
کابوس انقالب، یا کابوس کودتای بیست و هشتم مرداد
خسرو شاکری (زند)

قدما گفته بودند که نوعی از خواب د8دن ها تنها به وضع گذشته وحال مربوط می
شد و آ8نده در آن ها نقشی نداشت. ا8ن نوع خواب ها به بی خوابی می اجنامیدند،
خـواب ها8ـی کـه حاـلـت معینـی ـ8ـا عکـس مضـمـون آن را مستقیمـاً بـه مناـ8ـش می
اع) از چـیزی کـه در ا سـیری (اشـب رای چـیزی ـ8 گذاشتـند، چـون گرسنگـی (وـلع) ـب
خـواب منا8شـی گسـترده و خیالبافاـنه ـمی 8اـفت، اـ8ن خـواب ـها را کاـبوس ـمی گفتند.
اکـنون در روانشناسـی گفـته ـمی شـود، کساـنی ـکه از دشـواری سترِـس مابـعد زخـم (

post traumatic trouble of stress- ) رجن ـمی برـند  امری ـکه نتیجـه ی 8ک–   
) (ضربه ی) روانی عظیم است  غالباً آن–traumatismزخم خوردگی             (

رو8داد را از ـنو به ر8خـت های گوناـگون، از جمله به صـورت بیخوابی و کاـبوس می
ز8ند و در ا8ن باز ز8ست حسرت دوران پیش از آن ضربه ی روانی را می خورند. 

 مرداد،28اگر برای سلطـنت طلـبان، 8عنی به حسـرت نشستگـان د8کتاتوری ـپس از 
 ـبه زخـمی رواـنی ـبدل ـشده و آـنان شـب و روز خـواب «گذشته1357ضرـبه انقالب 

های شیر8ن» خود را می بینند و در حسرت آن دوران رجن می برند، گناه آن از کسی
نیسـت ـجز ـشاه ـمورد ستاـ8ش شـان و کساـنی ـکه از او حماـ8ت ـمی کردـند، فرـمان می
بردند، و چون چاکران دهان بسته در خدمت مردی قرار داشتند که همه ی منتقدان
غربی اش، و حتی برخی از حامیان او در غرب، در خودپسندی و خود-بزرگ بینی
او، که به انقالب اجنامید، 8ک صدا8ند. حال حسرت گذشته هیچ دردی را دوا منی
کند. اگر در مورد فردی زخم خوردگی روانی با8ستی به روانشناس 8ا روانکاو رجوع

سیاسی، مبتال8ان بدان با8ستی برخوردی– کرد، در امر زخم خوردگی های اجتماعی 
ا تارـ8خ را پیشـه کنـند، و ـبه نظـر روانکـاوان جمـعی کـه تارـ8خ را در همـه ی جـدی ـب
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– وجوهـش   اعـم از سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اخالـقی، رواـنی، و اقتصـادی –
بررسی می کنند رجوع کنند تا مگر از کابوسی که بدان دچار آمده اند رها8ی 8ابند و
بپذ8رند که، چنانکه اسناد مکاملات سفرای بر8تانیا و آمر8کا با شاه از همان سال های
نخستین سلطنت او به بعد نشان می دهند، سرآغاز بدبختی ا8ران در فردای شهر8ور

 ا8ن بود که پسر رضاخان قزاق می خواست همچـون ـپدرش  که با استبداد–1320
ه نیسـت کـرد، ـبل همچنان ه تنهـا مخالفـان خـود را سـر ـب محـض حکومـت کـرد و ـن

خدمتگزاران و چاکران دست به سینه خو8ش را به د8ار عدم فرستاد   حال و آ8نده–
ی کشور را در چنگ بزرگ خو8ش گیرد و آن را با مغز کوچکش و با خود پسندی

عظیم بیمارگونه اش بدون شا8ستگی و درا8ت بگرداند.
 اگر سلطنت طلبان بتوانند ا8ن حکم تار8خی را، که حتی روزنامه نگاران غربی، و

