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  1آژاكس. پي. عمليات تي

  
مـشكالت مـصدق    اي از رخدادهاي به هم پيوسـته   در زنجيره1332در سال  
  مصدق سرتيپ تقي رياحي را در سمت رئيس          1331 در ماه بهمن  . افزايش يافت 

ستاد جانشين سرلـشكر محمـود بهارمـست كـرد و گروهـي از افـسران بلندپايـة                  
 در نتيجـه تـنش بـا    . را بازداشت كردبازنشسته و همچنين سياستمداران غيرنظامي  

 در ماه فروردين مصدق براي عزل حسين عـال، وزيـر دربـار         .ارتش شدت گرفت  
تقريبـاً  .  اميني بـه شـاه فـشار آورد        ابوالقاسممورد اعتماد شاه، و جايگزيني وي با        

 مصدق را ربودند و به قتل رساندند        شهربانيوس، رئيس   طزمان، سرتيپ افشار    هم
، دولـت   1332 ارديبهشت   12در روز   . ازداشت چند افسر ارتش شد    و اين باعث ب   

مظفر بقايي، نمايندة مجلس، و سرلشكر فضل اهللا زاهدي را به دسـت داشـتن در                 
 ارديبهـشت   14در روز   . قتل افشارتوس متهم كرد و خواستار بازداشت آنهـا شـد          

يـب  اهللا كاشاني رئيس مجلس به زاهـدي در مجلـس پنـاه داد و بـه ايـن ترت                    آيت
يك هفته بعد شاه موافقـت كـرد كـه امـالك پهلـوي بـا                . جلوي مصدق را گرفت   

ـ                 سـازمان   هنظارت دولت اداره شود و در برابر دولت مبلغي به عنـوان مـستمري ب
در مـاه خـرداد،     . اي سلطنتي بود، بپردازد      كه موقوفه   خدمات اجتماعي،  شاهنشاهي

گرفتن اوضاع در ستيز    چون هواداران و مخالفان مصدق در مجلس براي به دست           
  سقوط حكومـت سـلطنتي مـصر در مـاه            2.بودند، مجلس به كانون تنش بدل شد      
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بسياري از افراد در مجلس     . خرداد شاه را شوكه و در سراسر ايران ولوله به پا كرد           
  .و بيرون از آن به شدت نگران اين بودند كه همان سرنوشت در انتظار ايران باشد

  
و مجلس به مـوازات افـزايش فـشار اقتـصادي و            اختالف بين نخست وزير     

 تير، مصدق اعالم كرد كـه زمـان آن          19در روز   . سياسي در ماه تير گسترش يافت     
پرسـي پايـان دهـد و          فرا رسيده است كه به اختالفات خود با مجلس از راه همـه            

اين حركتي نامنتظر نبود اما به اين دليل كه همان روز مجلس عبداهللا معظمي، يـار                
اهللا كاشاني ترجيح داده و به رياست مجلـس برگزيـده              هوادار مصدق را به آيت     و

هـايي خـانوادگي و       رو كـه وابـستگي      معظمي، مـردي ميانـه    . بود، ماية شگفتي شد   
  هـايي را كـه بـين نخـست          ها داشت، تالش كرد رنجش      سياسي به برخي از جناح    

او كـه  . ي موفـق نـشد  وزير، مجلس و دربار فاصله ايجاد كرده بود برطرف كند ول    
 ارديبهشت به   14دانست مجلس بناست منحل شود، به سرلشكر زاهدي، كه از             مي

 تير به سالمت از مجلـس خـارج         29مجلس پناهنده شده بود ياري داد تا در روز          
 تير، سالروز سـقوط قـوام و بازگـشت          30در روز   . شود و به پناهگاهي ديگر رود     

رهبـري حـزب تـوده، در تهـران و ديگـر            مصدق به قدرت، تظاهراتي عظيم، بـه        
در پي ايـن رخـداد دالـس، وزيـر امـور خارجـه          . شهرهاي بزرگ سازماندهي شد   

 امـور ايـران ابـراز       هـا در    امريكا، نگراني خود را دربارة نفوذ روزافزون كمونيست       
مرداد مصدق اعالم كرد كه در نظر دارد با برگزاري همه پرسـي              5در روز   . داشت

 از مردم بخواهد    -ها   مرداد در شهرستان   19د در تهران و در روز        مردا 12در روز   –
اين نخستين باري بود كه چنـين       . نظر خود را دربارة سرنوشت مجلس ابراز دارند       

 شد و نمايندگان جناح اقليت را برانگيخت تا         گيري در ايران اجرا مي      شيوة تصميم 
. زير وارد آورنـد   نخست و  به   جزائي در رابطه با انحراف از قانون اساسي       اتهاماتي  

 مرداد مردم تهران در      12در روز   . رداد از مجلس استعفا كرد     م 11معظمي در روز    
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هاي مختلف شهر برپـا شـده بـود، در            گيري گوناگون كه در نقطه      هاي رأي   جايگاه
آن كساني كـه مخـالف انحـالل        . موافقت يا مخالفت با انحالل مجلس رأي دادند       

شدند كـه آنهـا را بـا چمـاق و      هاي شروري روبرو مي  مدادند با آد    مجلس رأي مي  
 مرداد كشور تنشي بيش از انـدازه را        19 و   12 بين روزهاي . كردند  چاقو تهديد مي  

 سالروز انقالب مشروطه، شـاه بـه ملـت           به ماسبت   مرداد، 13روز  در  . تجربه كرد 
ر بـه   هاي زياد در ايـن كـشو        خواهي در ايران با فداكاري      يادآوري كردكه مشروطه  

دست آمده است و وظيفة مردم است كه حتي به بهاي جان خود از آن پاسـداري                 
 مرداد، حزب توده براي قدرتنمايي تظـاهرات عظـيم ديگـري را             18در روز   . كنند

در . ها ترسـاند    اين تظاهرات بسياري از افراد را در تهران و شهرستان         . برگزار كرد 
شوب به هواداري و در مخالفـت بـا          مرداد، در اغلب شهرها تظاهرات و آ       19روز  
 مرداد شاه به رامـسر و از آنجـا بـه اقامتگـاه              20در روز   . پرسي در جريان بود     همه

دستگيري شـمار   " مرداد مصدق فرمان     21روز  . تابستاني خود در كالردشت رفت    
 را به همراه چند مقام بلندپايه و افسر بازنشستة ارتش صادر            "زيادي از مخالفانش  

 مرداد شاه دو فرمان را توشيح كرد، يكي فرمان عزل مـصدق، و              22 ز  در رو . كرد
اهللا زاهدي به سمت نخـست وزيـري، و بـه             ديگري فرمان انتصاب سرلشكر فضل    

اهللا نصيري، رئيس گارد، دستور داد در تهران به ديدار زاهدي برود              سرهنگ نعمت 
مـرداد،   23 در روز . و هر طور زاهدي دستور دهد فرمـان مـصدق را ارسـال دارد             

پرسي، مجلـس هفـدهم بايـد         مصدق از راديو اعالم كرد كه با توجه به نتيجة همه          
هايي كه از كاخ شـاه در سـعدآباد محافظـت     او دستور داد شمار تانك . منحل شود 

هايي كـه از خانـة خـود مـصدق      كردند به چهار عدد كاهش يابد و شمار تانك   مي
 مـرداد، مـصدق رسـماً از        24در روز   .  عدد افزايش يابد   12كردند به     محافظت مي 

. شـاه پاسـخي نـداد     . شاه درخواست كرد دستور انحالل مجلس هفدهم را بدهـد         
صبح . همان روز غروب نصيري فرمان شاه را به مصدق ابالغ كرد اما دستگير شد             
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 مرداد دولت اعالم كرد كه افسران گارد اقـدام بـه كودتـا كـرده ولـي                25زود روز   
  خلبان ، سرگرد خاتم   صبح همان روز شاه، ملكه ثريا      9در ساعت    3.اند  موفق نشده 

مخصوص شاه از رامسر به بغداد پـرواز        ابوالفتح آتاباي ميرآخور و كاخدار       و   شاه،
  :شاه پيش از ورود به هواپيما گفت. كردند

  
قـانون اساسـي و   مـي خواهـد    كـه مـصدق      مالحظـه كـردم    چند روز    چون در اين  

 سـلطنت مـي كـنم      كه تا زمـاني كـه        سوگند خورده ام   من    و زير پا بگذارد   را   مشروطيت
.  را صـادر كـردم  بركنـاري او  فرمـان     رو ايـن يت باشم، از     قانون اساسي و مشروط    حافظ  

توقيـف   مـن بـود   كه حامل فرمـان  نصيري سرهنگم ه ا از راديو شنيد  كنون به طوري كه   ا
ـ شوب   به اين موضوع رنگ كودتا داده اند و مي خواهند بلوا و آ              و شده  ه راه اندازنـد و    ب
 جنـگ برادركشي، خـونريزي، و      اين كه از     براياز اين رو    . ندزريب بيگناه را     عده اي  خون

   4.تاهي از مملكت خارج مي شوم  براي مدت كو جلوگيري كنمداخلي
  

آژاكـس نـام    . پـي . طرحي از سيا انجام شـد كـه تـي          زمان با    هماين رخدادها   
  .داشت
  

***  
اميـر   شـد، و جـوان تـرين    سـرتيپ  سالگي 27در  1301 اهللا زاهدي در    فضل

او در چند نبرد مهم عليه سران ايالت در شما ل،           .  در تاريخ مدرن ايران بود     ارتش
اسـتانداري    ولـشكر فرمانـدهي  غرب و جنوب شركت كـرد و در دورة رضاشـاه          

، او به سمت    دومبه هنگام آغاز جنگ جهاني      . خوزستان و فارس را عهده دار بود      
 اصفهان منصوب شد، در آنجا مقامات بريتانيا او را دستگير و بـه              لشكر يفرمانده
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 پايان يافتن جنگ، به او اجازه دادند بـه ايـران            كمي پيش از  . فلسطين تبعيد كردند  
بازگردد و قوام در سمت نخست وزيـري او را بـه رياسـت دسـتگاه حكـومتي و                   

اي از ايالتي كه به       عه فارس منصوب كرد تا با اتحادية ايالت جنوب، مجمو         نظامي
ها در مخالفت با حكومت مركزي سالح بـه دسـت گرفتـه بودنـد،                  فرمان قشقايي 
پــس از آنكــه يكــي از اعــضاي فــداييان اســالم . بــس مــذاكره كنــد دربـارة آتــش 

 بـه قتـل رسـاند، شـاه     1328 آبـان    13عبدالحسين هژير، وزيـر دربـار، را در روز          
 او با مصدق و     تماساين آغاز   . وب كرد زاهدي را به رياست شهرباني كشور منص      

  . جبهة ملي بود
  

 جبهة ملي بـه شـدت در حـال مبـارزه بـراي انتخابـات مجلـس                  زماندر آن   
هيئت نظارت بر انتخابات آراي تهران را به اتهام تقلب باطل اعـالم             . شانزدهم بود 

در مـوقعيتي   "ملـي   زاهدي قول داد كه در انتخابـات جديـد اعـضاي جبهـة              . كرد
هـران پيـروز     نامزدهاي جبهة ملي به سهولت در انتخابات ت        ".اعد قرار نگيرند  نامس

ديـري  . شدند و اين باعث شد كه نظـري مـساعد نـسبت بـه زاهـدي پيـدا كننـد                   
نگذشت كه نخستين مجلس سنا گشايش يافت و زاهدي از همدان، زادگاهش، به             

داييان پس از آنكه يكي از اعـضاي فـ   . سمت سناتوري در آن مجلس منصوب شد      
آرا را ترور كرد، در دولت حسين عال، زاهـدي    رزم1329 اسفند 16اسالم در روز   

ياد دوام نياورد و انـدك مـدتي       زبه سمت وزير كشور منصوب شد ولي آن دولت          
زاهدي در هيئـت دولـت      .  داد متفاوتيبعد جاي خود را به مصدق و نظام سياسي          

كان كنترل امنيـت و سياسـت       جديد در سمت وزير كشور ابقا شد و اين سمت ام          
او نقش مهمي در كمـك بـه مظفـر بقـايي، يكـي از               . داد  داخلي كشور را به او مي     

، رئيس شركت نفـت     5اعضاي جبهه ملي، در مورد ورود به اقامتگاه ريچارد سدان         
                                                 

5  .Richard Sedan 
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هـاي    مربوط بـه ارتبـاط  يدر آنجا اسناد مهمكه   ،ايران و انگليس در تهران، داشت     
   6. دخالت در سياست ايران يافت شدآن شركت با حزب توده و

  
 سياسـي و اخالقـي زاهـدي و مـصدق شـباهتي بـه هـم                 از نظر به هر حال،    

او پيشنهاد كرد    . ويژه نگران ارتش بود     مصدق همواره مراقب دسيسه و به     . ندنداشت
بـه  ) كه نسبتي با مظفر بقـايي، عـضو جبهـة ملـي نداشـت            (سرلشكر حسن بقايي    

ب شود و زاهدي كه وزير مسئول نيروي پليس بـود  رياست شهرباني كشور منصو 
، چهار روز پس از اين انتصاب،       1330 تير   23در روز   . با اين پيشنهاد موافقت كرد    

. اورل هريمن، نمايندة مخصوص ترومن رئيس جمهور امريكـا، وارد تهـران شـد             
حزب توده در تظاهراتي گسترده با اين ديدار مخالفـت كـرد و در راهپيمـايي بـه                  

پليس به افراد   .  مجلس به شدت با مخالفانش و با نيروهاي پليس درگير شد           سوي
 نفر از هر دو طرف كشته و شـماري بيـشتر زخمـي              20حزب توده شليك كرد و      

زاهدي استعفا داد   . مصدق دستور داد سرلشكر بقايي بركنار و محاكمه شود        . شدند
اي مجلس حفاظت   و اعتراض خود را مبني بر اين كه پليس وظيفه داشت از اعض            

پـرواي   كند، اعالم كرد و به مجلس سنا بازگشت و در آنجا به يكي از منتقدان بـي      
كـرد،    دولت بدل شد و در مخالفت با اختيارات تامي كه مـصدق درخواسـت مـي               

كمي بعد، او وجهة رهبري مخالفان با مصدق و نامزد احتمـالي نخـست              . رأي داد 
اعث محبوبيت او در ميان اعـضاي نيـروي         سابقة ارتشي وي ب   . وزيري را پيدا كرد   

 و در نتيجه از وزن و اعتباري برخوردار گشت كه ديگران، اغلـب، از               يودانتظامي  
او نظر مساعد همكاران خود در مجلس سنا و افـرادي ديگـر را              . بهره بودند   آن بي 

در دولت، مجلس شورا، و در جبهة ملي، كه در اين زمـان رفتـه رفتـه از مـصدق                    
مصدق او را به همكاري بـا مـأموران         . گرفتند، نسبت به خود جلب كرد       فاصله مي 
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خارجي متهم كرد و از آنجا كه زاهـدي از مـصونيت پارلمـاني برخـوردار بـود و                   
امكان دستگيري وي وجود نداشت، مـصدق دسـتور بازداشـت همكـاران وي را               

كـرد، و    مصدق براي اين كه خود را از شر سنا، كه از وي حمايت نمي             . صادر كرد 
همچنين از دست زاهدي خالص كند از مجلس شورا خواست به اليحـة كـاهش               

 اعتبار اين اقـدام از       اگر چه  دورة مجلس سنا از چهار سال به دو سال رأي دهد و           
نظر قانوني مشكوك و مورد ترديد بود ولي به هر حال مصونيت پارلماني زاهدي              

ي به مجلس شورا پناهنده شـد  زاهد. را سلب و امكان بازداشت وي را فراهم كرد     
پس از آن زاهـدي     . و آن قدر آنجا ماند تا زمان انحالل مجلس شورا هم فرا رسيد            

  .روي پنهان كرد و بعد در مقام جايگزين مصدق آفتابي شد
  

***  
آژاكـس  .پـي .بنابراين تاريخ مبارزة زاهدي با مصدق به پيش از عمليـات تـي            

بـه  . گـردد   مي  بر) اري مصدق برگزيده بود   نامي كه سازمان سيا براي عمليات بركن      (
هر حال، بخش زيادي از شرح اين ماجرا، به دليل درگيري سيا در اقداماتي كه بـه      

حـضور سـيا باعـث قلـب        . سرنگوني مصدق انجاميد، از ميان رفته يا ناقص است        
بـه  امريكـائي هـا     گرايش  . واقعيت، از جمله نقش سازمان سيا در اين رخداد، شد         

 و تمايل ايرانيان به اينكه مـسئوليت        1953 سازمان نوپاي سيا در      دادنبزرگ جلوه   
امور را به گردن ديگران بيندازند باعث شد سازمان سيا نيرويي بـه نظـر آيـد كـه                   

شـرحي كـه    . توانايي همه كار از جمله زير و زبر كـردن زمـين و آسـمان را دارد                
اند، مصدق    چپگرا رواج داده   ليبرال و يا   يا ه  غربي ايرانيان ليبرال هوادار مصدق و    

در اين روايـت    . مي دهد را كوچك، شاه را پليد و ايرانيان را خائن يا ترسو جلوه             
يـا مـرگ يـا      "آورد    مي يكصدا فرياد بر     و ستمصدق، قهرماني كه ملتي هوادار او     
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آيا بـه ايـن دليـل كـه     . شود تسليم يك نفر امريكايي با يك كيسه پول مي  "مصدق
  از نظر سياسي اخته و ترسو هستند؟ و كنشيي بدها ها آدم ايراني

