازهاي نفتي موجود بشو
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، اياالت متحده مي بايد موضع  استوار و دوستانه خود ينده قابل پيش بينيآ  تا – 4

با اين هدف  كه با توجه به وضعيت .  حفظ كند  و هم با  انگلستانرا هم با ايران

بر  فصل مشكل نفت  و ،  دو طرف را  به حل المللي متغير و وضعيت در ايرانبين

 .نگيزدا

 توانائي قبضه  ايران      در اين وضعيت سنجي تصريح مي شود كه حزب توده

 حزب توده يك تهديدي : نيستدولت را ندارد و تهديدي براي حكومت مصدق

 . جدي بشمار نيست

نيروهاي مسلح را  ) 341سند ( كه يكي        بدين قرار، اختالف دو سند، دراينست

ورد كه هم رهبري نهضت آتنها نيروئي مي داند كه مي تواند دولتي را بر سر كار 

 اوت 10سند مورخ(  را از صحنه بدر كند  و ديگري  و هم حزب تودهملي ايران

ه ، هر دو  وگرن. مي شناسد، راه حل را حل مشكل نفت با حكومت مصدق )53

، اعتراف دارند مصدق از حمايت مردم برخوردار  و به اداره اقتصاد كشور سند

 .نيروهاي سياسي وابسته در برابر او ناتوان گشته اند توانا است و

 

تبليغ گسترده بقصد القاي اين دروغ كه ملي كردن * 

 :     را گرفتار ورشكستگي  كردنفت اقتصاد ايران
 

 و انگليس روشن  مي كند كه  چرخ  رغم اينكه  هردو سند براي امريكا علي

 در حال اجراي نقشه كودتا ،ن دو حكومتاقتصاد كشور درگردش است، ولي 

كودتا برضد حكومت ملي براي رو براي آماده كردن افكار عمومي  از اين. هستند

نه هاي گروهي سلطه گران  و همچنين جرايد و نشريات سر  رسا،دكتر مصدق

« سپردگان داخلي آنها به دروغ  مي گفتند حكومت دكتر  مصدق كشور را در 
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 در نتيجه گراني زندگي ، خالي بودن خزانه دولت، اقتصادييگدرآستانه ورشكست

» قيمتها و فزوني بيكاري وكاهش توليدات داخلي و نارضايتي عمومي و افزايش 

از  )  1953 مه 8 ( 325  در بعضي از اسناد نظيرسند ،پيش از كودتا. قرار داده است

وضعيت  «  از ) 1953 ژوئيه 17( 334و سند»روند رو به  وخامت اقتصادي ايران«

تقريبا  مأيوس كننده مالي و اقتصادي و فقدان چشم انداز محسوس براي حل 

 اوت 27 (357 در سند شمارة ،بعد از كودتا.  گزارش  مي شود» مسائل كشور

  انجام مي پذيرد، زاهدي به  با هندرسندر اولين مالقاتي كه بين  زاهدي )  1953

 : هندرسن مي گويد 

 وجوهي  مصدق. دولت وي نه تنها ورشكسته است، بلكه مقروض نيز مي باشد«   

وي .  به  بانك ها و شركتهاي بيمه سپرده بودند، خرج مي كرده استرا كه مردم

نامبرده مي بايستي . نمي توانست درك كند كه درسر مصدق چه مي گذشت

تشخيص مي داده است كه  وي دارد كشور را به سوي  يك بن بست  مالي 

 »    .هدايت مي نمود

 بزرگ استعمارگر  و علت آن تبليغات گسترده كه قدرتهاي« به بيان ديگر     

جهاني آنها و عمال و جيره خواران داخليشان در زمان حكومت  بلندگوهاي

 راه انداخته بودند اين بود كه زمينه را براي شكست سياسي او فراهم مصدق

 مرداد هم همين قدرتها و همان 28يي  آمريكا–پس ازكودتاي انگليسي. آورند

ه جلو» قيام ملي«  يك ،ه اين كودتا را در انظار جهانيانز داشتند كعمال نيا

 بعد از كودتا، همان ،از اين رو. ، پرده بيفكنندگرسازند تا برجنايت تاريخي خود

بنياد  اين تبليغات بر اين بود كه گويا در . تبليغات ادامه يافت بلكه وسعت گرفت

 لي از كار افتاده بوده،زمان حكومت مصدق چرخ اقتصاد و توليد كشور بك

، كاالهاي ضرور ناباب و بهاي آنها بگونه اي بيكاري و تنگدستي بيداد مي كرده
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. سرسام آور افزايش يافته و خالصه جان مردم قحطي زده به لب رسيده بوده است 

 : بهمين جهت»  .رو عليه دكتر مصدق شوريده و او را سرنگون ساخته اند از اين

طريقي  «         : تبليغ كرده است1331يمز به تاريخ سوم مرداد  نيوريورك تا«  *  

 براي متشكل ساختن احساسات ملي اختيار  كرده موجب  را كه دكتر مصدق

 » . مي افزايدهر روز بر عده گرسنگان ايران... ورشكستگي كشورش شده است و

 1333 آبان 13 درمجلس عوام به تاريخ رجه  انگلستان وزيرخاسرآنتوني ايدن* 

 » . خزانه دولت را خالي كرددكتر مصدق« :گفته است

 گفته است 1333 خرداد  24شاه مخلوع خطاب به نمايندگان مجلس به تاريخ  * 

 هاي در مريضخانه! آيا درآن مدت يك بندركه هيچ حتي يك پل ساخته شد؟« :

 »!! حتي پنبه و باند و دوا براي بيمارها پيدا نبودايران

دكترمصدق با غش وگريه و نقشه هاي بي سروته خود « : مي نوشتتايمر لندن    

او با اقداماتي .  را اصالح كندنخواهد توانست اوضاع اقتصادي فالكت بار ايران

افزايش نارضايتي  و كناس و تقليل بودجه جزگراني زندگيازقبيل چاپ اس

 » .عمومي نتيجه اي نخواهد گرفت

در سالهاي مزبور « : ي سابق شركت نفت مي گفتمصطفي فاتح رئيس ايران* 

تمام كارهاي عمراني متوقف گشت، اتومبيل و كاميون و وسايل حمل و نقل 

فلوكي دچارشد، سرمايه هاي داخلي متوجه ديگر وارد نشد، راه آهن به وضع م

سفته بازي و افزايش بهاي زمين گشت، بيكاري رو به فزوني رفت، ازميزان 

كارهاي توليدي كاسته شد واگر مدت بيشتري دوام كرده بود،  هزينه زندگي به 

طرز سرسام آوري باال مي رفت و عواقب بسيار وخيمي براي كشور ايجاد مي 

 » .گشت
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بي پولي دولت و خوردن كفگير به ته ديك كه « : مي نوشتجانيحسن ارسن* 

براي پرداخت حقوق خرداد ماه اعضاي دولت  در واليات، وزارت دارايي معطل 

هرچه حكومت مصدق  بماند وضع .  را بيشترمي كندمانده است، تزلزل مصدق

 ».اقتصادي  مملكت بدتر خواهد شد

 چاپ -»ابتكار بزرگ دكترمصدق«  اقتصاد بدون نفت، دكتر انورخامه اي (   

  ) 11 تا10  ص ، 1375  ، انتشارات ناهيد ،اول

 –اقتصاد بدون نفت ياخروج از مدار بسته سلطه گر* 

 :زير سلطه 

    

تماعي،  در رونده اصالحات عميق و ژرف سياسي، اجملي مصدقحكومت 

اقتصادي و فرهنگي خود كه تغيير بنيادي ساختار جامعة ملي را در مد نظر داشت، 

مواجه شدن با . نموداتخاذ  سياستهاي موثري ،براي مقابله با بحرانهاي اقتصادي

 دولت، مصدق ارزيو اثرمنفي گذاشتن بر درآمد مالي و تحريم خريد نفت ايران 

يا به تعبير امروزي » اقتصاد بدون نفت«سياست موسوم به را بر آن داشت كه 

 بنابراين . دهدقرارحكومت خود در دستوركار را » استراتژي توسعه صادرات«

  سخنگوي دولت  و وزير توسط دكتر حسين فاطمي»   اقتصاد بدون نفت« طرح  

 :امور خارجه اين چنين  اعالم شد

ور طرح ريزي شده است، تا در صورت سياست اقتصاد بدون نفت به اين منظ« 

 بتواند يك دوره طوالني صرفه جويي اقتصادي و حل نشدن دعواي نفت، ايران

هزينه هاي در اجراي اين هدف . پايداري در برابر مشكالت را پشت سربگذراد

، سيستم جديد مالياتي بر حسب در آمد  اصالح مي غير ضروري  حذف مي شود

تگاه دولت به نحوي اصالح خواهد شد كه با كمترين هزينه بيشترين گردد و دس
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، مبارزات سياسي دكتر فاطمي  نامه ونصراهللا شيفته، زندگي( » بازده را داشته باشد

  ) 288ص ،  1364 آفتاب حقيقت،،، نشرتهران

  « و سرانجام ) 1331 مرداد 7(  ژوئيه 29 در  جلسة ،     مجلس شوراي ملي

 6با تصويب  اليحه اي،  به مدت «  ) 1331 مرداد 20 (52 اوت 11در »  مجلس سنا

 اختيارداد لوايحي را كه براي اجراي مواد نه گانة برنامة دولت الزم ماه به مصدق

براي تغيير بنيادي ساختار  گانه 9لوايح » .د و به مورد اجرا بگذاردمي داند تهيه كن

نشان دهنده انتخاب » بنياد گذاري  نهادهاي مردمساالري « ر جهت جامعه ملي د

مواد نه گانه برنامه  .  مي باشد»  استراتژي رشد مستقل جامعه ملي« سياست

 :حكومت ملي مصدق  از اينقرار است

 .  اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداريها -1

 تقليل در مخارج و برقراري   اصالح امور مالي و تعديل بودجه بوسيلة- 2

 .مالياتهاي مستقيم و در صورت لزوم مالياتهاي غير مستقيم

  اصالح امور اقتصادي بوسيلة افزايش توليد و ايجاد كار و اصالح قوانين پولي - 3

 . و بانكي 

با رعايت قوانين نه ماده اي اجراي قانون ملي   بهر برداري از معادن نفت كشور– 4

 . و تهيه و تدوين اساسنامة  شركت ملي نفتشدن صنعت نفت

 .  اصالح سازمانهاي اداري و قوانين استخدام كشوري و قضائي  و لشكري - 5

  ايجاد شوراهاي محلي در دهات بمنظور اصالحات اجتماعي  بوسيلة  وضع - 6 

 . عوارض 

 .  اصالح قوانين دادگستري - 7

 .  اصالح قانون مطبوعات- 8

 .  اصالحات امور فرهنگي  و بهداشتي  و وسايل ارتباط- 9
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، حكومت مشروطه و اصالحات در دوران مصدق« مقاله  حبيب  الجوردي بنام (

  ،  ويليام راجرز لويس  و جميز بيل، ازي مصدق، نفت، ناسيوناليسم  ايران« از كتاب 

 ،  1372،  تهران، نشر گفتار ،  كاوه بياتو ترجمه عبدالرضا  هوشنگ مهدوي

  )122 تا 121 فحه هاي ص

 قاضاي مصدق مجلس با ت1331 دي 29 برابربا 53 ژانويه 19در«   براي باردوم،  

موافقت كرد ،  رأي  مخالف7 رأي موافق  در برابر 59 با ،براي تمديد اختياراتش

 ) 126 ص -همانجا(  ».

  سياست اقتصاد بدون نفت را طرح و اجرا كرد،وقتي مصدق«    بدين سان، 

گروهي از روي غرض و جمعي بسبب بي اطالعي  سياست او را تخطئه و چنين 

تبليغ مي كردند كه اين سياست يعني محروم كردن كشور از عوايد نفت و از آنجا 

نيست حاصل سياست اقتصاد بدون نفت جز   بي نيازنفت كه كشور ازعوايد

اينان توجه نداشتند كه در اقتصاد . ورشكستگي كشور چيزي نمي تواند باشد

بعكس .  درآمد نفت هيچ نقشي را درتوسعه اقتصادي كشور ايفا نمي كرد ،ايران

 بود كه  اين همان سياستي.  خود موجب متالشي شدن بناي  اقتصاد ملي مي گشت

 . مرداد  هم اجرا مي شود28 اجرا شد و بعد از كودتاي پيش از  زمان دكتر مصدق

 ميليون ليره 110 جمع در آمد ايران از نفت فقط ، از ابتدا تا ملي شدن صنعت نفت

در تمامي دوران ديكتاتوري بيست ساله  اين پول درحساب مخصوصي ريخته . بود

 جلد ، نطق هاي  دكتر  مصدق ( »....ميشد و يكجا صرف خريد اسلحه ميگشت

    16،  ص  مقد مه، 1346 اسفند ، انتشارات مصدق ، ، دفتر اول اول

 تنزل اثر محاصره اقتصادي اين شدكه ارزش  برابري پول ايران«     و همچنين 

ين تنزل ارزش برابري با ترقي اگر ا.  كرد و ليره و دالر بسرعت ترقي كردند

 مرداد 28قيمتهاي داخلي مصادف مي شد كار ساخته بود و ديگر نياز به كودتاي 
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اما  ).  معموال توسل به كودتا مرحله سوم است ( و تن دادن به اينهمه ننگ نبود

بلكه با وجود انتشار اسكناس قيمتها تا سطح  قيمتهاي داخلي نه تنها باال نرفتند

 تنزل ارزش برابري ريال نه تنها زياني وارد ،بنابراين.  پائين آمدند25سال قيمتهاي 

چرا اينطور شد؟  . نكرد بلكه  از آنجا كه ماية رونق صادرات شد بسيار مفيد افتاد

براي آن كه  شرط پيروزي محاصره اقتصادي  آنستكه  جريان صادرات و واردات 

 كشورهاي اما دولت دكتر مصدق. بخصوص نوع كاالها همان كه بود باقي ماند

زمان مبادالت ايران مانند هر  واردات را تغيير داد تا آن مبداء و مقصد صادرات و

تعددكشورهاي مبداء  و . گر با يك جند كشور غربي بود يكشور زير سلطه د

مقصد از سوئي  توجه به صادرات كاالهايي كه در بازار  داخلي  ارزش  اقتصادي  

و قرار دادهاي بازرگاني پاياپاي ...)  پوست و تخم خشخاش  سم گاو و( داشت ن

سرمايه داراني كه پول خود را . از سوي دگر موجب شد محاصره  عقيم بماند

 گاه سه برابر ، با فروش ارز،ملكت خارج كرده بودند وقتي ديدندبصورت ارز از م

كاالهاي  راي تهيه و توليدريال بدست ميĤورند و مي توانند آن را در بازار ب

صادراتي كه مصرف داخلي نداشتند بكار اندازند، ارزهاي خود را فروختند و 

. سرمايه ها شروع به بازگشت به كشور كردند و  مضيقه ارزي را تخفيف دادند

قيمت كاالهاي مصرفي  ترقي نكرد و تنزل كرد براي اينكه خريدها، عمده متوجه 

خلي نداشتند و چون خريدها متوجه كاالهاي  مصرفي كاالهايي بود كه مصرف دا

الجرم بجاي آنكه مطابق پيش بيني طراحان محاصره اقتصادي  داخله نمي شدند

 بعلت نبودن تقاضا ،قيمتها ترقي عمودي كنند و دولت را وادار به تسليم نمايند

 شد و  تركيب واردات بلكه مهمتر از آن موازنه پرداخت ارزي بر قرار. پائين آمدند

توليد چنان رونق گرفت كه اقتصاد كشور توانست  بدون بروز كمترين نشانه اي از 
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سيصد ميليون اسكناس منتشر را ) زيرا قيمتها باال نرفتند بلكه پائين آمدند( تورم 

 .جذب كند

 جامه حقيقت پوشيد و دولت ملي ،سان معجزه اي كه محتمل نمي نمود     بدين

ات و پول و اقتصاد كشور را بالمره از وابستگي نجات موفق شد صادرات و وارد

حيرت انگيز  اما نتايج مفيدتر اين كار بزرگ و اين پيروزي درخشان و. دهد

اقتصادي درگرو تغيير  تركيب و ساختمان سازمان اداري و قرار دادن آن 

و  17 فحه هاي، ص مقدمه،همانجا  (».اجتماعي بود درخدمت توسعه اقتصادي و

18(  

 درسراسركشور   نفت بدنبال ملي كردن صنعتحكومت ملي دكتر مصدق« ،  لذا 

باني ملي كردن شركت شيالت، بانك شاهي، جنگلهاي سراسركشور، شركت 

 .. و شركت برق تهران گشت تلفن در سراسركشور، اتوبوسراني تهران

ما « :از مبارزات و اين ملي كردن ها همانست كه خود مي گويد    هدف مصدق

يك اشخاصي را بي جهت متمول كنيم و يك عدم . نبايد تمركز سرمايه كنيم

» ....يك اشخاصي ازسيري خفه شوند. تساوي بي جهتي درجامعه درست بكنيم

بعبارت ديگر هدف مصدق اين بود كه مجموع اقتصاد درخدمت ملت، ملتي 

 ) 20 مقدمه، ص -همانجا ( ».ار گيردمستقل قر

       :داخلي كردن بودجه اي كه خارجي شده بود * 
 

ماهها قبل از تصدي من هر ماه دو «  : در خاطراتش مي نويسد    دكتر مصدق

ميليون ليره ازعايدات نفت بسازمان برنامه مي رسيد كه بعد از تشكيل دولت اين 

 1330 ارديبهشت12روز تشكيل دولت اين جانب يعني روزجانب قطع شد و اولين 

 ) 52/ 95/673/651(موجودي نقد خزانه داري كل درحدود پنجاه ودو ميليون
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كه  چند روز بعد از ملي  ريال بود 2800ريال و موجودي نقد سازمان برنامه معادل 

مؤثر شركت نفت انگليس و ايران بمن ي و  يكي از مديران ايرانشدن صنعت نفت

گفت اگر دولت توانست يك ماه  مملكت را بدون عايدات نفت اداره كند و 

 .وقت بايد قبول كنيم  كه صنعت نفت را ملي كرده است بكار ادامه دهد آن

 با اين حال دولت توانست متجاوز از دوسال بدون كمك خارجي و عوايد نفت    

لي نفت كه آن هم سربار بودجة  دولت شده بود و پرداخت بودجه شركت م

مملكت را  اداره كند و سازمان برنامه هم تمام وظائف خود را انجام دهد و روزي 

 ميليون ريال نقد 800وجهي معادل   )  32 مرداد 28(  هم كه دولت  سقوط  نمود

  دولت، از آن، ميليون  ريال مطالبات و جنس موجود داشت كه1200و در حدود 

 و آنچه در عرض اين مدت خارج از عوائد جاري بخزانه رسيد بعد استفاده نمود

 :  ميليون تومان بشرح ذيل  بوده است553مبلغي درحدود  

 مرداد 21 ميليون ليره طبق قانون 14دريافتي  از بانك ملي از بابت قيمت )  1(

1330 000 / 420 /126  

اض از صندوق بين المللي  پول  دالر  استقر8 / 750 / 000از بابت  )  2(

000/000/65 

 000/000/50 از بابت قرضة ملي ) 3(

  312/ 000/000دريافتي  از نشر اسكناس  بر طبق قانون  اختيارات )  4(

  تومان 553/ 000/420= در مجموع 
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   تومان براي كسر بودجة شركت ملي نفت  به آبادان072/453/249كه از اين مبلغ

ي بانك رهني و كشاورزي و  فرستاده شد و بقيه براي كسر بودجه دولت و سرمايه

شركت تلفن و بانك توسعة صادرات و بانك ساختماني و اضافه وام شهرداريها 

ه براي  عمران و آبادي شهرها و لوله كشي و برق و شهرداري طهران، كمك ب

ادامه دهند، مساعدة كارخانجاتي كه بدون مساعدت دولت نميتوانستند بكار 

اضافي براي كشت توتون و پنبه و چغندر  و ساختمان انبار دخانيات بكار رفته 

 .است

چنانچه وجوهي كه اضافه از عوائد جاري بدولت رسيد بمدت تصدي دولت   

تقسيم كنيم باين نتيجه ميرسيم كه هرماه درحدود بيست ميليون تومان بدولت 

ن براي شركت ملي نفت فرستاده شده و ده ميليون رسيده  است كه ده ميليون توما

 ».تومان ديگر  براي كسر بودجه ي مملكتي و امور عمراني بكار رفته است

همه ديدند كه موقع تصدي اين جانب شركتهاي عمومي بواسطه ي سوء سياست « 

اقتصادي نمي توانستند بكار ادامه دهند و از دولت در خواست كمك مينمودند 

گذشت كه در نتيجة سياست اقتصادي دولت از هر گونه كمك ولي چيزي ن

 براي  اولين بار رقم صادرات بدون نفت از رقم 1331مستغني  شدند و سال  

 .واردات تجاوز نمود

 ولي بعد كه دولت سقوط نمود  واردات از حد متعارف  و معمول گذشت و اين 

  ميليون تومان  9001ه  ب1333توازن از دست رفت بطوريكه ميزان واردات در 

(   ». ميليون تومان تنزل كرد1200، در صورتيكه ميزان صادرات به ترقي نمود
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،  انتشارات علمي، چاپ دوم،مصدق  بقلم دكتر ، خاطرات و تألمات مصدق

  ) 237 تا 235 ص ، 1365

 يعني  يك سال  پيش  از آنكه ملي شدن نفت عملي شده (  1329درسال     « 

اليحة بودجة كل كشور رسما  از تصويب  مجلسين نگذشته و مراحل )  باشد

با وجود اين بطور كلي به اجرا گذاشته شدو . قانوني خود را طي نكرده بود

به صورت عطف  به ماسبق به تصويب مجلس   )  1330شهريور (1951درسپتامبر

ينه هاي  در همين حال مجلس تصميم گرفت همين بودجه بر اساس  هز. رسيد

ماهانه به صورت يكدوازدهم كل هزينه هاي سال گذشته و بدون  قانون بودجة  

 .   نيز اجرا شود1331رسمي در سال  

     با توجه به انعطاف پذيريي كه مجلس در برابر دولت نشان مي داد، دولت  قادر  

هزينه بود به عنوان  بخشي از تالشهاي  خود در جبران كسر بودجه، حتي االمكان 

  ميليارد  11/ 2  كل هزينه ها از 1330در نتيجه در سال . هاي را كاهش  بدهد

در اثر اين .   ميليارد ريال كاهش يافت7/ 9ريال  مندرج در بودجة سال قبل به 

  ميليارد ريال از هزينه ها كاسته شد، اما در عمل معلوم شد اين 1 /5اقدام شديد 

  كمتر  از 1329ده زيرا هنرپيشه هاي واقعي سال  كار بر آورد بيش از  واقعيت بو

 ، » ...  ميليارد ريال منظور  شده  در بودجة  آن سال  بوده است11/ 2رقم 

  ميليارد 8/7در آمد دولت  )  1جدول شماره  (1331 و 1330     در هر دو سال 

 ميليارد  8/0   شامل  در حدود  1331با وجود اين ،  اين رقم  در .  ريال بوده است

از در آمدهاي مستقيم و غير مستقيم از نفت در آن سال )  ميليون ريال800( ريال 

 ميليارد ريال بوده 7بنابراين در آمدهاي داخلي  غير نفتي در حدود .  مي باشد

ديگر عمال   هيچ گونه در آمدي از نفت وجود  ) 1331( در سال بعد . است

 ميليارد ريالي 8/0دهاي غير نفتي كسري نداشت، اما تالش براي افزايش در آم
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 تساوي بوجود 1332 و 3330سال قبل را جبران كرد و بنابراين بين ارقام در آمد 

 ،در آمدها به نحوي قابل مالحظه»  بر آورد « 1332در قانون بودجة  رسمي  . آمد

ي و اين امر  اطمينان دولت را به رونق اقتصاد.   ميليارد ريال ، افزايش يافت9/5

تحريم صدور نفت واقتصاد  « مقاله همايون كاتوزيان(» .مالي  سال بعد نشان ميدهد

 ويليام راجرز - جميز بيل–ي ، نفت، ناسيوناليسم  ايرانمصدق« از كتاب  »  سياسي 

،  تهران– نشر گفتار - كاوه بيات–   ترجمه عبدالرضا  هوشنگ مهدوي-لويس 

  ) 349 تا 348ص  ( 1372

 كه براساس  ارقام تفصيلي بودجه 1330بودجه سال « انور خامه اي  مي نويسد 

 تدوين و به مجلس ارائه شده بود به علت مخالفتهايي كه درمجلس بود 1329سال 

به صورت يك دوازدهم بر اساس هيچگاه به تصويب نرسيد و دراين سال هرماه 

 كه آنهم فقط دركميسيون بودجه مجلس تصويب شده بود، به 1329بودجه سال 

 نيز عينا  به همين صورت يعني بدون بودجه رسمي 1331سال . تصويب مي رسيد

 با توجه به 1331 در اواسط سال 1332اما بودجه سال . تصويب شده، گذشت

 .ن سال به مجلس ارائه گشت دي هما14شرايط جديد تدوين و در

 956 ميليارد و 9 ميليون و هزينه ها 444 ميليارد و 9در اين بودجه درآمدها حدود 

 ميليون ريال كسري نشان مي داد كه 511ميليون ريال تخمين زده  شده بود كه 

در مقدمة اين اليحه دو اصل . دولت بايد آن را از محلهاي جديد تĤمين مي كرد

 تا آنجا كه ممكن است در آمد دولت –اول «  :ن آن ذكر شده بودزير مبناي تدوي

از طريق مالياتهاي مستقيم كه تحميل بر طبقات متمكن مي شود و موجبات تشويق 

  تا آنجا  -دوم .... توليد كنندگان اجناس صادرات  به وسايل ممكنه فراهم گردد

ر ميزان مصارف عام كه مقدور  باشد دركسر هزينه ها ي غير ضروري و افزايش  ب

به »  .المنفعه از قبيل امور  بهداشتي  و فرهنگي  و كشاورزي  كوشش به عمل آيد
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 ميليون ريال  از بودجة چند وزارتخانه و مؤسسة دولتي 124اين منظور بيش از 

 ميليون ريال بر در آمد هاي پيش بيني شده افزوده 174حذف و نزديك  به 

 ميليون ريال نسبت به بودجه  سالهاي  پيش  298بدين سان كال  . گرديده بود

، كشاورزي، فرهنگي و عمراني  مورد  مصارف بهداشتي12شده و به صرفه جوئي 

 مرداد به بوته فراموشي 28البته اين بودجه به علت كودتاي .  تخصيص يافته بود

 .سپرده و حتي  عكس  آن اجرا شد

ري آمار در دسترس من است كه اما ازبودجه واقعي دوس.   اين از بودجه رسمي

 در سري اول از مجموعه اي كه از طرف مركز آمار  ايران. هردو را نقل ميكنم

خود اين آمار از دو منبع مختلف اخذ و جدا  از هم  .   منتشر شده  گرفته ام 1355

منبع   6يكي از منبع  وزارت امور اقتصادي  و دارائي و ديگري از :  ذكر شده است

در سري اول در يافتها و پرداختهاي . مختلف كه با منابع ديگر مغاير بوده اند

اين آمار را مالحظه مي  )  2شماره (در جدول زير. عمراني منظور نگشته است

. انند جداول  پيش خود من استمحاسبه  كسر بودجه  و درصد افزايش م.  كنيد

    همايون كاتوزيان محمد عليآمار دوم نتيجه پژوهشي است كه  آقاي  دكتر

 نيامده  و مقايسه اي  انجام نگرفت 1329در اين آمار  بودجه  سال . كرده است

 .كه عينا   از پژوهش  مزبور نقل  شده است.  ... است

 كه آقاي همايون  كاتوزيان كرده است  جمع كسري بودجه دولت   مطابق حسابي

 2  ميليارد ريال  مي شده كه  از اين مبلغ 4/4 برابر 1331  و 1330ر سالهاي د

اين مبلغ (ميليارد آن براي  تامين كسر بودجه  شركت ملي نفت صرف شده است

بنابراين كسر بودجه واقعي )    ميليارد ريال بوده است 2 / 5در حقيقت حدود 

و )   ميليارد ريال است9/1ر واقع د(  ميليارد ريال در دو سال بوده است2 / 4دولت 

 14  ميليارد از محل  فروش 1 / 3: اين مبلغ را از محل هاي زير تامين  كرده است
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  ميليون دالر  وام از بانك 8 / 57 ميليارد ريال  از محل گرفتن 0 / 6ميليون ليره،

 در حقيقت اين مبلغ برداشت از  صندوق بين المللي پول  بوده  است نه( جهاني 

بنابراين مطابق اين .   از ميليون ريال از محل انتشار اوراق قرضه ملي 5/0و ) وام 

  براي تامين كسر بودجة عادي خود هيچ نيازي  به گرفتن  حساب حكومت مصدق

 يا به عبارت ديگر انتشار اسكناس نداشته است و وام از بانك  ملي  ايران

  ميليارد ريال از بانك  ملي 1 / 2م را شركت ملي نفت به مبلغ  درحقيقت اين وا

 ميليارد ديگركسر بودجه شركت ملي  نفت را دولت تامين 0 / 8گرفته بوده و 

 .كرده بوده است

   نهايت كوشش خود را  كرد  تا  آنچه مسلم است  اين است  كه دولت  مصدق

  – دكتر انورخامه اي( » . د و از هزينه  ها بكاهدمدهاي  دولت  را افزايش  دهآدر 

  چاپ اول-» ابتكار بزرگ دكترمصدق« اقتصاد بدون نفت 

 

 

    178 تا 176   ص - 1375   –انتشارات ناهيد 

  :سطح قيمتها در دوران نهضت ملي ايران* 
 

 و مخالفين سياست حكومت  دكتر   ديگر از جعليات و دروغي كه رزيم كودتا

وسرسپردگان )  طلبهاپهلوي(  تبليغ ميكردند و هنوز طرفداران رژيم سابق مصدق
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قيمت خوراكيهاي اساسي ترقي فاحشي كرده « كه  به اجانب مي گويند اينست

شده » يدتورم تشد« و » هزينه زندگي به طرز سرسام آوري باال ميرفت « و »بود

 !بود

  كه دكتر مصدق1330از ارديبهشت «  : و اما  آمارخالف  گفتة آنها را مي گويد 

 شاخص  كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي 1332نخست وزير  شد،  تا مرداد  

 در صد 14/ 7  رسيده يعني 6/50 به 1/44از  ) هزينة زندگي  ( در شهرهاي ايران

 ماه زمامداري دكتر مصدق  سنجيده شود 28يش  يافته است كه اگر نسبت به افزا

   و 0 /52% به طور  ميانگين ماهي 

بايد توضيح دهم كه در مجموعة آمار پيش گفته سال .    مي شود6/ 2% سالي 

 برگزيده شده است لذا  شاخصهاي مربوط  100 به عنوان مبداء يعني برابر1348

در حالي  كه در سالهاي  دهة  .  مي باشد100 آن  همه كمتر  از به سالهاي  پيش  از

 مي گرفتند و شاخصهاي  همه 1315  آمارگران بانك ملي مبداء  را  سال 30 و 20

ولي آمار مجموعه بر اساس  همان آمار بانك ملي  و .     بوده است100باالي 

اگر فرض كنيم  . دبانك مركزي  حساب  شده است و فقط  مبداء را تغيير داده ان

 در صد در سال  افزايش  يافته  باشند، 6 / 2كه تمام كاالها و خدمات  هر كدام 

فرضي كه چنانكه  خواهيم ديد درست نيست، باز هم چنين افزايشي چيزمهمي 

در دنياي  كنوني علماي علم . نيست كه آن همه سروصدا  براي آن  راه بياندارند

درخود .   را عادي  و طبيعي  تلقي مي كنند7 % اقتصاد نرخ تورمي  در حدود 

 نرخ تورم هميشه بيش از اين اندازه درسالهاي پيش از حكومت مصدق   نيزايران

 افزايش  يافته 36 /25%   ميانگين سالي 1328 تا 1315مثال  از سال . بوده است

 1325 را در نظر گيريم  در سالهاي اگر سالهاي  بعد از پايان جنگ و اشغال. است
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  7%  شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي به طور ميانگين  سالي 1328تا 

 .افزايش  نشان مي دهد

 ماه آخرحكومت 5 نيزبيشترمربوط به 6 / 2%     نكته مهمتر  اينكه همين افزايش 

جو سازيهاي خارجي و  يعني ماههايي كه فشارهاي سياسي و تبليغاتي ومصدق

 ماه پيش از 23 مرداد را فراهم مي آورده اند، بوده نه 28داخلي مقدمات كودتاي 

%  رسيده يعني 48  به  44 / 1  شاخص مزبور از 31 تا  اسفند30از ارديبهشت . آن

  4 / 5%   در صد در ماه  و 0 /38  افزايش نشان مي دهدكه به طور ميانگين  8 / 8

   رسيده 50 /6 به  48 ماه آخر شاخص  از 5د، در حالي كه در در سال  مي شو

 9%   و سالي 1 /0 8%   در صد افزايش  يافته كه به طور  ميانگين ماهي 5 / 4يعني 

 ) 113 تا 112  ص -همانجا (»    .  مي گردد12/ 

و هنوز مي بايد به اين واقعيت بسيار مهم توجه كرد كه افزايش قيمتها متوجه 

هاي ، قيمتوگرنه. مد بود آف قشرهاي صاحب دري وارداتي مورد مصركاالها

 .، يا ثابت ماندند و يا كاهش پذيرفتند كاالهاي مورد مصرف عموم مردم

 : اما تراز بازرگاني خارجي كشور بدون نفت  * 
 

بجز  سالهاي  ( 1309تراز بازرگاني خارجي كشور  بدون صادرات  نفت از سال  « 

 را بدليل  1320اگر سال . همواره منفي بوده  است) 1333   تا1331 و 1320

 از سوي متفقين استثنايي بدانيم، مي توان سالهاي پيروزي شرايط اشغال  ايران

 را در چند دهه گذشته از نظر ادارة كشور بدون جنبش ملي كردن صنعت نفت

.  ، بي مانند دانستبازرگاني خارجي در درآمد نفت و برخورداري از تراز مثبت

كاهش واردات ( البته اين نتيجه را بايد عالوه بر اتخاذ سياستهاي درست بازرگاني 

، حاصل عدم گسترش الگوي مصرف برون زا )غير ضروري و تشويق  صادرات
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، كمبودها را تحمل پذير  ضمن اينكه پشتيباني مردم ازجنبشدر آن دوره دانست،

 .مي كرد

 به سرعت مازاد تراز بازرگاني  به كسري  تبديل  1332 مرداد  28 از كودتاي  پس

بطوري كه سهم صادرات غير نفتي  به مبادالت . شد و مقدار آن نيز  افزايش يافت

دكتر  ( ». رسيد1340در صد  در سال 16 /9 به 1332 در صد در سال 54/ 4از 

  )  250 ص - 1376،  چاپ اول– نشر ني –  آشنايي با اقتصاد ايران–ابرهيم رزاقي 

سياست افزايش بهاي گواهينامه هاي ارزي وكاهش «  با اتخاذ حكومت مصدق

واردات و همچنين گسترش سياست قرادادهاي پاياپاي، موفق شد كمبود ارز خود 

محول شد درآذرماه همان سال تحصيل گواهينامه هاي ارزي آزاد . را جبران كند

و درحقيقت با اين سياست براي اولين باردر طول تاريخ كشور واردات تابع 

صادرات شد كه اين حمايت شديد و اصولي از صادرات در مقابل واردات تا 

رشد اقتصادي  و تجارت « محمد رضا اكبري ( » . ادامه يافت1332اوائل سال 

 فروردين و – 67 – 68قتصادي  ا–اطالعات  سياسي » خارجي در ايران

  ) 1372ارديبهشت
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  نشان مي دهد، آمار و ارقام واردات و صادرات ايران ) 3(چنانكه جدول 

عني بي نفت فزوني  چشمگيري بر صادرات واقعي ي  واردات كشور1330تا سال « 

  1331سال ، ولي كسر صادرات از واردات  رو به كاهش بوده، تا اينكه  در داشته

 اين فزوني به حد  اعالي خود 1332صادرات بر واردات فزوني يافته  و در  سال 

سپس فزوني صادرات بر واردات رو   ميليون  ريال رسيده، 666 ميليارد و 2يعني 

 به فزوني واردات برصادرات مبدل گرديده و اين 1334به كاهش نهاده و در سال 

 ميليون ريال رسيده كه تا 273 ميليارد و 18 كسر بازرگاني خارجي درسال بعد به

تعمق  در اين آمار نشان مي دهد كه حكومت دكتر . آن تاريخ سابق نداشته است

 يك بازرگاني خارجي بدهكار  را در مدت كوتاهي و با  وجود مصدق

كار مبدل ساخته  و همدستانش، به يك بستانمحدوديتها و كارشكنيهاي انگلستان

 مرداد در مدت كوتاهي نه تنها تمام  آن برتري را بر 28ولي رژيم كودتاي . است

 را از نو گرفتار كسري هنگفت و بي سابقه باد داده بلكه بازرگاني خارجي ايران

 » . اي كرده است

 ، چاپ اول ، »بزرگ دكتر مصدقابتكار «  اقتصاد بدون نفت ،دكتر انورخامه اي( 

  ) 124  ص  1375  ،انتشارات ناهيد 

 دولت ايران با اتخاذ تدابيري كه به سياست اقتصاد بدون نفت «، ترتيببدين

 و ت داشت از لحاظ اقتصادي توانست پايداري كند و سرانجام نه بحران ماليهرش

  بلكه كودتاي ، )غ ميكردندورشكستگي اقتصادي  كه آشكارا به دروغ تبل( 

تدابيري اقتصادي در آن زمان .  آن را ساقط كرد1332 مرداد 28نظامي  -سياسي 

محدود كردن واردات و ) 1(اشاره شد مبتني بر )به برخي از آن ها( همانطور كه 

 تشويق صادرات

  سطح قيمتها تثبيت ،تثبيت بهاي مايحتاج عمومي) 2 (
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 يد بر دخانيات و اتومبيلهاي وارداتي  جدتهاي برقراري ماليا،)3(

 ، )استقراض داخلي (اوراق قرضه ملي  انتشار ،)4(

  تقليل ميزان پشتوانه اسكناس براي تامين هزينه هاي دولت ،)5(

  تقليل هزينه هاي جاري دولت ،)6(

 تقليل هزينه هاي جاري دولت ) 6(

 مهار و تورم) 7(

 بوده كه كارآمدي دولت ملي مصدقافزايش توليدات كشاورزي و صنعتي ) 8 (

 . آن مدت كوتاه به اثبات مي رسانددررا 

نشريه »  با چالشهاي اقتصاديرويارويي مصدق« حق جوناصربه مقالة  نگاه كنيد( 

 ) 82 مرداد 25 مورخنامه 
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 و د اما كاشاني شكست كودتا را قطعي مي دانامريكا

  مردادند28 در تدارك  كودتاي بهبهاني
 

 

 
 ، شمس ، مظفر بقائي، حسين مكيزاده ابوالحسن حائري: از راست به چپ 

 شركت كنندگان در  اهللا زاهدي، فضلالدين قنات آبادي، نادعلي كريمي

  مرداد28كودتا ي 
 

 

گزارش اسميت كفيل  ) 1953 اوت 18، واشنگتن ( 346 سند شماره ◄

 به رئيس جمهوري پيرامون شكست كودتا و وزارت امور خارجه امريكا

 :است  » مصدقغوش آبازگشت به « خاطر نشان كردن به او كه چاره 

     پيام پيوست به خودي خود گويا است و بطور فشرده و خالصه وضعيت 

مده بخاطر سه روز تأخير آاقدام به عمل .  را براي شما بيان مي كند ايران

، با شكست و ناكامي دلي ژنرالهاي ايران دست اندر كارو ترديد و دو 
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نچه در شرف آ از همه مصدق ن زمان، ظاهرا آدر طول . روبرو گشت 

ما هم ... در واقع يك ضد كودتا انجام گرفت . گاه گشت آانجام بود ، 

 بنگريم و اگر  اكنون مي بايستي با نگرش كامل ديگري به وضعيت ايران

غوش آمي بايستي به  ، احتماال نجا نجات دهيمآواهيم چيزي را در بخ

من به جرأت مي توانم بگويم  . ويم و با او گرم بگيريم مصدق نزديك ش

كه مفهوم اين رويداد كمي افزايش بر ميزان مشكالت ما با انگليسي ها 

 )  كتاب 1183 و 1182صفحه هاي  . ( است

 

چند .  خرداد، مفصل است 25گزارش سيا در باره شكست كودتاي : توضيح 

 :وريم آن گزارش را مي آجمله از 

بردند تا تصميمهاى   تمامى كوشش خود را بكار مى پايگاه  سيا در تهران   افراد

را به عمل درآورند و نيز خود را براى روياروئى با هر ) مرداد 25( اوت 16

 براى ،كز سيا، پايگاه خواست وسائل الزمدر پيامى به مر. كردند احتمالى آماده مى

 . ران، را آماده كند نفر از اي15تخليه مخفيانه حدود 

رشته كار و رهبرى آن . مركز سيا روزى را با كزكردگى و نا اميدى به شب رساند

مشتى از . ترين مقامها قرار گرفت از يد شعبه و قسمت بيرون رفت و در دست عالى

عصر هنگام، . افراد مشغول تهيه پيامى شدند كه دستور متوقف كردن عمليات بود

 : بر مبناى نظر وزارت خارجه تهيه شده بودپيامى كه فرستاده شد،

 . ».نقشه به اجرا گذاشته شد و عمليات شكست خوردند«

 :موضع دولت انگليس اين بود

 »توانيم وارد جنگ بشويم ما بايد تأسف بخوريم از اينكه نمى«
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هاى قوى مخالف با پايان دادن  با وجود فقدان توصيه«:وضع مركز سيا اين بود  و م 

 بايد متوقف ، عمليات بر ضد مصدق و روزولتت، از سوى هندرسونبه عمليا

 ».شوند

 به قلم ،كند  مرداد را منتشر مى28 نگاه كنيد به  كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين ( 

 .1999اكتبر :  تاريخ انتشار،1951 تاريخ نگارش مارس .ن  ويلبر. دكتر دونالد

 تنظيم ،انتشارات انقالب اسالمى،  ترجمه و كامل شده از  ابوالحسن بنى صدر

  )54 تا 51 فحه هاي ص،براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى

هاى خارجه انگليس و امريكا و سيا   مرداد، وزارتخانه27سان، در ظهر  بدين   

اين ساعت، از . كنند  را صادر مىقدستور توقف عمليات ضد حكومت مصد

. افتد اهللا، يكى بهبهانى و ديگرى كاشانى مىابتكار عمل بدست دو آيت 

شود كه در گزارش، نسبت به دستجاتى كه  گازيوروسكى، بدرستي، يادآور مى

تواند داشته  علتى جز اين نمى. است اند، جز اشاره، نيامده عوامل سيا براه انداخته

 مرداد، شكست كودتائى را كه 27شد كه سيا و انتليجنت سرويس، در ظهر روز با

ها بودند كه با استفاده از مبارزه  اهللاز آن پس، آيت . ده بودند، پذيرفتندرهبرى كر

هاى چماق بدست را بكار انداختند و شكست سيا و انتليجنت  ، گروهبا حزب توده

 .رگرداندندسرويس را به پيروزى ب

 وارد عمل نشدند؟ با توجه به گزارش هاى سياسى هوادار مصدق اما چرا سازمان   

ها نيز    اهللام به رهبرى آيتشدند، عمليات دو سيا، مسلم است اگر وارد عمل مى

خورد؟ بنا بر مدارك تاريخى، براى نيروى سوم،   مرداد شكست مى27همان روز 

موضوع گفتگوهاى رهبرى اين سازمان اين .  بودحزب تودهخطر اصلى و عاجل، 

است كه تجهيزات براى زد و خورد با حزب توده فراهم و در محل حزب  بوده
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 با  زمان مي گويد كه حق با مصدق است و هرگاه كودتا نمي شد، ايران. انبار كنند

 . شت پيروزي فاصله زماني بسيار كوتاهي دا

 نيز، همين ضعف در تشخيص كارى كه بايد كرد مالحظه 60در كودتاى خرداد   

پيش از كودتا، نخست به دفاتر همĤهنگى مردم با رئيس جمهورى يورش . شد

 خرداد، سازمانهاى سياسى، 25در . بردند و سازمان دهندگان را توقيف كردند

 نوبت به گروه رجوى رسيد  خرداد،30در . هريك به دليلى، ميدان را خالى كردند

. نتيجه موفقيت كودتا شد. تا به خيال خود، فرصت را بسود خويش مغتنم بشمارد

از جمله، در . بديهى است تفاوتهاى كمى و كيفى ميان دو رويداد وجود دارند

ولى .  در اختيار كودتاچيان بود، قواى مسلح حاضر در تهران60كودتاى خرداد 

به حضور مردم در صحنه و درهم شكستن گروههاى كودتاچى مربوط در آنچه 

سندي كه بمناسبت . كنند چشم را خيره مى» تكرار تاريخ«شود، مشابهات و  مى

ن را  آژ واشنگتنبيست و پنجمين سال روز از رده محرمانه خارج و دانشگاه ژر

اين .   وارد مي شود  ملت ايرانضربه هشيار كننده ايست  كه بر، انتشار داده است

ضربه  هشيار كننده بر ملتي  وارد مي شود كه سرنوشت خود را از دست فروهشت 

به .  كند  و انگليس و اسرائيلن را وسيله معامله با امريكاآو به مالتاريا اجازه داد 

ي و ثروتي عظيم و بهترين فرصت رشد را قرباني مالتاريا امكان داد سرنوشت  نسل

يا اين سند و سندهاي بسيار و  محكم ترين آ. استقرار استبداد خويش بگرداند

اقعيت ، گوياي اين وساله ايست كه در شكست پايان يافت 8 سندها كه جنگ

، جنگ با پيروزي ايران به ، كودتا انجام نمي گرفت60نيستند كه اگر در خرداد 

  و منطقه سرنوشتي ديگر مي جستند ؟مي رسيد و ايران پايان 

دي و استقالل از آن غافل    ولي آنچه  همه مردم و اكثريت مبارزان راه آزا

خط مشي « در زمان نهضت ملي بود كه همان    طرز فكر آقاي  خميني "شدند،
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 ا بر ضد حكومت ملي دكتر مصدقرا داشت يعني طرفدار كودت» ي  بهبهانيسياس

فرزند شيخ (فيلسوف فقيد، دكتر مهدى حائرى  . بود كه ما از آن  اطالع نداشتيم

به كوشش (در خاطرات خود ) عبدالكريم حائري يزدي، بنيانگذار حوزه علميه قم

لعات  در مركز مطاطرح  تاريخ شفاهي ايران«آقاي حبيب الجوردي رئيس 

، از جمله اين اطالع مهم را دراختيار ايرانيان ) آمريكا–ميانه دانشگاه هاروارد خاور

 :مي گذارد 

شما مى دانيد شاه از مملكت رفته ! فالن كس«: آقاى بهبهانى به من گفتند«    

» مى دانيد كه صحبت جمهورى است؟«: گفتند» .من شنيدم. بله«: گفتم» بيرون؟

من از شما يك خواهش «: گفتند» .اين هم گه گاه به گوشم خورده است«: گفتم

... آن اين است كه من استدعا مى كنم شما همين امروز صبح برويد به قم. دارم

پيش آقاى بروجردى و از طرف من بگوييد كه آقا، مملكت در شرف اضمحالل 

 مملكت در شرف از بين رفتن است، براى اين كه صحبت جمهورى اين. است

 .شده است

شاه رفته بيرون و همين امروز و فرداست كه اصال  تمام اوضاع و احوال مملكت     

ديگر اصال  نه . اصال  مملكت ديگر مى افتد آن طرف پرده آهنين. به هم بخورد

اسمى از دين خواهد بود، نه اسمى از ايشان، نه اسمى از مرجعيت، نه اسمى اصال  

بايد ايشان ... مملكت مى رود پى كارش. ونيستى مى شوداصال  كم. از اصل دين

يك حكمى صادر بكنند كه باالخره مردم آگاه ... هر چه زودتر يك فكرى بكنند

خالصه نگذارند كه . بيايند جلوى توده اى ها را بگيرند. بشوند از اين حقيقت

 ».مملكت كمونيست بشود

  هم خيلي مربوط  بود و خيلي آقاي  بهبهاني با از طرف ديگر آقاي خميني«    

عقل  ود و معتقد بود كه  آقاي بهبهاني درمعتقد  به عقل سياسي  آقاي بهبهاني  ب
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اي سياسي اش قابل در روش ه.  نيست كاشانيسياسي اش قابل مقايسه با آقاي

ي  آقاي بهبهاني كامال  آقاي در روش هاي سياس. مقايسه باآقاي كاشاني نيست

يادم هست، پشتيبان آقاي بهبهاني بود خيلي بيشتر از همانطوري كه بنده خميني 

بگذارد و از اين جهت از نقطه به افكار سياسي  آقاي كاشاني  وقعي اينكه اصال  

  مرحوم بهبهاني يعني همان خطي كه آقاي  درخط مشي سياسينظرمشي سياسي

بود نظريات  تقريبا  درهمان خط. ها داشتو با دولت وقت واين با دربار بهبهاني 

 » .كلي سياسي آقاي خميني

  طرفدار دكتر  كه آقاي  آيت اهللا كاشاني  وقتي  بله در زمان  دكتر مصدق-س 

كجا بود؟  ت با دولت ملي كردند آقاي خمينيمصدق بودند و بعد شروع به مخالف

 آقاي  خميني  از طرفداران  نهضت ملي بودند يا نبودند؟

تفاقا   اختالفاتي  هم با ، ا بطوريكه يادم استاز اول آقاي خميني.  نخير، نخير–ج 

 زياد رابطه اي  با آقاي دكتر  مصدق. بود مسئله آقاي دكتر مصدقما سر همين

هاي ترجيح ميداد سياست هاي نظير سياست . ويد به روش  نبونداشت يعني معتقد

 همانطوري كه عرض  را برسياست دكتر مصدق و اصوالا و رزم آر السلطنهقوام

 كرد از دكتر و بهيچ وجه  طرفداري نمي. مشي سياسي بودكردم در آن خط 

معتقد .  كه با دكتر مصدق بود بلكه تخطئه هم مي كردمصدق و آقاي كاشاني

 .كند از دكتر مصدقنبود كه آقاي كاشاني بايد اينطور  طرفداري 

 براي اينكه اينجا من بارها در كتاب ها و اين نظر اين سئوال را مي كنم من از -س

اندم كه نوشته بودند كه  پست خو واشنگتننامه ها و اخيرا  هم در روزنامهءدر روز

 سبب شد كه احساسات ضد استعماري آقاي خميني) مرداد (28  كودتايواقعه 

ولي با  اين ترتيب كه شما مي فرمائيد . بشوندوارد مسائل سياسي  تحريك بشود و

 .بودند ديگر.... ايشان خودشان در آن جريان 
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 بله .  بله-ج

 .با نهضت ملي نداشتندشي   بهر حال نظر خو-س

 »   نخير ابدا –ج 

 ، نهضت ملي و جانبدارانبه مصدق كينه خمينيتش آ    بخاطر اين سابقه است كه

، يكبار ديگر شعله  ايراناولين رئيس جمهوري منتخب مردمهنگام كودتا بر ضد 

( يك گروهي « :  جعل دروغ بروز مي دهد اين كينه شديد را با . ور مي شود 

كه از اولش باطل بوده است، من از  آن ريشه هايش مي دانم يك  ) جبهه ملي

 هم از اولش. الم و روحانيت اسالم سرسخت مخالف بوده اندكه با اسگروهي 

 خالف  ديد كه اينهاالف بوده اند، اولش هم وقتي كه مرحوم آيت اهللا كاشانيمخ

ي كردند كه يك سگي را نزديك مجلس مي كنند، صحبت كرد، اينها كار

 اين در زمان آن بود كه اينها . زدند، اسمش را آيت اهللا گذاشته بودندعينك بهش

من در .  آن هم مسلم نبود) دكتر مصدق را مي گويد(فخر مي كنند به وجود او 

 را سگيراشنيدم كه ان بودم كه اين خبر ز علما ي طهردر منزل يكي اآن روز 

به آن آقا عرض  من .عينك زدند و به اسم آيت اهللا توي خيابانها مي گردانند

با شخص نيست، اين سيلي  خواهد خورد و طولي كردم كه اين ديگر مخالفت 

سخنراني (» .را خورد و اگر مانده بود سيلي را بر اسالم مي زدسيلي نكشيد كه 

اين سخنراني  بر ضد رئيس جمهوري  در ،1360 خرداد 25ر تاريخ اي خميني دآق

 من مي گويم نه و جبهه ملي از امروز مرتد ، ميليون بگويند بله35: بود كه گفت 

 .)است 

تكفير . كوب دگر انديشان استفاده كردسردر  ،از حربه تكفير ،آقاي خميني   

ادگاه بدوي فرمايشي مي اندازد كه  را بياد دوهشگر و آگاه انسان پژجبهه ملي

نظامي رژيم شاه » دادستان« زموده سرتيپ حسين آ.  را محاكمه كرددكتر مصدق
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او  دكتر مصدق را بي .   خواند»  ضد دين مبين اسالم«بررساله دكتراي مصدق را 