)، پیتر ا8وریLooney)، لونی (Keddieبو8ژه مورخان غربی، چون نیکی کدی (
)Averyو ... ، کـه در آن زـمان ـبه برکـت مواـهب کنفراـنس ـها و دـعوت های ،(

سخاومتندانه ی شاه و فرح زبانشان بسته شده بود، پس از انقالب در باره ی علل و
اسباب برافتادن رژ8م پهلوی تأ8ید کرده اند، پبذ8رند، شا8د، چون خود را مسلمانانی
اری تعاـلی، شفا ه لطـف حضـرت ـب ران حکوـمت اسالمـی ـمی دانـند، ـب ز از مدـ8 متماـ8
8ابـند. اما برای شفا 8افنت فرد نخست باـ8د بپذـ8رد که بیـمار روانی، 8ا حداـقل دچادر
مشکـل روحـی، اسـت و همـت ـبه خـرج دـهد و ـبه روانکـاوی حـاذق رجـوع کـند. در
مورد زخم خوردگی های تار8خی هم مسئله بر همین نحو است. از همین روست که
جامعه های غربی توانسته اند با تکیه به علم تار8خشناسی و انکشاف مداوم آن، بر
گذشته های خونین خود فائق آ8ند و بجای جنگ ها سی ساله، ...، جنگ های اول
و دوم جهانی، احتاد8ه اروپا را بسازند، و مثًال فرانسو8ان تکلیف خود را با ناپلئون، که
اروپا را تا قلب مسکو به خون کشید و آملانیان تکلیف خود را با هیتلر8سم، که اروپا
را تا استالینگراد و8ران و قتل عام کرد، روشن ساختند؛ فرانسو8ان حکومت و8شی و
اقدامات آن را به عنوان جزء ننگینی از تار8خ معاصر خود شناختند، بردگی و استعمار
سنتی را مذموم اعالم داشتند ... الخ. اگر سلطنت طلبان بتوانند خود را از خواب
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آشفته ی بیست و هشتم مرداد خالص کنند و بپذ8رند که براندازی رژ8م پهلوی هم
نتیجـه ی آن نـظام د8کتاـتوری نظاـمی و ضـد مردـمی ـبود، و ـهم نتیجـه ی اـ8ن ـبود که
آر8امهر ا8ران را در اختیار دولت ها8ی قرار داده بود که او را دو بار بر سر8ر حکومت
نشاندند، آنگاه خواهند توانست هم خود را از کابوس حسرت سلطنت رها سازند و
ـهم ـبه دژخوـ8ی ـهای انکارگرا8اـنه ی خـود نسـبت ـبه مخالفانشـان در ـباره ی کودتای
ا چـه اـ8ن کـار را بکنـند و چـه نکنـند، تار8خ ان دهـند. اـم بیسـت و هشـتم ـمرداد پاـ8
تکلیف آنان روشن کرده است، و می توان مطمئن بود که پنجاه سال د8گر در میان
ا8رانـیان کوچکترـ8ن اـثری از پرگوـ8ی ـهای اـمروز آـنان در حسـرت سلطـنت، اـ8ن شیوه
حکومتی پوسیده، و آن دربار فاسد باقی نخواهد ماند، حتی در میان نسل های دوم و
سوم ا8رانیان در انیران، که در جوامع غربی حل و جذب خواهند شد؛ و اگر احتماالً
حسرتی در میان ا8ن نسل ها باقی مباند، همانا حسرت ا8ران خواهد بود، نه سلطنت

پهلوی و نه سلطنت.
ا ا8نکـه محققاـنی چـند، چـون ـمارک گاز8وروفسکـی، و حـتی برخـی از شرکت اـما، ـب

ا، همانـند دو افـسـر  کرمـیت روزوـلت و دوناـلد و8لـبر، و افسرسیـا کنندگـان در کودـت
 وودـهاس شـرح آن روـ8داد هولـناک ـسد کنـنده ی راه دموکراسیاینتلیجنس سرویس