  
 كه مسئوليت را بر دوش اياالت متحده، و در ايـن مـورد   شق ديگر اين است  

  كـه   اسـت   آن ايـن   اجراي وش ر .ختسازمان سيا كه جانشين آن شده است، اندا       
 اين كه هـدف را    فرايند اين    ترفند ذهني  ، و  قدرت مطلق است    سازمان سيا  قبوالند

سازمان سيا مصدق را سرنگون كرد زيـرا آن سـازمان   . كي به شمار آورد  با نتيجه ي  
تصميم به اين كار داشت، و سازمان سيا هم مانند اياالت متحده، مثل انگلـستان و                
روسيه قبل از اياالت متحده، و چون پروردگار پيش از همة آنها، توانايي انجام هر               

هاي جاسوسـي، آن       در رمان  ولي سازمان سيا، جز   . خواست داشت   كاري را كه مي   
  .ستو ني داناي كل و قادر مطلق نبوده  يا ادعا مي كندقدر كه جلوه داده اند

  
  

***  
بنا به توصية گروهي از متخصصان به سرپرستي آلـن          ) 1947 (1326در سال   

 9.شكل گرفـت ) CIA( سازماني به نام سيا 8 از دل ادارة خدمات راهبردي7دالس

 را تأسـيس كـرد تـا    10نيت ملي ادارة هماهنگي سياست شوراي ام 1327در خرداد   
 يـاري   اهاي الزم را بدهد و به آن اداره دستور داد، ب            به شوراي امنيت ملي گزارش    

تبليغات، رفاه اقتصادي، اقدام پيشگيرانة مستقيم، از جملـه         "سازمان سيا، در مورد     
رنگوني خرابكاري، ضد خرابكاري، اقدامات در هم كوبيـدن و تخليـة نظـامي؛ سـ            

                                                 
7 . Allen Dalles 
8 . Office of Strategic Services 
9 . Richard Helms, A Look Over my Shoulder: A Life in the Central Intelligence 
Agency (New York: Random House, 2003), pp. 82-83. 
10 . Office of Policy Coordination 
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هاي مخالف، از جمله كمك بـه مقاومـت زيرزمينـي و حمايـت از عوامـل                   دولت
 ".انـد   بومي ضد كمونيست در كشورهاي دنياي آزاد كه مورد تهديـد قـرار گرفتـه              

ريـزي و اجـرا شـوند كـه اگـر       اي برنامـه   به گونه "عمليات  بنا بود اين    . اقدام كنند 
ه مسئوليت را به شكلي موجـه انكـار          هر گون  'زماني لو رفتند دولت امريكا بتواند       

، ژنرال والتر بدل اسميت، رئيس جديد سازمان سيا، ادارة 1329 در سال  11"'.كند
هماهنگي سياست را با سازمان سيا ادغام كرد و دستور داد ايـن سـازمان بـا ادارة                  

تـر بـود و اعـضاي آن كـه            اي قـديمي    خدمات راهبردي هم ادغام شود، كه شاخه      
كردند و از مزاياي كمتري برخوردار بودنـد از    كمتري دريافت مي   حقوق به نسبت  

 در سـال    "نويـسد     ريچارد هلمز مي  . حضور اين نوآمدگان نازپرورده دلگير بودند     
هــاي پــس از ادغــام ادارة همــاهنگي سياســت بــا ادارة خــدمات   و در مــاه1331

م آن گونـه   زماني موفـق شـوي  ) سيا(آمد كه ما  راهبردي، گاهي به نظر محتمل نمي 
هماهنگي را كه بدل اسميت از تـشكيل سـازماني متحـد در نظـر داشـت، عملـي                   

  ١٢".كنيم
  

 سازمان سـيا بـود، در       صاحبمنصبان متعهد اي بارز از      ريچارد هلمز، كه نمونه   
 سازمان سيا بـا     1953 از عمليات سال     شرحيكتابي كه دربارة اين سازمان نوشت،       

 200ر فاصلة دو ماه و با هزينـة         د": نويسد  و مي ا. دهد  آژاكس نمي . پي.نام رمز تي  
 مصدق را سـرنگون كـرد و شـاه را        ] بريتانيا و امريكا   [هزار دالر كودتاي مشترك     

 ١٣".كه محتاطانه در رم اقامت گزيده بود به تخت و تـاجش در ايـران بازگردانـد                

 باقي شـرح  . كل اظهار نظر هلمز دربارة عمليات سازمان سيا در ايران همين است           
 به دالس، وزير    ،شود به هشدار كرميت روزولت، عامل اين عمليات         وي مربوط مي  

                                                 
11 . Richards Helms, Op. Cit., 113-114. 

.116. همان. 12  
.117همان، . 13  
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اگر يكبار ديگر بخواهيم چنين كاري انجام دهيم بايد كامالً مطمئن           ": امور خارجه 
در غير اين صـورت بهتـر اسـت      . باشيم كه خواستة مردم و ارتش با ما يكي است         

 بـر ايـن هلمـز دربـارة عمليـات           زون اف 14".ماين كار را به تكاوران دريايي بسپاري      
شرحي هم كه او دربارة ميزان آمادگي سازماني سيا         . كند  آژاكس سكوت مي  .پي.تي
 ايـن سـازمان در مـوقعيتي نبـود كـه            1332دهد حاكي از آن است كه در سال           مي

ترديد در زماني كه براي اين        بي–بتواند عملياتي سري و كامالً هماهنگ را بياغازد         
شـايد ايـن دليـل سـكوت        . گرفته شده بود، ايـن آمـادگي را نداشـت         كار در نظر    

 هلمـز چنـد سـال پـيش از نگـارش كتـابش در             15.غيرعادي و معنادار هلمز است    
 مـن ايـن اسـت كـه بازگردانـدن شـاه و انتـصاب                برداشت"گويد    اي مي   مصاحبه

.  زاهدي به نخست وزيري به طور كلي در ايران هواداران زيادي داشـت             لشكرسر
هـا    ت من اين هم هست كه تودة مردم كه به هواداري از اين اقدام به خيابان               برداش

 عمليات بـيش از      اين دانم كه دربارة    مي. آمدند براي رسيدن به همين نتيجه آمدند      
در واقع پولي بـه آن هنفگتـي هـم كـه            . اند  آنچه در واقعيت بود خيالپردازي كرده     

   ١٦".گفتند هزينه نشد
  
 1950، سـازمان سـيا در دهـة          دان معـروف   جر، تـاريخ  به نظر آرتور شلسين     

شلسينجر يك سال پس از آغاز به كـار آن سـازمان            . باز بود   نهادي نيرنگ ) 1330(
اش را هـر گونـه صـالح          نويسد كنگره به سيا اختيار اين را داده بود كه بودجه            مي
داند هزينه كند و به هيچ روي در قيد مقـررات پاسـخگويي در مـورد مـسائل                    مي

 آلن دالس رئيس اين سـازمان       1332پس از آنكه در سال      . مربوط به بودجه نباشد   
                                                 

.همان. 14  
. همانهلمز،. كند  بسيار پرگويي مي-از جمله در كوبا و شيلي–هلمز دربارة عمليات بعدي سازمان سيا . 15  

16 . FISOHA, Interview with Richard Helms, Interviewer William Burr, Washington, 
D.C., July 10, 25, 1985, 1:4. 
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. شـدند شد، او و فاستر، برادرش، بـه امپراتـوران سياسـت خـارجي امريكـا بـدل        
شلسينجر به نقل از هاوارد هانـت، رئـيس اوليـة اقـدام سياسـي در مـورد خلـيج                    

زد، ايـن حـرف       بـه ديگـري مـي     فقط اگر يكي از آنها حرفـي        "گويد    ها مي   خوك
 17"شـد   در درون سازمان و بين اعضاي آن مـي تجزيه و تحليل ها جايگزين هفته

هـاي اطالعـاتي  محـصور در ديوارهـاي اطالعـات              سازمان"نويسد    شلسينجر مي 
تبـديل  هاي خـاص خـود         انجمن عادتاّ به محرمانة خود و بدون ارتباطي با بيرون،        

  و ،تـوهم ، پـر     توجيـه  ، خود ي مرموز ئوقتي براي مدتي طوالني در دنيا     . مي شوند 
كارانـه غـرق شـوند، اصـل واقعيـت از بـين                نامشروع و فريب   عملياتسرشار از   

 ديويد بروس و رابـرت الوت از اعـضاي هيئـت مـشاوران اطالعـات                18".رود  مي
چينـي    دسيسه": نويسند   پي نهاده بود، مي    1335خارجي كه آيزنهاور آن را در سال        

شـود كـه گـاهي بـا       ر آن ماية رضايت خاطر بسياري مي      كار جالبي است، توفيق د    
 و كـل    -در صورت شكست هيچ گونه تنبيهي در كار نيست        –تشويق همراه است    
هـاي رايـج      تر از گردآوري اطالعات مخفي با استفاده از شيوه          اين كار بسيار آسان   

اي اسـت بـه        اشـاره   ايـن  19".سازمان سيا دربارة اتحـاد جمـاهير شـوروي اسـت          
 از چـشم عمليـات      همـه   كه شوروي اروپاي شرقي، چين، كره و بمب        رخدادهاي

  . اطالعاتي سازمان سيا دور ماند
  

                                                 
17 . Arthur M. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy and His Times (New York: 
Ballantine Books, 1978), p. 489. 

.همان. 18  
.490. همان، ص. 19  
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ــارة كودتــاي ايــران   كرميــت  كودتــاي و ضــد20گــزارش ســازمان ســيا درب
، كه روزولت در آن نقش خود را به عنوان هدايت كنندة كودتـا شـرح                21روزولت

بـه نظـر آيزنهـاور،      . ع آن اسـت   اي پس از وقو     بيني واقعه   دهد، بيشتر مثل پيش     مي
هاي صدتا يك قاز بود تا شبيه به شـرحي از             بيشتر شبيه داستان  "روزولت  گزارش  

 زاهـدي، چهـرة اصـلي در        لـشكر  زاهـدي، پـسر سر      اردشير 22".واقعيات تاريخي 
رخدادهايي كه به انتقال قدرت از مصدق به زاهدي انجاميد، بر اين باور است كه               

 شده است كه مجموعه مقاالتي       تنظيم "ج روز بحراني  پن"اساس  شرح روزولت بر    
بود كه بر اساس مصاحبه بـا اردشـير زاهـدي كمـي پـس از بـه قـدرت رسـيدن                      

 امريكايي اردشير زاهـدي     انمخالف.  چاپ شد  اطالعات ماهانه  زاهدي در    لشكرسر
  در دسـترس عمـوم قـرار گرفـت    2000در سـال    را كـه   انتقاد وي از گزارش سيا    

جز اظهارات  ( ند  نك  د و رد مي   نآور  ت تبرئة خودش  به شمار مي      پرگويي و در جه   
كه به انگليـسي      زاهدي به نمايندگان مطبوعات و منتشر شده در مطبوعات غرب         

 بـه فارسـي      كـه  "،پـنج روز بحرانـي    " گفته و نوشته شده، مطالب ديگر، از جمله       
ا   )غير فارسي زبانـان نيـستند    در دسترس    اند معموالّ نگاشته شده    هـاي حـرف امـ  

 كـه در گـزارش سـيا    ضد و نقيـضي زاهدي در چند مورد مهم مربوط به نظرهاي     
  . آمده، قانع كننده است

                                                 
هايي را دربارة گزارش    در وب گاه خود پروندهنيويورك تايمز) 1379 خرداد 27 (2000 ژوئن 16 تاريخ در. 20

:مخفي سازمان سيا منتشر كرد  
"CLANDESTINE SERVICE HISTORY, OVERTHROW OF PREMIER 
MOSSADEGH OF IRAN. November 1952-August 1953",  

هاي سري  گزارش: منابع. ينتليجنت سرويس بريتانيا طراحي و اجرا كرد اين عمليات را سازمان سيا با همكاري ا
دهسم و بر اساس شرحي است از  هاي سري به آنها ارجاع مي سازمان سيا است كه از اين پس با نام گزارش

.به دست آمده استتايمز دونالد ويلبر و برنامة اصلي بر اساس آنچه به طور مستقيم و غيرمستقيم از انتشارات   
21 . Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for Control of Iran, New York, 
McGraw-Hill, 1979. 
22 . Eisenhower's Diary, 10/8/53 quoted in Stephen E. Ambrose, Eisenhower: The 
President, vol. 2, New York, Simon and Shuster, 1984, p. 129. 
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 مـي تـوان    توجيـه     و  در سه سطح تـدوين، اجـرا،       را ً آژاكس  .پي.عمليات تي 

نقشه . پردازد  گزارش سري سازمان سيا بيشتر به مرحلة تدوين آن مي         . كردبررسي  
 زاهدي تنها مـدعي    لشكراز آنجا كه سر   .  طرح شد   براي سرنگون كردن مصدق    اي

ريزان در مورد نامزدي وي بـراي  آن سـمت بـه توافـق                 سمت مصدق بود، برنامه   
، مظهر مشروعيت سياسي و تنها كسي بود        قوااز آنجا كه شاه فرماندة كل       . رسيدند

كه به موجب قانون اساسي اختيار نصب نخست وزير را داشت، منطقي بود كه او               
 ايـاالت متحـدة امريكـا و بريتانيـا مـشتركاً            آشكارا. حور اين برنامه قرار دهند    را م 

 اين است كه نقش سـازمان       پرسش. مصمم به سرنگون كردن دولت مصدق بودند      
سيا در فرايند عملي منتهي به سرنگوني مصدق چه بود و اين نقش تا چـه انـدازه                  

  .ي گذاشت بعدي ايران چه اثراتي سياس شرايطمؤثر واقع شد و بر
  

گزارش سري با پيدايش برنامـة سـاقط كـردن مـصدق و جـايگزيني وي بـا                  
شود كه حاضر به مذاكره دربارة نفت و مايـل بـه محـدود      نخست وزيري آغاز مي   
ابداع كـرد و    ) SIS(اين فكر را سازمان اطالعاتي بريتانيا       . كردن حزب توده باشد   

ان گذاشت؛ اما با توجه به اينكه       با سازمان سيا در مي    ) 1952دسامبر   (1331در آذر   
دولت ترومن در شرف انتقال به آيزنهاور بود، وزارت امور خارجه خود را متعهد              

دولت جديد كمي بعد اين فكر را تأييـد كـرد و از سـازمان سـيا خواسـت                   . نكرد
مشتركاً با اينتليجنت سرويس انگلستان طرحي بريزد، البتـه مـشروط بـه ايـن كـه                 

آيد   اضر به همكاري با دولتي باشد كه پس از مصدق روي كار مي            دولت بريتانيا ح  
سيا . و دولت اياالت متحده هم آن دولت را از نظر مالي در حد لزوم حمايت كند               

 سرويس شروع  كردند به ريختن طرح اوليه، ولي ديري نگذشت كه             سو اينتليجن 
د طـرح نهـايي   ريزي را به سيا واگذار كرد، هـر چنـ        اينتليجنت سرويس كار برنامه   
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 سوودهـاوس در اينتليجـن    . ام. اي نداشت كه سـي      تفاوت چنداني با ساختار كلي    
 مـدعي   MI6 آنتوني كاونديش، يكـي ديگـر از افـسران           23.سرويس ارائه داده بود   

 سرويس، و كمك نـاچيز سـيا،   سريزي ماهرانة اينتليجن با برنامه"است كه مصدق   
، در  )1979 (ضد كودتا  خود به نام     بركنار شد، هر چند كرميت روزولت، در كتاب       

 آنتوني وريـه، يكـي ديگـر از         24".عمل كل اين كار را به حساب خودش گذاشت        
 شـاه و در پـي آن        بازگـشت ":  هم همـين گاليـه را دارد       MI6كارمندان بلندپاية   

كرميت روزولت، يكـي ديگـر   . اند سقوط مصدق را به حساب سازمان سيا گذاشته    
در تعبيري غيرمتعارف از اين رخدادها، همين ادعـا را          از اعضاي سازمان سيا، هم      

نقشي نـاچيز   ...واقعيت اين است كه سازمان سيا، جز در مرحلة نهايي         . داشته است 
  25".داشتدر اين كار 

 
  

، آلـن   )1332 فـروردين    15 (1953 آوريـل    4بنا بر گزارش سري بـه تـاريخ         
راي استفادة شعبة تهـران      ميليون دالري را ب    1اي    دالس، رئيس سازمان سيا، بودجه    

 هزينه شود و به لوي      "به هر شكلي كه به سرنگوني مصدق بينجامد       "تا  تأييد كرد   
مادامي "هندرسن، سفير امريكا در ايران و به رئيس شعبة سيا در تهران اختيار داد               

 27در روز   .  از آن بودجه استفاده كنند     "كه شعبة سيا و سفارت با هم توافق دارند        
 "عوامـل مـؤثر در سـرنگوني مـصدق        " اساس يك بررسي با عنـوان        فروردين بر 

زاهدي، برخوردار از حمايت عوامل محلي و مـالي         - شاه تركيب"مشخص شد كه    
ويـژه اگـر ايـن تركيـب          سيا، اقبال خوبي در مورد سرنگون كردن مصدق دارد، به         

                                                 
23 . C. M. Woodhouse, Something Ventured, London, Granada, 1982, Chapters 8 and 
9. 
24 . Anthony Cavendish, Inside Intelligence: The Relations of an MI6 Officer, 
London Harper Collins, 1997, p. 139. 
25. Anthony Verrier, Through the Looking Glass: British Foreign Policy in an Age of 
Illusions, London , Norton, 1983, also cited in Cavendish, Op. cit., p. 139.  
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 از  ها بكشاند و اگر بخـش قابـل تـوجهي            را به خيابان   مردمبتواند تودة عظيمي از     
چينان عقيده داشتند كه    دسيسه ".افراد پادگان تهران از فرمان مصدق سرپيچي كنند       