ا اين اعمالي كه كرده مرد اين مرد ب« :ايمان و نامسلمان شمرد  و تأكيد كرد 

 به كوشش ، دكتر مصدق در محكمه نظامينگاه كنيد به كتاب(  »مسلمان نيست

  )   651 ص ، جليل بزرگمهر

است، اين اظهارات باطل است، خالف :  در جواب آزموده گفت مصدقدكتر    

 ...رساله االن اين جاست

دادستان حق ندارد راجع به اين . حربة تكفير مرا به دست گرفته اندامروز ايشان    

( م مسلمان، عيالم مسلمان، مادرمن مسلمانم، پدرم مسلمان. ت كندموضوع صحب

آن وقت اين آقا به تحريك يك ....«،») كه بغض گلوي  او را گرفته بوددر حالي

ي كند تا بعد مرا رفجاهايي مي خواهد در اين جا مرا بي ايمان و بي عقيده مع

 »... اقدام به اين كار كردبكشند و قاتل را بگويند از روي تعصب

 ،   زاهدي مرداد تا سقوط28  از كودتاي ،خواب آشفته نفت ،  محمدعلي موحد( 

 ) 194 تا 192 فحه هاي   ص1383،    نشر كارنامه،جلد سوم 

گزارش : وبت به زمان رسيد كه شهادت قطعي بدهد  نيم قرن گذشت و نبهررو،    

 اهللا، يكي يتآشار يافت و مسلم شد كه اين دو  مرداد انت28سيا در باره كودتاي 

 مرداد را، در 25 بوده اند كه كودتاي شكست خورده  و ديگري كاشانيبهبهاني

 . مرداد، به كودتاي موفق بدل كرده اند 28

  در تهران سال پيش از انتشار اين سند و نيز گزارشهاي وقت سفير امريكا25 و     

خط « ، ول بعد از پيروزي انقالب، ناگهانبه وزارت خارجه امريكا، در رورزهاي ا

 :     نامه مجعولي را انتشار دادند ، يت و منسوبان كاشانيآ امثال حسن ، »سيد ضياء

 طالقاني و اهللا هاي آيت  بعد از حرف «: مي گويددكتر سالمي نوة كاشاني    

 در احمدآباد، هنگامي كه قلب حقيقت كردند فكر كرديم ديگر مهندس بازرگان
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دسامبر (1373در دي  حميد شوكتوگو  گفت (» .چاپ شود) نامه(الزم است 

ي پيام   نشريه به نقل از )اله كاشاني ي بزرگ آيت نوه(آقاي حسن سالمي با ) 1994

 )1374ي هفتم، شهريور  امروز، شماره

 ضمن مقاله اي در روزنامة جمهوري  1358 در تير  حسن آيت،بدنبال آن    

  را براي اولين بار منتشر مي نامه و پاسخ دكتر مصدق ما اين«  :اسالمي  نوشت

 آن »پيشگفتار« بدون ذكر نويسنده اي خاص، كه... سراركتاب روحانيت ا(. سازيم

  :   )، اين دو نامه را  درج  كرده است را دارد1358تاريخ ارديبهشت 

  دام اقبالهوزير معظم جناب آقاى دكتر محمد مصدق حضرت نخست    

رض مى شود گرچه امكانى براى عرايضم نمانده ولى صالح دين و ملت براى ع   

ورزيها و بوق و  اين خادم اسالم باالتر از احساسات شخصى است و عليرغم غرض

كرناى تبليغات شما، خودتان بهتر از هر كسى مى دانيد كه هم و غمم در 

از تجربيات . يدنگهدارى دولت جنابعالى است كه خودتان به بقاء آن مايل نيست

 و لجبازيهاى اخير بر من مسل م است كه مى خواهيد مانند سى روى كار آمدن قوام

حرف اينجانب را . ام تير كذايى يكبار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد

در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفراندوم نشنيديد و مرا لكه حيض كرديد 

گباران و ياران و فرزندانم را زندانى فرموديد و مجلس را كه ترس خانه ام را سن

داشتيد شما را ببرد بستيد و حاال نه مجلسى است و نه تكيه گاهى براى ملت 

زاهدى را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل . گذاشته ايد

ح بوده در نگهداشته بودم با لطائف الحيل خارج كرديد و حاال همانطورى كه واض

 .صدد باصطالح كودتا است

اگر نقشه شما نيست كه مانند سى ام تير عقب نشينى كنيد و بظاهر قهرمان زمان    

بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست كه همانطور كه در آخرين مالقاتم در 
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در گرفتن  هم گوشزد كردم كه امريكا ما را دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون

نفت ازانگليسى ها كمك كرد و حاال به صورت ملى و دنياپسندى مى خواهد 

و اگر واقعا  با ديپلماسى نمى . به بچنگ آوردرا بدست جنابعالى اين ثروت ما 

خواهيد كنار برويد اين نامه من سندى در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من شما 

 به خودم از وقوع حتمى يك كودتا را با وجود همه بديهاى خصوصى تان نسبت

وسيله زاهدى كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم كه فردا جاى هيچگونه 

اگر براستى در اين فكر اشتباه مى كنم با اظهار تمايل شما . عذر موجهى نباشد

خدا بهمه . سيدمصطفى و ناصرخان قشقايى را براى مذاكره خدمت مى فرستم

 .رحم بفرمايد

 كام باد سيدابوالقاسم كاشانىايام ب

 

 : به اين نامهجواب دكتر مصدق* 

   مرداد27

اينجانب مستظهر به . مرقومه حضرت آقا وسيله آقا حسن آقاى سالمى زيارت شد 

 .پشتيبانى ملت هستم

 دكتر محمد مصدق. والسالم

 

 پيش و بعد از كودتا بر ضد حكومت اضع كاشاني مو براي روشن شدن تناقض

 :مي دهيمجعل بودن اين نامه توضيح زير را  و  با نامة فوقملي مصدق

ن  به سازمان هايي چو، كه پايه مردمي اشدر جهت تضعيف جبهه ملي» بدامن« *

بري شخصيت هاي  و گروه هاي تحت رهيسماحزاب زحمتكشان و پان ايران

براي جدايي كاشاني و . عاليت مي كرد استوار بود، فسرشناس مانند كاشاني
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تبليغاتي كه در اين زمينه . از جبهه ملي، كوشش هايي به عمل آمدهوادارانش 

 را چهره اي فاسد مصدق. مبتذل بودصورت گرفت، گاه بصورت بسيار ابتدايي و 

به . رسيم مي كرد كه از نفوذ كاشاني سوء استفاده و بهره برداري مي كندو پليد ت

مالئي موسوم به محمد تقي فلسفي نيز پول  داده شد، تا يك سازمان مذهبي، در 

نه تر، ياموضع بنيادگراروحانيون ديگري نيز  به ايجاد . رقابت با كاشاني ايجاد كنند

كوشش هايي در جهت بر .  شدندظور  فاصله گرفتن از مصدق  تشويقبمن

و نيز  تفرقة  عليه مصدق  ) سومكا(انگيختن احزاب زحمتكشان و پان ايرانيسم 

، با استتار رابطه  ايراني آنو اعضاي»  بدامن« شبكه .  بعمل آمدميان احزاب مزبور

در يكي  از موارد . ند رهبران  اين گروه ها را با  پول  مي خريد»سيا« خود با 

، با بقايي تماس 1952ر  در سپتامبر يا اكتب»  سيا«  از مأموران يكيشايان توجه، 

عدها، پول هم دريافت بقايي ب. را  به جدايي از مصدق تشويق كرد گرفت و او

س هاي  ا تم  نيز  احتماال يد محمد  بهبهاني و آيت اهللا  س كاشانيبا مكي،. كرد

 .مشابهي  صورت گرفت

 ترجمه سرهنگ  غالمرضا ، گازيوروسكي. ج. مارك، 1332 مرداد28كودتاي  (

  ) 25 ص ، شركت سهامي انتشار،نجاتي 

 گروه ،با پخش فرامين شاه بين مردم و جلب  حمايت نظاميان از زاهدي«    

مؤثرترين وسيله براي .  برانگيزد  عليه مصدق درصدد برآمد شورشيروزولت

دستيابي به چنين مقصودي مي توانست توسل به روحانيون سرشناس  و مورد توجه 

در اينجا، . با كاشاني رابطه مستقيم نداشت» سيا«  گروه . باشدمردم، مانند كاشاني

را باط  كه از طريق همدستان روحاني خود اين ارت ها خواسته شداز رشيديان

 چنين شورشي، تا پيش از رشيديان ها گزارش دادند كه ترتيب. برقرار كنند

روزولت نگران از اينكه  . جمعه، كه روز نيايش هفتگي است، ميسر نمي باشد
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مصدق طي مدت كوتاهي، عرصه را بر او تنگ كند با رشيديان، در مورد 

ه يكي  ب منظور،  روزولت بدين. رتباط با كاشاني مشورت كرد اچگونگي برقراري

 .بنام آرامش معرفي شد، از همدستان رشيديان ها

  با »سيا« دو تن از مأموران )  مرداد28(  اوت 19صبح روز چهارشنبه    

 مالقات كردند و مبلغ ده هزار دالر دراختيار او گذاشتند كه به كاشاني»  آرامش « 

چنين به نظر مي آيد كه كاشاني ترتيب آن را داد كه يك گروه ضد . بدهد

احتماال  دسته هاي مشابهي نيز .  روانه گرددي، از ناحيه بازار به مركز تهرانمصدق

 ني ها، نرن و سيلي و همچنين از طريق آيت اهللا بهبهامستقال  توسط رشيديان

  ) 36 ص -همانجا.(وشعبان بي مخ سازمان داده شد

 17 مورخ  در توصيف  اين امر  به نقل  از روزنامة لوموند فرانسهخود مصدق* 

   به امضاي 70 3352 مي گويد  طبق چك شماره 1953سپتامبر  

نك ملي گرفته شده و اين  هزار ريال از با600 ميليون و 34مبلغ » ادوارد و نالي « 

دكتر  (   ». و طرفداران آنان تقسيم شده است ضد مصدقپول در ميان علماي

 )478محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامي ، ص 

،  مرداد28ري در ارتباط با حمله به خانه اش پس از كودتاي  در جاي ديگ و   

به ) حمله به خانه( اين عمل :  مي گويد،   به نقل از نوول ابسرواتوردكتر مصدق

 جمع آوري  شده بودند صورت  ولگرد كه در گودالهاي  شهر تهران300واسطة 

.(  فرانك دادند كه هر قدر مي خواهند غارت نمايند500گرفت و به هر يك 

 ) 469 ص ،همانجا 

 ، در مصاحبه هاي گوناگون مصدقت اهللا كاشاني مرداد آي28پس از كودتاي * 

از جمله در مصاحبه با مخبر  روزنامه يوميه  . را مورد انتقاد و هجوم قرار داد

  خود را به تهرانروزنامه  محسن مؤمن  خبر نگار  مقيم بغداد. معروف المصري 
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  5در شماره ن خبر نگار  با آيت اهللا كاشاني  و متن مصاحبه  هاي اياعزام داشته 

 .شنبه گذشته اين روز نامه  انتشار يافته است

 : گفتند»  المصري«  به خبر نگار  ر اين مصاحبه حضرت آيت اهللا كاشاني د

 قدم بر ميدارد  پشتيباني  مي كنم و هر   مادام  كه  به نفع ايرانزاهدي من از ژنرال 

 با او خالف  مصلحت ايران عمل  مي نمايدوقت  كه به نظرم  برسد  او بر 

ي  قضاوت كرد و اعمال  زاهده تا  اين لحظه نمي توان راجع ب. مخالفت مي نمايم

 . او  معين نماييمماهم  نمي توانيم رويه خود را  در قبال

 مستحق همين سرنوشتي  بود كه باو آيا عقيده داريد كه مصدق:  از او پرسيدم   

 رسيد؟

 گذشته نتيجه عدل  خداوند عادل است و آن چه امروز  بر مصدق:او جواب داد 

 .خداوندي است

ت را بطوري  كه  مسئله نفآيا عقيده داريد  كه ژنرال مي تواند: يدم از او پرس

  حل كند؟ جلب شود  و ملت ايرانرضايت حضرتعالي

 در قضيه نفت روشي بر خالف من گمان نمي كنم كه ژنرال زاهدي: او جواب داد

جرا  قابل اديگر در ايران» رزم آرا«  سياست ايالت ملت اتخاذ كند، و به هرحالتم

 . خواهد شد همان سرنوشت مواجه، به عمل كندنيست، هركس بخواهد طبق آن

براي  برقراري   آيا عقيده داريد كه دكتر مصدق:  پرسيدمكاشانياز آيت اهللا 

 رژيم جمهوري  فعاليت مي كرد؟

 ماه قبل مي 4 مصدق. آري، براي برقراري جمهوريت مي كوشيد: او جواب  داد

  اخراج نمايد ولي من نامه اي به شاه  نوشته و از او شاه را از ايرانه خواست ك

 نمايد و شاه هم موقتا  از فكر مسافرت منصرف خواستم كه از مسافرت خود داري
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ه كرد كه ايران را ترك نمايد اما شا يك هفته قبل، مصدق شاه را  مجبور  -شد

 .ز گشت بابا عزت و محبوبيت چند روز  بعد

 شاه را دوست دارد و رژيم در اينجا ملت:  سپس اظهار داشتآيت اهللا كاشاني

 . نيست مناسب ايرانجمهوري

  و انگليس مخالفيد؟روابط سياسي ايران آيا جنابعالي با تجديد: از او پرسيدم

زيرا سياستمداران انگليسي خالي از مخالفم  آري، من با اين كار : و جواب دادا

 نظر خير ، شفقت و رحمت مي باشند و هرگز نسبت به ملت ايرانتعواطف انساني

 .و دوستي ندارند

 : اشاني، سخنرانيها و پيامهاي آيت اهللا كبه نقل از مجموعه اي  از مكتوبات(

 تا در گذشته آيت اهللا 1332 مرداد 28ي انگليسي  يازفرداي كودتاي امريكا

،   تهران1362آذر 16گردآورنده محمد دهنوي،، )1340 اسفند23(كاشاني

 1332  به نقل از روز نامه كيهان سوم شهريور  29 تا 27  پخش صانتشارات چاپ

 ( 

 :، خبر نگار  اخبار اليوم،در مصاحبه با ناصرالدين نشاشيبي * 

 روزنامه اخبار اليوم با  متن مصاحبه ناصرالدين نشاشيبي، خبرنگار اعزامي–اهره ق

 : مخبر اعزامي اخبار اليوم مي گويدآيت اهللا كاشاني

 »حال  انگليسهاي سگ چطور است؟« :  گفتمبه آيت اهللا كاشاني

 اين اصطالح من است تو از كجا فهميدي ؟: د و پرسي متعجب شدآيت اهللا كاشاني

 در همة جهان ياين اصطالح شما وسيلة روزنامه هاي مصر: اب  دادم  به او جو

 .انعكاس  يافته است

 . كه بر چينهاي پيشاني  او افزود شده بودر حالي د سپس

  بگو؟– اينها آيا  سگ نيستند؟ اين انگليسي ها -
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 : او  اضافه كرد. بي ندادم امن جو

ك  من با آنها جنگيدم و نفوذشان را دراين كشور ريشه كن ساختم، اگرعقرب-

 .  ميسر است انگليسها هم به ايرانساعت به عقب بر مي گردد بازگشت

 درآن چه روي داده بدانم، آيا انگشت بيگانه  شما رامي خواهم  نظر:  به او گفتم

 در آن وجود دارد؟

 :  نيمه سيگاري  آتش زده و گفتاهللا كاشانيآيت 

اين  بر طرف شده، وضع خوبست و خطر! يم، خيلي ساده  ساده هست ما خيلي-

ه تمام هم و كوشش او اين شد.  اين عاقبت بود  راه را گم كرده و مستحقمصدق

اين كشور كاري نكرد نه او براي . »زنده باد مصدق« : بود كه مردم فرياد بزنند

يك خرابي تعمير كرد، نه خياباني را افتتاح كرد،  نه خزانه را نجات داد و نه ملت 

 داشت صاحب فكر ملي  و حتي  در مورد  نفت كه او ادعا.را متحد ساخت

ساختن نفت مي باشد اگر اين اتحادي كه من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود 

 .نفت هرگز ملي نمي شد

  نظر خود را  اينطور در باره مجازات مصدقيت اللله كاشانيال اين مصاحبه آ بدنب

 كه در فرماندهي و نمايندگي طبق شرع شريف اسالمي مجازات كسي«: شرح داد

 » كشورش  در جهاد  خيانت كند  مرگ است 

  )36 تا 32 فحه هاي  صهمان جا، (

 . سه چهار ماه پس از كودتا صميمانه بود  با سرلشكر زاهدي كاشانيروابط *  

زاهدي  نخست وزير در شميران )  سه روز بعد از كودتا(   مرداد31روز شنبه : زيرا

 ، شمس  قنات آباديبه ديدار  كاشاني رفت و با حضور دكتر بقايي، حائري زاده

 به نقل ، 1332 شهريور 1روزنامه شاهد (    با آيت  مالقات كردو نادعلي كريمي

 جلد دوم ، تأليف سرهنگ ،» سالهاي  مبارزه و مقاومت  مصدق« از كتاب 
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  .  )466ص ،  1378 چاپ دوم  ،ا  مؤسسه  خدمات فرهنگي  رس،غالمرضا نجاتي 

، خبرنگار خبر گزاري آسوشيتد »شويند«   كاشاني  در مصاحبه با، ور شهري3ز  رو

ئوال، چرا رياست مجلس پرس و دو  خبر نگار خارجي ديگر، در پاسخ به اين س

 :؟ پاسخ دادشوراي ملي را قبول كرد

 شأن من نبود و از اين جهت اين مقام را پذيرفتم كه جلوي رياست مجلس« 

 مي خواست شروع كند و يك سال بعد شروع كرد قفعاليتهايي  كه مصد

    ) 467 همانجا ،ص ، 1332 شهريور    3كيهان، ( » ...بگيرم

از ابتداي  روي كار آمدن دولت :  مهر نوشت19روزنامه كيهان در شماره    

ضرت آيت  روز يكبار  با ح15  تصميم گرفته اند هر هديجديد، آقاي  سپهبد زا

  ثالثي صورت  اين مالقات در منزل شخصديروز  ظهر.  مالقات كننداهللا كاشاني

دو در اين جلسه . ت اهللا صرف نمودند را آقاي نخست وزير با آيگرفت و ناهار

و كارهاي ضور داشتند و در خصوص امور جاري نفر از نمايندگان مجلس ح

  ) 1332  مهر19 كيهان روزنامه.( ل نظر شدمملكتي تباد

 قنات آبادي، ،  بقاييدكتر و آقايان مكي،  آيت اهللا كاشاني1332 آبان 2روز

 زهري، كريمي، پورسرتيپ، صفايي،  مير يوسف مشار، احمد فرامرزي، علي

، در منزل مشار با ق دولت مصد حميديه و بهادري، نمايندگان مخالفاشرافي،

ين تكليف مجلس هفدهم و مشاوره  نخست وزير، پيرامون تعي،سرلشكر زاهدي

كردند، پورسرتيپ در پاسخ به مذاكره امور كشور و انعقاد مجلس شوراي ملي در

... «: و انگليس گفترانيسئوال يكي از خبرنگاران در باره تجديد روابط  سياسي ا

عرض كنم كه دولت مورد اعتماد عموم  نمايندگان است و هر همين قدر 

( و پشتيباني خواهد بود  مملكت اتخاذ نمايد، مورد تأييد تصميمي كه به صالح

   ) 468  همانجا ،  ص ، 1332 آبان   2،عاتروزنامه اطال
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 اين طور استدالل  در اين باره،  عبداهللا برهان. ر دو جعلي هستند اما نامه ها، ه*  

 :كرده است 

 مرداد، ابتدا در  كتاب سالهاي بحراني  27  محل جعل نسبت به وجود نامه هاي- 1

) بار  در آنجا ديدنگارنده اول يا ( خاطرات روزانة محمد  ناصر قشقايي پديد آمد 

 :  مقدمه مي نويسد، در بخش  دومناشر اين كتاب

ناصر ( 1332 تا آخر آذر 1331 اسفند 9تاريخ   به شهادت كتاب حاضر، از 

خارج نشده است، لذا نمي تواند به عنوان رابط، از آقاي از استان فارس ) قشقايي 

 به اين (...)با توجه.  ببرد نامه اي براي دكتر مصدق32 مرداد 27 در تاريخ كاشاني

ها عمر دولت دكتر مصدق، روابط  آيت اهللا كاشاني و قشقائي  نكته كه در اواخر

آيت اهللا كاشاني به مصدق و جواب تيره بوده، به نظر مي رسد نامة معروف 

 .، جعلي استرداد، سواي قرائن موضوعي  و ذهني م27مصدق درتاريخ 

 انقالب كه براي تحصيل دكتراي ل از قب تا چندياشاني آقا سيد محمد ك- 2

و گويا داراي عنوان رسمي هم از طرف دولت ( زندگي مي كرد حقوق درپاريس 

 راجع به ، بحثهاي مفصليبا عده اي از طرفداران نهضت ملي)  در آنجا بودايران

 داشته، ني و آيت اهللا كاشادوران نهضت، بخصوص اختالف نظرهاي دكتر مصدق

 د پدرش  استفاده كرده، تا حقانيت تمام گفته ها و نوشته ها و عقاي، از ضمن آنو

 ن طرفهاي بحث با سيد محمد كاشانييكي  از  اي. راه يكي از آن دو روشن شود

به موضوع  محمد حتي يكبار كمترين اشاره اي 1356ت كم تا سال مي گويد دس

 هم 1356كه اگر  اين نامه تا سال  م است مسل. رداد پدرش  نكرده بود م27نامة 

 .،  مورد استفاده  وي قرار  مي گرفتوجود  مي داشت، در مباحثات پاريس

 از شادروان كاظم حسيبي  وچند منبع موثق  ديگر شنيديم كه يكي از  – 3

اذوقي  بوده و خط پدر  ، هنر مند ب  به نام  آقا سيد محمد كاشانيفرزندان آيت اهللا
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تا جايي كه طي چند فقره جعل . را  به نحو اعجاب انگيزي تقليد مي كرده است

 از طرف پدر ،  تعدادي معاملة ملكيخط در يكي از دفاتر  اسناد رسمي  تهران

و پس از اطالع آيت اهللا از اين معامالت، بگو مگوها . خود انجام داده بود

ولي سعي كرده بودند به خارج از محيط . مشاجراتي  بين پدر و پسر واقع گرديد

 و كاشاني بعدها نزديك به مصدقبعضي مقامات ديگر . خانوادگي سرايت  نكند

 . را تأئيد  كردندنيز موضوع جعل خط و انجام معامالت مذكور

از كتاب  »   ) و دونامه ديگر(  مرداد 27هشدار «   كنيد به مقاله  عبداهللا برهاننگاه( 

، ، طرح نو  تهران،زت اهللا سحابي  زير نظر مهندس ع، دولت ملي و كودتا مصدق

  )301 تا 284فحه هاي  ص،  1380

نامه ي « وشته اي مفصل بهدر ن آقاي ايرج افشار،وهشگر مشهور ايران پژ    

 مي پردازد  و مي گويد»  از ديدگاه سند شناسي1332 مرداد 27   مصدق بهكاشاني

يكي  آن است كه . دو راه قابل اثبات استعدم اصالت هر سند مخدوشي، از : 

 قرائن و  باشد، يعنيمطالب و مضامين سند ارائه شده  مباين با جريان وقوع يافته

ال جعلي بودن موجب بطالن مندرجات آن سند و بالمامارات و شواهد خارجي 

اين قسمت كاري نيست و بحثي است تاريخي  و تا حدودي من را با . آن بشود

 .آميخته به سياست و از مقوله  مورد نظر من نيست

و موازين سند شناسي از راه قواعد  اثبات نادرست بودن سند استفاده راه ديگر     

حيث توجه و دقت در خط و كاغذ و يعني  به استناد ورقه ي سند، از . است 

دارد و از همين زمره  است » مادي « مركب آن و ديگر  نكاتي كه جنبه ي 

امه از در مورد اين دو ن. شناختن محلي كه سند در آن جا نگاهداري مي شود 

حقيقت ديدم، ترديد و الاقل ابهامي به كتاب شناخت همان وقت كه آن ها را در 
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در چند جا و چند بار هم به هنگام بحث، نظرم . صورت اشكال برايم روي  نمود

    )27  ص 1383  اسفند 12ماهنامه حافظ شماره  (».را گفته بودم

 به طور كتبي اظهار شك و ترديد كه نسبت به اصالت نامه ي كاشانينخستين بار « 

چكيده ( » يكاابستراكتا ايران«  در ، محقق فرانسوي»يان ريشارد«ه توسط آقاي شد

 »  ص 28 ،همانجا »چاپ هلند بود) ي ايران شناسي 

 چند نكته  در پاسخ كاشانيآقاي افشار مي نويسد در مورد نامه ي مصدق«    

 :گفتني ست

مه به طوركامل عكس برداري و چاپ نشده  است زيرا بر كناره   اين نا-نكته اول

كه نمونه هايي چند از آن در همين ( ي دست راست نامه هاي نخست وزيري 

، كلمات تاريخ، شماره  و پيوست هست و بايد نامه )كتاب ها ديده مي شود

سراسر جاپ شده بود تا معلوم شود روبروي آن كلمات، ذكر  تاريخ و شماره ي  

 دفتر نخست وزيري  هست يا نيست؟

قيد شده خود ابهامي را »  مرداد27« تاريخ   چون روي كاغذ مصدق- نكته ي دوم

 ني از كاشا و در جواب نامه ي ديگري1331سال پيش مي آورد كه آيا مربوط  به 

دق  پيش آمده هم نقارهايي ميان كاشاني و مص 1331به مصدق نيست؟ در مرداد 

ني به مناسبتي بود و دور نيست كه مصدق در آن سال هم چنين پاسخي به كاشا

 30چند روز پس از  ( 1331مضمون و لحن  نامه ي ششم مردادمانند . داده باشد

 :كه مصدق  در پاسخ كاشاني نوشته است)  تير 

 داشت، واال اگر  با اين رويه موافق اند، بنده هم افتخار خدمتگزاري را خواهد« 

فرمائيد بنده از مداخله در امور ، اجازه ؟چرا حضرت عالي از شهر خارج شويد

 )  السلطنهمصدق چهره ي حقيقي 279صفحه ي (  »د داري كنمخو
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لحن .  اين گونه نامه ها را به خط  خود مي نوشت  معموال  مصدق-نكته ي سوم

نوشته ي منشي و دفتر . دارد»  رسيد«ي خطاب كه حكمطعنه آميز اين يادداشت ب

عبارتي است از نوع گفته هاي سياسي و تفكر . نخست وزيري نمي تواند باشد

در چنين صورتي يا بايد  مصدق آن را خود نوشته و داده باشد تا . خاص مصدق

را به ماشين نويس تقرير و او آن را ماشين اشين نويسي كنند، يا آن كه مطلب م

دستور داد تا پاسخ « :پس در اين گفته و قول سالمي نوشته اند. ويسي كرده باشدن

 و به فرستاده ي و امضا كرد كردند آن را تهيه!)  سطر  استنامه سه( يك سطري 

. اي تأمل استج» ... رساله ي روحانيت و نهضت ملي 51 حاشيه ي » .آيت اهللا داد

ي از مشخصات و سر و وضع  نشانه اكه در اتاق مصدق بودهحق بود آقاي سالمي 

تهيه كننده نامه را توضيح داده بود و دقيقا  مي گفت دستور شفاهي  مصدق به چه 

 .عبارت بوده است

بدون قيد سال، از دقت ريزه كاري  مرسوم   مرداد،27  تاريخ -نكته چهارم 

 .  به دور استمصدق

شده است بايد ميان نوع حروف ماشيني   چون نامه ماشين نويسي  -نكته  پنجم 

 آن روز ها امضا كرده است، مطابقه اين نامه و ديگر نامه هاي ماشيني كه مصدق

( » .انجام داد و دريافت كه آيا حروف اين نامه با نامه هاي ديگر همساني دارد

  ) 30 ص ،همانجا

تناقض ها در خود نامه ن وجود آروش سوم و مطمئن تري وجود دارد و     اما 

فراوان در دو نامه جعلي هستند به دليل وجود تناقضهاي بنا بر اين روش، . است 

 مرداد، دو روز بعد از 27 :، تناقض تاريخ نامه با واقعيت ن جمله استآاز . نها آ

 براي اطالع ن تاريخ،  حكومت مصدقآدر . كودتاي شكست خورده است 

پس اگر بنا بود  .  جايزه نقدي معين كرده بود ،اختفاي زاهديدهنده از محل 
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 در  اطالعي به مصدق بدهد، مي بايد اطالعي در باره نقش خود و بهبهانيكاشاني

 ابراز در حقيقت، مي بايد از كرده خود.  مي داد ،  مرداد28ن روز و روز بعد، آ

 كودتاي ندامت مي كرد و انصراف خويش را از شركت در تقالي موفق كردن

 در  چرا كه  اگر كاشاني .اطالع مي دادبه مصدق ،  مرداد28شكست خورده، در 

نبود كودتا را  مرداد شركت نمي كرد، بهبهاني به تنهائي قادر 28رهبري كودتاي 

 ،  با انكار81 مرداد 29شاني، در او، محمود كا فه اين كه فرزند طر.رهبري كند 

 از  دولت امريكاواقعيتي كه روي داد و مدارك مسلمي كه موجودند و پوزشي كه

 :، به ايسنا گفته است  خواستملت ايران

 »… گونه كودتايي رخ نداده  هيچ1332 من معتقدم در مرداد ماه اساسا « 

اطالع دادن كودتا به ( او ف مي كند نامه كذائي از قول پدر با اين جمله، او اعترا 

از تناقض هاي .  جعل شده است، در همان روزهاي اول پيروزي انقالب )مصدق

 متحصن شد كه در پي قتل ن رو در مجلسآ از زاهدي:  يكي اين تناقض ،ديگر

اگر او زاهدي را به مجلس راه نمي داد، زاهدي . د ، تحت تعقيب بوافشارطوس

، نكهآحال . ي جنايت مجازات مي شد زنداني و بخاطر شركت در طراحي و اجرا

  و همانندهايش كه به نهضت ملي ايرانبا همكاري مستقيم كاشانيدر مجلس، 

، كار بنا بر اسناد سيا. ود گان مجلس بپشت كرده بودند، مشغول خريدن  نمايند

خريدن نمايندگان مجلس نزديك به موافقيت بود كه مصدق رفراندوم و به استناد 

« :  درنامه تناقض ديگري مشهود است. شور، مجلس را منحل كردراي مردم كآ

از . از كاشاني نيست ، اين جمله. » س داشتيد شما را ببرد، بستيد مجلس را كه تر

از  طرح زيرا او .  از او ، نامه را از قول او جعل كرده اند كساني است كه بعد

از يا جعل كننده نامه . اطالع داشت ، مجلس» نمايندگان « كودتا از راه خريدن 

و يا مي دانسته اما بر اين باور بوده است سندي كه نشان ن واقعيت غافل بوده آ
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 . ند، وجود نداردبدهد سيا و انتليجنت سرويس در كار خريدن نمايندگان هست

 اما جمله گوياي اطالع جعل كننده  .مدآنمي او به فكر و قلم وگرنه ، اين جمله 

تناقض گويا تر . نامه از بركناري مصدق از راه رأي عدم اعتماد نمايندگان است

هرگاه قصد كاشاني حفظ حكومت مصدق بوده ، چرا او و مردم را از : اينست 

گاه آيندگان خريداري شده،  توسط نماتوطئه ساقط كردن حكومت مصدق

 ن توطئه نقش فعال بازي كرده است ؟آنكرده، سهل است خود در 

 را ببرد، چه كسي را مي خواسته  مجلسي كه قصد داشته است مصدقو نيز،     

 او را ، گويا كاشاني بنا بر نامه،كهرا  اند ؟ همان زاهدياست به نخست وزيري برس

محتواي  تناقض چهارم زمان عمومي. بلطايف الحيل در مجلس نگاه داشته بود 

در حقيقت، زمان محتواي نامه .  است 1332 مرداد 27، با تاريخ  نامه، يعني نامه

 :زيرا.  بعد از رژيم شاه است 

 كه در تبريك  را پخش كردكاشاني مرداد، پيام 28، عصر اديو تهران ر– الف 

و، سيد  كه او قيام مردم خوانده بود، داده شد و توسط فرزند اپيروزي كودتا

طر نقش فعالش در كودتاي از شاه، بخاسيد مصطفي . مصطفي كاشاني قرائت شد 

 بهاني، فرزند بهاو  و سيد جعفر بهبهاني.   گرفت ، نشان درجه اول تاج مرداد28

 .شان در كودتا،  نماينده مجلس از تهران شدنديبابت مزد شركت خود و پدرها

 را سيد كاشي نخوانده بود،  كاشاني، تا زماني كه سخنگوي حكومت زاهدي- ب

 .، همكاري نزديك داشت او  با حكومت كودتا

سرسيوم و استبداد ويرانگر شاه نبود، چه محل براي  هرگاه قرارداد خائنانه كن- ج 

عقل قدرتمدار جاعل نامه  مانانه كنار رفتن پيدا مي شد ؟ ، بابت قهرسرزنش مصدق

در .  معرفي مي كند ، همان كه بود،  را نمي داند كه نه مصدق كه كاشاني

مرداد، كاشاني مي دانسته است كه  27 در ، حقيقت، بنا بر محتواي نامه مجعول
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 است و با وجود اين، …قرار بر كودتا و بردن و خوردن نفت و استقرار استبداد و

   مرداد، نقش رهبري را برعهده گرفته است28در كودتاي 

 

 در يكا سفير امر، از سوي هندرسن788 .08 – 1853تلگراف  ( 347سند  ◄

،  سريبعد از ظهر، 10  1953 اوت 18،   تهران به وزارت امورخارجهايران

حاكي است كه با مشاهده شكست ) پس از دريافت مالحظه شود بالفاصله 

 در خارج از كشور بماند، كودتا، هندرسن كه قرار بود تا پايان كودتا

  اوت  به نزد مصدق18  در به ايران باز مي گردد و،  اوت17، در بالدرنگ

 :مي رود 

وي مرا در . ، امشب يك ساعت بطول انجاميد  گفتگوي من با مصدق– 1 

نكه دريك مراسم تشريفاتي باشد، آ، نظير)ژاما نه در پي(حال با لباس كامل

ولي من مي توانستم . وي مثل هميشه با نزاكت رفتار مي نمود . پذيرفت

ن سرپوش گذاشته آزردگي و نارضايتي را، كه بر آوي رگه هاي رفتار در

 ...، احساس كنم شده بود

.  من اظهار كردم بويژه نگران افزايش حمالت به اتباع امريكائي  هستم – 2

، به سازمانهاي انتظامي مجري قانون، وي دستوراتي يرازبه دنبال حادثه ش

 ...يد آحافظت بيشتري بعمل صادر كرده است كه از اتباع امريكائي م

 مردم ايران. غير قابل اجتناب است   تقريبا  وي اظهار كرد اين حمالت– 3

، به امريكائيان بنا بر اين. نها مخالفت دارند  آفكر مي كنند امريكائيها با

عدم موافقت نمي تواند دليلي براي حمالت : من گفتم . حمله مي كنند

ايران دست به گريبان انقالب و تنش و شعارهاي : خ داد وي پاس. باشد 

نچه وجود آشتر پليس نسبت به انقالبي است و اين وضع نيازمند سه برابر بي

 ...ورد آ، مي باشد  تا بتواند حفاظت كاملي از اتباع امريكائي بعمل دارد

من سپاسگزار مي شوم : ه وي گفتم  پس از يك وقفه ديگر در گفتگو، ب– 5

در  ، براي اطالع و استفاده دولت من بگوئيد دقيقا  بطور محرمانهاگر
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اياالت متحده نسبت به هردو دولت . روزهاي اخير چه روي داده است 

وي  . ، يعني رويدادها و وضعيت حقوقي موجود عالقمند استموضوع

، در ماه ژوئيه گذشته، اشاره به نامه رئيس جمهوري به او، با اظهارات مرا

وري كرد كه ما توافق كرده بوديم وجود اين نامه را محرمانه آو يادتعبير 

نكه پاسخ اياالت متحده آشكار نكنيم  مگر آن را آتلقي نموده و مبادله 

، در دولت امريكا اظهار عقيده كرد كه مسئوالن مصدق. مساعد باشد 

اطالعات مربوط به  ، عمدا ، بطور مستقيم يا غير مستقيم يا در تهرانواشنگتن

بر خالف .  دادند اني هواخواه انگلستمبادله نامه ها را به روزنامه هاي ايران

: به وي گفتم ... ، امريكا بر انتشار اين يادداشتها اصرار ورزيد ميل و نظر وي

است كه درز مكاتبات از سوي دفتر وي انجام گرفته است استنباط من اين 

، كه جنبه نادرست عامه از نامه رئيس جمهوريو به مناسبت استنباط 

نامطلوبي براي امريكا داشت، دولت اياالت متحده اصرار ورزيد نامه هاي 

انكار كرد كه ايرانيان در درز دادن  وي قويا .  متبادله انتشار يابند 

  دستيار، غير از وي و صالحهيچيك از ايرانيان. ل بوده اند واطالعات مسئ

. گاه نبوده است آ، از وجود اين نامه ها نآايراني سفارت امريكا و مترجم 

وي نامه را جزو نامه هاي خصوصي خود نگهداشته بود  و نه در پرونده 

امه هاي من  به اشاره اظهار كردم كه اطمينان ندارم ن. اداري خود 

ترسي مأموران خصوصي وي به نحوي نگهداري مي شود كه مانع دس

وري كردم كه برخي وسائل شنود آ همچنين ياد.نها شود آزرنگ به 

، اينگونه اطالعات به نهاآدارند كه ممكن است به وسيله جديدي وجود 

وي كماكان اصرار ورزيد كه . دست  مأموران دشمن ايران و امريكا بيفتد 

شكار ساخته آاين اطالعات را بدين  منظور   ، تعمدا انز امريكائيبرخي ا

 ...شكار ساختنشان موجبات تضعيف دولت وي فراهم شود آبودند تا با 

 خود از تهيه كنندگان محتواي پاسخ بنا بر همين اسناد، هندرسن: توضيح 

با توجه به اين .  و ترتيب دهندگان انتشار نامه ها بوده است  به نامه مصدقيزنهاورآ
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سماجت او در متهم كردن همكاران مصدق به درز  واقعيت، چه صفتي درخور

 نگران مردم امريكا. ورد آدادن مبادله نامه ها است ؟ قدرت انحطاط اخالقي مي 

 پسر وهمكارانش بدان انحطاط اخالقي هستند كه دولتشان ، در حكومت بوش

گفته اند هيچگاه دولت اين ، امريكائيان بنا بر سنجش افكاري. مده است آگرفتار 

، سفير ا وجود اين ، نيم قرن پيش از اينب. اندازه دچار انحطاط اخالقي نبوده است

، اين  و انگليسيده سلطه گران امريكائي، در مقام ايفاي نقش نماينامريكا در تهران

 . سان مظهر انحطاط اخالقي بوده است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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 1332 مرداد 27 در روز سيماي تهران

 

، اهم رويدادهائي را بازگفت كه منجر به انحالل مجلس   سپس مصدق– 6

، يكجا نمايندگان مجلس تن از 30وي بر سر سخنان خود ايستاد كه ... شد 

 رأي خريداري نشده 40تنها . وي انگليسي ها خريداري شده بودنداز س

 هزار 100، به مبلغ  رأي40 رأي از اين 10ي ممكن بود سانآبه . بودند 

كه مذاكرات براي گاه شد آهنگامي كه او . ري شوند تومان خريدا

ن شد كه مجلسي كه آ، بريدن به اين معامله در پيشرفت استبخشسرانجام 

 نيست و ، شايسته ملت ايرانسوي انگليسي ها خريداري شده باشداز 

يا شما در باره انحالل مجلس آ: از من سئوال كرد . بايستي منحل شود 

 نظري داريد ؟

 بكنم اينست كه بنظر  مرحلهتنها اظهار نظري كه مايلم، در اين: گفتم    ... - 7

 موجب تأسف است و براي مردم ايران نيز جاي تمجيد مي رسد براي ايران

ايران . به يك پارلمان متكي باشد  و سربلندي نيست كه دولت ايران نتواند
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در خطرناك ترين موقعيت بين المللي قراردارد و به نظر من مطمئن تر و 

ده در قانون اساسي ايران ليه ارگانهاي پيش بيني شايمن تر است هرگاه ك

 .  حداقل به فعاليت خود در همĤهنگي ادامه دهند بتوانند

 

زيرا  . قي كامل است گوياي انحطاط اخالاين قسمت از اظهارات هندرسن: توضيح 

مي ، بلكه نيك دهندگان خريد نمايندگان بوده استنه تنها  خود در شمار سازمان

» نمايندگان « ه اكثريت ور است اينست كآ و مردم ايران خفت نچه براي ايرانآداند 

 .بخرد  ،ملتي  نهضت  نهم در دمادم پيروزيآ، مجلسش را قدرت خارجي غارتگري

خوار و زبون . تا تاريخ هست، نمادهاي خواري و زبوني هستند » نمايندگان«   نآ 

، وطن خويش را فروختند و سلطه  در ازاي دريافت پول ناچيزيند كهانسانهائي  بود

  . مسلط كردنددگران را بر سرنوشت وطن خو

گاهي از آمن بويژه عالقمند به كسب كسب :  به وي اظهار كردم – 8

من مي خواهم اطالعات بيشتري در باره . رويدادهاي چند روز اخير هستم 

.   تحصيل كنم ،ار زاهدي جاي گزين وي ساختن تيمستالش اخير براي

براي دستگيري    ظاهرا  ، سرهنگ نصيريدر شب پانزدهم: وي اظهار كرد 

به دنبال .بهرحال سرهنگ نصيري بازداشت شد. مده بود آ، به منزلم من

م من سوگند خورده بود. بازداشت او، بازداشتهاي ديگري انجام گرفتند 

اگر شاه به اينگونه اقدامات دست نمي زد . اقدامي براي بركناري شاه نكنم 

شكار  است كه نصيري از سوي شاه آ. به سوگند خود پاي بند مي ماندم 

براي بازداشت او فرستاده شده بود و شاه نيز از سوي انگليسي ها وادار و 

 . برانگيخته شده بود 

يا شما  دليلي  بر صحت اين نظر در دست آ: دم  پرسي  من از مصدق- 9

يا حقيقت دارد كه شاه فرماني براي بركناري شما از نخست آداريد و 

؟ مصدق  به جاي شما صادر كرده است زاهديوزيري و منصوب كردن
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، ي ديديممن هيچگاه چنين فرماني را نديده ام و اگر هم م: اظهار كرد 

 موضع من هميشه اين بوده است كه اختيارات شاه تنها .تفاوتي نمي كرد 

ماهيت تشريفاتي دارد و شاه حق ندارد به مسئوليت شخصي خود فرمان 

من  اظهار كردم بويژه به اين .  صادر كند و دستور تغيير دولت را بدهد 

موضوع عالقمندم و مايلم اين موضوع را بدقت به دولت اياالت متحده 

 يا من درست استنباط مي كنم كه آ.  گزارش كنم كااياالت متحده امري

 وي از  وي هيچ اطالع رسمي از اين كه شاه فرماني براي بركناري–الف 

 ، ندارد و نخست وزيري صادر كرده است

، در اوضاع و گاه شود كه شاه چنين فرماني را آ حتي اگر هم وي–ب 

ر معتبر تلقي مي كند ؟ وي پاسخ ن را غيآ، تاحوال كنوني صادر كرده اس

 .»  دقيقا « : داد 

 گفتگو كرده و در جريان ، با روزولت كه بهنگام ورود به تهران–مأمور : توضيح 

خوب  سفير حكومت كودتاچي كه –كودتاي شكست خورده قرار گرفته است 

نه به امضاي شاه رسانده اند، از  دو فرمان را چگومي داند  مأموران مجري كودتا

و  –يا او دليلي بر صحت نظر خود در باره به دستور انگليس آ:  مي پرسد مصدق

 بر فرض اما در باب پاسخ مصدق به پرسش او، عمل كردن شاه دارد ؟ – امريكا

با : ته است ، دانستني است كه مصدق در دادگاه گفكه راست گزارش كرده باشد

 قواي تحت امر او به درب خانه  ورفتن نصيري) يازده و نيم شب (  زمان توجه به 

بديهي است براي . نيافته است ، فرمان شاه را اصيل  و با تأمل در متن و امضاءاش

مصدق در « نگاه كنيد به كتاب . (  نيز حق عزل نخست وزير را قائل نبوده استشاه

  ) 96 تا 90 فحه هاي ص،  به كوشش جليل بزرگمهر،ظامي محكمة ن

 از طي بيست و چهار ساعت كه:  گفتم  پيش از ترك جلسه، به مصدق– 10

، اعضاي رسمي خانواده هاي امريكائيان   مي گذردبازگشت من به تهران

 دريافت ناگون مسئوالن دولت ايراندر اين جا اشاراتي از گروههاي گو
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اين اشاره ها موجب شده اند من باور كنم كه برخي از . كرده اند 

 پناهندگان سياسي ايراني را پناه ،مسئوالن ايران مشكوك هستند كه سفارت

 ...بگويم اين موضوع دروغ است  من مايلم صريحا . مي دهد 

 بخاطر بيانم تشكر و اظهار كرد مايل است نظر خود را   از من مصدق– 11

ي در سفارت پناه ياسي ايراندر صورتي كه هر پناهنده س: ن بيفزايد آنيز به 

در : من پرسيدم . نها را در همان محل نگاهدارد  آ، من مايلم سفارتبگيرد

وط به مسكن ماده پرداخت هزينه هاي مربآيا دولت ايران آ، چنين صورتي

 از محل وجوه اصل   شما انتظار داريد اين هزينه هانان هست ياآو غذاي 

 چهار تأمين شود  ؟

، هزينه حدوديت بودجه اي رغم م، عليدولت ايران:  اظهار كرد مصدق

 .هاي اين پناهندگان را مي پردازد 

  را در سفارت امريكا حضور سرلشگر زاهديته است  هندرسن گفمصدق: توضيح 

 . تكذيب كرده است 

، بنظرم رسيد كه او در حالت  را ترك مي كردم هنگامي كه مصدق– 12

، با وجود خويشتن داري غير عادي معهذا. روحي خيلي بهتري مي باشد 

 بر اين باورم  كه وي به دولت اياالت متحده سوء ظن دارد  و يا وي، من

نان آ را در تالش براي بركناري خود، ذي مدخل و يا الاقل مأموران امريكا

 . ن عمليات همدل و همدست مي داند آرا از پيش در 

، جنبه هاي ن پر از متلك ها و طعنه هاي كوچكاظهارات وي خطاب به م

ن آاين طعنه ها بطور كلي گوياي . ويانه و فكاهي ولي نيشدار بود  گبذله

بودند كه اياالت متحده در حال تباني و توطئه با انگليسي ها براي بركنار 

به عنوان مثال، در يك مورد .  ساختن وي از سمت نخست وزيري است 

.  رت بماند  بر سر قد نهضت ملي مصمم است در ايران:وي اظهار كرد 

خرين آ، تا انگهاي انگليسي و امريكائي بروندن زير تآحتي اگر كليه افراد 
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خود را ، ابروان هنگامي كه من، براثر اين اظهار نظر. ت مي كنند نفر مقاوم

  .، وي از ته قلب خنديدبعنوان تعجب باال انداختم

تشار يد تا از درز و انآ  اميدوار است كه دقت ويژه اي به عمل - 13

 ) كتاب1187 تا 1183صفحه هاي ( تويات اين پيام جلوگيري شود مح

  بنا بر اين سند، قول بر اين كه  سران نهضت ملي ديدند امر داير - 1: توضيح 

، چاره را در اين ديدند كه  و يا تحويل روسها بدهندل امريكا را تحوياست ايران

 بر رهبري نهضت ملي تا پيروزي تصميم مصدق. ند، دروغ است تحويل امريكا بده

ساختند تا بي » ان دوست« اين توجيه را نه دشمنان كه از اقبال بد، . استوار بوده است 

خود ن روزها مشغول بودن آ در ابتكاري و بي عملي و نيز به كشماكشهاي شخصي

 . را بپوشانند 

. فاش نشود اصرار دارد مفاد گزارش او چرا  هندرسن  محتواي سند مي گويد - 2

 25، سرپرست كودتاچيان كه طرح كودتايش در درحقيقت،كرميت روزولت

 را ا ايرانمرداد شكست خورد و بي كفايتيش عيان گشت و دستور يافت درج

 را به خشونت سپرد و مردم  تهران، چون ديد حزب توده مرداد28ترك كند، در 

 كه –از صحنه بيرون رفتند و روياروئي مستقيم ميان نيروهاي مسلح و حزب توده 

، ...  عكسهاي شاه وپاره كردنبر زبان،  به بهانه » جمهوري دموكراتيك « شعار 

 ،يت اهللا به عملآ  دو ترين موقعيت را براي ورود  مناسب –بهرجا حمله مي كرد 

نده حزب توده را در موفقيت فراهم كرد و كودتا انجام گرفت، نقش تعيين كن

 را تهديد كرد ، مسبوق به نيرنگ خويش كرد و مدعي شد هندرسن مصدقكودتا

سند بايد اين .  مرداد داد27درعصر را و مصدق دستور سركوب حزب توده 

ونه ادعاي روزولت را فاش مي كرد و وارن دروغ رسوا را محرمانه مي ماند زيرا اي

سند مي گويد اين مصدق بوده است لحن اعتراض و تهاجم داشته و . ثابت مي كرد

همانطور كه . ، لحن انفعال و دفاع بكار برده است  بوده استين سفير امريكاا
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 و قاسمي ت، كيانوري نوشروزولت ابتكار حزب توده را به پاي حيله گري خود

ضعف « ، دروغ روزولت را وسيله كردند تا جرم نابخشودني خويش را نيز... و

 :بگردانند » مصدق در برابر امريكا 

  را مأمورما هندرسن« :  را اين سان نقل مي كند  قول كرميت روزولتكيانوري    

روزولت .  مالقات كند و او را به شدت وحشت زده كند كرديم كه با مصدق

سفر شاه را با هجرت ،  كه هندرسن هنگام مالقات با مصدقتوضيح مي دهد

مقايسه كرده و اولتيماتوم داده است كه اگر جلو مخالفت } ص{حضرت محمد 

  تمام بستگان خود را از ايرانمردم با امريكائيها گرفته نشود، دولت امريكا

يا التيماتوم همين بوده يا آالبته روزولت توضيح نمي دهد كه . فراخواهد خواند 

} هندرسن{لحن شديد لوي از ه جنتلمن پير ك« : روزولت مي افزايد . ؟بيشتر 

التماس افتاد كه به  يكه خورده بود، دست و پاي خود را گم كرد و تقريبا شكارا آ

اجازه بدهيد رئيس پليس را صدا . مايل نيستم شما اين كار را بكنيدقاي سفير آنه 

خواهيد ديد كه ترتيبي خواهم داد كه هموطنان شما مورد حمايت ويژه قرار . كنم 

منتشره از سوي مؤسسه تحقيقاتي و ، خاطرات نورالدين كيانوري(  »بگيرند 

اما ) . 274 ص ، 1371،  تهران، چاپ اول،ات اطالعات شار انت،انتشاراتي ديدگاه 

زيرا .  كند، نخست دست او را باز ميبدان استناد مي كنددروغي كه كيانوري 

موضوع ، مريكائيان كه بنا بر دروغ روزولت حمله به ااعتراف است به اين كه

 بديهي است  بوده است ؟وده، نيز كار حزب تتهديد مصدق توسط هندرسن شد

 حادثه سازي خطرناك ديگري  متوجه نشده است دروغش اعتراف بهكيانوري

. است لذا توضيح نيز نداده است اين حادثه خطرناك را چرا مي ساخته است ؟

گمان مي . كار برد ، روشي نمي تواند بل قدرتمدار كيانوري جز منطق صوريعق

روغ مي پوشاند و زبوني رهبري حزب توده را به ، واقعيت را با دبرد بدين منطق
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غافل از اين كه عقل قدرت مدار با تخريب خود شروع مي  . پاي مصدق مي نويسد