حتت هدا8ت مصدق را، هرچند از زاو8ه ی د8د خود نگاشته اند، و اسناد بسیاری در
مورد کودتا8ی که قرار بود «مخفیانه» و به صورت «قیام ملی شاه پرستانه» باشد منتشر
ـشده اـند، سلطـنت طلـبان، ـچه ـحتت تأثـیر کاـبوس ناـشی از زـخم خوردـگی رواـنی، چه
ا کـنون حاضـر نشـده اـند علل بخاطـر خدمتگـزاری چاکراـنه و مزدوراـنه کنوـنی شـان، ـت
تار8خی سقوط پهلوی را بپذ8رند، بو8ژه آن علت اصلی را که در بیست و هشتم مرداد،
نه فقط به ملیون و مصدقیان، که به کل ا8ران ضربه ی فرهنگی-سیاسی هولناکی وارد

آورد  همانند کسی که در اثر عدم مهارت در رانندگی اتوبوسی عده ای را به کشنت–
بدهد و خود نیمه جانی از آن حادثه به در برد، اما در تختخواب مرگ، همچنان که در
کابوس، فر8اد زند که مسؤولیت حادثه، نه از او، که از راننده د8گری بوده است. برای
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کمک به معاجله ی آن زخم روانی که تا کنون با عرضه ی دال8ل مسلم د8گری درمان
نشده است، در ا8نجا ما اسناد ناشناخته ای را به شهادت می طلبیم که رو8داد بیست
و هشتم مرداد را چون خنجری که در خورشید نیمروز چشم را خیره کند، منا8ان می

سازند.

☻

، 8عنی شش روز پیش از کودتای نافرجام1332در بیست و دوم فور8ه/سوم اسفـند 
نهم اسفند، اردشیر زاهدی، کارمند پیشین اصل چهار ترومن، به د8دار 8ک فرمانده

)، ـکه وابسـته ی نـیروی در8اـ8ی آمر8کـا ـبود –Pollardی آمر8کاـ8ی ـبه ـنام پوالرد (
قاعدتاً با8ستی چون افسر اطالعاتی شناخته شود  رفت. او به پوالرد از اختالفات–

شاه و مصدق سخن گفت و به او اطالع داد که «ممکن است پدرش ظرف چند روز
آ8ـنده نخسـت وزـ8ر شـود.» او همچنـین اطالع داد ـکه دو گـروه، 8کـی ـبه حماـ8ت از
علی منصور و د8گری از زاهدی، برای جانشینی مصدق دست به کار شده بودند. اما
چـند روز پـیش منصـور خـود تصمـیم گرفـته ـبود از زاـهدی حماـ8ت کـند. «همچنین

کاشانی، بقا8ی، و افسران ارشد ارتش» و جز آنان از پدر او حما8ت می کردند.
زاـهدی تصمـیم گرفـته ـبود ـکه «پـیش از دردـست گرفنت ـقدرت، سازماـنی [نظامی؟]
د، تا ون و نظـم حکمفرمـا شوـن ا قاـن ه شـود ـت رد و برنامـه هاـ8ی ر8خـت شکـل کامـل گـی
حـوادث ژوئیـه پیشیـن، سـی ام تیـر، تکـرار نشوـند.» زاهـدی فکـر مـی کـرد کـه «از
حماـ8ت شـاه برخـوردار ـبود، اـما مطمـئن نـبود؛ لکـن او، برـغم نظـر شـاه [ـهم]، عمل

