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  )چگونه آمريكا و بريتانيا دولت ملی مصدق را برانداختند ( 
  

ش گذاشته اند آه انقالب ها ي از آثاری را به نمای، مجموعه ا» ن يآست« در آتابخانه بزرگ دانشگاه 
 نقش بسته ی مفرعی بر لوحه ا1826 در سال ن آثار ، عكسی آهيان ايدر م. را متالشی آرده اند 

ن نوع است آه در يكی از پنج عكس از ايل گوتنبرگ ؛ ين عكس ، انجيا. است ، به چشم می خورد 
  .ن آتابی آه در انگلستان چاپ شده است يز نسخه ای از نخستيو ن. االت متحده وجود دارد يا

زی است آه اصال به نظر نمی ي می شود ، چن مجموعه مشاهدهيده ای آه در اين پديفوق العاده تر
ر امور ي جان فاستر دالس وزیده ، دفتر آاربازسازی شده ين پديا. ك آتابخانه باشد يرسد جای آن در 

آه در آن دوران از آن ،  است 1958تا )  شمسی 1332 ( 1953االت متحده در سال های يخارجه ا
واره ها ، فرش ها ، قفسه ي دفتر آار را ، با مبلمان ، دني ایخانواده او ، مجموعه . استفاده می آرد 

ن مجموعه می روند ، با يچشم های مردمی آه به تماشای ا. ش وقف آرده اند يهای آتاب ، و آتاب ها
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ه هائی آه يز آارش گذاشته بود ، و هديبا روی ميدن عكس هائی آه دالس آن ها را در قاب های زيد
  ن در تگزاس ، تصور می آند آه يآتابخانه دانشگاه آست. ره می شود ي خان خارجی گرفته بود ،ياز اع

  .  ش گذاشته است يخی را به نماي از آثار تاریمجموعه ا
االت متحده آار يرگاه عصر در دفتر وزارت امور خارجه ايدر اغلب روزها ، جان فوستر دالس تا د

زنهاور يت آيدنت دوايفت و به قول پرزد می ريدر حدود ساعت شش بعد از ظهر به آاخ سف. می آرد 
» . ابند يده بود تا به راهكاری دست يدده ای آه جهان را در نوريچيل مسائل پيمی نشستند به تحل« 

ن دفتر آاری آه از يك نمی بود ، به خانه بر می گشت و در هميپلماتيپس از آن ، اگر گرفتار مسائل د
سكی آهنه برای يالسی ويی مورد عالقه اش لم می داد ، گشگاه ساخته اند ، روی صندلی راحتيآن نما

بعضی وقت . الس را با انگشت سبابه اش به هم می زد يالی گيشان خيخت و اغلب با پريخودش می ر
گر ، در سكوت خود غرق در مسائل يدر مواقع د. ها داستان های جنائی و آارآگاهی می خواند 

  . ری های قدرت می شد يدرگ
ده به دست داده نشده است ، يشيقی از آن چه دالس در آن اتاق بدان می انديش جامع و دقاگر چه گزار

ن ، جان فاستر يقيبه احتمال .  آرده یاما تجربه نشان می دهد آه چه فكر هائی در ذهنش خطور م
 در آن صندلی راحتی ، آنار آن. ده آه چگونه دولت های خارجی را براندازد يشين می انديدالس به ا

ون ها انسان در يلين فكر می آرد آه چگونه سرنوشت ميآتش ، با پرده هائی آه پشتش بود ، دالس به ا
  . امده بودند ، رقم بزند يا نيسراسر جهان ؛ از جمله نسلی را آه هنوز به دن

ر ياو به شارل آبنسب خانواده ی . تا آن زمان ، جان فاستر دالس در نوع خود منحصر به فرد بود 
شرفت آرده واصال به نام او هم يژه ی پدر بزرگش پيق های وياز آودآی مورد تشو. د يسمی ر

ر مختار يت عقد قراردادها ، وزيعضو هئ، پدر بزرگ او جان واتسون فاستر  . ه بودنامگذاری شد
ر يوز، سون ين هرياست جمهوری بنجاميدر زمان ر، ا ، و سرانجام يه و اسپانياالت متحده در روسيا

 در مبارزه 1893جان واتسون فاستر همان آسی بود آه در سال . االت متحده بود ير خارجه اامو
دالس جوان ، اغلب . االت متحده آار می آرد يمه آردن هاوائی به اين تارستون برای ضميناموفق الر

د به ه اش را با خوجان واتسون فاستر ، نو. نگتن زندگی می آرد يدر خانه مجلل پدر بزرگش در واش
همانان برجسته يد می برد ، و اجازه می داد آه او در مذاآرات طوالنی با ميافت های شام آاخ سفيض

ام هوارد يليودنت يشرآت آند ، آه از آن جمله بودند پرز، ای آه به خانه مجلل او دعوت می شدند 
  .ن لسويوودراو و نده يس جمهوری آيولند ، و رئيس جمهوری قبلی گروورآليتافت ، رئ

ن المللی در ين وآالی عالی رتبه ی بيكی از نخستيپلمات بود ، يجان واتسون فاستر، عالوه بر آن آه د
كی از مذاآره آنندگان اصلی در مورد اعطای وام به دولت های خارجی ، و ياو . نگتن بود يواش

است يدر دوران ر را یكيپلماتيت های دين بود ، و ماموريك و چياالت متحده در مكزيمشاور وزرای ا
ن نقش پدر يد مهم تريشا. نلی و تئودور روزولت به عهده داشت يام مك آيليولند ، ويجمهوری آل
  . ری بود آه او بر نوه اش گذاشت آه پا جای پای او بگذارد يبزرگ ، تاث

  
 شتر وقتش را در آنار پدر بزرگش بگذراند ، وارد دانشكده حقوقيجان فاستر دالس ، برای آن آه ب

افتن شغل در شرآت های ين دانشگاه ، يگذراندان دوره حقوق در ا. نگتن شد يدانشگاه جرج واش
كائی را آه از يالن دانشگاه های شرقی آمريح می دادند فارغ التحصيترج، ورك را آه يويبزرگ ن
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 .، برای او دشوار می آرد استخدام آنند آموزش ممتاز و شهرت اجتماعی خاصی بر خوردار بودند 
لی آار می يام جوانی با وآيجان واتسون فاستر ، در ا.  به آمكش شتافت تپدر بزرگ فاسد و خرف

ام نلسون يليورك نقل مكان آرد و دفتر وآالتی با ويويوان ، آه بعدها به نيرنون سولگآرد به نام ال
سی بود آه مو نقره ای آه در آار خود نبوغ داشت ، همان آ ، مردی آرامول . جاد آرد يآرامول ا
كاراگوئه ، آن را يكای مرآزی از امتداد نيب آرد تا به جای زدن آانال آمرياالت متحد را ترغيآنگره ا

ن بازمانده ي جان واتسون فاستر با جانشنيگر زنده نبود ، بنابرايوان ديسول. در امتداد پاناما حفر آنند 
می آافی يخاطره ی آن همكاری قد« :    د ين آرامول پرسيپدر بزرگ از جانش. اش تماس گرفت 

را ر سابق امور خارجه ين تقاضائی از جانب وزيچن »  د ؟ين مرد جوان بدهيست آه شما اقبالی به اين
اه دالر به عنوان منشی در شرآت ن ، جان فاستر دالس با حقوق ماهی پنجيبنابرا. نمی شد رد آرد 

. ر آارمندان ، دالس زندگی خوبی داشت يبه خالف سا. مشغول به آار شد » وان و آرامول يسول«
ه به نوه اش تعلق يست هزار دالری آه به عنوان ارثيبرای آن آه پدر بزرگش به او اجازه داد آه از ب

استعداد . ه استفاده آرد يدالس فقط مدت آوتاهی از آن ارث. زنده بودنش استفاده آند در می گرفت ، 
ر يانه اش از سايرده ، باعث شدند آه به سرعت حقوق ماهحقوق او ، و شبكه ای از ارتباطات گست

، خدام او در آن شرآت بزرگ می گذشت آه شانزده سال از است1972در سال . شتر شود يآارمندان ب
ل در سراسر جهان را يك وآين حقوق يدا آرد و باالتريت باالئی پيت قسمت فروش موقعيريدر مد
  .افت آرد يدر
 ، 1915در بهار سال . افت يآوری گسترش رت ي المللی دالس به طرز حنين مدت ، روابط بيدر ا
ت های يل جوان به سلسله موقعيبی داد آه وآيترت، نگ يرابرت لنس، لسون عموی دالس يدنت ويپرز
ده بود ، توانست روابط يمه های سی سالگی رسين زمان آه دالس به نيدر ا. ابد يكی دست يپلماتيد

له همان مردان بود آه به يبه وس. ن مردان جهان بر قرار آند ين و قدرتمندتريكی با ثروتمندترينزد
  . ابديه های جهانی را دري نظریس او ، دالس توانست به آسانينامه نويسن زندگيقول رونالد پرو

  
ی ندگیه نوعی ناظر و پاسدار جهان بود ، اما فكرهای او همواره نقطه نظرهائی را نمايد دالس در ظاهر قضیشا

ه ای ، سرانجام مثل پرنده ای بر چوبك های قفس برج وال یش می گذاشت آه از هر زاویمی آرد و به نما

  ... ت فرود می آمد یاستر

و انواع توجهی آه او را ابی می آرد ، یت یلی آه آن ها را هوی بخصوص در رابطه با انواع مسا–نگرش او به جهان 

  ...  تجربه های زندگی او شكل می گرفت  از  ،–ص ها رهنمون می شد يبه آن تشخ

ن المللی اثر يآار روزمره با مشتری های شرآت ، آه سابقه ای چهل ساله داشت ، به شدت برنگاه او به امور ب

د، چهارچوب های عمل او یل آئاالت متحده نایش از آن آه به مقام وزارت امور خارجه اير زمانی پیگذاشته بود و د

ن تجربه ، به دالس آمك آرد تا توجه و عالقه خاصی را در امر یا.  طرز آارش را شكل می داد ن می آرد وييرا تع

ژه ای را نسبت به آن چه فكر یتجارت و روابط مالی در سطح جهانی گسترش دهد ، و جنبه آمرانه و دستوری و

  ...نشان بدهد االت متحد در آمده بوده است ، از خود یاست خارجی ايت اقتصادی سيمی آرد در حاآم

  . دگاه های جهانی دالس و قدرت ابتكار او مسلط بود یشه برديش اشغال شده ، هميتصوری از اقتصاد از پ

  
  جاد ي، راهنمای او در ا» وان و آرامول يسول« فهرست مشتری های جان فوستر دالس در شرآت 
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ن يبعضی از ا. كا بود يستم آمري بتی اوائل قرنين مشترك های چند مليك با بزرگ تريرابطه نزد
كای ين المللی راه آهن آمريتی ، آمپانی هائی مثل آارخانه شكر آوبا و خطوط بيشرآت های چند مل

جی « و » براون « كائی ، از جمله برادران يه هم بانك ها و موسسه های مالی آمريبق. مرآزی بودند 
بانك ها و . ت داشتند يكاراگوئه حاآميبرن بودند آه در آن زمان به طرز موثری  »گمن يسل. و ياند دبل