درحقيقت، كيانوري نه تنها  حمله به امريكائيها را به پاي حزب توده مي .كند

نويسد تا بتواند بگويد دستور حمله به حزب توده را مصدق بخاطر تسليم شدن به 

التيماتوم هندرسن داده است، دروغ او، اعتراف به واقعيت بازهم مهم ديگري است 

ويز اصلي آ دست نآدانسته اند كه حزب توده و نقش او و رهبري حزب  مي : 

 تا شب 25نكه اين بهانه را بي اثر بسازند، در روزهاي آاما بجاي . كودتا بوده است 

يد كه رهبري مردم با حزب توده آ مرداد، رهبري حزب به يادش مي 27هنگام 

 اما ،. است و مي بايد ابتكار عمل را در دست بگيرد و حادثه از پي حادثه بسازد 

مي ب نوشيدن نيز خود را نيازمند اجازه مصدق آ مرداد، در 28ناگهان، از صبح 

  .!گرداند 

مه مهمتري روبرو مي  را با  پرسش از هاما سند مهم ديگري، رهبري حزب توده   

، اين تلگراف را به  مرداد، ماتيسون،كاردار امريكا25 بعد از ظهر روز 8در : كند 

 16 تهران،  788. 00/ 8 – 1653، ( كه در بيروت بوده است، مي كند هندرسن

 مصدق   احتماال ،ليات زاهديفرار شاه و عدم اطمينان به عم«  بعد از ظهر 8 ، اوت

محتمل   كامال بنظر سفارت. ار مي كند ي ورا برنده اين كشماكش طوالني ايران

ورد آاست كه مصدق يك شوراي سلطنتي تعيين كند كه نيازهاي ميان زماني را بر

 ص ، 343نگاه كنيد به سند ( » .ران را اعالم كند جمهوري اي تا وقتي كه احتماال 

، سفارت امريكا مصدق را پيروز مي دانسته و نيز مي دانسته بنا بر اين سند )  1178

اعالم  احتماال  است كه بناي مصدق تشكيل شوراي سلطنت است در ميان مدت و

د، كجا سفارتي كه اين سان مصدق را برنده مي ياب. جمهوري در موقع خود است 

» ايرانيان  «  مرداد را28را مي داشت ؟ كودتاي ياراي ترتيب دادن كودتاي دوم 

 پس بر رهبري حزب توده بود كه توضيح .داراي طرز فكر وابسته سازمان دادند 
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، يك پيروزي مسلم را به يك ه مرداد بازي كرد28 تا 25دهد چرا با نقشي كه از 

 شكست مسلم برگردانده است ؟ 

اتحاد «  ، اي به اظهار وجود ابر قدرت رقيبر اسناد، هيچ اشاره د- - 3

در اسناد بعدي، از   . پنداري وجود ندارند.  نيست و حزب توده» جماهيرشوروي 

 اگر بخواهيم براي اين پرسش . سخن رفته است حزب توده و روشي كه برگزيد

د ؟ ظر بي طرف را در ظاهر  بازي كر، نقش نا»اتحاد شوروي « چرا : سخ بيابيم پا

كمك رساني به موفقيت كودتا » شوروي « ، رويه  يا با توجه به نقش حزب تودهآ

 نمي بايد ، روسها يا برابر قرارداد يالتاآه است ؟ يا داد و ستدي شدآبوده است ؟ 

ز را نمي خواسته  پيرو، روسها ايرانسياي ميانهآيا بخاطر آوارد عمل مي شده اند ؟ 

، در برابر تهديد انگليس  و حل نشدن مسئله رهبريگ استالينيا با وجود مرآاند ؟ 

 پاسخ اينست كه همه اين عوامل در رويه اي ، تسليم سكوت شده اند ؟ و امريكا

 28دتاي اد پيرامون كوپس از نقل اسن. كه روسها در پيش گرفتند، اثر داشتند 

  .خواهيم جست را ، پاسخهاي اين پرسشها1332مرداد 

 سفير  ، از سوي هندرسن788. 00 /8 – 2053تلگراف   ( 348 سند شماره ◄

، ظهر، 1953 اوت 20 ، تهران به وزارت امور خارجه در ايرانكاامري

، موفقيت كودتا را گزارش ) پس از دريافت مالحظه شود فاصله، بالمحرمانه

 :مي كند 

 36 اكنون بسيار زود است كه گزارش دقيق و تفصيلي رويدادهاي – 1

، ما در اين جا خواهيم كوشيد نكات باوجود اين. عت گذشته تنظيم شود سا

، با توجه به اطالعاتي كه ن رويدادها رامهم اوليه را يك ارزيابي از جريا

 : ، ارائه نمائيم نك در دسترس ما مي باشداي

 توده و  اوت، به نظر رسيد جدائي ميان حزب كمونيست18 در شب – 2

 بدون اين هواداران حزب توده ظاهرا .  صورت پذيرفت دولت مصدق
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ت الزم از صيل موافقاقدام به كسب مجوز و تح كه به ترتيب معمول قبال 

مصدق . ميز زدند آ، در خيابانها دست به اقدامات خشونت مصدق بنمايند

 براي نخستين بار، در .دستور داد كه خيابانها تخليه و تظاهرات پايان يابد

، زد و خورد جدي ميان نيروهاي امنيتي و حزب توده چند ماه اخير

 .صورت گرفت 

تمام حقيقت را در گزارش سيا . مي كند سفير نصف حقيقت را گزارش : توضيح 

  : مرداد مي يابيم 28از كودتاي 

، در »استقرار جمهوري دموكراتيك« براي ،  مرداد27  غير از تظاهرات عصر -1

، »ميز زدند آاقدامات خشونت «  به  دست كساني كه بنام حزب تودهتمام روز

 به ، بنام حزب توده،رده و مأمور كرده بودهمانها بودند كه رهبري كودتا اجير ك

دسته ديگري از . وظيفه شرارت عمل كنند و جامعه را در ترس و انفعال فرو برند 

اين مأموران، همچنان به كار شب نامه نويسي و ايجاد ترس در روحانيان مشغول 

 . بودند

 به قلم ،كند  مرداد را منتشر مى28 كتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين  نگاه كنيد به( 

 ،1999كتبر  تاريخ انتشار ا،1951 تاريخ نگارش مارس . ن  ويلبر. دكتر دونالد

 تنظيم براى ،  انتشارات انقالب اسالمى، ابوالحسن بنى صدرترجمه و كامل شده از 

  ) 55 تا 52 فحه هاي ص،سايت از انتشارات انقالب اسالمى

كردند و ، دستجات متعددي را اجير   رويدادها، نرن و سيليدر خالل اين  « - 2

 و حمل آرم هايي ،  با سر دادن شعارهاي  حزب توده) مرداد 26(  اوت 17روز 

به راهپيمائي  ها شاه تقبيح و سرزنش شده بود، در خيابانهاي تهرانكه درآن

 هزار دالر 50كه عصر روز قبل، مبلغ »  بي قال« اين جمعيت توده اي . داختندپر

 پرداخت شده بود، به نرن و سيلي»  سيا« ز مأموران  يكي ادستمزد آنها بوسيله

از خطر به قدرت رسيدن توده اي ها،  موقعيت ، يفه داشتند با ايجاد  بيم و هراسوظ
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ده، بي خبر از طولي نكشيد كه اعضاي واقعي حزب تو. تقويت كنندرا  زاهدي

 اين تظاهرات و هدف آنها، به صفوف تظاهر كنندگان  در ايجاد»سيا« نقش 

را پائين كشيدند آنها، مجسمه هاي شاه و پدرش . شدندپيوستند و باآنان هم آواز  

 .اين تظاهرات، روز بعد نيز ادامه يافت.  هجوم بردندو به مقبره رضا شاه

 ترجمه سرهنگ  ، گازيوروسكي.  ج. مارك، 1332اد مرد28كودتاي  (  

 و مصدق«( و نگاه كنيد به ) 36ص  ، شركت سهامي انتشار،غالمرضا نجاتي 

 ، مرشدي زاده ترجمه  علي،  گازيوروسكي  و مالكوم برن  مارك  جي از»كودتا 

  )    276 تا 273 فحه هاي ص ،1384، چاپ اول، انتشارات قصيده سرا 

اتحاد جماهير « ، سكوت تا امروز، توضيح روشني نجسته استاما واقعيتي كه     

«  مرداد براي استقرار 27 مرداد تا 25 از و فعاليت شديد حزب توده» شوروي 

« ديل ايران به  تب كه در ذهن همگاني مردم ايران-» جمهوري دموكراتيك 

 28 و سكوت و انفعال حزب توده در روز  –معني مي داد » ايرانستان شوروي 

 امكان دهد  ضعف تشكيالتي چنان مفرط كه  به  مأموران امريكا. مرداد است 

گاه نشود آن آمزدوران خود را به نام حزب توده وارد عمل كنند و حزب حتي از 

شماره ( ر همين سند د ن حزب نيستند، چه بوده است ؟آا از و نگويد اين مزدوره

، يكي را غيبت حزب توده از صحنه، در »سان كودتا آ پيروزي «از عوامل  ) 348

، در همه ساعات روز، از صحنه يها به نحو چشمگيريتوده ا« ، مي شمارد  مرداد28

 » غايب بودند 

 نه از گزارش سيا در باره كودتا اطالع داشته است،  كه نه از اين اسناد وكيانوري

 را  مصدقنست كه هندرسنآمي بندد و بر  مرداد را به حزب توده27تظاهرات 

به قواي مسلح دستور داده است تظاهركنندگان را پراكنده فريب داده و مصدق 

بنا بر توضيحي كه حقيقت را از پوشش . سلم مي كند  م347دروغ او را سند . كنند 
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 است و نياز دروغ بيرون كشيد، باز گوئيم كه دروغ او كه تكرار دروغ روزولت

 مرداد 25ناتواني فاحش روزولت در اجراي طرح كودتا در : مشابهي را مي پوشاند 

 27  حزب توده درو هندرسن كردن سركوبو نياز او، به مسبوق به نقشه خود 

ه بي عملي و  بخاطر پوشاندن ناتوانيش و نياز رهبري حزب توده به توجي،مرداد

، تناقضهاي دروغ روزولت در خود دروغ بودند و وگرنه.  مرداد 28سكوتش در 

 . نداشت 347ن نيازي به سند شماره  آتكذيب 

اد شبكه حزبي دستگير شده و  تن از  افر600درحدود « : مي گويد  كيانوري   

بدين ترتيب ما از شروع . د ارتباط رهبري حزب با بدنه حزب بشدت مختل ش

 كه جلسه هيأت اجرائي و گروهي از اعضاي – مرداد 28، تنها در صبح كودتا

 در خانه كميته ايالتي تهران تشكيل شده بود و كميته مركزي و كميته ايالتي تهران

و مدعي مي شود كه با دكترمصدق »   مطلع شديم –ري هم با ما بود بشسرهنگ م

 كه توسط -ن آبا ما حاضرهستيم كه براي مقابله « : و گفته استتماس گرفته 

  به خيابانها بريزيم و مردم را به مقابله -هم حمايت مي شود نظاميان و پليس 

ما است و خواهش مي ولي دستور ديروز شما مانع بزرگي بر سر راه . دعوت كنيم

« و » كنم طي اعالميه كوتاهي از راديو، مردم را به مقابله با كودتا دعوت كنيد 

كه  قا شما را به خدا كاري نكنيد« آ:  با صراحت تمام پاسخ داددكتر مصدق

اين جريان بي اهميتي است و همه نيروها وفادار هستند و اين . پشيماني به بار بياورد

 و برادر ، زد و خورداگر شما به خيابانها بيائيد. ود ان بزودي برطرف مي شجري

ريخته خواهد شد و من  خون.كشي مي شود ومن مجبورم دستور سركوب بدهم

 .»مسئوليت هيچ چيز را به عهده نمي گيرم 

 مي و هيأتي نزد مصدق... ، خبرمي رسد كه وضع متشنج تر شده حوالي ظهر   

« تا اين كه ... ، رئيس جمعيت بود)خدابنده( همراه با محمد رضا قدوه. تند فرس
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 بعد از ظهر به ما خبر رسيد كه واحدهاي منظم ارتش به هواداري از 2ساعت 

ما كه هر لحظه منتظر بوديم . كودتاچيان در گوشه هاي شهر وارد عمل شده اند 

اين . تماس گرفتيم ، باز با مصدق  وارد عمل شوندمليابسته به جبهه كه افسران و

ما اگر كاري از دستتان بر مي ش. قا همه به من خيانت كردند « آ:  او به من گفت بار

و در . »شما به وظيفه ملي خود هرطور كه صالح مي دانيد عمل بكنيد .  بكنيد يدآ

مك بخواهيد، تلفن قطع شد و من ديگر پاسخ اصرار من كه الاقل پيامي بدهيد و ك

در اين موقع ديگر ما امكان مقابله با كودتا را !  خوب. ..نتوانستم با او تماس بگيرم 

نها دسترسي داشتيم به آبدين ترتيب فرستادن افراد محدودي كه به ... نداشتيم 

 حزبي را از لذا تصميم گرفتيم افراد. نها به قتلگاه نبود آخيابانها چيز بجز فرستادن 

سسه منتشره از سوي مؤ، كيانوريخاطرات نورالدين ( » . زير ضربه خارج كنيم

 ، صفحه هاي 1371   تهران،، انتشارات اطالعات تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه

  ) 278 تا 275

 سازد و وجيه ميتن آبدين قرار، سكوت و بي عملي حزب را تصديق و براي    

 مراجعه كرده اند و مصدق وقتي گفته است ن نيز اينست كه به مصدقآتوجيه 

هركار مي توانيد بكنيد كه كار از كارگذشته بوده و ديگر از حزب كاري ساخته 

 از جمله اين تناقضها.  است تناقضهاي بسيار در قول كيانوري. نبوده است 

ن كار مزدوران آ بخشي از  كه بنا بر گزارش سيا،– مرداد 27هرات  هرگاه تظا– 1

 600 كار حزب بوده و منجر به توقيف – بوده است سيا با استفاده از نام حزب توده

ن آ، افراد شبكه حزب شده است، چرا حزب بدون مراجعه به مصدقتن از 

 دكه تظاهرات را سازمان داد و سبب ش

 رايش نظامي ضد توده اي بگيرند وآ  قواي مسلح -الف  
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نكه در تصرف مردم بماند تا كودتا ميسر نشود، به تصرف آ خيابانها بجاي –ب 

 تا زماني كه كار از كار بگذرد،  مرداد،28 در ،يد اماآواي مسلح دراوباش و ق

 خسروي در كتابي كه در  حاضر نشد  عمل كند ؟ بابك امير،بدون اجازه مصدق

صورت جلسه ( است ، سندي را انتشار داده استنگاشته   خاطرات كيانورينقد

بنا بر اين سند،  . ويا استكه بسي گ) شوراي مركزي جمعيت ملي مبارزه با استعمار 

ا بايد تعيين كند و به دولت تكليف شاه ر« :  كه مي گويد در پاسخ دكتر طباطبائي

 فعال « :  مي گويد ، محمد رضا قدوه»ن، مسئله جمهوريت را پيش بكشد آموازات 

 اين شوراي جمعيت است كه بايد مقام رهبري خود را در مبارزات ملت حفظ كند

قدوه ،  ا بر زمينه ساختن براي كودتا است مرداد، وقتي بن27بدين قرار، در !  » 

 مرداد كه سكوت و بي عملي الزم 28 مي داند و در ن حزب تودهآرهبري را از 

بدين سان، دروغي كه ! مي شود،  هم او، از مصدق كسب تكليف مي كند 

شكار مي آ واقعيت بس مهمي را – فرستادن هيأت نزد مصدق –كيانوري مي سازد 

ن نبوده است كه از مصدق مجوز آدر پي  مرداد، رهبري حزب توده 28در : كند 

رهبري حزب . ند ن بوده است كه مجوز بي عملي بستاآبلكه به دنبال . عمل بگيرد

سخن بر سر اين  . مراجعه به مصدق را مجوز بي عملي بگرداند ن بوده است كهآبر

 مرداد حزب توده مي توانست و يا نمي توانست مانع از كودتا 28يا در آنيست كه 

  سخن بر سر شود،

جمهوري « ، با شعار در اختيار كودتاچيان گذاشتن» ني سماآمائده «     

اين كلمه « :  در خاطراتش  مي گويد كيانوري كه –سردادن » دموكراتيك 

  و سرتاسر -)  كتاب خاطرات كيانوري 267صفحه ( » دموكراتيك صحيح نبود 

 مرداد و  سكوت و بي عملي 27 و 26وزهاي شهر را به دست خشونت سپردن در ر

، امروز كه اسناد در دست هستند مي دانيم وگرنه.  است ، مرداد28حزب در روز 
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بسيج كرده » يت اهللا « آاراني مقابله شده بود كه دو غاز با چماقدآكه هرگاه در 

 وارد بنا بر اين، به رهبري نهضت ملي اين انتقاد. ، كودتائي انجام نمي گرفت بودند

، تا زمان  مرداد، مردم را به حضور در خيابانها25است كه چرا از همان روز 

 را در  مرداد، تهران25چرا به دنبال ميتنگ . دستگيري عوامل كودتا فرا نخواند 

  و خطر حزب توده« نكه مي دانست آاچيان گذاشت ؟ با اختيارحزب توده وكودت

نكه شهر آ،  چرا به جاي مجوز اصلي كودتا است» هنين آرده  به پشت پيرانرفتن ا

وده را از را صحنه روياروئي ارتش و حزب توده كند، از مردم نخواست حزب ت

 ؟  بهر رو،بهانه تراشي باز دارند

 بابك امير خسروي توانائي و نيز قابل پيشگيري بودن كودتا و بالتكليف بودن  - 1

اعضاي سازمان نظامي و اعضاي عادي حزب را، به تفصيل شرح  داده  و مدلل 

 هزار عضو حزب در 25« كه اگر رهبري حزب سازمان افسري و نيزكرده است

، منتظر دستور حزب براي عمل بوده  بنا بر سندها،را  وارد عمل مي كرد كه » تهران

جمعيت اندك اوباش را متفرق و كودتا را اند،  مي توانست در همان ساعات اول، 

 25نيد به فصلهاي نگاه ك (  ايراننظر از درون به نقش حزب توده(( . نا ممكن كند 

سسه تحقيقاتي و انتشاراتي ، مؤ» نقدي بر خاطرات نورالدين كيانوري « كتاب 28تا 

  و ) 577 و 576صفحه هاي  ، 1375، تهران ديدگاه

 مرداد شكست خورد و در 25 گزارش سيا صريح است كه كودتاي ارتش در  - 2

، ، بهبهائي و كاشاني»روحاني « دو  مرداد، كودتائي موفق شد كه به رهبري 28

ن بخش از آ، ه خيابانها در تصرف مردم مي ماندبنا براين،  هرگا. كارگرداني شد 

 . سلح كه وارد عمل شدند، امكان ورود به عمل را پيدا نمي كردند قواي م

 تن از افراد تشكيالتي حزب 600 مرداد، 27در :  نخست مي گويد    كيانوري-- 3

در اين موقع ديگر ما امكان مقابله با كودتا : توقيف شده بودند و سپس مي گويد 
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  در زمان واپسين مراجعه،،توقيف شده بودند واگر  افراد تشكيالتي . را نداشتيم 

 مراجعه كرد و كيانوري چرا امكان مقابله نداشت، پس چرا به مصدقحزب ديگر 

 اصرار مي ورزيد  مصدق پيامي بدهد ؟

ن آغير از . تصميم  گرفتيم افراد حزبي را از زير ضربه خارج كنيم:   مي گويد - 4

 بود، ه بودند، جز بخشي از رهبري حزب كه در ايران تن كه ضربه را خورد600

پس اين . چه كسي زير ضربه بود ؟  سازمان نظامي هم كه بي عمل مانده بود 

چه معنائي مي توانسته ، عملي  رهبري حزب براي افراد عاديدستور، جز توجيه بي 

 است داشته باشد ؟ 

  را بر عهده  به مصدقلفنهاي كيانوريتراست يا دروغ بودن    معلوم كردن - 5

 :بابك امير خسروي بگذاريم 

.   تلفن كرده است به مصدقطريقي كه داشته ، از  صبح،او:  مي گويد كيانوري« 

 بعد 2ن،  حزب يك هيأت نزد مصدق فرستاده است و  آظهر تلفن كرده و  در پي 

 »:از ظهر هم باز به مصدق تلفن كرده است 

، در باب ادعاي »مد آشاهد از غيب «   بابك امير خسروي، زير عنوان - 1/5

در بررسي خود، « :  نوشته است  در باره گفتگوي تلفني با مصدقكيانوري

 بطور كلي مورد ترديد ،د ادعاي كيانوري با دكتر مصدق راگفتگوهاي تلفني مور

 و نها را با مقايسه با داده هاي مسلمآقرار داده و در چند مورد خالف حقيقت بودن 

نوشته من در . خود او، نشان داده ام معتبر موجود و يا تناقضات ناشي از اظهارات 

در .  رسيد  به دستخانم مريم فيروز» خاطرات « اين مبحث به پايان رسيده بودكه 

. حائز اهميت است ن جا به نكته اي برخوردم كه در افشاي دروغ پردازي هاي اوآ

مورد ادعاي وي براي تماس با دكتر مصدق » راه هميشگي «همسراو و  شاهد زيرا

و چند بار، از جمله خوانندگان خاطرات كيانوري به خاطر دارند كه ا. بوده است 
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 مرداد، براي تلفن 28 تا 25د كه در جريان ، تأكيد دار264 و  248در صفحات 

شنائي آ، از مريم فيروز بخاطر نسبت خانوادگي او با دكتر مصدق و زدن به مصدق

 ...، استفاده مي كرده است با همسر وي

 داديد ؟ چنين  در پاسخ به اين سئوال كه اطالع را چگونه به مصدقكيانوري    

) پايه گذار بيمارستان نجميه ( دكتر مصدق پسر نجم السلطنه « : ي دهد توضيح م

يعني دكتر مصدق پسر عمه مريم بود و مريم .  عمه مريم  مي شد ،بود و اين خانم

ع خبرهاي مهم از ما براي اطال. شنائي نزديك داشت آبا او و خانم دكتر مصدق 

 يعني تلفن خانم دكتر –رون مريم شماره تلفن اند.  مي كرديم اين راه استفاده

  مي گرفت و با خانم دكتر مصدق خوش -مصدق را كه غير از شماره بيروني بود 

دكتر . قا دارد آو بش مي كرد و به ايشان مي گفت كه شوهرم پيغام مهمي براي 

مد و من جريان را به آمصدق بالفاصله از رختخواب بلند مي شد و به اندرون مي 

او .  مرداد، ما از همين راه استفاده مي كرديم 28 تا 25ر جريان د. ايشان مي گفتم 

من « :    تأكيد مي كند  ، مجددا  مرداد28 ، در توضيح رويدادهاي 276در صفحه 

 » ... از همان راه هميشگي با دكتر مصدق تماس گرفتم و به او گفتم 

 28رست بودن مورد حساس روز ، الاقل نادش درخاطراتاظهارات مريم فيروز

روزي «: مرداد، چنين مي گويد 28او در اشاره به وقايع . مرداد را ثابت مي نمايد 

.  در منزل قاسمي بودمار كردند، من در ميدان بهارستان را از كار بركنكه مصدق

م به منزل مصدق تلفن كردم و به همسرشان گفت. د نديدم جمعي شعار شاه مي ده

مد و گفت ريختند آ سرهنگ مبشري هم بعدا . كه به ايشان جريان را اطالع دهيد 

 هم در اين رابطه با مصدق تلفني صحبت كرد كيانوري. و منزل مصدق را گرفتند 

 ». و او گفت شما هيچ اقدامي نكنيد 
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ندس قاسمي و قاي مهآمن براي تدقيق اظهارات او و اطمينان خاطر بيشتر، از    

خانم اعظم صارمي ... سئوال كردم) همسر فقيد احمد قاسمي ( خانم اعظم صارمي 

، چنانكه مالحظه خواهد شد . طي نامه اي توضيحات ارزنده و روشن كننده اي داد

، نكات مخدوش و نادقيق ين تأييد اصل اظهارات مريم فيروزتوضيحات ايشان در ع

دان بهارستان، شعار  مرداد، صبح، عده اي در مي28روز « : وشن مي كند ن را نيز رآ

من به مريم خانم تلفن كردم و .. .مي دادند  » ، مرگ بر مصدقزنده باد شاه« 

 )حدود ده، ده و نيم صبح ( مد آاني او به خانه ما پس از اندك زم. جريان را گفتم

مريم خانم به خانه دكتر مصدق تلفن . ر شده بود تا رسيدن او، جمعيت بازهم بيشت. 

جريان بهارستان و عدم تحرك پاسبانان را . كرد و با خانم ايشان صحبت نمود 

لحظه اي . اطالع داد و خواست كه اين مسئله را ايشان به دكتر مصدق اطالع دهند 

 تو من ديدم قيافه مريم خانم بكلي. مد آگذشت و خانم مصدق دوباره پاي تلفن 

سئوال كردم كه چي شده ؟ ايشان جواب  دادند كه دكتر مصدق گفته . هم رفت 

( بعد از مدتي . چيزي نيست خواهد گذشت . است كه شما هيچ كاري نكنيد 

 693 و 692 فحه هاي ص،همانجا ( .  »هم مريم خانم رفت ) حدود يك بعد از ظهر 

. ( 

هم به .  را دروغ گفته است گفتگوي خود با مصدق هر سه ، كيانوريبدين سان   

نهم آيكبار تلفن، . و هم به تاريخ » هيأت اجرائي و كميته مركزي حزب « اعضاي 

كيانوري پاسخ . ، شده است ، همسر كيانوري، به همسر مصدقوزبه ابتكار مريم فير

 خود كرده است تا مگر دو جرم بزرگ، همسر مصدق را خميرمايه دروغ سازيهاي

 مرداد را از 28 مرداد و ديگري بي عملي و سكوت 27 تا 25يكي حادثه سازيهاي 

ديدها بپوشاند و هم بار مسئوليت را از دوش رهبري حزب بردارد و بر دوش 

 .مصدق بگذارد 
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 هيأتي  با شركت قدوه نزد مصدق، دروغ بودن فرستادن  بابك امير خسروي– 2/5

يا مالقات قدوه و خدابنده «آ: امير خسروي مي پرسد  :شكار مي كند آ، اين سان را

 از نكته نا صحيح ديگري« : د با دكتر مصدق حقيقت دارد ؟ و پاسخ مي ده

، داستان او در باره فرستادن هيأتي از سوي جمعيت ملي مبارزه با اظهارات كيانوري

. است مرداد، 28، در روز ، به نزد دكتر مصدقا شركت محمد رضا قدوهاستعمار، ب

 نجا كه اين داستان دروغين نيز با انگيزه توجيه بي عملي رهبري حزب و عمال آاز 

ن آسي صحت و سقم ن، به ناروا، بر دوش مصدق است، لذا بررآانداختن گناه 

يانوري، پس از ذكر تحقيقات خود در باره اين  ناقد خاطرات ك.» ضرورت دارد  

، از اعضاي اصلي هيأت مديره جمعيت )نام مستعار( وردن قول مكري آو ادعا  

،  نده نه بنزد مصدق كه به مخفي گاهمبارزه با استعمار، حاكي از رفتن قدوه و خدا ب

توضيح مي دهد چسان كيانوري، در عالم خيال ، جلسه هيأت اجرائي حزب را 

 به نزد هيأت اجراي باز  مي فرستد و از نزد مصدق شكيل و هيأت را از نزد مصدقت

قدوه، پس از « :  مي دهد مي گرداند  و قول خود ساخته را به هيأت موهوم نسبت

 گزارش اين ديدار را به جلسه مشترك هيأت اجرائي و كميته مركزي بازگشت،

 و مردم ه اعالميه كوتاهي داده شود از همقدوه تقاضا كرده بود كه قبل. اطالع داد 

به مقابله با كودتا فراخوانده شوند و يكي از واحدهاي نظامي مورد اطمينان مقداري 

نها مسلحانه عليه كودتاچيان آاسلحه در اختيار جمعيت بگذارد و اجازه داده شود 

 امير خسروي.  » نها جواب داده بود كه امكان ندارد آمصدق به . وارد عمل شوند

نچه به ويژه ساختگي بودن داستان مالقات هيأتي از سوي « آ: ادامه مي دهد 

، در حوالي ظهر و تقاضاي اسلحه  به قصد  مبارزه با استعمار با دكتر مصدقجمعيت

را برجسته مي نمايد، تناقض » مسلحانه عليه كودتاچيان وارد عمل شوند « اين كه  

ز رهبري حزب تصميمي در باره چگونه  ممكن است وقتي كه هنو: زير است 
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اقدامي عليه كودتاچيان اتخاذ نكرده و حتي اعتصاب و تظاهرات خياباني را موكول 

به نظر خواهي از دكتر مصدق مي كند و تا پايان تراژدي در بي تصميمي و ندانم 

ن وقت يك جمعيت علني وابسته به حزب  كه چيزي آكاري وقتي مي گذراند، 

ن اعضاي حزب بودند كه آنتصب رهبري نبود و تمام تنه جز يك هيأت مديره م

، اين چنين سرخود تقاضاي اسلحه و  به دستور حزب دست بكاري مي زدندتنها

 ؟ عيب كار كيانوري در داستان سرائيهايش اينست كه مقاومت مسلحانه بنمايند

 . فكري براي دم خروس نمي كند 

 موضوع، طي نامه اي، سئواالت من براي حصول اطمينان بيشتراز چند و چون   

: ، دريافت نمودم1373 خرداد 31قاي مكري كردم واين پاسخ را در آمشخصي از 

 تماس بگيريم چه رسد به اين كه به  مرداد، ما موفق نشديم با دكتر مصدق28روز « 

ور كه همانط!  او پيشنهاد كنيم كه اعالميه بدهد يا اسلحه در اختيار جمعيت بگذارد

، خدابنده و قدوه و رشاك طهماسبيآمرندي و  زاخاريان ومدن آنوشته ام، پس از 

، از يك طرف رفتند و من و نامور و وي در حاليكه رنگ برچهره نداشتندموس

ن آبعيد است كه قدوه و خدابنده و موسوي در ... مهندس ژيال كه به منزلش رفتيم 

، قدوه در تلفن به من مي اگر رفته بودند. صدق رفته باشند فاصله به منزل دكتر م

قاي آنان و رفتن ما به منزل آخاصه كه فاصله زيادي بين جدا شدن ما از . گفت 

 » . مهندس و مذاكره تلفني من و قدوه نبود 

ن آ، عضو هيأت اجرائي سازمان جوانان يرشاك طهماسبآ، قول      امير خسروي

اعضاي سازمان جوانان و حزب در خيابان ها  همه «: كند ، اين سان نقل مي ايام را

« اين قول . » ولي اين دستور عليه ما عليه هرگز نيامد ! بودند و منتظر دستور 

 است كه مي گويد به علت شهادت معتبر و تكذيب ديگري بر ادعاي كيانوري

شدت مختل ارتباط رهبري با بدنه حزب ب«  مرداد        27دستگيريهاي شب روز 
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 مرداد ، حوالي ظهر، 28روز ... « : طهماسبي در نامه چنين مي نويسد  . »شده بود 

 دستور رسيد كه احتمال كودتا توسط اعوان شاه هر لحظه ببراي مسئولين حز

ن بود كه دفاتر و مراكز آاولين اقدام ما سه نفر ... ممكن است بوقوع پيوندد

 به اعضائي كه در اين مراكز بودند بگوئيم سازمانهاي علني حزب را خالي كنيم و

  ) .684 تا 680 فحه هاي ص،همانجا ( » كه محل را ترك كنند

يد اما دستور ترك صحنه آنمي » دستور عليه ما عليه «       بدين قرار، ظهر هنگام،  

، با وجود ترك صحنه ، اگر هم صحت مي داشت،  تماس با مصدق.يد آمي 

 براي انداختن بار مسئوليت بي عملي حزب بردوش مصدق ، چه  مي كاري جز

  ؟توانست باشد

 با دكتر  در باره تماس كيانوري از رهبران حزب  توده ايرانفريدون كشاورز* 

 علوي پيشنهاد كرد دستور اعتصاب علي« :  مرداد مي نويسد28 در روز مصدق

اين !  داده شود كه كارگران به خيابانها بيايندعمومي  كارگران كارخانه هاي تهران

در ابتداي  اين كودتا خود عاملين . كار در مدت دو ساعت ممكن بود انجام بشود

است و در صورت جلسه كميته مركزي  ثبت . آن به موفقيت  آن اميد  نداشتند

كيانوري  اين را  اذعان كرده كه  او و تنها او با اين پيشنهاد مخالفت كرده و چون 

كه اين به ضرر مصدق  تمام «  ديد كه تقريبا   همه با اين پيشنهاد موافقند گفت 

 اصرار كرد بدون اجازه !كيانوري ديگر طرفدار  مصدق شده بود. » خواهد شد

عضاء هيئت اجرائيه  جواب دادند كه كارگران و ا!  نبايد كار را كرددكتر مصدق

افراد حزب با فرياد  زنده باد مصدق به خيابانها خواهند آمد و اين به ضرر مصدق 

د گفت من مأيوس شوقتيكه كيانوري از جلوگيري از اعتصاب . باشدنمي تواند 

  به دكتر مصدق تلفن كنم و ببينم عقيده او چيست؟ اوپيشنهاد مي كنم كه بروم

 مي گويد  من مسلط بر اوضاع از ساعتي برگشت و گفت دكتر مصدقرفت و بعد 
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از اعتصاب  عمومي !  وقت به تدريج مي گذشتهستم و هيچ كاري نكنيد،

كيانوري كه مسئول سازمان افسران بود، به فكر  نيفتاد بود كه از اين . جلوگيري شد

من بروم دوباره به ! اد كرد دو باره پيشنهكيانوري.... « ،»!ن استفاده كندسازما

مصدق  تلفن كنم و رفت و خدا مي داند كجا رفت ، چون تنها بود و مدتي باز 

مصدق مي گويد كار از كار گذشته و « :وقت گذشت و وقتي مراجعت كرد گفت

شته ذولي وقت گرانبهايي گ» .از من كاري ساخته نيست، هرچه مي خواهيد بكنيد

گر باز يافتني نبود نمي توانست در سرنوشت ملتي مؤثر دو يا سه ساعتي  كه دي. بود

 ، »...باشد

انتشارات »  رامن متهم مي كنم كميته مركزي حزب توده  « دكتر فريدون كشاورز(

  )79  ص ، 1357، تهران،خلق 

و تناقض » حزبي  در اسناد موضوع  ارتباط  تلفني«بطه با  را درعبداهللا برهان *

، واقعيمعموال  تعداد و دفعات انجام كار اگر :  مي نويسد گوئي هاي كيانوري

 ند، يكنواخت تكرار مي شوند و حتيبخصوص در مسائل مهم و تاريخ ساز باش

د و طرف اين مكالمات كيانوري  در تعدا. جزئيات آن يكديگر را نقض نمي كنند

 و همچنين مسائل خاص روزهاي  كودتا تناقض گوئي بسيار كرده با دكتر مصدق

ن هاي كيانوري با چند گونه ، موضوع تلفطي چند دهه بعد از اين حوادث. تاس

 . و الزاما  سئواالت گوناگوني مواجه گشتگوئي

  در جريان روزرار شده كه كيانوريكچند  جا ت، » مرداد 28دربارة « در جزوة .....

 عبداهللا برهان(» . تماس گرفته استبار با دكتر مصدق» 2« مرداد شخصا  28كودتاي 

 نشر علم ، ، چاپ اول ، جلددوم ،»   و راز سقوط  مصدقكارنامه حزب توده«

  ) 116 ص ، 1378
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  به مصدق راجع به تعداد تلفن هايشد ايران در مصاحبه با اميو كيانوري   

بار شخصا  به دكتر  » 4«بار وحتي» 3« باربلكه  » 2«او نه تنها . گرفتارتشتت مي شود

صا  به دكتر  بار شخ4 مرداد 28 مرداد تا روز 26من از شب «:مصدق تلفن كره است

 ،همانجا . (كردم بار  با مصدق صحبت 3 مرداد 28من صبح ... مصدق تلفن كردم

  )    48 ، ص 1358 ارديبهشت 4، مورخ 15 مجلة اميدايران، شمارة   به نقل از121ص

 مرداد، در سال  28  در بارة چگونگي و وسيلة ارتباط  خود در روز  كيانوري   

 :ه است نوشت1359

 و خانم دكتر مصدق داشت،  مصدقمريم كه بستگي و آشنائي با دكترهمسرم     « 

به اندرون تلفن كرد و خانم را خواست و بوسيلة خانم دكتر مصدق، دكتر را پاي  

 ». مرداد حفظ كرديم28 ن ارتباط را تا آخرين ساعات روزما اي. تلفن خواستيم

  كه مصدق در خانه اش  نبوده و مرداد28 ز روز بلنديعني حتي در آن ساعت ا

 و در چند خانه آن طرف رفتهديگر اندروني  وجود نداشت و مصدق از نردبان باال 

    »!تر پناه گرفته بود

 و حزب  تودة ايران« ،ل قول از نوشته نورالدين كيانوري   نق، 122 ص ،همانجا (

  ) 41، ص 1359  تهران،  »قدكتر مصد

، در رمصدق، به قلم نورالدين كيانوري ودكتدرضمن جزوة حزب تودة ايران«    

از ! فتم آقاي دكتر با اصرار گوقتي من« : ، كيانوري  گفته است 46 همان صفحه

آقا اينها پانيك : ، او به من  پاسخ داد خبرهاي بدي مي رسدواحدهاي ارتشي

 !»است

با توجه به بررسي هاي اين فصل، چنين  مي نمايد كه گفتگوهاي مذكور هرگز     

 سال، از 25  است كه  ظرف يات كيانوريمبادله نشده، بلكه تماما   حاصل ذهن

و مخالفان  افقان و جدل هاي مونتيجه ضرورت ها زمانه، تفكرات ديگران و بحث
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نهضت ملي به دست آورده، سپس به حساب  واقعيات و عملكردهاي شخصي  

  )   126 تا 125 فحه هاي  ص، همانجا (  ».خود در آن روزگار منظور نموده است

 باره در  «ولي نصرت اهللا خازني  مسئول دفتر نخست وزيري دكتر مصدق *  

 :اينگونه جواب مي دهد » يانوري كيرابطه تلفن تماس و

 و  كل حزب تودهري دبني، آخريانوري كيرابطه تلفن در مورد تماس و: پرسش  - 

 يئتي مرداد و اعزام ه28 در روز  چند بار تماس با دكتر مصدقي او در باره يادعا

 مذاكراه ي بنام قدوه از رهبران حزب توده برايشخص استي آن حزب به رياز سو

 ست؟ي در آن روز نظرتان چشانيبا ا

 به گورستان " دي گوي خوانده ام مي ضرب المثل كه در جائكي : يپاسخ خازن -

 ستي ك. شاگردان من بوده اندي خفته اند همگنجاي كه در انهاي برآور ااديبرو و فر

 در ادي هم حكم همان فريانوري كي حرف ها و ادعا ها"! كندبيكه تكذ

 .گورستان را دارد

 كلمه كي داشت اتي ح دكتر مصدقي كه آقا1346 تا 1332 از يانوري ، كاوال     

 ي او در خاطراتش نحوه ،ا يثان.  ننوشته و نزده استيي حرف ها را در جانياز ا

 منزل ي كه در اندرون السلطنهاءي همسرش با خانم ضقي طرتماس با مصدق را از

 ي در اندروني كه كسداد مر28خوب .  كندي مصدق سكونت داشتند ذكر ميآقا

 السلطنه با دو كودك اءي مصدق نبود، چون همانطور كه گفتم خانم ضيمنزل آقا

 بسته يبودند و اندرون دكتر مصدق صبح زود خانه را ترك گفته يتحت سرپرست

 ميمر" همسرش اي يانوري كي آنجا نبود كه جواب تلفن ها ي كسگريد. شده بود

 با دكتر مصدق هم كذب محض  حزب تودهئتي مالقات هيادعا . را بدهد"روزيف

دق  دكتر مصي ظهر به مالقات آقاكي نزدئتي هني ادي گوي ميانوريك. است 

 اوباش و ي است كه در آن زمان منزل مصدق در محاصره ي در حالنيرفتند و ا
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 ي پي هايراندازي دكتر مصدق با تي قرار داشت و ورود به خانه ي كودتاچانينظام

 دادم در آن موقع ي گذشته مگر من اجازه منهاي اياز همه .  نبودري امكان پذيدر پ

 به اتاق ستي باي اول ميانوري كيالي خئتيه.  با دكتر مصدق مالقات كند يكس

 تا با افتي ي دكتر مصدق اجازه مي آمد و بعد در صورت موافقت آقايمن م

  ". رفتهي آمده و نه خاني كه اصال  نه خاندي مالقات نماشانيا

،  بهار، مؤسسه فرهنگ كاوش ، نجابي محمود تربتي سازكتاب كودتا سازان ( 

  )72 ص ، 1376

 كه  –     در باب خالي بودن خانه اندروني، قول خازني با قول غالمحسين مصدق

 غالمحسين مصدق مي گويد مادر او و : نمي خواند  -دور تر نقل مي شود 

بنا بر اين . ن خانه انتقال داده شده اند آفرزندان تحت سرپرستي او ، حوالي ظهر از 

 .  به همسر مصدق تلفن كرده باشد ، محتمل است مريم فيروز

 مرداد، به 28سكوت وبي عملي روز  و  مرداد28اما حادثه سازيهاي پيش از     

بوده است و يا ابتكار حزب ؟  پاسخ  اين پرسش را  پس از نقل » شوروي « دستور 

هستند خاطر موز آتا اين جا، سه امر مهم را كه تجربه .   ، مي جوئيم 348بقيه سند 

 :نشان مي كنيم 

حزب طبقه «  كه هژموني رفتار عمومي حزب هائي از نوع حزب توده –الف 

« را اصلي مسلم مي شمارند، در همه جا، اين بوده است كه ميان خود و » كارگر

بنا بر .  ، محلي براي نيروي ديگري باقي نگذارند » دشمن طبقاتي عامل امپرياليسم 

ن روزها،  آ، بنا بر اين اصل، حزب مي بايد در » شوروي « ين ، بدون نياز به دستور ا

به قول قدوه، رهبري را حق مسلم خود مي دانسته و ابتكار عمل را در دست مي 

. را بي نقش و اگر نه، دنباله رو خود مي كرده است » بورژوازي ملي « گرفته و 

 ،  مرداد هم 27 مرداد تا شب هنگام 25از . قدوه نيز همين  استدالل را كرده است 
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طبق اين اصل عمل كرده و صحنه را از مردم خالي و محل روياروئي نيروهاي 

بنا بر اين، رهبري حزب نمي تواند بگويد نهضت . مسلح و حزب توده كرده است 

ن را ، ميان دو فشار، يكي نيروهاي شركت كننده در كودتا و آملي و رهبري 

 . توده قرار نداده است ديگري حزب 

 30، رهبري سازمان مجاهدين خلق، از ظهر 60 خرداد 30    بنا بر همين اصل، در 

،  سازمان مجاهدين-روئي قواي مسلح خرداد ببعد، با شيوه كردن همين روش رويا

  .پيروزي ممكن را به شكست مسلم بدل كرد

، با  را هدف مي كنند دستيابي به قدرت  حزب هائي كه بنا بر تعليم لنين،-ب 

توجه به دسترس بودن يا نبودن قدرت، عمل مي كنند و از واقعيتهاي بسيار غافل 

اما امري .  از واقعيتها مورد اعتراف اين حزب هست غفلت حزب توده. مي شوند  

 28 تا 25چرا حزب از : كه  نه خود مطرح و توجيه كرده و نه ديگران، اينست 

 را عرصه خشونت كرده ، يكسره واكنش بوده و تهران، بجاي ابتكار عملمرداد

 مرداد، حزب در سكوت  فرو رفته و در بي عملي فرومانده 28است ؟  چرا در 

 هيأت اجرائي و رينكه  اين بي عملي  به عمل بدل نشود، كيانوآاست و براي 

 دروغين فريفته و چرا رهبري حزب حتي واكنش نيز ، با تلفنهايكميته مركزي را

مان نظامي و ماده باش دادن به سازآنشان نداده است ؟ ازكنش هاي منتظر، مثل 

رايش الزم آ، پيشاپيش دستور العمل دادن به اين سازمانها و عموم سازمانهاي حزبي

ري  پيشگيري از كودتا، مراجعه واقعي به رهبگرفتن براي ايفاي نقشبه خود 

 ،مادگي كه مانع از غافلگير شدن بگرددآن نوع حضور و آ براي نهضت ملي ايران

دستور عليه ما «  مرداد، به اعضاي حزب 28حتي تا ظهر . يكي نيز تحقق نمي يابد 

 . رهبران به مخفي گاه مي روند ن روزآ ظهر نيز داده نمي شود و» عليه 
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ن آ كه كادرهاي اين حزب يا از رهبران زب تودهانتقاد كنندگان به رهبري ح   

ن آحزب را بزرگ و رهبري . بوده اند،  بي عملي را از ناتواني رهبري دانسته اند 

.  ورده بود آاما حزب بزرگ را اين رهبري بوجود . را ناتوان توصيف كرده اند 

ن توانائي را جسته بود  آن سازمان را يافته بود كه ادعا مي شود وآهرگاه حزب 

 مرداد  هم 28كه برايش قائل مي شوند، اين رهبري ناتوان چرا برجا ماند و بعد از 

 پس .دمي است آاني از پندار و كردار برجا ماند ؟  از اين مهم تر، توانائي و ناتو

رهبري حزب را بي عمل نكرده باشد، طرز فكر و رفتار » شوروي« اگر دستور 

 .ن ناتواني نقش اول را داشته است وابسته در اي

، بخصوص ،  از ابتداي انقالب32 مرداد 28با درس گرفتن از تجربه كودتاي  -ج 

نجا شفاف شد كه آا ت، ودتا، رابطه با شوروي و حزب تودهدر ماههاي پيش از ك

ن از  شركت كردند، دستشا60اين حزب و ديگر سازمانهائي كه در كودتاي خرداد 

،  در كودتا،حزب توده. ميز شد آشفاف سازي موفقيت . هر توجيهي كوتاه بگردد 

به . سازش كرده بود  » امپرياليسم امريكا« جانب مالتاريائي را گرفت كه زيرازير با 

، زادي و استقالل بود وديگريآاه  سخن ديگر، ميان دو نيرو، يكي نيروئي كه بر ر

، حزب توده و  )خط سيد ضياء( و استبداد بود   كژ راهه وابستگينيروئي كه بر

 باز به دليل وابستگي و نيز . حزب، جانب اين نيرو را گرفتند نآسازمانهاي از نوع 

اتي دشمن طبق« با اين توجيه همان روش را گزيدند كه نبايد ميان اينگونه حزبها و 

ال اينكه اين بار، همدستي حزب توده و همانندش ا. ، نيروي ديگري حايل شود »

نها بودند و آ خواستار موافقت با مسبوق به سه امري بود كه روسها از بني صدر

ن سه امر، آ.  كمك خواهند كرد شنپذيرد، به دشمناناو تهديد مي كردند اگر 

امنيت خليج فارس با كردن با پيمان  حمايت نكردن از مقاومت افغانستان و موافقت
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شركت روسيه و  نگفتن و ننوشتن در باره  قشربندي اجتماعي در روسيه بر مدار 

 . دولت ، بودند 
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چرا .  مرداد پوشالي بود اما موفق شد 28كودتاي 

 ؟
 

 
 )ضياءالسلطنه( و همسرش خانم زهرا مصدقدكتر مصدق

 
 :  در گزارش خود ادامه  مي دهد كه هندرسن: 348اله سند دنب

، بمنظور شاه تظاهراتي به پشتيباني از شاه اوت، طرفداران 19  صبح – 3

در كشور بر له او وجود داشت، برپا  نشان دادن احساساتي كه مستمرا 

 ولي غاز شدآاين تظاهرات و نمايش به شكل كوچكي در بازار . نمودند 

و به زودي . وري گسترش يافت آشعله كوچك اوليه به وضع شگفت 

تش تندي گشت كه در طول روز، سراسر شهر را در آتبديل به شعله 

، از ن تظاهرات اعزام شدندآاي سركوبي نيروهاي امنيتي كه بر. برگرفت 

ميز عليه جمعيت خودداري نموده و برخي آدست زدن به اقدام خشونت 

ظاهر كنندگان پيوستند و بخش ديگري بدون فعاليت در كنار نان به تآاز 

نان دفاتر آبا افزايش تعداد جمعيت در نقاط مختلف شهر، ... ايستادند 

موهن و روزنامه هائي كه در روزهاي اخير در حمالت خود به شاه بسيار 
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طرفدار حكومت و وابسته به  ، از جمله روزنامه هاي شديدا بد زبان بودند

خستين يكي از ن. هاي كمونيستي مورد حمله و تخريب قرار گرفتند سازمان

ن آ، دفتر اداره پست و تلگراف بود كه از نقاط استراتژيك كه تصرف شد

. ه كشور استفاده شد براي فرستادن پيامهائي براي تهييج و بر انگيختن هم

، جمعيت انبوهي هر نوع وسائل نقليه را تصرف نمودند و به از مركز شهر

وردند آ هجوم سوي شمال، براي محاصره وتصرف ايستگاه راديوي تهران

اعضاي سفارت فرصت خوبي براي مشاهده  خصوصيات  اين جمعيت در . 