خواهد کرد.»
اردشیر زاهدی، بدون 8اد آوری همکاری پدرش با دولت نازی آملان، افزود که پدر او
ه اسـت، و با8ستی ه ای داشـت ه آمر8کـا و دنـیای غـرب نظـر دوستاـن «همـواره نسـبت ـب
ژه آمر8کـا ـبرای موفقـیت دولتش.» ه حسـن نـیت [غـرب] وابسـته باشـد، بوـ8 نسـبت ـب
اردشـیر زاـهدی همچنـین گـفت ـکه ـپدرش ـبرای ـهر وزارتخاـنه ای چـند ـتن را در نظر
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گرفته بود، اما اگر از جانب شاه به نخست وز8ری منصوب می شد، شاه فرصت آن را
ر گزارش ان دارد. بناـب اره ی اعضـای کابیـنه بـی ا نظـر مرجـح خـود را در ـب ـمی 8اـفت ـت
ا درـبار ـقرار داشت. افسرفرماـنده ی آمر8کاـ8ی، سرتـیپ زاـهدی در ـمتاس غـیر رسـمی ـب
اردشیر زاهدی به افسر آمر8کا8ی گفت: «اگر دولت آمر8کا کسانی را در نظر داشت
که ممکن بود برای عضو8ت در کابینه [ی زاهدی] مناسب باشند، پدرش آنان را مورد

توجه قرار می داد.»
پس از تشکر از اردشیز زاهدی، پوالرد، البته، با توجه به رسم معمول د8پلماتیک،
به وی گفت، 8ا چنین وامنود کرد، که سیاست آمر8کا «عدم دخالت در امور داخلی»
ا8ران بود! با ا8ن همه، اردشیر زاهدی باز روز چهارم اسفند به د8دار پوالرد رفت و به
او اطالع داد که هم اکنون «پدرش در جلسه ای شرکت داشت که قرار بود در باره ی
اقدامی که می با8ستی برای ـ"تامین امنیت" اجنام می گرفت [8عنی کودتا علیه دولت
ملی و دموکراتیک مصدق] تصمیم بگـیرد.» در ا8ن جلسه قرار ـبود تصمیم گرفته
اد ارـتش دوـلت زاهـدی شـود. زاهـدی، چـون ـمی دانست شـود چـه کسـی رئـیس سـت
پوالرد افسران ارشد ا8ران را می شناخت، از او خواست نظرش در آن باره عرضه کند.
اردشیر زاهدی اضافه کرد که پدرش خواستار رسیدن به قدرت از طرق « قانونی» بود!

و اکثر8ت مجلس را به دست خواهد آورد.
در ا8نجـا، برغـم تذکـار «عـدم دخاـلت در امـور داخلـی» کـه باـ8د همـواره در چنین
مواردی در پروـنده ذـکر شود، ما بروشـنی می بینیم که اردشیر زاهدی مترـکز مخالفان
نهضت ملی به گرد زاهدی را به اطالع افسری می رساند که وظیفه اش هموار کردن
راه کسب قدرت زاهدی بود. ما همچنین می بینیم که قرار بود با قتل مصدق در نهم
اسفند زاهدی با «اکثر8ت» مجلس» به قدرت برسد. روشن است که پوالرد وظیفه

ی انتقال اخبار با به واشنگنت را داشت.
ا پوالرد آن ـقدر مـهم بودـند کـه در  23 نیـمه شبدـ8دار ـهای اردشـیر زاـهدی ـب 24/

فور8ه-چهارم/پنجم اسفند 8کی از دبیران سفارت آمر8کا در لندن گزارش آن را تلفناً
ا در لـندن رساـند. گـزارش او ـهم از قول ـبه 8کـی از مسؤوالن وزارت خارجـه بر8تانـی
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اردشیر زاهدی آورد که «ممکن است که پدر او ظرف چند روز د8گر [برنامه ی نهم
اسفند] نخست وز8ر شود.» او افزود که پدرش برخی از سمت ها را هم معین کرده
ـبود. ر8اسـت سـتاد ارـتش ـبه 8کـی از اـفراد زـ8ر: سرلشگـر ـگرزن، سرهـنگ بامتانقلیچ،
ه عـلی اصغر ا سرتـیپ محمـود امیـنی، و سمـت وارت خارجـه هـم ـب معظمـی (؟)، ـ8
حکمـت داده خواـهد شـد. اـ8ن گـزارش ـهم مسـلم ـمی کـند کـه برناـمه نـهم اسفـند با
محاسبه ی دقیق برای ساقط کردن دکتر مصدق و نشاندن زاهدی به جای وی ترتیب

داده شده بود.
Minutes b A K Rothnie, 24 2 1953; FO 371 154562(   . .  . .   / .)