 "كند  تنها شخصيت ممتازي است كه علناً با مصدق مخالفت مي         "زاهدي   لشكرسر
زمـان از سـه راه بـراي اجـراي ايـن              ايي ريختند براي اين كه هم     ه  پس آنها برنامه  

وافقت شاه، آماده كردن زاهدي و ارتش براي        اطمينان يافتن از م   : برنامه اقدام كنند  
 با كمك اشرف، خـواهر توأمـان شـاه،          قرار شد . اقدام، و شروع به حملة تبليغاتي     

ژنرال نورمن شوارتسكف، اسداهللا رشيديان، كرميت روزولـت و سـرهنگ حـسن             
 ناخـدا دوم  1332بنا بر گزارش سـري، در فـروردين        . اخوي به شاه نزديك شوند    

 زاهـدي تمـاس   لـشكر وابستة نيروي دريايي امريكا در نهـان بـا سر         اريك پوالرد،   
در خرداد ماه، اردشير زاهدي، به دليل كارآمد بودن، قابل اعتماد بودن و به             . گرفت

بعـد از   .  در نظر گرفته شد    " زاهدي لشكربراي تماس گرفتن با سر    "،  داليل امنيتي 
 بـر اسـاس     ".شد  مي زاهدي به صورت مستقيم تماس گرفته        لشكر با سر  " تير   30

) SIS( سرويس   سمفصل گزارش سري در اين ميان سازمان سيا و اينتليجن         شرح  
مأموراني جديد پيدا كردند يا مأموران  پيشين را براي اجـراي مأموريـت خـويش                

اين مأموران عبارت بودند از شمار اندكي از افسران، كه اكثريت آنها            . بسيج كردند 
 مقام اجرايي نداشتند، و مشتي از افـراد غيرنظـامي           يا بازنشسته شده بودند يا هيچ     

 -علي جليلي و فـرخ كيـواني      –كه از ميان آنها دو تن را مؤثرتر از همه دانسته اند             
. شـناخت   نگاران كسي آنها را نمـي       كه به طور كلي جز گروهي كوچك از روزنامه        

 "مـأمور "اسداهللا رشيديان، مأموري كه آشـناياني مهـم در تمـام سـطوح داشـت،                
، كه در آن دوره مأمور سازمان جاسوسي        26اما رابين زينر  .  از آب در آمد    ها  انگليس

بود و بعدها استاد اديـان شـرقي در آكـسفورد شـد، و بـرادران                ) MI6(انگلستان  
، به اين نتيجه رسيد كه آنهـا قـادر بـه انجـام وظيفـه                كرد   مي "كنترل"رشيديان را   

                                                 
26 . Robin Zaehner 



  شاه زندگي و زمانه304

زينـر  . كننده خوانـد    ندن آنها را مأيوس   نيستند و در گزارش خود به وودهاوس و ل        
كمي بعد در ديداري با وودهاوس و ايدن تأكيد كرد كه برادران رشيديان توانـايي               

 بيشتر شاه و زاهدي مورد توجه       ، البته،  در اينجا  27.هيچ گونه اقدام جدي را ندارند     
  . ما هستند

  
كنــد كــه قــادر بــه  گــزارش ســري شــاه را ذاتــاً آدمــي ترســو توصــيف مــي

اسـتفن  . كنـد  گيري نيست و از ورود به اين برنامه سرسختانه خودداري مي         ميمتص
كينزر، يكي از منتقدان شاه و سياست امريكا، در كتابي جديد كه اساس آن بيـشتر                

كند   اثر روزولت است نظري انگليسي در مورد شاه را تأييد و نقل مي            ضدكودتا  بر  
تـوانيم بـه      گيرد نمي    تصميمي مي  او از تصميم گرفتن متنفر است و وقتي هم كه         "

او فاقد شهامت اخالقي است و ترس به آساني بـر          . پايبندي او به آن اطمينان كنيم     
حتي اين هم روشـن  "كند كه   سپس به طور گذرا اشاره مي28".شود او مستولي مي 

 زيـرا در  ... يـا نـه    29 را داشت  ] مصدق [نبود كه آيا شاه اختيار قانوني بركنار كردن         
وكراتيك نخست وزيران را فقط با اجازة مجلس مي شـد عـزل و نـصب                ايران دم 

 بـه مقـام سـلطنت و         مـشروطه  قانون اساسي .  البته اين اصل مطلب است     ٣٠".كرد
، مـتمم قـانون   46اصل (دهد  فقط به مقام سلطنت اختيار نصب يا عزل وزرا را مي         

ــي ــام را ) اساس ــيسو آن مق ــه رئ ــوة مجري ــد 27اصــل ( ق ــريك در ) 3، بن و ش
مجلس شوراي ملي و مجلس     (اگر پارلمان   ). 1، بند   27اصل  (داند    انونگذاري مي ق

شـود؛ ولـي      به وزير يا هيئت دولت رأي اعتماد ندهد، باعـث عـزل وي مـي              ) سنا
هاي پس از جنگ روية       به هر حال، در سال    . اختيار انتصاب نخست وزير را ندارد     

                                                 
27 . Woodhouse, Op. cit. 
28 . Stephen Kinzer, All the Sha's Men: An American Coup and the Roots of the 
Middle East Terror (Hoboken, NJ, Wiley, 2003), p. 6. 

.7. همان، ص. 29  
.2.همان، ص . 30  
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 از مجلس بخواهـد كـه       جاري براي شاه اين بود كه پيش از انتصاب نخست وزير          
كمي پس از آنكه مصدق دولت خود       . نسبت به شخص مورد نظر ابراز تمايل كند       

هـا از شـاه خواسـتند از اختيـار            ها و غيـر ايرانـي       را تشكيل داد، بسياري از ايراني     
داد كـه تـصور       او همـواره پاسـخ مـي      . قانوني خود براي بركناري وي استفاده كند      

ز رأي اعتمـاد مجلـس برخـوردار اسـت قـانون حـق             كند تا زماني كه مصدق ا       مي
چينـان پيـشنهادي بـه شـاه          حتي زماني كه دسيـسه    . دهد  بركناري وي را به او نمي     

چنان بر همـين موضـع        آن را رد كند، شاه هم      شاه نتواند    فكر مي كردند  كردند كه   
بنا بر گزارش سري، به شاه گفتند كه كودتا فارغ از اين كـه او چـه                 . پافشاري كرد 

پاشـد،    دهد؛ اما اگر او همكاري نكنـد كـشور از هـم مـي               تصميمي بگيرد، رخ مي   
رسد و او مسئول اين رخدادها به شـمار           دوران خاندان پهلوي احتماالً به پايان مي      

او دربـارة خـودش     . چينان، تسليم نشد    شاه، در برابر بهت و حيرت دسيسه      . آيد  مي
  اسـت  شاه اوه شوارتسكف گفت    او ب .  نيست ماجراجوبه روزولت گفت كه آدمي      

اگـر مـصدق    ". زنـد    هرگاه مقامش به وي اجازه دهد دست به اقدامات الزم مي           و
پرسي مورد نظرش را اجرا و مجلس را منحـل كنـد، در آن صـورت وي بـه                     همه

موجب قانون حق بركنار كردن مصدق و جايگزين كردن وي با نخـست وزيـري               
.  هم همين را گفته بود     ي ها  شاه به ايران   ".ديگر را، به انتخاب خود، خواهد داشت      

رخواست شد  او به چند تن از نمايندگان مجلس توصيه كرده بود كه اگر از آنها د              
از هيچ يك از اين رخدادها چنين بـر         . استعفا دهند و چند تن از آنها چنين كردند        

  . چينان به وي گفتند آيد كه شاه همان كاري را كرد كه دسيسه نمي
  

.  به ديدار شاهدخت اشرف رفتند و از او درخواست كمك كردنـد            در پاريس 
اي خطاب به      از رخدادها شاهدخت با نامه     ، نويسنده گزارش سري،   در شرح ويلبر  

شاه مبني بر اين كه شوارتسكف براي بحث دربارة طرح مورد نظر كمـي بعـد بـه             
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. ماس گرفتنـد  در شرح ويلبر در ريويرا با اشرف ت       . رود، به ايران رفت     ديدار او مي  
را ) MI6( سـرويس    ساي انگليسي كـه رياسـت اينتليجـن         زاده  وودهاوس، اشراف 

گويـد اشـرف در        و نقشي مهم در شكل گرفتن اين طـرح دارد، مـي            بوددار    عهده
كتـابي كـه پـس از مـرگ بـرادرش در            ها در آينـه،       چهره اشرف در    31.سويس بود 

 در پاريس دوستي كـه وي       .دهد  امريكا نوشت، آنچه را در عمل رخ داد، شرح مي         
رسـاند كـه دو نفـر         كند، و به اطـالع وي مـي         خواند به او تلفن مي      مي. را آقاي ب  

نمايندة انگلستان و امريكا مايل به ديدار او و صحبت دربارة مطلبي بسيار مهم در               
 دو بار  ،   32او در پاريس، حوالي بوا دو بولوني      . مورد سرنوشت ايران و شاه هستند     

مـرد  .  بردنـد  33ر كرد و هر دو بار او را به آپارتماني در محلة سن كلـو              با آنها ديدا  
 )احتمـاالّ  (بـود و  ) MI6( سرويس   سانگليسي، كه به ظاهر مأمور مخفي اينتليجن      

 نام داشت بـه او پيـشنهاد پرداخـت چكـي در ازاي مأموريـت       34نورمن دربيشاير
ايـن ديـدار تقريبـاً       و   بر خـورد   اشرف    به .خطرناكي كرد كه بنا بود به عهده گيرد       

كمي بعد آن مرد پوزش طلبيد و پس از بهبـود روابـط، اشـرف كـه       . نتيجه ماند   بي
 كـه    قـديمي  خجستة هـدايت، دوسـتي    . حامل پاكتي مهر شده بود راهي ايران شد       

اشرف از پاريس با او تماس گرفته بود، در فرودگاه به اسـتقبال او آمـد و اشـرف                   
ودگاه غيب شد، به مجموعة سلطنتي سـعدآباد        بدون انجام تشريفات گمركي از فر     

 البتـه  35.و به ديدار برادري ناتني رفت كه زنش، هما اعلم، بهترين دوست وي بود            
او در  . ورود او فوري فاش شد و مصدق و شاه دستور دادند كشور را تـرك كنـد                

  ملكـه  ترين بـرادرش بـه      اين سفر شاه را نديد ولي توانست نامه را توسط كوچك          
                                                 

31 . C. M. Woodhouse, Op. cit.,  
:ترجمه فارسي اين كتاب با مشخصات زير منتشر شده است  

.75. ، ص1364 تهران،  مرداد،28اسرار كودتاي الدين دربندي،  نظام  
32 . Bois de Boulogne 
33 . St. Cloud 
34 . Norman Darbyshire 

35. گر احمد قريشي، پيشين، ص نگاه كنيد به مصاحبه با شاهدخت اشرف، مصاحبهدربارة خجستة هدايت . 35  
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همـان عـصري كـه اشـرف از راه          . ساند و او هم نامه را به شاه تسليم كـرد          ثريا بر 
اي كرد مبنـي بـر اينكـه بازگـشت            رسيده بود، مصدق شاه را وادار به صدور بيانيه        

خواهرش به ايران بدون اجازة وي صورت گرفته و اشرف فوري بـه پـاريس بـاز         
، دو روز پـس از     مـرداد  5هـاي ايـران اشـرف در روز           به گفتـة روزنامـه    . گردد  مي

  .ورودش، ايران را ترك كرد
  

***  
نام چند تن امريكايي وابسته به سازمان سيا و بنـا بـه گـزارش سـري داراي                  

ترين افـراد از ميـان        نقشي اساسي در اين عمليات در آن گزارش آمده است، فعال          
آنها كرميت روزولت، اريك پـوالرد، راجـر گـويران، جـوزف گـودوين و جـرج                 

دار بـود،     روزولت، كسي كه مسئوليت اصلي اين عمليات را عهـده         . كارول هستند 
و كـارول   ) پـدر و پـسر    (ها    با شاه و زاهدي، گويران، گودوين و پوالرد با زاهدي         

  . اغلب با مقامات نظامي در تماس بود
  

 مرداد به ديـدار شـاه رفـت         11بنا بر گزارش سري، اسداهللا رشيديان در روز         
بـه گفتـة   . ه روزولت در تهران و مايل به ديدار بـا اوسـت          تا به اطالع او برساند ك     
 مرداد، ظاهراً به مدت يك هفته تمام، روزولت و شاه هر            11كينزر، از غروب روز     

هاي   كردند، كه با توجه به برقراري حكومت نظامي، بدگماني          شب مالقات مي    نيمه
بـه  . رسـد   مصدق، و جو سياسي تهران، اين ديدارها بسيار غيرمحتمل به نظـر مـي             

زد، هر چند به گفتة       ظاهر روزولت هر شب به شاه درمانده مقدار زيادي نهيب مي          
اي بـود كـه بـه نـوعي           اي نداشت زيرا حالت روحي شاه بـه گونـه           روزولت فايده 

 اما به گفتة كينزر، روزولت دست بردار نبـود؛     36.رو آورده بود   "ترديد سرسختانه "
                                                 

:شرح روزولت از ديدارهايش با شاه در مراجع زير. 36  
Roosevelt, Op. cit., pp. 156-157; Kinzer, Op. cit., p. 11. 
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نخـست انجـام مبـارزاتي در      ": داد  مـه مـي   او همچنان به شرح طرح مورد نظـر ادا        
دوم، افـسران  . كاسـت  هـا از محبوبيـت مـصدق مـي     مسجدها، مطبوعات و خيابان  

هـاي مـردم      سوم، تـوده  . كردند   مي  ابالغ او به   نظامي هوادار سلطنت فرمان عزل را     
 زاهـدي پيروزمندانـه در   لـشكر چهارم، سر. گرفتند ها را در دست مي كنترل خيابان 

 37".پـذيرفت   شد و فرمان شـاه را در مـورد نخـست وزيـري مـي                يصحنه ظاهر م  
شود، ولي    شود، ديگر جاي ترديد نيست، شاه سرانجام تسليم مي          قهرمان پيروز مي  

خانوادة سلطنتي  ": گاهي ياري دهد    نه پيش از آنكه روزولت او را در يافتن مخفي         
 38".داشـتند اي بـراي شـكار    در نزديكي رامسر، واقع در ساحل درياي خزر، كلبه

دهد كه پس از آن شـاه بـدون چـون و             كينزر با لحني ناشايست براي ما شرح مي        
من و ملكـه بـا      "رساند كه اگر اوضاع بر وفق مراد نبود           چرا به اطالع روزولت مي    
    39".رويم هواپيما مستقيم به بغداد مي

  
ة هاي اين قضي    خواني  روايت هجوآميز كينزر از گزارش روزولت پرده از ناهم        

كنـد همـان روز عـصر تلگرامـي از            روزولـت تظـاهر مـي     . دارد  ناخوشايند بر مـي   
آيزنهاور، رئيس جمهور اياالت متحده، دريافت داشته اسـت و در آن آيزنهـاور از               

از  اعليحـضرت همـايوني      بـراي ": او خواسته است پيام زيـر را بـه شـاه برسـاند            
وي بـا خانـدان روزولـت       اگر همكاري خاندان پهل   . كنم   آرزو مي  خداوندگار قوت 

. مانـد   قادر به حل اين مشكل كوچك نباشد، ديگر اميدي براي هيچ جا باقي نمـي              
 از قـرار معلـوم شـاه پـس از           ٤٠".رسانيد  اطمينان دارم شما اين كار را به نتيجه مي        

بـود  به گفتة كينزر توافق شده      . كند  ها موافقت مي    دريافت اين پيام با امضاي فرمان     
 شـاه،   ".هاي بسيار مهم را به كاخ ببـرد         ك سازمان سيا آن فرمان    صبح روز بعد پي   "

                                                 
37 . Kinzer, Op. cit., p. 10. 
38 . Kizer, ibid, p.11; Roosevelt, Op. cit., p. 168. 
39 . Kinzer, ibid. 
40 . Kinzer, ibid.; Roosevelt, ibid., p. 168. 
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رود و روزولت و دسـتيارانش را   ها، به سفر مي     طبق معمول، پيش از امضاي فرمان     
اما روزولت قهرمان دست بردار نبود؛ او مـصمم      . گذارد  بد و بيراه گويان بر جا مي      

    41".اش را بگيرد جلوي به هم خوردن نقشه"بود 
  

گزارش سري رسـماً و روزولـت و كينـزر بـه شـكل غيررسـمي بيـان                  آنچه  
كنند واقعيتي است آميخته به تخيل، داستاني است دربارة رخدادي كه به وقوع               مي

داسـتان مربـوط بـه تلگـرام آيزنهـاور واهـي         . اند  پيوسته و همگان از آن آگاه شده      
يـق و موشـكاف     كرد بسيار دق    شاه دربارة هر گونه اطالعاتي كه دريافت مي       . است

هايي نبود كه ادعـاي دريافـت تلگرامـي از رئـيس جمهـور                بود، و از آن گونه آدم     
هـاي ضـروري      چرا فرمـان  . امريكا را بپذيرد بدون آن كه خواستار رؤيت آن شود         

هـا   براي اجراي طرح اين قدر دير رسيدند؟ چرا با توجه به اين كه بنا بـود فرمـان      
ه چند دقيقه براي دريافت آنها صبر نكـرد؟ چـرا   در پي تلگرام آيزنهاور برسند، شا   

رود؟ در آن دوره او به همه،         گفت كه مستقيم به بغداد مي       شاه بايد به روزولت مي    
گفت مـصدق را تـا زمـاني كـه از پـشتيباني مجلـس                 از جمله به شوارتسكف مي    
داد يـا     تنها اگر مصدق آن حمايت را از دست مي        . كند  برخوردار باشد، بركنار نمي   