بانك آلمان هم ، از آن » درسدنر « و » ز يونايل« موسسه های مالی خارجی ، مثل بانك اعتباری 
انه بود ، ين ، اروپا و خاورميكای التيدالس دالل مظلمه ی اعطای وام به آشورهای آمر. زمره بودند 
گرد قانونی قرار داد ، ير شوروی را تحت پي اتحاد جماهكائی ،يمه آمريل شرآت های بيبه عنوان وآ

كائی سازمان داد آه تمبر سرنوشت ي جهانی را برای سلطه ی همان شرآت چاپ اسكناس آمر آارزار
كاراگوئه را با آوه آتشفشان آن آشور در حال آتشفشانی ساختگی چاپ آرده بود تا آانال ارتباط يساز ن
 و ) م –ن آتاب يشيد به فصل های پيمراجعه آن( كاراگوئه نگذرد ي، از امتداد ن ) آانال پاناما(  انوسيدو اق

ك و پاناما ياز های پرمنفعتی در مكزيل جوان ، طرف مذاآراتی برسرآسب امتيسرانجام آن آه وآ
ل ساختند ، يمشتری های او ، بندرهائی در برز. هم بود » كائی و قدرت خارجی يآمپانی آمر«برای  

از . ا به زدن چاه هائی برای استخراج نفت دست زدند يپرداختند و در آلمب» پرو « عادن در به حفر م
كل گرفته ، تا آمپانی ملی راه آهن هاوائی آه صاحب تنها خط آهن شصت و پنج ين المللی نيشرآت ب

ان جان ينس بود ، همه جا و همه جا مشتري پر– آو –لی هاوائی در امتداد آن آشور تا شمال پورت يما
  . فاستر دالس دست انداختند 

 ، 1930 و 1920دالس ، بخصوص عالقه خاصی به آلمان داشت آه به صورت منظم در سال های 
ن يوان و آرامول ، اين آتاب در باره شرآت سوليبنا به متن خسته آننده تر. دنش می رفت يبه د

ام ين ايشتريو جان فوستر دالس ب» . د باب بويار آاميئونازی بس نميدر معامله و تبانی با رژ« شرآت 
رت آرد آه يآرد و همكارانش را دچار ح» تلر يت علنی از آدولف هيصرف حما«  را 1934سال 

به ن المللی بی اعتنا باشد و يچگونه او می تواند به آن سهولت نسبت به قانون و معاهده های ب«
ت او را مورد سئوال قرار دادند آه ن مديوقتی در خالل ا» . ت بدهد يسرآوبی نازی ها مشروع

از آنان « ن بود آه يآند ، جواب داد منطورش امی هودی بودند معامله يان آلمانی آه يچگونه با مشتر
 موافقت 1935 سرسختانه همكاران خود ، در سال یجه مخالفت هايسرانجام ، در نت» . دوری آند 

ش يك سال پين دفتر را يل آردن ايخ تعطيعد ها تارل آند ، اما بين را تعطي در برلشرآتآرد تا دفتر 
  . از آن اعالم آرد 

  
سم شرارتی را آشف يان جنگ دوم جهانی نگذشته بود آه جان فاستر دالس در آمونيزی از پايهنوز چ

ن تجلی الهی زمانی در او يا. لی آندتر به چنان مكاشفه ای نائل شده بود يسم خيآرد آه در مورد ناز
ر ين را خواند آه آن را سفت و سخت تلقی آرد و به آن گياستال» نسم يمسائل لن«  آتاب بروز آرد آه

سه يتلر مقايآدولف ه» جنگ من « ن آتاب را برای قبضه آردن جهان ، با آتاب يدالس بارها ا. داد 
  . آرد 

ك ين برای پرآردورك ، جان فاستر دالس را يويوئی فرماندار نيد.  ، تامس ا1949در بهار سال 
ار برای مبارزه يدر نوامبر همان آه دالس تمام ع. االت متحده نامزد آرد يسنای ا درصندلی خالی 

دشمن « ل آارزار مبارزاتی خود را به پرچمی آراست آه او را يانتخاباتی آفش و آاله آرد ، اتومب
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ندگی مردم عادی ، از وه مبارزاتی و عدم آشنائی او با زين حال ، شيبا ا. غ می آرد يتبل» ! سرخ ها 
برال يل» هربرت لمن « دای نا خواسته ای ساخت آه سرانجام هم مبارزه انتخاباتی را به ياو آاند

وه منصوب شدن را يد شين تجربه ، به او آموخت آه به جای دفتر انتخاباتی ، بايا. دموآرات باخت 
  . دنبال آند 

در تمام طول زندگی ، اعتقاد . ت محدود نمی شد اسيد دالس ، تنها به حقوق و سياق و عالقه شدياشت
ت خاص او را شكل می داد و ين وابستگی ، شخصيا. ت داشت يحيقی هم نسبت به مسيمذهبی عم

دالس را بدون در . ق می آرد يد و تعميستی او را تشدين تعلق خاطر بود آه تعصب ضد آمونيهم
  . ت ، نمی توان درك آرد ين شخصينظر گرفتن ا

اری را در هندوستان صرف وعظ و يونرهای مذهبی بود آه سال های بسيدری او ، از مسای پين
ورك ، يوين» واتر تاون « خی پروتستان در يسای مشاين آليش نخستين جوان ، آشيپدر ا. خطابه آرد 
گر از روزهای هفته ، ياری ديكشنبه و بسيدر آودآی ، روزهای . بود » و ياونتار« اچه يساحل در
د دو بند از سرودهای حمد و ثنا و ده بند از يهر هفته با.  بود یسائيضای اجرای مراسم آلاز اع
مادرش از او می خواست آه سنت خانواده را دنبال آند و . د را حفظ می آرد يا عهد جدير داود يمزام
 اواخر .ن در سر نداشت يند ، خود او هم فكری جز اياينستون بيتا زمانی هم آه به پر. ش شود يآش

ره مدرسه يئت مديت هيخی پروتستان بود و حتی به عضويسای مشايدان آليش سفيعمرش هم از ر
چه در لباس  تنها رهبر مذهبی ،« پس از مرگش هم در باره اش نوشتند . علوم الهی در آمده بود 

  ». ده بود ياالت متحده رسير روحانی بود آه به وزارت امور خارجه ايا لباس غي ، یروحان
راثی مذهبی در جوهر يم« االت متحده آه آن را به عنوان يراث ايجان فاستر دالس بر آن بود آه م

دالس احساس می آرد آه . جاد آرده است يكائی ها ايتعهد خاصی برای آمرف می آرد ، يتعر» خود 
ی برای آن هائی آه راه خوب« د يمان والزامی آه می گويعنی ايدارد ؛ » قی يت مذهبی عميمامور« 

درست » . دا آنند يگران هم آمك آنند آه چنان راهی را پيقه دارند تا به ديافته اند ، وظيزندگی آردن 
 1950با طلوع دهه ی . ونر مذهبی بود يسيا آمده بود و مثل پدر بزرگش ، ميش به دنيمثل پدرش آش

راهی می گشت تا ، دنبال » سم شوروی يطانی و طرح های آمونيروش های ش« در جهت نبرد با 
  . دا آند يپ» ت يحيحی و وحی و الهام مسيدگاه مسيد« مجرائی برای 

فه الهی ، ين وظيانجام اد آه برای يجه رسين نتيجان فاستر دالس ، به زعم خود  آامال معقوالنه به ا
می او يد دوست قدي آه به نظر می رس1948در سال . االت متحده شود ير امور خارجه ايد وزيبا
فش هری ترومن حرآت ياست جمهوری ، شانه به شانه حريوئی در رقابت انتخاباتی بر سر ريمس دتا

م گذاشتند و يجاه طلبی او را عق، ده است ، اما رای دهندگان يمی آند ، فكر آرد به هدف خود رس
آن بخت خود ، در سال های پس از ی م به امتحان دو باره يدالس با تصم. ترومن را انتخاب آردند 

سم و خطر يشبكه ارتباطی خود با جمهوری خواهان را گسترش داد و مقاله هائی را در باره آمون
  . اتحاد شوروی منتشر آرد 

است جمهوری را يزنهاور از طرف جمهوری خواهان نامزدی خود برای ري ، آ1952در بهار سال 
ف حرآت يره ای ظري دا درآهد از او يبه خالف جان فاستر دالس ، و با فاصله ای بع. اعالم آرد 
  .زنهاور عمری را در خدمت ارتش گذرانده بود يآرده بود ، آ
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  شنهاد آرد تا به مقر ژنرال يآه ژنرال ارتش بود ، به دالس پ» وس آلی يالس« دوستی مشترك به نام 
دالس از . ود ك شمالی بيمان آتالنتيزنهاور فرمانده عالی پيدر آن زمان ، آ. س برود يزنهاور در پاريآ

راد آند آه در آن قصد ياآارانه ای ايس سخنرانی ريشنهاد استقبال آرد و به فكر افتاد در پاريآن پ
ژنرال به . زنهاور به دوگفت و گوی طوالنی پرداختند يدالس و آ. ده بماند ياصلی او از آن سفر پوش

ه آرد و يوری ، به او تكاست جمهيدر مبارزات انتخاباتی ر. ر دالس قرار گرفت يشدت تحت تاث
  . بالفاصله پس از انتخاب شدن ، او را به وزارت امور خارجه دولت خود گماشت 

: آن زمان ، جان فاستر دالس شصت و پنج ساله بود آه سه عنصر قدرتمند به او شكل داده بودند 
 شرآت های نيتی ، سابقه ای طوالنی در جهت مشاوره دادن به غنی ترياز منحصر به فرد تربيامت

زه های او ، متعلق به ين ارزش ها ، باورها و غريق تريعم. مان و اعتقاد مذهبی ينه ايجهانی ، و زم
ن المللی يار از عمر ، از نخبگان بيتی او بود آه با صرف سال های بسيآن بخش از ساختار شخص

دالس از خشونت ها و جان فاستر « است آه  سان او ، نوشتهينامه نويكی از زندگي. آسب آرده بود 
نه او ، عالی ، حفاظت شده ، ينه و زميشيهمه پ« ل آه ين دليبه ا، » پستی های انسانی بری بود 

  » . نان بخش بوديموفق، سالم و اطم
وان و آرامول بود ، معروف به يشرآت سولوآيل در وزارت امور خارجه هم ، دالس مثل زمانی آه 

ر يدر مورد او گفته اند آه وزارت امورخارجه ز. رد ي می گم ها را فردیين بود آه همه تصميا
است های مهم را بدون يس. آالهش بود و حتی معاونان او هم از نقشه ها و طرح های او خبر نداشتند 

پلمات و مورخی به نام يد. ن می آرد ييرونی وزارت امورخارجه تعيا بيمشورت با عناصر درونی ، 
رك و ياساسا ز« می نامد آه ذهنش » سهل انگاری اضطراری « ا ، او ر» تاون سند هووپس « 
ج فوری و محسوسی ، يك داشت آه همواره به نتايله گر و اهل عمل بود ، اما وضع و جهتی باريح

  . د يشيبخصوص در امور مالی می اند
  

با به یك و بزرگ ، تقرن وهله بود ، بلكه در مورد مسائل آوچیدالس روشنفكری تكرو بود آه نه تنها متكی به آخر

ه یت ، ظاهرا با مهارت پايه های او در مورد مسائل پراهمینظر. صورت انحصاری فقط با خودش مشورت می آرد 