افراد كشوري بودند كه با نيروهاي  نها غالبا آ. وردند آاين جا بدست 

 ولي با نها سالح حمل مي نمودندآبرخي از . امنيتي مخلوط شده بودند 

اين وصف، جمعيت بنظر مي رسيد از سوي افراد غير نظامي نه از سوي 

 اوباش و ولگرداني شركت كنندگان از نوع.  نظامي ها رهبري مي شدند 

 اخير بطور معمول در تهران در ميان توده مردم حضور كه در تظاهرات

 بقات مختلف مردم از قبيلبه نظر مي رسيد كه از ط. داشتند، نبودند 

، كارمندان اداري و منشي ها و مغازه داران و دانشجويان و غيره  كارگران

 مخلوط عجيبي از احساسات، جمعيت بنظر مي رسيد كه داراي. متشكلند 

 ...، اراده و خوشحالي مي باشند تصميم

 28سند بنوبه خود گزارش سيا را تصديق مي كند كه ابتكار كودتاي : توضيح 

 در باره اما. شت نها قرار داآبود و نه رهبري كودتا در دست مرداد، نه از نظاميان 

 و ، بهبهانييت اهللاآجمعيت را دو . شكاري مي گويد آكيفيت جمعيت دروغ 

 نها گذاشته بود، از داشها و چاقوكشان وآ، با پولي كه سفارت در اختيار كاشاني

 ، توسط دادگاه 42 خرداد 15كه بعد از قيام (  رجاله به سر دستگي امثال طيب

( و امير موبور و نوچه هاي شعبان بي مخ ) نظامي محكوم به اعدام و اعدام شد 

در اين تظاهرات ساكنان محله بدنام . تشكيل دادند ) خود او در زندان بود 

 . داشتند و ملكه اعتضادى نقش اساسى به رهبرى محمود مسگر» شهرنو«
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 به  فرماندهى سرهنگ ممتاز با  گارد محافظ منزل دكتر مصدق،در تمام مدت   

مرداد، دفاع خانه دكتر  28بعدازظهر   5 :30كودتاگران مقابله كرد و در ساعت 

شب كه حكومت نظامى بود مهاجمان فرصت  8مصدق درهم شكست و تا ساعت 

و هرچه بود به غارت برند و سپس خانه را به آتش داشتند تا به درون خانه بريزند 

 ».كشند

، دار و  مرداد28عصر  روز « : تش مي گويد در خاطرادكتر غالمحسين مصدق    

  حتي كاشي هاي.غارت كردند) فعلي فلسطين (   كاخ  109ندار پدر  را در خانه 

درم احمد و خانه من كه خانه برا. ساختمان و سيم هاي  برق را كندند و بردند

مجاور خانة پدرمان بود، تاراج شده بود، و آنچه براي من باقي مانده بود،يك 

 چهار بچه مادرم را با سه. دست لباس تنم، باضافه كليد همان خانه غارت شده بود

 آورده بود واز آنها نگاهداري مي كرد، مقارن ظهرروز يتيم، كه از احمد آباد

بعد، چند روز  . از خانه اش به خانه خواهرم منصوره برده بودندمرداد، با اصرار 28

، به خانه كوچكي كه در خيابان حشمت الدوله با فراهم آوردن اثاث مختصري

، مصدق، خاطرات دكتر غالمحسين در كنار پدرم.( » . نقل مكان كردداشت

 )119 ص، 1369 چاپ اول ، ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،مصدق 

در اين  وقت كه هوا « :ي بخشي از آن روز را اينگونه شرح مي دهددكتر صديق   

بتدريج تاريك مي شد، ما از پنجره  جنوب زير زمين  متوجه نور  تيره فام و سپس 

شعله هاي آتش شديم كه در امتداد جنوب غربي  باغ، يعني خانه آقاي  دكتر 

 دست داد  و خياالت پريشان و حالت غريبي  به همه ما.  زبانه مي كشيدمصدق

 .افكار دردناكي از خاطر ما مي گذشت كه وصف آن كار آساني نيست

من در سمت .  به پاي پنجرة رو به جنوب زير زمين آمدند مصدقرآقاي دكت    

 را غم افزا و الم انگيز مي نمود، آنچه بيشتر اين منظره. چپ ايشان ايستاده بودم
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 من ايستاده بود و و تمكين پير مردي بود كه پهلوي سكون و وقار مشاهده حالت

را كه از خانه و مسكن او بر مي خاست، به چشم لهيب آن شعله هاي دود آميز 

 !ميديد 

و من، پشت پنجره، دود شعله را نظاره   شايد درحدود يك دقيقه، آقاي دكتر   

آتش سوزي «      :ه درگلو، به من گفتندسپس آقاي دكتر با بغض گري. مي كرديم

 از روي آن زن كه امشب سجاده ندارد كه روي آن نماز خانه مهم نيست، من

 » !...بخواند شرمنده ام

  نوشته ، »1332 مرداد 28 و كودتاي  ايرانجنبش ملي شدن صنعت نفت«  (

  )549 ص ،1378،  چاپ هشتم،نتشار  ناشر شركت سهامي  ا،غالمرضا نجاتي 

خيلي متأسفم كه خانة آزاده اي را اوباش به : مي گويد دكتر صديقي به مصدق   

و مي  دكتر مصدق دست روي شانه وزيركشور مي گذارد» .آتش كشيدند

 » ... را آتش زدندآن ها خانة مرا آتش نزدند، آن ها ايران....«:گويد

نگارش كورش زعيم با »  مرداد28 از پيدايش تا كودتاي ايران جبهه ملي «(

  ) 311 ص ، 1378  چاپ اول ، ، انتشارات ايران مهر ، اردالن همكاري  علي

 حمالت تظاهر كنندگان به اقامتگاه نخست وزير و به  در اوايل روز– 4

در  ، بعدا ولي. ه عقب رانده شدندادن برخي تلفات جاني بستاد ارتش با د

وزير تصرف و تخريب  منزل نخست طول روز با وجود مقاومت مدافعان،

كمي .  در اين فاصله، وي از منزل خارج و پنهان شده است ظاهرا . شد 

مد آ درپيش از فرا رسيدن شب، دفاتر ستاد ارتش  به تصرف دولت زاهدي

بطور . و تيمسار باتمانقليج بعنوان رئيس ستاد ارتش به كار پرداخت . 

ن آ از همزمان، زاهدي در دفتر نخست وزيرپشت ميزي نشست كه مصدق

 .استفاده نكرده بود 
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، در باره رويه اي كه شب  نگراني هاي فراواني تا فرا رسيدن - 5

 ممكن است اتخاذ شهر تهران فرماندهان پادگانهاي نظامي مستقر در حومه

ه مبادا مطابق اوامر سرتيپ بعضي مي ترسيدند ك. ، وجود داشت نمايند

نها بسوي شهر حركت كنند و شهر را از آ، ، رئيس ستاد ارتش مصدقرياحي

همچنين شايعاتي در گردش بود كه . تصرف كنند  سوي مصدق مجددا 

، پس از اين كه تظاهرات جمعيتهاي »نشان دادن خود « ماده  آزب تودهح

 . ، مي گردد رفدار شاه فرو نشست و متفرق شدندط

، بطور هاي ارتش مستقردر حول وحوش تهرانواحد... ،  با وجود اين

ن، آپس از .  خود به خود، شروع كردند به قبول دستورهاي باتمانقليج 

،  شب8 خيابانها صادر شوند و ساعت ه دستورهائي براي تخليهممكن شد ك

 ... بعنوان ساعت ممنوعيت عبور و مرور اعالن شود 

 از اوايل امروز صبح به نظر برنامه هاي بازداشت سران برجسته حزب توده

ئي و بي كفايتي پليس با ناكامي و عدم موفقيت آمي رسد به علت عدم كار

گفته مي شود  كه حزب توده براي اقدام به حمله .  شده است روبرو 

له وخنثي نيروهاي امنيتي براي مقاب. ماده مي شود آ امروز صبح ،متقابل

نتيجه اين مبارزه براي امنيت . وري شدند آ، گردسازي اين اقدام متقابل

 .  حائز اهميت فراوان استينده ايرانآشهر و 

لي و. ، خبرهاي قابل اطميناني ازسايراستانها نرسيده است ظه تا اين لح– 6

بيشترين تواحي كشور، داللت مي كنند كه بهرحال، گزارشهاي تأييد نشده 

 ... زير سلطه قواي دولت جديد است در حال حاضر

، بلكه پشتيبانان شاه نيز از پيروزيهاي   نه تنها اعضاي حكومت مصدق- 7

بنا بر . مد، شگفت زده اند آجوش بدست كه بطور بسيار خودسان آسريع و

 :موجب ايجاد اين وضعيت شده اند ، اين عوامل  از جملهاظهار نظرها

، از بدي سليقه و رويه عناصر   از طبقات گوناگون مردم ايران–الف 

بيزار و مد، بشدت آ به نمايش در مخالف شاه كه در حمايت از مصدق
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 گروههائي از افراد شرور و نان از اين كهآبه عنوان مثال، . ناراحت شدند 

وازهاي كمونيستي شروع به آپرچمهاي سرخ و خواندن ، با حمل اوباش

تخريب مجسمه هاي شاه و پدرش نموده و به قصد پاره كردن تصاوير شاه 

نان از زبان آ. و غيره به منازل و مغازه ها وارد مي شدند، خشمگين شدند 

تند و لحن ناسزاگويانه اي كه فاطمي وزير امور خارجه و نويسندگان 

 .، منزجر شده بودند ايران در حمله به شاه بكار بردندروزنامه هاي 

، مأموران سيا مانها هستند كه بنا بر گزارش سيااين اوباش و افراد شرور، ه: توضيح 

 .    ند به انجام وظيفه رزالت گماشته  بودبسيج كرده و بنام حزب توده

      : ) 1( قول خود را تكذيب مي كند در پايان سند، هندرسن     

نچه بنظر مي رسيد آ، بطور كلي نيز از  از همه طبقات مردم ايران–ب 

،  مي باشدوده و حزب تتي ميان مصدقالاقل يك ائتالف و اتحاد موق

نها از ديدن هزاران نفر از تظاهر كنندگان حزب توده كه آ.  نگران شدند 

، بازو به بازو، در از عوامل اتحاد شوروي مي دانستندنها را آهمگي 

م  را محكو رژه رفته و شاه و كشورهاي غربي، بويژه امريكاخيابانهاي تهران

حزب توده به وضوح در . احساس بيم و هراس كردند وتخطئه مي كردند، 

اين كار زياده روي كرد و موجب شد مردم ايران باور كنند كه مي بايد 

ميان مصدق و اتحاد شوروي از يك سو و ميان غرب و شاه از سوي ديگر، 

  .يكي را برگزينند 

ال گذشته فرسوده شده از تنشها و فشارهاي رواني دو س  مردم كامال –پ 

نها فرصت بهبود وضعيت آرامشي بودند كه به آو مشتاق فرارسيدن دوران 

نان، اميد به بهبود يافتن آبسياري از . اقتصادي و اجتماعيشان را بدهد 

 . از دست داده بودند شرائطشان را در حكومت مصدق

 81، در شب  و حزب تودهي كه ميان حكومت مصدقجدائي و شكاف –ت 

در صبح روز  نان آ، مانع همكاري مؤثر مده بودآپيش )  مرداد 27( اوت 

در روياروئي و مقابله با تظاهر كنندگان طرفدار شاه )  مرداد 28(  اوت 19
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توده ايها به نحو چشمگيري در همه ساعات روز از صحنه غايب بودند . شد 

از در طول روز  كه سران حزب توده اطمينان داشتند كهاحتمال دارد . 

ن حكومت آنان خواسته مي شود كه به كمك آطرف حكومت مصدق از 

، حكومت مصدق  همين كه تظاهرات به راه افتادندبا اين وصف،. برخيزند 

 . در موضعي نبود كه در خواست چنين كمكي را بنمايد 

 بطور ذاتي  از مردم كشور ايران اكثر نيروهاي مسلح و تعداد فراواني–ث 

موخته شده است او را نماد وحدت آنان آو عادي به شاه عالقه داشته  و به 

ارتش بويژه رويه بسيار دوستانه اي نسبت به . ملي وثبات كشورتلقي كنند 

اين موضوع تا حدودي در نتيجه ترس و نگراني از . اياالت متحده دارد 

و تا اندازه اي بخاطر درك و تحسين كمكهاي نظامي همسايه شمالي 

بسياري از افراد نظامي و كشوري . اياالت متحده در سالهاي اخير مي باشد 

 از همكاري نزديك ايران و مجاب شده بودند كه رويه سياسي مصدق

اياالت متحده جلوگيري كرده است و تنها با رهبري شاه اين همكاري مي 

 .فظ شود تواند ح

 انبوه مردم اگر چه در بعضي موارد وري شد،آياد   بطوري كه قبال - 8

 در حال  وحشيانه داشته و درنده خو بودند، ولي بطور كليحالت شديدا 

، نگان ابراز نشدهيچ خصومتي نسبت به بيگا)  1( . هواي تفريحي  بودند و

نجام شدند و به استثناي تظاهرات كوچكي كه در مقابل سفارت شوروي ا

يانكي به خانه ات « دفتر اطالعات شوروي تخريب گشت،  هيچ فرياد 

كليه اتوموبيلها  گيرجمعيت اصرار مي ورزيد مه... مشاهده نشد » برگرد 

صفحه هاي  ( ...روشن كنند چراغهاي خود را بنشان پشتيباني ازشاه،و

 ) كتاب 1197 تا 1194

 جمعيتي كه حالت : شكار مي كند آعيت را   بدين سان، سفير ماهيت جم- 1: توضيح 

ل و اوباش نمي توانستند باشند و ذ و ارا هاوحشيانه و درنده خو داشته است جز از رجاله

 .نبودند 
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 ، يادداشت از سوي كابل قائم مقام سازمان اطالعات مركزي 349 سند ◄

ده وايتمن ، پرونيزنهاورآكتابخانه اسناد ( مهوري براي رئيس ج

Whitman)  يك برپا ) :، بدون تاريخ، سري يزنهاور، واشنگتنآمنشي

 خيزي نيرومند غير منتظره مردمي و نظامي و روياروئي با دولت مصدق

، منجر به ين اطالعات فرستاده شده از تهرانخرآ به موجب  ،نخست وزير

شته است كه اعالم وفاداري و ز سوي نيروهائي گقعي شهر اتسخير وا

 . مي نمايند  شاه و نخست وزير منصوب از سوي وي، زاهديدلبستگي به 

...     

ي رسد كه لحن و محتواي يده و سردرگم، بنظر مدر اين وضعيت بهم پيچ

 طي ب تودهشكار حزآ فعاليتهاي .ضد كمونيستي است   كامال بيانيه ها

لبان چنانچه سلطنت ط. ساعات بحراني گذشته، بهيچوجه ديده نشده است 

، حزب توده نيرومند ترين و خشن ترين بتوانند بر اوضاع مسلط شوند

 ) كتاب 1198صفحه .. ( نان محسوب مي شوند آمخالفان 

 مرداد تصريح 28 در  بدين قرار، در دو سند، بر غايب بودن حزب توده: توضيح 

 تا 25، در باره نقش اين حزب در روزهاي بموقع است قول مصدق.  شده است 

 : مرداد، را نيز بياوريم 28

پس از چند تغيير و . ر بود من با دستگاهي كار مي كردم كه زير نفوذ استعما« 

رأس اداره كل شهرباني گذاردم شايد اصالحاتي  را در ، سرتيپ افشارطوستبديل

تل در نوار ن همه بيانات و اقاريري كه متهمين به قآاو را از بين بردند و با . بكند 

و پرونده دگاه نظامي تبرئه شدند  در داضبط صوت نمودند، همگي بدون استثناء

 .ن طرز فجيع از بين رفته بود، مختوم گرديد آقتل او كه با 

 ن دو روز چه مي توانست بكند ؟آاين جانب با چنين تشكيالتي در ظرف دولت    

چونكه ابتكار در دست عمال بيگانه بود و عده اي از احزاب چپي نيز معنا  مجري 

» . نظريات دولت مبارز بودند و قواي انتظامي اعمالشان را ناديده مي گرفتند 
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 ص ، 1365 انتشارات علمي ، ،دق   بقلم دكتر مصخاطرات و تألمات مصدق(

272(  

 مبارزه مي كرد تا حقي از  است كه با نهضت ملي ايرانانگلستان» دولت مبارز «  

و عده اي از احزاب چپي  كه معنا . ورد آحقوق ملي ايرانيان را از كفشان بدر

لشان را ناديده مي گرفتند، مجري نظريات انگلستان بودند و قواي نظامي اعما

بدين قرار، . جزب توده بود كه در پوشش سازمانهاي گوناگون فعاليت مي كرد 

 مرداد مجري منويات 28 تا 25 از از حزب توده» عده اي «  بر اينست كه مصدق

اين . گرفته اند نها را ناديده مي  آانگلستان بوده اند و قواي انتظامي نيز اعمال

 ،استخدام كرده و در پوشش حزب تودهواقعيت كه مأموران سيا گروههائي را 

    با سپردن تهران نيز، به جاي خود، حزب تودهالت كرده بودندذمأمور شرارت و ر

هر براي كودتاچيان  مرداد و خالي گذاشتن ش27 تا شب هنگام 25به خشونت، از 

 . شي را در خدمت كودتا بازي كرده است نق مرداد، 28در 

 بعد از ظهر ديگر 2 كه در به ترتيبي كه سندها  حكايت مي كنند، قول كيانوري   

درهم  مرداد  امكان 28نه تنها در .  كاري از دست ما ساخته نبود، راست نيست 

يز اين امكان ، بلكه در دو روز بعد از كودتا نشكستن كودتا وجود داشته است

  : وجود داشته است

، سفير  ، از سوي هندرسن00،788/ 8 – 2153تلگراف  ( 350 سند شماره ◄

يك بعد از ، 1953 اوت 21   به وزارت امور خارجه، تهران در ايرانكاامري

 ) : حظه شود  مالظهر، سري، بالفاصله پس از دريافت 

، در درسراسر بيشتر استانهاي ايران   و ظاهرا، در تهران اوت21 روز -

 ، ظاهرا مردم كشوراز قراري كه پيداست. شدغاز آرامي آ شرائط نسبتا 

له يافته است ص، باالخره فيپذيرفته اند كه مسئله اختالف ميان شاه و مصدق

محافل با وجود اين، در . ن راضي بنظر مي رسند آ بطور كلي از نتيجه و
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، هنوز مقداري ناراحتي و اضطراب وجود گاه و بصير نسبت به وضعيتآ

 ...دارد 

نست كه خطرناك آ عامل ديگر كمك كننده به اضطراب و ناراحتي – 2

، حسيبي و ، شايگان، فاطميمصدق. زادند آن ملي هنوز ترين رهبرا

 در صدد طرح توطئه ساني ممكن است با رهبران حزب تودهآديگران به 

ه هاي روز  رغم شايع، عليين حقيقت كه فاطمي هنوز زنده است ا.باشند 

زيرا وي حيله گر . ، بويژه دلسرد كننده است  اوت در باره مرگ او19

. د حظه ترين فرد از اطرافيان مصدق محسوب مي شوترين و بدون مال

، ترديدي در كمك به با روحيه انتقام جوئي اين باور وجود دارد كه وي

پيوند اتحاد و همكاري ميان ميليون و توده ايها برضد غرب به خود راه 

  . نمي دهد

 در شاران نظامي امريكا  باتمانقليج ژنرال مك كلور، رئيس سازمان مست- 3

نامبرده باتمانقليج و رهبران .  به ديدار خود دعوت نمود  را ديروزتهران

هيچ تغييري  واقعا  تا ديروز صبح .ديگر نظامي را نگران وضع ارتش يافت 

، از سوي ديگر... صورت نگرفته بود ، جز بركناري رياحي در ستاد ارتش

چه هرگاه در يك اقدام ضد .  گرفت ديروز صبح خطر را نمي شد ناديده

، مي توانستند باتمانقليج را از ميان بردارند، رياحي تنها نياز داشت كودتا

و ستاد ارتش . همان راهرو را طي نموده و به دفتر پيشين خود بازگردد 

  پشتيباني ، در برابر شاهمي باشد كه از مصدقمركب از همان افسراني 

، ولي نكه فرمانده عملياتي خوبي استآا  رئيس ستاد ارتش ب . كرده اند

مك كلور او . نمي تواند به عنوان يك افسر ستادي درجه اول تلقي شود 

رئيس ستاد به او اظهار . را شتاب زده و بدون اعتماد به نفس يافته است 

بهمان شكل كماكمان نگاه  كرده است مي خواهد همكاران ستاد را تقريبا 

 .نان اطمينان حاصل كندآ ولي نمداند چگونه از وفاداري دارد 
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بدين سان، كودتاچيان حتي به تعداد انگشتان يك دست نيز افسر قابل : توضيح 

رياحي را . نها بسپارند، نمي داشته اند آاعتماد براي اين كه ستاد ارتش را به 

يز مطمئن نبوده از فرماندهان واحدها ن. همچنان در ستاد ارتش نگاه داشته بودند 

 : دو پرسش مهم پاسخ روشن مي طلبند .  اند 

يا نهضت ملي به اندازه كافي افسران مورد اعتماد در اختيار نداشته و نمي توانسته آ

نها آاست مقامهاي كليدي ، مثل رياست كل شهرباني و فرمانداري نظامي را به 

خاطرات و « نچه از آهم در . ه است  به اين پرسش پاسخ منفي دادبسپارد ؟ مصدق

 :مصدق نقل شد و هم در پاسخ به نامه يك هموطن » تألمات مصدق 

. علت شكست ما دو چيز بود كه يكي جنبه مادي داشت و ديگري جنبه معنوي « 

د چه ابقاي نفت در دست ن صرف نظر كندول استعماري نتوانستند از نفت ايران

مي شد كه ساير كشورهاي نفت خيز هم احقاق حق خود را ملت ايران سبب 

ي بود دولت را از بين بردند  و ر قيمتاين بود كه با هم متفق شدند و به. بخواهند 

، يعني  ميليون دالر10، »سيا « م كتاب در فصل هفت» ندره تالي « آن را هم آمبلغ 

 28 تا 25نب روزهاي و اما اين كه اين جا .  ميليون تومان قلمداد كرده است 80

. مرداد سكوت اختيار كردم علت اين بود كه اين جانب قوائي در اختيار نداشتم 

مه و محكوم كردند نها را هم بعد محاكآدو افسر از اقوام من حافظ خانه بودند كه 

، انتشارات مصدق نقل از كتاب مكاتبات مصدق  ( 1341 مهر 20، بادآاحمد »  . 

اما حزب  ).  174 و متن دست نويس صفحه 105تن تايپ شده در صفحه  ، م10

نظير اين قول كه ( ند  ول وجود دادفراوان ق.  يك سازمان افسري مي داشت توده

، يا  سازمان نظامي حزب توده بوده اند اعضايزماني افسران نگهبان شاه و زاهدي

 اما  از ميان بردارند، اندا در دسترس داشته اند و مي توانسته مرداد، زاهدي ر28در 

يا آبا داشتن اين سازمان نظامي چرا كاري نكرده اند : دستور نيافته اند و قول شاه
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نها را آنها استناد نمي كنيم  زيرا آاما به ! ... ) منتظر بوده اند منهم توده اي بشوم ؟

قعيتي را درخور استناد مي دانيم كه اين سند وا.  نيازمند تحقيق و اثبات مي دانيم 

 :بازگو مي كند 

ن آ توان درهم شكستن ،يا امكان جلوگيري از كودتا  و در صورت وقوعآ   

رسي سندهاي پيشين شناسائي شدند، غير از امكانها كه در بره است ؟ وجود داشت

 اعتماد نمي ، رئيس ستاد افسران قابليت كه دو روز بعد از انجام كودتااين واقع

، محلي براي ترديد باقي نمي گذارد  رأس چند اداره ستاد ارتش بگذارددريابد تا 

، درهم شكستني  نيز بعد از وقوع، قابل جلوگيري و.  كه كودتا پوشالي بوده است 

 . بوده است 

 به پيروزي 1357 بهمن 22 كه در تجربه ارتش بعد از انقالب اسالمي ايران  

 :موزد آسيد، از جمله اين دو درس را مي ر

، بدين خاطر كه نخست قواي قزاق بوده است كه روسيه تزاري  ارتش ايران- 1 

، در جريان نهضت ملي ايران. ي است سازمان داده بود، تشنه بازيافتن خصلت مل

 خود را به ارتش در كنار ملت ، مي توانست جاي در جنبشتقابل ارتش با ملت 

، حسن قبول مي يافت صفيه قاطع ارتش از افسران وابستهدر اين صورت، ت. بدهد 

افسران اليق و .  در ارتش را نيز به حداقل مي رساند و امكان نفوذ حزب توده

رجه، مقامهاي كليدي را در دلبسته به نهضت ملي مي توانستند با ارتقاي د

 و . گيرند تياراخ

 مرداد به جاي خود، 28 دموكراتيزه كردن سازمان ارتش كودتاي پوشالي – 2

 . كودتاي جدي را نيز ناممكن مي ساخت 

 ديروز، با گذشت زمان، وضعيت به ميزان قابل مالحظه اي، الاقل در – 4

انجام  در صدد  ترس و وحشت از اين كه حزب توده.، بهبود يافت ظاهر
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مد و بعد معلوم شد كه آيد، پديد آحمله متقابل غافلگير كننده اي بر

، با اتخاذ اي داشتچنين برنامه  اگر حزب توده واقعا . صحت نداشت 

تدابير احتياطي پليس و ندادن اجازه تجمع به اجتماعات بزرگ، برهم 

 ...خورد 

وي از . بخشي مشغول كار است رضايت  به نحو كامال   ظاهرا  زاهدي– 5

، پيشرفت ي دهد و در استقرار يك دولت منظمخود اعتماد به نفس نشان م

 ...خوبي حاصل نموده است 

در . ، در باره بازگشت شاه، شنيده شد شايعات مختلفي، در طول ديروز– 6

محافل دولتي اختالف عقيده در باره بهترين زمان بازگشت او وجود دارد 

 در جلوگيري از  مايل است از توانائي خودمي شود كه زاهدياستنباط . 

... ( نكه شاه وارد شود، اطمينان حاصل كند آ، پيش از بي نظمي در تهران

 ) . كتاب 1202 تا 1199صفحه هاي 

،  ، از سوي هندرسن788. 00 / 8 – 2153تلگراف  ( 351 سند شماره ◄

 ،  ساعت 1953 اوت 21  به وزارت امور خارجه، تهران در ايرانسفير امريكا

 )  بعد از ظهر،  سري، بالفاصله پس از دريافت مالحظه شود 2

 ، تأسفانه اين برداشت  بطرز بالنسبه گسترده اي انتشار يافته است كه م– 1

 با پول و رت و يا حداقل دولت اياالت متحده سفابنحوي از انحاء، اين

 ،وردن دولت زاهديآ و سركار ن مصدق، در سرنگون كردمك فنيك

به عنوان مثال، اين واقعيت كه يكي از ... كمك و مشاركت نموده است 

ن مجتمعي اقامت داشت كه دانسته در هما  تصادفا كاركنان سفارت امريكا

ن پناه جسته و پنهان شده  بود، چنين تعبير شده است كه آشد زاهدي در 

، در طول مبارزه بدون ترديد ... اين امريكائي زاهدي را پناه داده بود

نيروهاي شاه و مصدق، مبالغ قابل مالحظه اي پول از سوي هر دو طرف 

 سنن ديرينه خود زندگاني مي يان كه بر اساسايران. هزينه شده است 
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كه بيگانگان را به تأمين هزينه طرفي متهم نمايند كه به ، تمايل دارند كنند

  . ن حمايت مي نمايندآفرض از 

، بيشتر تمجيد و ستايش تا ايراد و انتقاد و عيب  در حال حاضر حداقل– 2

 در تغيير دولت هنهائي كه عقيده دارند اياالت متحدآجوئي از سوي 

با وجود اين، ما بايد حداكثر سعي . ، شنيده مي شود دخالت داشته است

خود را بكار مي بريم تا با احتياط و بصيرت اين برداشت عمومي را بزدائيم 

 زيرا . 

 به مصلحت بلند مدت اياالت متحده نيست كه در پيدايش تحوالت –الف 

 حتي اگر ممكن باشد و شهرتي بر عهده بگيرد ، اعتبار داخلي در  ايران

 .اين رويداد نفعي براي ايران در بر داشته باشد  

 برگزيده بيگانگان است ، با  هرگاه انتشار يابد كه حكومت زاهدي–ب 

 .ادامه اين برداشتها، تا اندازه اي دچار نارسائي و فلج مي شود

، وجهه و ، بالمĤل نظير همه حكومتهاي ديگر ايران، حكومت  زاهدي–پ 

ن هنگام، اياالت متحده آدر . محبوبيت خود را از دست خواهد داد 

با اين . ن مورد سرزنش و شماتت قرار گيرد آممكن است بخاطر ايجاد 

  .وردآوصف، ما عقيده نداريم تكذيب رسمي سفارت نتيجه مثبتي ببار 

 مربوط مي شود، نتيجه مفيدي نجائي كه به ايرانآ، تا  ما باور نداريم– 3

در برداشته باشد هرگاه وزارت امور خارجه دخالت اياالت متحده را انكار 

، مورد پرسش  اقدامات خود مگر اين كه در باره نوع و خصوصيت.نمايد 

با وجود اين، ممكن .  ب سازد هائي قرارگيرد كه اين گونه انكارها را مطلو

  ،زارت امور خارجه، در فرصت مناسبياست سودمند باشد كه سخنگوي و

به خود انگيختگي واقعي نهضت بر له دولت جديد در ايران تأكيد نموده 

ع به برخي از عواملي اشاره كند كه بر اساس گزارشهاي دريافتي از مناب

در ارائه اين . ته اند  داش، مسئوليتنچه روي داده استآگوناگون، در 

تهاماتي كه تاكنون در راديوي ، من تشخيص مي دهم كه شايد اپيشنهادات
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نچنان خصوصياتي باشد كه نمي بايستي آشوروي عنوان شده داراي 

امات، البته به وزارت امور تكذيب و انكار اين اته . ناديده گرفته شود

ما صميمانه اميدواريم . ، يكي از فرصتهاي مورد اشاره را مي دهد خارجه

كه وسائل و موجباتي بتوان يافت كه از طريق كانالهاي ارتباطي دولت 

، مردم ه هاي خصوصي پخش اخبار و اطالعات و يا به وسيله شبكامريكا

، نتيجه نند كه پيروزي شاه در ايرانگاه شوند و درك كآامريكا و جهان 

اين گونه تفسيرها كه از طرف وزارت . است تظاهر اراده مردم ايران بوده 

، چنانچه از انهاي خصوصي خبرگزاري انجام گيردامور خارجه و يا سازم

 يا صداي و ) A.I.S.U(طريق بولتن هاي غربي اداره اطالعات امريكا 

واقع  ، بالفاصله مي تواند سودمندين جا انتشار يابددر ا) VOA ( امريكا   

 .شود

 )  كتاب 1204ا  ت1202صفحه هاي ( 

 دست به كار سفير مي داند كه امريكا.  بسيار گويا است 351سند : توضيح 

 حق مي ، به ملت ايرانزون بر اين كه اين كار ننگين استاف. ننگيني زده است 

لذا اصرار مي . ن، از امريكا ادعاي خسارت كند آمدهاي آدهد  بابت كودتا و پي 

غافل از اين كه . لت خود را در اين كودتا انكاركند دخايزنهاورآرزد  حكومت و

چنان كه نخست مأموران امريكائي و .   پوشاندني نيست،شكارآواقعيتي چنان 

سپس نوبت انتشار اسناد . انگليسي كودتا، خود به شرح و بسط كودتا پرداختند 

 ازجمله مجموعه اسنادي كه توسط دكتر و گزارش سيا و سندهاي ديگر، شد

به فارسي ترجمه و در دو جلد انتشار )  رجائي( رجائي و مهين سروري د علياحم

لبرايت، آمادلين خانم : و سرانجام، نوبت به پوزش رسمي رسيد. يافتند 

، در 2000 مارس 17، برابر 1378 اسفند 27در  وزيرخارجه در حكومت كلينتون

او .  نطقي در پوزش از ملت ايران ايراد كرد، ايران و امريكا،  در واشنگتنانجمن

، رئيس جمهوري امريكا، كلينتون. رسمى دولت امريكا خوانداين نطق را موضع 
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 نياز به استقرار دولت مردم ، اما احقاق حق. نيز از مردم ايران پوزش خواست 

روز استقرار ر مبارزه استقامت رويه كرد تا بايد د. ساالر در ايراني مستقل دارد 

 .اين دولت نزديك و نزديك تر شود
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  مرداد ؟28در كودتاي » شوروي « نقش روسيه 

 
 

خيلي متأسفم كه خانة آزاده اي را :   مي گويددكتر صديقي به مصدق«  

 ».اوباش به آتش كشيدند

 را آن ها خانة مرا آتش نزدند، آن ها ايران...«: پاسخ مي دهد مصدق

 »...آتش زدند

 
 
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي روسيه « ، كمترين اشاره اي به نقشدر سندها   

 وارد كرده  به امريكااشاره شده است كه راديو مسكو» اتهاماتي « تنها به . نيست » 

، از يا پس از سقوط رژيم روسيه، دولت جانشين اسناد مربوط به ايرانآ. است 
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 را انتشار داده است ؟ پرس و جوي 1332 مرداد 28جمله نقش روسيه در كودتاي 

 هائي انجام گرفته تحقيقبا اين حال، . ري به اين پرسش نيانجاميد آسخ ما  به پا

نجا كه آاز . هستندن رژيم از كودتا آ حاكي از رضايت خاطر  تحقيق هااين. اند

 واقعيتها خود را از زبان اسناد ابراز ن،آ، در بناي كار ما تهيه تاريخي  است كه

 : وريم آ فهرست وار مي ي مقامهاي وقت و امرهاي واقع را كنند، تنها قولها

وريم، آسابق بدست »  شوروي «نكه تصور دقيقي از اندازه فعل پذيري آ براي – 1

 اما در برابر.  مرز مشترك داشت ور مي شويم كه امپراطوري روسيه با ايرانآياد

اگر  -هم   را، رهبري حزب تودهاست سهل كودتا هيچگونه واكنشي بروز نداد،

 . نيانگيخت  ، دست كم، به عمل بر-قول بعضي از اعضاي اين حزب را بپذيريم 

،  بوده و مسكو از راه اوعامل مسكو نند كه كيانوريآنها برآاما بعضي ديگر از     

 :حزب را از عمل بازداشته است 

 وقتي كامبخش از ايران: درخاطرات سرگرد هوايي پرويز اكتشافي آمده است    

  را به كيانوريمي حزب تودهمسئوليت  تشكيالت نظاعمال    )  1326سال (  رفت

 مرداد مسئول سازمان 82 بعدا   او عوض  شد و جودت در جريان كودتاي .داد

گرگان  اين جريان اطالعات نظامي را در 1330  من در سال،به هر حال. نظامي بود

ه حزب اين اطالعات را به شوروي مي ، نتيجه نگرفتم كرفهميدم ولي از آن كا

وقتي به شوروي رفتم با خبر شدم كه حزب اين اطالعات را به دست .  دهد

 كيانوري در ،و در زمان انقالب. كيانوري مي داد و او به شوروي مي داد

در شهر اليپزيك با  يك سرلشگر  « اعتراف كرده است كه  ) 544ص ( خاطراتش

خودش اعتراف . نرال دولين تماس  و ارتباط داشتژ» ب. گ.كا« نظاميسازمان 

به ل از سقوط شاه مي كوشيداطالعات مربوط قبمي كند كه حتي سالهاي 
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بدست آورد و به شورويها را از درون نيروي هوايي  » 14اف فانتوم « هواپيماي 

 ». بدهد

 يابي به اطالعاتدرخواست دست «  در خاطراتش اعتراف مي كند كهكيانوري     

اين ... از سوي كميته مركزي حزب كمونيست شوروي به اطالع من رسيد14 اف 

جريان ادامه داشت تا انقالب پيروز شد و ما به ايران آمديم و فعاليت حزب را در 

درخواست خود را  و  آمدبه تهران »لئون«در اين زمان  .داخل كشور آغاز كرديم

اين اطالعات را به شورويها   اين درخواست را پذيرفتم و....رد مطرح كآ مجدد

 ) 545 و 544فحه هاي ص ،خاطرات كيانوري ه نگاه كنيد  ب ».دادم

دقت مي كردم در شناخت ارتباطات مهره هاي وقتي « :   اكتشافي ادامه مي دهد  

 يكي از آن چهره هاي  با شورويها، كيانوريعمده كميته مركزي حزب توده

 شوهر :توضيح (         .ن چهره ها كامبخش بوداز آديگر  يكي .عمده ارتباط بود

 ،يك چهره عمده.) ف بودخواهر كيانوري كه بنام مستعار سرهنگ قنبر اف معرو

. بود ولي آن اهميت رادمنش را نداشت روستا هم يك چهره ارتباط .رادمنش بود

 . ود كه قويا  به شورويها اعتقاد داشتروستا آدمي ب

 چاپ ، بكوشش حميد احمدي ،خاطرات سرگرد هوايي پرويز اكتشافي( 

 )  384 تا 380 ص ،1377 چاپ اول ، ،)آلمان (مرتضوي كلن 

 دبير نجاه، نورالدين كيانورياواسط دهه پ«  : امير خسروي مي نويسد بابك    

براي » نامه مردم« واحد حزبي پاريس در حال تدارك غرفة .  بود، در پاريسحزب

به سفارش ما، .  بود فرانسهارگان حزب كمونيست» اومانيته« ه روزنامجشن ساليانه 

گون  در حال واژرفيقي كاريكاتوري تهيه كرده بود كه نشان ميداد مردم ايران

هم بر تاجي .  مبارزات ضد استعماري بودكردن يك دكل  نفت هستند كه نماد

ولي با . ميداد مبارزه  مردم را نشان  وسر دكل نفت قرار داشت كه جنبة  ضد شاه
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اين بود كه  مي خواستيم موافقت ضمني . خواني نداشتسياست روز حزب هم

ولي بهانه مي آورد و مي گفت قلبا  تمايل داشت  او. كيانوري را به دست بياوريم

هفته آينده پس از  مراجعت به اليپزيك و مشورت با ساير رفقا پاسخ مي دهم كه 

 ! بگذاريد يا برداريد راتاج

 تلفني موضوع را پاريسلذا اصرار داشتيم كه از همين . دفرصت بسيار اندك بو    

هوشنگ . ولي او همچنان طفره  مي رفت.  بگذارد در ميانبا رهبري حزب توده

باالخره تلفن . بهزادي عضو جوان و بسيار پرشور كميتة پاريس سخت در تقال بود

ديگر چاره نبود و به  ! را از اتاق ديگر  آورد و گذاشت جلوي دست كيانوري

ينده قرار است  آ حرف كيانوري اين بود كه هفتة.ناچار حقيقت را بزبان آورد

 برود و قرار دادهاي مهمي در دستور به مسكو)  نخست وزير  وقت( عباس هويدا 

اگر مذاكرات . لذا بايد تا يك هفته ديگر صبر كرد تا  نتيجه معلوم شود. كار است

اما اگر به شكست انجاميد تاج را . مثبت بود از گذاشتن تاج صرفنظر كنيد

 بابك امير خسروي و ،يان رت سوسياليستي و سرنوشت ايرانمهاج(  ».بگذاريد

  ) 302 ص ، 1381،  چاپ اول، ناشر پيام امروز ،محسن حيدريان

 مرداد را كه با 28در قبال كودتاي   ) راديو مسكو» اتهامات « (  رفتار روسيه    

واكنش كندي، رئيس  ر موشكهاي روسي در كوبا استقرا در پي-  رفتار امريكا

ستانه جنگ جهاني پيش رفت آن پايگاهها، تا آجمهوري امريكا كه براي برچيدن 

  . درا دريابي» شوروي «  شدت فعل پذيري روسيه د مي توانيد  مقايسه كني-

دست به وروي ، دولت شمدن حكومت نهضت ملي ايرانآي كار  با رو-  2

دلر شوروي شناس در فيلم آلكساندر آ ( .سياي ميانه زدآهنگ ايراني زدائي در فر

 ) و حكومت او  و مصدقمستند پيرامون نهضت ملي شدن صنعت نفت
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، وزير امورخارجه و پاسخ ايدنرانه اي ابراز كرد ؟  چرا روسيه واكنش كارپذي– 3

 و از سازمان دهندگان كودتا، در خاطرات خود، ر انگلستانسپس نخست وزي

  حيات غرب غير ممكن است و اگربدون نفت: ما به روسها هشدار داديم : اينست 

 عملي در جهت مخالف غرب سرزند، انگلستان وارد جنگ  شوروي روسيهاز 

ي گرفت و وقتي اختالالت رخ نمودند، روسيه اين اخطار را جد. خواهد شد 

 The memoirs of Sir     358 صفحه  (شكارا محتاطانه  بود آحركاتشان 

Anthony Eden full Circle  (  
، در منزل محمد »شوروي «  با سفارت روسيه  زاهدي رابط مورخ الدوله سپهر– 4

، با حضور ابوالحسن بني نگوي وقت جبهه ملي كشاورز صدر، سخعلي

: سان توضيح داد   مرداد  را اين28در كودتاي » سكوت روسيه« علت ،صدر

 هرگاه حزب توده: زاهدي به من مأموريت داد نزد سفير روسيه بروم و به او بگويم

 پايگاه نظامي ندهم ، به امريكاقول مي دهم در ايرانخود را وارد ماجرا نكند، من 

اما اگر حزب توده وارد عمل شود، غير از . و ايران وارد پيمان نظامي نشود

سركوب بيرحمانه، به امريكا پايگاه نظامي مي دهيم و وارد پيمان نظامي هم مي 

 .شويم 

 از زمان مجلس دكتر مصدق»  موازنه منفي «  با سياست   روسيه شوروي-  5 

 تصويب ازچنانكه دكتر مصدق طرحي را . چهاردهم شوراي ملي موافق نبود

نها آهيچ نخست وزير و وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام « مجلس گذراند كه 

 نمايندگان رسمي و غير يا معاونت مي كنند نمي توانند راجع به نفت با هيچيك از

رسمي دول مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان شركتهاي نفت و هركس غير از 

»  اينها مذاكراتي كه اثر قانوني دارد، بكند و يا اين كه قراردادي امضاء نمايد 

 نگارش حسين ،» سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم« نگاه كنيد به كتاب .(
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  ، تجديد چاپ از جانب انتشارات مصدق، 1327 بهمن ماه ، جلد اول،كي استوان 

ن آو چگونگي تصويب  199فحه  متن پيشنهادي مصدق درص، 1355بهمن ماه،  

سفير روسيه اين اقدام مصدق را دشمني  ). 222تا  200توسط مجلس صفحه هاي 

 :، نامه اي به او نوشت تلقي كرد و مصدق در پاسخ پيام اوبا روسيه 

 كه ابتكار پارلماني اين جانب موجب بدبيني و ع به نفت شمال ايرانراج«     

ناداتي به ت اسدلتنگي مأمورين اتحاد جماهير شوروي گرديد و حتي راديو مسكو

، الزم است عرض كنم كه به داليل تاريخي ن را ندارمآاينجانب داد كه استحقاق 

ازات داريم، موكلين من اصوال با هرگونه امتيازي كه و تجربيات تلخي كه از امتي

راجع به منابع ثروت مملكت به داوطلبان غير ايراني در قلمرو ايران داده شود، 

مده آ همان كتاب 249 تا 245نامه در صفحات كامل متن ( » ...خوش بين نيستند 

 )  است 

 را ب تودهدر خواست امتياز نفت از سوي روسها  حز«  در همان زمان - 6

گونه بايد امتيازات را چ« واداركرد بدون هيچ توجيه واقعي، با عناويني از اين نوع 

، از بقلم احسان طبري(» در مقابل حصول بيشترين منافع براي كشور اعطا كرد

 كه براي   تجديد مذاكرات مربوط به برود، تا آنجا پيش )نظريه پردازان حزب 

  و، نه تنها به روسها، بلكه همچنين به انگليسها و آمريكائيان، دليلامتياز  نفت

 .»بتراشد برهان  

 ترجمه ،  نوشتة  فخرالدين عظيمي، 1332– 1320، بحران دمكراسي در ايران«(

احسان  ) .  145ص ،  1372 نشر البرز ،، عبدالرضا هوشگ مهدوي و بيژن نوذري

 در ايران منافعي  قائليم و بر بهمان ترتيب كه ما براي انگلستان... «: طبري نوشت

هم از ايد معترف باشيم كه دولت شوروي عليه اين منافع  صحبتي نمي كنيم  ب

 »...لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدي دارد
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، 1355، پاريس،  نشر ازجامي،راغ راه آينده استگذشته، چ« نگاه كنيد به كتاب( 

  ) 204ص

 بودند،  در آغاز  كه سر سپرده و مبلغ روسيه شوروي   مطبوعات حزب توده

«  براي استيفاي و مطالبات حقوق خود از شركت نفت شعارمبارزات ملت ايران

 . را خيانت  شمرده و آن را محكوم كردند» ملي كردن«  و»ملي

  پس از  ورود  ارتش هاي  : از شوروي بايد بدانيم  اما درباره مطالبات ايران– 7

  طبق  قرارداد دوستي و همكاري ،1320  در سال  ، به ايرانشوروي و انگلستان

مضاء رسيد، دولت ايران تعهد كرد كه براي هزينه هاي كه بين ايران و متفقين به ا

بدين منظور در . ريالي متفقين در ايران مقاديري اسكناس در اختيار آنها قرار دهد

 موافقت نامه اي بين بانك ملي ايران و نمايندگان شوروي در 1321اسفند ماه 

 در مقابل ريالهاي در  امضا شد كه بر اساس آن دولت شوروي تعهد كردتهران

 در صد  60و )  دالر آمريكائي (   در صد ارز تضمين شده به طال40يافتي ، 

 .شمش  طال، به بانك ملي ايران تحويل دهد

، بانك ملي بابت ريالي پس از پايان جنگ وخروج نيروهاي شوروي از ايران    

ميليون دالر 12(  ميليون دالر20روي قرار داده بود، مبلغكه در اختيار دولت شو

از ) يي  در صد دالر آمريكا40 ميليون دالر بابت 8 در صد شمش  طال و 60بابت 

 .بانك دولتي  اتحاد جماهير شوروي بستانكار شد

     وزن خالص طالي مزبور، دقيقا   يازده ميليون و يكصد و نود و شش هزار و 

 در آخر هر سال رقم را در بانك ملي  ايران. م بودهفتاد گرم و سي سانتي گر

بيالن محاسبات  خود منظور مي كرد و از طريق وزارت امور خارجه براي بانك 

تلگراف  مورخ ( .  ارسال مي كرد و بانك مسكو آن را تائيد مي كرددولتي مسكو
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 عالوه بر اين، دولت ايران )وي انك دولتي اتحاد  جماهير شور ب1946 مارس  26

 :از دولت شوروي مطالبات ديگري نيز داشت كه خالصه آن بشرح زير بود

 وارد يا  از   بابت حقوق گمركي كاالهايي كه دولت اتحاد شوروي به ايران-

 . مبلغ پنجاه ميليون تومان،ايران خارج كرده بود

، معادل پنجاه ات تسليحات ارتش ايران  بابت فروش اسلحه و مهمات كارخانج-

 .ميليون تومان

 مبلغ ،شاهنظامي از بندر  شاهپور به بندر  بابت حمل شش ميليون تن وسايل -

 .هشت ميليون دالر

   « 1332 مرداد 20 مورخ   به نقل از  روز نامه باختر امروز296 ص ،همانجا (

 1326 ارديبهشت 27ن ما، مورخ او روز نامه اير»  از دولت شوروي مطالبات ايران

. ( 

به قول .  به حكومت كودتا دادندو  ندادنداين مطالبات را به حكومت مصدق   

،  صفحه شهاي بي پاسخ در سالهاي استثنائيخاطرات، پرس( مهندس زيرك زاده 

 مرداد، 28يم حتي با اولين دولت بعد از كودتاي در صورتي كه مي بين«  ) : 163

 را كه در زمان نخست دوستانه رفتار كردند و اختالفات بين دولتين روسيه و ايران

 حل و ، به سرعت با حكومت زاهدين نبودندآدكتر مصدق حاضر به رفع وزيري 

 ». فصل كردند 

 – در صد 50 رغم تخفيفي تا علي -  رالوكه ايران  شوروي ها قطره اي نفت ب- 8

... نه خودشان خريدند و نه گذاشتند ساير كشورهاي بلوك شرق بخرند. نخريدند

 در صد تخفيف شده بود، 30، با  داوطلب خريد نفت ملي شدهكه ژاپنو زماني 

اجراي كامل حصر اقتصادي  ايران، به ژاپن شوروي ها در اتحاد با انگليسي ها و 

شوروي  . اند در صد تخيف دادند تا ايران ناكام بماند و م30پيشنهادي با همان
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ي به ژاپن اعزام  هزار تن نفت،  يك هيئت اقتصادي و مال500براي  معامله  فروش 

« نفت پس از پايان جنگ كره،  وسيله روس ها از حوزه  نفتي اين مقدار . كرد

 در صد تخفيف به 30اي فروش  آزاد شده بود كه شوروي آن را با بر» اخالينس

 ،» و راز سقوط مصدق كارنامه حزب توده «بداهللا برهانع.( (ژاپن پيشنهاد كرد

  )430 و 429 فحه هاي  ص، 1378 نشر علم ، ، چاپ اول ،جلداول 

كه او مانند همه »  و حزب تودهكارنامه مصدق« ) ارسالن پوريا ( سنده كتابنوي«   

 نفت نخريد روبرو بود، در توده اي ها يك عمر با پرسش چرا شوروي از ايران

براي  آنكه از گمان بيرون آيم « : چنين روايت مي كندكتاب خود،   361صفحه 

 نزد ، را با همه راستاهاي  آن در نامه اي  همراه دفتر دوم اين كارنامهپرسش

م و پرسيدم  كه شما خواهان بود، فرستاد»  بازداشت« مصدق كه در احمد آباد 

 از 1342بهمن  23مصدق در.  يا آنها نخريدند؟فروش نفت به شوروي نبوديد

 : را مي آورماحمد آباد پاسخ نامه را به مهر بنوشت كه بخش وابسته آن

تم با دولت  اتحاد مرقوم فرموده ايد كه مي گويند اينجانب صالح نمي دانس...