شد، او را بركنار و نخست وزيري را به انتخاب خـود جانـشين                مجلس منحل مي  
بنا بـه گـزارش     . كرد، كه در شرايط موجود، آن فرد كسي جز زاهدي نبود            وي مي 
ستاد فرماندهي خواستار آن شد كه نمايندگان مخالف مـصدق بـه حفـظ              "سري،  

بود كه كساني   بهانة آنها اين    . سمت خود و بست نشستن در مجلس ترغيب شوند        
  از".دهنـد  اند هيئت قانونگذاري مشروع را تـشكيل مـي   كه از مجلس استعفا نداده 

شـاه هرگـز    . كـرد   گيري تشويق مي    سوي ديگر شاه برخي از نمايندگان را به كناره        
كرد كه مصدق به فرمان او اعتنا نكند؛ او تا حـدودي از تكـرار رخـداد         تصور نمي 

                                                 
41 . Kinzer, ibid., p. 12. 
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  و زماني كه مردم براي     1331ادهاي تابستان سال    هراسيد، يعني رخد     مي " تير 30"
  .ابقاي مصدق پس از استعفاي وي قيام كردند

  
***  

در گزارش سري آمده است كه تا اوائل مـرداد مركـز در تمـاس مـستقيم بـا                   
از تحـصن در مجلـس      )  تيـر  29در واقع   ( تير   30 زاهدي بود كه در روز       لشكرسر

وين چند بار با او به گفتگو نشسته        راجر گويران و جوزف گود    . دست كشيده بود  
كه (اردشير زاهدي   . طلب است    راحت  سست و   بودند كه او   به اين نتيجه رسيده   و  

گويـد    مـي ) نـاميم   از اين پس براي متمايز كردن وي از پـدرش او را اردشـير مـي               
دانم زيرا امكـان      اين را مي  ":  تماس نگرفته است   غير ايراني پدرش هرگز با فردي     

 ". بدون اطالع من بـا او مالقـات كـرده باشـد     خارجين دوره فردي    نداشت در اي  
 را دوست نداشت زيرا جز اندكي روسي و         خارجي ها  زاهدي مصاحبت    لشكرسر

در گذشـته او دعـوت      . گفـت   تركي به هيچ زبـان خـارجي ديگـري سـخن نمـي            
يك بار پس از جنگ، در زماني كه مقامـات          . پذيرفت  هاي خارجي را نمي     سفارت
 او را آزاد كرده بودند، بوالرد، سفير انگلستان او را به سفارت ايـن كـشور                 بريتانيا

زماني هم كه در دولت مصدق وزير كشور        . دعوت كرده بود، ولي او نپذيرفته بود      
بود، به يك ميهماني در سفارت اياالت متحده دعوت شده بود كه به افتخار اورل               

ة اردشير اين نخـستين و آخـرين        به گفت . هريمن بر پا بود، كه در آن حضور يافت        
 42. رفتامريكابار بود كه وي به سفارت 

 
 در اصـل چهـار خـدمت        1331ولي اردشير به اين دليل كه تـا اواخـر پـاييز             

شناخت، در همان زمان بود كه مصدق از وارن،           هاي زيادي را مي     كرد امريكايي   مي
                                                 

 ژوييه 5گر غالم رضا افخمي، مونترو،  بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با اردشير زاهدي، مصاحبه. 42
.، روي الف2، نوار 2001  
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 ضـد دولتـي   هـاي  رئيس اصل چهار، درخواست كرد اردشير را بـه دليـل فعاليـت         
او براي اردشـير    .  وارن با اكراه اين كار را كرد       43.پدرش، از آن سازمان اخراج كند     

اردشير مردي بلندباال و زيبا و از ميان آشنايانم از جملـه            ": احترام زيادي قائل بود   
پروايـي او از سـر        بـي . داد  افراد نادري بود كه هيچ گونـه ترسـي بـه دل راه نمـي              

كرد موضوع مهمي در كار است و الزم است            گاه تصور مي   عقلي نبود، فقط هر     بي
 'الزم اسـت 'گفـت   وقتـي مـي  . كرد باكانه چنين مي   جان خود را به خطر اندازد، بي      

وارن ترتيبـي داد كـه بـه طـور           ٤٤ .'بـه سـود ايـران اسـت       'منظورش اين بود كه     
ـ   . غيررسمي ارتباط خود را با اردشير حفظ كند      ن اردشير در اصل چهار بـا چنـد ت

آشنا شده بود كه با سفارت اياالت متحده تماس داشـتند، دليـل آشـنايي او هـيچ                  
آژاكـس نداشـت و اردشـير بـه كلـي از آن عمليـات               . پـي .ارتباطي با عمليات تي   

  45.شرح اردشير از اين ماجرا چنين است. اطالع بود بي
  

خانوادة زاهدي مناسبات نزديكـي بـا خـانوادة وربـا داشـتند، سـروان وربـا،                 
هاي سـفيد بـود كـه در دوران خـدمت زاهـدي در هنـگ قـزاق                     ري از روس  افس

، و خانم وربا، بانويي سويسي بود كـه در دوران           درس مي داد  تاكتيك هاي نظامي    
هـا او را      جنگ و زماني كه زاهدي در اصفهان بود، يعني پيش از آنكـه بريتانيـايي              

. داد  ش، فرانسه ياد مـي    دستگير و به فلسطين تبعيد كنند، به اردشير و هما، خواهر          
 به نـام گاگـارين او را        هنگياردشير يك بار در خانة دوستي با سروان وربا كه سر          

ــود،   همراهــي مــي ــرده ب ــات ك ــرد مالق ــدباال و گاگــارينك ــسر امريكــايي بلن  اف
 وابـستة نظـامي سـفارت ايـاالت         زمـان تبار بود، كه در ايـن         سيمايي روسي   خوش

                                                 
43 . William Warne, Mission for Peace: Point 4 in Iran, Bethesda, MD. IBEX. 1999 
(1956) pp. 116-117. 
44 . ibid., p. 41. 

.، روي الف و ب2مصاحبه با اردشير زاهدي، پيشين، نوار . 45  
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كرد كـه   مي  شق اسب بود و اردشير از او دعوت         گاگارين عا . متحده در تهران بود   
گاگـارين باعـث آشـنايي اردشـير بـا افـسر امريكـايي              .همراه وي به سواري برود    

هايي كه اردشـير در خانـة         در ميهماني . ديگري به نام ناخدا يكم اريك پوالرد شد       
  . جوشيدند ها با ديگران مي داد، امريكايي پدرش در تهران يا حصارك مي

  
هـايي از   ، روزي كه گـروه )1953 فوريه 28 (1331 اسفند 9پس از   چند روز   

مردم با تجمع در برابر كاخ شاه، او را از ترك كردن ايران منصرف كردند، اردشير                
با يوسف مازنـدي، رئـيس نماينـدگي آسوشـيتد پـرس در تهـران و از هـواداران                   

ة مازنـدي را    در آنجا به اريك پوالرد برخورد كه داشت خان        . پدرش، مالقات كرد  
اردشير در مورد فشار اياالت متحده در مورد خـروج شـاه از ايـران               . كرد  ترك مي 

پوالرد به شدت اعتـراض كـرد و اظهـار داشـت خـودش و ديگـر                 . خرده گرفت 
اين نخستين باري بود كه اردشير دربارة سياست        . ها نگران اوضاع هستند     امريكايي

  .ايران با يك نفر امريكايي سخن گفته بود
  

سرانجام اردشير ناچار شد خود را مخفـي كنـد، از ايـن خانـه بـه آن خانـه                     
يكبـار كـه در خانـة       . كـرد   رفت، ولي اغلب با دوستان و هوادارانش ديدار مـي           مي

پنهان شده بود، در حـضور      ) آتشسردبير روزنامة ضد مصدقي     (مهدي ميراشرافي   
ـ ر  و س ) بعدها رئيس دفتر مخصوص شاه    (اهللا معينيان     نصرت  عبـاس گـرزن     شكرل

با پوالرد تمـاس گرفـت و گفـت مايـل اسـت دربـارة               ) رئيس سابق ستاد ارتش   (
پوالرد تالش كرد ترتيب ديدار اردشير را  با دو          . رخدادهاي ايران با او گفتگو كند     

نفر كه از نظر پوالرد مناسب بودند، بدهد ولي چون اين كار عملي نشد پـذيرفت                
ا مايليم  م"در آن ديدار اردشير به پوالرد گفت        . خودش با اردشير به گفتگو بنشيند     

هندرسـن، سـفير ايـاالت      . طـرف بمانـد     هاي داخلي ما بي     اياالت متحده در ستيزه   
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رود تا به مجلس بفهمانـد        متحده، هر بار كه مصدق به او نياز دارد به ديدارش مي           
در اين شـرايط بحرانـي شـما چـه حقـي            . كند  كه اياالت متحده از او حمايت مي      

داريد كه از يك طرف حمايت كنيد؟ اگر به دموكراسي اعتقاد داريد، چه توجيهي               
براي حكم دولت در مورد بازداشت پدر من فقط به اين دليل كـه نـامزد نخـست                  
وزيري است، داريد؟ اين چه نوع حمايت كردن از دموكراسـي اسـت؟ ايـن كـار                 

ت متحـده بـه مـن       ترديد مغاير با اصـولي اسـت كـه در مـورد باورهـاي ايـاال                 بي
   ٤٦".اند آموخته
  

پوالرد به اردشير توصيه كرد با جوزف گودوين حـرف بزنـد، كـه بـه گفتـة                  
مدتي بود كه در ايران بـه       "گويران  . كرد  پوالرد، به گويران در امور ايران كمك مي       

اي    آشـنا بـود و در دوره        اردشير بـا او    ".آرا بود   برد و از دوستان سپهبد رزم       سر مي 
پـوالرد نـشاني   . كرد يكبار به خانة او دعـوت شـده بـود    چهار كار مي كه در اصل    

خانه را به اردشير داد، ايـن خانـه در خيابـاني نزديـك تجـريش و در همـسايگي            
از نظـر اردشـير ايـن مجـاورت تـا           . لك، رئيس ژانـدارمري، بـود     اسرتيپ مظفر م  
ه سـيا در    او به گودوين، كه بعدها فهميـد رئـيس پايگـا          . كننده بود   حدودي دلگرم 

سفارت است، همان چيزهايي را گفت كه پيش از آن با پـوالرد در ميـان گذاشـته                 
حمايت : ربط دربارة سياست خارجي امريكا دريافت كرد        بود ولي فقط پاسخي بي    

اين آخرين تماس اردشـير     . از دموكراسي و عدم دخالت در امور كشورهاي ديگر        
  47.ها بود با امريكايي

  
***  

                                                 
.همان. 46  
.همان. 47  
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ا دربار سلطنتي در تماس بودند، در آغاز حسين عال، وزيـر            خانوادة زاهدي ب  
دربار و دوست خوب و مورد اعتماد آنهـا، ايـن تمـاس را برقـرار كـرد و سـپس                     

، تحت فـشار مـصدق، جانـشين او       1332 ارديبهشت   5ابوالقاسم اميني كه در روز      
. د زاهدي مالقات كـر    لشكرنژاد در قلهك با سر      عال چند بار در خانة رضا كي      . شد
 زاهدي در آنجـا     لشكراش مكاني امن بود كه سر       نژاد از دوستان قديمي و خانه       كي

 وزيـر    جانـشين  با ديگر مقامات غيرنظامي و سران نظامي، از جمله احمد وثـوق،           
–پيمانان پيـشين مـصدق        ، هم  بعد  وزير جنگ در ادوار     و جنگ در دولت مصدق   

ير آزاد، عميد نوري، ابوالحسن     اهللا كاشاني، حسين مكّي، مظفر بقايي، عبدالقد        آيت
زاده، و همين طور افراد ديگري كه هرگز به مصدق وابسته نبودند، مالقات               حائري

اغلب آنها جزو آن گروه از نمايندگان مجلـس بودنـد كـه حاضـر نـشده                 . كرد  مي
بـراي مثـال    . كردنـد   پرده از مصدق انتقاد مي      برخي از آنها بي   . بودند استعفا بدهند  

 مـرداد تلگرامـي بـه    18گذاران اولية جبهة ملي بود، در روز   كه از پايه  زاده،  حائري
را فردي ناميد كه عليه قانون قيام كرده اسـت          مصدق  سازمان ملل فرستاد و در آن       

 كاشـاني در مـورد      48.آور نخواهـد بـود      و هر گونه اقدام او براي ملت ايران الـزام         
بود كه اگر او اقدامي بر ضـد        ياد كرده   پرسي به مصدق هشدار داده و سوگند          همه

اغلب آنها شاه را تشويق كرده بودنـد كـه مـصدق را             . رود  شاه كند به جنگ او مي     
اي از ياراني داشت كه به هنگام نياز آنهـا را             هر يك از اين افراد حلقه     . بركنار كند 

  .خواند فرا مي
  

 فرزانگـان،   تيپ قرني، سـر   تيپشاهي، سر   يارافشار، شاهرخ –دوستان زاهدي   
شاه و چند هوادار نظامي و غيرنظامي ديگر از جملـه سـردار فـاخر                 تيپ گيالن سر

 ييپيمـا حكمت، مهدي پيراسته، خسرو و اميراصالن افشار، رضا افشار، رئيس هوا          
                                                 

243. ، ص1997،  Anbus    ژنو،از سپاهيگري تا سياستمداري،فر،  اهللا همايون عزت. 48
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 در جاهايي كه از پيش در نظـر گرفتـه شـد بـود بـا اردشـير                   - و ديگران  كشوري،
داد، روز  مـر  19 روز   در. مالقات كردند تـا دربـارة اوضـاع سياسـي گفتگـو كننـد             

ها، اردشير در حال گفتگو با چند تن از هواداران            پرسي در شهرستان    برگزاري همه 
وحش تهران بود كه يارافشار با اين اخبار سر رسـيد كـه شـاه او را                   پدرش در باغ  

پيش از آنكه اردشير به كاخ      . احضار كرده است و پدرش عازم كاخ سعدآباد است        
هدي گفته بود كه با منحل شدن مجلـس او تـصميم دارد              زا لشكربرسد شاه به سر   

شاه به اردشير هم    . مصدق را بركنار و او را به سمت نخست وزيري منصوب كند           
خيلـي مراقـب    ... مسئوليت خطير حمايت از پـدرتان بـر دوش شماسـت          ": گفت

 كنيد قابل اعتماد نيستند و اگر اشتباه        باشيد چون تمام كساني كه با آنها مالقات مي        
 پـس از آن شـاه بـه اردشـير گفـت يكـي از                ".شـويد   كنيد احتماالً بازداشـت مـي     

 هـدايت   تيپ وي بـه نـام سـرهنگ حـسن اخـوي و همچنـين سـر                هـاي   آجودان
شاه با او در تماس هستند و او بايد زمان و مكان مالقات آنها بـا پـدرش را                     گيالن

شـاه سـر آمـده و       ها را مطمئن كرد كه صبر و تحمل           اين ديدار زاهدي  . تعيين كند 
  .آمادة اقدام است

  
در روز  . مرداد شاه عازم استراحتگاه تابستاني خود در كالردشت شد         20روز  

پرسـي را بـه او اعـالم كـرد و از او خواسـت فرمـان                    مرداد مصدق نتيجة همه    22
همـان روز شـاه از كالردشـت بـه      . شاه پاسـخ نـداد    . انحالل مجلس را صادر كند    

يكـي بـراي بركنـاري مـصدق و         –و فرمان را امضا كـرد       رامسر رفت و در آنجا د     
شاه كه از تـاريخ     .  زاهدي به سمت نخست وزيري     لشكرديگري براي انتصاب سر   

ها اطالع نداشت، در محل درج تاريخ روز آن را خالي گذاشت              دقيق تسليم فرمان  
او بـه سـرهنگ نعمـت اهللا        .  زاهدي به صالحديد خود آن را پـر كنـد          لشكرتا سر 

  . ها را به زاهدي برساند فرماندة گارد، دستور داد فرماننصيري، 
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هاي شاه بود، در نزديكي       اردشير قرار گذاشته بود نصيري را، كه حامل فرمان        

پمپ بنزيني ببيند كه بعدها فهميد روبروي خانة سرتيپ سطوتي، پدر زن حـسين              
 در حـالي    نصيري با لباس غيرنظـامي و     . فاطمي، وزير امور خارجه، واقع شده بود      

اردشـير او را بـه      . ي روشن به بر داشت بـه محـل آمـد            اي به رنگ قهوه     تنه  كه نيم 
 24در آنجا تصميم بر آن شد كـه نـصيري در غـروب روز               . گاه پدرش برد    مخفي

مرداد فرمان را به مصدق تسليم كند، زيرا جلسة هيئت دولت عـصرهاي شـنبه در             
و اين جلسه گاهي تا نيمه شب بـه         شد    اقامتگاه مصدق در خيابان كاخ تشكيل مي      

قرار بر اين شد كه سرتيپ محمد دفتـري، كـه آن موقـع فرمانـدة                . كشيد  درازا مي 
 زاهـدي را  تـا دفتـر         لـشكر گارد گمرك بود، پس از تسليم فرمان به مـصدق، سر          

  مـرداد و در گيـر و دار          28جالب اينجاسـت كـه در روز      . (جديدش همراهي كند  
شد، مصدق دفتري را، كه خويش وي بود، بـه            از شاه مي  تظاهراتي كه به هواداري     

  ).سمت رياست پليس و فرماندار نظامي منصوب كرد
  

.  فرمان شـاه را نپـذيرد      را قانع كردند كه    مصدق    همكاران مصدق  به هر حال  
 مرداد به اين دليل مبهم مانده اسـت كـه هـيچ يـك از                24 روز   غروبرخدادهاي  