ج نهائی ین ، نتایبنابرا... زی می شدند ، شكل می گرفتند و به طور آلی در تحولی درونی آماده می شدند یر

د ، به آسانی نمی شد دوباره ي و زمانی آه آار به آن جا می آشر بودندين زنجین حلقه ی منطق ایهمواره آخر

  .ر داد ييجه را تغيبه حلقه اول بازگشت و نت

  
ن مطلقی داشت آه به يقيدرمورد روش خود چنان . عت دالس ، خشك و رسمی و اهل تقابل بود يطب

به ندرت مصالحه « : د يسان او ، می گوينامه نويكی از زندگي. اری تكبر و نخوت می آمد ينظر بس
د ير امورخارجه نبايك وزين باور بود آه يدالس برا» .ی پا می فشردمی آرد و در درك خود به سخت

  » .ن المللی باشديد نوعی دادستان بيبا« زنهاور يت و مصالحه باشد ، بلكه به قول اياهل جلب رضا
ل آرده بود ، نه يو آرامول تحموان يری آه دالس به آمپانی سوليرنگيوه ی حمله آن و اسيبه همان ش

مطلقا مخالف مبادالت . می خواست با دشمن مالقات آند ، نه سازش آند ، و نه به مذاآره بپردازد 
سال ها فكر و ذآرش . ست ها بود يت آمونياالت متحده و همه آشورهای تحت حاآميان ايفرهنگی م

ه می آرد آه يزنهاور توصيمدام به آ. د رين را بگيكائی به چيجلو رفتن خبرنگاران آمرن بود آه يا
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سان او ينامه نويكی از زندگي. ر شوروی نرود يچ گونه اجالسی با اتحاد جماهير بار شرآت در هيز
كا و شوروی برسر هر موضوعی ، به شدت يان آمريواقعا هرگونه نشانه ی توافقی م« نوشته است 

ای آزاد يی تواند به طراحی بازآردن گارد دن م دالس فكر می آرد هر گونه توافقی.آزارش می داد 
  ». نجامد يب

  
د برای ین آموزشی ، هر وقت ضروری می ديبا چن. ت شده بود يطی خصمانه تربیل ، در شرايدالس ، به عنوان وآ

رشد » ن بی یآرنولد تو« ر راهكار يقا تحت تاثين گذشته ، عمیاز ا. د یف روش خصمانه را بر می گزیغلبه بر حر

ن ، چندان یبنابرا. رفت و نابود می شد یب می پذيه بود آه می گفت بدون نوعی جدال خارجی ، تمدن آسآرد

االت متحده ممكن یجه برسد آه اين نتید و منفعت طلبی ملكه شود و به ایدشوار نبود آه در ذهن دالس ، تهد

د دست به یوه زندگی خود ، بايظ شرد ، پس برای حفيد قرار گیاست در مواقعی عالقه داشته باشد آه مورد تهد

  . ص می دهد ، بزند يهر عملی آه آن را ضروری تشخ

  
ن ي نخست،د نشستند يبر مسند آاخ سف زنهاور و جان فاستردالس يت آي آه دوا1953در آغاز سال 

اتحاد شوروی براغلب آشورهای اروپای . سم بود يروابط خارجی آنان ، گسترش آمونمساله ی 
جاد راه يش آرده بود ، و برآن بود تا با ايت آزمايداشت ، بمب اتمی خود را با موفقت يشرقی حاآم

قدرت را در ، ستی يك ارتش آموني. ر فشار قحطی بگذارد ين غربی را زيبندانی شانزده ماهه ، برل
ست ياحزاب آمون. ر آند يونان را تسخيگری ، می رفت تا يست دين قبضه آرده بود و حزب آمونيچ

روهای يكائی در جنگ با نيهزاران سرباز آمر. ا ، قدرتمند و در حال رشد بودند يتاليه و افرانس
كائی ها ياری از آمريبس» جوزف مك آارتی « ن يسكونسيسناتورو. آشته شده بودند   ست آره ،يآمون
رده االت متحده نفوذ آيست ها حتی در ارتش و وزارت امور خارجه اين موضوع آه آمونيان ايرا با ب

االت متحده را فرا گرفته بود و قدرت غالب به ير افتادن در محاصره ، ايترس از گ. اند ، تكان داد 
  . ك پس از جنگ جهانی دوم را می بازد يدئولوژيوحشت افتاده بود آه دارد نبرد ا

است جمهوری ، جان فاستردالس سلسله سخنرانی ي برای ر1952ان مبارزات انتخاباتی سال يدر جر
شروی يبا په ترومن انجام داد و در متن آن ها ، دولت ترومن را متهم آرد آه در برخورد يئی را علها

داد آه اگر می  دالس در آن سخنرانی ها وعده .سم ، از خود ضعف نشان داده است يهای آمون
 و استبداد« ملت هائی آه قربانی » آزادی « ابند ، با نجات يد راه يجمهوری خواهان به آاخ سف

به محض . خواهند آرد » نی يوادار به عقب نش« سم شده اند ، آنان را يآمون» سم خدا نشناس يترور
االت متحده بتواند از آن نقطه يآن آه اتنخابات را بردند ، دالس به جست و جوی نقطه ای پرداخت آه ا

امی از آسمان يی پرد ، چنان آه گوئيش از آن آه در سمت خود قرار گيحتی پ. ف ضربه بزند يبه حر
شنهادی آورد ينگتن شد و با خود پيا وارد واشيتانيكی از مقام های ارشد اطالعاتی برينازل شده باشد ، 

  . آه باب دل دالس بود 
* * * * *  

  
ا برای حفظ يتانيتوانائی بر. ری هالآت باری رو به رو شده بود يا با درگيتانيبر  ،خی يدر آن لحظه تار

اری باال برای شهروندان ين رفاه در معيع ، و تامينظامی ، سوخت رسانی به صناو توسعه ی قدرت 
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 ، شرآتی محدود به 1901از سال . ران چپاول می آرد يدا وابسته به نفتی بود آه از ايسی ، شديانگل
ه يا بود ، انحصار استخراج ، تصفيتانيت دولت بريران ، آه اساسا در مالكي ا–س ينام شرآت نفت انگل

ران ، با نابرابری ي ا–س يقرارداد ظالمانه شرآت نفت انگل. ار داشت يران را در اختيفروش نفت ا و
 در صد از در آمد فروش 16 فقط وران بسته شده بود يد ، آه در مذاآره با شاه فاسد اشم يفاحش تقس
ق می گرفت آه ران تعليبه احتمال قوی ، حتی سهمی آمتر از آن به ا. ن می آرد ييران تعيرا سهم ا
قت هرگز آشكار نشده يچ آس از خارج اجازه نداشت دفاتر دخل و خرج را حسابرسی آند ، حقيچون ه

ا يتانيش از رقمی بود آه بريب ،  1950ران ، فقط در سال يس و ايدر آمد شرآت نفت انگل. بوده است 
  . ران پرداخت آرده بود يش از آن به ايدر مدت زمان پنجاه سال پ

  
ا، يستی و ضد استعماری ، در سراسر آسيوناليان های ناسيل های پس از جنگ جهانی دوم ، جردر سا
 ، محمد مصدق آه در 1951ن جنبش ها ، در بهار سال ياز ا. ن فعال شدند يكای التيقا و آمريآفر

ر مصدق ، علتی را ينخست وز. د يدی وجود نداشت ، به قدرت رسين ترديآرمانخواهی او آوچك تر
س يبر آن شد تا شرآت نفت انگل. باعث آزار و ناراحتی آشورش بود ، به صدای بلند ابراز آرد آه 
رون ، صنعت نفت را ملی آند ، و از محل در آمد سرشار نفت ، به يندازد بيران را از آشورش بي ا–

  . ران بپردازد يتوسعه ا
ی شصت و نه ساله بود ، با اسيل آرده اروپا آه در زمان آسب قدرت سيستوآرات تحصيمصدق ، ار
ران ، ملی گرائی ي در ا.ملی گرائی و دموآراسی     : د يشياق فقط به دو موضوع می انديشور و اشت

اسی در دست مجلس يعنی آن آه قدرت سيو دموآراسی . به معنی تسلط بر منابع نفتی آشور بود 
در انجام هدف نخست ، مصدق . ر باشد ، نه در قبضه ی محمد رضا شاه يمنتخب مردم و نخست وز

  . ن هدف ، محمد رضا شاه را به انزوا آشاند يل به دشمن آرد ، و در انجام دوميا را تبديتانيبر
ت آرا ي، با اآثر)  م –مجلس شورای ملی و مجلس سنا ( ران ي ، هر دو مجلس ا1951در بهار سال 

ن يران ، ايی بود و همه مردم اخيلحظه ای تار. حه ملی شدن صنعت نفت رای مثبت دادند يبه ال
ره روزی ها ، يعامل همه بدبختی ها ، ت« وئی اعالم آرد آه يك مفسر رادي. روزی را جشن گرفتند يپ

له يران به وسيران در پنجاه سال گذشته ، چپاول منافع مردم ايفقر و فالآت ، بی قانونی ها و فساد ا
  » . شرآت نفت بوده است 

ران بدهكار هم می ين آشور را به ايا ، ايتانيبرشار زان سود سريم ، مي آناگر چه هر جور آه حساب
ا برای حفر چاه های نفت و ساختن يتانيران خسارت بريآرد ، قانون ملی شدن نفت موافقت آرد آه ا

ع يسی ها صنايرا خود انگلين بود آه چگونه اخين استدالل مصدق ايآمتر. شگاه راه هم بپردازد يپاال
پلمات های يد! ران نمی تواند نفت خود را ملی آند ؟ي و پوالد خود را ملی آرده اند ، اما اذغال سنگ

شخند گفت يپلمات ها ، با رين دي از ایكي. چ استداللی نمی رفتند ير بار هيانه ، زيائی در خاورميتانيبر
سم در وطن ياليسوساگر چه . م يم آه چگونه با ملت ها رفتار آنيسی ها صد سال تجربه داريما انگل« 

  » .م يد ارباب باشين جا ما بايما وجود دارد ، اما ا
رانی ها شد ، اما يدن مصدق و رای پارلمان به ملی آردن صنعت نفت ، باعث شعف ايبه قدرت رس
زد و با يران بتواند به پا خين فكر آه آشور عقب مانده ای مثل ايا. ن آرد يا را خشمگيتانيرهبران بر
شنهاد يسی ها با تمسخر و بی اعتنائی ، پيانگل. ز رفتار آند ، باور آردنی نبود ير آميحقن تيآنان چن
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كائی ها يوه ای بود آه آمرين ، همان شيا. ران بر اساس سهم پنجاه پنجاه از در آمد نفت را رد آردند يا
ل يسی ها قيلشنهاد ، انگين پيرش ايبه جای پذ. ران به آن عمل می آردند يك به ايدر آشورهای نزد

  .ن قانون خواهند شد يوقال راه انداختند آه مانع اجرای ا
ت يران برای آشور ما اهمينفت ا« اعالم آرد آه ، ا يتانير امور خارجه بريسون وزيهربرت مور

رانی ها نتوانند به نقض تعهدات يم آه ايم دست می زنيما به هر عملی آه ضروری بدان. اتی دارد يح
  ». ه و اساس برخورد ما خواهد بود ين پايا. خود بپردازند