ف  محض مي كنم كه خالجماهير شوروي معامله فروش نفت بشود، عرض 

اي خريد  نفت كند و ما را در مبارزه  آرزويم اين بود كه آن دولت از ايران. است

شت و مخارج دستگاه نفت هم تحميل يداتي نداكه مملكت از فروش  نفت عا

ت اتحاد شوروي نفت از ما مي  چنانچه دول.   ياري نمايد،بودجه مملكت شده بود

 ده مي برند و يك ميدهند، هرگز نمي  كه، شركت هاي بيگانه و بي وجدانخريد

آن همه فداكاري و از خود گذشتگي توانستند دست بريده اي را كه ملت ايران با 

را مقطوع اليد نمايند و و ملت ايران   باز از جا بر كنند،ي خود نصب كرده بودبجا

در آن  بود كه  با ملي شدن صنعت نفتد حزب توده مخالفت افرا،دليلبهترين 

 .»زمان همه ديدند و شنيدند
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 ،»قدي برخاطرات نورالدين كيانورين« ايراندرون به نقش حزب توده از نظر( 

فحه ص  ،1375 ، تهرانسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه مؤ،بابك امير خسروي 

  )387 تا 386 هاي

وي   دولت شور1331، يعني  اول خرداد   به الههند روز قبل از سفر مصدق چ–9

» داد و استخدام مستشاران نظامي قرار «اعتراض آميز در رابطه با يك يادداشت 

اين اعتراض براي تضعيف حكومت ملي دكتر مصدق .  فرستادبراي دولت ايران

 : بيش بود، زيرا 

  اين قرار داد و استخدام مستشاران امريكائي در زمان نخست وزيري  سپهبد -اول 

اما دولت شوروي  نه تنها هيچ اعتراضي  به رزم آرا .  منعقد شده بودرزم آرا

 .ننمود، بلكه او را مورد ستايش قرار داد

  به  كه همگي سعي داشتند اختيار ارتش ايران دولت هاي پيش از مصدق–دوم 

اعتراض   هيچ گاه مورددست مستشاران امريكائي سپرده شود، هيچ كدامشان،

 .شوروي  قرار نگرفتند

 تركيه در همين زمان از كمك ، يعني  يكي از مهمترين همسايگان شوروي-سوم 

ي كمترين اعتراضي به شورو.  برخوردار بودومستشاران امريكاهاي فراوان نظامي 

 .! نبوددعوا با انگلستانزيرا اين كشور، طرف . ركيه ننمودتدولت 

  شد كه مبتكر آن امريكا در آن زمان شايع، مرداد هرچه بود28 كودتاي  –چهارم 

 آن انراح شوروي هيچ گونه اعتراضي  نسبت به ط، ولي تا سال ها بعد.بوده است

كودتا روي كار آمده بودند، نكرد و اساسا  ايرادي يعني دولت هايي كه براثر 

 ). به رژيم كودتا تحويل طالهاي ايران(  سهل است كه كمكشان هم كرد.نداشت

ه بود  بر خالف تمام دولت هاي  قبل از خود كوشيد دولت دكتر مصدق-پنجم 

 بردارد و تمديد همان امريكاا در محدود كردن مستشاران نظامي  راولين قدم ها
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نيز بدون هرگونه تعهدي به نفع امريكا و يا عليه شوروي خواستار شده قرار داد را 

،  كمكهاي نظامي خارجي، ميان مصدق و هندرسن امور مربوط به  اعطايو بود

كارنامه حزب  «عبداهللا برهان((. سپس با اورل هريمن مورد گفتگو قرار گرفته بود

، صفحه  1378 نشر علم ، ، چاپ اول ،  جلداول ،»   و راز سقوط  مصدقتوده

  )448 و 447 هاي 

 : نوشت  نامه زيرا را  به هندرسن، مصدقو براساس  فرمولهاي آن    

نم كه دولت برسادر تعقيب مذاكرات شفاهي الزم است به استحضار آن جناب 

را كه دولت متبوع آن جناب ر به وضعيت مالي و اقتصادي كمكي اين جانب نظ

 استقبال مي كند و تا آنجا كه منابع ثروت و اوضاع ،حاضر است به كشور بنمايد

 و .نمايدمي  از اصول منشور  ملل متحد پشتيباني و دفاع ، اجازه مي دهدايران

ي تواند ميكند و از هر طرفي كه همچنين براي تقويت استعداد دفاعي خود آنچه م

 . و استقالل خود دفاع خواهد كرد، با تمام قوا از آزادي مورد حمله قرار گيرد

 ،گذشته چراغ راه آينده است، به نقل از 1331 ارديبهشت 6العات مورخ اط(    

  )  632ص 

 براي دفاع از حقوق ملي ايران  آماده براي رفتن به الههدر حاليكه دكتر مصدق    

دولت جديد را وادار  به « تغيير حكومت، ول مي دهد در صورت ، شاه  قاست

 آوريل 19  ( 170در متن سند شماره . خواهد نمود »  تضمينات و تعهدات كاملي 

 صبح پس از امروز« :   به وزارت امورخارجه آمده استاز سوي هندرسن ) 1952

وي گفت نخست وزير هنوز بر سر .  به من تلفن نمود، عالءمذاكره با مصدق

حرف خود ايستاده و عقيده دارد  كه نمي تواند تضمين هايي از نوع آنچه كه در 

عالء افزود كه شاه از وي خواست به من اصرار . ت بدهد شده اس ذكرپيش نويس

 مصدق را به ضميمة  توصيه كنم كه پيش نويس پيشنهادي واشنگتننمايد تا به
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 اينكه دولت جديدي برسر كار بيايد، به محض. عهدات خصوصي  شاه بپذيردت

شاه آنچه كه امكان داشته باشد به كار مي گيرد تا آن دولت را وادار به دادن 

 نگاه كنيد به (» تضمينات و تعهدات كاملي بدان گونه كه مورد نياز است به نمايد 

  ) 585 تا 581 ص ، جلد  اول،اسناد

ير در  سف ، از سوي هندرسن888 .005 - 2852  تلگراف 176سند ( ما قبال  در     

آورديم كه هندرسن در گزارش )  مه 28  به وزارت امور خارجه، تهرانتهران

، من هيچگاه از وي پنهان نكرده بودم كه به نظر من با مصدق« :خود آورده بودكه

راي مدتي است كه من ب.  را در راستاي خطرناكي هدايت مي كندوي ايران

ام كه با توجه به رويه انگليس و شيوه مصدق، تا زماني كه مصدق به  متقاعد شده

له نفت يافته نمي عنوان نخست وزير بر سركار باشد، هيچگونه راه حلي براي مسئ

تصميم شاه : ، اظهارنمود »صراحت من«، ضمن تحسين از  عالء«-و  .» .. شود

 ولي او مايل نبود بدون .گرفته بود زماني كه دولت بايستي تغييريابد نزديك است

 ) . كتاب 599 و 598  فحه هايص... ( مشورت با من دست به اقدامي بزند

ام رأي گيري  و  به هنگشدي شوروي  بطور اتفاقي مريض  ماكالونسكي  قاض-10

بي ارتباط با سياست شوروي در اين غيبت بدون شك . در دادگاه غايب بود 

  1952يه ئ ژو22 روز دادگاه الههولي .   نبودضديت با حكومت ملي مصدق

، رده قاضياز چها. كرد رأي تاريخي خود را صادر 1331 تير  30مصادف با روز 

 بين المللي در رسيدگيو به عدم صالحيت ديوان دادگستري  نه تن به سود ايران

لرد آرنولد  (  سي ي و عجيب اينكه قاضي انگل.به دادخواست انگليس رأي دادند

هنوز  هم مردان با :  او گفتمصدق  در باره. نيز به نفع ايران رأي داد)  مك نير 

آن قاضي نامدار . د دارند، كه  با هيچ قيمتي  نمي توان آنها را خريد، وجواتقو

 خاطرات دكتر ، مصدقدر كنار پدرم.( ن گونه مردان است هم از ايانگليسي
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فحه  ص، 1369 چاپ اول ،  ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،غالمحسين مصدق 

 ) 111 و 110 هاي

ايران، عبدالحسين مسعود سخنان خروشچف درمالقات با سفير كبير  - 11

تصميمى است كه متعاقب  ، بازگوى ترديد و بى1338شهريور  انصارى، در اوايل

خروشچف ضمن گله از پيوستن . او شده بود  گير جانشينان مرگ استالين دامن

  : گفتايران به پيمان بغداد

يكى از .  گريزانيمما از تيرگى روابط با همه كشورها، بخصوص با همسايگان،«   

 اين است كه او ،كنيم بزرگى كه ما به سياست خارجى استالين وارد مى  ايرادات

رويه خيلى نامعقولى پيش گرفت و گفت دولت شوروى نسبت به   نسبت به تركيه

تركيه ادعا دارد و حتى حاضر شده بود عهدنامه دوستى با   بعضى قطعات خاك

دهيم اگر نسبت به ما  ها حق مى ما به ترك  ،با اين كيفيت. تركيه را فسخ كند

ولى ما نسبت به . را مرتفع كنيم هاكنيم بدگمانى آن شند و ما سعى مىبدگمان با

 يا فرضا  پطر ،اند جنگيده اگر روزگارانى ايران و روسيه با هم. شما بدى نكرديم

 من ،هيمامتداد بد هاى اقيانوس هندباشد كه بايد خاك روسيه را تا آبكبير گفته 

نسبت به ايران    استالين.؟چه مسؤوليتى دارم كه امروز بايد جوابده آن اعمال باشم

مگر ما از  ايد؟ سياست خوبى نداشت ولى بعد از استالين از ما جز خوبى چه ديده

  مقدم شاهنشاه را به. ؟اعليحضرت همايونى به بهترين وجهى پذيرايى نكرديم

 راجع به مسائل مورد عالقه طرفين با هم مان گرامى نداشتيم؟ صميمانهخاك

 از محمد علي» سايه سهمگين سركوب«  كنيد به  نوشته نگاه(  » نكرديم؟  صحبت

، 6، شماره 2 تاريخ معاصر ايران، ج   به نقل از 29 در مجله بخارا  شمارة موحد

 ) 190  و189فحه هاي ، ص1998تابستان 
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اين جمله را از »  شوروي « ه در مقام يافتن علت  رفتار روسيه  زيرك زاد- 12

 به  صحبت از ايرانروزي در حضور استالين« : خاطرات خروشف نقل كرده است 

منطقه نفوذ ) چون (ايران را كنار بگذاريد : استالين گفت . مد آميان 

        .» نگلوساكسون ها است آ

 ) . كتاب خاطرات مهندس احمد زيرك زاده 324حه صف( 

اشاره است به قرارداد يالتا يا تقسيم جهان ميان دو طرف شركت  قول استالين     

  . لمان و ايتاليا و ژاپنآكننده در جنگ بين المللي دوم بر ضد 

اقعيتها در رابطه با يكديگر، ن، وآور شود كه هدف تحقيقي كه در آجا دارد ياد    

 بازگويند، حاكم  كردن كسان و جرياني و سان كه جريان يافته است نآيخ را تار

ن طور كه انجام آ بلكه درك تجربه  .محكوم كردن كسان و جريان ديگري نيست

.  است  براي بناي فرداها ، بمثابه روش،گرفته است و بكار بردن درس تجربه تاريخ

ك درس بزرگ تجربه نهضت ملي موقع پرداختن به يوري، آن يادبا توجه به اي

 :، بخصوص روزهاي كودتا است ايران

 مرداد، 28در روز ،  ايران مردم را به دفاع از نهضت ملياين امر كه مصدق   

ي از  كه از سوي برخ، نه تنها از سوي كساني چون كيانوريفرانخوانده است

 نيز 1331 تير 30، در اما مصدق.   نيز طرح شده است رهبران نهضت ملي ايران

ن زمان فراكسيون نهضت ملي و آ. مردم را به دفاع از نهضت ملي فرانخوانده بود 

 مرداد 25اجتماع . وز شد  مردم را به مقاومت خواندند و مقاومت مردم پيركاشاني

چرا : پرسش اينست يكبار ديگر، . ، نيز به درخواست مصدق تشكيل نشد 32

ن زمان ببعد، ديگر آ مرداد را تشكيل دادند، از 25رهبران نهضت ملي كه اجتماع 

مراجعه اي به مردم نكردند ؟  چرا گذاشتند مردم از صحنه بيرون روند و صحنه 

  و قواي كودتا خالي بماند ؟ براي حزب توده
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اشتباهات و «    بهمصدق حكومت دكتر وزير كشوردكتر غالمحسين صديقي     

،  كادر رهبري نهضت ملي  نموده اند مرداد كه28 تا 25نظير روزهاي » غفلتهايي

 مرداد اشتباهات 25شب كودتاي بعد از شكست « : اشاره مي كند و مي گويد

مرداد در ميدان بهارستان 25ميتينگ عصر ي روي داد و وقتي دد مهم ديگرمتع

بعد ازآن سخنان تند، بايد مردم . تمام شد، مردم را بحال خودشان رها كردند

از همان پايان ميتينگ، افراد حزب . عصبي وتحريك شده را راهنمايي مي كردند

اين همان . استند گفتند و انجام دادند در شهر پراكنده شدند وهر چه خوتوده

مليون بدون آنكه در . چيزي بود كه دشمنان ما و مجريان طرح كودتا مي خواستند

درست است كه با . دند ش دستورالعملي دريافت كنند، متفرقپايان ميتينگ

و فرار شاه، مردم هيجان زده شده بودند و در انتظار  تغيير و تحولي شكست كودتا 

در آن . ولت بودند، ولي نبايد از جانب ميتينگ دهندگان رها مي شدنداز سوي د

بايد تماس . موقع بايد به مردم تفهيم مي شد كه بيش از هر زمان هشيار باشند

 و مليون با مردم قطع نمي شد، مي بايست بطور منظم به مردم رهبران جبهه ملي

 كنند و دركه نظم و آرامش را حفظ  تفهيم مي گرديد و  مي شدهآموزش داد

، بوسائل مختلف  با بايد همه روزه رهبران جبهه ملي. انتظار تصميمات دولت باشند

 »...مردم حرف مي زدند و مردم را آماده نگاه مي داشتند

شته   نو، »1332 مرداد 28 و كودتاي  ايرانجنبش ملي شدن صنعت نفت« (      

  ) 534 ص ، 1378 چاپ هشتم ، ، انتشار  ناشر شركت سهامي،غالمرضا نجاتي 

از (  مستقيم و غير مستقيم  و عمل، امكان حضور براصل موزانه منفياستقالل   

، استقالل در اين معنا. رساندن است قدرت خارجي را به حداقل ) ن آطريق عمال 

 نبوده و بسا علت پيروزي كودتاي پوشالي راهبر رفتار رهبران نهضت ملي ايران

 و در حقيقت، مشاهده كودتائي به همدستي امريكا. همين امر بوده است 
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ت بي فايده جلوه داده و دسن را در نظر بخشي از رهبران، آبا ، مقابله انگلستان

،  چند نمونه از رفتار سياسي ناسازگار حدر مقام توضي. ن نشده اند آبكار مقابله با 

 :وريمآبه اصل استقالل را مي 

اصل استقالل را ، با صداقتي در خور تقدير، رعايت نكردن مهندس زيرك زاده* 

در ، پيش از نهضت ملي ايران  ( ، در ائتالف با حزب تودهاز سوي حزب ايران

 : مي نويسد   ) 1323سال 

.  دوري از سياستهاي روس و انگليس بود يكي از پايه هاي اصلي حزب ايران«    

ن روز ايران، در همين فراغت از بستگي آما تمايز خود را از احزاب چپ و راست 

 ايران، يك ائتالف با حزب توده ،ارجي مي دانستيم و، بنا بر اينبه يك سياست خ

 ». نوع شكستن عهد تلقي مي شد 

شهاي بي پاسخ در سالهاي ، پرس خاطرات مهندس زيرك زاده93 صفحه ( 

، به كوشش دكتر ابوالحسن ضياء ظريفي و دكتر خسرو سعيدي، انتشارات استثنائي

  )1376 زمستان تهران نيلوفر،

 ده، خود از عوامل قوت گرفتن حزب تو»لشكستن عهد با استقال« ن قرار، بدي   

سياست استفاده از حزب توده بقصد جدا . در سالهاي پيش از نهضت ملي شد

، نه تنها بي نقش كردن اصل استقالل بلكه فرصت دادن  از انگلستانكردن امريكا

 .ردن حزب توده شدويز كودتا كآدست به انگلستان براي 

 درس  از تجربه ائتالف با حزب توده، بعد از كودتا، حزب ايرانبا وجود اين

 به خود حق ن، امريكاآ را پذيرفت كه بنا بر يزنهاورآاين بار، دكترين . نگرفت 

 : خطر كمونيسم را جدي مي يافت مداخله مي داد، هربار كه در كشوري،

«    احزاب و  سو يك از ، با اينكه بر خالف حزب تودهحزب ايران«    

ولي بعضي .  حامي و طرفدار هيچ نيروي خارجي نبود، از سوي ديگر،انگلوفيل
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» سازشكارانه«   يانه مواضعو خاورم در ايران واقع در مقابل سياست هاي آمريكام

و »  خطر كمونيسم« دررابطه  با »  جنگ سرد« تبليغات امريكا در دوره گرفته و 

بي جهت نيست . ي كردجدي تلقي مرا » پرده آهنين« ذ  شوروي و گسترش نفو

 بين دو ابر قدرت »جنگ سرد« ، در بحبوحه )1335بهمن  ( 1957كه در ژانويه 

را ، سياست جديد دولت آيزنهاور حزب ايران فريب، رهبري شوروي و آمريكا

را كه تحت پوشش مبارزه با » دكترين آيزنهاور« بست  در خورده و در خاورميانه 

، در عراقي  سركوب  جنبش هاي ملي برا»  خطر كمونيسم«  و» نفوذ شوروي « 

 » .يد قرار داد مورد تاي لبنان  تعبيه شده بود، وسوريه و مصر

(  هاي سياسي  ايران و سازمانتاريخ صد ساله احزاب « -سا بناب يونس پار( 

  ) 495 ص ، 1383،  چاپ دو م، جلد اول ،»  ) 1284 – 1384

ن روزها مي بايد در متن جامعه ملي كودتا را آسازمان سياسي ديگري كه در * 

اما از ديد خليل .  بود  خليل ملكيناممكن مي ساخت، نيروي سوم به رهبري

 : بود ملكي، خطر اصلي، حزب توده

 ، نوميدانه به هر دري مي زده ملكي كخر حكومت مصدقآدر روزهاي «    

، دوست نزديك و با وفايش. مد آز بردرصدد نزديكي با دربار و امريكائي ها ني

 توزي ها كه گذشت، هن كينآملكي به علت و به ترس از « : ل احمد مي نويسد آ

فرقه نچه همه را به ياد ايام آخرين روزهاي حكومت مصدق و به ترس از آدر 

ن جناح به خصوص دستگاه حاكم در آ سي انداخته بود، مجبور شد با دموكرات

ه اي شد كه يوسف لودآمكالمه را بگشايد كه ابتر ماند  و به اين علت دهن 

ت شرك) مالقاتهاي او با امريكائيها ( نها آمن هم يكي دوبار در ... ندريده بود 

 ،   نوشتة جالل آل احمد،»درخدمت وخيانت روشنفكران «( نگاه كنيد به »  داشتم

  )  205 ص ، 1357 چاپ اول، ،انتشارات خوارزمي
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 در گفتگو با ، در امريكانگ حكومت مصدقزير فره، وذرآدكتر مهدي     

، درپاسخ به اين پرسش كه چرا مردم را به صحنه نخوانديد و براي مقابله با يانايران

ما ديديم امر داير است ميان تحويل دولت  به :  گفته است ؟كودتا تدارك نكرديد

 ترجيح با اين بود تحويل . و روسهان به حزب توده آيا تحويلامريكا و انگليس و 

ن بود كه مردم روزي دولت را از دست آامريكا و انگليس بدهيم زيرا امكان 

اما هرگاه تحويل حزب توده و روسها مي . عوامل امريكا و انگليس خارج كنند 

 !د را باز نمي جست داديم، ايران ايرانستان مي شد و ديگر هيچگاه استقالل خو

 :ورده است آمشابه اين نظر را مهندس زيرك زاده در خاطرات خود      

 كه بنحوي خشونت  و رد تقاضاي كمك ايرانيزنهاورآپس از رفتار دولت «     

، مردم ايران مشاهده كردند كه در دنياي خارج نه تنها روس و ميز انجام گرفتآ

. ن قرارگرفته اند ينگليس را در مقابل دارند بلكه امريكائيها هم در صف مخالفا

وقتي ملت ايران ديدند كه تمام دول صنعتي جهان، چه كمونيست و چه دموكرات 

از خريد نفت ايران خودداري مي كنند و به اين طريق عدم همراهي خود را با 

 يكي بعد از د كه ياران مصدقشكار مي سازند، وقتي مردم ايران مي ديدنآايران 

ديگري از او جدا مي شوند و هر روز در گوشه اي از ايران برضدش توطئه اي برپا 

بدون « : مي شود، حتي از ترس استيضاح مجلس را تعطيل مي كنند، با خود گفتند 

 مردم . چگونه مي توان روبرو شد ؟يك دوست خارجي، با اينهمه دشمن داخلي

، شعور سياسي چيزي جز بكار بردن اين شعور در امور سياسي  شعور دارندنايرا

، نه تنها همكاران و يارانش، بلكه مردم عادي بزودي نه تنها دكتر مصدق. نيست 

 و رم،  مرداد و رفتن شاه به بغداد25كودتاي . ايران هم خود را در بن بست ديدند 

اميد ايرانيان وارد ساخت و يأس كامل بر همه  لخرين ضربت را به خانه متزلزآ

 مرداد، 28در روز . ادامه مبارزه معني نداشت . شكست حتمي بود . حكمفرما شد 
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. ردند نه مصدق مردم را به ياري خواست و نه مردم به خودي خود حركتي ك

 كتاب 169ص ( » .، ميدان مبارزه را ترك كردند فرمانده و سپاهيان هر دو

 ) مهندس زيرك زاده خاطرات

. گاه نبوده اند آبدين قرار، رهبران نهضت ملي از خالي بودن دست كودتاچيان      

ي روي نمي داد و يا درهم مي  مرداد كودتائ28نمي دانسته اند كه اگر در 

با  جدا كند و  بنا داشت سياست خود را از سياست انگلستان، امريكاشكست

بهررو، دورتر زيرك زاده استداللي مي كند كه با اين . يد آ كنار مصدق

 :ذر است آاستداللش سازگار نيست و تكرار قول دكتر 

از .  مردم را در صحنه نمي خواهد ، واضح بود كه دكتر مصدقن روزآولي در « 

ن آنهائي كه در آد، تمام شوب به نخست وزيري رسيآ كه خبر همان ساعات اول

جمعي از او خواهش ه ، در خانه نخست وزير  بارها و بارها، تك تك و يا دستروز

، موافقت نكرد و حتي حاضر نشد اجازه دهد مردم را به كمك بطلبيمكردند 

من هنوز قيافه خشمناك دكتر فاطمي را . اجازه دهد با راديو مردم را با خبر سازيم 

نكه اصرارش براي با خبر كردن مردم به جائي نرسيد، از آ از درخاطر دارم كه پس

خر همه ما را به كشتن مي آاين پير مرد « : اتاق دكتر مصدق خارج شده فرياد زد 

 .» دهد 

او نقشه خود .  با تقاضاي او براي با خبر ساختن مردم مخالفت كرده بود مصدق    

برفرض كه دكتر مصدق نمي خواست . ري دهد ن تغييآرا داشت و حاضر نبود در 

 نمي بايستي از اين كه ، قاعدتا مك كندمردم را به كمك بطلبد و يا به طغيان ك

 اما اصرار دكتر مصدق از خبر ندادن به مردم .مردم مطلع شوند جلوگيري نمايد

 311صفحه ( » . بخوبي نشان مي دهد كه نمي خواست درگيري روي دهد 

 ) احمد زيرك زاده خاطرات مهندس
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 مي بايد ،به اقتضاي دموكراسي. اما  حاكميت با مردم و تصميم نيز با مردم بود      

 حاضر نبوده است حتي ، مصدقاما بنا بر اين خاطرات. ه مي شد به مردم اطالع داد

ا كه همين مردم ، حكومتي ر ها و انگليس دارند بدست رجالهمردم بدانند امريكا

 شكست ،به قول زيرك زاده. برند مي  ماه بر سر كار نگاه داشته بودند، 27بمدت 

 مرداد كودتا را در 28يا مصدق مي توانست درآاما . قطعي و مقاومت بي فايده بود

 :هم بشكند؟ زيرك زاده به اين پرسش اينطور پاسخ مي دهد 

 بسهولت مي لت دكنر مصدق، دو مرداد28ري شكي نيست كه در روز آ«     

ن روز سيل آمي توان تصور كرد كه فرداي . توانست كودتاچيان را مغلوب سازد 

، از گوشه و كنار مملكت به نيت ها، عرض بندگي ها و وعده اطاعتهاتبريكها و ته

يا چند ماه بعد چه  ، دوولي يك ماه بعد. ق سرازير مي شد طرف خانه دكتر مصد

 ) خاطرات زيرك زاده 312صفحه (  » مي شد؟

 اگر سه : به اين پرسش كه دو يا چند ماه بعد چه مي شد پاسخ داده استمصدق   

.   پايان مي يافت ، مشكل نفت با پيروزي ايرانگر حكومت او ادامه مي يافتماه دي

اي نهضت ملي بوجود  را بر ماه فرصت3پس چرا كودتاچيان را مغلوب نكرد و 

 :زيرك زاده به استدالل خود اينطور ادامه مي دهد نياورد ؟ 

 و ليره هاي انگليس شوب، وقتي كه دالرهاي امريكاآدر اين محيط حاضر براي « 

 داخل مي  غرب اسلحه به ايرانسرازير مي شد، وقتي كه از مشرق، از جنوب و از

رهمه صاحب نفوذان و رؤساي پادگانها روشن مي شد كه انگليس ، وقتي بگشت

، د و شاه هم او را معزول كرده است را مي خواهنو امريكا سرنگوني دكتر مصدق

تش آخاموش كردن . شوبي برپا مي شدآن از هر طرف طغياني و در هر شهرستا

پول . ت و نه قشون دولت مصدق نه پول داش. ، پول و قشون مي خواهد طغيانها

پول شركت  نفت مي رسيد و نه در اين موقعيت ماليات و نداشت چون نه 
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يكوت انگليس وامريكا روبرو صادرات كه با با. مدهاي داخلي وصول مي شد آدر

شوبها را آارتش دراختيارش نبود و نمي توانست  .، بكلي ازبين مي رفتمي شد

 )زاده  خاطرات زيرك 312صفحه ( »  سركوب سازد 

 :اما در صفحه بعد  هم او مي نويسد     

در . ميدان سياست بودند  حاضر در ، عده زيادي ازمردم ايراندر زمان مصدق«  

 دولت خود  مي ، مردم دولت مصدق راايالتها، شهرستانها و در دهات ايران

كومت ملي ، طرفدار حاي پائينر افسران جوان با درجه ه، بيشتدر ارتش. خواندند 

، درمقابل گردنكشان مقاومت به خرج مي داد و احتمال  بنا براين،مصدق بوده و

،  مرداد، چندين كشته داشتيم28بطوري كه اگر در . يك جنگ داخلي زياد بود 

و هرچه اين كه هزارها كشته به جاي مي گذاشت مقاومت مصدق صدها و بل

فات زيادتر مي شد بطوري كه مي توان گفت مقاومت طوالني تر مي شد، تل

 خاطرات مهندس زيرك 313صفحه ( »  مرداد ارزانترين شكست بود 28شكست 

 . )زاده

يان  ايران، مي بردكه ظرف يك ربع قرن استبداد پهلوي منطق صوري ازياد   

سه نسل ايراني . د نمي شون پس تا امروز نيز قرباني آاز . بسياري قرباني شدند 

  مرداد را نمي توان شكست ارزاني28 ،بنا براين.  شد را از دست دادند فرصت ر

 مده است،مصدق آ زيرك زاده در خاطراتكه نطور آبهررو، .  توصيف كرد 

حال اگر مصدق هم مردم و هم افسران جوان ارتش را داشت، . دست خالي نبود

و  ياندازد ؟ با وجود ادعاي امريكااند كه جنگ داخلي راه بچه كسي باقي مي م

امريكا  - جدي نيز نمي گرفتند ، كه بنا بر اسناد– انگليس در باره خطر حزب توده

راه انداختن جنگ داخلي در ايران را چگونه براي افكار عمومي غرب توجيه مي 

 كرد ؟ 
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 نبايد از   توجيه مهندس زيرك زاده صحيح است، چرا مصدقاگر فرض كنيم     

 :  استمداد مي كرد؟ پاسخ زيرك زاده  چنين است حزب توده

 صوصا شته شده و دولت جماهير شوروي و مخهنين برداآامروز كه پرده « 

نيم كه خوبي مي بي، بچهره حقيقي خود را نشان داده اندسياي ميانه آجمهوريهاي 

بر .  كرده است ، چه خدمت بزرگي به ملت ايران با رد كمك حزب تودهمصدق

 ب، كمك حزول ژئوپليتيك و سياستهاي جنگ سردفرض كه برخالف تمام اص

نجا آتوده مؤثر واقع شده و دولت دكتر مصدق از خطر كودتا نجات مي يافت، از 

يرت اصولي دارد، بزودي اكه سياست ممالك كمونيستي با حكومت ملي مغ

مونيستي بر ايران حكمفرما مي مصدق را بركنار مي كردند و يك ديكتاتوري ك

، يكي از ر شوروي بوديم، به اسم ايرانستانو چون ما همسايه ديوار به ديواشد 

 ) رك زاده  خاطرات مهندس زي325صفحه . ( »جماهير شوروي مي شديم 

نظر او قادر به ب ( با توجه به ارزيابي مهندس زيرك زاده  از توانائي حزب توده   

، چاره اي جز پذيرفتن شكست و تن دادن به كودتا نمي مانده )كودتا بوده است 

 .است 

رز  نشان دهيم چه طنست كهآنكه بنا نداريم وارد نقد اين نظر بشويم و قصد آبا     

نجا آ اما از ،ست مرداد سبب شده ا28، چگونه رفتار سياسي را در فكر و ارزيابي

 نقد نشد و سبب از ن طرز فكر و رفتار، حتي تا سالهاي بعد از انقالب ايرانآكه 

 شد، يك چند از تناقضهاي ورده نهضت ملي ايرانآدست رفتن رهبري سياسي فر

  :توضيح مي دهيمحش اين نظر را فا

شاه است » ناسيوناليسم مثبت «  اين نظر ناقض اصل موازنه منفي و بازگشت به – 1

  ايرانابر خطر بزرگ تر كه ايرانستان شدندر بررهبري نهضت ملي ، چرا كه . 

اما اگر .  همان ماندن در مدار بد و بدتر :  مرداد تن مي دهد 28 به كودتاي ،است
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لت فعل كودتا شدن، شماتت مي آ، بخاطر ه جز اين نبود چرا بايد شاه سابقچار

 شد ؟

 : اين نظر تناقض فاحش دومي دربردارد – 2

 پيشنهاد كمك كرده است  به مصدقبنا را بر اين گذاشتن كه  حزب توده – الف 

را واقعيت نقض مي كند و توجيه را بي مدن آن برآنپذيرفتن و در صدد توجيه 

 اين عنوان كه رهبري با  مي دانيم حزب توده، به توضيح اين كه .وجه مي سازد 

 27  تا شب هنگام25 زحمتكشان است، از ، بمثابه سازمان سياسيحزب توده

 كيانوري. مفقود االثر شد و مرداد غايب 28مرداد، شهر را به خشونت سپرد و روز 

 .با دروغ سازي مانع از هرگونه اقدام حزب توده شد 

 منطقه نفوذ انگلوساكسونها بوده است و در  اگر بنا بر پيمان يالتا، ايران–ب 

، جنگ جهاني سوم شروع مي شده صورت دست گذاشتن روسيه روي ايران

طمينان كامل از ناحيه ناتواني روسيه، مي  با ا، پس رهبري نهضت ملي ايراناست

  عكس ؟ مرداد مي ايستاده است ونه بر28ايبايد دربرابركودت

  گذاشتن، غير از تناقضهاي ديگر، با قول مصدق بنا را بر توانائي حزب توده–ج 

 .  تناقض دارد كه حزب توده را ناتوان و در خدمت كودتا ارزيابي كرده است، نيز

 بي اطالع از ميزان توان كودتاچيان و در نتيجه اين توان را بزرگ و توان – 3

جبهه ملت را كوچك كردن را هم اسنادي كه نقل شدند نقض مي كنند و هم 

 تمامي دولت و ، و رژيم شاه امريكا،در اين انقالب . 57 در بهمن انقالب ايران

را در اختيار داشتند، نتوانستند دربرابر امواج انقالب مقاومت ... جه عظيم نفت وبود

 . كنند 
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 28 روز  و در اين روايت و نظر با قول دكتر صديقي كه وزير كشور مصدق– 4

 27 در مصدق به سفير امريكا با قول  نيز، تناقض ومرداد، در خانه مصدق بود

 .  تناقض دارد ،مرداد

 . ناقض اين نظر هستند را باز مي گويند و رفتار مصدق  اسنادي كه تاريخ - 5

، فكر  مرداد28ه مي بايد دست كم بعد ازشكار و با اين كآبا وجود تناقضهاي    

 :راهنما و عمل سياسي نقد مي شدند، همين نظر راهبر عمل سياسي شد 

 ، )سياست موازنه مثبت  ( وريزنها آ قبول دكترين– 1

 ،  ترك گفتن نهضت مقاومت– 2

 ،ستقاللزادي بر اآ تقدم – 3

 ،  بهنگام تجديد فعاليت جبهه مليدق اسم نبردن از مص– 4

   سكوت در برابر پيمان سنتو و– 5

  ،57بهمن  رويه كردن سياست صبر و انتظار تا انقالب – 6

ياسي مغتنم نشمردن فرصت در روزهاي اول انقالب براي بيانگر خواستهاي س – 7

 از ت وزيري شاه از سوي اقليتيو پذيرفتن نخسانقالب شدن از سوي اكثريتي 

ور مي شود كه پيش از انقالب و در جريان انقالب كوشش بسيار آياد . جبهه ملي

ن بخش ازروحانيان كه آاسي مستقل از رژيم و مستقل از مد كه رهبري سيآبعمل 

  اما اصل راهنما .  پنهان نمي كردند ، به خود را كوشش براي انحصار رهبري 

 مرداد شدو 28موازنه منفي نبود و فكر راهنما همان بود كه سبب شكست در 

 .رهبري سياسي پديد نيامد 

، اين نظر دست وجود انتشار اسنادشكار و با آاي بهر رو، با وجود اين تناقضه   

 آنزيرا . نستآيخ وامدار بازگو كنندگان تار. نخورده مانده و بازگو شده است 

 اين درس است كه اصل راهنما ،درس بزرگ كه نسلها از پس هم مي بايد بگيرند
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قل را از نكه عآدمي خود را ميان دو قدرت ديد و به جاي آوقتي ثنويت شد و 

، ناگزير مي شود ميان بد و بدتر رها كند، بدان محدود كردمحدوده دو محور 

درسي كه بايد گرفت اين درس . انتخاب كند و گرفتار بد و بدتر و بدترين شود 

اما بايد بهوش بود تا . است كه بدون فكر راهنما قدم از قدم نمي توان برداشت 

انها و دق ترين انسصا. دمي را در برابر قدرت ناتوان بگرداند آمبادا فكر راهنما 

 از روياروئي با نها راآصميمي ترين مبارزان نظري، فكر راهنمائي يافتند كه 

 . ن حد پوشالي ناتوان ساختآكودتائي تا 

، استفاده از »شد مردم را به ياري خود بخواند  حاضر نمصدق«در حقيقت،     

 ناديده گرفتن اصل  ناشي از ومنطق صوري است براي پوشاندن ضعفي بزرگ

راستي اينست كه حق با مصدق است وقتي مي . استقالل در انديشه و عمل سياسي 

ي در زيرا نه قواي نظامي و نه سازمانهاي سياس. گويد قوائي در اختيار نداشته است 

، سازمانهاي سياسي را يا غفلت از استقالل در انديشه و از سوئي. اختيار نبوده اند 

وجود فلج كرده بود و از سوي ديگر،  ) حزب توده( ستگي ا وابعمل سياسي و ي

حزب توده و سازمان نظامي و غفلت رهبري نهضت ملي در فرصت فراهم 

 ارتش را در موقعيت تش تا كه روحيه و رفتار ملي پيدا كند، براي ار،وردنآ

 . تسليم شدن به كودتاچيان قرار داد 

 

  گفته  در باره شخصيت مصدقوريزنهاآمر كودتا، آ*

 است

 

 در كشورهاي خارجي كه از شش تن از نمايندگان سياسي ايران«   پس از كودتا 

آقايان باقر كاظمي : حكومت ملي پشتيباني كرده بودند احضار و منفصل شدند
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الئي وزير مختار ،  شمس الدين امير ع سفير در عراق، مظفر اعلم فرانسهسفير  در

سوئد، حسين پيرنظر وزير مختار در  فروهر وزير مختار در در بلژيك، عباس

ظمنا  .  و غالمعلي نظام خواجه نوري  وزير مختار و كاردار در ايتاليا يوگسالوي

  همكاري با رژيم كودتا را  سفير در ايالت متحد آمريكامرحوم الهيار صالح

 . از سمت خود استعفادادنپذيرفت  و به رغم اصرار زاهدي

 تأليف عبدالرضا هوشنگ ، 1300 ، 1357،  »سياست خارجي در دوران پهلوي« (

  ) 220 ص، 1377 نشر پيكان،، چاپ چهارم،مهدوي

از پيش آمدن بيست و هشتم  مرداد و  پس بالفاصله «  الهيار صالح توضيح اينكه  

نخست وزير  وشت  كه اگر چهبايد  گفت و ن. ، استعفاء داد ر مملكتب شاه تسلط

الح دعوت و خواهش كرد كه  در آن  از ص، شاهمنصوب به خواسته و توصية

 ديگر ادامة كار براي .خيري صالح قاطعانه و مصرانه گفت  ول،سمت بر جاي بماند

بوده ا امروز مدافع نظريات ملي دولتي كه من تاستداللش آن بود . ست من ميسر ني

از من بر نمي آيد كه از فردا  پيش دولت . ام كه شما  آن را سرنگون كرده ايد

م  ه:مي گفت.  قبال  عنوان كرده ام عرضه كنم كه نظريات مخالف آنچه راآمريكا

شدن صنعت به ملي  كه من  بودنداخالقا   درست نبود و هم آنكه آنها در نيافته

در باره (. بدان وارد آيدو نمي توانستم ببينم كه خدشه اي  اعتقاد راسخ داشتم نفت

 ، 1384 چاپ اول ، ، انتشارات كتاب روشن ، به كوشش ايرج افشار ،الهيار صالح 

  )                                                179ص 

 ماندن در امريكا  من ديگرولي« :  گفته است كه مرحوم صالح،به روايت ديگر    

 در امريكا وي در آن وقت سفير كبير ايران.(  و مصلحت نمي دانستمبه صالحرا 

وزارت امور خارجه امريكا راين جواب دادم كه من يك سال از پله هاي  بناب) بود 

 مصدق .ملت ايران است مصدق ناجي . قهرمان استمصدقرفته ام و گفته ام باال
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مصدق مظهر ملت ايران است وكسي است كه با بزرگترين . ان استپدر ملت اير

آيا صحيح .   زانو در آورده استجهان مبارزه نموده و او را بهدولت استعمارگر 

ت ومقام از عقيده ام دست بردارم؟ خير ، چنين چيزي است كه اكنون به خاطر پس

 .لذا  از مقام خود استعفا دادم . امكان ندارد 

مارشال آيزنهاور   وقت امريكا جمهوروقتي براي خداحافظي به حضور رئيس    

ولي .  ده دقيقه وقت تعيين  مي كردند  پنج تارارسيدم، رسم بود براي همة سف

 آنكه آيزنهاور از موقع به دليل ( .ت مالقات گذاشته بودندبراي من چهل دقيقه وق

هنگام )   آشنايي داشته و به ايشان احترام مي گذاشته است سومي با صالحستوان

 را به شما و ملت گفت من وجود دكتر مصدقورد رو كرد به من و برخ

 شخصيت هايي افسوس  كه ما در آمريكا.  تبريك مي گويمايران

من در جواب  .كه از وجود شان استفاده كنيممثل دكتر مصدق نداريم 

 :گفتم 

فرمايشي مي فرمائيد، آيزنهاور  براي خوشامد من چنين  جناب مارشال، شما

من . ندارم نسبت به شما  من احتياجي به تملق : ويد اراحت شده مي گن

 : گرفت و با حالت گريه گفتمگريه ام

چرا يك هفته، ده .  چنين استصدقاگر عقيده تان نسبت به م!  جناب مارشال 

و خمير كرديد و شاه را بر  ملت ايران را خورد با كودتا، ش در ايرانروز  پي

 .؟يدگردانيد

آيزنهاور از گريه من  ناراحت مي شود و دست مرا مي گيرد  و كنار خودش     

. يد شما دو مسأله را با هم قاطي كردآقاي صالح :مي نشاند و مي گويد

را د تمام دنيا  باي. هستمفراموش كرده ايد كه من رئيس جمهور آمريكا

 بود  ايرانوزير نخست   خرج كنم و  مصدقراي ملت آمريكاجمع كنم و ب
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اين دو مسأله با هم لذا . براي منافع  ملتش خرج كندو بايد از همة دنيا 

 اگر  آن چيزهايي را كه شاه  به ما داد، يك دهم آن را .در نمي آيد جور

با مصدق  كرد كه ما اب مي اصول انساني و شرافت ايج،مصدق مي داد

 . اما مصدق هيچي نداد.كنار بياييم
 ما هيچ گونه شكي نداريم ولي من بايد  منافع ملت  و عظمت مصدق در بزرگي  

ي م داراي منافع و قرار دادهاي دو جانبه تان ما با انگلس. را در نظر بگيرمامريكا

اما اگر اين سخن . مديگر  دفاع كنيم بايد از همواقع حساس و سختيباشيم كه در 

. ميكنم ط جايي نقل كنيد بالفاصله تكذيب در اين شرايمرا در مورد دكتر مصدق 

 اضافه كردند كه بعد از شنيدن مرحوم صالح. اردولي بعد از  مرگ من اشكالي ند

  خدا حافظي كردم و از در آمدم بالفاصلهاين سخنان اشك هاي من خشك شد و 

 ،  چاپ اول، انتشارات قلم ، محمد بسته نگار ،مصدق و حاكميت ملت  (».بيرون

 ) 41  و40 فحه هايص،  1381
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  با شاه و زاهديمر و مأمور هندرسنآرابطه 
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 اردشير  زاهدي ، زاهدي و -2  -   زاهديو شاه  - 1 :  به چپ از راست

   هندرسن
 تيمور بختيار  - 4  ديگر كودتاچيان وفضل اهللا زاهدي - 3

 
 

 را از زبان اسناد، بمثابه درس ي ايران تاريخ نهضت ملبناي ما بر اين بود: توضيح 

 نسلهائي كه از پي هم. قرار دهيم ينده آو نسلهاي    در اختيار نسل امروزتجربه

ي گيرند، مي بايد تأليف عوامل زادي را برعهده مآمسئوليت زندگي در استقالل و 

 . بفهمندرا بماند ايران تحت سلطه بيگانه كه سبب مي شود لي و خارجي داخ

 به سراغ عوامل خارجي مي روند و خود  كهدريابند چرا اين عوامل داخلي هستند

چه رابطه ميان عقده حقارت عوامل داخلي . نها بر كشور مي كنند آه را وسيله سلط

زمينه ساز سلطه خارجي نسبت به قدرت مسلط و عقده بزرگ نمائي در برابر مردم 
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ايران  و زورگوئي به اين مردم وجود دارد و چرا  مشاهده حقارت حاكمان و 

يام بر ضد دولت  قفرمان ن مي دارد آدست نشاندگي حاكمان، وجدان ملي را بر 

  . ؟دست نشانده را صادر كند

ار تحقيق پايان ك، از زبان اسناد، مرداد28نكه با تشريح كودتاي آا از اين رو، ب   

بعد از  اي كه دو مهره ، زبان اسناد، موقعيت شاه و زاهدي از،نيمآمي يابد، بر 

 يشاه و نخست وزير را باز، نقش ه ايرانتحميل قرارداد كنسرسيوم ب تا كودتا

 :توضيح دهيم را  ، كرده اند

 

 نقش دو دست نشانده  را به خود مي ،اهديشاه و ز* 

« دهند كه از يكديگر نزد سفير شكايت مي كنند و از او 

 ! مي گيرند » رهنمود 
 

، معاون وزير ، يادداشتي از بايرود ) 1953اون  21 ( 352 سند شماره ◄

، خطاب به بووي، سيا و افريقاآ، جنوب  براي خاورميانهامور خارجه امريكا

 در اين يادداشت، . مدير گروه برنامه گذاري سياسي است 

 هنوز پيروزي ، كردن زاهدي تأكيد مي شود  كه با جانشين مصدق– 1 

 و . بدست نيامده است 

او نبايد اشتباه :  بايد در پيش گيرد، معين مي شود   روشي كه زاهدي– 2

 را كه  را بكند بلكه در ظاهر مي بايد وانمود كند كه هدفهاي مصدققوام

 و. نكرده است  مورد ستايش مردم هستند،رها

 قابل مالحظه اي را بعنوان ماده باشد وجوهآ مي بايد ت امريكا دول– 3 

 كتاب 1206 تا 1204صفحات  (... بگذاردكمك در اختيار حكومت زاهدي

( 
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 به وزارت گزارش هندرسن ) 1953 اوت 23 تهران ( 353 سند شماره ◄

، ، سفير مي گويد به درخواست شاهدر اين گزارش. استخارجه امريكا

شاه به گرمي با او . ديدار كرده است  بدون سر و صداي تبليغاتي، با او

ابراز تشكر كرده  ، عميقا  روبرو شده واز دوستي امريكا نسبت به اوو ايران

، رئيس جمهوري امريكا، يك يزنهاورآ، از پيش خود و از قول سفير. است 

شاه به .   اضافه مي كند ، شامل تمجيد از شاهمقدمه بر پيام شفاهي او به شاه

به من .  رضايت ندارداز تركيب هيأت وزيران زاهدي: سفير مي گويد 

 ، وزير دارائي شود  وريكائيها اصرار ورزيده اند امينيگفته شده است كه ام

يك عمل انجام شده « و به عنوان  ، پيش از بازگشت من، تشكيل شودكابينه

 . اين اطالع نادرست است :   مي گويد  اوسفير به.  ، به وي عرضه شود »

  مطمئنا . من نمي دانم چه كسي اميني را برگزيده است : شاه مي گويد  

 وجود داشت كه اين فكر در سفارت: سفير مي گويد !  امريكائيها نبوده اند 

، اين فكر كه اعضاي هيأت وگرنه. د تشكيل شود كابينه هرچه زودتر باي

: شاه مي گويد . وزيران بدون شور با او برگزيده شود، وجود نداشته است 

، خواستار كنترل او در جا. رامش مي كنم آا احساس از شنيدن گفته شم

ينده نسبت به آنست كه هيچ دخالتي در آبويژه  مهم : ارتش مي شود 

 .كنترل من بر نيروهاي مسلح انجام نگيرد 

 جان ، و بسياري ديگر از افسران ارتشزاهدي:  به او مي گويد هندرسن 

ت من اميدوارم اعليحضر. خود را براي شاه و كشور به خطر انداخته اند 

در نظر دارد اين : هد شاه پاسخ مي د. د بنحوي قدرداني خود را ابزاز كن

ي اال اين كه افسران بازنشسته را به خدمت بازنم. ورد آقدرداني را بعمل 

 ) كتاب 1211 تا 1206صفحات ! (  مي دهد نها نشان و پاداشآبه . گرداند 

، به وزارت خارجه گزارش هندرسن ) 1953 اوت 27، رانته (357 سند ◄

 در اين ديدار،  زاهدي كمك . است  در باره ديدارش با زاهدياامريك

حل « حالي مي كند تا اقتصادي زيادي را مطالبه مي كند و سفير به او 
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و . ، به اندازه اي كه دولت لنگ نماند كمك مي شود نه بيشتر »مسئله نفت 

نخست : گاه مي كند » آي شورو« زاهدي  او را از پيامش به سفير  روسيه 

 اوت و 19سفير شوروي نسبت به تظاهرات ضد شوروي در « : وزير گفت 

من سعي مي كنم با . حمله به مركز اطالعات شوروي اعتراض كرده است 

دادن پيام اطمينان بخش به سفير، مبني بر اين كه دولت جديد خواهان 

اد شوروي است، حفظ روابط دوستانه با همسايگان خود و از جمله اتح

، تنها به خود براي ريشه كن كردن كمونيستهامن از مبارزه . رام نمايد آ

 1216صفحات ( »  . خاطر راضي كردن اتحاد شوروي دست بر نمي دارم 

 ) . كتاب 1219تا 

، يادداشتي است مربوط به  ) 1953 اوت 27، واشنگتن ( 358 سند شماره ◄

در اين يادداشت،  . شصتمين جلسه شوراي امنيت مليگفتگوهاي يكصد و 

  مي بايد انجام مي تكليف انتخاباتي  را معين مي كند كه حكومت زاهدي

ولي هنگامي كه كنترل وي ...  « :داد تا قرارداد كنسرسيوم را تصويب كند

. ارلمان را فراخواند بطور جدي استوار گردد، انتظار مي رود كه پ

ن صورت آ، انتظار مي رود پس از نتخابات براي تشكيل يك مجلس جديدا

 اكثريت بدون ترديد ارتش براي حصول اطمينان از حضور. گيرد 

، در انتخابات دستكاري و دخالت خواهد محافظه كار در مجلس جديد

 ) كتاب 1220صفحه ( » . كرد 

 وزارت خارجه در باره گفتگوي  به ، گزارش هندرسن316 سند شماره ◄

به او » شوروي » زاهدي در باره رابطه با روسيه  .  است با زاهدياو 

 نخست وزير ضمن گفتگوي ديروز من با زاهدي « :گزارش مي كند 

، وي اظهار كرد كه مي خواهد مرا از تحول روابط ...)536ره تلگراف شما(

تماسهائي از طرف سفارت شوروي با  ا اخير. گاه سازد آ و شوروي ايران

، براي كسب اطالع از سياست دولت جديد نسبت به اتحاد شوروي وي

مايل است روابط عادي دوستانه را ايران پاسخ وي اين بود كه . گرفته شد 
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ي با اتحاد شوروي  حفظ نمايد و اين روابط برپايه شرائط زيرين ممكن م

 :باشد 

، بويژه از دادن  اتحاد شوروي از مداخله در امور داخلي ايران–الف 

 و ساير سازمانهاي خرابكار و پشتيباني اخالقي كمكهاي مادي به حزب توده

 .نها خودداري كند آو  معنوي  از 

 داشته  و از يران رفتار برابر و مساوي با ا، اتحاد شوروي در همه مسائل–ب 

 .شكار و بي ادبانه خودداري كند آانجام تهديدات 

 كشور براساس مزاياي مشترك و متقابل محفوظ و  روابط ميان دو–ج 

 ) كتاب 1230 و 1229صفحات ( » . برقرار باشد 

 خود و پاسخ  به خود را موظف مي بيند پيام سفير روسيهنخست وزير ايران: توضيح 

مفاد اين گزارش، همان پيام است كه مورخ .  گزارش كند سفير امريكاخود به او را به 

ر امريكا نمي گويد تعهد كرده اال اين كه به سفي.  از سوي او به سفير داده بودالدوله سپهر

  .ارد اتحاديه هاي نظامي نشود پايگاه نظامي به امريكا  واگذار نكند و واست، در ايران

، سفير گزارش هندرسن ) 1953 سپتامبر 11 تهران ( 366 سند شماره ◄

زاهدي .  است  به وزارت خارجه  در باره گفتگويش با زاهدي امريكا

د، استعفاء مي تهديد كرده است هرگاه امريكا كمك مالي بيشتري نده

به نخست وزير گفتم از شنيدن صحبت استعفاي شما متأسف هستم « : دهد 

، دنباله كوششهاي خود  شما بعنوان يك ميهن دوست برجستهمطمئنم كه. 

تصور  نست كه قبال آرا براي كشور، تنها بدين خاطر كه وظيفه دشوارتر از 

مك بيشتر را نمي ، وعده كبا وجود اين»  . ، رها نمي كنيد مي كرديد

از نظر من صادقانه نيست كه به شما اين اميد را بدهم كه اياالت «  : دهد  

.  ميليون دالر كمك فوري اعطا كند 40 بيشتر از متحده مي تواند به ايران

 ) . كتاب 1247صفحه ( » 

ربوط به ، يادداشت م )1953 سپتامبر 17، واشنگتن ( 367 سند ◄

 .  است  امريكاگفتگوهاي يكصد شصت و دومين جلسه شوراي امنيت ملي



 ��٠

در اين جلسه، اسميت جانشين وزير امور خارجه گزارش خود را  اين سان 

تا .  ماه كفايت مي كند 6براي   ميليون دالر احتماال 45« : به پايان مي برد 

 يش يابدا بايستي افزميزان حقوق در ارتش ايران.  راه بيفتد اين كه نفت

 نيز از افزايش حقوق در ارتش ، رئيس ستاد ارتش امريكا،  اسميتژنرال.  »

 )  كتاب 1250صفحه (  . ايران حمايت مي كند 

 به وزارت گزارش هندرسن ) 1953 سپتامبر 18، تهران ( 368 سند ◄

    از حكومت زاهدي نزد او، شاه. امورخارجه در باره ديدار او با شاه است 

 :شكايت  مي كند 

يا وي از جريان و پيشرفت امور آ: پس از تعارفات معمول، پرسيدم « 

. رويهم رفته از گردش كارها راضي نيستم : رضايت دارد ؟ وي پاسخ داد 

 در شكايتها. ديد  به دست من مي رسد ني از حكومت جشكايتهاي روزافزو

، از ضعف  اعضاي هيأت وزيران و انتصاب افرادي به سمتهاي اكثر موارد

نها اثبات آكليدي و حساس است كه در گذشته عدم لياقت و يا نادرستي 

 همچنان با كوشش در بازگرداندن افسران بازنشسته زاهدي... شده است 

در چندين مورد . را تضعيف نموده است ارتش ، يق و فاسد به خدمتناال

، هيچ  از قرار معلومن مسائل گفتگو كرده ام اما زاهديمن در باره اي

 » .توجهي به هشدارها و پيشنهادهاي من نمي كند 

و  به شاه » اشارات اعليحضرت دلسرد كننده است «  :  مي گويد هندرسن

 : دهد رهنمود مي

نست كه وي و آ انتشار دارد، حاكي از شايعاتي كه در تهران: به شاه گفتم 

از يك سو گفته مي شود زاهدي .  در مورد ارتش اختالف دارند زاهدي

  ،زند و ازسوي ديگردر ارتش، بدون مشورت با شاه دست به اقداماتي مي 

، از طريق رئيس ستاد  دستوراتي به ارتششاه بدون توجه به زاهدي،

هرگاه زاهدي تشخيص دهد وي « : شاه مي گويد »  .ارتش صادر مي كند

نمي بايستي به ارتش كاري داشته باشد، موجبي براي پيدايش اختالف و يا 
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  به شاههندرسن.  » حتي انتشار شايعاتي در باره وجود اختالف نمي ماند 

ر موقعيت حساس د. سياسي است  ارتش يك نهاد كامال « : مي گويد 

 در ثبات ، ممكن است نآدر كادر و رده باال يا سازمان كنوني، تغييرات 

، شاه نمي بايستي هيچگونه تغييراتي بنا بر اين.  كشور تأثير گذارد سياسي

ي شاه پاسخ م» . گاه كردن قبلي نخست وزير انجام دهد آحداقل بدون 

ماده آگاه سازم اما آاز نيات خود  من مايلم نخست وزير را قبال : دهد 

 كه نخست وزيرممكن نيستم قول دهم از انجام هر اقدامي درامورنظامي

هندرسن به . » ... .، خودداري كنم و اعتراض داشته باشد  است بدان ايراد

خود بطور كلي اعليحضرت مي بايستي دستورهاي مهم « : شاه مي گويد 

در . را از مسير نخست وزير و وزير دفاع به رئيس ستاد ارتش ابالغ كنيد 

ممكن است از برخي اين صورت، نخست وزير و وزير دفاع، هر دو غير 

» . مادگي داشته باشند، بي اطالع بمانند آن آرويدادها كه بايستي در قبال 

ع قبلي من قصد ندارم دستورات مهمي بدون اطال« : شاه پاسخ مي دهد 

  » .نخست وزير به رئيس ستاد ارتش بدهم 

 نمي با وجود خطر كمونيسم،  نمي داند چرا كنگره امريكا:  شاه مي پرسد

يا اياالت متحده آ...  بدهد تواند اعتبارات اضافي در ماه ژانويه به ايران

ل ايران است ؟  خواستار حل مسئله نفت به قيمت از دست رفتن استقال

 اگر مسئله نفت فيصله نيابد، به عقيده من، «:  پاسخ مي دهد  هندرسن

 به نظر من كامال .  استقالل خود را از دست خواهد داد  به هر حالايران

غير ممكن بنظر مي رسد كه كنگره امريكا، چنانچه مسئله نفت حل نشود و 

 » . ، اعتبار بيشتري به ايران اعطا كنداستيا بنظر نرسد كه نزديك به حل 

نتيجه اش بازگشت « زاد انجام گيرد، آهرگاه انتخابات :  شاه مي گويد 

فرين و بدون احساس مسئوليت به مجلس است كه آبرخي افراد جنجال 

زاد آانتخابات غير  رهنمود مي دهد هندرسن. » مايند دولت را فلج مي ن

 نتواند مردان ميهن زاد ايرانآهرگاه از طريق انتخابات « : انجام دهيد 
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دوست كه توانائي و تمايل به تصويب قوانين الزم براي حفظ استقالل 

ايران و تأمين رفاه اقتصادي را داشته باشند، به مجلس بازگردانند، به نظر 

ط كنوني رائ، در شمن مي رسد كه ايجاد يك ايران دموكراتيك و مستقل

 لذا..ممكن نمي باشد، 

 غير دموكراتيك و مستقل موجود ، يك ايران براي مدت زماني– الف 

 باشد و يا

هنين بوجود  آ غير دموكراتيك پشت پرده  براي هميشه يك ايران– ب 

 به شايد « :زاد را مي گيرد، مي گويد آشاه كه جواز انتخابات غير  . »بيايد 

انتخابات نظارت شده « ، تر باشد كه در اين اوضاع و احوالسالمت مقرون 

 . » باشد » 

از نو، به وضعيت ارتش و بودجه نظامي باز مي گردند و شاه خواستار يك 

 مي پرسد هندرسن.  ميليون دالري براي ارتش مي شود 5/3كمك فوري 

 ، فورا » براي تقويت روحيه ارتش « ،  وريلآد تا ماه  مي باييا امريكاآ: 

و ابراز . بله : ورد؟ شاه مي گويد آ ميليون دالري بعمل 5/3يك كمك 

 . اميدواري مي كند امريكا از اين كمك فوري دريغ نكند 

، بهترين در مقطع زماني كنوني: ه مي گويد  به شاو سرانجام، هندرسن

 بايستي براي حل مسائل مالي ايران به كار گرفته شوند  ايرانمغزهاي مالي

چرا شخصي مثل ابتهاج به كار گرفته نمي شود ؟ شاه پاسخ مي دهد به . 