ا  هـ   برخي گرايش  اما. نبود كه همه چيز را بداند     افراد دخيل دو جناح در موقعيتي       
هـواداري از   از نظر شاه، زاهدي و نصيري قيـام مردمـي در            . به هم نزديك هستند   

چـه بـسا    . گيري و گزينش آنها بود       مبناي داوري، تصميم   1331مصدق در تير ماه     
هـاي    در گذشته شاه هرگـز بـا خواسـته        . گيري مصدق هم همان بود      مبناي تصميم 

مخالفت نكرده بود و بنابراين دليلي نداشت كه مصدق انتظار بركنار شـدن   مصدق  
زماني كه غالمحسين صـديقي، وزيـر كـشور مـصدق، بـه او              . خود را داشته باشد   

هشدار داد كه در نبود مجلس امكان دارد شاه او را بركنار كند، پاسخ مـصدق بـه                  
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 واكـنش مـصدق     نخـستين  49."جرأتش را ندارد  "كه  صورت امري بديهي اين بود      
در برابر فرمان شاه اين بود كه همان كاري را بكند كـه در تيـر مـاه سـال گذشـته             

فرمان را بپذيرد و به مردم توسل جويد كه باور داشت به هـواداري از               –كرده بود   
او از بشير فرهمند، رئيس تبليغات خود، خواسـت بـراي           . او به پا خواهند خاست    

ضبط صوتي را به خانة دكتر مـصدق        ". ر شود ضبط آخرين پيام وي به مردم حاض      
در ايـن پيـام     . بردم و پيام او را ضبط كردم تا صبح روز بعد از راديو پخش شـود               

مصدق بركناري خود را پذيرفت و از مردم خواست زمام سرنوشـت خـود را بـه                 
شـناس،    ر اين زمان حسين فـاطمي، حـق        به گفتة بشير فرهمند، د     50".دست گيرند 

مصدق به اطالع آنها رسـاند      . گان و يكي دو نفر ديگر سر رسيدند       زاده، شاي   زيرك
كه بركنار شده است و پيامي را خطاب به مردم ايران ضبط كـرده اسـت تـا فـردا                    

فاطمي با قاطعيت اعتراض كرد و اظهـار داشـت كـه            . صبح اول وقت پخش شود    
ن اي. مصدق نخست وزير قانوني است و هيچ كس حق بركنار كردن وي را ندارد             

بـه فرهمنـد    . بحث مدتي ادامه يافت و سرانجام همه موضع فـاطمي را پذيرفتنـد            
 را خنثي و دست     ئي راديو اعالم كند كه دولت كودتا      درصبح سحر   "دستور دادند   

  .اي به فرمان شاه نشد هيچ اشاره ٥١".اندركاران آن را دستگير كرده است
  

***  
                                                 

49 . Homa Katouzian, Mussadegh and the Struggle for Power in Iran, London and 
New York, I.B. Tauris, 1999 (1990), p. 187. 

:ترجمة فارسي اين كتاب با مشخصات زير منتشر شده است  
340. ص. 1371 تهران، مؤسسه فرهنگي رسا، مصدق و نبرد قدرت،هما كاتوزيان،   

نور محمد عسگري، شاه، مصدق، سپهبد :  به نقل از1358حمد انوري، گر ا مصاحبه با بشير فرهمند، مصاحبه. 50
.107. ، ص)2000استكهلم، آرش، (زاهدي،   

 
.همان. 51  
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سن كاشـانيان، واقـع در       خانة حـ   ارها براي مالقات با سرتيپ دفتري         زاهدي
  به سوي وعده گاهي راه افتادنـد كـه          مخفي شده بودند،    كه در آنجا   خيابان پسيان، 

كردنـد،    هايي كه براي محافظت آنها را همراهي مـي           به همراه جيپ    از آنجا  بنا بود 
شـاه    ولي جيپي در ميان نبود، فقط تيمسار گـيالن        . عازم دفتر نخست وزيري شوند    

ها   زاهدي. ع آنها رساند كه نقشه مطابق انتظار اجرا نشده است          به اطال  سر رسيد و  
گـاهي جديـد واقـع در          بـه مخفـي    بالفاصلهبه خانة كاشانيان بازگشتند و از آنجا        

الدولـه    اي در حـشمت     هاي امانيه رفتند و صبح روز بعد هم از آنجـا بـه خانـه                تپه
 لـشكر يـن جـا سر    در ا . رفتند كه متعلق به احمد فرامرزي، دوست ديگرشان، بـود         

 تكثيـر    عكس برداري و   ها را   زاهدي به اردشير دستور داد كه هر چه زودتر فرمان         
ها را براي تكثير به عكاسي سـاكو، واقـع در ميـدان فردوسـي،                 اردشير فرمان . كند
   52.برد

  
يكشنبه صبح كه شاه گزارش رخدادها را شنيد، به روايـت روزولـت، همـان               

.  تصميم گرفت كشور را به مقصد بغداد ترك كنـد          گونه كه پيش از اين گفته بود،      
چهار شـبي  . كند  را دشوار مي   روايت روزولت اما آنچه در واقع رخ داد باور كردن         

كه او با دوستانش در كالردشت، استراحتگاه تابستاني خاندان سـلطنتي، گذرانـده             
يـا  هيچ يك از آن دوستان خبر نداشتند كه اتفاق مهمي در شرف وقوع است               . بود

 كالردشـت بـراي     53.از حالت روحي شاه يا ملكه شكي هم در اين مورد نكردنـد            
فرودگاه صحرايي آن مناسب هواپيمايي نبـود كـه         . فرار فوري مكاني مناسب نبود    

زوج سلطنتي مانند دو نفـر همـراه        . د فاصلة سواحل خزر تا بغداد را طي كند        نواتب
امور خانگي دربار، و سـرگرد      ابوالفتح آتاباي، دوست قديمي شاه و رئيس        –خود  

                                                 
.مصاحبه با اردشير زاهدي، پيشين. 52  
.مصاحبه با مجيد اعلم، پيشين؛ مصاحبه با يحيي عدل، پيشين. 53  



 319عمليات آژاكس 

محمد خاتمي، خلبان مخصوص شاه، بدون پـول، غـذا و لبـاس كـشور را تـرك                  
اين چهار مسافر الزم بود نخست به رامسر برونـد كـه هواپيمـاي شـاه در                 . كردند

عراق از قضا بـر سـر راه اروپـا بـود و حكـومتي سـلطنتي                 . شد  آنجا نگهداري مي  
ت ايران بـاز هـم بـه احتمـال زيـاد خانـدان       داشت كه حتي با وجود اعتراض دول    

رسد كه شاه به      با توجه به تمام اين مطالب بعيد به نظر مي         . پذيرفت  سلطنتي را مي  
 اي بـراي چنـين    برنامـه هـيچ ويژه كـه   رود، به روزولت گفته باشد كه به بغداد مي      

  . سفري ريخته نشده بود
  
، در خانة احمد فرامرزي واقع در خيابـان حـشمت الدولـه،             يكشنبةهمان   در
ها، افـشارها، پورسـرتيپ و        اي با حضور هواداران زاهدي از جمله فرامرزي         جلسه

خبر خروج شاه از كشور در صبح همان روز همه را دچار            . ميراشرافي تشكيل شد  
از  آقـاي هـدا،      ناگهـان "آورد كـه      اردشـير بـه يـاد مـي       . نوميدي شديد كرده بـود    

گرا، مشتش را محكم روي ميز كوفـت و بـا لهجـة آذري بـه                  هاي ملي   آذربايجاني
 جوشـش  ايـن  "'.نشيني اسـت  به خدا قسم، مرگ بهتر از عقب': صداي بلند گفت

هـا را در      قرار بر ايـن شـد كـه فرمـان         . احساسات هدا روحية همه را تقويت كرد      
بود كه چگونـه؟ اردشـير      مسئله اين   . اختيار خبرنگاران داخلي و خارجي بگذارند     

مـن مـستقيم بـه      .  نظر من تنها محل امن دفتر دكتر سعيد حكمت بود          در"نوشت  
حكمت به پارك هتـل تلفـن زد كـه مركـز تجمـع اغلـب خبرنگـاران                  . آنجا رفتم 

بـه او   من توانستم با يوسف مازنـدي، رئـيس آسوشـيتد پـرس، كـه               . خارجي بود 
ي مـصاحبه نـزد مـن بيايـد و او هـم             از او خواستم بـرا    .  حرف بزنم  داشتماعتماد  

يارافـشار داوطلـب شـد    . موافقت كرد ديگـر نماينـدگان مطبوعـات را خبـر كنـد        
هاي ولنجك ببرد و بنا شد من در آنجا منتظـر          خبرنگاران را با اتومبيل به باالي تپه      

 زاهدي را داشتند؛ به آنها توضيح دادم        لشكرخبرنگاران انتظار ديدن سر   . آنها باشم 
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ام كـه پيـام او را بـه شـما         ، ولـي مـن آمـده      در انظـار ديـده شـود      تواند    ميكه او ن  
هاي تكثيرشدة فرمان را بين خبرنگاران توزيع و آنچه را            اردشير نسخه  ٥٤".برسانم

گـاه پـدرش      هـايي در مـورد مخفـي        خبرنگاران پرسـش  . رخ داده بود، توضيح داد    
ردشـير مطالـب زيـر را بـه       ا. توانست آن را برمال كند      مطرح كردند كه البته او نمي     

  : زاهدي بيان كردلشكرنيابت از سر
  

قانون اساسي به شاه اختيـار عـزل و نـصب نخـست             . ايران كشوري مشروطه است   
اين اختيار ويژة او مخصوصاً در اين زمان است كه دكتر مصدق مجلـس              . دهد  وزير را مي  

ود براي بركنـاري    شاه از قدرت قانوني خ    . شوراي ملي و مجلس سنا را منحل كرده است        
بنابراين، .  زاهدي به سمت نخست وزيري استفاده كرده است        لشكرمصدق و انتصاب سر   

در نتيجـه، دكتـر      . مرداد نخست وزير ايران بوده اسـت       24 زاهدي از عصر روز      لشكرسر
سرپيچي وي از پذيرش فرمان شاه و پافـشاري وي در           . مصدق ديگر نخست وزير نيست    

انون باعث شده ديگر قانون شامل حـالش نـشود و يـاغي بـه               هاي مخالف ق    صدور فرمان 
توانيم كودتـايي عليـه قـانون اساسـي و عليـه حكومـت                شيوة اقدام او را مي    . حساب آيد 

  ٥٥".سلطنتي مشروطه تعبير كنيم
  

روزنامة اطالعـات همـان     . اخبار مربوط به اين جلسه در تمام دنيا منتشر شد         
ايـاالت  . ار را به منابع خـارجي نـسبت داد        ها را چاپ كرد، و اخب       روز عصر فرمان  

. هاي رسمي سفارت دريافـت كـرد        متحده هم اخبار را از راه مطبوعات و گزارش        
اخبار دريافت شده از روزولت و همكارانش نـاچيز بـود؛ آنهـا اطالعـات زيـادي                 

از هاي بريتانيا و اياالت متحده به آنهـا گفتنـد             دولت. دربارة اين رخدادها نداشتند   
هـا در قـرق       شـنبه خيابـان     در روزهاي يكشنبه، دوشـنبه و سـه       . ن خارج شوند  ايرا

روز يكشنبه دولت، بدون اشاره     . حزب توده و تك و توكي از افراد جبهة ملي بود          
                                                 

.1336ريور شهه، اطالعات ماهان، "پنج روز بحراني"اردشير زاهدي، . 54  
.همان. 55  



 321عمليات آژاكس 

شماري چند از افسران    . هاي شاه، اعالم كرد كودتايي را خنثي كرده است          به فرمان 
اري از افـسران پلـيس بـه    ارتش و نمايندگان مجلس دستگير شدند و تعـداد بـسي          

 لـشكر فرمانـدار نظـامي سر    . گارد سلطنتي خلع سالح شـد     . اجبار بازنشسته شدند  
فـاطمي، وزيـر    . اي تعيين شـد     زاهدي را احضار كرد و براي دستگيري وي جايزه        

امور خارجه، به سفيران ايران در كـشورهاي خـارجي دسـتور داد حـق پـذيرفتن                 
 هاي شاه و پدرش را در تهـران          توده مجسمه  افراد حزب .  را ندارند  "شاه مخلوع "

ها را عوض كردند، و خواسـتار پايـان     و شهرهاي ديگر به زير كشيدند، نام خيابان       
در تظاهراتي گسترده در برابر مجلس، فاطمي و شـايگان           . حكومت سلطنتي شدند  

روز دوشنبه مصدق   .  سدند الغاي حكومت سلطنتي و برقراري جمهوري     خواستار  
هاي ارتش در سراسر كشور حـذف          نام شاه از دعاي صبحگاهي پادگان      دستور داد 

هاي حزب تـوده      شنبه، روزنامه   روز سه . تعداد كمي اين فرمان را اجرا كردند      . شود
هندرسن، سـفير امريكـا، كـه    . خواستار برقراري جمهوري دموكراتيك خلق شدند   

كـه ايـاالت متحـده    تازه از اروپا بازگشته بود با مصدق ديدار كرد و بـه او گفـت                
، كه خود نيـز     بعدازظهر، مصدق . بسيار نگران نفوذ حزب توده و آيندة ايران است        

 به سرتيپ دفتري ، فرماندار نظامي كه همـان روز وي را بـه ايـن       نگران شده بود،  
هـا    سمت منصوب كرده بود، دستور داد جلوي افـراد حـزب تـوده را در خيابـان                

مـي  شـاه   جاويـد    كـه فريـاد      ، در حـالي   و ارتش عصر آن روز، افراد پليس      . بگيرد
گـاه خـود، خانـة        زاهـدي بـه آخـرين مخفـي       .  كتـك زدنـد    ها را   اي   توده ،كشيدند
روز چهارشنبه، افراد حزب توده كنار      . الدوله، رفت   السلطنة افشار در حشمت     سيف

  .كشيدند و خيابان ها سراسر در اشغال نيروهاي مخالف مصدق بود
  

طلب در همه جا غيرمنتظره بود، و باعـث شـگفتي             پيروزي نيروهاي سلطنت  
پيـروزي  "گزارش سري مي گويد  انتشار اخبار مربوط به          . شد. بي.جي.سيا و كي  
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 " .آمد مي اي به نظر مزه شوخي بي" با توجه به تأثر باقي مانده از روز قبل، "كودتا
 از ر سراســر آن روز، مقامــات واشــنگتن اغلــب اطالعــات مــورد نظــر خــود راد
در گـزارش   . هاي خبري، و تنها دو تلگرام از پايگاه خود دريافت كردنـد             رويسس

سري آمده است كه روزولت بعدها توضيح داد كه اگـر بـه سـتادهاي فرمانـدهي                 
مقامات لندن و واشنگتن ممكـن بـود        "گفت كه جريان از چه قرار است          خود مي 

ارهـا را متوقـف     دادنـد ك    تصور كنند كه او ديوانه شده است و فوري دسـتور مـي            
بـا وجـود ايـن      . اي گفتن نداشـت    به احتمال زياد روزولت حرف زيادي بر       ".كند

سازمان سيا تمام امتيازات اين عمليات را در چشم دولت امريكا به حساب خـود               
  .گذاشت

***  
  

 مرداد، روزي كه دولـت      28روزولت و كينزر در مورد رخدادهاي چهارشنبه        
  :كينزر مي نويسد. دبويژه خيالبافنمصدق سقوط كرد، 

  
 زاهدي را   لشكرپس از آنكه روزولت از شروع حمله باخبر شد ، تصميم گرفت سر            

روزولـت سـرتيپ    . گاهي كه به مدت دو روز در آن مانـده بـود بيـرون بيـاورد                 از مخفي 
هاي امن سيا پنهان شده و در انتظـار           شاه را، كه او هم مانند زاهدي در يكي از خانه            گيالن

گـاه    روزولت از تيمسار خواست تانكي پيدا كند و آن را به مخفـي            .  فراخواند دستور بود، 
  .او نشاني را با عجله روي تكه كاغذي نوشت و خودش عازم آنجا شد. زاهدي ببرد

او از شنيدن   .  در زيرزمين نشسته بود    زيرپيراهنوقتي روزولت سر رسيد، زاهدي با       
 اونيفـورم وقتـي داشـت دكمـة       . زده شـد    اين كه زمان اقدام وي فرا رسيده است، هيجـان         

شاه با دو تانك و       سرتيپ گيالن . بست، سر و صدايي از بيرون شنيده شد         اش را مي    نظامي
  .كردند، از راه رسيده بود جمعيتي انبوه كه ابراز احساسات مي

هاي بعد، شايد به دليل شهرت پـدربزرگ روزولـت بـه مـاجراجويي، ايـن                  در سال 
هاي تهران  رش كنان خيابانغوزولت پيروزمندانه روي تانكي كه     روايت قوت گرفت كه ر    
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در واقع روزولـت    . رفت  كرد، نشسته و پيشاپيش همه به سوي خانة مصدق مي           را طي مي  
شاه متوجه شد كه نبايد بـا زاهـدي    به محض شنيدن صداي جمعيت همراه سرتيپ گيالن      

 تورفتگي كوچك پشت بخـاري      تا در زيرزمين باز شد، او با پرشي خود را در          . ديده شود 
 56.ديواري پنهان كرد

 
يش از صحبت زاهدي    پ"بنا بود   . رسد   در اينجا به پايان نمي     ئيحماسة امريكا 

 از مأموران روزولـت از كتابخانـة        يكي "شودبا ملت از راديو مارش نظامي پخش        
با نزديك شدن زاهدي    .  با خود آورده بود    مارش مانندي سفارت صفحة گرامافون    