   
سی ها واقعا به هر عملی يحه ملی شدن صنعت نفت گذشت ، انگليب اليك سالی آه از تصويدر خالل 

دن مصدق فكر آردند ، روی قتل او تامل يدر مقاطع مختلف ، به خر. آه می توانستند ، دست زدند 
ن يد« ر امورخارجه اش ياالت متحده و وزيوقت اس جمهوری يو اگر تزلزل هری ترومن رئ، آردند 

سات خود در آبادان يسی ها تاسيانگل. ران را هم در سر داشتند ينبود ، نقشه اشغال نظامی ا» آچسون 
ب آردند ، يست ، تخريد آه مصدق قانع شود بدون آن ها قادر به اداره صنعت نفت نياماين را به 
تی از يچ موفقيا خارج شود ، و بدون هيی نفت آشی بتواند وارد ، چ آشتيران را بستند آه نه هيبنادر ا

ت يشكا)  م –معروف به دادگاه الهه ( ت سازمان ملل و دادگاه جهانی عدالت يران به شورای امنيا
ن بود يس ايلجه انگينت. ك راه حل باقی مانده است يدند آه فقط يجه رسين نتيسرانجام هم ، به ا. بردند 

 آه –حضور دآتر مصدق ( . ه دولت منتخب و ملی دآتر محمد مصدق است يحل ، آودتا علآه تنها راه 

سی شد ، هنوز و يه استعمارگران انگليخی عليل به ادعا نامه ای تاريخی او آه تبديه تاري و دفاع– بود خود حقوقدان

ز ، صندلی او ي مرگ مصدق نع است و سال ها پس ازين وقايات دادگاه الهه ، از برجسته تريخ حيهمچنان در تار

  )  م –خالی بود و همواره برآن گل می گذاشتند 

  
ان های گوناگونی از يافراد و جرت داشت و در خالل آن دوران ، يران حاآميا چند نسل برايتانيبر

گران را به مزدوری گرفته بود تا در صورت يافسران ارتش ، روزنامه نگاران ، رهبران مذهبی و د
ن مورد ، بخصوص در يل اطالعات خود در ايه می آنم برای تكميتوص( . ولتی را سرنگون آنند لزوم ، هر د

ها فروخته بودند ، به فصل چهارم آتاب بازی سی يخود را به انگل» چند نسل « آه در » رهبران مذهبی « مورد 

« ن فصل با عنوان ي ا175فحه در ص. د ين قلم مراجعه آنيفوس و به ترجمه فارسی صاحب ايطان به قلم رابرت دريش

ت است آه دو سازمان ين واقعيآن چه هرگز گزارش نشده است ، ا« د ي، می خوان» ه ناصر و مصدق ينبرد عل

 ، تنگاتنگ با روحانيان و علمای ايران آار آردند آه در مرحله ی – MI6و CIA   –كائی يسی و آمريجاسوسی انگل

 از اوباش به خيابان ها ريخته بودند آه یجمعيت انبوه. يت ، او را براندازند نخست ، مصدق را تصفيه آنند و در نها

ت نا آگاه آه اغلب از اراذل بودند ، در ين جمعيا. لی شان پول نقد داده بود يبه خده بود و يخر CIAسران شان را 

 شان برآناری مصدق و بازگشت له آنان به حرآت در آمده و سازماندهی شده بودند ، و مطالبهيوند با علما و به وسيپ

ه ينی ، تعزيران ، و روح اهللا موسوی خمين در اينده اصلی اخوان المسلميت اهللا ابوالقاسم آاشانی ، نمايآ. شاه بود 

نی آن زمان يخم...  قرار داشتند CIAله ين جدال سازماندهی شده به وسيست ، در مرآز ايون اسالميگردان روحان

ه مصدق در مرآز يان طرفداری از شاه ، عليروان آاشانی بود و در جريلی بود آه از پان سايآخوند گمنام و م

  )  م –شرآت داشت ،  CIAله يتظاهرات سازماندهی شده به وس
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ش از آن آه يپ. زند يران دستور دادند آه نقشه آودتا را بريمقام های لندن به ماموران شان در ا
او ، تنها اقدامی را آه می .  ، مصدق به توطئه آنان پی برد سی ها بتوانند ضربه را وارد آننديانگل

 ، دستور داد تا سفارت 1952در شانزدهم اآتبر . توانست برای حفظ دولتش انجام دهد ، عملی آرد 
ان آن آارمندان ، ماموران يدر م. ل شود و همه آارمندانش به آشور خود بازگردند يا تعطيتانيبر

  . ی آودتا هم مشاهده می شدند اطالعاتی مسئول سازمانده
ران اخراج شده بودند ، يات محرمانه از ايماموران عمل. ا را خلع سالح آرد يتانين ضد حمله ، بريا

ر بار ير ممكن می آرد و سازمان های جهانی هم زيران را غيمخالفت ترومن هم دخالت نظامی در ا
ن دارائی يرزش تر اد آه بايا در چشم انداز می دنده ناگواری ريا آيتانيدولت بر. ن نقشه نمی رفتند يا

آشوری آه مخابره های . له ی آشوری عقب مانده دارد از دست می دهد يخارجی خود را به وس
مثل » « مزخرف » « ك ي فنات » «وحشی « ك ، رهبرش دآتر محمد مصدق را يپلماتيگوناگون د
  . دند يمی نام»  متعادل به طور مشخص نا« و » آامال نا متجانس »  « گانگستر 

  
از سوی مادری ، نسبش به خاندان سلطنتی . ده است ي مثل مصدق زائهچهرچند د ، فقط يران جديا
در فرانسه . ران بود ير دارائی ايست سال وزيش از بيپدرش از خاندانی برجسته و ب. د يران می رسيا

دانشگاه اروپائی دآترای حقوق گرفته ك يرانی ای بود آه از ين ايس درس خوانده بود و نخستيو سوئ
  . اسی را پشت سرگذاشته بود ير انتخاب شد ، عمری تجربه سيزمانی آه به عنوان نخست وز. دبو

ره روزی ها و فقر مردم خود سخن می گفت ، يوقتی از ت. ار احساساتی هم بود يبسمصدق ، مردی 
در مجلس سخنرانی می آرد ، غش آرد و چند بار ، هنگامی آه . ر می شد يش سرازياشك از گونه ها

ده مردم ، از ير برگزينخست وز. بنامد » ف يكی ضعيفنات« مز او را يورك تايويمنجر به آن شد آه ن
و . گر ناشناخته ماندند يماری های چندی رنج می برد آه بعضی شان جسمانی بودند و بعضی ديب

صداقت محتاط ، وسواس و . رد ير بستر بود بپذهمانانش را در حالی آه ديناچار عادت آرده بود آه م
 چنان صرفه جوئی می آرد ن امور شخصیي حتی در آوچك ترو زبانزد بود ، د اويصرفه جوئی شد

درستكاری و .  ، برای استفاده از هم جدا می آرد بودار نازك ي بس یهيدستمال آاغذی را آه دوالآه 
ر متعارف ساخته بود و يانه از او مردی غيخاور ماست ياط و وسواس و صرفه جوئی او ، در سياحت

له  ، مج1952ه يدر ژانو. ت باالئی برخوردار باشد يان مردمش از محبوبيباعث شده بود آه در م
ل ، داگالس ينستون چرچيان دآتر محمد مصدق ، وين انتخاب ، ميا. م او را مرد سال اعالم آرديتا

فرصت طلب « ن مقاله ، او را يا.  صورت گرفته بود زنهاوريت آيمك آرتور ، هری ترومن و دوا
 داده بود و در باره  »ران ينگتن ايجرج واش« ده بود ، اما ، در همان مقاله ، به او لقب ينام» لجوج 

است ن مردجهان است آه نژاد آهن او در طول قرن ها توانسته يمصدق معروف تر«اش نوشته بود 
  » .د آورد يپد
  
كائی ها رفتند پای يل آرد ، آمريا در تهران را تعطيتاني از آن آه مصدق سفارت بربا دوهفته پسيتقر

 بی  زنهاور ،يآ. االت متحده انتخاب آردند يس جمهوری ايزنهاور را به عنوان رئيصندوق رای و آ
ناگهان ، حزن و اندوهی آه به . درنگ جان فاستر دالس را به وزارت امورخارجه خود معرفی آرد 

  ن آشور را در خودفروبرده بود ، شروع آرد به يا در تهران ، دولت ايتانيلی سفارت بريعطخاطر ت



11 

 . محوشدن 
انه ، سرراه بازگشت خود از ياتی سی آی ا در خاورميس عمليت روزولت رئيدر آن لحظات ، آرم

خود سی يان انگلياری از همتايت روزولت با بسيآرم. نگتن ، در لندن توقف آرد يران به واشيا
شنهاد آردند تا سی يهمكاران روزولت ، به او پ. شنهادی فوق العاده دادند يمالقات آرد و آن ها به او پ

ت روزولت ، يآرم. ران موفق به انجامش نشده بودند ، انجام بدهد يآی ا آودتائی را آه آن ها در ا
  . ده بود يشياند» نقشه جنگ « ات به مثابه ين عمليشتر به احتمال ايپ

  
د ير تر می رسيمساله از آن هم به نظرشان خط. زی جز سرنگونی مصدق به ذهن آنان خطور نمی آرد يچ چيه

د به یمن با. می خواستند به سرعت دست به آار شوند . ن نقشه تلف آنند یآه حتی لحظه ای را در اجرای ا

ن آه من یل دولت من است ، و ان پروژه ، مستلزم موافقت آامیح می دادم آه اجرای فوری ايسی ها توضيانگل

ائی خود گفتم ، من مطمئن يتانیهمان گونه آه به همكاران بر. ج چگونه خواهند بود ینان نداشتم آه نتايآامال اطم

م ، اما اگر محافظه ین نقشه نداریبودم آه تا دولت جاری ترومن و آچسون برسرآار است ، اقبالی برای اجرای ا

  . ر آند ييری تغيم گيابند ، ممكن است تصمیاه د ريد به آاخ سفیآاران جد

  
است يش از ادای سوگند ريسی چنان برای اجرای نقشه آودتا بی تاب بودند آه حتی پيمقام های انگل
ن يكی از عالی رتبه تري. ان بگذارند يم گرفتند نقشه شان را با او در ميزنهاور ، تصميجمهوری آ

نگتن فرستادند تا طرح شان را يرا به واش»  وودهاوس  جينتستو فرمويآر« ماموران اطالعاتی شان 
سی می دانستند موضوع آنان ير مقام های عالی رتبه انگليوودهاوس و سا. ان بگذارد يبا دالس در م

كائی ها را وارد يس بود ، نمی توانست آمريآه براندازی مصدق به خاطر ملی آردن شرآت نفت انگل
از ين موضوع ، به فكر چندانی نيدا آردن ايپ. دند يش می آشيا پگری ريد بحث ديبا. عمل آند 

  .سم می برد يران را به سمت آمونيكائی ها گفت آه مصدق دارد ايوودهاوس به آمر. نداشت
ستی بود معروف به يران حزب آمونيدر ا. ن آار دشوار بود يت عادی ، انجام ايط و موقعيدر شرا

مصدق . ت می آرد يران ، از پروژه ملی شدن صعنت نفت حماير احزاب در ايحزب توده آه مثل سا
ش ين حزب آزادی عمل داده بود ، اما هرگز از برنامه هايآه ثابت آرده بود دموآرات بود ، به ا