ورده است ابتهاج را بكار بازگرداند ولي زاهدي اين كار را آ فشار زاهدي

  . )1259 تا 1251صفحات . ( انجام نداده است 

،  العمل دالسدستور ) 1953 سپتامبر 23 ، واشنگتن  ( 369 سند شماره    ◄

، در اين سند.  است   سفير امريكا در ايران، به هندرسنوزير خارجه امريكا

  زاهدي–ب دولت شاه  كنسرسيومي را كه مي بايد به تصوي،وزير خارجه

 :برسد، به سفير ابالغ مي كند 
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ن متعلق به آ يك شركت عاملي تشكيل مي شود كه نيمي از سهام – الف 

شركتهاي امريكائي و نيمي ديگر متعلق به داچ شل و شركت نفت انگليس و 

 .مي شود )  درصد 25 ( ايران

، بمناسبت شركت نفت انگليس و ايرانرامت به  براي پرداخت غ– ب 

 75، در واقع، ن، شركتهاي امريكائي و هلنديآكاهش ميزان مشاركت 

درصد مطالبات شركت انگليس و ايران از ايران را به بهائي كه از طريق 

 1262صفحه ... ( . نها معين مي شود، مي خرند آان مذاكرات مستقيم مي

 )كتاب 

 

 مي خواهد وظيفه  و انگلستان  از امريكااناير» شاه« * 

 !ارتش ايران را معين كنند 
 

، از دولتهاي امريكا و  در تهران  شاه توسط سفير امريكا  در دو سند،◄

يا تنها مي بايد آ.  را معين كنند ران مي خواهد وظيفه ارتش ايانگلستان

، از  در صورت حمله روسيهوظيفه پليس در كشور را بر عهده بگيرد و يا

  :؟يدآعهده به تأخير انداختن پيشروي روسها نيز بر

 است به گزارش از هندرسن ) 1953 سپتامبر 29 تهران ( 370سند شماره * 

  . درست يك ماه بعد از كودتا،  خارجه در باره گفتگوهايش با شاهوزير

 : را معين كنند  تقاضا مي كند وظيفه ارتش ايران و انگلستانشاه از امريكا

 سخن ينده ارتش ايرانآامروز، شاه به تفصيل از سردرگمي خود در باره « 

الزم  مرحله اي فرا رسيده است كه اينك كامال : وي اظهار كرد . گفت 

، در باره كاربردهائي كه ز نظرات اياالت متحده و انگلستاناست كه او ا

يا اياالت متحده و  آ. گاه باشد آ، ماده شودآن آارتش ايران بايستي براي 

براي حفظ نظم و قانون در  را انگلستان مي خواهند ارتش ايران منحص

در صورت يا اياالت متحده مي خواهند ارتش آداخل كشور بكار رود ؟ 
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، بتواند دست به اقدامات به تأخير انداز زند و حمله اتحاد جماهير شوروي

از يك موضع دفاعي به يك موضع دفاعي ديگر عقب نشيني كند  متدرجا 

راي  بولي .  نوع ارتش الزم است پليسي، يك ام وظايف صرفا   براي انج؟

 با تهاجم از شمال، نوع ديگري از ارتش مورد مقابله در مدت بالنسبه كوتاه

بخواهد وظايف پليسي را انجام دهد، اگر در حال حاضر ارتش . نياز است 

. ن غير مناسب و غير قابل استفاده است آئي و نوع تسليحات آميزان كار

يا ، داراي سازمان ير اندازنده را انجام دهد به تأخچنانچه بخواهد وظائف

ه منظور تنها وجود نيروي پليسي و چنانچ. ساز و برگ مناسبي نيست 

ن كاسته شده و آانتظامي بود مي بايستي بخش عمده اي از هزينه هاي 

 . ن نيز كنار گذاشته شود آبرخي از انواع ساز و برگ 

ه از من مي كند،  از سوي  اميدوار است سئواالتي ك،شاه اظهار كرد... 

وي . ، مورد بررسي قرار گيرند ن مقام دولت اياالت متحده امريكاباالتري

تصويب رئيس  و تصور مي كند تنها در پي تصميم شوراي امنيت ملي

 توانند داده پاسخ سئوالهاي او مي،  ازگفتگو با انگلستان، پسجمهوري

بنظر او اهميت دارد كه سياست انگلستان و اياالت متحده در اين .  شوند

، تمايلي در سالهاي گذشتهاستنباط او اينست كه انگلستان . باره يكسان باشد 

در برابر تهاجم   كه حتي بتواند موقتا به ايجاد يك ارتش نيرومند در ايران

 )  كتاب 1265صفحه ( »  . تمقاومت كند، نداشته اس

 است به وزارت رسندگزارش هن ) 1953 نوامبر 14 تهران ( 385سند * 

 : در باره تجديد تقاضاي شاه خارجه امريكا

 27 و 22 و 14در خالل هريك از چهار گفتگوي من با شاه  كه در « 

 ينده نيروهاي دفاعي ايرانآاو در باره  ،ته اند نوامبر انجام گرف10اكتبرو

،  تصميمي گرفته شود  هرچه زودترتأكيد كرده و اصرار ورزيده است  كه

اي دفاعي، شامل نوسازي ساز ماده سازي برنامه هآتا در كوتاه زمان كار . 

 .موزش نيروهاي دفاعي انجام پذيرد آ، بازسازي سازمان و وبرگ
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 اكتبر با من،  در باره اخذ تصميم در 14به عنوان مثال، در گفتگوي .       ..

ن نو آ بايد تجديد سازمان يافته و ساز و برگ باره اين كه ارتش ايران

موزش مجدد ببينند تا بتوانند خدمات زير را انجام دهند، آسازي شوند و 

 :هنگ مثبتي داشت آلحن و 

 ، يا  براي حفظ نظم داخلي بعنوان پليس تنها–الف 

 هم بعنوان نيروي پليس و هم به شكل نيروي دفاعي باشد تا بتواند –ب 

 مورد تهاجم تأخير اندازي در پيشرفت دشمن را نيز در صورتي كه ايران

 ... قرار گيرد، دارا باشد 

مادگي را ندارد كه به آن آگاه شوند كه ارتش آهرگاه افسران ارتش 

اع بپردازد و يا حداقل مواضع خود در برابر مهاجم  خارجي  حفظ دف

كند، چگونه مي تواند احساس غرور و سربلندي نسبت به سازمان ارتش 

 »احساس كند ؟  خود 

 

از دو دولتي كه بر !  شگفتا از اينهمه حقارت در برابر قدرت خارجي  : توضيح 

بنا بر سند، .  را معين كند يرانضد ملتي كودتا كرده اند مي خواهد وظيفه ارتش ا

شاه  مي دانسته است  انجام وظيفه پليس در خدمت سلطه اين دو قدرت، حقارت 

 وظيفه ارتش  وسند نمي گويد اما بسا او مي دانسته است  كه كار.  ميز است آ

ايفاي نقش پليس داخلي نيست چه رسد به اين كه تأمين كننده برد و خورد ثروت 

او مي دانسته است ارتش بايد ضامن استقالل كشور به ترتيبي باشد . كشور باشد 

 بكار بردن زور براي تحميل دلخواه خود به ملت ما را، حتي به يكه قدرت خارج

ه در كودتا بر ضد او مي دانسته است  ارتش شركت كنند . خاطر نيز خطور ندهد

با وجود اين، اعتياد .   ندارد و احساس سربلندي نمي كند ، غرورنهضت ملي ايران

نها بخواهد آنش مي دارد از آ، براربابان انگليسي و امريكائيبه حقارت در برابر 

بسا خوب مي دانسته است به ارتش ايران وظيفه . وظايف ارتش ايران را معين كنند
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ور نيست كه آپيش مرگ قواي غرب را دربرابر روسيه دادن،  نه تنها غرور 

با وجود اين، مي بايد  چنان وانمود كند . احساس حقارت را تشديد نيز مي كند 

، ارتش سه نقش، يكي در عمل .  و انگليس استكه خدمتگزار صديق امريكا

 انگليس بر ايران و ديگري ژاندارم امريكا در –پليس حافظ امنيت سلطه امريكا 

هزينه اين سه . پيدا مي كندننده حمله احتمالي روسيه ككند خليج فارس و سوم 

 :مي پرداختند بايد نقش و مستشاران امريكائي را مردم ايران 

  به سوكميسيون  درگزارش جوزف سيسكو، معاون وزارت خارجه امريكا- 1

ژوئن  10مخصوص تحقيق وابسته به كميسيون مجلس  نمايندگان در تاريخ  

  كتابخانه 400 - 401، اسناد تاريخي صفحات  و آمريكاوابط ايرانر( 1975

فروش تجهيزات  نظامي  به ايران از طريق  دولت به دولت،  «: آمده است )كنگره

  ميليارد 3 / 91 به  1972 ميليون دالر  در سال 524به هفت برابر افزايش يافته و از 

  ميليارد دالر در سال  مالي 9/2 و با اندكي كاهش  به 1974ي دالر در سال مال

   1 / 3  معادل 1976تخمين هاي اولية  فروش براي سال  مالي .  رسيده است1975

 .ميليارد  دالر است

 كه در صد باالئي از آنها در  در ايرانتعداد شهروندان دولتي و خصوصي امريكا   

  نفر در 15000 – 16000حهاي نظامي به كار اشتغال دارند، نيز از رقم تقريبي طر

 اين رقم 1980تا سال .  افزايش يافته است1976 نفر در سال 24000 به 1972سال 

 . نفر بيشتر  افزايش  يابد 50000 – 60000به آساني  مي تواند به 

 به رقم يي ها در ايرانابه نظر مي رسد كه در دوران انقالب كل تعداد امريك   

كتاب فراز و فرود « (نگاه كنيد به .  رسيده بود1980پيش بيني شده براي  سال 

 مركز ترجمه و ، ترجمه اردشير لطفعليان ، جهانگير آموزگار از»دودمان پهلوي

تاريخ سياسي  « ب كتا(  و ) 510 ص ،توضيحات مترجم ،1375نشر كتاب ، 



 ��٧

 ، تأليف  سرهنگ غالمرضا نجاتي ،» ) از كودتا تا انقالب ( بيست و پنج سالة ايران

  )   534  ص ، 1371 چاپ اول ،  ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ،جلد اول 

  در همان  ن بني صدر، به قلم ابوالحس درسرمقاله اي ايران  خبر نامه جبهه ملي- 2

  بدنبال گزارش سناي  امريكا: نوشت» اگر ايران ازدست برود«زمان تحت عنوا ن

با آقاي انصاري و شاه .  راهي ايران شد"كيسينجر"در بارة  فروش اسلحه به ايران 

ئي   كيهان هوا.مذاكره كرد و با شاه دو  سه مصاحبه مطبوعاتي براه انداختند 

ن اگر امشب مي بينيد م« :  از قول آقاي كيسينجر  نوشته است1976 اوت 18مورخ 

  "هوشنگ"، دليلش اين است كه مذاكراتم با هنوز كت خود را ازدست نداده ام

از قرار پس از مذاكرات آقاي انصاري در ازاء سالي !! »هنوز  شروع نشده است 

كه  )  1378 اوت 8 و 7ريبون مورخ هرالد ت (  خريد از امريكا ميليارد دالر15

    .! كت آقاي كسينجر را از تن بدر آورده استاو !! براي ايشان رقم ناچيزي است

)  1976 اوت 11نيويورك تايمز  مورخ   ( ،پس از بحث از امور فوق بنا بر تفسير   

  حتي قيم امريكا بدون حمايت مستايران: سنا محل نگراني را اينطور تعيين مي كند

در نتيجه درهرجنگ كه ايران در آن . براي چند روز نمي تواند جنگ كند

بدين ترتيب بدون آنكه اعمال . شركت كند، پاي امريكا نيز در ميان خواهد بود

 ممكن باشد، امريكائيان در پوشش يك قشون حق كنترل از جانب كنگره آمريكا

راست سخن آنست  رك و. ام يك كشورديگر بجنگ وادارخواهند شدبن ديگر

 بلحاظ حمايت افكارعمومي جهاني وامريكائي و ،سو كه ازجنگ ويتنام بدين

رأيي  (، برسرقدرتوجود ميان قوه مجريه و قوه مقننه آمريكابلحاظ  كشماكش م

 داد نتيجه تأثير "آنگوال"ر كه كنگره امريكا در باره منع دولت امريكا از دخالت د

، بعنوان نماينده آن  قوه مجريه امريكا) آن افكار عمومي و اين كشماكش بود

هاي زير يعي و نيروي كار و بازارهاي كشورسرمايه داري كه اختيار ثروتهاي طب
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 قاره جهان 5سلطه را در دست دارد، بر آن شده است كه دخالت هاي نظامي را در

ديگران تحميل سان هم خرج را ب مريكائي انجام دهد و بدينبا قشون هاي غير ا

ران مايه بگذارد و هم گريبان از شر رأي و كنترل كنگره كند و هم از خون ديگ

 »نگراني  كنگره امريكا  نيز بابت از دست دادن اين كنترل است. رها سازد

ن آصدر بني        گرفته بودكه اپيش دست نشانده شاه سياستي ر   بدين سان رژيم

 تنها متضمن  درقشون امريكااما ادغام قشون ايران« :او مي نويسد.را انتقاد مي كند

خطر دائمي دادن خون و صرف مخارج براي ايراني نيست، درگزارش سناي 

ابه سياست سياست شاه بمث: خطري عظيم تر اشاره مي روده امريكا وحرفهاي شاه ب

 از نخست آن بود كه سرنوشت رژيم ،گروههاي حاكمه وابسته بقدرت خارجي

 يكي سازد تا سياست خارجي خود را با سرنوشت منافع غرب خصوصا  آمريكا

 ادغام قشون ،رو از اين. مسلط نتواند در برابر قيام داخلي عليه اين رژيم القيد بماند

تنها بخواست آمريكائيان  نميتوان ،درت مسلط خارجيو اقتصاد كشور را در ق

 تر و خود زمينه ساز قطعي كردن  رژيم  حاكم بمراتب بر اينكار مصر.نسبت داد

شتابي كه تجزيه اقتصاد جامعه بخود گرفته و . سلطه خارجي بركشور است

شترك توطئه م حاصل ،بيگانگي كه قشون ايران از جامعه ملي پيدا كرده است

 رئيس كميسيون "هامفري" تا جائي كه  امروز  بقول .داخلي و خارجي هستند

ر نمي تواند قشون ايران را بحال خود رها كند و  امريكا ديگ ،تهيه كننده  گزارش

 آزاد مي تواند ايران را از  يآيا  دنيا: با توجه  باين امر است  كه شاه مي پرسد

از دست  ري داريد ؟ اگر ايران درخطردست بدهد؟ آيا شما هيچ انتخاب ديگ

 شماره ، ايرانجبهه مليبه نقل ازخبر نامه ( » !يد كرد؟رفتن قرار بگيرد چه خواه

  ) 1355 شهريور ماه ،چهل وهفتم 
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اگر . ، ارتش خصوصي ، سياي خصوصي وجود دارند      و امروز، در امريكا

محروم كرده است، امريكا به » شاهنشاهي «  ، امريكا را از ارتش انقالب ايران

ن روز ديده شد و آواقعيت امروز ، . دنبال گروههاي مسلح دست نشانده نيز هست 

 .ن شد كه بيايد آمد و قدرت طلبي مانع از آمي بايد بكار رهبري انقالب ايران مي 

 در اجتماع بازرگانان ريتش در ايران در بدو مأمو، پارسونز سفير وقت انگليس- 2

 : اظهار داشتانگليسي در تهران

 يكي از كشورهاي جهان سوم است ودر هيچيك از كشورهاي جهان ايران«   

اگر شما مي خواهيد . سوم تغييرات  ناگهاني امر غير منتظره اي به شمار نمي آيد 

بنابراين اولين كاري كه اينجا مي . نيد بايد اين ريسك را هم بپذيريددراينجا كارك

كنيد اينستكه تا مي توانيد كاالهايتان را بفروشيد و فقط درصورتي سرمايه گذاري 

اما اگرمجبور . كنيد كه براي فروش كاالهايتان چاره اي جز اين كار نداشته باشيد

ن حداقل ممكن سرمايه گذاري نمائيد  به ميزا،باشيد در اينجا سرمايه گذاري كنيد

 مانند . وارد شودنتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستانو صنايعي را ا

ن دراي. مونتاژ كه در واقع سوار كردن  قطعات صادراتي انگليسي در ايران است

ي است كه من معتقدم كه ايران بهترين بازارهائمحدوده و با توجه به اين نكات 

 » .شما مي توانيد براي مصرف كاالهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد

  و در ايران آخرين سفير  آمريكا نويسندگان ويليام سوليوان،خاطرات دو سفير  ( 

 چاپ ، مترجم  محمد طلوعي ،سر آنتوني  پارسونز سفير  سابق انگليس  در ايران

  ) 275 ص ، انتشارات علم  ،1373دوم ،

 هم يك  منبع نفت  براي انگلستان دردوران پهلويواقعيت اين است كه ايران«   

 تا 1974 در فاصله سالهاي  .ارزان قيمت، هم يك بازار وسيع و پر منفعت بود

صادرات كاالهاي انگلسي در خاورميانه  بشمار مي ايران وسيع ترين بازار  1978
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رفت و سالي يك ميليارد ليره ارز مورد نياز  انگلستان را در  شرايط  دشوار 

 .اقتصادي  تأمين مي كرد

 را  در رابطه با ايران1970 مهمترين اشتغال فكري انگليسيها در سالهاي دهة      

 تالش درافزايش  صادرات و فروش هرچه بيشتر :بدين سان مي توان خالصه كرد

كاالهاي انگليسي، مشاركت در بهره كشي از نفت ايران، فروش جنگ افزارهاي 

، ن و شير و ناوهاي جنگيفتن و اسكورپيويكالن انگليسي از قبيل تانكهاي چ

  مونتاژ مي شد، تشويق شركتهاي پيكان كه در تهرانفروش  قطعات اتومبيل

انگليسي كه قصد بازاريابي يا مشاركت در امورصنعتي و خدماتي را داشتند، و 

 مقام  انگلستان1974 در سال .كاري نظامي با ايران در جنگ ظفارباالخره هم

چهارم را در زمينة واردات و مقام پنجم را در صادرات ايران داشت و سفارت 

 و ود را در حفظ و گسترش منافع اقتصاديتر فعاليت خانگليس در تهران بيش

 .بازرگاني  انگليسي مصروف مي كرد

 ميزان خريد  جنگ افزارهاي انگليسي  توسط 1977 تا 1967در فاصلة سالهاي     

 ميليارد دالر  بالغ مي شد كه براي صنايع  نظامي نسبتأ 10 به مبلغي  حدود ايران

 مبلغي كالن بشمارمي رفت –  و شوروي با امريكا در مقايسه  –كوچك انگليس 

به همين مناسبت بود كه  . و كمك بزرگي به موازنة  پرداختهاي آن كشور بود

  (.مفتخر شد»سر«لقب،به  مأموراينتلجنس سرويس درايران،شاهپور ريپورتر

مبئي آمده  و بود كه خانواده اش از ب)  پارسياني (اهپور ريپورتر از زرتشتيان ش

 در سفارت امريكا در تهران1953وي در سال . داراي تابعيت انگليسي و ايراني بود

.  فعال بود مرداد بر ضد حكومت ملي مصدق28مشغول بكار بود  و در كودتاي  

 كه  در روي كار آوردن رضا خان به قدرت نقش داشته  بودپدرش اردشير جي

مجموع سرمايه گذاريهاي انگليس در ايران در ) خل هاللين از ما است دا.است
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 ميليون ليره بالغ مي شد و خالصه اينكه انگليسها پيش از  850 به 1356  سالپايان

 ».هر كس  از رژيم شاه استفاده مي بردند

ف عبدالرضا تألي» 1357 تا 1300  دردوران پهلويسياست خارجي ايران«(

 )                                                  487 و 486 فحه هاي ص،1377 نشرپيكان ، ، چاپ چهارم ، هوشنگ مهدوي

 به اتحاديه هاي نظامي را  سخن از پيوستن ايران در همين سند، هندرسن،بهر رو    

  : كشدپيش مي

من اظهار كردم :  و همسايگانش نا ترتيبات دفاعي ميان اير–ب     « 

هرگاه اتحاد شوروي به ايران حمله كند، ايران مي بايستي دست به 

ممكن است نيازمند مدتي زمان باشد  تا اين . عمليات به تأخير انداز بزند 

، لكن دفاع از ايران . يران بيايندكه كشورهاي غربي بتوانند به كمك ا

از برخي از همسايگان  چنانچه اين كشور در موضعي باشد كه فورا 

ن، پيش از آهرگاه ترتيبات . كمكهائي را دريافت كند، تسهيل مي شود 

غاز برخوردهاي رزمي داده شده باشند، اينگونه كمكها مي توانند سريع آ

 .يند آتر و مؤثرتر بعمل 
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 نخست با انگلستان :  به شاه و زاهديهندرسن

نگاه قرارداد نفت را امضاء آرابطه برقرار كنيد و 

 !كنيد
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 كارگزاران كنسرسيوم نفت 
 
 

به   وارد پيمان نظامي نشد و با مجبورشدن او ايران، در حكومت زاهدي:توضيح 

، ايران وارد 1334  فروردين 17 در استعفاء و به نخست وزيري رسيدن حسين عالء

 به زاهدي.  و تركيه و پاكستان و عراق شد  با شركت انگلستان،پيمان نظامي بغداد

دانستني است كه عالء، .   ايران را وارد پيمانهاي نظامي نكندروسها قول داده بود

 آبان كه درمجلس 25يك روز قبل از رفتن به بغداد، براي امضاي پيمان، در روز 

مسجد سلطاني شركت   فرزند سيد ابوالقاسم كاشاني درختم مصطفي كاشاني

به اما .  قرار گرفتن اسالم ذوالقدر، عضو فدائيامظفركرده بود، مورد سوء قصد 

سر  . ضربه وارد كند با اسلحه به سرعالء ذوالقدرمجبور شد علت گيركردن گلوله، 

زخمي پيدا كرد و عالء از مهلكه جان سالم بدر برد و به بغداد  رفت و مختصر او 

 . را امضاء  كرد» پيمان بغداد«

 كرده  و انگلستانبه امريكا» ارتش «  و و زاهدياينهمه خدمت كه شاه وجودبا     

 :  به شاه مي گويد هندرسن اند،
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، بر اساس ائي به دولت اياالت متحده امريكا من هنوز توصيه ه–ج     « 

زيرا به نظر من .  ننموده ام رانينده ارتش ايآ پيرامون  با او گوهايم تفگ

دت براي ايران، بدون داشتن مي رسد كه تنظيم هرنوع برنامه دراز م

، در اين باره كه مسئله نفت در نچه هم اكنون دارمآنهاي بيشتراز اطمينا

اگر اين . ، مثمر ثمر نيست  زماني سه يا چهار ماه حل مي شودمحدوده

 براي نگهداري و پشتيباني از ارتشي كه قادر به مسئله حل نشود، ايران

بدون فيصله يافتن مسئله . حفظ قانون و نظم باشد، با مشكل روبرو مي شود 

مندانه اياالت متحده نيز نمي تواند داراي  نفت، حتي با كمك سخاوت

ارتشي باشدكه توان به تأخيرانداختن پيشروي قواي مهاجم از شمال را 

  )1302 تا 1299فحات ص( » . داشته باشد 

 هرچند كارگرداني. مد نفت نبود و ارتش بودآ، دراما در دوران مصدق: توضيح 

 بود، اما  و ديگري كاشاني اهللا، يكي بهبهانييتآ مرداد با دو 28كودتا در روز 

  به و سفير امريكا. رفتبدون ورود بخشي از ارتش به عمل، كودتا انجام نمي گ

 ! اگر نفت را به ما ندهيد، ارتش بي ارتش : صراحت مي گويد 

 

نخست با :  مي خواهد  از شاه و زاهديسفير امريكا    

مجلس را  رابطه برقرار كنيد و سپس انتخابات انگلستان

، قرارداد نفت را امضاء  فوت وقتانجام دهيد و بي

 : !كنيد 
 

حاوي يادداشت  ) 1953 اكتبر 18 ،واشنگتن ( 372 در سند شماره ◄

، يكا، وزير امور خارجه امر  است  كه دالس، وزير خارجه انگلستانايدن

، رابطه پيش از هركار:   ايدن نوشته است .  فرستاده است براي هندرسن
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 براي حل مسئله نفت گفتگو و بعد .  ان مي بايد برقرار شود  و انگلستايران

 را ت  بنا بر اين سند، امريكا  هووردالس از هندرسن خواسته اس.  شود 

 ايدن از دالس مي . معين مي كند تا  حل مسئله نفت را تصدي كند 

گاه شدن او از نظرهاي انگلستان، هوور به ايران سفر آخواهد تا پيش از 

 ) . كتاب 1270 و 1269صفحه هاي  . ( نكند 

 در حاوي توضيح دالس ) 1953 اكتبر 19، واشنگتن ( 373 سند شماره ◄

،  يك  بطور خالصه، وزارت خارجه انگليس: است باره نظرهاي انگلستان

راه حل بلند مدت را بسيار ترجيح مي دهد و عقيده دارد كه يك راه حل 

 موقت، 

 . طرح و الگوي هر راه حل نهائي را تعيين مي كند – 1

 ممكن است بطور نامحدود ادامه يابد و يا الاقل از فشار وارده به – 2

، رويه و نگرش كنوني  بعالوه.م به حل نهائي بكاهد يان براي اقداايران

، عرضه دولت ايران بهترين فرصت را براي دستيابي به يك سازش نهائي 

  با وجود اين ، هر گاه بنابر گفتگو در باره يك راه حل موقت .مي كند 

ن  خواستار رعايت شدن شرائطي مي شود كه معنائي جز ايباشد، انگلستان

 :نمي دهند كه قرارداد بلند مدت نفت بايد امضاء شود  

 .  بانك جهاني را ترجيح مي دهد  اگر راه حل موقت باشد، انگلستان– 1 

فروش نفت از  از دعاوي خود نسبت به  شركت نفت انگليس و ايران– 2

 . چشم نمي پوشد  اما از ديگر فروشهاي نفتسوي بانك چشم مي پوشند

مدها براي غرامت كنار آ اساسي و حتمي است كه بخشي از در– 3 

 . گذاشته شود 

 . شركتهاي مهندسي انگليسي نيز بكار گرفته شوند – 4

 . درصد تجاوز كند 50مد نفت نبايد از آ از در سهم ايران– 5 

 درصد باشد 50 بايد   در هر توافقي، سهم شركت نفت انگليس و ايران- 6 

  ) .1272 تا 1270صفحه هاي . ( 
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 به وزارت گزارش هندرسن) 1953 اكتبر 9 ، تهران ( 374 سند شماره ◄

 كه چرا شاه فرمان  در باره توضيح خواستنش از عالءخارجه امريكا

 ، نمي خواهد صادرنمي كند ؟ و پاسخ شاه كه زاهديانتخابات مجلس را

هندرسن از زاهدي بخواهد كه او از شاه درخواست صدور فرمان 

 ! : ورد آانتخابات را بعمل 

خرين نظر آ، در شب ششم اكتبر، وي  وزير درباردر ضمن گفتگو با عالء« 

اي او توضيح دادم چرا رجحان من بر. مرا نسبت به مجلس و سنا پرسيد 

دارد كه شاه با صدور فرماني دو مجلس را منحل و برگزاري انتخابات 

نمي توانم درك كنم چرا شاه بنظر مي : گفتم . جديدي را اعالم كند 

با من موافق است : عالء گفت . رسد كه مايل نيست اين كار را انجام دهد 

 به من اطالع داد  او با شاه گفتگو ، عالء در اوايل صبح روز هفتم اكتبر... 

كرده و شاه نه تنها  ابراز تمايل كرد فرمانهاي الزم را صادر كند، بلكه مي 

ن را در خواست كند، فرمانها را صادر مي آ صدور گويد چنانچه زاهدي

اضاي به زاهدي اصرار بورزد  هرچه زودتر از شاه تق ) هندرسن... (كند 

 .  صدور اين فرامين را بنمايد 

 رفته  گزارش مي كند كه صبح روز هفتم اكتبر به ديدار زاهديهندرسن

 عقيده دارند كه از نقطه نظر اياالت متحده و انگلستان: و  به  او گفته است 

ي به جاي مجلس ناقص تصويب قراردادها ، ترجيح دارد كه مجلس كامل

ممكن است پرسشهائي مطرح شوندكه چرا  بعدا . كنوني وجود داشته باشد 

 بويژه كرسيهاي ، استعفاي نمايندگان خالي شده اندكرسيهائي كه به علت

به نظر من، هرگاه حكومت او بتواند .  اشغال نشده اند  نمايندگان تهران

 شده باشند،  قرار ه به نحو مقتضي انتخابمورد پشتيباني مجلس كاملي ك

 نه تنها از لحاظ داخلي، بلكه از نظر جهاني نيز ، بگيرد، بعدها  حكومت او

 . موقعيت نيرومندتري پيدا خواهد كرد 
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 برگزاري : توضيح مي دهد چرا با انجام انتخابات موافق نيست زاهدي   

به عالوه چنانچه قرار باشد . قت است انتخابات عمومي نيازمند چند ماه و

تخابات عمومي تشكيل مجلس منحل شود و مجلس جديدي در نتيجه ان

يك مجلس  ، برخي از عناصر ملي وي را متهم مي سازند كه عمدا شود

فرمانبردار و دست به سينه انگليسي ها و امريكائيها را جانشين يك مجلس 

 .ملي كرده است

قوت استدالل او را در مي يابد و نمي :  مي گويد  به زاهدي سفير امريكا 

 خواهد او را براي دست زدن بكاري تحت فشار بگذارد اما  

 و. ينده نزديك بايد تصويب شوند آ برخي قوانين مهم در –الف 

 را  مي بايستي در هر مجلسي كه اين قوانينطق ايرانا تمام من– ب 

 .تصويب مي كند، نماينده داشته باشند 

 با جلوگيري از تكميل انتخابات و فراهم نمودن موجبات  مصدق– ج 

، موفق شده بود توانائي و تأثير بخشي مجلس  نماينده50استعفاي بيش از 

 . كنوني را از ميان ببرد 

لس توانائي بشود، او بايد از شاه  بتواند داراي مج  براي اين كه ايران–د 

درخواست مي كرد مجلس را منحل و برگزاري انتخابات جديد را اعالم 

، اين موضوع را با شاه در  نها، بهنگام صرف من اميدوارم او بتواند... كند 

 نخست وزير قول داد بهنگام صرف نهار با شاه، در باره اين ...ميان بگذارد 

  .موضوع گفتگو كند

 را نيزهرچه  مي خواهد رابطه با انگلستان از زاهدين، هندرسنآز پس ا

همچنين سپاسگزار مي شوم هرگاه : به زاهدي گفتم : زودتربرقرار كند 

  وي موضوع ازسرگرفتن روابط ديپلماتيك با انگلستان،ضمن صحبت با شاه

من مي دانم كه او و شاه عقيده دارند . مطرح كند نيز ينده نزديك آرا در 

كه ترجيح دارد از سرگيري روابط ديپلماتيك بطور همزمان با حل مسئله 
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متقاعد شده ام كه از  اما با تعمق بيشتر، من كامال . نفت انجام بگيرد 

 ...  سرگيري روابط ديپلماتيك با انگلستان، هرچه زودترمي بايد انجام گيرد 

ماده  آ پاسخ مي دهد او ترديد دارد كه افكار عمومي ايراندي     زاه

، بدون حل مسئله نفت و پذيرفتن ازسرگرفتن روابط ديپلماتيك با انگلستان

وي .   باشد يا الاقل برداشتن گامهاي مشخصي در جهت حل مسئله نفت، 

، قبل ازحل مسئله نفت،  انگلستان در تهراننست كه هرگاه سفارتآنگران 

باز شود، مورد سوء استفاده مليون افراطي شود و به روابط ايران و 

 در قانع كردن مردم ايران به اين كه مصدق. انگلستان لطمه وارد كند 

 موفق ، با يكديگر ارتباط دارند،ه نفت و روابط سياسي با انگلستانحل مسئل

، بدون حل ت جديد روابط خود را با انگلستانهرگاه حكوم . بوده است

ن مي رود كه بسياري از ايرانيان تبليغات آمسئله نفت از سرگيرد،  بيم 

عناصر مخالف و دشمن را، دائر براين كه حكومت جديد عروسكي در 

 . است، باوركنند دست انگلستان و امريكا

ماده پذيرفتن از  آ نيزمي بايد توده مردم را مي گويد بنظر اوهندرسن

و . اما اين امر نيز به زمان زياد ندارد . كرد سرگيري روابط با انگلستان

.   تمكين مي كند و قول مي دهد در اين باره نيز با شاه گفتگو كند زاهدي

 اطالع مي دهد كه از زاهدي موافقت را گرفته ءبه عال هندرسن، فورا 

گاه ساختم و پيشنهاد كردم وي آعالء را از مفاد گفتگو  من فورا : است 

عالء پاسخ مي .  ازاين مطلب، مطلع سازد شاه را پيش ازديدار با زاهدي،

ل مجلس و من مي دانم كه شاه از درخواست صدور فرمان انحال: دهد 

 و  روابط ايراناما ترديد دارم كه شاه از سرگيري. سنا استقبال مي كند

 اكتبر، 8بعد از ظهر .   را عاقالنه بداند ، پيش ازحل مسئله نفت،انگلستان

اردشير زاهدي به هندرسن اطالع مي دهد كه شاه به پدرش اصراركرده 

و . همزمان منحل شوند است هر دو مجلس شورا و سنا مي بايستي 

اقدامهاي الزم براي انجام انتخابات دو مجلس در چند ماه بعد، انجام 
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و . اما او هنوز نمي داند تصميم نهائي پدر او در اين باره چيست . گيرند 

 . نيز اردشير نمي داند نظر شاه در باره از سرگيري رابطه با انگلستان چيست

انتخابات دو  پيش از:  به دستور سفيرگردن مي گذارندشاه و زاهدي: توضيح 

بدون كم و زياد مجلس وپيش از تسليم قرارداد كنسرسيوم به حكومت زاهدي كه 

 تيك با انگلستان، رابطه ديپلمان مي بايد به تصويب مي رسيد آشدن يك واو

ني كه به وطن خويش كسا. وردآبعمل » شخصيتها « دعوتي از زاهدي . تجديد شد

. ن اجتماع شركت نكردند آ مي انديشيدند، در ن و كرامت ملت ايرانآو استقالل 

 .  اين اجتماع كه صورت سازي بيش نبود،  رابطه با انگلستان تجديد شد نبال به د

 

 ميان انگليس و ،كشماكش بر سر سهم از نفت ايران* 

  :امريكا
 

 به وزارت گزارش هندرسن ) 1953 اكتبر 29، تهران  ( 377 سند ◄

خارجه درباره ديدار خود و هوور، مأمور امريكائي به تصويب رساندن 

 را مي 50 – 50زاهدي اصل .  پيرامون نفت است داد نفت با زاهديقرار 

 :پذيرد 

 بر  را هار كرد هر راه حلي كه سهم ايران نخست وزير اظطي گفتگو،« 

ود مي جبه  دشواريهائيبراي دولت  مسلما ، پنجاه قرار دهد–اساس پنجاه 

ن فرمولي براي  كه چنا به مردم  ايران اين طور تفهيم شده است. ورد آ

تنها مي هوور خاطر نشان كرد كه نفت ايران ... است ايران غير عادالنه 

ره به بازارهاي جهاني  راه خود را دو با،توانست بر اساس ضوابط بازرگاني

 50 – 50 از ذكر و تصريح فرمول احتمال دارد بتوان در موافقتنامه .بگشايد 

 دريافتي ايران ن، فرمولي بدين مفهوم نهاد كهآاجتناب نمود و به جاي 

رهاي داراي وضعيت ، نبايستي كمتر از دريافتي كشوازبابت هر تن نفت
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، نخست پس از گفتگوي بيشتر. ميانه باشد كاملة الوداد و دوست در خاور

ر بر اين كه وزير بنظر رسيد كه با اكراه و ناخوشحالي، به نظرهاي ما  دائ

، دو باره به بازارهاي جهاني ابل مالحظه اي، بمقدار قنفت ايران نمي تواند

توانند اين نفت را بهمان بهاي ارزاني راه يابد مگر اين كه توزيع كنندگان ب

، بخرندانند در ساير كشورهاي خاورميانه خريداري كنند  كه  مي تو

 » . }گوش داد{

، اداره  نصف قيمت خريدن نفت راضي نيستند، تنها به اما خريداران     

 :  مي كند  تمكين را نيز مطالبه مي كنند و باز زاهديصنعت نفت

ل، مي ، به هرحااز پيش درك كند كه توزيع كنندگان بايد ايران« 

، پااليش  و تحويل نفت داشته باشند  تا بتوانند بايستي كنترل كافي برتوليد

، حساب كنند و براي نظم نفت و محصوالت نفتي از ايرانروي صدور م

 . ند تهيه قراردادهاي توزيع و فروش نفت اقدام كن

، به اندازه كافي، دشوار است وزير تكرار كرد كه براي هر دولتينخست    

  قيمت نفت و 50 – 50، بخاطر پذيرفتن روش محاسبه كه با مردم ايران

، براي با اين حال.  ، روبرو شود عت نفتچشم پوشيدن ايران از اداره صن

، بسيار دشوار است كه قراردادي را ديگريومت حكومت او و يا هر حك

شكار يا پنهان شركت نفت ايران و انگليس به آببندد كه متضمن ورود 

دولت ايران ممكن است با فروش نفت خام و محصوالت ... ايران باشد 

نفتي خود به يك گروه شركتهاي توزيع كننده كه شامل شركت نفت 

حتي ممكن است برخي مزاياي ايران و انگليس نيز باشد، موافقت كند و 

نفت ، شركت با وجود اين.  هي در ايران بدهد عملياتي به چنين گرو

 سهامدار اقليت در چنين گروهي باشد  يكايران و انگليس نبايد بيش از 

، طي ه خاص مي تواند به شكل مناسب تريهوور اظهار كرد اين نكت... 

 عقيده من نه تنها دشوار ولي به. مذاكرات مورد توجه و بررسي قرارگيرد 

 بلكه بسا از نقطه نظر منافع ايران غير عقالني باشدكه ايران به ،است
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، در گروه توزع كننده 50 – 50كتهاي نفتي حداقل تا حدودمشاركت شر

نخست وزير فكر كرد احتمال . كه ممكن است تشكيل شود، اعتراض كند 

،  شركتهاي انگليسيو سايردارد ممكن باشد شركت نفت ايران و انگليس 

 و 1279صفحه هاي ( » .  درصد شركت جديد را داشته باشند  ،50تواما 

 )  كتاب 1280

 نوامبر 9 ، واشنگتن  ( 383 بنا بر سند ، پس از گرفتن موافقت از زاهدي◄

:  اطالع مي دهد   به هندرسندالس، ، در سود شركتهاي امريكائي )1953

 : در مخالفتش با موارد زير حمايت مي كند  از دولت ايرانامريكا

  درصد انگليسي ها 50 مخالفت با مشاركت بيش از –الف 

 مخالفت با تخصيص سهمي بيش از اقليت سهام براي شركت نفت –ب 

  و انگليس وايران

 و انگليس براي ن مخالفت با هر تالشي كه از سوي شركت نفت ايرا–ج 

 1295صفحه . (يد آ، پيش از تشكيل كنسرسيوم بعمل تملك مجدد اموال

 )كتاب 

مرانه او با شاه آفتار  را با ر با مصدقي است كه رفتار هندرسنبرهر ايران: توضيح 

 مقايسه كند تا تفاوت شخصيت مستقل با شخصيت دست نشانده را و زاهدي

تا . يابد زاد انديش با شخصيت زورپرست را درآتا تفاوت شخصيت . دريابد 

 حقوق ملي ايرانيان را وجهه همت خويش كرده است تفاوت شخصيتي كه احقاق

وشي از اين حقوق را وسيله يافتن مقامي با  چشم پرا  با شخصيتي در يابد كه

تا تفاوت شخصيت با دانش از شخصيت بي  . موقعيت دست نشانده كرده است

تا دريابد چرا هندرسن نمي توانست همان زبان و لحن را با . دانش را دريابد 

 مصدق بكار  برد كه با شاه و زاهدي بكار مي برد، 

 كسي كه در -  و هوور با استفاده از بي سوادي زاهدي، هندرسن     درحقيقت

با تمديد قرارداد در واقع كاله سرانگليسي ها و  «:دست نشانده گفت مجلس
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يي ها رفته، براي اين كه تا هفت هشت سال ديگر نيروي اتم جاي نفت را آمريكا

دراين صورت  هرچه از .  بي مصرف مي ماندمي گيرد و ذخايرنفت ايران

سخنان زاهدي درجلسة هيئت رئيسه  از (» كنسرسيوم بگيريم وجهي است بازيافتي

تأليف سرهنگ »  سالهاي مبارزه و مقاومتمصدق«به نقل از كتاب سنا، و شورا

 جلد ،1378چاپ دوم،   ،  مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، تهران،غالمرضا نجاتي

 نشر از ،»  گذشته چراغ را آينده است«(  و نگاه كنيد به كتاب) 345 ص ،دوم

 با او، منطق صوري را روش مي كنند وقتي به او مي ،- ) 653 ص ، 1355  ،جامي 

گويند شركتهاي نفتي نمي توانند نفت ايران را به بهائي بيشتراز بهائي بخرندكه از  

 چرا كه. ميانه مي خرندكشورهاي ديگر خاور

به بهائي بسياركمتر از نصف به نصف قيمت و در واقع  نها نفت را صورتا  آ- الف 

  بنا بر -ب . مي خريدند و به مصرف كنندگان به تمام قيمت مي فروختندقيمت 

 بطور مستقيم به مصرف كنندگان نفت مي فروخت، هم انحصار اين، هرگاه ايران

و هم از فروش بسا كمتر از ثلث نفتي كه ي شكست ي نفتي را مشركتها

  و .وردآمد بيشتري بدست مي آ، درنسرسيوم استخراج مي كرد و مي بردك

 چون مستقل بود، مي توانست برنامه رشد جامعي را به اجرا بگذارد و از شمار -ج 

ا از دست  مرداد تنها اختيار نفت ر28كودتاي . فروشندگان نفت خام بيرون برود

نها ستاند و به قدرت خارجي داد و نيروهاي آ بدر نبرد، حاكميت را از مردم ايران

نكه در رشد مستقل ايران بكار افتند، در تخريب مباني استقالل و آمحركه بجاي 

 .از ميان بردن توان رشد، بكار افتادند 

 در خاطراتش شرح مي ، قرارداد بهر رو، اميني وزير دارائي رژيم كودتا و عاقد    

، به مرحوم دكتر فخرالدين قرارداد كنسرسيوم را آوردم به هيئت دولت«: دهد كه 

شادمان گفتم آقاي شادمان،  شما هم نمايندة نفت بوديد هم انگليسي شما خوب 
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حاال همه به . من هم فارسي را مي خوانم. است، شما نسخة انگليسي را بگيريد

 گفت آقا  كرديم چند تا ماده را كه خوانديم سپهبد زاهديشروع. گوش هستند

آقايان اصال  . صبركنيد، آقاي دكتر اميني سه ماه است هر روز مشغول اين كاراست

بله؟ : شادمان گفت. د فهميدناين را هم تا آخر بخوانيد نخواه. هيچ وارد نيستند

اين تصويب نامه را . تلف نكنيدبنابراين وقت . زاهدي گفت شما هم نمي فهميد

 ». تصويب نامه را امضاء كردندءوزرا. امضاء بكنيد

   ) 119 ص ،نشركتاب ، تهران  ،خاطرات دكتر اميني ( 

آقا خدا مي داند « :دكترمصدق درهمان زمان درزندان به بزرگمهر مي گويد    

 يك سال طول كشيدكه قرارداد. ي مثل اينها نمي كرد هم با بي پروائوثوق الدوله

خبراين قرار داد درسويس، ماه اوت كه دركوهستان سويس با .  بسته شد1919

اوت آنجا شهريورتهران است .  بودم رسيد، روزنامه را خواندم، فهميدم احمد

بله . شود خنك مي ولي تهران) اروپاست( اول گرماي آنجاست،ولي اوت. مثال 

 .احمد بچة ده يازده ساله بود، گريه كرد. آقا خدا مي داند تا صبح من گريه كردم

به يي ها  ميليون دالر كه آمريكا45 تو روزنامه خواندم.  اينها چار اسبه مي روند   

اب ؟ در نمي دانم به كدام شماره حس.  داده اند، تا فروردين بيشتر نيستزاهدي

 )  ، به نقل از مجلة تايم32 / 11 / 27كيهان ( كيهان نوشته، ببينيد 

آقا چه زحمتها . تر استغارتگر  هم از اينها به.  واقعا  آقا اين دولت نيست   

 9در روزنامه خواندم كه .  چه شب و روزهايي با تشويق كار كرده ايمكشيده ايم، 

 مادة نفت را در اولين جلسات  9. ندماده را مي خواهند در مجلس تغيير بده

آقا اين مملكت نشد،  . هر كاري كه انگليس ها  مي خواهند، بكنند . پيشنهاد كنند

 .خدا مي داند هيچ جا اين طور نمي توانند  بكنند. اين ملت نشد
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در حال اشك (   »...به فكر آن همه رنجها، مشقتها. ديشب تا صبح خوابم نبرد    

 )ريختن

را مي اندازيد آسمان دلداري دادم كه آقا يك سيب «: د گمهر مي گويبزر    

 ».هزار چرخ مي خورد

خودت ديدي كه من براي شخص خودم به . آقا با چرخش كار ندارم« :گفتند 

عكسهاي خرابي خانه ها را آوردي، اثري از تأثر  . هيچ چيز اهميت نمي دهم

اين مملكت از دست مي . ا ندارمديدي؟  من به هيچ چيز كه مال خودم باشد اعتن

چطور مي شود ديد مقدمات از بين رفتنش را با  اين . اين معشوقة  ماست. رود

با دستمال آب بيني را . اشك شدت كرد(جسارت  فراهم كنند؟  اين كار نشد

 ) پاك كرد

داشتيم مستقل مي . چرخ مي زند يعني چه؟ آرزو داشتيم ما هم مستقل باشيم  

  شدكار كه همه چيز مملكت را بدهند؟اين هم. شديم

 با من براي نفت صحبت مي كردند، مي گفتم اول تكليف غرامت را معين     

حاالمي بينيم اين دولت مي گويد نه، نمي شود، اول . كنيد، بعد كارهاي ديگر

براي اينكه . همان حرف انگليسي ها را اينها مي گويند. نفت را  ببريد بعد غرامت

ي زخم باشد، هركاري دلشان مي خواهد بكنند؟ نفت را ببرند، غرامت استخوان ال

 .همان طور بماند؟ اين براي مملكت كار نشد 

. امتياز تنباكو يادم هست ريختند به دربارناصرالدين شاه ، امتياز پيش نرفت      سر

 امروز اين تانكها كه خانة مرا با آن خراب مردم مثل اينكه خون ندارند، چه كنند؟

 . كردند، مردم را جلو مسلسل مي گذارند و به هم مي دوزند

ميليون دالر، مي  45. را مي فروشد با جسارت همه چيز    اين دولت چقدر 

يي مي نويسدتا فروردين بيشتر نمانده؛ ببينيد مجلة آمريكا.  ميليون تومن450شود
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، شاه چرا اين جورشد؟ چه چه كردند؟ براي مردم چه كاري صورت دادند؟ خدايا

 خواهد شد عاقبت كاراين مملكت؟

 ».آقا اينها مرا چنان متألم ميكندكه ديشب حالم خيلي بدشد

 به كوشش عبداهللا مهري جليل بزرگ يادداشتهارنجهاي سياسي دكترمحمد مصدق(

 ) 49 تا 47 فحه هاي  ص،1370 ،  نشرروايت ، برهان

 همچنان اصرار مي ورزد پيش از هركار،  رابطه حكومت چرچيل  ◄

 19، لندن(   390شماره  سند: از سرگرفته شود  و انگلستانديپلماتيك ايران

 در انگلستان به وزارت خارجه لدريچ، سفير امريكاآگزارش  )  1953نوامبر 

 و امريكا و شامل پيش نويس اعالميه مشتركي است كه حكومتهاي زاهدي

اين اعالميه كه .  و لندن مي بايد منتشر مي كرده اند چرچيل در تهران

تجديد روابط را اعالم مي كند،  اطمينان مي دهد كه مشكل نفت راه 

تمايالت ملي مردم ايران درمورد منابع «  پيدا خواهد كرد كه حلي را

 )كتاب 1314و1313صفحات(».ورده خواهد ساختآطبيعي كشورشان رابر

 30 لندن ( لدريج به وزارت خارجه امريكاآ، گزارش 391 سند شماره ◄

 باره تشكيل پيرامون گفتگوها با مقامات انگليسي در ) 1953نوامبر 

هور، نماينده حكومت امريكا براي حل و فصل . كنسرسيوم نفت است 

  به انگليسي ها اصرار مي ورزد با تشكيل كنسرسيوم نفت مشكل نفت ايران

 اظهار مي كند كه حكومت در ، وزير خارجه انگلستانايدن. موافقت كنند 

 نفت انگليس و ايران و مجلس انگلستان متعهد است كه به برابر شركت

، با تشكيل كنسرسيوم با وجود اين.  فق ممكن دست يابد بهترين توا

ايرانيان از گفتگوهاي « نند مبادا آاال اين كه نگران .  موافقت مي كند 

گاه شوند و توان چانه زني انگليسي ها آ مقدماتي در باره كنسرسيوم مسلما 

 ) كتاب 1318 و 1317صفحات . ( » تشان برود از دس

 به وزارت خارجه گزارش هندرسن ) 1953 دسامبر 3، تهران ( 393 سند ◄

عبداهللا انتظام، وزير .  است  و انگلستاندر باب از سرگيري روابط ايران
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 به او اطالع مي دهد ايران تصميم گرفته است خارجه حكومت زاهدي