، تلگراف وزارت1332 - در سند د8گری به تار8خ سوم مارس/دوازدهم اسفـند 2
خارجه ی بر8تانیا به وز8ر متبوعش، آنتونی ا8دن، که در کشتی «ملکه ی الیزابت» در
حال گذر بود، در جواب درخواست او برای «برآورد از وقا8ع اخیر ا8ران،» 8عنی نهم

اسفند، نوشت:

نظر کنونی ما ا8ن است که ا8ن امر مبارزه ا8ست بین مصدق و کاشانی، که
به نظر می رسد مصدق در حال توفیق در آن باشد. 

برداشت ما ا8ن است که مصدق شاه را چون تکیه گاه جتمع اپوز8سیون خود
ـمی انگـارد و فکـر ـمی کـند ـکه خـود آنـقدر قو8سـت ـکه ـکه بتواـند شـاه را از
ا8ران بیرون براند. به نظر می رسد که کاشانی، با تکیه به احساسات نسبت
ـبـه سـفـر ـشـاه [نـهـم اسفـنـد] باز8رـکـی توانـسـت جنـجـال جمعـیـت [اوباش
ا حمـله به زرخرـ8د ـبه سرکردگـی شعـبات جعـفری] پیراـمون ماـندن شـاه را ـب

مصدق 8کدست کند.
تقر8باً مطمئن هستیم که جنجال جمعیت توسط کاشانی سازمان داده شد،
و اظهار خود انگیخته ی [جمعیت آن چنان عمیق نبود که [موقعیت] شاه
را تقو8ت کند. مصدق، که به نظر می رسید کنترل حوادث روز شنبه [نهم
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اسفـند] را از دسـت داده ـبوده باشـد، از ـنو دسـت ـبه مـبارزه ی متقاـبل زده
است و در حال تثبیت موقعیت خود است.»

ا8ن گزارش وزارت خارجه افزود که حزب توده «د8ر» به ا8ن ماجرا پیوست. در ا8ن
وده ـمنی توانسـت سمـت شـاه را ود کـه حـزب ـت ه ـمی شـود کـه آشکـار ـب گـزارش گفـت
بگیرد، «اما حضورش در سمت مصدق ضرورتاً بد8ن معنا نیست که آنان با مصدق
متحد اند.» ا8ن گزارش همچنین 8اد آور شد که هواداران مصدق نسبت به کوشش

های حزب توده برای همکاری روی خوشی نشان ندادند. 

، سفیر1332 - در سند سومی به تار8خ بیست و 8کم مه/سی و 8کم ارد8بهشت 3
) بـه وزارت خارجـه اش گـزاش داد کهMarkinsبر8تانیـا در واشنگنت مارکینـز (

سـفارت آمر8کـا در تـهران گفـته ـبود ـکه در چـند نوـبت نزد8کـان شـاه ـبه سفـیر آمر8کا
هندرسون اظهارداشته بودند که:

[شاه] درباره ی نظر بریتانیا نسبت به خودش مطمئن نیست. گزارش
می شود که وی [شاه] از گفنت این خسته منی شود که بریتانیا سلسله
ی قاجار را بیرون انداخته بود و پدر او را [برتخت سلطنت] آورده بود
[چه اعتراف «وحشتناکی» در خفا!] و [سپس] او را [هم] بیرون رانده
بود. اکنون هم بریتانیا می توانست، بنابر صالح خود، او را در قدرت