انه ای نداشت و نمی خواست توده ای يست مين آمونين بود آه با دآتريت ايواقع. استقبال نكرده بود 
كائی در تهران آه به بررسی حزب توده گماشته شده بودند ، يمات های آمرپليد. ها وارد دولتش شوند 

سازماندهی خوبی « ن حزب ينگتن گزارش داده بودند آه ايت را می دانستند ، و به واشين واقعيا
ت يكائی ، در باره موقعي آمر–رانی يك محقق ايسال ها بعد ، » . ست يدارد، اما چندان قدرتمند ن

آن گونه هماهنگی و « د آه يجه رسين نتيقات جامعی انجام داد و به اي تحق1953 حزب توده در سال
دق و حزب توده وجود داشته باشد ، اصال صان ميدند ميكائی ها می ترسيآه آمر همكاری دو جانبه

   ». نمی توانست وجود داشته باشد 
  

ت يحزب توده از جمع. ت نداشت ياقعخطری آه عوامل آودتا تصور می آردند از جانب حزب توده وجود دارد ، و

م انجام آودتا ، آمتر به يتصم... اسی برخوردار نبود يت اجتماعی و نقشه ای برای آسب قدرت سيآافی ، محبوب

  عنی به دوران جنگ سرد بر می یك ، یدئولوژیشتر به رقابت های ايت موجود مربوط می شد و بينه های واقعيزم
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  . گشت 

  
.  استوار بود  »موازنه منفی« ه روش معروف به يه نهضت ملی او ، بر پايو اصالت نظراست خارجی مصدق يس( 

گر ، ياری از محققان دين آتاب و بسيسنده ايمردی آه بر تارك جنبش های ملی دهه پنجاه نشسته بود و به قول نو

ت مردم به آسب قدرت ياآثرت ي با حما– مثل جمال عبدالناصر در مصر–ن جنبش ها بود آه ي ایجه ين نتينخست

اسی نائل شده بود ، به استقالل ملی و عدم وابستگی به قدرت های جهانی اعتقاد داشت و بر آن بود آه خود مردم يس

د به عنوان ملتی مستقل صورت بدهند ، نه بر يش اند و هرگونه مراوده و قراردادی را بايران مالك دارائی های خويا

ر شوروی ، از يختن اتحاد جماهيش خود ، تا فرو ريدايحزب توده ، از آغاز پ. ارجی ت خيمبنای سلطه و نفوذ و حاآم

نه گسترده ای يك دوران آوتاه ، اما قدرتمند دوره مصدق، زميط دموآراتيهی بود آه شرايبد. ن دستور می گرفت يآرمل

ست يرانيی سوم و سومكا و پان ارويت همه احزاب ، از حزب توده گرفته تا حزب زحمتكشان دآتر بقائی و نيبرای فعال

زر ، هرچه بود يفن آنيافت استيم او از حزب توده آه به خالف دريا بيفراهم آورده بود ، اما مساله اصلی ، ... و 

سنده از خانوده ای اشرافی ياگر چه مصدق به قول نو. ن بود ين حزب به آرمليار ايست نبود ، وابستگی تمام عيآمون

گر از محققان مستقل ياری ديطان و بسيفوس در فصل چهارم آتاب بازی شيبه قول رابرت دربنا در آمده بود ، اما 

نه يابی به استقالل ملی برای آن آشور فالآت بار و زميش داشت و گذراندن مرحله دست يسم گراياليجهان ، به سوس

  . اد ش از خود نشان دين گرايسم را ، به عنوان وجه اثباتی ايهای اجتماعی دموآرات

 1953نزر از او نقل قول آرده است ، حزب توده در سال يتفن آيكائی آه اسي آمر–رانی يبه خالف گفته ی آن محقق ا

ن حزب، نفوذ گسترده ای در سطوح يعی برخوردار بود ، بلكه شاخه نظامی ايت وسي، نه تنها از جمع ) 1332( 

التی يران حوزه های تشكيعی برخوردار بود ، در سراسر اي وسغی و انتشاراتیيفرماندهی ارتش داشت ، از امكانات تبل

ز در چنان سطحی اطالع داشت آه سه يت روزولت نيات آژاآس به فرماندهی آرميا عمليداشت و از طرح آودتا ، 

تر اصلی روزنامه شهباز ، از ارگان های ي ، ت1332 مرداد 25عنی روز ي – 1332 مرداد 28 –ش از آودتا يروز پ

ن ي حس.چ اقدامی برای خنثی آردن آن نزد ي، اما دست به ه» آودتائی در راه است «  خبرداده بود آه .حزب اصلی 

است حزبی به خدمت جمهوری اسالمی در آمد ، در سال ين حزب ، آه بعدها بنا به سيالتی ايزنده دل از مسئوالن تشك

ی ، اما درست در لحظه مي اسلحه و مهمات داشتن صد صندوقابان شهباز تهرايما فقط در خ:  شمسی می گفت 1351

ته مرآزی به من دستور دادند بروم چاپخانه به يحزب می دانست ، از آم، و ع بود وعمل آه آودتا در شرف وق

ابان های شاه آباد يملی دآتر مصدق ، جوانان توده ای در دو سمت خح روزنامه شهباز آه در تمام مدت حكومت يتصح

اد می ي از آن ،  فریا ك انبوهی از آن روزنامه را در دست داشتند  و با بلند آردن نمونهيدری ، هرو استانبول و نا

  » ! شهباز ، ضد استعمار « : دند يآش

انت های حزب ي مرداد و خ28« ك های فدائی خلق ، در آتاب يفی از رده های باالی سازمان چرياء ظري ضسنح

ته مرآزی حزب توده به خانه يش از انجام آودتا ، خدابنده از طرف آميت پن ساعايسد آه در آخري، می نو» توده 

د ، يگر آاری از من بر نمی آيد« : و مصدق به او جواب می دهد ! م ؟يچه آن: ف آه يدآتر مصدق رفت به آسب تكل

ه ي آودتا علو ماند تا. ن نمی خواست يو حزب توده آاری نكرد ، چون آرمل» د يد بكني هر آاری می خواهنخودتا

ابان ها و اداره ها ين حزب را از پادگان ها و خانه ها و خيمصدق انجام شد و هزاران تن از اعضا وهواداران ا

ت را يجبهه ملی آه اصال موقع. هان و اطالعات ، پراز توبه نامه های آنان شد ير آردند و روزنامه های آيدستگ

ط ي ، اما ضربه اصلی را حزب توده به دآتر مصدق آه چنان شراد و اساسا امكاناتی مثل حزب توده نداشتينفهم

ت ين حزب هم ، بخصوص در همكاری با جمهوری اسالمی آيكی را فراهم آرده بود زد و سابقه های بعدی ايدموآرات
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افتاد ، ران يه به نام اعرد آه قرسط اوج جنگ يدر شرا. ن نبود يده ای جز فرمانبر آرملينی ، نشان داد آه پدياهللا خم

انت حزب توده ين اشتباه محاسبه و خياگر ا. ران به نفع مصدق وارد عمل شود ين نبود آه در صحنه ايصالح آرمل

 شمسی و به سرقت رفتن 1357ام ضد سلطنتی مردم در سال يپس از ق. ن روز نمی افتاديه اآنون به اانينبود ، خاورم

ت متحده ، روزنامه مردم ارگان حزب توده ، روزعاشورا آه بستر االيا و ايتانيست های ساخت بريله اسالميآن به وس

د بداند آه ينزر بايآقای آ» ! ئم يت می گوينی را خدمت امام تسليعاشورای حس« : عه است ، نوشت يمذهبی فرقه ش

وان  هرگز نمی تن بود ،يست را آه فرمانبر آرمليل شده از فئودال زاده ها و خرده بوژوازی و رفرميحزبی تشك

 مرداد 28 ( 1953سی ي انگل–كائی ي به عوامل آودتای آمربا تاآتيك خود ل نقش آن آه يد و به تحلينام» ست يآمون«

انت های ي مرداد و خ28« ه می آنم آه آتاب ين آتاب مجددا توصيبه خوانندگان ا. آمك آرد ، نپرداخت  ) 1332

  ) م –شتر بخوانند يجزئی را برای آگاهی بژن يبخ سی ساله يفی و تارياء ظريی حسن ض» حزب توده 

  
وودهاس توانست جان فاستر دالس را قانع آند آه براندازی مصدق می تواند به منزله ی عقب نشاندن 

ن يبه هم. ت براندازی دولت ها را نداشت ين حال ، وزارت امور خارجه ظرفيبا ا. سم باشد يآمون
 ، به 1947دی بود آه در سال يسی آی ا سازمان جد . د از سی آی ا آمك می خواستيل ، دالس بايدل

هری ترومن از سی آی ا برای جمع . س شده بود يك زمان جنگ تاسيس های استراتژيجای اداره سرو
 ،ست اروپايت از احزاب ضد آمونيات مخفی ، مثل حماين انجام عمليآوری اطالعات و هم چون ا

ا ير امورخارجه اش آچسون ، به سی آی ا ، يا وزيخود او ، چ وقت يه ن حال ،يبا ا. استفاده آرده بود 
  . گری ، دستور نداده بودند دولتی خارجی را براندازند يسازمان د
ن راه سی آی ا  را يبخصوص دو عامل او را مشتاق آردند تا در ا. ن استثنائی قائل نمی شد يدالس چن
س جمهوری يك رئي مدت ها از زمانی آه .گر بود ينی ديل ، نبودن جانشين دلياول. رد يبه آارگ

. ل دارد ، می گذشت ين های دور گسياالت متحده را به اشغال سرزميكائی می توانست ارتش ايآمر
االت متحده را به هم زده بود و به طور يد جهانی ، تعادل ايشوروی به عنوان قدرت جدريجماه اتحاد
انه يهر اقدام نظامی و اشغالگرا. ن برده بود ياز بن آشور برای براندازی دولت ها را يزادی ا جدی آ

. اروئی دو ابر قدرت و باعث قتل عام اتمی شود ياالت متحده ، می توانست منجر به روياز جانب ا
ار دارد تا معادله قدرت جهانی را بدون يدالس فكر آرد با وجود سی آی ا ، ابزار الزم را در اخت

  . د ر بدهييروی نظامی ، تغيتوسل به ن
زنهاور می يرامورخارجه آيوز. گری هم برای دالس داشت يدان آوردن سی آی ا ، جاذبه ديبه م

ر سی ياده آند ، چون مدين سازمان ، نقشه اش را پير ايد در هماهنگی آامل با مددانست آه می توان
دن می توانست ا بوين باری بود آه هم نين نخستيكا ، ايخ آمريدر تار. آی ا برادر جوان تر او بود 

بی از عناصر وزارت امور يبا ترآ. د بده تواما صورت رااست خارجی يات نهانی و آشكارای سيعمل
ش می رفت آه دم يات پنهانی بود ، آارچنان پيخارجه و سی آی ا آه در حال آسب مهارت در عمل

  . خروس مخفی بماند 
زنهاور را جلب می يد موافقت آيلس بارد ، برادران دايش از آن آه آودتا صورت عملی به خود بگيپ

زنهاور به صدای يآ، ت ملی ي شورای امن1953در نشست چهارم مارس . آار ساده ای نبود . آردند 
به جای جلب دوستی ممالك سرآوب شده ، از آنان برای « بلند اظهار تعجب آرد آه چرا امكان ندارد 