هرگاه حكومت انگلستان . روابط ديپلماتيك با انگلستان را از سر گيرد 

 دسامبر  به وقت 5 بعد از ظهر روز 2، اعالميه مشترك  ساعت موافق باشد

 مي كاوزير خارجه به سفير امري.  انتشار پيدا كند تهران، در تهران و لندن

گويد  به اين مناسبت، زاهدي مي بايد نطق كوتاهي خطاب به مردم 

مفاد اين سخنراني دوستانه است اما اظهار خواهد شد . ايران ايراد كند 

مسئله نفت البته بايستي تنها در محدوده قوانين جاري ايران فيصله « كه 

بياني كند كه حكومت سفير هشدار مي دهد مبادا نخست وزير . » يابد 

بهترين « وزير خارجه به او اطمينان مي دهد . انگلستان بدان اعتراض كند 

. ( » مساعي خود را براي ويرايش سخنراني ، با توجه به نظر سفير، بكار برد 

 ) كتاب 1321 تا 13219صفحات 

 لدريچ، سفيرآگزارش  ) 1953 دسامبر 5 لندن  ( 394 سند شماره ◄

در اين گزارش، او اطالع مي .  در لندن، به وزارت خارجه است امريكا

دهد انگليسي ها بطور ضمني با تشكيل شدن كنسرسيوم موافقت كرده اند 

 شركت بزرگ نفتي 6 و انگليس با و موافق هستند كه شركت نفت ايران

 ) . كتاب 1322صفحه ( كنند امريكا، بر سر چند و چون كنسرسيوم گفتگو 

يادداشت  ) 1953 دسامبر 8، واشنگتن ( 395 سند شماره ◄

بنا بر اين يادداشت ، وزارت خارجه . ، مشاور حقوقي است (Phleger)فلگر

 و  شركت نفتي و شركت نفت ايران6 مخالفتي با اجالس نمايندگان امريكا

وزارت دادگستري نيز  با اينكار موافق است و از دادستان . ليس ندارد  انگ

كل نيز خواسته شده است كه با اين امر موافقت كند و او نيز موافقت 

كرده و خواسته است يك نماينده از سوي حكومت امريكا در اين جلسه 

وزارت خارجه به او اطالع داده است هوور شركت خواهد . شركت كند 

 ) كتاب 1324صفحه ( كرد 
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 به سه . برودشاه اجازه مي خواهد به واشنگتن

تصويب قرارداد : شرط موافقت مي شود

 ...كنسرسيوم و
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 من اين دادگاه را امريكائي مي بينم   :  مصدق

 

 تا بايد زاهدي، شود انجام بايد » شده كنترل «انتخابات : هندرسن* 

  :بماند كار سر بر نفت قرارداد تصويب

 

:  است ورد وضعيت ايرانآبر )  1953 نوامبر 16 واشنگتن  ( 387 سند ◄

، بر سركار 1954سبه ميانه رو، تا پايان سال احتمال مي رود دولتهاي بالن

 ه مشكل  بمانند هرچند با س

 تصميمي و تزلزل اراده شاه و  بي –الف 

  و عدم احساس مسئوليت توسط عناصر گوناگون جامعه سياسي ايران–ب 

 . بي ترتيبي و سركشي و نافرماني مجلس – ج 

    نيروهاي نگهبان امنيت كه به شاه وفادار هستند توانائي سركوبي سريع  

 تهديدي براي دولت  دارند و حزب تودهشفتگي هاي پياپي داخلي راآ

 ) كتاب 1307 و 1306صفحات ( يد  آبشمار نمي 

 است به گزارش هندرسن ) 1953 نوامبر19، تهران ( 388 سند شماره ����

ا هشدار دراين گزارش، او به وزارت خارجه امريك . وزارت خارجه امريكا
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.  نيايند  برمي دهد مراقبت كند انگليسي ها درصدد تغيير حكومت زاهدي

لذا دو دولت . ، حكومت زاهدي بايد برسركار بماند زيرا تا پايان كار نفت

، مي بايد همĤهنگ و همسان عمل كنند تا  در رفتار با شاهريكا و انگلستانام

 ) كتاب 1310 و 1309صفحات .   (اهدي پشتيباني كند شاه از حكومت ز

 به وزارت خارجه هندرسن ) 1953 نوامبر 19، تهران ( 389 در سند  ◄

 مشكل ، براي حكومت زاهدي اطالع مي دهد كه محاكمه مصدقيكاامر

« : و تصريح مي كند .  اراده شاه انجام مي گيرد ايجاد مي كند و به

روي ) شاه و زاهدي ( كنترل شود و هر دو، انتخابات مجلس بايستي كامال 

در پايان سند، . »توافق كنند ت نامزدهاي انتخابات  بايدمشتركافهرس

بركناري ناگهاني زاهدي احتمال « هندرسن به اين نتيجه مي رسد كه 

 روهاي مخالف با حل مسئله نفت بشود و مي توانددارد موجب تقويت ني

هر قرار و مداري  را كه اينك براي حل مسئله نفت گذارده شده است را 

 ) كتاب 1313 و 1311صفحات ( »  . برهم زند

شركت كنندگان در كودتا، از : شكار مي كند آسند واقعيت ديگري را : توضيح 

زيرا پيروز اين محاكمه را .  بوده اند  مخالف محاكمه مصدق،جمله زاهدي

نجا آ و در  تبعيدآبادنها مصدق مي بايد به احمدآبنظر . مصدق مي دانسته اند 

هرچند كينه شخصي . اما شاه اصرار بر محاكمه داشت. تحت نظر زندگي مي كرد

» فصل الختام« و مي خواست اين بود كه اعلت  اين اصرار بود، اما  علت مهمتر 

برو شدن خويش بخاطر برانگيختن آ، هرچند نگران بي مخالفان محاكمه. بگردد 

او را . دو قدرت خارجي به كودتا بودند، اما موافق مطلق العنان شدن شاه نبودند 

مردي ضعيف النفس مي دانستند كه هرگاه خودكامه بگردد، اداره كشور در يد  

اگر : زاهدي در باره شاه گفته بود .  فاسدترين ها قرار بگيرد بي كفايت ترين ها و

چشمان او را ببندند و در ميان يك گروه قرارش دهند، كورمال كورمال، متملق 

راستي اينست .  يت ترين ها را مي يابد و بر مي كشد اترين، فاسد ترين و بي كف
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، از هر دو پهلوي. شهارها و استعداد كاستعداد پرو: كه قدرتمدارها دو دسته اند 

 . نيز از اين قماش بود از بداقبالي، خميني. قماش دوم بودند 

  :اين دو نظر، در سندهاي بعدي نيز بازتاب  جسته اند     

 به وزارت گزارش هندرسن ) 1954 ژانويه 7، تهران ( 405 سند شماره  ◄

 بر سر انتخابات  در باره اختالفات جدي شاه و زاهديارجه امريكاخ

 : فرمايشي است 

 مي كوشند صورت ظاهر را حفظ كنند و اختالفات  اگر چه شاه و زاهدي

شكار نكنند، ولي روشن است كه هيچ يك از آجدي بر سر انتخابات را 

 سرنخها را بسود برخي از ،شاه در پشت صحنه.  نيستند وضع كنوني راضي 

 اظهار  به من، وزير دربارعالء.   در دست دارد داوطلبان مورد عالقه خود

 و او بنا بر درخواست ،، رئيس امالك سلطنتيچند هفته پيش، علم: كرد  

 شاه . تنظيم كرديم  فهرستي از نامزدهاي پيشنهاد شده، براي مجلس،شاه

تهيه شده بود، مقايسه كردو از  اين فهرست را با فهرست زاهدي كه قبال 

سپس يك فهرست موقتي مركب از ليست تهيه .  نها خوشحال شد آتشابه 

 به اي گوناگون، اين ليست تلفيق شده  اما به علت اعمال نفوذه.شد 

ئط تعدادي از نامزدهاي واجد شرا. دفعات، مورد تجديد نظر قرار گرفت 

 .بهتر  با بعضي كه اشتهار بد داشتند، تعويض شدند 

در سوم ... ستاد ارتش است  رئيس ، باتمانقليج در ميان منتقدين انتخابات

 به من اظهار كرد كه باتمانقليج با ليست بلندي از شكايات نزد ، عالءژانويه

ئه براي بدست گرفتن وط در حال تمده بود و عقيده داشت زاهديآوي 

، قوه قانونگذاري و سازمان اداري كشور و سپس سرنگون نيروهاي مسلح

اطمينان دارم كه مساعي زاهدي : من به عالء گفتم ... كردن شاه است 

 .براي تقويت شاه است
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امريكائيها : زرده خاطر مطرح مي شود آاتهاماتي از سوي سياست كاران 

ست  همانطور كه انگليسي ها در گذشته عمل فهرستهائي تهيه كرده اند در

 ) . كتاب 1376 تا 1373صفحات . (مي كردند 

 سفير گزارش هندرسن ) 1954 ژانويه 8، تهران  ( 407ه   سند شمار ◄

ابات  به وزارت خارجه در باره فضاحت بار شدن انتخ در ايرانامريكا

 : فرمايشي است 

.  نخست وزير اظهار كرد  در مورد انتخابات دلگرم و اميدوار است 

در ... ، تكميل شده است الئي كه به تصويب شاه و او رسيدهفهرست وك

 و مير ادي و مصطفي كاشانيبآباره تجديد انتخاب داوطلباني نظير قنات 

نها آنها، مجبور به پذيرش آ رغم فقدان كامل به علي: ت  او گف،اشرافي

اشكال اين جا است كه هيچگاه نمي توان مطمئن شد كه ... شده است 

يك فرصت طلب سياسي موفق نشود سخن خويش را بگوش شاه برساند و 

وي را اغوا و به ايراد سخنان و يا دست زدن به اقدامي كه موجب برهم 

  . ل سياسي بشود، راضي نكندخوردن تعاد

نست آاز  بررسي هاي مقدماتي فهرست كانديداها از سوي سفارت حاكي 

نها از وجهه برجسته و احترام ملي آكه متأسفانه تنها شمار معدودي از 

 ) كتاب 1381 تا 1379صفحات   . ( برخوردارند

 نگراني خود را از ، هندرسن )1954 ژانويه 18، تهران ( 409 در سند◄

 :روند انتخابات فرمايشي گزارش مي كند 

از راههاي مناسب و در خور امريكائي، من ديروز پيام دوستانه اي براي 

نگراني خودمان را در باره چگونگي  نخست وزير فرستاده و مؤكدا 

، بهنگام گفتگو در باره واسطه ها. او رساندم گردش امور به اطالع 

، ضمن من همچنين ديروز صبح. ري يافتند ماده همكاآزئيات، وي را ج

، موضوع انتخابات را با وي  به صراحت و بدون مالحظه با عالءديدار

وي پذيرفت از طريق وزارت دربار سعي كند برخي از . درميان گذاشتم 
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 1385و  1384صفحه هاي . ( چهره هاي نامطلوب و ناپسند را كنار بگذارد 

 )كتاب 

عتراض سفير مجلسي كه انتخاباتش بدانحد از فضاحت بوده كه ا: توضيح 

 هرگاه  ايران.  را تصويب كرده است ، قرارداد كنسرسيومكودتاچي را برانگيخته

 مرداد 28اي  بابت كودت و انگلستاندولتي مستقل مي يافت، بر او بود از امريكا

. ، غرامت مطالبه كند  رژيم استبدادي شاهوم و ربع قرن و قرارداد كنسرسي1332

، اين روش بايد ستبداد نداشت، به جاي گروگانگيرياگر مالتاريا بنا بر بازسازي ا

  .اتخاذ مي شد
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بركنار كردن تقالهاي شاه براي گرفتن اجازه 

 . ادامه مي يابندااز امريك زاهدي



 �٩٣

 
  و ژاهديجمهور آمريكا ريچارد نيكسون معاون رئيس

 

 : تا پايان كار نفت بايد بماند   تأكيد مي كند زاهدي اما  هندرسن
 

 وزارت  به، گزارش هندرسن )1954 مه 28، تهران  (466سند شماره 

 به من گفت شاه ، عالءطي يك گفتگوي طوالني« :  است يكاخارجه امر

خواهان نظر من نسبت به خردمندانه بودن برگزيدن نخست وزير ديگري 

مشاوران شاه، همواره  يزخي از. براي پايان دادن به مذاكرات نفت است 

 را  انعقاد موافقتنامه با زاهديلستانبه او مي گويند امريكا و بخصوص  انگ

شگفت زده ام كه شاه به اينگونه : به عالء گفتم ... مطلوب نمي دانند 

اطيمنان دارم كه اياالت متحده و .رهنمودها و نصايح توجه مي كند 

ت ماده اند كه موافقتنامه نفت را با دولآ دولت انگليس هر دو كامال 

ي ممكن است بپذيرد كه زاهدي چگونه يك ايران ... .زاهدي منعقد نمايد

عالء يك شماره از ... براي اياالت متحده شخص غير قابل قبولي مي باشد 

را نشان داد مشتمل بر تصاويري ) وريل  آ19به باور من مورخ ( مجله اليف 

ن آ، در )شعبان بي مخ ( » فرد بي مخ « ح با ژست دوربيني از به اصطال



 �٩�

گزارش مي گفت اين تبهكار نقش مهمي در انتخابات . چاپ شده بود ند 

عالء اظهار كرد با وجود اين لحن مطبوعات امريكا كه .  ايران داشته است 

 ،ميز است، براي ايرانيان دشوار است باور كنندآيا خصمانه و يا تحقير 

 . ت اياالت متحده به دولت زاهدي عالقمند اس

 مه، با شاه ديدار كرده و 27 گزارش مي كند كه در همان روز   هندرسن

يا به عقيده  شما  حل و فصل مسئله نفت اگر « آ: شاه از او پرسيده است 

من اطمينان ... «  : ممن گفت»  سان تر نمي شود ؟آ تعويض گردد، يزاهد

 ليس دارم كه اياالت متحده و انگ

 » .  استقبال مي كنند از امضاي موافقتنامه با دولت زاهدي

 حكومت او در . در كشور محبوبيت نداردكه زاهدي شاه اصرار مي ورزد 

اتخاذ تدابير براي جلوگيري از گراني شكست خورد، اين حكومت معروف 

هايش در قلمرو توسعه وردن وعده آبه رشوه خواري و فساد است و از بر

اقتصادي ناتوان گشته و در انجام انتخابات دو مجلس، بي كفايت بوده 

نظر من اينست كه ترجيح در اينست « :  به او مي گويد و هندرسن.  است 

من اطمينان ندارم به عالوه ... كه اسبها را  در ميان رودخانه عوض نكنيد 

... ، داراي اعتباري بيش از زاهدي  باشدنخست وزير جديد، هر كس كه

هرگاه شاه مايل باشد كه زاهدي را هدايت كند و بطور همزمان ... باشد 

ورد و اگر بي قيد و شرط از موافقتنامه اي كه آاز وي پشتيباني كامل بعمل 

زاهدي منعقد مي كند، حمايت كند، بنظر من فرصت خوبي براي تصويب 

  ) 1534 تا 1531 صفحات (» موافقتنامه وجود دارد 

زير راضي كند و  را با تغيير نخست و مي كوشد سفير امريكاشاه ايران: توضيح 

و در ! كا و انگليس است ، تصويب قرارداد نفت در سود امريوسيله راضي كردنش

 اهدي،  با اين تصور كه امضاي قرارداد موجب پايدار شدن حكومت زهمان حال

ن كه بتواند اين اخالل را  از ديد امريكا آبي . مي شود، در كار او اخالل مي كند 

 :و انگليس پنهان كند 
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 به سفير دستور العمل دالس ) 1954 مه 29، واشنگتن ( 468 سند شماره  ◄

چ ترديدي در باره بنظر وزارت خارجه اساسي است كه شاه هي« : است 

به ...  نداشته باشد طعيت پشتيباني اياالت متحده از زاهديااستواري و ق

شما اصرار مي ورزيم از هر وسيله براي حفظ و تحكيم همكاري شاه با 

 هوور ابراز عقيده كرد كه حكومت ...حكومت زاهدي استفاده كنيد 

، از كه بسياري از مشاوران شاهنآ حال ماده انعقاد قرارداد استآزاهدي 

 اكراه دارند و رويه اشكال تراشي و قبيل مسئوالن شركت ملي نفت ايران

بنظر مي رسد كه مرحله موفقيت يا شكست فرا مي ... كار شكني دارند 

او . ماده اتخاذ مشي قاطع در برابر شاه بشويم آنست كه ما آزمان . رسد 

به . موافقتنامه از سوي مجلس را در دست دارد كليد پذيرش و تصويب 

ويژه اهميت دارد كه اياالت متحده در اين مرحله به شاه رهنمود جدي 

 )  كتاب 1538 و 1537صفحه هاي ( » بدهد ... 

حاكي است كه مورفي قائم مقام  ) 1954 مه 31، واشنگتن ( 471سند ◄

با  مي خواهد  به شاه خاطر نشان كند  از هندرسنوزير امور خارجه امريكا

داليل را نيز يك به يك .  مذاكرات نفت به خطر افتد ،تغيير نخست وزير

 )  كتاب 1542 و 1541صفحه هاي ( ور مي شود آياد

 با  همچنان در پي كسب موافقت امريكا و شاه دست بردار نيست و ◄

،  ) 1954 ژوئن 11، تهران ( 475برابر سند شماره :  است  زاهديتغيير

 ديدار عالء  ژوئن با10 به وزارت خارجه گزارش مي كند كه در هندرسن

شاه نگران كاهش مستمر اعتبار و حيثيت : كرده و  عالء به او گفته است 

 اين امر ناشي از ندانم كاري و بي تدبيري نخست وزير در و. دولت است 

شاه از من خواسته است .  رابطه اش با اعضاي مجلس شورا و سنا است 

هر دو مجلس شورا و : با شما تماس بگيرم و اين پيام را به شما بدهم  فورا 

سنا نسبت به حكومت زاهدي چنان مخالفت و خصومتي را رويه كرده اند 
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. نها را در مهار نگاه دارم آمي ترسم ديگر نتوانم بيش از اين ) شاه ( كه من 

« 

ناليستهاي ، دو تن از ناسيودر اين اواخر «:  گزارش مي كند    هندرسن

كه ، در ميان جشن و سرور مكاران مصدق، هخطرناك، رضوي و شايگان

ن شركت داشته اند، پيروزمندانه به منازل آ در كمونيستهاي توده اي نيز

. نها هم اكنون مشغول فعاليت برضد حكومت شده اند آ. خود بازگشته اند 

 مليون و توده ايها را قانع ساخته بود كه حكومت در حال ،نانآزادي آ

به من اطالع داده اند شاه مسئول :  گفتم به عالء. ضعيف شدن است 

شاه اصرار ورزيده بود صديقي كه : ... عالء پاسخ داد . ها است نآزادي آ

يك مرد دانشمند و استاد ساده دلي است كه به شاه نيز وفادار بوده و 

: ، عالء گفت با وجود اين... زاد شود آه بود، مصدق او را گمراه كرد

زاد آپس هر سه بايد . صديقي نيز از همان قماش رضوي و شايگان است 

 »  .مي شدند

چند روز قبل در كرمان بازداشت شد و در ... ، نماينده پيشين مجلس بقائي

به دنبال تحريك و جنجال در مجلس و سنا، .  زنداني شد جنوب ايران

در نتيجه، اعتبار و . زاد كرد آحكومت تصميم خود را تغيير داد و بقائي را 

 به عالء.  از نفوذ و وجهه نخست وزير كاسته شد نفوذ بقائي افزايش يافت و 

اگرچه شاه به نخست وزير گفته است بازداشت بقائي اشتباه : من گفت 

 .زاد كند آ اما نخواسته بود او را ،بوده است

، براي ، تغيير نخست وزير در زمان كنونيبه نظر من« :  گفتم به عالء    

مدن آاين امر موجب پديد .  زيان بخش است لمللي ايرانجايگاه بين ا

ترديد هائي در باره توانائي ايران در زمينه نظم و قانون مي شود و اين امر 

يا به آ: عاله سئوال كرد ... در مذاكرات نفت تأثير منفي مي گذارد  قطعا 

كه به توافق با كنسرسيوم  اين شانس را دارد نظر شما حكومت زاهدي

، همان شب عالء را من بعدا ... من پاسخ مثبت دادم  . ؟دست يابد
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شاه دوباره تصميم به ادامه : وي به من گفت .  شام مالقات كردم ضيافتدر

 . پشتيباني از زاهدي گرفته است

براي از . م نيست شكار مي كند قدرت قابل تقسيآهمانطور كه سند : توضيح  

زاد كردن آحتي گرفتن و .  شريك، همه كار جايز مي شود بدر كردنميدان 

، با اين حال. مكار كودتاچيان بود  كه هبقائيشخصي چون   نيز وهمكاران مصدق

زاد آهمانطور كه سند حاكي است  تفاوت ماهوي وجود دارد ميان گرفتن و 

اشاره سند به . زاد كردن بقائي آ، با گرفتن و و صديقي كردن رضوي و شايگان

 بسا گوياي خبري ،بقائي و كاسته شدن از وجهه زاهديافزوده شدن بر اعتبار 

، زاهدي  است كه از سوئيدانستني: است كه بهنگام دستگيري بقائي انتشار يافت 

دم خطرناكي مي دانست و آشد زيرا او را شاه مي خواست بقائي را بك: گفته است 

نكه زاهدي را بي اعتبار كنند، نامه دختر آمن نگذاشتم و از سوي ديگر، براي 

رأي  مي بايد از صندوقهاي شخصي را كه به دستور زاهدي، نامش،  بعنوان نماينده

 نامه به پست داده شده بود و پست. مد را به بقائي مي رسانند آكرمان،  بيرون مي 

مده آدر نامه . نامه را در اختيار  بقائي گذاشته و بقائي نامه را در مسجد خوانده بود

قرارداد . بود كه در ديدار شبانه با تيمسار، قول گرفتم شما را وكيل كرمان كند

  !   كنسرسيوم را مجلسي با اين نوع نمايندگان تصويب كرد

 

 

 

28 

ي ، شاه از نيكسون، معاون رئيس جمهوراين بار

 وظايف ارتش ، مي خواهد امريكا و انگليسامريكا
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ن آ وظايف ، را معين كنند و اين دو قدرتايران

 :د ن معين مي كنند و شاه را محور مي شناسرا

 

 
 و شاهريچارد نيكسون 

 

وهاي  كه گزارش گفتگ )1953 دسامبر 17، تهران (  396 بنا بر سند  ◄

او با  با شاه و گفتگوهاي خود ، معاون رئيس جمهوري امريكانيكسون

، اين بار، شاه از نيكسون مي خواهد تكليف  و وزير خارجه او استزاهدي

نيكسون از شاه   مي . وظايفي معين شود كه ارتش مي بايد برعهده بگيرد 

يا   مي آ، به دفاع بپردازد، رابر حمله روسيهه ارتش بايد در بهرگا:    پرسد 

 و همسايگانش نيز ايجاد شود ؟ شاه ميان ايران) نظامي ( بايد همكاري 

نكه داراي آو خاطر نشان مي كند  بشرط . طبيعي است : پاسخ مي دهد 

كت در پيمان نظامي ، شراما بدون داشتن اين توانائي.  د توان دفاع باش

 . است  بي معناتدافعي
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 مي  و وزير خارجه او، از سفير امريكا، زاهديپس از عزيمت نيكسون

بنا بر .  گاه كند آنها را از مضمون گفتگوهاي نيكسون با شاه،آخواهند 

 در پيمان ن بوده است كه قرار بر شركت ايرانآسند، نگراني اين دو 

وزير خارجه به سفير توضيح .  پاكستان و تركيه گذاشته شده باشد نظامي  با

هرچه « رابر حمله را ندارد و مي دهد كه ارتش ايران توان دفاع در ب

» ، گفتگو شود بهتر است ر در باره پيمان دفاعي خاورميانه، شامل ايرانكمت

 ) كتاب 1326 و 1325صفحات ( . 

 23 در باره نشست اي امنيت ملي ، يادداشت دبير شور398 سند شماره  ◄

 .   اجالس يكصد و هفتاد و هفتمين شوراي امنيت ملي است 1953دسامبر 

 را گزارش مي كند  و از جمله نيكسون سفر خود به ايراندر اين جلسه، 

 ازيافتمن فكر مي كنم شاه ايران شروع به ب« : اين نظر را اظهار مي كند 

ما در باره گماردن افراد جوان در . شهامت وجسارت بيشتري كرده است

چنانچه شاه رهبري را به دست گيرد، . مناسب و مشاغل مهم گفتگو كرديم 

هنگامي كه مسئله نفت « : شاه به من اظهار كرد . همه چيز بهبود مي يابد 

  » .پايان يابد، من رهبري را بدست خواهم گرفت 

 نسبت به امكان دست يابي به اطر نشان مي كند كه هندرسن نيكسون خ

سازش بر سر نفت، بدبين است مگر اين كه مقام نيرومند و باال دستي به 

 )  كتاب 1330صفحه . ( » ورد آانگليسي ها فشار 

 دستور العمل از سوي ) 1954 فوريه 19 ، واشنگتن ( 427 سند شماره  ◄

، به سفير در باره تصويب دو ، قائم مقام وزير امور خارجه امريكااسميت

 :وظيفه ارتش و افزايش نفوذ شاه است 

 رااعالم مي  نسبت به ايران شوراي امنيت ملي سياست جديد–الف « 

 :دارد

 براي حفظ امنيت داخلي و فراهم  بهبود توانائي نيروهاي مسلح ايران-

 .ساختن موجبات مقاومت بيشتر در برابر تجاوز و تهاجم خارجي 
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 و نيروهاي مسلح  افزايش وجهه و نفوذ نهاد سلطنت و روحيه دولت ايران-

. 

 مي بايستي يران اعالم مي كند كه ا به عالوه سياست شوراي امنيت ملي-

 . نجا كه عملي باشد، بگردد آتشويق به همكاري نظامي با همسايگانش  تا 

به شاه در باره دادن كه رئوس مفاد باال را در پاسخ  هستيد مجاز شما –ب 

 .  بكار ببريد ينده نيروهاي مسلح ايرانآ

 اينست كه نيروهاي مسلح ايران، در باالترين سطح بر  نظر اياالت متحده-

 حفظ امنيت داخلي نچه كه تنها برايآبايستي داراي توانائيهاي فراتر از 

( »   نيز با اين نظر موافق است دولت انگلستان. ، بشوند ايران ضرور است

 )  كتاب 1422 و 1421صفحات 

، اسميت بار ديگر به  )1954 مارس 1، واشنگتن ( 430 در سند شماره  ◄

ظرفيتهائي بيش از ظرفيت  ن ارتش ايرا: سفير دستور العمل مي دهد 

انگليسي ها تأكيد مي كنند كه .   امنيت داخلي بايد داشته باشدتأمين

 به توافق گسترده  و انگلستانمطلوب است به اطالع شاه برسد كه امريكا

 مي اسميت از هندرسن.  ينده ارتش ايران دست يافته اند آاي در باره 

 نيز وظايف ارتش را به ترتيبي كه دو كشور بر سرش خواهد به زاهدي

  )1428 و 1427صفحات (توافق كرده اند، به زاهدي نيز اطالع دهد 

 به وزارت ، هندرسن )1954 مارس 4، تهران ( 431اره  در سند شم ◄

 به پيمان ن نيست كه ايرانآوقت  خارجه گزارش مي كند چرا فعال 

 :  اندازه نگاه داشت نظامي بپيوندد و چرا در مجهز كردن ارتش ايران بايد

 و تمامي ، ارتش ايراندر صورت تجاوز روسيه و نرسيدن كمك امريكا

، ارتش ايران افزون بر اين. ن به دست شورويها خواهد افتاد آتجهيزات 

نمي بايستي به ترتيبي تحول كند كه بخش عمده منابع ملي داخلي را به 

سنگيني بر دوش بودجه ايران  ينده بارآخود اختصاص دهد و طي سالهاي 
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، نه براي ايران يران در ترتيبات امنيتي منطقه ايت او مشارك.  بگذارد 

 ) كتاب 1432 و 1430صفحات ( سودمند است و نه براي امنيت خاورميانه 

 ديدار خود را با شاه  ، هندرسن )1954 مارس 8  ( 434 سند شماره  در ◄

 و ز اين كه امريكاه اند اهر دو سخت نگران بود.  گزارش مي كند و عالء

 قائل نشده راي ارتش ايران بفه دفاع در برابر تهاجم روسيه را، وظيانگليس

هندرسن  به شاه اطمينان مي دهد نبايد در باره اراده رهبران جهان . اند 

و به عالء مي گويد شاه .  زاد در حمايت از استقالل ايران ترديد كند آ

نياز به . از تأخير پاسخ امريكا در باره درخواست خود، نگران باشد نبايد 

شاه زمان زيادي را « .  زمان مي برد ،مطالعه دارد و مطالعه و اخذ تصميم

به  اين موضوع كرد كه اياالت متحده صرف اصرار  ورزيدن بر روي

، هندرسن.  » مسلح ايران توجه كند ينده نيروهاي آپيشنهادهايش در باره 

نكه تصريح كند، به او حالي مي كند كه امريكا و انگليس موافقت آبدون 

 ) كتاب 1445 تا 1441صفحات     ( .كرده اند ارتش دو وظيفه داشته باشد 

اسميت، نظر وزارت  )  1954 مارس 9، واشنگتن ( 435 سند شماره  ◄

ابالغ مي ، به پيمان نظامي منطقه ايخارجه را در باره ارتش و ورود ايران

: ، در خور توجه اند  و انگلستانو مورد اختالف امريكادر اين سند، د. كند 

با انگليسي ها اختالف نظر  براي اطالع شما، ما تنها در دو نكته احتماال «  

القوه ت و توانائيهاي بنها در باره ظرفيآما عقيده داريم كه نظر : داريم 

. ينده، از ميزان مورد نظر ما كمتر است آ در دفاعي نيروهاي مسلح ايران 

ي يا مايلند ايران به پيمان همكارآنان تا كنون تصميمي در اين باره كه آو 

نها از اينست آنگراني ... ، اتخاذ نكرده اند دفاعي تركيه و پاكستان بپيوندد

شود بطور رسمي امنيت مرزهاي ايران را تضمين نها خواسته آكه مبادا از 

به نظر ما، بيهوده است ما  به انگليسي ها اصرار بورزيم زودتر در ... نمايند 

. باره رويه نهائي خود بر سر پيوستن ايران به ترتيبات امنيتي تصميم بگيرند 

نمي  نهم در حالي كه ما هر دو توافق داريم كه ايران نبايد و احتماال آ
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صفحات ( ».واند در موقعيت كنوني خودبه اين اقدام دست بزندت

 ) . كتاب1448و1447

 به وزارت ، هندرسن )1954 مارس 18 تهران ( 439ماره  در سند ش ◄

 اطالع مي دهد كه به نزد شاه رفته و توافق امريكا و انگليس خارجه امريكا

 است شاه به او گفته. و وظيفه ارتش به او ابالغ كرده است را بر سر د

 در اين همكاري بي ، بدون ورود ايرانهمكاي دفاع پاكستان وتركيه:

 . معني است 

 كسب تكليف مي نكه سفير انگليس از وزارت خارجه انگلستانآ      پس از 

تان را با دو وظيفه ارتش به او ابالغ  موافقت انگلس،كند و وزارت خارجه

و او را از موافقت اين  نزد شاه مي رود  مارس، هندرسن17مي كند، در 

، شاه نگران   وجود اينبا.  گاه مي كند آ از دو وظيفه ارتش دو كشور

: نست و از هندرسن، مي پرسد آكوچك و بزرگي ارتش و ساز و برگ 

  ايران در ارتشرئيس مستشاران نظامي امريكا( كلور اگر من با ژنرال مك 

يا  از سوي عالي ترين مسئوالن دفاع امريكا آ، گفتگو و به توافق برسيم) 

ژنرال مك كلور نزد : پذيرفته مي شود يا خير ؟ سفير به او پاسخ مي دهد

اما .  عتبار فراوان است برو و اآطراحان برنامه هاي دفاعي امريكا داراي 

، به نيازهاي دفاعي مناطق ديگر و  عالوه بر توصيه هاي دريافتينگتنواش

 تا 1456صفحات .(نيز بايد توجه كند ... عوامل سياسي و اقتصادي و

 ) .كتاب1460

رساندن قراردادكنسرسيوم  نكه شاه بازي درنياورد و به تصويبآبراي : توضيح 

از مراجعات مكرر ، تصميم مي گيرد  امريكارو نگيرد، شوراي امنيت مليرا به گ

 استفاده كند و يس با دو وظيفه ارتش موافقت كنند،نكه امريكا و انگلآاو براي 

 ! كمك نظامي را مشروط به پشتيباني او از قرارداد كنسرسيوم كند 

). كتاب  1529 و 1528 صفحه هاي 1954 مه 27، تن، واشنگ465سند  (  ◄

فقتنامه اي در هيچ موا« : ر گفته است و، هودر جلسه شوراي امنيت ملي
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، چنانچه از پشتيباني بدون قيد و شرط شاه برخوردار مورد نفت با ايران

در عمل نشان داده است كه تا حدودي غير وي . نباشد، پايدار نمي ماند 

ما بايستي وي را در پشتيباني از اين موافقتنامه . قابل اعتماد و متلون است 

 . » وادار و ملزوم سازيم 

 به وزارت خارجه ، هندرسن )1954 ژوئن 5، تهران ( 473 بنا بر سند شماره 

رش مي كند شاه نگراني خود را از تأخير در تجديد سازمان  گزاامريكا

نيروهاي مسلح به او ابراز كرده و او به شاه گفته است نبايد ترديد داشته 

 در دفاع از باشد كه امريكا اهميت زيادي براي نقش و سهم بالقوه ايران

 ) . كتاب 1546صفحه ( خاورميانه قائل است 

 

  از سوئي با انگلستان تا تهيه متن قرارداد، امريكا1953بر سال از ماه دسام* 

بر سر سهم شركت سابق نفت و شركتهاي امريكائي در كنسرسيوم در 

 در باره  قرارداد ، زاهدي–كشماكش است و از سوي ديگربه حكومت شاه

 :مي دهد » رهنمود « ،  دو باانگلستان و شركت نفتار ايننفت و رفت

، كاردار گزارش باترورث ) 1953 دسامبر 18، لندن ( 397 سند شماره ◄

 به وزارت خارجه در باره گفتگوهاي فريزر،  در انگلستانسفارت امريكا

 شركت نفتي امريكائي و 6نگليس با نمايندگان  و ارئيس شركت نفت ايران

در اين جلسه، فريزر با كنسرسيوم . شركتهاي نفت فرانسوي و هلندي است 

تأكيد مي كند شركت نفت ايران و انگليس عالقمند « موافقت مي كند و 

  ) . 1328 و 1327. ( »  درصد  باشد 50است سهمش 

 به ، گزارش هندرسن )1953 دسامبر 30، تهران ( 400  سند شماره ◄

 در  ورود دنيس رايت، كاردار انگلستان در باره وزارت خارجه امريكا

، دنبال انجام ن تشخيصبا حس« او .  دسامبر به ايران است 22، در ايران

 مقامات ايران و ي تماس با، گشايش سفارت و بر قراروظائف خود
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، به شيوه اي به دور از سر و صدا و خود نمائي بوده نمايندگان سياسي

  ) 1333صفحه . ( » است 

، مشاور يادداشت كاتلر ) 1954 ژانويه 4، واشنگتن ( 402 سند شماره  ◄

در اين يادداشت،  .  است ه امريكا وزير خارج به دالسيزنهاورآامنيتي 

 : خاطر نشان مي شود 

در مقام جانشين شركت (  احتمال و پيش بيني اين كه كنسرسيوم –الف 

نفت ايران را بفروش رساند،  ناگزير موضوع دعوي )  و انگليس نفت ايران

ي كارتل مركب از زيرا اعضاي امريكائ. عليه كارتل را مطرح مي سازد 

شركتهاي نفتي بزرگ هستند كه متهم به نقض قوانين ضد تراست شده اند 

  ) 1342صفحه . ( او راه حل را مراجعه به كنگره مي داند . » 

 به وزارت گزارش هندرسن ) 1954 ژانويه 5، تهران ( 404 سند شماره   ◄

 ، وزير خارجه حكومت زاهدي در باره گفتگويش با انتظاممريكاخارجه ا

انتظام گفتگوي زاهدي و شاه را در باره  ارتباط اعضاي دربار با . است 

 ضمن ،برخي از اعضاي دربار« : سفارت خانه ها به سفير بازمي گويد 

 جانب كه ادعا مي شود  ازتماس با نمايندگان سياسي خارجي، با پيامهائي 

 لطمه مي ، به حيثيت شاه و ايراناطالع دولت، پشت سر و بدون شاه است

. وي اظهار اميداوري كرده بود شاه بتواند به اين كارها پايان دهد . زنند

نخست .  ولي از اظهار نظر خودداري كرده بود ،شاه از خجالت سرخ شده

يده تر كردن پيچايستي از ، شاه بزير عقيده داشت الاقل در حال حاضرو

سري و مداخله در ، با دست زدن به عمليات وضعيت بين المللي

 ) كتاب1373صفحه (  »   خودداري كندامورخارجي ايران

، بعد از كودتا  ارتباط سري شاه با سفارتخانه هاي خارجيبدين سان،: توضيح 

بالمنازع بوده » رهبري « بي به  هدف اين ارتباطها، دست يا.نيز ادامه يافته است 

 ،، اينست كه شاه و زاهدي كردهي كه اين دوره با دوره مصدقتفاوت. است

 مي برند و كارهاي يكديگر را به او شكايت از يكديگر را نزد سفير امريكا
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  قرارداد نفت سبب تحكيم موقعيت و شاه نمي خواهد امضاي. گزارش مي كنند

به ن آتصويب مي خواهد . زاهدي و طوالني شدن دوران حكومت او شود 

 : گذاشته شود شحساب خود

، غير از سندهائي كه به تعيين وظايف ارتش و 482 تا سند 404 از سند  ◄

 و كسب ريكا نزد سفير ام، از يكديگرهاي شاه و زاهديشكوه وشكايت 

زاهدي از نخست وزيري و انتخابات فرمايشي موافقت براي بركناري 

مربوط هستند، بقيه مربوط به گفتگوهاي امريكا و انگليس، بر سر سهام 

، يكي فرانسوي ديگرشركتهاي امريكائي و شركت سابق نفت و دو شركت 

يران و ديگري شل و غرامت و مليت شركتهاي عامل و مديريت و مليت مد

نكه  دو قدرت به توافق مي رسند و قرار بر اين مي آتنها پس از .  هستند 

 20 سهم و 40 سهم و شركت سابق 8 شركت امريكائي هريك 5شود كه 

 ميليارد 1، ركت ديگر توزيع شود و شركاي شركتسهم بقيه ميان دو ش

 سال 40دالر بعنوان غرامت به شركت سابق بپردازند و مدت قرارداد 

 50 – 50مد  آقرارداد، تقسيم در.  مي شوند دد، طرف گفتگو با ايرانبگر

 . است 

، بابت تأسيسات نفتي در  از ايران     طرفه اين كه هنوز شركت سابق

ر توهين و تحقير اين رفتا.   ميليون غرامت مطالبه مي كند 280كشور، 

 سرانجام. د  را نيز به اعتراض بر مي انگيز، حتي هندرسنزمندانهآميز و آ

 ،هاي مستقيم سفير انگليس با اميني، وزير دارائي حكومت زاهديدر گفتگو

، نفتي كه طرفه اين كه.  ليره غرامت مي شود ميليون25قرار بر پرداخت 

رند و ارتشي كه مي بايد در خدمت سلطه  و انگليس مي خواستند ببامريكا

 نها قرار آ

 :بگيرد، وسيله تحقير و مطيع كردن شاه بودند 
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 برود و شاه به سه شرط اجازه مي يابد به امريكا 

  امضاء مي شود »  پيچ–اميني « قرارداد معروف به 

 

 
 

   شا ه و ثريا- و همسرش  جمهور آمريكاآيزنهاور رئيس

 

 

خارجه براي رياست  وزيرامور، يادداشت دالس482اره  سند شم ◄

:  است ودر باره تقاضاي شاه از امريكا ) 1954 ژوئيه 3، واشنگتن (،جمهوري

دالس به سفير دستور مي دهد به شاه . ه امريكا  دعوت كند  او را بيزنهاورآ

 :يدآبگويد به سه شرط اين دعوت بعمل مي 

 . موضوع نفت حل و خاتمه يافته باشد – 1

 مي گذراند، بطور رسمي  روز كه در واشنگتن3 تنها براي مدت ، ديدار– 2

 .باشد و بقيه سفر غير رسمي باشد 
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 مسائلي كه شاه بخواهد مطرح ماده اند با وي بر سرآولت  مقامات د– 3

ور خصوصي و غير رسمي گفتگو كنند، بدان شرط كه ما از ، بطسازد

 ) كتاب 1565صفحه . ( گاه شويم آ  در باره اين مسائل قبال نظرات شاه

 به ،، از اسباب تصويب قرارداد كنسرسيومميزآ اين شروط سخت تحقير :توضيح 

: اميني در مجلس گفت . ن پس و پيش نشد آه حتي يك واو ترتيبي شد ك

به نمايندگاني كه از «  وي  !   تغيير متن رضا نمي دهد ينكنسرسيوم به كمتر

از مبهم «  : يده و ناروشن آن چيزي  نفهميده بودند گفتعبارت هاي بسيار پيچ

نسخة . آن است از م تر مبهبودن عبارت  فارسي  قرار داد نترسيد زيرا وضع نفت

 مرداد 28 از كودتاي  ،خواب آشفتة نفت « (»      !استاد هم مبهم قرار دانگليسي 

  ، 1383،  تهران، نشر كارنامه ،  موحد محمد علي،وم  د جلد ، » تا سقوط زاهدي

  ) 368ص 

بوطند به كنسرسيوم و ميزان برداشت ساالنه مر 484 و 483 سندها ي  ◄

ن  و وظائف شركتهاي عامل  و غرامتي كه آنفت و مديريت و مليت 

 . شركت سابق نفت ادعا مي كند 

، يادداشت هوه ، جانشين  )1954 ژوئيه 30 واشنگتن ( 485 سند شماره  ◄

حظه  وزير خارجه دستيار ويژه در امور اطالعاتي وزير خارجه براي مال

قرارداد كنسرسيوم برسر  تصويب رخود، تا پايان كا  در مقامزاهدي: است 

 .كار بماند 

 به قدرت، ، نظير پيش از دوران دست يابي مصدقاسي در ايران قدرت سي

به نوبه . ميان شاه و خانواده مالك بزرگ اراضي در كشور تقسيم مي شود 

 . نان سازمان كشوري دولت و نيروهاي دفاعي را در اختياردارندآخود 

 :به ترتيب زيربرپا ايستاده است      ساختار كنوني قدرت فعال 

بادان و در طول خطوط راه آ و منطقه نظامي بويژه در تهران حكومت –1 

 . هن آ
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نتقاد مردم را خفه و انكه صداي آسانسور كامل مطبوعات براي   –2

 . خاموش كنند

تي براي جلوگيري از گردهمĤئي ها  بكارگرفتن مستمر نيروهاي امني–3

 .ايها و سايرعناصرخرابكاروتظاهرات سياسي و كشف و بازداشت توده 

  و تأمين و عرضه كمكهاي فوري و پشتيباني سياسي امريكا– 4 

 نفت منجر به دست يابي به راه حلي در  كه مذاكرات، ادامه انتظار– 5 

 .! شود سود ايران

ع از برهم خوردن ، نه شاه و نه مالكان اراضي مي توانند مان در دراز مدت

بويژه روشنفكران، ، اهميت گروههاي شهرنشين جديد. اين موازنه شوند

ي ، بازرگانان وكارگران، بعنوان يك نيروافراد متخصص و صاحب حرفه

 1571 و 1570صفحه هاي ( سياسي، به احتمال زياد افزايش خواهد يافت 

 )كتاب 

 با  شاه را محور مي شناسد و وظيفه زاهديسند حاكي است كه امريكا: توضيح 

، به زور و دولتي كه بنا بر اين سند. د تصويب قرارداد كنسرسيوم به پايان مي رس

 برپا و وابسته به امريكا است، قراردادي بسود امريكا ت مردم ايرانبرخالف خواس

 . را در مجلس فرمايشي به تصويب مي رساند و انگلستان

 ژوئيه 31، تهران ( 487و  ) 1954 ژوئيه 30 ، لندن ( 486 بنا بر سندهاي  ◄

 بابت تأسيسات موجود در ايران به شركت رامتي كه ايرانميزان غ )  1954

 1571صفحه هاي (  ميليون ليره معين شده است 25سابق نفت مي پردازد، 

 ) كتاب 1572و 

،  به رئيس جمهوري امريكا سوي دالسيادداشت از ( 488 سند شماره  ◄

 مي خواهد يزنهاورآحاكي است كه دالس از  ) 1954 اوت 3 واشنگتن

 و هربرت ، سفيرتقديرها از لوئي هندرسن: تقديرنامه هائي را امضاء كند 

وردن موجبات تصويب آ، بخاطر انجام وظايف خويش در فراهم هوور

 . قراردادكنسرسيوم 
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 1573صفحه .  (  مي خواهد پيام به شاه را نيز امضاء كند يزنهاورآ از دالس

 )كتاب 

  به وزير، هندرسن )1954 اوت 15 ، تهران ( 492 در سند شماره  ◄

 قرارداد به زودي به مجلس تقديم  گزارش مي دهد كه خارجه امريكا

 مهمترين عامل تصويب قرارداد، بسا توانمندي عمومي «و . خواهد شد 

، در مجاب هستند  كه شاه  ران عموما سياست كا.  باشد حكومت زاهدي

اياالت .  متكي به حكومت زاهدي است ،تصويب تمام و كمال موافقتنامه

ديگر متحده و دولت انگليس  نيز از شاه پشتيباني مي كنند و با يك

ز حكومت ، رئيس مجلس كه در پشتيباني ارضا حكمت...  دارند هنگيآهم

...  را مطمئن ساخته است ، سفارت انگلستانزاهدي چندان استوار نيست

 ) كتاب 1578صفحه ( » . كه هيج نگران مجلس نباشيد

  ژنرال ، حاكي است كه )1954 سپتامبر 18، واشنگتن ( 495 سند شماره  ◄

 از وزارت ارتش ايران در ، رئيس هيأت مشاوران نظامي امريكامك كلور

يليون دالري به   م360، خواستار اعطاي يك كمك نظامي  دفاع امريكا

هدف اين پيشنهاد ايجاد ظرفيت واقعي براي ايران . ايران شده است 

از طريق پيوستن به ترتيبات ، يانهه بتواند در دفاع از خاورماست تا ك

 )  كتاب 1584 و 1583صفحات . ( ، شركت كند دفاعي

.   ظركرده استوزارت دفاع موافقت كرده و از وزارت خارجه كسب ن 

او .  به وزير دفاع است پاسخ  دالس )  1954  نوامبر 8، واشنگتن ( 503سند 

 . طاي كمك نظامي  ابراز مي كند موافقت خود را با اع

 )  كتاب 1601 تا 1598صفحات ( 

، قرارداد 1954  سپتامبر 21 روز بعد از پيشنهاد كمك نظامي، در 3 ◄

 سپتامبر 21، تهران ( 496بنا بر سند  . ي شود كنسرسيوم تقديم مجلس م

يني هنگام تقديم د كه سخنراني ام گزارش مي كن، هندرسن1954
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 1585صفحه ! ( موافقتنامه نفت به مجلس، موفقيت بزرگي بوده است 

 ) .كتاب 

 اكتبر 21ارداد كنسرسيوم در   حاكي از تصويب قر501 سند شماره  ◄

 رأي ممتنع در مجلس است 1 رأي مخالف و 5 رأي موافق و  113، با 1954

 . 

 از سفير مي دالس ) 1954 اكتبر 28 واشنگتن  ( 503در سند شماره ◄

گرم ترين تبريكات صميمانه قلبي مرا به مناسبت اين  لطفا « : خواهد 

  نخست وزير، دكتر ،، به اعليحضرت همايونيفرصت پراهميت و قابل توجه

، كه همه اميني و همه ديگران در دولتتان كه به انجام اين عمل بزرگ

 ) . كتاب 1597صفحه . ( تحسين مي كند، ابراز نمائيدن را آزاد آجهان 

 . مي رود، شاه به امريكا1954 دسامبر 13در◄

يادداشت جرنيگن، جانشين معاون  ) 1954 دسامبر 9 ،واشنگتن ( 504 سند 

ما چه « د يد تا بدانآمي شاه :  وزير خارجه است ، براي دالسوزير خارجه

 در دفاع از خاورميانه ايفا  كه انتظار داريمنقش و وظيفه اي را از ايران

غاز گفتگوهايشان، شاه به رئيس جمهوري يادداشتي كه در آدر ... كند 

ن آرونوشتي از  ما قبال . برگيرنده رئوس نظراتش است تسليم مي كند 

 » ... ورده ايم آيادداشت را بدست 

 ) . كتاب 1603 و 1602فحه هاي ص( 

 به سفارت دالس ) 1954 دسامبر 13، واشنگتن ( 505در سند شماره  ◄

، امروز صبح به شاه و همراهان« اطالع مي دهد كه   در تهرانامريكا

در كاخ سفيد، شاه با پيش از ناهار . سالمت و خوبي وارد واشنگتن شدند 

ديدار و ... ، وزير خارجه ورئيس جمهوري، معاون رئيس جمهوري

 . گفتگوي كوتاه و مهمي انجام داد 

.... 



 �١٢

 بلكه ،شاه از پشتيباني و تشويق اياالت متحده كه نه تنها موجب نجات ايران

صفحه ( » .سپاسگزاري كرد   ازمصيبت ناگوارشده است،ميانهخالصي خاور

 )  كتاب 1610

كسي كه خود را در اختيار قدرت خارجي گذاشته و عامل كودتايش : توضيح

نها داده و با آثمن بخس به نها را به آ شده و ثروت ملي يرانبرضد نهضت مردم ا

ضاهاي  رفته و به او بيش از اين اجازه نداده اند كه تقا به امريكا،وردن سه شرطآبر

، يزنهاورآخود را تقديم رئيس جمهوري امريكا كند، در مقام تملق گوئي از 

توصيف مي » نجات ايران بلكه خالصي خاورميانه از مصيبت ناگوار « كودتا را 

زمان شهادت داد كه كودتا فاجعه بزرگي براي تجربه مردم ساالري در ايران . كند

شد كه ايران  ،گ ترين حوزه تمدن، حوزه تمدن اسالميو مايه واپس ماندگي بزر

 كلينتون، رئيس جمهوري حدود نيم قرن بعد،. ي مي كند ن نقش قلب را بازآدر 

ن كودتا آ، بخاطر نقش امريكا در لبرايت، وزير خارجه او، از مردم ايرانآو 

شته زاد را داآهنوز مي بايد دولتي كه نمايندگي از جامعه اي . پوزش خواستند 

 .باشد، پايان استبداد بگردد و از دو قدرت كودتاكننده خسارت مطالبه كند 

 ،در نقل و توضيح اسناد پيرامون كنسرسيوم ور مي شود كه رعايت اختصارآو ياد

، از رهگذر كودتا و نست كه  بنا بر مطالعه تفصيلي استقرار رژيم پهلويآبخاطر 

 .است ... قرارداد كنسرسيوم وتشكيل مجلس قالبي و تصويب 
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 ضميمه ها

 و حكومـت او بـر        گوياي تسلط مصدق   ،سندي سري  * 
اوضاع كشور و توانائي مالي حكومت او و جدي نبودن          

  :خطر حزب توده
غاز كودتـا نوشـته شـده و گويـاي نكـات            آ روز پيش از     5اين گزارش   :  توضيح  

 :ست جالبي ا

 از واقعيـت پـرت و    يزنهـاور آنكته اول اينكه نشان مي دهـد بخشـي از حكومـت                

رئيس جمهوري  ( يزنهاور  آنكه مشاوران طراز اول     آماهها بعد از    . بيگانه بوده است  

ن سـند   را رهـا كـرده بودنـد، ايـ          حل مسئله نفت با حكومت مصدق      ، )وقت امريكا 

 . پيشنهاد مي كند مسئله با همين حكومت حل شود

تهيه كنندگان گزارش در باب وضـعيت       م و بهمان اندازه جالب ارزيابي        نكته دو    

 يزنهـاور آاين  ارزيابي با ارزيـابي سـران حكومـت           .  است   سياسي و اقتصادي ايران   

نچـه بـه    آبخصـوص در    . ، متضـاد اسـت    كردنـد افقـت   كه به استنادش بـا كودتـا مو       

« گزارش بر ايـن اسـت كـه         .  در تصرف دولت مربوط مي شود      توانائي حزب توده  

. » حزب توده به اندازه كافي قوي و سـازمان يافتـه نيسـت كـه بتوانـد كودتـا كنـد                 

اين بدين سان، تبليغات دراز مدت در باب خطر حزب توده و مجوز مداخله كردن           

 . خطر، راست نبوده اند

  بد مي شـده امـا  در تعـادل مـي بـوده      نكته سوم اينكه گرچه وضعيت اقتصاد ايران    

 .است و حكومت مي توانسته است بودجه خود را تأمين كند 

  پيشنهاد  زمينه عمل  در باره ايران:  موضوع گزارش
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  :وضعيت سياسي
 نشان مـي دهـد  كـه تحـول بسـمت             خير، وضعيت در ايران    ماه ا  6     در  

در دستان نخسـت  قدرت سياسي   . حكومتي اقتدار گرا و اصالح طلب است      

قدرت مجلس  در كاهش اسـت و مصـدق          .  متمركز مي شود     وزير، مصدق 

  استدست به رفراندومي  زده كه براي كسب  اجازه منحل كردن مجلس     

. ، فرو كاسته شـده اسـت      ر بنياد سلطنت و مدافع مذهب شيعه      در مظه شاه  . 