حفظ کند یا بر کنار سازد. 
اگر بریتانیا می خواهد او [بر سریر قدرت] باقی مباند و شاه قدرتی را
ـکه قاـنون اساـسی ـبه وی اعـطا ـکرده اـست حـفظ کـند، بایسـتی وی را
[ازین امر] آگاه سازد. اما، از دیگر سوی، اگر بریتانیا خواستار رفنت او

7



است، بایستی او را فوراً آگاه سازد تا وی کشور را به آرامی ترک گوید.
چه تزرع و البه ای به درگاه ارباب!][

شاه می خواست بداند که آ8ا 

بریتانیا می خواست شاه دیگری بر تخت و تاج وی بنشاند، یا سلطنت
ا در پنهاـنی از کوـشش ـهای کنوـنی برای ا بریتانـی را منـقرض ـسازد. آـی

[تأکید افزوده]محروم ساخنت او از قدرت و حیثیت حمایت می کند؟ 

در هفدهم مه/بیست و هفتم ارد8بهشت شاه واسطه ای را نزد هندرسون فرستاد تا از
ه خـودش «روشن ا» را نسـبت ـب ه و صر8حـی نظـر بر8تانـی ه نحـو محرماـن او بخواهـد «ـب

.یعنی از ارباب کسب تکلیف می کردسازد،» 
با ا8نکه هندرسون روشن نساخته بود که آ8ا او پاسخی به چنین درخواستی از جانب
شاه «مطلوب» بود 8انه، وزارت خارجه ی آمر8کا به ا8ن گرا8ش داشت که « پاسخی
محاسبـه شـده بـرای تقو8ـت روحیـه ی شـاه ممکـن اسـت مفیـد باشـد.» در آن روز
هندرسـون ـعازم کراچـی ـبرای دـ8دار و مشـاوره ـبا وز8رخارجـه آمر8کـا داـلس در ـباره ی
اوضـاع اـ8ران ـبود، و ـقرار ـبود بـعد ـبه تـهران ـباز ـگردد، و سـپس ـسوم ژوئن/چهاردهم

 برای «مرخصی» عازم آمر8کا شود. اما «ترتیباتی داده شد که تا او در1332خـرداد 
بازگشـت از کراچـی و پـیش از ـترک اـ8ران شـاه را مالـقات کـند، و اگـر ـقرار باشـد به
رای آن خواهد پرسـش شـاه جواـبی داده شـود،« اـ8ن [دـ8دار] مطـلوب ترـ8ن فرصـت ـب

بود.»

FO - به دنبال ا8ن برنامه، سند د8گری (4 371 ) به داد سلطنت طلبان/ 104659
می رسد! در ا8ن سند چهارم می خوانیم که چرچیل در پاسخ به درخواست شاه در
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 طرحی تهیه د8د و آن را برای 8کی از مشاوران1332بیسـت و دوم مه/اول خـرداد 
Sirخود در امور خارجه، سر و8لیام سرنگ ( W .Strangفرستاد. در ا8ن طرح او (

به وزارت خارجه گفت: «شما مطمئناً اجازه دار8د به وزارت خارجه ی آمر8کا اطالع
دهید که، در حالی که ما [بر8تانیا] در امور داخلی ا8ران دخالت منی کنیم [نغمه ی
ا بـیرون راـنده شـود، بسیار مرسـوم!]، ـما از ا8نکـه شـاه سمـت خـود را ـترک گوـ8د، ـ8

متأسف خواهیم شد.»
بدـ8ن ـسان، چرچـیل اطمیـنان الزم را ـبرای تقوـ8ت روحـیه شـاه در مقابـله ـبا مصـدق و
زمینـه چینـی ی کودتـا تأمیـن کـرد. چرچیـل خواسـت کـه هندرسـون در تهـران ا8ن
«اطمینان خاطر» را، که از جانب او داده می شد، «به شاه منتقل کند.» سفیر آمر8کا
در چـهارم ژوئن/پانزدـهم خرداد ـگزارش داد ـکه در ـسی ام ـماه مه/نـهم خرداد ـبا شاه
د8دار کرده بود و «پیغام نخست وز8ر چرچیل را به او داده و شاه امتنان خود را [از

چرچیل] ابراز داشته بود.»