ست يد آه مصدق آمونيد ورزيمسلم تاآرامورخارجه ، با فرض يدالس وز» ! خود دشمن ساخت ؟
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ران يا از مسند قدرت بردارند ، ممكن است در اياگر او را به قتل برسانند ، « ست ، اما در عوض ين
ست ها به آسانی قدرت را به دست يد آه در آن صورت ، احتمال دارد آمونياياسی به وجود بيخالء س

نه تنها جهان آزاد از « ان اتفاقی می افتاد جان فاستر دالس هشدار داد آه اگر چن» .رند يبگ
انه ير مناطق خاورميدر مدتی آوتاه ، سا... ران و ذخائر آن محروم می شد ، بلكه يمحصوالت نفت ا

   ». ست های می افتادند يهم آه دارای شصت در صد ذخائر نفتی جهان بودند ، به دست آمون
سم و حفظ حقوق شرآت ينبرد با آمون: زار می داد  دو مساله ، در تمام طول زندگی ، ذهن دالس را آ

ن دو ينوشته است ، در ذهن دالس ا» ل يب. مز آيج« كائی يآن گونه آه مورخ آمر. تی يهای چند مل
  » .  شدند یت ميبه هم وابسته بودند و دو جانبه تقو« موضوع 

  
اگر چه ... رای براندازی دولت مصدق بود كائی ها بیم آمريوجود ندارد آه توجه به نفت ، عامل اصلی تصمدی یترد

االت متحده یل اصلی ورود ايط فراوان مستولی بر آن دوره ، دلیاری وجود داشته است آه بنا به شرايمباحث بس

ن منافعی ياالت متحده همواره چنیانه نشان می دهد آه ايخ خاور میران نبوده ، تاریمنافع نفتی ا، ن صحنه یبه ا

سم و وجود نفت ، همواره در هم يمساله آمون... اد ، دنبال می آرده است یا بدون شدت زی ادیرا ، با شدت ز

  . كا را رقم می زده اند یم آمرياست دخالت مستقين دو موضوع در هم بافته بودند آه سیا. ده بوده اند يتن

  
آلن . فت  ، نقشه آودتا صورت جدی به خود گر1953ت ملی در ماه مارس يپس از جلسه شورای امن

سی خود ، ژنرال بازنشسته ای به نام فضل اهللا ي آی ا ، پس از مشورت با همتای انگل ر سیيدالس مد
ستگاه يون دالر برای ايليك مين انتخاب ، آلن دالس يپس از ا. د يزاهدی را به عنوان رهبر آودتا برگز
. خرج آنند » ق خواهد شد قی آه باعث سقوط مصديبه هر طر« سی آی ا در تهران فرستاد تا آن را 

رانی هائی ياالت متحده در تهران رهنمود داد تا با اير ايسف» لوی هندرسون « جان فاستر دالس هم به 
  . رد يتماس بگ   آه عالقه دارند به انجام آودتا آمك آنند ،

س مخفی ياز سرو» ر يشاينورمن دارب« از سی آی ا و » لبر يدونالد و« دو مامور مخفی ؛ 
ا ، در آن بهار هفته ها در قبرس ماندند و نقشه ی آودتا را مورد بررسی يتانيبر) س ي سروجنسينتليا(

ش از يپ، گری يا آشور ديك از نقشه هائی نبود آه آن دو آشور ، يچ يه هيآن نقشه ، شب. قرار دادند 
  . ز مردم جدا آنند دند تا مصدق را اين دو مامور با محاسبه ای مطمئن نقشه آشيا. ده بودند يآن آش
ران ، وعاظ ي هزار دالر خرج آردند تا روزنامه نگاران ، سردب150كائی ها ين طرح ، آمريبنا به ا

نسبت به دولت مصدق عدم اعتماد و خصومت « دتی را بخرند آه ير رهبران عقياسالمی و سا
ادامه طرح » .  آنند جاد آنند و با توسعه ی فشرده آن ، راه را به سرعت هموارياجتماعی و ترس ا

رانی هائی آه مورد ير ايرند تا به چهره های مذهبی و ساين بود آه اراذل و اوباش را به خدمت بگيا
ضمنا ، به . ن حمالت را مصدق داده است ين وانمود آنند آه دستور اياحترام بودند ، حمله آنند و چن

دوستان «  هزار دالر بوده تا 135د ژنرال فضل اهللا زاهدی پول آالنی بدهند آه بعدها معلوم ش
گر در يازده هزار دالر دين نقشه ، به يا» . دی نفوذ آند ي در عناصر آل «و » شتری را جذب آند يب

دن اعضای مجلس يد صرف خرين پول ، بايا. از داشت ، آه در آن زمان پول آالنی بود يهفته ن
هزاران تن تظاهر آننده ای آه مزد  » در روز آودتا« ن شد آه يقرار برا. شورای ملی می شد 

در ادامه ، . گرفته بودند ، درمقابل مجلس تظاهراتی را سازمان بدهند و تقاضای عزل مصدق را بكنند
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اگر مصدق . به تقاضای مزدوران تظاهر آننده پاسخ مثبت می داد » رای شبه قانونی « پارلمان با 
  . رش می آرد يژنرال زاهدی ، دستگ یك واحد نظامی به فرماندهيمقاومت می آرد ، 

د ، با ياالت متحده  رسير امور خارجه اين نقشه به دست جان فاستر دالس وزي از ایوقتی نسخه ا
  » ! م شد يخواهوانه خالص يب ما از شر مصدق دين ترتيبه ا« ح داد آه يشور و شعف توض

  
كی از آنان ي.  با آن مخالفت آردند اری از افسران سی آی ا ،يبس. رفتند ين فكر را نپذيلی ها ايخ
ن مخالفت استعفا يستگاه سی آی ا در تهران بود آه باالخره هم بر سر هميس ايرئ» ران يراجر گوا«

ش از اجرای نقشه ياالت متحده ، تا پيك از آارشناسان اصلی وزارت امور خارجه ايچ يحتی ه. داد 
ر هری يسف» هنری گرادی « وهی از گزارش های آن چه آنان می دانستند انب. از آن خبر نداشتند 

ت ي در صد حما98 تا 95از « ران بود آه مصدق يو وزارت امورخارجه در باره ايترومن در آرش
معاون وزارت امور »  گی كجرج م« س او يران برخوردار است ، و گزارش های رئيمردم ا

ابی می آرد و يارز» رانی ياهن پرست يملی گرای م« و » محافظه آار « خارجه آه مصدق را 
  » . سم وجود ندارد يل مصدق به آمونيلی برتمايچ دليه« حاآی از آن بود آه 

. ری بر جان فاستر دالس نداشتند ي تاثنابی ها ، آمترييل ها وارزين گزارش ها و تحليك از ايچ يه
 آه براندازی مصدق  آردیت های موجود ، به او حكم مي هر گونه توجهی به واقعیزه او ، به جايغر

  . ن داشت ، مشورت نكرد يگری آه تصوری جز ايچ آس دياو با ه. فكر مطلوبی است 
. ات آژاآس بود ين توطئه آردند آه اسم مستعارش عمليعی از ايت وسيحما، كائی يمطبوعات آمر

. د معدودی از روزنامه ها و مجله ها در جهت مصدق مقاالتی نوشتند ، اما همه استثنائی بودن
تلر يگر ، او را با هي مجله های دونامه ها زرو. د يكتاتور می ناميمز ، مدام او را مردی ديورك تايوين

به « ران يست ها در ايك در گزارشی نوشت آه به آمك او آمونيوزوين. سه می آردند ين مقايو استال
ن يكی از بدتري« ا روزی دآتر محمد مصدق در انتخابات ملی ريم ، پيتا، » د يقدرت خواهند رس
    ».ست تقلی آرده بود يضد آمونای ين ، برای دنيروزی سرخ ها در چيفاجعه های پس از پ

  
ن يا. د ماموری عالی رتبه را به تهران می فرستاد يه مصدق ، بايت آودتا عليريسی آی ا برای مد

ادگی را تنها در ن آمير سی آی ا ، ايآلن دالس مد. ت مخفی ، می توانست خطرناك باشد يمامور
انه يافت آه در امور خاورميل هاروارد می يت روزولت سی و هفت ساله و فارغ التحصيآرم

دنت تئودور روزولت بود آه ي پرزیت روزولت نوه يخی ، آرمي تاربه لحاظ. آارشناسی برجسته بود 
  . ذاشته بود ان گياالت متحده را بنيله ايبه وس» م ها ير رژييتغ« ش از آن ، عصر يم قرن پين

ران شد ، و يك مرزی دورافتاده وارد اياز معبر بار،  1953ه سال يت روزولت ، نوزدهم ژوئيآرم
ران يد تا توانست ايفقط چند روز طول آش. سرنگونی را آغاز آرد آژاآس برای ات يبی درنگ عمل

ران ين در اينده اخوان المسلمياشانی نماقاسم آالت اهللا ابويمثل آ( رانی يبا استفاده از ماموران ا. را شعله ور آند 

 معروف به –نی ، به موازات اراذل و اوباشی به سرآردگی شعبان جعفری يارش آخوند روح اهللا موسوی خمي، دست

ران ، ارتشی هائی به يان ، روزنامه نگارن ، سردبيديانی معروف به هفت آچالن ، برادران رشدرشعبان بی مخ ، برا

، موجی آامال ساختگی را به  ) م –ن دست يگری از ايفضل اهللا زاهدی و مزدوران دنشسته سرآردگی سپهبد باز
ت خود از دآتر محمد مصدق رهبر ي، حماندگان مجلسينما. صدق راه انداخت عنوان تظاهرات ضد م
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رهبران . و بی در وارد آردند كر و در يتهاماتی بی در و پران را پس گرفتند و به او اينهضت ملی ا
مطبوعات پر شدند از . هودی و آافر اعالم آردند يذهبی در منبرهای خود مصدق را خدا نشناس ، م

و هر ، ا يتانيسم بريالياز هم جنس باز گرفته تا مامور امپر، كاتورهائی آه مصدق را يمقاله ها و آار
، متوجه شده بود  آه داشت یمصدق ، با آن هوش و ذآاوت. جلوه دادند ، كته شده بود يآنچه به آنان د

د يه و شانيريآه دستی نامرئی دارد آن آارزار ساختگی را اداره می آند ، اما از آن جا آه اعتقادی د
ری از آن دست نزد ، چه رسد به آن آه يچ اقدامی برای جلوگيز به دموآراسی داشت ، به هياغراق آم

  . فكر سرآوبی آن به ذهن دموآراتش خطور آرده باشد 
نه آردن يحرمتی آه مصدق برای نهاد« می ، سال ها بعد نوشت ين عظيام فخرالدمورخی به ن

ن يتا در جهت ا و می خواست قائل بوددموآراسی و احترام گذاشتن به حقوق و آزادی های مدنی 
» .عی به نفع دشمنانش تمام شديت قانون مراحل رشد خود را بگذراند ، به طرز وسيآرمان واال ، حاآم