 كه در ميان  حكومت گران سـنتي هسـتند،           ،مخالفان سياسي اصلي مصدق   

ارتـش   . حكومت مهار بيشتري بر ارتش پيدا كـرده اسـت           . ناتوان شده اند  

، اينـك  ، بعد از دوره سكوت    حزب توده .  سد راه كمونيستها است    مهمترين  

 .ورده استآ سر بر بمثابه مخالف دولت 

  :توضيح

 را در دسـت     ، نخست وزير، مهار كامل وضعيت سياسي در ايـران             مصدق

 اوت، انجـام شـد و       3 در    باره انحالل مجلس در تهران    رفراندوم در   . دارد

 اوت، در   10رفرانـدوم در    .  درصد  به انحـالل مجلـس رأي دادنـد          93/99

، مردم همين رأي قاطع را      ان نيز انجام خواهد شد و محتمال       نقاط ديگر اير  

ن، مصدق قادر خواهد شد مجلس را منحل و تـاريخ           آبعد از   . خواهند داد 

 ،و محتمل است كـه مجلـس جديـد        . انتخابات مجلس جديد را تعيين كند     

، مرگ و يـا  علل، براي مثلاگر به علتي از . دقدرت مصدق را تحكيم ببخش    

حتمـال  ، ار جانشين شدن مصـدق بـا ديگـري بشـود         به روال پارلماني، بنا ب    

 هـم نظـر   قطعي مي رود كه جانشـين او در هـدفهاي اصـلي،  بـا مصـدق         

اين امر كه گروههائي بر ضد مصدق كودتا كنند كه بر ايران            .  خواهد بود 

 نيـز نمـي توانـد كودتـا     و حزب توده. حكومت داشته اند، نا محتمل است 

. اندهي درخـوري دارد   كند زيرا نه به اندازه كافي قوي است و نـه سـازم            

، حكومت ايران به اندازه كافي هشيار و قوي است تا كودتـا             افزون بر اين  

در حـال حاضـر، خطـر در ايـران اينسـت كـه              . را پيش بيني و خنثي كند     
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خشي از موافقان خود، نظير كم و بمصدق بر اثر ناتوان كردن گروههاي حا

 . ، ناگزير شود بيش از پيش به حمايت حزب توده متكي شودكاشاني

 فرصـت بزرگـي بـراي نفـوذ در ارگانهـاي                 در اين روند، حزب تـوده     

، بسا، در جريان بحراني سياسـي ديگـري  مختلف دولت پيدا خواهد كرد و      

 بخواهند با ورود اعضاي حزب به هيـأت وزيـران موافقـت             از نخست وزير  

 فعاليت سياسي  را بر حزب تـوده روا          بديهي است اين امر كه مصدق     . كند

مي بيند و از حمايت حزب توده برخـوردار مـي شـود، موجـب افـزايش                 

 . مي شوداعتبار كمونيستها در ايران

  :وضعيت اقتصادي
 همچنان بـدتر شـده       ماه اخير، وضعيت اقتصادي و مالي ايران       6 در طول   

با وجود اين، حكومت ايران همچنان قـادر بـه تـأمين هزينـه هـاي        . است

فشارهاي . موازنه بازرگاني خارجي ايران تقريبا  متعادل است        . جاري است 

ردم اثر  تورمي افزايش يافته اند اما بدون اينكه بر زندگي بخش مهمي از م            

 .بگذارند

 :توضيح 

 نيازهاي مالي پيـدا كنـد و بـراي تـأمين             محتمل است كه حكومت ايران    

 ،  شروع مي شود1954ديد كه از مارس بودجه سال مالي ج

  از بانك ملي و بانكهاي دولتي ديگر وام بگيرد و - 1

 . اسكناس جديد چاپ كند و به جريان بگذارد - 2

 ق بين المللي پول قرض بگيرد و يا  از صندو- 3 

اين پيش بيني متكي است بر مشاهده رفتـار   .  از هزينه هاي خود بكاهد     - 4

نچه به  آ، در   ن خود را از قيود سياسي و قانوني       حكومت كه بطور روز افزو    

 .سياستهاي مالي و پولي مربوط مي شود، رها مي كند

 شده است اساسا  بلحاظ  متعادل  بازرگاني خارجي ايران
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ورده آن بـه وارد كـردن فـر       آ تشديد مهار بر ارز كمياب و اختصـاص          - 1 

 هاي مورد نياز و

 و ايتاليـا و قـرارداد        لمـان و فرانسـه    آ امضاي قراردادهاي پاياپـاي بـا        - 2 

 گمرگي با اتحاد شوروي و

 بايـد وارد مـي    كه برخي از كاالها نظير شـكر را كـه     4 كمكهاي اصل    - 3 

هزينه ارزي اضافي را احتماال   از محل       .  مي گذارد    شدند، در اختيار ايران   

تجديد ارزيابي طالي پشتوانه و يا وام گرفتن از صندوق بين المللي پـول              

. سياست تورمي حكومت بسـود بازرگـاني داخلـي اسـت            . تأمين مي كند  

عالئمي . تمزدها و سودها مي شودموجب پيشگيري از بيكاري و افزايش دس      

امـا اعتمـاد بـه    . نند كه ميزان پول در جريان افزايش يافته اسـت         آگوياي  

ور، در چشم انـداز     آپول همچنان زياد است و افزايش تورم تا حد نگراني           

، مي توان ديد كه وضعيت اقتصادي       مدآدر پرتو ارزيابي كه بعمل      .  تنيس

.    را بـه خطـر انـدازد   حكومـت مصـدق  و مالي ايران چنان نيست كه بقاي        

بظاهر، او احساس مي كند مي تواند حد اقل نيازهاي مـردم را از منـابعي                

 .غير از نفت  تأمين كند 

 

  :واپسين گفتگو با ايران
 و انگليس كوشش مشتركي را      ، امريكا 1953 و فوريه    1952 فاصله دسامبر    در

ايـن  . وردندآ بعمل   ، در باب  نفت    ي رسيدن به توافق با حكومت ايران      برا

ه برد ا،  ر1953 فوريه 20يكا و انگليس مورخ كوشش به پيشنهاد مشترك امر    

 تعيـين ميـزان غرامـت شـركت      -مواد اين پيشنهاد عبارت بودند از  الف         . 

، خـود در ايـران    دست دادن كارفرمـائي     نفت انگليس و ايران ، بخاطر از        

توسط دادگاه بين المللي و نيز تعيـين ميـزان مطالبـات ايـران از شـركت                 

 و. مزبور 
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 توسط سـازماني كـه خاصـة  بـين المللـي               تصدي فروش نفت ايران    - ب  

 داشته باشد و 

ورده آ ميليون دالر بابت بهـاي  نفـت  و فـر            133  پيش پرداخت مبلغ      -ج  

 20در . ق بر سر غرامت ،  بالفاصله بعد از انجام تواف اهاي نفتي توسط امريك   

 در نآدر پي .   شد نخست وزير، رد اين پيشنهاد توسط مصدق1953مارس 

 اميدوار است   ملت ايران « :  نوشت   يزنهاورآ مه، مصدق به پرزيدنت      ماه28

 سر راه فروش نفت ايران ايجاد كرده اند، بر طرف شوند و موانعي كه بر... 

، مـي توانـد      از ميان برداشتن اين موانع نيست      اگر حكومت امريكا قادر بر    

د را بهـره ور   خـو ،كمك اقتصادي در اختيار ايران بگذارد تا از منابع ديگر   

او توضـيح   . پاسخ داده شد    يزنهاور  آ، از سوي پرزيدنت     به اين نامه  » . كند

، در اين اوضاع و احوال، دولت اياالت متحده امريكا نمي توانـد             اد چرا د

. كمك بيشتري در اختيار ايران بگذارد و يا نفت ايران را خريـداري كنـد              

داليل ديگر بكنار، حكومت امريكا نمي تواند مبلغ معتنابهي از پول ماليـات             

واند بـا   دهندگان امريكائي  را صرف كمك به ايران كند وقتي ايران مي ت            

اگر توافق معقولي  بر سـر  . ورد آفروش محصوالت نفتي خود پول بدست    

ورده هاي نفتي ايران گشـوده      آيد، بازار وسيعي به روي فر     آغرامت بعمل   

 .خواهد شد

 :تفسير 

 پيشنهاد سخت معقولي براي حل مشكل        و انگلستان       در ماه فوريه، امريكا   

بنا بر اين پيشنهاد، داوري در بـاره دعـاوي دو           .  ارائه كردند   به مصدق  نفت

 اما به ترتيبي كه ايـران . طرف، بر عهده دادگاه بين المللي قرار مي گرفت      

افزون بر ايـن، امكـان      .  زير بار قرضه اي مي رفت كه تحملش ممكن نبود         

يد  نفت ايران فراهم مي شـد كـه          ايجاد يك شركت بين المللي براي خر      

پيشنهاد شـمال  . لماني و امريكائي تشكيلش مي دادند     آشركتهاي انگليسي و    

 ميليون دالر به ايران، به ازاي نفتي بود كه بعدا  به            133مساعده اي به مبلغ     
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اين مبلغ نيازهاي مالي در دم دولت ايران را         . امريكا تحويل داده مي شد    

مد نفت مي بايد به حسابي سپرده     آ درصد در  25يشنهاد،  بنا بر پ  . وردآبر مي   

ن، غرامت شركت نفت انگليس و ايران، به ميزاني كه دادگاه آمي شد و از 

حكومـت انگلـيس سـخت      . بين المللي تعيين مي كرد،  پرداخت مي شـد         

بازتـاب هـر مـوافقتي      .  نـد مشكل متقاعد شد كه  با اين پيشنهاد موافقت ك         

، محدود كننده حكومت انگلسـتان      تان و در خاورميانه   برسر نفت،  در انگلس    

 ليبرال جلوه   اگر موافقتنامه با ايران بيش از اندازه      . ن بود آدر تن دادن به     

ت قـوي روبـرو مـي       حكومت محافظه كاران با مخالف    ،    مي كرد، در لندن   

  بسـا  بـر روابـط شـركتهاي نفتـي           ،، تسليم شدن به ايران    افزون بر اين  . شد

. ، نظير عراق، اثـر مـي گذاشـت        ي  با كشورهاي نفت خيز خاورميانه      انگليس

مصـدق و  . كـرد  رد ومت ايران پيشنهاد ماه فوريه را  به داليل سياسـي       حك

 لحاظ مسـئله غرامـت،  چنـان اينهمـاني پيـدا        ملي كردن نفت انگليس،  به     

بـه  ، مصـدق قـادر   شكار بسود ايران نباشدآر كرده اند كه تا حل مسئله بطو    

 در ، وسيله اي رافزون بر اين، حل نشدن مسئله نفتا.  ن نيستآموافقت با  

 مي توانست از حمايـت      اختيار او مي گذاشت كه بدان، در عرصه سياسي          

 . مردم برخورار بماند

 : راه حلهاي ديگر براي مشكل نفت
دوسـال گذشـته، در     در  :   حل و فصل  يك جا و يك كاسـه غرامـت                 - 1

 بر سـر نفـت،       ي نزاع انگليس و ايران    ، اين راه حل برا    گونفرصتهاي گونا 

 از  ، گاه بيگاه بطور مـبهم       خست وزير ، ن  مصدق از جمله . پيشنهاد شده است    

 انگلستان. ورده است آ سخن بميان ، بدين روشان توافق بر سر غرامتامك

 : داليل مخالفتش عبارتند از . تبا اين راه حل سخت مخالف اس

  ايــن بــود كــه اصــل  چرچيــل-  تــرومن1952 جــوهر پيشــنهاد اوت - 1

ن را حكميت بي طرفي معين كند، پيشـاپيش         آپرداخت غرامت كه ميزان     

اكره بـا حكومـت     رها كردن اين اصل، به دنبال سـالها مـذ         .  پذيرفته شود 
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 به گفتگـو بـر سـر    ، هر گونه امكان باز گراندن مصدق  بر سر حكميت   ايران

ورد و بسـا  آحكميت را از ميان مي برد و پيشينه ناخوشايندي را بوجود مي    

ن مي شوند يك جانبه امتيازهـاي نفتـي را          آديگر كشورهاي خاورميانه بر     

 و. نقض كنند 

 را گرفتار روند   و انگلستانان اير، رها كردن پيشنهاد حكميت بي طرف    - 2 

ادعا و ادعاي متقابل مي كند و بسا روابط انگلستان و ايران را بدتر نيز مـي                 

ينده مي تواننـد    آ در    كه گرداند و زمينه گفتگوهائي را نيز خراب مي كند        

  امريكـا  ، وزير خارجه انگلستان به وزارتخارجـه      1953در مارس   . يندآبعمل  

 بر سر  حل و فصل يك جا و يـك كاسـه              اطالع داد حاضر نيست با مصدق     

هرچند اگر هم حكومت انگلستان حاضر شود  به         . غرامت وارد گفتگو شود   

. ن را رد كنـد    آگفتگو با ايران بر مبناي اين راه حل شود، چه بسا مصـدق              

زان غرامت توسط ديوان بـين المللـي را         بهمان داليل كه پيشنهاد تعيين مي     

 . رد كرد

 در فرصتهاي گونـاگون، بـه راه   هدر دو سال گذشت :   استمهال و تعليق     - 2

 اسـتمهال « از جمله راه حل . حل هاي ديگر مشكل نفت رجوع شده است      

 براي مدتي ، مسئله غرامت معلق گذاشته مي         بنا بر اين راه حل    . » و تعليق   

. يندآهائي بعمل مي   توافقر  توليد و عرضه نفت ايرانهمزمان، بر س. شود

بنا بر اين راه حل، موقتا  مسئله اصلي كنار گذاشته مي شود و ايران امكـان                

ترديـد جـدي    . وردآمـد بدسـت     آ در ،پيدا مي كند از فروش نفت خـود       

ا  قبول ايـن راه حـل   زير.  اين راه حل را بپذيرد   وجود دارد كه انگلستان   

ن، آقبول  . نست كه مسئله غرامت براي هميشه كنار گذاشته شود          آبمعناي  

حكومت انگلستان را در داخل گرفتـار انتقادهـاي سـخت مـي كنـد و در                 

 .  خاورميانه، امتيازهاي نفتي را به خطر مي اندازد

راه :  بخـرد     را امريكا   در شركت نفت انگليس و ايران      ، دارائي انگلستان  - 3

حل ديگري كه بميان گذاشته شده است  اينسـت كـه امريكـا  دارائيهـاي                 
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بـر ايـن بـاور كـه        . انگلستان در شركت نفت انگليس و ايران را يكجا بخرد         

 ممكن اسـت    د،گو با ايران، جاي خود را به امريكا مي ده         انگلستان در گفت  

. لستان شدن امريكا  گفتگو و توافق با ايران را ساده تر كنـد       كه جانشين انگ  

پيشنهادهاي ماه فوريـه را      اما همان داليل سياسي كه موجب شدند مصدق       

افزون بر  . تي امريكا نيز خواهند شد    آ سبب رد شدن پيشنهادهاي      .رد كند   

زيرا به موقعيـت    . اين كه بسا انگلستان نيز اين پيشنهاد امريكا را رد مي كند           

صدمه مي زند و به حيثيت انگلسـتان،        سياسي  اين حكومت در خود كشور        

 لطمه وارد مي كند و انگلستان را از اين امكان كه حكومـت              در خاورميانه   

ن حكومت حل   آيد و مسئله نفت با      آموافق با انگلستان در ايران بر سر كار         

 .شود، محروم مي كند

  :فروش نفت ايران
، 1951 در مـارس      به دنبال ملـي كـردن شـركت نفـت انگلـيس و ايـران              

ورده هاي پااليشگاه آحكومت ايران چندين كوشش براي فروش مستقل فر

 و ايتاليا، فروش نفت به كشورهائي چون ژاپن. وردآنفت و نفت خام بعمل     

ت انگليس و ايران به دادگاه      در هر مورد، شركت نف    . مدآبمقدار كم بعمل    

كشور مربوطه شكايت كرد و در هر مورد ، دادگاهها عنوان شـركت ملـي               

بطـور منطقـي مـي    . نفت ايران را پذيرفتند و حق را به اين شركت دادند          

توان نتيجه گرفت كه حكومت ايران و يا شـركت ملـي نفـت ايـران مـي             

داليـل عـدم   . ين نيسـت اما در عمل چن. توانند مقادير زيادتر نفت بفروشند  

خريد نفت ايران توسط شركتهاي مستقل محتمال  بخاطر عامل قيمت و نيـز             

 و   و امريكـا   نفتـي انگلسـتان   به اين دليل است كه به روابطشان با شركتهاي          

گفته شده است كه حكومت .  ، در مقام  خريدار  نفت  لطمه مي زند    لمانآ

امـا مـدرك    . زاد را از خريد نفـت ايـران بازداشـته اسـت           آنياي  امريكا  د  

نست كه امريكا خريد نفت از ايران را نه برانگيخته و نه            آمضبوط حاكي از    

بلكـه بـه شـركتهاي نفتـي مسـتقل امريكـائي  و كشـورهاي        . بازداشته است 
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خارجي گوشزد كرده است كه در باره مسئله خريد نفت از  ايران، هر يك 

 اگـر اينگونـه     ،ممكن بود نفـت ايـران را بخرنـد        .  تصميم بگيرند خود بايد   

اين امر كـه خريـدهاي      . ن را از نظر بازرگاني شدني  مي يافتند        آشركتها    

، بعلـت   كه اطمينان كافي به صحت نظر باشـد       مدند،  بدون اين   آكمي بعمل   

 بـه انـدازه كـافي       ن بوده است كه خريد نفت از ايران، از نظر بازرگاني          آ

 .ر نبوده استوآسود 

 :تحول اخير

داده   در واشـنگتن   ، عالئمي از طريق سفير ايران      در طول هفته هاي اخير    

 به حل و فصل مسئله غرامـت        ، نخست وزير  شده اند حاكي از اينكه مصدق     

 مكزيك،  مت در پي ملي شدن صنعت نفت      بر منوال حل و فصل مسئله غرا      

نجا كه عالقه مصدق بطور رسـمي بـه   آاز .   عالقه نشان داده است 1947در  

يـا عالقـه   آ، روشن نيست كـه   ابراز نشده است و امريكا نگلستانحكومتهاي ا 

مصدق واقعي است و يا تنها بخـاطر تحصـيل امتيـازي سياسـي اسـت كـه                  

بنا .  ؟وردآمقياس بين المللي و يا در ايران بدست       مصدق اميدوار است در     

يا  عالقه مصدق جدي است  و آبر اصول عمومي، بجاست تحقيق شود  كه 

ن ميان انگلستان و مكزيك آامكان حل مشكل غرامت بر اساس حل و فصل  

با توجه به اين امر كه سفير ايران عالقه مصـدق را بـه              . ؟وجود دارد يا خير   

از كرده است كه مقام رسمي ندارد، ممكن است از طريق يك امريكائي ابر 

بـا  . پرسـيده شـود  خود او  تحقيق شود و يا بطور مستقيم از خـود مصـدق               

، بجا ست عالقه جديد مصـدق بـا حكومـت انگلسـتان در ميـان                وجود اين 

ن حكومـت    آ، در تحليل نهائي     زيرا. يد  آگذاشته شود و موافقتش بدست      

 .نهادي را بپذيرداست كه مي بايد چنين پيش

 :نتيجه گيريها 

 يـا جانشـيني حكومـت     توسـط مصـدق  ، ايرانينده قابل پيش بينيآ تا   - 1

 .خواهد شد كه سياستهاي او را تعقيب خواهد كرد
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 مي تواند  از نظر مـالي و اقتصـادي،    بنظر مي رسد كه تا يكچند  ايران - 2

 . اداره شود نفتمدآبدون در

ل  تن به حل و فص     ، حكومت انگلستان   تا زماني كه قابل پيش بيني است       - 3

ياسـي و در كشـورهاي   ، موجب انتقـاد س  نزاع نفت به ترتيبي كه در داخل      

 .، سبب بخطر افتادن امتيازهاي نفتي شود، نخواهد داد خاورميانه

 موضعي دوستانه  اما قاطع در       ريكا، حكومت ام  ينده قابل پيش بيني   آ تا   - 4

ـ  .  در پيش خواهد گرفت     و هم با انگلستان    رابطه هم با ايران    ن هـدف   با اي

، دو طرف را به حل و فصل منازعـه نفـت بـر              كه  در اوضاع جهان و ايران      

 .انگيزد

 :توصيه ها 

، توصـيه مـي شـود در حـال حاضـر،       با توجه به توضيحي كه داده شـدند    

 :قدمهاي زير برداشته شوند 

 در مشـخص كـردن  ارزيـابي از وضـعيت             مشاوره با حكومت انگلستان    - 1

  .سياسي و اقتصادي ايران

 از   حكومـت انگلسـتان    ،  باتفـاق     تفحص در امكانات حـل نـزاع نفـت          - 2

  :راههاي زير

  حكميت و-الف 

  حل و فصل يك كاسه - ب 

  استمهال و تعليق و- ج 

 توسـط    در شـركت نفـت انگلـيس و ايـران           خريد دارائيهاي انگلستان   - د  

  .امريكا

ي بايـد  ، ميچيك از اين راه حلها  را نخواهد ه در صورتي كه انگلستان    - 3

، بطور غير رسمي در باره جـدي بـودن      انبا جلب موافقت حكومت انگلست    

، ود كه بعد از ملي شدن  نفت مكزيـك          به راه حلي تحقيق ش     عالقه مصدق 

 .پيدا شد
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پوزش خواهى خانم آلبرايت، وزير خارجه امريكا در * 

 حكومت كلينتون

 

 ،، در انجمن ايران و امريكا2000س  مار17، برابر 1378 اسفند 27در : تو ضيح 

از آنجا كه، معاون او، اين نطق .  نطق زير را ايراد كردخانم آلبرايت در واشنگتن

از اين رو، ترجمه بى كم و . مريكا خوانده، يك سند استرا موضع رسمى دولت ا

  :وريمآبعنوان ضميمه مي كاست آن را 

 

عاليجنابان Pelletreau    با سپاس بسيار از پرفسور امير احمدى، سفير پلترو

اعضاى هيأتهاى ديپلماتيك، همكاران برجسته و ميهمانان و دوستان، در 

نه تنها انجمن ايران . ها حضور دارنداى از سازمان كنفرانس امروز، مجموعه

و امريكا، بلكه جامعه آسيائى، مؤسسه خاورميانه و مدرسه خدمت خارجى 

غناى صالحيتهاى حاضر در . جورج تون نيز در آن شركت و حضور دارند

  .دهد اين اطاق عظيم است و بر اهميت ايران گواهى مى

ترين تمدنهائى است  ىدانند، ايران يكى از قديم همانطور كه مستمعان مى

ترين فرهنگهاى  ترين و پر تنوع صاحب يكى از غنى. اند كه استمرار جسته

و » فارس«سرزمين ايران تمامى يك طرف از ساحل خليج . جهان است

از اين خليج و تنگه، بخش مهمى از تجارت . گيرد تنگه هرمز را در بر مى

با قفقاز و آسياى . تايران ساحل درياى خزر نيز هس. گيرد نفت انجام مى
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در آن كشورها مواد مخدر توليد و از آن . ميانه و جنوبى هم مرز است

چندين . كنند مرزها مواد مخدر به مقياس بزرگ بطور قاچاق عبور مى

گروه تروريستى بزرگ در اين كشورها مستقر هستند و منابع وسيع نفت و 

در حال . گيرد ىگاز اين كشورها تازه دارد مورد بهره بردارى قرار م

  .حاضر نيز ايران رئيس سازمان كنفرانس اسالمى است

گيرى آينده ايران نقش محورى در اقتصاد و  جاى ترديد نيست كه سمت

كند كه بخشى مهمى از جهانيان، عاقالنه،  امور امنيتى در قلمروئى پيدا مى

 از اين رو، من اين فرصت را براى بحث از. دانند آن را مركز جهان مى

  .شمارم روابط امريكا با ايران، مغتنم مى

كنم اگر سخنان خود را با آرزوى شاد روزى،  اميدوارم كارى بموقع مى

براى امريكائيان ايرانى تبار، بمناسبت فرا رسيدن سال نو ايران و آغاز بهار 

 همين شاد .از ماوراى درياها) به فارسى(عيد شما مبارك : كنم شروع مى

.  بهار فصل اميد و نو شدن است.كنم دم ايران آرزو مىروزى را براى مر

توانيم  فصل كاشتن نهالها است و اميد من اينست كه ايران و امريكا، مى

  .نهال روابط جديد و بهتر براى سالهاى آينده را بكاريم

خواهم از  و در اين چشم انداز و از اين چشم انداز است كه امروز، من مى

از من خواسته است به  رزيدنت كلينتون، بخصوصپ. حث كنمآن با شما ب

  .اين جمع بيايم و اين بحث را با شما بكنم

از كسى پنهان نيست كه دو دهه است بيشتر امريكائيان در ايران، نخست از 

 و گروگانگيرى، شعارهاى نفرت از 1979خالل تصرف سفارت امريكا در 

ها، اين تصور بد را طى سال. نگرند امريكا و آتش زدن پرچم امريكا مى

سركوبگرى حكومت ايران در داخل اين كشور و حمايت از تروريسم در 

خارج، پشتيبانى از گروههائى كه، با توسل به خشونت، با جريان صلح 

اند و كوشش براى توسعه ظرفيت توليد سالح  خاورميانه مخالفت كرده

 ،اند اتمى، تقويت كرده
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ما سخنان رهبران . است كردن بودهپاسخ امريكا، سياست منزوى و مهار 

شمرديم و با ايران، بمثابه  ايران را بر اينكه امريكا دشمن است، حجت مى

كرديم با وجود اين، بعد از انتخاب پرزيدنت خاتمى  يك تهديد، رفتار مى

هاى عينكى كه از خالل آن در  ، ما شروع كرديم به تنظيم شيشه1997در 

ه، سياستهاى خارجى مورد مخالفت، همچنان با اينهم. نگريستيم ايران مى

هاى سياسى و اجتماعى در درون ايران شروع به تغيير  پويائي. ادامه يافتند

 . كردند
 

در پاسخ، پرزيدنت كلينتون و من از اظهارات رئيس جمهورى جديد 

ما تماسهاى فرهنگى و . ايران در باب گفتگو ميان دو ملت، استقبال كرديم

ما ترتيبات را براى آمريكائيانى كه . ى را تشويق كرديمدانشگاهى و ورزش

ما خواست خود را مبنى . خواهند از ايران ديدن كنند، مساعد كرديم مى

بر گفتگوهاى رسمى با ايران، بر سر مسائلى كه هر يك از دو طرف عمده 

و گفتيم ما تحوالت در آن كشور را از نزديك . دانند، اظهار كرديم مى

  .م و چنين كرديمكني تعقيب مى

ايم كه زمان آن شده است كه دامنه ديدگاه  حال، ما به اين نتيجه رسيده

نسل . خود را دورتر بريم زيرا روند تحول در ايران به بار آمده است

اى بازتر و  جوان كشور جنبشى را در پيش گرفته است كه هدفش جامعه

، از نظر سياسى، زن ايرانى خود را. تقرب انعطاف پذيرترى با دنيا است

كارفرمايان . ترين زن كشورهاى منطقه گردانده است ترين و پرتوان فعال

  . بى قرار بر قرار شدن روابط بارآور از خالل درياها هستند،نوپا

روحانيان محترم بطور روز افزون از سازگارى ايمان و آزادى و تجدد و 

  .گويند اسالم سخن مى

 شود، مطبوعات با نها و شكستن قلمها مىبرغم تقالئى كه براى بستن دها

 كه سه انتخابات بطور روز ، نه تنها يكو ايران. آيند صالحيتى بوجود مى

نبايد موجب . تر، ظرف چند سال انجام داده است افزون دموكراتيك
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ها، مخالفت شده باشد و آنچه بعمل درآمده  تعجب باشد اگر با اين توسعه

تنبيهات سخت در باره انواع .  داشته باشداست از كمال خود بسيار فاصله

آزار مذهبى در مورد بهائيان و نيز در باره . روند مخالفان هنوز بكار مى

  .شود گروند، اعمال مى ايرانيانى كه به مسيحيت مى

 13حكومتهاى دنيا از جمله حكومت ما، نگرانى خود را در باره دادرسى 

از يك سال است بدون اتهام اند كه بيشتر  ايرانى يهودى ابراز كرده

. شود رسمى، زندانى هستند و حاال صحبت از محاكمه آنها در ماه آينده مى

ما در طرز اين دادرسى و نتايج آن، بمثابه يكى از بارومترهاى روابط 

  .نگريم امريكا با ايران مى

، چندين نويسنده و سياستمدار پرمنزلت به قتل 1998در اواخر سال 

و همين هفته پيش، .  توسط عناصر نابكار نيروهاى امنيتىبظاهر. رسيدند

يك مدير پرمنزلت و مشاور پرزيدنت خاتمى، در توطئه قتلش، به سختى 

  .زخمى شد

برخى . اى، در ايران، جريانهائى چندى فعال هستند همانند هر جامعه

 برغم تمايل به. كشانند اى ديگر به عقب مى رانند و پاره كشور را به پيش مى

مردم ساالرى، مهار نيروهاى مسلح و قوه قضائى و نيروهاى انتظامى در 

دست مقام غير انتخابى و عناصرى از سياست خارجى كه ما بيشترين 

  اند نگرانى را در باره شان داريم، خوب نشده

. گيرد اما حركت در جهت اصالح داخلى، آزادى و فضاى باز قوت مى

 ماه 15م با پرزيدنت خاتمى در اظهارات ايرانيان بيشتر از پيش، بدون بي

ها  آزادى و كثرت انديشه«: آورم قول او را مى. شوند پيش، موافق مى

بلكه اين تحديد آزادى است كه . تهديدى براى امنيت جامعه نيست

ولتى، انتقاد كردن حكومت و سازمانهاى د. كند امنيت جامعه را تهديد مى

  ».الزم است بعكس ،در هر سطح، مخرب نظام نيست
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وزند و بسيارى از  هاى دموكراسى در ايران تازه به تازه مى بدينسان، نسيم

. اند مى پيوندند، تشويق كننده آنهاه ئى كه رهبران اين كشور بها انديشه

در . خطرى كه وجود دارد اينست كه ما بيشتر از اندازه خوشبين باشيم

رايشهاى مردم ساالر به حقيقت، هنوز بسيار زود است كه با دقت بدانيم گ

  .برند كجا راه مى

 تغيير ايدئولوژيك نيست و عمل و ،مسلم است كه نيروى محركه اول

آنها جامعه با . خواهند ايرانيان زندگى بهترى را مى. واقعيت گرائى است

خواهند ك حساب پس بدهد و  دولتى مى. خواهند آزادى گسترده مى

 رفتن قيمتهاى نفت، اقتصاد ايران در برغم باال. خواهند ترى مى ترقى وسيع

از جمله . قيد فقدان بهره ورى، فساد و كنترل بيش از اندازه دولت است

تر از  بخاطر عامل دموگرافيك، ميزان بيكارى باالتر و درآمد سرانه پائين

  . سال پيش است20

امر مسلم اينست كه ايرانيان بنا بر اندريافت خود، خط توسعه را در پيش 

مردم ساالرى ايران، اگر در آينده شكوفه كند، بى ترديد . گيرند مى

. ويژگيهاى خود را، در انطباق با سنتها و فرهنگ اين كشور خواهد داشت

و همانند هر تحول سياسى و اجتماعى مردم ساالر، با مرحله ها و زمان 

  .كنند، انجام خواهد گرفت بندى كه ايرانيان براى خود تهيه و تنظيم مى

كنيم اينست كه چگونه با اينها همه مواجه شويم؟  رسشى كه ما از خود مىپ

امريكائيان همچنان . در سطح ملت با ملت، تشخيص پاسخ مشكل نيست

چيزهاى بسيارند كه ما از . كنند دستهاى خود را بسوى ايرانيان دراز مى

 خود را ما بايد بكوشيم دامنه مبادالت. آموزيم و ايرانيان از ما ايرانيان مى

ما بايد خود را با دانشگاهيان و رهبران جامعه مدنى، در . توسعه بدهيم

بديهى است كه ما بايد . كوشش مشترك بخاطر منافع مشترك، متعهد كنيم

  .با قوت بيشترى بكوشيم ومهارت خويش را براى توفيق همكارى بكار بريم
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. تر است جشود، بغرن اما يافتن پاسخ، وقتى در سطح دو دولت مطرح مى

نياز به بحث بيشتر نه تنها از برداشتهاى امروز و اميدهاى آينده، بلكه از 

هاى  در بهترين حالت، روابط ما با ايران نشان از دوستي. گذشته آشفته نيز

طى سالها، هزاران معلم، مأموران بهداشت، اعضاى . شخصى صميمانه دارد

 خويش را براى بهتر  توان و نيت خير،داوطلبان بنياد صلح و ديگران

ليون ينزديك به يك م. اند كردن زندگى و بهزيستى مردم ايران بكار برده

بسيارى ديگر از ايرانيان در اينجا . اند ايرانى ميهن ما راخانه خويش كرده

دند و دانش خويش را  پيش از آنكه به ميهن خويش باز گر،تحصيل كرده

رخى از آنها، از بهترين در واقع، ب . به عمل بگذارنددر ميهن خويش

پس . بودند» جرج تون اسكول آف فارينى سرويس«شاگردان من در 

. هاى مشترك بسيار ميان دو ملت وجود دارند جاى تعجب نيست اگر زمينه

هر دوملت به . هر دو ملت مغرور هستند. هر دو ملت، آرمانخواه هستند

ت سلطه خانواده تعلق خاطر دارند و معنويت شناس و مخالف سرسخ

  .خارجى هستند

، 1953در سال . زنند هاى ديگر صدمه مى  عامل،هاى مشترك اما به زمينه

، ايالت متحده آمريكا نقش معنى دارى در همساز كردن عمليات )1332(

حكومت .  بازى كردوزير محمد مصدق سرنگونى حكومت مردمى نخست

. كنند داليل استراتژيك، موجه مىآيزنهاور بر اين باور بود كه عملياتش را 

ولى اين كودتا آشكارا بازگشت به عقب و مانع رشد سياسى ايران بود و 

، بخاطر دخالت امريكا در ان فهميد چرا بسيارى از ايرانيانتو آسان مى

  .امور داخلى آنها، همچنان خشمگين هستند

شاه  بمدت يك ربع قرن، امريكا و غرب حمايت جدى از رژيم از آن پس

حكومت شاه اقتصاد كشور را توسعه داد اما مخالفان سياسى را نيز . كردند

  .با خشونت سركوب كرد
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همانطور كه پرزيدنت كلينتون گفت، امريكا بايد سهم خود را از مسئوليت 

حتى . اند مسائلى بر عهده بگيرد كه در روابط ايران و امريكا بوجود آمده

 امريكا در قبال عراق، در دوران در سالهاى اخير، وجوهى از سياست

رسد، به ويژه در پرتو تجربيات بعديمان با صدام  جنگ با ايران، به نظر مى

هاى خود   با وجود اين، ما هم فهرست گاليه.بينانه بوده است ، كوتهحسين

قض ، ناشغال سفارت آمريكا در تهران: را داريم و آنها جدى هستند

ها و خانواده  المللى ايران و ضربه روحى بر گروگان هاى بين مسئوليت

و امريكائيان بى گناه و دوستان امريكا توسط گروههاى . آنان و همه ما بود

در . شدند تروريست كشته شدند كه توسط حكومت ايران حمايت مى

واقع، كنگره هم اكنون قانونى را تحت بررسى دارد كه بنا بر آن 

يهاى ديپلماتيك و ديگر ايران، به جبران عمليات تروريستى اختصاص دارائ

  .آيند  بعمل مىابند كه بر ضد شهروندان امريكائىي

كنيم تا راه حلى را پيدا كنيم كه هم توقعات  ما با كنگره همكارى مى

اى را بوجود نياورد كه منافع امريكا را در  عدالت را بر آورد و هم سابقه

يپلماتيك و يا ديگر دارائيها به خطر اندازد و اميدها را يافتن راه حل د

  .براى گفتگوى موفق با ايران از ميان بردارد

در حقيقت، ما بر اين باوريم كه بيشترين اميد به احتراز از وقوع تراژديهاى 

مشابه در آينده، در اينست كه تغيير در سياستهاى ايران را تشويق كنيم و 

نه . كار كنيم تا از اختالفها ميان دو كشور بكاهيمبطور مشترك و متوازن 

گذشته ما هردو را . ايران و نه ما، قادر به فراموش كردن گذشته نيستيم

آيا بايد : اما پرسشى كه پيشاروى دو كشور ما است، اينست. ترساند مى

اجازه داد گذشته موجب منجمد شدن آينده شود يا بايد راهى يافت تا 

يد را بكاريم؟ روابطى كه ما را در برخوردارى از نهالهاى روابط جد

  .ثمرات، در سالهاى آينده، سهيم و بر جلوگيرى از وقوع تراژديها توانا كند
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بديهى است كه از نظر ما موانعى وجود ندارند كه رهبرى شايسته و بينا 

 ،اند همانطور كه برخى از ايرانيان خاطر نشان كرده. نتواند حل كند

اى با يكچند از كشورها دارد كه كمتر از  ه روابط دوستانهاياالت متحد

با وجود اين، ما نه قصد و نه عالقه داريم در امور . ايران مردم ساالر هستند

  .داخلى كشور مداخله كنيم

خواهيم با ايران  ايم و مى زدايى را در پيش گرفته ما اكنون سياست تنش

نامد  اعتمادى مى  ديوار بىهمكارى كنيم تا آنچه را كه پرزيدنت خاتمى

شناسيم كه اسالم مركز ميراث   ما اين واقعيت را برسميت مى.پايين آوريم

يا . فرهنگى ايران است و نزاعى ذاتى ميان اسالم و امريكا وجود ندارد

. كنند بينيم كه قلمروهاى منافع مشتركى توسعه پيدا مى بيشتر از اين، ما مى

» فارس« ثبات آينده و صلح خليج براى مثال، هر دو كشور ما در

  .عالقمنديم

ما از كوششهائى كه خطر را كم . زيد ايران در همسايگى خطرناكى مى

اى به قصد كاستن از تنشها و ايجاد اعتماد  كند و مشوق گفتگوهاى منطقه

 هردو كشورهاى ما دست بگريبان نزاع با رژيم .كنيم باشد، استقبال مى

هردو عالقه داريم از تجاوز آينده عراق . يما قانون نشناس عراق بوده

پيشگيرى كنيم و نيز ما نگران بى ثباتى و صدور غير قانونى مواد مخدر از 

ايران بهاى سنگينى بابت نزاع با قاچاقچيان در اين منطقه . افغانستان هستيم

جنگ داخلى  درمدتهاى دراز ميزبان دو ميليون پناهنده افغانى. پردازد مى

بود و هزاران تن از ايرانيان در جنگ با قاچاقچيان جان خود اين كشور 

 ايران سرآمد كشورهاى جهان از لحاظ  بعالوه، در حال حاضر.اند را باخته

اين قلمروئى . كند مقدار مواد مخدرى است كه در سال كشف و ضبط مى

  . دار بوده استا همكارى ميان امريكا و ايران معناست كه در آن، افزايش

از آن جمله . چندين قلمرو ديگر از منافع مشترك بالقوه، وجود دارنداما 

هستند تشويق روابط پايدار ميان ارمنستان و آذربائيجان و توسعه اقتصاد 



 �٣١

فرهنگى تاريخى و حفظ محيط زيست اى و حمايت از محلهاى  منطقه

اما اين .  وجود داردتر و روابط مشترك بارورتر ط عادىنسان، امكان روابا

 چشم انداز رابطه با امريكا را همچنان ،كند اگر ايران مر واقعيت پيدا نمىا

  .همانطور اگر ما به تنگ كردن ديد خود از ايران ادامه دهيم. تنگ كند

كنيم،  وقتى ما با تروريسم و انتشار اسلحه كشتار همگانى مخالفت مى

نداردها استا. گيريم، نه امريكائى كه عمومى هستند ضوابطى كه بكار مى

اند كه امنيت كشورهائى كه توانائى اندك دارند، حفظ  چنان معين گشته

شود و حاوى تكاليف و الزاماتى است كه بيشترين كشورها از جمله ايران 

  .اند آنها را، به اراده خود، بر عهده گرفته و امضاء كرده

بسود  ،كنيم  صلح در خاورميانه حمايت مىوقتى ما از پيشرفت جريان

كنيم و به برآوردن خواستهاى دهها ميليون از مردم، از  وم عمل مىعم

  .رسانيم اى كمك مى عرب و اسرائيل، از هر دين و پيشينه

كوشيم ارزشهاى خود را  گوئيم، نمى وقتى در باره حقوق بشر سخن مى

گذاريم كه در منشور جهانى حقوق  تحميل كنيم بلكه بر اصولى تأكيد مى

هر مردمى در هر جاى جهان بايد از آزاديهاى بنيادى، . اند بشر قيد شده

  .آزادى دينى، آزادى بيان و حمايت قانونى برابر برخوردار باشند

كنيم، فهرست  و وقتى ما از ارزش گفتگوى رسمى با ايران صحبت مى

انگيزه ما تنها . كنيم داريم و شروطى را معين نمىنمحرمانه اى از مقاصد 

 به ترتيبى ،برقرار كردن اين رابطه در باالترين سطحبينانه از  سود واقع

مسائل به سود مردم هردو كشور است كه بتوانيم ديپلماسى را در حل 

در ماههاى اخير، رهبران ايران از سياست تنش زدائى . ، بكار گيريم است

مدت كوتاهى پيش، وزير خارجه آقاى خرازى . اند ملت خود سخن گفته

 در مقام يك لنگرگاه ثبات و عامل حل مسائل ايران آماده است: گفت

  .ها عمل كند منطقه و بحران
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معترف است و در گذشته، ما » فارس«امريكا بر اهميت ايران در خليج    

به . ايم تا روابط مشكل با چندين كشور ديگر را بهتر كنيم سخت كوشيده

 و يا روشهائى از نوع تنش زدائى و يا متعهد شدن و يا گفتگوى سازنده

خواهيم با  ما مى. كنيم حاال نيز ما همان سياست را روش مى. روشهاى ديگر

ايران همكارى كنيم تا ديوارى را فرو ريزيم كه پرزيدنت خاتمى آن را 

براى آنكه اين ديوار فرو ريزد، ما بايد . نامد ديوار بى اعتمادى مى

مستقل، گفتگو بخواهيم بطور مستقيم با يكديگر، بمثابه دو ملت سرفراز و 

هاى مشترك، معضالتى را حل كنيم كه ما را از يكديگر جدا  كنيم و بر پايه

داشتند بمثابه قدمى در بر افكندن ديوار بى اعتمادى، امروزمن  نگاه مى

امريكا مجازاتهاى . خواهم از مجازاتهاى اقتصادى صحبت كنم مى

وليد اسلحه ، زيرا نگران شيوع تتصادى بر ضد ايران مقرر كرده استاق

، گروههاى تروريست را اتمى و بخاطر وجود مقاماتى است كه، در تهران

اند گروههائى كه با  از اين جمله. كنند حمايت و تغذيه مالى و كنترل مى

  .كنند بكار بردن خشونت، با جريان صلح خاورميانه، مخالفت مى

ه است كه نظاميانش به تا اين تاريخ، توسعه سياسى در ايران، سبب نشد

شناسى و مواد و كمك الزم براى  كوشش مصمم خود براى تحصيل فن

  .توليد سالح اتمى، پايان دهند

است كه سپاه پاسداران و يا وزارت اطالعات   موجب نگشته،و نيز آن توسعه

  .و امنيت دست از تروريسم بردارند

 ميان دو دولت ممكن تا زمانى كه اين سياستها تغيير نكنند، روابط نزديك

نخواهد شد و مجازاتهاى عمده برجا خواهند ماند با اينهمه، مجازاتهاى ما 

براى آنند كه تغييرهايى در سياست ايران روى دهند وگرنه به خودى 

 .خود، هدف نيستند و هدفشان صدمه زدن به شهروندان بى گناه نيز نيست

المت مسافران، من بدين دليل بود كه در سال گذشته، بخاطر تأمين س

اجازه دادم قطعات يدكى مورد نياز هواپيماهاى مسافربرى به ايران صادر 
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و پرزيدنت كلينتون از . شوند كه پيش از اين، به ايران فروخته شده بودند

محدوديت فروش مواد غذائى و داروئى و پزشكى، به كشورهاى تحت 

 هستند كه ايران اناين تدابير بدان مع. ران، كاست مجازات، از جمله اي

و امروز، من اعالن  تواند محصوالتى چون ذرت و گندم از امريكا بخرد مى

 ،كند از ايران كنم كه قدم ديگرى برمى داريم كه امريكا را قادر مى مى

 بيشتر ،اين قدم. فرش و مواد غذائى چون خشكبار، پسته و خاويار وارد كند

و نيز براى . ايم مل آوردهكردن منطقى تعديلهائى است كه سال پيش بع

آنست كه به ميليونها فرش باف، كشتكار و صياد ايرانى كه در اين صنايع 

 و به همه مردم ايران نشان بدهيم كه امريكا سوء نيتى نسبت ،كنند كار مى

  .به آنها ندارد

امريكا در پى لغو مقررات غير الزم به قصد بيشتر كردن : قدم دوم اينست

شگاهيان، صاحبان حرف، هنرمندان و ورزشكاران و تماسها ميان دان

سازمانهاى غير دولتى امريكا و ايران است ما بر اين باوريم كه اين اقدام 

  .شود سبب محكم كردن مبانى تفاهم و اعتماد متقابل مى

، بر كوششهائى بيفزايد امريكا آماده شده است، تا همراه ايران: قدم سوم

 به حل و فصل مطالبات قانونى هر يك از دو  احتماال ، رسيدنكه هدفشان

. اى نيست  حل مشكل دارائيهاى توقيف شده ايران كار ساده.كشور است

بعد از سقوط شاه، امريكا و ايران موافقت كردند كه مطالبات موجود از 

، بخش بزرگى از 1981در . ، تسويه شوندطريق حكميت دادگاه در الهه

 شده ايران در دوره بحران گروگانگيرى، به ايران باز دارائيهاى توقيف

از آن پس، نزديك به تمام مطالبات خصوصى، از طريق . گردانده شد

  .اند دادگاه الهه، حل و فصل شده

 اما بسيار اساسى كه هنوز ميان دو ،حاال هدف ما اينست مطالبات كم شما

 حل كنيم و اين امر را براى اند را از طريق دادگاه الهه دولت حل نشده

  .يكبار براى هميشه پشت سر بگذاريم
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 بيانگر ميل ،قدمهائى كه بر شمردم و تدابير مشخصى كه امروز اعالم كردم

ما به پيش رفتن در جهت منافع مشترك از راه بهبود روابط با ايران 

هاى اين قدمها تلقى نيك ما از چشم انداز بازترى هستند كه گرايش. هستند

گشايند و اميد ما اينست كه تغييرات داخلى به  مردم ساالر آن كشور مى

اميد كه ايرانيان آزادى . تدريج، در روابط خارجى نيز، اثرات ببار آورد

بيشتر پيدا كنند و اين آزادى را از راه حمايت از قانون بين المللى و 

  .پشتيبانى از ثبات و صلح، ابراز كنند

كه با اتخاذ ديدى وسيعتر از رويدادهاى ايران، ما از بايد اصرار بورزم 

شويم كه مدتهاى دراز موجب نگرانى شديد ما بودند  امورى غافل نمى

لنگر . كند هاى خود وفا مى نگرش ما به ايران اينست كه براستى به وعده

شود و در مخالفت با توليد سالح اتمى و تروريسم، عمل رهبرانش  ثبات مى

 ما دچار اين وهم نيستيم كه امريكا و ايران .جويد باق مىبا سخنشان انط

تنها بر فرش . توانند چند دهه غريبگى را يك شبه به آشنائى بدل كنند مى

تر  اما جهت روابط ما بسيار مهم. اى را بنا نهيم توانيم رابطه پخته و پسته، نمى

م و هم خواهد با حوصله و گام به گا اياالت متحده هم مى. از شتاب آنست

 بستگى به ايران دارد .خواهد با سرعت زياد در اين جهت حركت كند مى

 . كه كدام يك از دو روش را بر گزيند

. دوشنبه آينده روز اول سال نو براى ايران و روز شروع بهار براى ما است

مطمئنا ، زمان . و راست است كه زير اين آسمان، براى هرچيز فصلى است

فصلى كه در . ا و ايران فصل نوى را آغاز كنندآن شده است كه امريك

آن، اعتماد متقابل رو به افزايش باشد و گرمى جانشين زمستان طوالنى و 

 . سرد نارضايتى متقابل ما بگردد

ما بايد بپذيريم كه در دنياى امروز، تقسيم بزرگ ديگر ميان شرق و غرب يا 

 در هرجا، تقسيم زامرو. ميان اين با آن تمدن نيستشمال و جنوب و يا 

 قيد مفاهيم و پيشداوريهاى گذشته زرگ ميان مردمى است كه هنوز در ب
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هستند با مردمى كه خود را آزاد كرده و نويد آينده را در آغوش 

  .اند گرفته

خوانم در   ايران را فرا مى،امروز، بنام دولت و مردم اياالت متحده امريكا

بگذار ما از . ا بپيونددنوشتن فصل جديد تاريخ مشتركمان، به م

بگذار منافع . اختالفهايمان باز سخن گوئيم و در غلبه بر آنها سخت بكوشيم

بگذار . متقابلمان را تصديق كنيم و در پيشبرد آنها سخت كوش باشيم

شجاعانه در باره امكانات آينده فكر كنيم و در تحقق بخشيدن به آنها، 

يد را به واقعيت بدل كنيم سخت كوش باشيم و اين سال جديد و فصل ام

  .تر و بهتر بيايند تا كه دو ملت ما، زندگى سالم

شوم بهترين  در انجام اين رسالت، در اين صبحگاه، من متعهد مى

با احترام، خواستار تفاهم، مشورت دادن و . كوششهاى خود را بكار برم

  حمايت عموم هستم

 با سپاسگزارى بسيار
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  106: موسوي اردبيلي 



 ���

  590 – 474 – 393 – 378 – 377 – 87: مير اشرافي 

  350 – 348 – 347: ميرزا تقي خان امير كبير 

  175: ناصر خسرو 

  274: نجف 

  487 – 486 – 485 – 34 – 33: نصيري 

 – 23 – 22 – 19 – 17 – 14 – 12 – 11 – 10 – 8 – 7 – 3 – 1: نهضت ملي ايران 

24 – 27 – 32 – 49 – 75 – 132 – 135 – 149 – 174 – 203 – 242 – 247 – 263 

– 270 – 274 – 312 – 320 – 340 – 351 – 369 – 370 – 390 – 434 – 441 – 

455 – 480 – 510 – 520 – 542 – 543 – 550 – 551 – 556  

 534 - 419 – 287 – 245 – 102 – 87 – 6: نوذري، بيژن 

  221: هاريمن 

  30: هدايت  ، مخبر السلطنه

 . تقريبا در تمام صفحات كتاب آمده است : هندرسن 

 113 – 110 – 109 – 108 – 107 – 95 – 92 – 73 – 48 – 46 – 44 – 6واشنگتن  

– 116 – 121 – 124 – 127 – 134 – 135 – 142 – 144 – 150 – 158 – 164 – 

165 – 166 – 170 – 171 – 172 – 178 – 180 – 190 – 191 – 198 – 217 – 229 

– 234 – 237 – 238 – 240 – 243 – 247 – 250 – 253 – 254 – 278 – 291 – 

296 – 300 – 302 – 310 – 313 – 326 – 327 – 333 – 336 – 387 – 394 – 399 

– 400 – 403 – 411 – 414 – 415  

  175 – 173: واحدي ، عبدالحسين

  582: وثوق الدوله 

  334 – 333 – 304: ويلسون 

  261: ويلي برانت 

 

 

  