همـه بـا    . يستگاه راديو يكي از كارمندان فني نخـستين آهنـگ را پخـش كـرد              به ا 
 در ايـن هنگامـه،      57".آن آهنگ سرود ملـي امريكاسـت      "حيرت متوجه شدند كه     

زمان با به آتـش كـشيده شـدن خانـة مـصدق، اتـومبيلي دم در بـزرگ          قريباً هم ت"
عجلـه بيـرون    زد و روزولت بـا        راننده تند تند بوق مي    . سفارت امريكا توقف كرد   

به گفتة كينـزر اردشـير       ٥٨".اردشير زاهدي بود  . رفت تا ببيند چه كسي آمده است      
براي اداي احترام نزد روزولت رفته بود ولي روزولـت كـه فـردي بـه تمـام معنـا                    

 و آن سـه     آقامنش بود از او خواست خبرهاي خوب را شخصاً به هندرسن بدهـد            
يـك بطـر شـامپاني       گاه افـسران ببـرد     پيش از آنكه اردشير روزولت را به باش        نفر

روزولت، كه پيش از آن براي اين كه او را در حضور            در باشگاه افسران    . نوشيدند
شـماري   در برابر افراد بـي ، اينكزاهدي نبينند به پشت بخاري ديواري پريده بود،       

سخنراني پرشـوري بـه سـبك مـارك         زاهدي را  احاطه كرده بودند،        لشكركه سر 
 بزرگـواري   و با".گيريدميهنان، به من گوش  ، ايرانيان، هم  دوستان": دكن  آنتوني مي 

 نخست وزير    و اجازه مي دهد    پذيرد  گويد كه فقط سپاس آنها را مي        به ايرانيان مي  
                                                 

56 . Kinzer, Op. cit., p. 183; Roosevelt Op. cit., pp. 193-194. 
.183-184. صص. همان. 57  
.186. ص. همان. 58  
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 كينـزر   59.جديد و يارانش بـه او تبريـك بگوينـد و پيـروزيش را جـشن بگيرنـد                 
ق خـوابش نشـسته   با خونـسردي تمـام در اتـا     "نويسد در اين هنگامه، مصدق        مي
اگـر بناسـت اتفـاقي      ": ب گفت حرضا صا   كند كه او به علي       كينزر نقل مي   60".بود

كنم بهتر اسـت در ايـن اتـاق بمـانم و در               بيفتد، اگر بناست كودتا شود، تصور مي      
  .ب اصالً در اتاق مصدق نبودح ولي آن روز صا61".همين اتاق بميرم

  
***  

زمـان   نـشگاهي كـه در ايـن      غالمحسين صـديقي، وزيـر كـشور و اسـتاد دا          
پرسي اشتباه    دار بود، اگر اجراي آن همه       سئوليت سياست و امنيت داخلي را عهده      م

. رفـت   ترين همكار مصدق به شمار مي       ترين و مورد وثوق     را نپذيرفته بود، باارزش   
ديوان عالي كشور، در خواسـت نظـارت          در آغاز مصدق از محمد سروري، رئيس      

سروري كه قاضي تيزهوش و سياسـتمداري تيـزبين         . ده بود بازي را كر    بر اين سياه  
بود، اين كار را نپذيرفت و زماني كه تحت فـشار قـرار گرفـت تهديـد كـرد كـه                     

پـس از   . دهد به جاي انجام درخواست نخست وزير از كار كناره گيرد            ترجيح مي 
  .آن مسئوليت اين كار بر دوش صديقي افتاد

  
ديقي بـه اقامتگـاه مـصدق واقـع در           مرداد صـ   28 صبح روز    6:30در ساعت   

مصدق به او گفت دستور دهد      .  وارد شد  7او ساعت   . خيابان كاخ فرا خوانده شد    
پرسـي بـراي      كه تمام فرمانداران در محل خدمت خود حاضر باشند تا فوري همه           

صديقي پيـشنهاد كـرد كـه ايـن تـصميم در            . تشكيل شوراي سلطنتي برگزار شود    
 همان روز بعدازظهر تـشكيل شـود، مـورد بحـث قـرار              شوراي وزيران كه بنا بود    

                                                 
.187. ص. همان. 59  
.184. ص. همان. 60  
.185. ص. همان. 61  
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مصدق اصرار كرد كه موضوع فـوري اسـت و بايـد همـان              . گيرد و تصويب شود   
 8صديقي كه همواره زيردسـتي وفـادار بـود سـاعت            . روز در مورد آن اقدام شود     

صبح به وزارتخانه رسيد و دستور داد تلگرام متناسب با انجام اين كار را آمـاده و                 
  62. كنندارسال

  
 صبح كارمندي به اطالع صديقي رساند كه گروهي از مـردم            9حدود ساعت   

خانـه نداشـت، فريـاد        را ديده است كه در ميدان سپه، كه فاصلة چنداني با وزارت           
گذشـت بـه     پليس سوار بر كاميوني كه از آنجـا مـي   و افراد"جاويد شاه"زدند    مي

صديقي سرتيپ نصراهللا مدبر، رئـيس      . اند  داده  نشانة تأييد براي آنها دست تكان مي      
چنـد  . پليس را فرا خواند، و مدبر به وي گفت كه اطالعي از اين موضـوع نـدارد                

دقيقه بعد سرتيپ تقي رياحي، رئيس ستاد ارتش، بـه صـديقي تلفـن زد و بـه او                   
 محمد رضا شـاهنده را بـه مقـام رياسـت            لشكرسرگفت مصدق مدبر را بركنار و       

هاي متناسب با     صديقي به كارمندانش دستور داد فرمان     . پليس منصوب كرده است   
كمي بعـد بـه اطـالع وي رسـاندند كـه تظـاهرات بـه        . اين انتصاب را صادر كنند 

هواداري از شاه و در مخالفت با مصدق در چند نقطـة شـهر، از جملـه در ميـدان        
او جمعيت را جلـوي پنجـرة اتـاقش         . جلوي وزارت كشور و در بازار، ادامه دارد       

معنـاي ايـن    ":  و گفت  63او سرهنگ اشرفي، فرماندار نظامي، را فراخواند      . ديد  مي
ر پاسـخ گفـت      سرهنگ اشرفي د   "گيريد؟  اوضاع چيست؟ چرا جلوي آنها را نمي      

                                                 
.1367، خرداد 3-5: 14 آينده،غالمحسين صديقي، . 62  
سرهنگ )  مرداد27(هاي ايران، مصدق روز پيش  بنا بر روزنامه. ل شده بودشايد صديقي در اين موقع هو. 63

 تير به سمت فرماندار نظامي تهران منصوب كرده بود، از كار بركنار كرده و 30علي اشرفي را كه در تاريخ  حسين
ر مقر از سوي ديگر، شايد اشرفي هنوز براي نقل و انتقاالت د. سرتيپ دفتري را به جاي وي گمارده بود

.491، 489: 1: نگاه كنيد به روزشمار. فرماندهي بود  
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اي را كه بـراي جلـوگيري از          عده. توانم به سربازان خود اطمينان كنم       من نمي "كه  
  ".شوند فرستيم با آنها همراه مي ها مي تظاهرات اين دسته

  
موضـوع را   ":  صبح مصدق صديقي را فرا خواند و به او گفت          11در ساعت   

ام سرتيپ دفتري را كـه در سـتاد فرمانـدهي پلـيس               بررسي كرده و تصميم گرفته    
ستورهاي ضد   د ".است، به سمت رياست شهرباني و فرماندار نظامي منصوب كنم         

كمي بعد از شـوراي     . و نقيض نخست وزير صديقي را گيج و هراسناك كرده بود          
انـد ولـي سـربازاني كـه بـراي       شهر خبر دادند كه اوباش به ساختمان حمله كـرده  

 جمعيـت بـه    1تـا سـاعت   . كنند اند، هيچ اقدامي نمي    متوقف كردن آنها اعزام شده    
. بـرد  سوي وزارت كشور و همچنين به سوي ادارة پـست و تلگـراف هجـوم مـي      

او خواست تمـام نيروهـايش را بـراي          از   مصرّاصديقي با مصدق تماس گرفت و       
او . راه شميران واقع بـود، بـسيج كنـد    ، كه در نيمه   )بي سيم  (دفاع از ايستگاه راديو   

  مصدق متوجه  ".شود  ها مي   در اختيار گرفتن راديو باعث بلوا در شهرستان       ": گفت
بـه گفتـة    .   ريـاحي داد   سرتيپمحتواي اين پيام شد و بر اين اساس دستوراتي به           

دة چند تانكي كه بـراي حفاظـت از ايـستگاه راديـو اعـزام شـده بودنـد آن                    فرمان
 گيري در    به شمال خيابان سعدي رسيده و در آنجا براي بنزين          2ها تا ساعت      تانك
  . پمپ بنزين توقف كرده بودندبرابر

  
 بعدازظهر صديقي گفت اتومبيلش را آماده كننـد         1چند دقيقه پس از ساعت      

 جلـوي   اتومبيـل ولـي در پاسـخ بـه او گفتنـد كـه آوردن              تا به خانة مصدق برود      
از دفتـر شـهردار اتـومبيلي بـراي او بـه وزارت             . وزارتخانه كار خطرنـاكي اسـت     

 بعـدازظهر   2:40سـاعت   .  فرستادند كه در همسايگي وزارت كـشور بـود         ريبهدا
در قـسمت ورودي خيابـان كـاخ بـا          . صديقي توانست عازم مقصد خويش شـود      
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ني مواجه شد و افسران مسئول به او گفتند بايد باقي راه را پيـاده               ها و سربازا    تانك
 "در دو طـرف اقامتگـاه مـصدق       "او چند تانك و كاميون نظامي را ديد كـه           . برود

 بعدازظهر وارد اتاق خـصوصي مـصدق        3چند دقيقه پس از ساعت      . مستقر بودند 
  . شد

  
از جملـه   –ارانش  اتاق آرام بود و به نظر صديقي دلگير آمد، چند تن از همك            

هـا و روي    روي صـندلي -زاده  معظمـي، زيـرك    مهندس فاطمي، رضوي، شايگان،  
 صـديقي در  "چـه خبـر؟  ": نخست وزير پرسـيد   . زمين نشسته و در انديشه بودند     

 صـديقي  "چـه بايـد كـرد؟   ":  فاطمي پرسـيد   ".اوضاع خوب نيست  ": پاسخ گفت 
. شهر وضع خـوبي نـدارد     ... اول از همه بايد مركز راديو را حفظ كنيم        ": پاسخ داد 

  ".پيوندند افسران و سربازان دارند به مردم مي
  

 صـداي هيـاهو و جنجـال شـنيدند؛ بـا             از راديوي اتاق مجاور    آنهاكمي بعد   
صديقي فهميد كه ايـستگاه     .  اتاق نخست وزير رفتند تا راديو گوش كنند        ازعجله  

 شروع به پخش سرود     ند دقيقه بعد راديو   چ". راديو به تصرف مردم در آمده است      
 ". كرد و همچنان بارها و بارها به پخـش آن ادامـه داد             'شاهنشه ما زنده بادا     'ملي  

همة ما به   ". در اين زمان به آنها گفتند حال آقاي نخست وزير به هم خورده است             
ـ     ".كرد  اختيار و به صداي بلند گريه مي        اتاق او رفتيم، داشت بي     گ  سپس تلفـن زن

سرتيپ رياحي بود كـه از      .  كار انداختند تا همه صدا را بشنوند       بلندگوي آن را  . زد
مـصدق بـا    . كرد از طرف دولت آتش بس اعالم كنـد          نخست وزير درخواست مي   

: آلـود گفـت      ريـاحي بـا صـدايي بغـض        "اعالم چـي؟  "لحني آرام و جدي گفت      
تيمسار فوالدوند به خـدمت     " ".جناب آقاي نخست وزير مصلحت در اين است       "

كنم قول ايشان را مانند قول مشاوري قابـل اعتمـاد             خواهش مي . آيند  ميجنابعالي  
.  اسـت   كه ستاد ارتش هم سـقوط كـرده     مصدق و يارانش متوجه شدند     ".بپذيريد
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بـه  . انـد   چند دقيقه بعد فاطمي به مصدق خبر داد كه از خانه اش به او تلفن كرده               
و در كومـا بـه سـر        اند و او حالش به هـم خـورده            همسرش خبر مرگ او را داده     

خبـر  كمي بعد، دريافتند كـه      . او رفت . برد؛ بايد به خانه برود و مراقب او باشد          مي
  . بوده استساختگي 

  
طــرفين ": او گفــت.  بعــدازظهر وارد شــد4:40ســرتيپ فوالدونــد ســاعت 

ادامـة ايـن    . شـوند   اند و مردم بيهوده كـشته مـي         هدف به روي هم آتش گشوده       بي
اي در مـورد عـدم        اعالميه. اندازد  جمله شما، را به خطر مي     خشونت جان همه، از     

من همين  . بگذاريد بيايند اينجا و مرا بكشند     ":  مصدق گفت  ".مقاومت صادر كنيد  
دفـاع اعـالم مـي        ايـن خانـه را بـي      ":  مهندس رضوي اظهار داشت    ".جا مي مانم  

  :ه كردندزاده و شايگان اعالمية زير را آماد رضوي، زيرك.  مصدق پذيرفت".كنيم
  

 جناب آقاي دكتر مصدق خود را نخست وزير قانوني مي داننـد، حـال كـه قـواي                  
از تعرض به   . انتظامي از اطاعت خارج شده اند، ايشان و خانة ايشان بالدفاع اعالم ميشود            

  .خانة معظم له خودداري شود
  

چهار تن از افراد حاضر اين اعالميـه را امـضا و آن را بـه فوالدونـد تـسليم                    
 بعـدازظهر رضـوي ملحفـة سـفيدي را از روي تخـت              5در حدود ساعت    . دندكر

ا  .  مصدق برداشت و آن را به سربازان دم در داد تـا روي بـام خانـه برافرازنـد                  امـ
احمقانه است كه در اين خانه بمانيم و كـشته          ": كمي بعد تغيير عقيده داد و گفت      

  ".مشايد راه نجاتي پيدا كني. بياييد برويم بيرون. شويم
  

از نردباني كه به ديوار تكيه داشـت بـاال   . آنها از خانه بيرون و به حياط رفتند       
رفته و به خانة مجاور رسيدند و همين طـور خانـه بـه خانـه رفتنـد تـا ايـن كـه                        
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در . اي آنها را شناختند و از آنها دعـوت كردنـد در آنجـا بماننـد                 مستخدمان خانه 
زاده بـه خانـة مـادر     نـدس زيـرك    صبح مصدق ، صديقي، شـايگان و مه        5ساعت  

در اين زمان راديو اعالم كرد كه دكتر مصدق بايد خـود را             . معظمي رفتند مهندس  
بنا بر اين اطالعيه، اعليحـضرت      .  ساعت آينده به فرماندار نظامي معرفي كند       24تا  

همايوني به دولت دستور داده بود كه مراقب باشند دكتـر مـصدق بـه هـيچ وجـه                  
مي پيشنهاد كرد با جعفر شريف امامي، شوهر خواهرش، تمـاس           معظ. صدمه نبيند 

بگيرند و از او بخواهند محل دكتر مصدق و آمادگي وي را در مورد تسليم شـدن                 
صديقي توصيه كرد مصدق براي تمـاس       .  زاهدي اطالع دهد   لشكربه دولت به سر   

همـه  . گرفتن با زاهدي تا عصر يعني زمان پايان رسيدن مهلـت مقـرر صـبر كنـد                
احتمال ناچيزي وجود داشت كـه اوضـاع تغييـر كنـد و مـا               "موافقت كردند زيرا    

  ".دوباره قدرت را به دست گيريم
  

خواسـتند    سه بازرس پليس مـي    .  بعدازظهر زنگ در به صدا در آمد       5ساعت  
ايـد مـا را       خواهنـد؟ آيـا آمـده       آقايان چـه مـي    ": صديقي پرسيد . وارد خانه شوند  

. و ايستاده بود سرش را تكان داد ولـي حرفـي نـزد             مردي كه جل   " كنيد؟ بازداشت
 اين بـار مـرد      " كنيد؟ بازداشتآمده ايد كدام يك از ما را        ": صديقي دوباره پرسيد  

  ".همة شما را": گفت
  

اي بيـاورد و چنـد        يكي از آنها رفت تا وسيلة نقليه      . بازرسان پياده آمده بودند   
ي و سـه بـازرس بـه سـختي     دقيقه بعد با اتومبيل كوچكي برگشت و چهار زنـدان   

آنها به مقر فرماندهي پليس رفتنـد كـه دفتـر فرمانـدار     . خود را درون آن جا دادند  
 دقيقـة   6:18 در سـاعت  . نظامي وقت، سرتيپ فرهـاد دادسـتان، در آن واقـع بـود            

نادر باتمانقليچ، رئيس جديد ستاد ارتـش، كـه تـازه از زنـدان               لشكربعدازظهر سر 
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.  زندانيان را تا باشگاه افسران همراهي و محافظت كـرد          آزاد شده بود، وارد شد و     
  :نويسد صديقي مي. زندانيان را به اتاق او بردند.  زاهدي آنجا بودلشكرسر

  
آسـتين كوتـاه و      پيراهن   تابستاني خاكي رنگ، و   در لباس نظامي    ] زاهدي[سرلشكر  

من متأسفم كـه  ":   پيش آمد و به آقاي دكترمصدق سالم كرد و دست داد و گفت      ،يقه باز 
. نياز بـه اسـتراحت داريـد   . كنم بفرماييد  خواهش مي.بينم در اينجا ميدر اين حال    شما را   