 ، مصدق دست به اقدامی زد تا نقشه  سی آی ا  را مختل 1953، در آغاز اگوست سال ن حال يبا ا
ندگان مجلس را يس های اطالعاتی خارجی ، نمايافته بود آه سرويران ، دريرهبر نهضت ملی ا. آند 
 ن نقشه ، تقاضایيم گذرادن ايع آرده اند تا به او رای عدم اعتماد بدهند و برای خنثی آردن و عقيتطم

د يرفراندوم ملی آرد تا به او اجازه بدهد چنان مجلسی را منحل آرده و مردم را به انجام انتخاباتی جد
ك خود عقب نشست و برای رای دهندگان ، يطی ، اندآی از اصول دموآراتين شرايدر چن. فرا بخواند 

ت مطلوب و جه ی مراجعه به آرای عمومی ، به صورينت. گذاشت » نه « ا ي» آری « دو صندوق 
. ن دور از مبارزه فاتح شد يح آردند ، اما در ايدشمنانش او را تقب. روزمندانه ای به نفع او تمام شد يپ

 سقوط یب نتوانستند نقشه  سی آی ا براين ترتيمجلس شورای ملی ، به ای ندگان خود فروخته ينما
  . داشت گر مجلسی وجود نيرا ديظاهرا قانونی او را به اجرا در آوردند ، ز

د يبانه ، ين گزي اجرای ایبرا. ن را به اجرا در آورد يگزيت روزولت به سرعت نقشه ی جايآرم
بی می داد تا محمد رضا شاه پهلوی فرمان عزل مصدق را صادر می آرد و ژنرال زاهدی را به يترت

ران ، يقانون ارا بنا به ين مرحله هم جعل قانون بود ، زيا. د اعالم می آرد ير جديعنوان نخست وز
ت روزولت می يآرم. ا انتخاب آند يری را عزل ، ين حق را داشت آه نخست وزيفقط مجلس ا

ن حقوقدانان ين و مطلع تريا ، از بهترير مزايدانست آه دآتر محمد مصدق ، صرف نظر از سا
ر ي مد.ن فرمانی نمی رفت و از اجرای آن سرباز می زد ير بار چنيل آرده مملكت بود ، پس زيتحص
ان وفادار به شاه ، مامور يگروهی از نظام. ن مرحله هم نقشه داشت يی سی آی ا ، برای ائاجرا

 تنها مانع اجرای .ر می آردند ياجرای فرمان او می شدند و در صورت تمرد مصدق ، او را دستگ
شت ، اما نفرت دا، محمد رضا پهلوی از مصدق آه او را آوچك آرده بود . ن نقشه، خود شاه بود يا

در سلسله مالقات هائی آه . ندازد يد شرآت آردن در نقشه سی آی ا ، تاج و تختش را به خطر بيترس
ت روزولت ي، آرمصورت گرفتك آاخ سلطنتی پارك شده بود يلی آه نزديدر صندلی عقب اتومب

شد ن، موفق جه ی آار يب آند ، اما به خاطر وحشت او از نتيد تا شاه را به شرآت درآودتا ترغيآوش
بی داد تا با دادن رشوه ای ياول ترت. مامور ارشد سی آی ا ، به آرامی برفشارش افزود . قانعش آند 

وی  فرانسه ينك ، خواهر دوقلو و قدرتمند او اشرف را برای همكاری از ريك پالتو پوست ميآالن و 
ر اجرای يمت ، با مديگران قه ی يافت آن پول آالن و آن هدياشرف ، پس از در. به آشور باز گرداند

ت روزولت دو مامور يد ، آرمين تماس به شكست انجاميوقتی ا. د يات آژاآس به توافق رسيعمل
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ن موفق يقينان بدهند آه نقشه آودتا مطلوب است و به طور يرانی خود را فرستاد تا به شاه اطميا
ان دراز يال شوراتسكف را آه سالت روزولت ، ژنريسرانجام ، آرم. شاه هنوز دودل بود . خواهد شد 

. ران نقش حساسی داشت ، فراخواند تا معامله را جوش بدهد يكا در ايدر واحد فرماندهی ارتش آمر
ات معروف به توفان ين ژنرال شوارتسكف بود آه چهاردهه بعد ، در همان رده نظامی ، عمليپسر هم

  .ه عراق فرماندهی آرد يرا را علحص
و . رفت ، اما در آغاز از سخن گفتن طفره می رفت يكف را در سرسرای آاخ پذشاه ، ژنرال شوراتس

. كروفون آارگذاشته باشند يوارها و سقف ، ميهمانش فهماند آه می ترسد در ديما و اشاره به ميبا ا
ستادند  به رد يز ايزی را به وسط سرسرا آشاندند و باالی ميكائی ، ميسرانجام ، شاه و ژنرال آمر

د به صورت پچپچه و زمزمه يی آه بادر گفت و گوئ. ند يردن آن چه می خواستند به هم بگووبدل آ
االت متحده پشت نقشه اند و او يا و ايتانيبوده باشد ، شوارتسكف به شاه حالی آرد آه هر دو قدرت بر

ت يه آرمروز بعد ، ب. م شد يشاه ، رفته رفته تسل. گری ندارد جز همكاری با طرح آودتا ينه ی ديگز
روزولت گفت آه فرمان عزل مصدق را امضا خواهد آرد و ژنرال فضل اهللا زاهدی را به نخست 

ای خزر يری خواهد گماشت ، اما مشروط بر آن آه بی درنگ به سمت پناهگاهش در آناره دريوز
  . پرواز آند 

 دآتر محمد مصدق االت متحده برای سرنگونیي ا–ا يتانيات مشترك برير عمليمحمد رضا پهلوی به مد
اسی يران برای آسب قدرت سي در صد مردم ا98 تا 95بانی يران آه از پشتيرهبر نهضت ملی ا

ات آژاآس شكست خورد ، من می يعملو ارما نبود ياگر بخت « ح داد آه يبرخوردار شده بود ، توض
  » . ما به بغداد فرار آنم يتوانم از همان جا مستق
شاه فرمان عزل . ت روزولت را قانع آرد ي، اما به هر صورت آرمن نبود يهدف نهائی آودتا ا

ری ي ، آن را به سرهنگ نعمت اهللا نص1953مصدق را صادر آرد و بعد از ظهر چهاردهم اگوست 
ری ياواخر آن شب ، سرهنگ نص. كی از عناصر نقشه آودتا بود سپرد يفرمانده گارد شاهنشاهی آه 

  . ند ير را ببيد نخست وزيبه نگهبان درگفت آه فورا با. ت با گروهی نظامی به خانه مصدق رف
ن حرآت باعث شگفتی يان وفادار آه مخفی شده بودند ، در حالی آه اي از نظامیآن جا ، گروه

. مصدق توطئه را به هنگام آشف آرده بود . ر آردند يری شده بود ، او را محاصره و دستگينص
  . ر شد ي خود دستگر می آرد ،يد او را دستگيمردی آه با

عوامل « هم شكستن قصد آودتای شاه و ردای روزی دولت بريو تهران خبر پيسحرگاه روزبعد ، راد
د و همان گونه آه به يای خزر شنيشاه خبر را در پناهگاه در. را با آب و تاب منتشر آرد » خارجی 

ائی خود و به بغداد يمای دريهواپد در يا ، پريهمراه با ملكه ثر. ت روزولت گفته بود ، عمل آرد يآرم
كائی يك خبرنگار آمريشاه در پاسخ . مای عادی شد و به روم رفت ياز بغداد هم سوار هواپ. خت يگر

  . » نده ای فوری يد ، اما نه در آيشا« ران بازگردد ، گفت يد انتظار دارد به ايآه از او پرس
  

رانی را ياع تری از مزدوران يشبكه وس . د نمی شدين آسانی ها نوميت روزولت اما ، به ايآرم
ران ، بخصوص عواملی آه در دستگاه ياری از مزدبگيبس. سازمان داد و پول آالنی به آنان پرداخت 

ر يت روزولت در مخفی گاه زيآرم. س وارتش بودند ، هنوز خودشان هم نمی دانستند چه آنند يپل
كی از راه حل ها آن بود آه دست ي. كر می آرد ش فينه هايكا نشسته بود و به گزين سفارت آمريزم
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افت آرد يام هائی از مقام های باال دست خود در سی آی ا دريحتی پ. كا برگردد ياز پا درازتر به آمر
رانی را فراخواند يات آژاآس ، به جای اطاعت امر ، دو تن از عوامل باالی اير عمليمد. آه چنان آند 

  . ت زخمی آاری به مصدق بزند م گرفته اسيوبه آنان گفت تصم
ابانی تهران داشتند و روزولت به آنان يعی با اوباش خيرانی سی آی ا ، روابط وسين دو مامور ايا

ن اقدام ترسناك، يدر مورد دست زدن به ا.  ندازد يگفت می خواهد در گوشه و آنار شهر شورش راه ب
ن مورد معذورند ، چرا آه در آن ي آه در اات آژاآس جواب دادندير عمليرانی به مديآن دو مامور ا
ت يد آرمين پاسخ ، بالقوه ضربه مهلكی به نقشه جديا. عی وجود دارد يری های وسيخطر دستگ

اول به آن . االت متحده متوسل شد يوه ی سنتی ماموران مخفی اين شيپس به بهتر. روزولت می زد 
واآنشی از خود . ه همكاری شان با او ادامه دهند شنهاد داد تا بيرانی پنجاه هزار دالر پيدو مزدور ا
به آنان گفت اگر شانه خالی آنند ، . شنهاد اول افزود ين بخش معامله را به پيبعد ، دوم. نشان ندادند 

اقی يفی پر از پول نقد و اشتيكا را با آيمحوطه سفارت آمر. نظرشان عوض شد . هر دو را می آشد 
   .تازه به همكاری ترك گفتند 

  
ابانی ، يدسته های اوباش و آدم آش های خ. در آن هفته ، طاعون خشونت تهران را فرا گرفت 

شه مغازه ها را شكستند ، مساجد را به گلوله بستند ، عابران را آتك يختند ، شين ها راابيانه به خيوحش
م آش آه ادعا می گر از اوباش آديدسته های د» ! سم يزنده باد مصدق و آمون« دند ياد آشيزدند وفر

رهبران هر دو گروه ، . ت از شاه فراری برخاسته اند ، به دسته های اولی حمله آردند يآردند به حما
ر را ير و تاثين تصويات آژاآس می خواست اير عمليمد. ت روزولت آار می آردند يدر واقع با آرم

 موفق یره آننده اي صورت خوبه. به وجود آورد آه آشور در آستانه هرج و مرج قرار گرفته است 
زه ی يغرگر يدند تا تظاهراتی را در دفاع از او سازمان دهند ، اما بارديان مصدق آوشيحام. شد 

ابان را آسر شان ي به خاسی هايختن سيمصدق ر. ك او باعث شد آه ساده دالنه عمل آند يدموآرات
ور داد آه به آن جنگ و دعوا به او وفادار بودند ، دستآه اسی ي رهبران احزاب س بهدانست و

ت يابان ها فرستاد ، غافل از آن آه آرميجاد نظم به خيس را برای ايبعد واحد های پل. وندندينپ
  . ده است ياری از فرماندهان شان را خريروزولت قبال بس

شنهادی به دآتر ين لحظه پيرهبران حزب توده آه صدها نظامی را تحت فرمان خود داشتند ، در آخر
ار يتوده ای ها به مصدق گفتند آه اسلحه و مهمات ندارند ، اما اگر او سالح در اخت. دق آردند مص

  . حمله خواهند آرد   م او را نابود آنند ،يشان بگذارد ، به دسته هائی آه می خواهند رژ
ن آه برپا يطی خونير احمد آباد معروف است ، به وحشت افتاد ؛ وحشت از شرايمصدق آه به پ

اسی ياگر من موافقت آنم آه حزبی س« : كی از رهبران حزب توده گفت يو با خشم به . هد شد خوا
ن فصل به عنوان مترجم ين ايشيحی آه در صفحات پيل توضيدر تكم(  » .د يمسلح شود ، خودم را نخواهم بخش

زب توده آه گزارش آامل آن در نده از رهبران حبد می آنم آه خدايخی تاآيآتاب داده ام ، بنا به اسناد و شواهد تار

هم شاخه . فی آمده است ، به مصدق دروغ گفت ياء ظريبه قلم حسن ض» انت های حزب توده ي مرداد و خ28« آتاب 

در سال . ر نظامی ، اسلحه و مهمات آافی داشت ينظامی حزب توده در ارتش قدرت داشت ، هم  در واحدهای غ

رحمان هاتفی آه مسئول من ، و بعدها با آمدن هان می گذشت ، ينامه آروزدر كی دو سالی از قلم زدن من ي آه 1350

انه از آن انسان گرامی گرفتم و به خسرو يفست مارآس و انگلس را مخفيز بود ، و من مانيخسرو گلسرخی مسئول او ن



19 

 سرانجام در زندان ن به رحمان هاتفی داشتم آهين سابقه و اعتمادی آه من در آن سني با چن؛هم دادم آه بخواند 

ن زنده دل با نام مستعار بهمن را به من معرفی آرد تا با چند تن يد ، حسيران به قتل رسيست های حاآم براياسالم

 آه دروغ می گفت و در همان –ن زنده دل می گفت قبال توده ای بوده يحس. س آند يفست را تدريگر ، او به ما مانيد

 ، به من ، در حضور – دوره پادشاهی و خالفت اسالمی ، رحمان هاتفی را لو داد زمان هم توده ای بود و در هر دو

 مرداد 28م ، گفت در يل می داديابان شهناز تشكي را در خانه خودمن در خ مطلعاتیگر آه جلسات محرمانهيسه تن د

، و در حالی آه ن لحظه يابان شهباز صد صندوق اسلحه و مهمات داشت آه در آخري حزب توده فقط در خ32سال 

ه مصدق يتر اول خود اعالم آرده بود آودتائی عليدر ت،  مرداد روزنامه شهباز آه از ارگان های حزب بوده 25روز 

لی از يسرهنگ جل. ح روزنامه شهباز به چاپخانه برود يته مرآزی به او دستور داد برای تصحي، آمدر راه است

دی لشكر ي مامور خدمت در لشكر گرگان بود ، می گفت، فرماندهی آلان خانوادگی پدر من هم آه همان روزهاكينزد

فرمانده لشكر خراسان هم می . ار شاخه نظامی حزب توده بود و آن ها قادر بودند به سمت تهران حرآت آنند يدر اخت

ه يعل مشابهی در آن لشكر داشت و قادر بود برای در هم شكستن نقشه ی آودتا گفت شاخه نظامی حزب توده وضع

هزاران سند و شاهد وجود دارند آه ثابت می آنند رهبران ... و... و. ش را به تهران برساند يرويدآتر مصدق ، ن

ن لحظه هم به مصدق دروغ گفتند و چون يدر آخر) فی ياء ظريبه قول حسن ض( خدابنده ی ی ئحزب توده به سخنگو

ا ، خبر وقوع آن را منتشر آرده بودند ، می دانستند چه ش از حمله به خانه مصدق و انجام آودتيخودشان سه روز پ

ن گذشته ، حزب توده آه خود ياز ا. ن روزی می انداخت يانه را به چنيتجه اش خاورميبی در راه است آه نياتفاق مه

برای د ، يمی نام» برال ينده بوژوازی لينما« د ، چگونه می خواست از مردی آه او را يمی نام » ! ست ي آمون «را 

ت روزولت يد آه آرميجه رسين نتيا نمی شود به ايآ! اآارانه تقاضای اسلحه آند؟يرد و ريات ضد آودتا دستور بگيعمل

ران را ين نمی خواست اين دستور می گرفت و آرمليما از آرمليته مرآزی حزب توده را هم آه مستقيعناصری از آم

زی راه ين آه دآتر مصدق نمی خواست خونريده بود؟ اي ، خران جنگ سرد آندياروئی دو ابر قدرت در جريصحنه رو

  ، امادرست استبنا به مختصات عملی و روحی مصدق ، ، ت او بر می آمد يك شخصين از جوهر دموآراتيفتد و ايب

ا در مورد يدن حزب توده ، و ثانينام» ست يآمون« نزر در چاپ بعدی آتاب ، اوال در مورد ي آقای آشايسته است آه

  )  م –شتری بكند يق بيران ، تحقين حزب به مصدق و مردم ايانت ايت نظامی حزب و در واقع خيوقعم

  

 ، صبح آن روز. نوزدهم اگوست را به عنوان نقطه اوج انتخاب آرد ت روزولت روز چهار شنبه يآرم
 ی استعفایبا تقاضا،  شدند ی می ا رهبری آی مزدوران سی آه از سویهزاران تظاهر آننده ا

 طرفدار دولت را به آتش یو تهران را اشغال آردند و روزنامه هايراد. ختنديابان ها ريبه خمصدق 
ر آرده بود، وارد يت روزولت فرماندهانش را اجيرمآآه س ي پلی ظهر، واحدهایطرف ها. دنديآش
  . تهران، و ستاد ارتش حمله آردندی شدند، به وزارت امور خارجه، شهربانیريدرگ
 از محوطه ی روزولت با خونسردآرميتد، يب و هرج و مرج و خشونت تهران را درنورد آشویوقت

زمان آن .  رفتی به مالقات سپهبد بازنشسته فضل اهللا زاهدیكا خارج شد و در خانه امنيسفارت آمر
 با احساس شعف با یزاهد. فا آندين شده بود، ايي او تعی را آه برای نقشیتا ژنرال زاهدده بود يرس
بنا به فرمان شاه نخست ( و تهران رفت و به مردم اعالم آرد آه يان مسلح خود به رادي از حامیوهگر
 و االت متحده با شوريا و ايتانيران بري آه اجیو ازآنجا به باشگاه افسران.) ران استيا! ی ر قانونيوز

  .شوق منتظر ستودن او بودند رفت
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مهاجمان دو ساعت . آردندمی  مهاره دآتر مصدق را در آخرين روز انجام عمليات آژاآس، بايد خان
ده ها تن به خون  .، اما از درون خانه با مسلسل به آنان پاسخ دادند خانه مصدق را گلوله باران آردند

فرمانده ستون تانك ، از عناصر عمليات . با ظاهر شدن يك ستون تانك ، ورق برگشت . در غلطيدند 
تانك ها ، پی در پی خانه مصدق را هدف گرفتند . ی براندازی مصدق بود بريتانيا و اياالت متحده برا

دسته ای از سربازان ، . سرانجام ، مقاومت از درون خانه مصدق باز ايستاد . و گلوله بارانش آردند 
مدافعان به پشت ديواری گريختند و رهبر محبوب خود را نيز با . با ترس و وحشت وارد خانه شدند 

محمد  اوباشی آه بيرون خانه بودند ، ريختند به خانه رهبر نهضت ملی ايران دآتر .خود بردند 
مصدق ، دست به غارت زدند و بعد ، خانه مردی را آه سرنوشت آينده خاور ميانه را رقم زده بود و 

  . نمونه ای بود آه در همه جنبش های آزاديبخش جهان تاثير می گذاشت ، به آتش آشيدند 
شاه مخلوع و همسرش .  از خود شاه از چرخش ناگهانی وقايع به حيرت نيفتاده بود هيچ آس بيشتر

ثريا در هتل روم  داشتند شام می خوردند آه خبرنگاران ريختند به هتل تا خبر براندازی مصدق را به 
  . شاه مبهوت ماند و تا لحظاتی زبانش بند آمده بود . او بدهند 

  » واقعا ؟ « : ، پرسيد سرانجام آه از بهت زدگی در آمد 
چند روز بعد شاه به ايران بازگشت و تاج مزين به پرطاووس را آه با خشم مردم از دست داده بود ، 

  . مصدق را محاصره و بازداشت آردند . دوباره به سر گذاشت 
 پس از بازگشت او. پيش از فرار از تهران ، آرميت روزولت برای خداحافظی به شاه تلفن آرده بود 

مستخدمی ودآا آورد و . اما ، به جای مالقات در صندلی عقب اتومبيل ، آسوده در آاخ مالقات آردند 
 ، تشكر و قدردانی آرد و CIAشاه ، زبونانه از مامور ارشد سازمان اطالعات مرآزی اياالت متحده 

  :  گفت 
  » . ما هستم ، ارتش خود و بخصوص ش! من تاج پادشاهی خود را مديون خدا ، مردم خود « 

برای آن آه ( . آرميت روزولت و شاه چند دقيقه ای با هم حرف زدند ، اما ديگر حرف چندانی نداشتند 

 ارشد اياالت متحده گذاشته بود و حلقه نوآری تمام عيار را به گوش آرده انشاه قول و قرارهايش را در روم با مامور

 هزار نيروی نظامی آمريكائی به 45تاراج نفت ايران ، ورود بيش از دادن آارت سفيد برای  دبودنبود آه از آن جمله 

ايران، ايجاد پايگاه های نظامی اياالت متحده در ايران ، بازگذاشتن دست سی آی ا در ايران ، ايجاد ايستگاه های شنود 

  ) م –... و ه در واقع تبديل آردن ايران به مستعمره غير مستقيم اياالت متحدو در مرزهای شمالی ايران ، 

  
 و نخست وزير جديد ، وارد آاخ شد و به بعد سپهبد بازنشسته فضل اهللا زاهدی عامل ارشد سی آی ا 

  . آنان پيوست 
اين سه مرد از جمله معدود آسانی بودند آه می دانستند در آن هفته چه وقايع هولناآی رخ داده و چه 

د آه عمليات آژاآس ، جريان تاريخ ايران را همه می دانستن. دست هائی پشت آن وقايع بوده است 
  . تغيير داده است 

اتاق . همه ما اآنون لبخند به لب داريم « : آرميت روزولت ، پس از آن مالقات در باره اش نوشت 
  ». سرشار از گرما و دوستی شده است 

  
* * * * *  
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  : توضيح مترجم 

آگاهانی  بخصوص  و – تی آه می توانيد ، به دست مردم ايراناين فصل را ، هر جای جهان آه هستيد ، و به هرصور

، زنان ، ساير جنبش های اجتماعی و جنبش آارگری زير آتش و تهديد و زندان آه در جنبش های دانشجوئی ، معلمان 

د تا  ، برساني–برای آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی مبارزه می آنند ، شكنجه های فراگير اسالميست های حاآم 

 استقالل مبارزه مستقل ملی بها بدهند ، نه  بهريشه های تيره روزی آنونی خاور ميانه و بخصوص ايران را بشناسند و

   م –به تبليغات و تبليغاتچی های مواجب بگير و طرح ها و دخالت های امپرياليستی 

  
   
  