آقايان، خواهش مي كنم    " سپس رو به ما كرد و گفت         ".اتاقي را براي شما آماده كرده اند      
 تيمسار.  پيش از اين كه برويم با ما دست داد         ".يك فنجان چاي ميهمان من باشيد، تا بعد       

، 8 فوالدوند و سرهنگ ضرغام دكتر مصدق را بـه طبقـة پـنجم اتـاق                 سرتيپباتمانقليچ،  
، روبروي اتـاق دكتـر مـصدق      10 به اتاق    مرا و   7، معظمي را به اتاق      9شايگان را به اتاق     

. اش تلفن كنـد     دكتر مصدق مايل بود به خانواده     . هاي ما تلفن داشت     اتاق... هدايت كردند 
 بعدازظهر شـام خـورديم و چـون خـسته بـوديم             8ساعت  . كردتلفنچي خط او را وصل      

  64. هر يك به اتاق خود رفتيم9:30ساعت 
  

***  
هايي كه به موجب فرمان مصدق         مرداد تانك  28 بعدازظهر روز    2:30ساعت  

گيري در برابر پمـپ بنـزين         كردند هنوز براي بنزين     بايد از ايستگاه راديو دفاع مي     
گيري مجـدد بودنـد       نها به اين دليل ناگزير به بنزين      آ. خيابان سعدي شمالي بودند   

كه مصدق توسط سرتيپ رياحي و محض احتياط دستور داده بـود تـأمين بنـزين                
 جمعيتـي از    65.وسايل نقلية زرهي فقط محدود به استفادة يك ساعت آنهـا باشـد            

كردند كه چه بايد      ها گرد آمده بودند و در اين باره بحث مي           مردم دور صف تانك   
كردند كه بايد بـه طـرف         آنها به سروان خسروداد، فرماندة تانك، اصرار مي       . نندبك

بحثـي بـين فرمانـدهان      . اقامتگاه مصدق بروند و پيرمرد را از خانه بيرون بكـشند          
                                                 

.همان. 64  
65 . TPAJAX, the Secret Report, Op. cit. 
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ها در گرفت و سرانجام تصميم گرفتند بايد همان كاري را بكننـد كـه مـردم                   تانك
 گفته است مـا بايـد مطـابق         خوب، مصدق هميشه  ": خسرو داد گفت  . خواهند  مي

روشن است كه خواست مردم اين است كه ما به سوي خانة            . ميل مردم عمل كنيم   
به شكل كارناوالي    ها  صف تانك  66 ".پس ما همين كار را مي كنيم      . مصدق برويم 

آمدند، شـعار     رفتند و پايين مي     ها باال مي      آغاز به حركت كرد، مردان جوان از تانك       
هـا بـه خيابـان        وقتـي تانـك   . زدنـد   رفتند و حرف مي     دند، راه مي  دوي  دادند، مي   مي

شاهرضا رسيدند به چپ پيچيدند، به ميدان فردوسي رسيدند، بـه سـمت جنـوب               
 پيچيدند و وارد خيابـان شـاه        راستروانة خيابان فردوسي شدند، سپس به سمت        

اه بـين   ناگهـان در ميانـة ر     . در هيچ جا با مخالفت يا مقاومتي روبرو نشدند        . شدند
هـاي سـلطنتي، از پـشت     خيابان فردوسي و خيابان كاخ، محل خانة مصدق و كاخ   

هاي بخش جنوبي خيابان شليك آتش به روي آنها گشوده شـد و چنـد تـن را                بام
رگبار گلوله هم متوقف    . ها متوقف شد    صف تانك . آور زخمي كرد    به طرزي مرگ  

ولـي كـسي نبـود      . ذاكره كرد فرماندهان تصور كردند شايد بشود با مخالفان م       . شد
شـليك از بـام هـا       . صف تانك ها دوباره حركت آغاز كـرد       . كه با او مذاكره كنند    

آتـش  . هـا را نـشانه گرفتنـد        بام  ها آتش گشودند و لبة پشت       تانك. دوباره آغاز شد  
ها در محاصرة جمعيت باز شـروع بـه پيـشروي             متوقف شد و صف تانك     مخالف

در آنجـا   . ين كه اين صف بـه چهـار راه كـاخ رسـيد            ديگر مقاومتي نشد تا ا    . كرد
بـين مـردم و     . واحدهايي كه براي دفاع از مصدق مـستقر بودنـد آتـش گـشودند             

شد، ولي    ها جلو افتادند و از دو طرف به آنها شليك مي            ها فاصله افتاد، تانك     تانك
كمي بعد معلوم شد كه مـصدق و يـارانش خانـه را تـرك               . نه براي مدتي طوالني   

جمعيـت نخـست    . انـد   اند و محافظان مصدق هم دست از مقاومت برداشـته           كرده
برخي از مردم، اما نه همه، خانه را        . وارد آن خيابان و سپس وارد خانة مصدق شد        

                                                 
.1357 تا 1354هاي   خسرو داد در فاصلة ساللشكرچند گفتگو با سر. 66  
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ايـن  . توانـستند بـا خـود بردنـد         غارت كردند و هـر چـه را نيـاز داشـتند يـا مـي               
  .آورترين كار آن روز بود شرم

  
، كه از اعضاي عمليات آژاكـس در واشـنگتن          67اتمكينزر به نقل از ريچارد ك     

اوباشي كه به سوي شمال تهران راه       ": گويد  گرفت، مي    مي خبربود، و از روزولت     
 كينزر در   ".كننده داشتند، جمعيتي مزدور بودند      افتادند و در سرنگوني نقشي تعيين     

 دالرهـاي   آنها هيچ گونه ايـدئولوژي نداشـتند و بـا         ": كند كه   ادامه از كاتم نقل مي    
نقش شعبان جعفري معروف به شعبان       در مورد    68".امريكايي آنها را خريده بودند    

جعفـري فـردي پرشـور و از        . انـد    مرداد مطالب زيـادي نوشـته      28مخ در روز      بي
سرسپردگان شاه بود و حاضر بود همـان گونـه كـه پـيش از ايـن، در زمـاني كـه                      

مـصدق و ملـي كـردن نفـت         مصدق و شاه در يك جبهه بودند، بـه هـواداري از             
 اگـر هـم شـعبان        اما .جنگيده بود، در اين برهه از زمان به هواداري از شاه بجنگد           

هاي تـودة مـردم در روز         جعفري قابليتي در شكل دادن و معنا بخشيدن به جنبش         
توانست در اين زمينه اقدامي بكند، زيـرا در زنـدان بـه سـر                  مرداد داشت، نمي   28
وي از روزولت و كاتم، او را عاملي مهم در برانگيختن مـردم             كينزر، به پير  . برد  مي

تر جلـوه     داند، هر چند مدعي است كه بعدها نقش او را كم اهميت             در آن روز مي   
آنجلس با جعفري دربـارة       در لس . تر جلوه دهند    دادند تا آن رخدادها را آبرومندانه     

ون در كتـابي از     اش مصاحبه كردند و نتيجة ايـن مـصاحبه اكنـ            هاي زندگي   تجربه
شناسـي بـسيار ارزشـمند        مجموعة تاريخ شفاهي منتشر شده است، و از نظر مردم         

 از فرهنگ و محـيط اجتمـاعي     تا به اين جا كم شناخته      اين كتاب دورنمايي  . است
سازد مردمي چون او چـه برداشـتي از دنيـا             دهد و آشكار مي     جعفري به دست مي   

كنند، و تفسير آنها از واژة جـوانمردي          ي مي دارند، چگونه خود و ديگران را ارزياب      
                                                 

67 .  Richard Cottam 
68 . Kinzer, Op. cit., p. 180. 
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اين روايت جذاب است زيرا ريشه در فرهنگي دارد كه گرچه بديع و تـا               . چيست
آور   حدودي بيگانه است مقرراتي روشن و مشخص دارد كه براي اعضاي آن الزام            

 مـرداد   28شـرحي كـه جعفـري از روز         . يكي از مقررات آن صداقت است     . است
ترديـد قابـل اعتمـادتر از         به خاطر سادگي و صـداقت آن،  بـي         دهد، دست كم      مي

داند چه رخ داده است، زيرا در زندان بـوده            او نمي –شرح روزولت يا كينزر است      
   69.است

  
به معنايي ديگر شايد بتوانيم همين حرف را دربارة ادعاهاي غلوآميز مربـوط             

ـ        مهم. به نقش نيروهاي مسلح بزنيم     ه نقـشي اسـت كـه       ترين اين ادعاها مربـوط ب
تيمـور  .  كرمانشاه، بازي كرده اسـت     تيپ تيمور بختيار، فرماندة     هنگگويند سر   مي

 تيـپ  مـرداد بـه سـمت فرمانـدهي          28 روز پيش از رخدادهاي      10بختيار، تقريباً   
 كه   در آن زمان،    رضا عظيمي، فرماندة نيروي غرب     ارتشبد. كرمانشاه منصوب شد  

. كند  ، نقش بختيار را در اين رخدادها انكار مي         بود  در ابوابجمعي او    كرمانشاه تيپ
توانست بدون    ترديد نمي    به بختيار منتقل نشده بود، و او بي        تيپهنوز فرماندهي   "

بعـدها ايـن شـايعه      ". "آن را به حركت در آورد     )  عظيمي ارتشبد(اجازة مافوقش   
 زمان  ولي بختيار كه در آن    . وجود داشت كه بختيار لشكري را به تهران برده است         

  70".سرهنگ بود، فرماندهي هيچ لشكري در غرب را به عهده نداشت
  
  

***  
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 مرداد بـه صـورت ناشـناس وارد فرودگـاه بغـداد شـد و بـراي                  25شاه روز   
اجازه صادر شد و هواپيماي شاه فرود آمد و آن          . گيري اجازة فرود خواست     بنزين

درسـت پـيش از     ايـن   . را راهنمايي كردند كه كنار ساختمان گمـرك توقـف كنـد           
 او به همراه بسياري از بلنـدپايگان بـراي          گارد فيصل از امان بود و       ملكبازگشت  

تاباي آ، با لحني نيمه شوخي، به       گاردشاه، با ديدن    . استقبال به فرودگاه آمده بودند    
 آتاباي از هواپيما خارج شد و در آنجـا اتفاقـاً            ".اند  شايد به خاطر ما آمده    "گفت،  

له، وليعهد عراق، را ديد كه چنـد بـار شـاهزاده را             الهاي ملك عبد   يكي از آجودان  
  اينجا چكـار   شما": افسر يادشده حيرت كرد و پرسيد     . تا تهران همراهي كرده بود    

. ايـم   مـا بـراي زيـارت آمـده       ":  در پاسـخ گفـت      آتابـاي  " ؟مي كنيد آقاي آتابـاي    
و ملكـه هـم پيـاده        ديگر شاه     حاال ".اعليحضرتين با آقاي خاتم در هواپيما هستند      

:  يكـه خـورده بـود ناگهـان بـه صـداي بلنـد گفـت                 كـه  افسر يادشده . شده بودند 
 از او خواست فعال آرام باشد و آنها را به اتاقي اختـصاصي               آتاباي "!اعليحضرت"

افسر آنها را به اتاقي نزديك سالن گمرك راهنمـايي كـرد و مؤدبانـه از آنهـا               . ببرد
افـسر  . آب خواسـت  . د؟ هوا گرم و ثريـا تـشنه بـود         پرسيد آيا به چيزي نياز دارن     

آتابـاي بعـدها    . ثريا بطري را گرفـت و از سـر آن نوشـيد           . برايش كوكا كوال آورد   
اي كه تا ديـروز آن قـدر نـازپروده بـود و از او                 خيلي دلم گرفت كه ملكه    ": گفت

در ايـن برهـوت كوكـا كـوال از سـر بطـري              مجبـور بـود     كردند حاال     مراقبت مي 
  71".بنوشد
  

در اين ميان، آجودان وليعهد به سيد خليل كنا، كفيـل وزارت امـور خارجـه،                
زده، شـتابان بـه       وزيـر شـگفت   . خبر داد كه شاه و ملكة ايران در فرودگاه هـستند          
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كنا گفـت   . شاه درخواست جايي در هتل كرد     . هاي ناخوانده آمد    ديدار اين ميهمان  
 ميهمـان پادشـاه عـراق بدانـد و          شاه بايد خود را ميهمان دولت عراق و در واقـع          

ترديد به محض باخبر شدن از ورود اعليحـضرت شـما را ميهمـان                بي"ايشان هم   
 از آن شــاه را بــه كــاخ ميهمانــان دولتــي كــه مخــصوص  پــس".داننــد خــود مــي

جلـوي در   هيكـل   محافظي قوي   "بازديدكنندگان برجسته بود، راهنمايي كردند و       
 بود كه شاه اطمينان نـدارد       خورد و برداشتش اين    كنا با شاه نهار      72 ".آن گماشتند 

له ديدار كرد   بعدازظهر شاه با فيصل و عبدال     . كه ترك ايران كار درستي بوده است      
او به سفير گفت كه مدتي پيش دربارة        . و عصر سفير امريكا را به حضور پذيرفت       

ي قـانون احتمال كودتا با وي تماس گرفته بودند ولي او تصميم گرفـت از حقـوق          
خود در مقام پادشاهي براي بركنار كردن مـصدق و انتـصاب زاهـدي بـه سـمت                  

بـراي   محدود كند به آن مقدار كه     اعمال قدرت را    و  "كند  نخست وزيري استفاده    
او مقدمات آن كار را فراهم آورده و ايـن تـالش        . دانست  الزم مي تغيير بي دردسر    

درز كردن خبر يـا بـه دليـل         ولي يا به دليل     بود  فقط با كمي تأخير صورت گرفته       
گفـت   او   73".اسـت موفق نـشده    هاي وي با زاهدي،       مطلع شدن ديگران از تماس    

د كه آيـا    دان  اكنون نمي . استمايل به كشت و كشتار نبود ايران را ترك كرده           چون  
بايد آشكارا با مصدق مخالفت كند يا نه و اگر چنين تصميمي بگيرد راهش كـدام                

  است؟
  

اهللا شهرستاني، يكي از روحانيان به شدت مخالف           با آيت  صبح روز بعد، شاه   
مظفـر اعلـم، سـفير جديـد ايـران در بغـداد، بـا             . مصدق ساكن عراق، ديدار كـرد     

بـا ديـدار از شـاه بـه شـهرت           "بـود   شهرستاني تماس گرفته و به او توصيه كرده         
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 م به ديدار شاه گرفتـه اسـت،        ولي اگر به هر حال تصمي      ".سياسي خود لطمه نزند   
 مرداد دستوراتي   25اعلم در روز    . بهتر است به او بگويد فوري عراق را ترك كند         

از فاطمي، وزير امور خارجه، دريافت كرده بود مبني بر اين كـه شـاه از سـلطنت                  
 او يادداشتي هم براي وزارت امورخارجـة        74.خلع شده و نبايد از او استقبال كنند       

ود شاه به بغداد با كودتـاي نـاموفق در          عراق فرستاده بود مبني بر اين كه چون ور        
تهران ارتباط دارد، سفارت ايران اميدوار است كه دولت عراق بايد متوجـه باشـد               

.  كه بر مناسبات عراق و ايران اثري نامطلوب بگـذارد          يردكه هيچ اقدامي انجام نگ    
خواهد   او از يوسف جيالني، معاون وزارت امور خارجه، پرسيد شاه چه مدت مي            

رسم اعراب نيست كه از ميهمانان خود بپرسـند         ": اق بماند و وي پاسخ داد     در عر 
 ديدار كنـا رفـت و از او    اعلم به"روند؟ روند و كي مي   اند، به كجا مي     از كجا آمده  

در . پرسيد چرا دولت عراق از شاه به عنوان ميهمـان خـود اسـتقبال كـرده اسـت                 
كه استوارنامة سفير را امـضا      مگر شاه همان شاهي نيست      "مقابل از او سئوال شد      

در حالي كه امور داخلي ايران مربـوط بـه          ":  سپس به اعلم گفت     كنا "كرده است؟ 
تواند در اين     ايران است، ثبات آن كشور براي عراق هم اهميت دارد، و عراق نمي            

  .شاه رفتار مظفر اعلم نابخشودني بود از نظر 75".زمينه خود را كنار بكشد
  

 او   هاي ه گرمي به حضور پذيرفت و با حوصله به توصية         شاه شهرستاني را ب   
در اين مورد كه براي به دست آوردن دوبارة تاج و تخت چـه بايـد كنـد، گـوش                    

او همچنين محمود صـبحي دفتـري، يكـي از وزراي سـابق عـراق، و دكتـر                  . كرد
جمالي، يكي از دوستان شهرستاني كه معاون وزارت امور خارجه بـود، و محمـد               

كمـي بعـد، در     . س مجلس سـناي عـراق، را هـم بـه حـضور پـذيرفت              صدر، رئي 
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 مرداد شاه به سفير امريكا گفت كه مايل اسـت صـبح زود روز               26بعدازظهر روز   
 خبر داد و ما توافق كـرديم  ]سفير انگلستان[ سفير امريكا به من ". بعد به رم برود   

 آو  سمـارك [ شاه را تشويق كنيم كه دو سه روز ديگر بماند، تـا شـايد اگـر شـما                 
دانيد همين توصيه را بـه او          و وزير امور خارجة امريكا هم صالح مي        ]ساليزبوري

ولـي شـاه سرسـختي      . من از دكتر جمالي خواستم اين پيام را به او برساند          . بكنيد
  76".دهد نشان مي

  
آن روز صبح دربار عراق اتومبيل و پولي در اختيار آتاباي قرار داد تـا بـراي                 

عصر آن روز شاه و آتاباي به كـربال         . دان و چند قلم لباس بخرد       مهشاه و ملكه جا   
ملكه كه احساس كسالت    . پرواز كردند تا در حرم امام حسين سيدالشهدا دعا كنند         

در حرم، زوار، كـه اغلـب       . نرفت) كرد  يا به احتمال زياد چنين وانمود مي      (كرد    مي
اگر فرماندار كربال به    ":  گفت آتاباي. ايراني بودند، به گرمي به شاه خوشامد گفتند       

 ريـال در كيـف      6000ابـاي    آت ".كمك من نيامده بود زير دست و پا له شده بودم          
 ديناري بـود    280 دينار از    100اين   ("ميان مالها تقسيم كرد   "پول خود داشت كه     

به آنها توصيه كردند به جاي      ). كه به گفتة سفير بريتانيا شاه همراه خود آورده بود         
هنگام مسير برگشت را با هواپيمايي كوچك طي كنند بـا اتوموبيـل بـه               آنكه شب   

 زيبا، ماه كامل بود و      شبيدر  ". بود دلنشين   بيش از انتظار  اين سفر   . بغداد برگردند 
. پيچيـد   هاي نخل مي    آب رودخانه به آرامي جريان داشت، نسيمي ماليم در شاخه         

كرد دستور داد براي مـا        راهي مي افسر تشريفاتي كه ما را هم     . در نيمه راه ايستاديم   
كمي از آن را براي اعليحضرت تـوي ماشـين    . نان، پنير و انگورهايي عالي آوردند     

   77".همگي گرسنه بوديم.  آنها را خوردلذّت تماماو با . بردم
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 مرداد، پيش از عزيمت به رم، شاه يكبار ديگر با سـفير امريكـا               27صبح روز   
ش كرد شاه را قانع كند چنـد روز ديگـر در بغـداد         ديدار كرد كه وي بار ديگر تال      

هـايي كـه از راديـو تهـران پخـش       شاه به دليل اهانت. اي نداشت   بماند، ولي فايده  
 لـشكر سفير امريكا سعي كرد با اشاره به اين كـه سر          . بسيار كسل مي نمود   شد    مي

ن زاهدي هنوز دستگير نشده، شاه هواداران زيادي در ميان نيروهـاي نظـامي ايـرا              
دهنـد،   ترديـد فرصـت حـرف زدن بـه او مـي           هـاي دنيـا بـي       دارد، و اينكه رسـانه    

شاه گفت او تصميم گرفته است با تكيه بر مضامين زير           . اش را تقويت كند     روحيه
او همواره تالش كرده است چون پادشاهي قانوني عمل كنـد           : حرف خود را بزند   

 خـود را نـاگزير ديـده        ولي عمل مصدق خالف قانون اساسي بوده است؛ بنابراين        
 زاهدي را به جاي وي بگمـارد؛ زمـاني          لشكراست كه مصدق را بركنار كند و سر       

كه دريافته است اوامرش ديگر مطاع نيست براي پرهيز از كشت و كـشتار كـشور                
كنـد و     در اين ميان براي ملتش بـه درگـاه خداونـد دعـا مـي              . را ترك كرده است   

 سپس او و گـروه همـراهش    78.امان بماننداميدوار است از سلطة حزب توده در 
  .همان روز صبح زود سوار بر هواپيمايي بريتانيايي عازم رم شدند

  
فكـر  ": از آتاباي پرسيد  . كنند  از او در رم چگونه استقبال مي      در فكر بود    شاه  

 آتابـاي   "آيـد؟   ميكني خواجه نوري، سفير ايران، براي استقبال ما به فرودگـاه مـي            
ها از حمايت شاهدخت اشـرف        سال.  همه چيزش را از شما دارد      او": مطمئن بود 

  زيـر لـب     آتاباي شنيد كـه شـاه      "چطور ممكن است نيايد؟   . برخوردار بوده است  
   79"بندي؟ شرط مي": گفت
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فقـط دو تـن     . هيچ كس از سفارت به فرودگـاه نيامـده بـود          . حق با شاه بود   
 اريه كه بازرگان بـود، هـر   دق كه مهندس بود و مراد     اايراني آنجا بودند، حسين ص    

بقيه خبرنگاران  . دو غيرنظامي بودند و هيچ گونه وابستگي به دولت ايران نداشتند          
دق و اريه آماده براي خدمتگزاري بودند، به روايتـي          اص. و مقامات ايتاليايي بودند   

شـاه و ملكـه بـا ليمـوزين     .  هم در اختيار شاه گذاشت   شده اريه چكي سفيد امضا   
 آتاباي و خاتمي را      خبرنگاران .خارجة ايتاليا به هتل اكسلسيور رفتند     وزارت امور   

آتاباي كه دوران جنگ و اتهامات      .  غافلگير كردند  شده بودند به حال خود رها     كه  
دان را باز     دزدي وارد آمده به رضاشاه را در زمان ترك ايران به خاطر داشت، جامه             

آقايان نگاه كنيـد، جـواهراتي در       ". كرد تا خبرنگاران ببينند و از آن عكس بگيرند        
 وقتـي ايـن      شاه ".بين نيست، فقط چند دست كت و شلوار و لباس، همين و بس            

را شنيد از اين حركت خوشش آمد و آتاباي را به خاطر اين ابتكار عمل تحـسين                 
  ٨٠.كرد

  
همان روز عصر شاهدخت اشرف به همراه دوستي با اتومبيل از نيس بـه رم               

گر خود گفت مجبور بود از كسي بخواهد          او به مصاحبه  .  ببيند رفت تا برادرش را   
 عـصر همـان     81.او را با اتومبيل به رم ببرد زيرا پول خريد بليط هواپيما را نداشت             

روز سفير امريكا در رم با شاه ديدار كرد، اما مقامات امريكـا بـراي مـدتي تـصور                   
لگـرم كـردن شـاه      كردند همه چيز از دست رفته است و حرف زيادي بـراي د              مي

شاه و ملكـه در هتـل ماندنـد، ملكـه كـسالت داشـت و غمگـين بـود و                     . نداشتند
او هـيچ وقـت از زنـدگي در ايـران           . دانست آينده آبستن چه حـوادثي اسـت         نمي

هيچ وقت تمايلي بـه انجـام وظـايفي         . با خانوادة همسرش جور نبود    . راضي نبود 
كوشيد به بهتـرين      ند همواره مي  نداشت كه در مقام ملكه پيش روي او بود، هر چ          

                                                 
.انهم. 80  
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اكنون، در ميانة ايـن آشـوب و اغتـشاش، ناگهـان            . وجه آن وظايف را به جا آورد      
. دانـست آن را چگونـه تلقـي كنـد           نمـي . اي متفاوت مطرح شده بود      احتمال آينده 

توانست دربارة احساسش با همسرش سخن بگويد، از يك سو به ايـن دليـل                 نمي
ندازه نوميد و دلشكسته است و از سويي به اين دليل كـه             دانست او تا چه ا      كه مي 

. گفتنـد  آنها دربارة گذشته و حال با هـم سـخن مـي   . از احساس خود مطمئن نبود  
شـايد بـرويم كاليفرنيـا، تكـه        ": يكبار شاه گفت  . زدند  هايي مي   دربارة آينده حدس  

رفــي پوزخنــدآميز در ضــمن  ولــي ايــن ح".زمينــي بگيــريم و كــشاورزي كنــيم
گفتنـد    اي سخن مـي     مسخره بود كه آنها دربارة چنين آينده      . هاي ديگر بود    بتصح

 در زوريـخ،   1917دانـست كـه در سـال          او نمي . ولي شاه متوجه طنز روزگار نبود     
چند روز پيش از آنكه لنين براي آغاز انقالب راهي روسيه شود، او هـم سـخناني                 

 82.مشابه به همسرش زده بود
 

صبح آتاباي ديد اتـاق شـاه       . نددنال اكسلسيور گذر  آنها شب سختي را در هت     
: آتابـاي اشـاره كـرد     . سـيگار اسـت     ها انباشته از ته     پر از دود سيگار و زيرسيگاري     

.  شما نبايد اين قدر سيگار بكشيد، مخصوصاً وقتي ناراحـت هـستيد      اعليحضرت"
  شاه گفت نتوانسته بخوابد و در ايـن انديـشه بـوده كـه در               ".برايتان خوب نيست  

 150شاه به او گفـت ملكـه        . آتاباي دستور داد صبحانه بياورند    . گذرد  ايران چه مي  
. توانـد بـا آن پـول بـراي خـودش و خـاتمي لبـاس بخـرد                   دالر دارد و آتاباي مي    

مدير هتل بـه ظـاهر كمـي        . لباسي آبرومندانه بپوشيد  . خودتان را تر و تميز كنيد     "
  بنا شد شاه در هتل بمانـد       "د برويد؟ پرسيد كجا باي    تركي بلد است؛ چرا از او نمي      

آسان نبود، هيچ يك    .  دالر رفتند خريد كنند    150آن دو نفر با     . و منتظر اخبار شود   
از آن دو ايتاليايي بلد نبود و خاتمي هم از زمان پيوستن به نيروي هـوايي، هرگـز                  

آتاباي دو دست كت و شلوار براي هر يـك خريـد،            . لباس غيرنظامي نپوشيده بود   
                                                 

82 . Alexander Solzhenitsyn, Lenin in Zurich, Farrar Straus Giroux, 1976. 
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اگر بنا باشـد شـب      ":  كه اين بود  شاستدالل. ي براي روز و يكي هم براي شب       يك
  ".هايي مناسب داشته باشيم اعليحضرتين را همراهي كنيم بايد لباس

  
پس از بازگشت آنها، آتاباي متوجه تجمع انبوهي از جمعيت زنـان و مـردان               

 و بـه    از تـرس بـه خـود لرزيـدم        ". دادند  شد كه يكديگر را به سمت هتل هل مي        
 از اتومبيل بيرون پريـديم، و بـا زور          '.اند  خداي من، او را ترور كرده     'خاتمي گفتم   

شـاه و  . در هتل جمعيت همه جا پراكنـده بـود   . راه خود را به درون هتل گشوديم      
بـه  .  بـود اعليحضرت. دهد بعد ديدم كسي برايم دست تكان مي  . ديدم  ملكه را نمي  

نگاه 'او گفت . ايد  زدم خدا را شكر كه شما زنده      زور خود را به او رساندم و فرياد         
  '.رسـد اوضـاع تغييـر كـرده اسـت           به نظر مي  ' ، و تلگرافي را به دست من داد       'كن

اعليحـضرت،  '  عـرض كـردم    .به زبان انگليسي بود   . تلگراف را از دست او گرفتم     
،  ايـن تلگـرام    "'مـضمونش چيـست؟   . دانيد من انگليـسي بلـد نيـستم         شما كه مي  
الــدين  تلگرامــي بــود كــه شــاه از تهــران دريافــت داشــته بــود، حــسامنخــستين 

آبادي، كه زماني شهردار تهران بود و اكنون شـغلي نداشـت، آن را فرسـتاده                دولت
ها اين بود كه از راديو گزارشي دربارة          اما دليل آمدن مردم و نمايندگان رسانه      . بود

  . رخدادها شنيده بودند
  

مرداد، شاه، ملكه ثريـا، و شـاهدخت اشـرف           28آن شب، غروب چهارشنبه     
اعليحـضرت،  "گفت  او  . آتاباي اجازه گرفت تنها بيرون برود     . بيرون شام خوردند  

وقتي اجازة رفتن گرفت ثريا     .  همين كار را هم كرد     ".خواهم مست كنم    امشب مي 
 ثريـا   "چطور علياحـضرت؟  ": آتاباي پرسيد . به او گفت كه ترفيع پيدا كرده است       

دادم و از همـه       ها را جـواب مـي       ب، من تمام روز توي اتاق هتل تلفن       خو": گفت
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. كردنـد   تا امروز عصر نام تو را به سختي تلفظ مي         . گذاشتند  بيشتر براي تو پيام مي    
  83".كنند  خطاب مي'عاليجناب'حاال، ناگهان، تو را 

  
***  

 به  خواست روز شنبه    شاه مي . رسيد روز عيد قربان بود      اي كه از راه مي      جمعه
 و روز جمعـه بـه       پرواز كنند آتاباي توصيه كرد روز پنجشنبه به بغداد        . تهران برود 

ثريـا از   . زيارت حرم حضرت علي در نجف و حرم امام حسين در كـربال برونـد              
به توافق رسيدند كه او چند روزي را با پـدرش در اروپـا              . اين فكر خوشش نيامد   

كنندگان بايد تا جمعه براي پـرواز         ارتزي. بگذراند تا وضعيت ايران ثبات پيدا كند      
اعليحضرت به شما   ": آتاباي به شاه گفت   . كردند  مناسبي كه به بغداد برود صبر مي      

را در  ) مظفر اعلم، سفير ايران در عـراق      (دهم كه اگر اين سردار انتصار         هشدار مي 
 مـا   .كنـي    كاري نمي  تو چنين " شاه پاسخ داد     ".كشم  فرودگاه بغداد ببينم، او را مي     

چـون فيـصل كـسالت     ".همان طور كه برازندة ماست آرام و متـين خـواهيم بـود            
، وليعهد، و نوري سـعيد، نخـست وزيـر، بـه            اللهداشت، در فرودگاه شاهزاده عبدا    

كرد كه اين بار براي استقبال به فرودگاه          سعيد به اعلم نگاه مي    . استقبال شاه آمدند  
نـسبت بـه كـسي كـه        ) حرامزاده(اوقلي   كپي"آمده بود و به تركي به آتاباي گفت         

حتي سفير نيست چون هنوز بايد رسماً به شاه معرفي شود، خيلي از مرز خودش               
هايي را كه اعلم آورده بود  از دستش گرفـت و              تاباي تلگرام  آ ".عدول كرده است  

  84.اجازه نداد به شاه نزديك شود
  

رت امـاكن   شاه با دو همراهش در دو هواپيماي كوچـك نشـستند و بـه زيـا               
صبح، لباس نظامي نيروي هوايي شاه كه       . مقدس عراق رفتند و به بغداد بازگشتند      

                                                 
  ٣٨آتابای، پيشين، . ٨٣
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زاهـدي  . دستور داده بودند از تهران ارسال شود، رسيده بود ولي خبر ديگري نبود            
در پيـام   .  مرداد تلگرامي فرستاده و از شاه خواسته بود فـوري بـاز گـردد              29روز  

در انتظـار موكـب      فـداكار  و ارتـش     دوستاه ش ردمم" آمده بود     از جمله  زاهدي
 به نام خداوند قـادر      " شاه پاسخ داد     ".كنند  شماري مي    دقيقه همايوني با بي صبري   

 از قـانون اساسـي     دفـاع آن هـا       ونـسبت بـه خـود       مردم ايران   پشتيباني   از   ،متعال
مردم، ارتش، و كارمندان غيرنظامي و نظـامي دولـت           او از    ".صميمانه سپاسگزارم 

 بـه    از طـرف مـن      قانون اساسي  طبقاهللا زاهدي كه       فضل  آقاي جناب"ت از   خواس
او گفـت بـدون     .  اطاعـت كننـد    " ايران تعيين شده    ملي و قانوني   حكومترياست  
  85.گردد  نزد ملتش بر مياي تأخير به ايران و لحظه

  
***  

پـس از خبـردار     .  مرداد كه به ايران بازگشت آدمي متفاوت بـود         31شاه روز   
  بعـدها  ".دانستم ملتم مرا دوست دارد      مي":  مرداد گفته بود   28دادهاي  شدن از رخ  

.  حكم ملـتش را داشـت      اكنونگفت تا آن روز شاه بود زيرا پسر رضاشاه بود؛ اما            
در فرودگاه مهرآباد، نخست وزير به همراه نخبگان سياسي و نظامي بـا تـشريفات      

همـان هواپيمـا از راه رسـيده        آتاباي كه با    . و احترامات كامل از او استقبال كردند      
 فرمانده گـارد  شاه از ديدن نصيري،       86".اوضاع كامالً عوض شده بود    ": بود گفت 
بيني فرمان    او از زاهدي كه با پيش     .  تاج و ستارة سرتيپي، مكدر شد      درجهخود، با   

توانستيد صـبر كنيـد تـا مـن           نمي":  را به نصيري اعطا كرده بود پرسيد         درجهشاه  
 با نخست وزيـر دربـارة هيئـت     وز بعدازظهر شاه به مدت سه ساعت       آن ر  "بيايم؟

هاي آتي، كسري بودجه، نفت و به نـاگزير دربـارة مـصدق               دولت جديد، سياست  
پس از اين جلسه، زاهدي به خبرنگاران گفت كه مصدق به دو اتهام             . صحبت كرد 
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ل اقدامات غيرقـانوني در دوران نخـست وزيـري و بـه دليـ             : شود  مهم محاكمه مي  
شاه از مردم و ارتش تشكر كرد و اظهار         . خيانت به قانون اساسي و نظام حكومتي      

اند بـه     داشت كه كساني كه قانون اساسي را نقض و به نظام حكومتي خيانت كرده             
چند روز بعـد شـاه هيئـت دولـت جديـد را بـه               . شوند  موجب قانون محاكمه مي   

 نـشان غيرنظـامي بـود و        حضور پذيرفت، و نشان درجه اول تاج را كـه بـاالترين           
شد، به زاهدي اعطا كـرد و او را بـه             اغلب براي نخست وزيران در نظر گرفته مي       

 28شاه به اعضاي اتاق بازرگـاني گفـت كـه قيـام ملـي               . درجة سپهبدي ارتقا داد   
مرداد ثابت كرد كه وقتي منافع عالي ملي مطرح است اختالف طبقـاتي جـايي در                

اعـم از مـرد و زن، غنـي و فقيـر،     –مام طبقـات ايـران   در اين روز ت   ": ايران ندارد 
   87". همگي با هم در قيام ملي شركت كردند-پليس و ژاندارم، سرباز و افسر
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