  مطاـبـق ـگـزارش سفـیـر بر8تانـیـا در واشنگنت، ـسـر ر. ماکیـنـز، ـبـه تارـ8ـخ دوم–5
FOژوئن/سیزدـهم خـرداد ( 371 )، هندرسـون در سـی ام ـماه ـمه  برای/ 104659

خداحافظـی ـبه دـ8دار شـاه رـفت. در اـ8ن دـ8دار شـاه ـبه هندرسـون گـفت: «درگذشته
بر8تانیا کوشیده بود او را قانع سازد که چون پادشاهی مشروطه به معنای اروپا8ی رفتار
کند و از دخالت در امور سیاسی ا8ران بپرهیزد. [اکنون] به نظر [شاه] می رسید که
ر ا8ن ام سـِـر چرچـیل تغیـیری در اـ8ن سیاسـت را مشخـص ـمی کـرد،» 8عـنی، شـاه ـب پـی

ود کــه  اه ـهم سلطـنت کـند و همدرک ـب ا ـمی خواـست ـش ون دیگـر بریتانـی اکـن
ه بعد ه تـخت سلطـنت ـب حکوـمت، یعـنی آرزوی همیشـگی اش از روز جـلوس ـب
برآورده شده بود و دیگر می توانست همانند پدرش حکومت کند. شاه «شخصاً
احساس می کرد که ضروری بود که نقشی در امور سیاسی و نظامی ایفا کند. در

[تأکید افزوده]غیر این صورت، سرگشتگی و  بی نظمی حاکم می شد.» 
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در اـ8ن مالـقات ـبا ـشاه، هندرـسون سـپس سخـن را ـبه موضـوع نخسـت وزـ8ری سرتیپ
زاهدی کشاند. شاه در پاسخ گفت که «اگرچه سرتیپ زاهدی روشنفکری غول آسا

نبود، با ا8ن همه او را به سه شرط برای سمت نخست وز8ری می پذ8رفت:

اـلف- او با8سـتی از حماـ8ت گسـترده [ـبدون تردـ8د دو دوـلت امپر8الیستی]
برخوردار باشد؛

ب- او با8ستی از راه قانونی پارملانی وارد شود[!]؛
ج- او با8ستی با کـمک گسترده ی مالی و اقتصادی مورد حما8ت ا8االت

متحده و بر8تانیا قرار گیرد.»

شاه افزود که او ترجیح می داد که بدون در8افت حما8ت مالی خارجی هیچ تغییری
در دوـلت صـورت نگـیرد، 8عـنی مصـدق واژگـون نشـود و، بزـعم او، وضـع مملکـت هر

روز وخیم تر گردد!
ا8ن مُوضعِ شاه سرتیپ زاهدی را نگران می ساخت. در بیستم مه/ سی ام ارد8بهشت

ا مسؤولـیت» کـه سرتیپ1332 ، هندرسـون رونوشـت گزارشـی را از ـ8ک «ا8راـنی ـب
زاهـدی را مالقـات کـرده بـود، بـرای وزارت خارجـه آمر8کـا ارسـال داشـت. در ا8ن
گزارش، از ـقول زاهدی آـمده اـست که «هرچه ا8ن اقدام زودـتر صورت گیرد استقرار
مجدد موقعیت اقتصادی و اجتماعی آسان تر خواهد بود.» سرتیپ زاهدی افزود که
«در صورـتی کـه دوـلت آمر8کـا [و البـته شـاه] ـبه او ـبرای اجـرای اـ8ن برناـمه [کودتا]
اعتماد نداشته باشد، او آماده است از هر کس د8گری که بتواند ا8ن اصالحات [!] را
با موفقیت اجرا کند حما8ت کند، با وی همکاری منا8د، و از کوشش های خود برای

1نخست وز8ری به نفع شخص د8گری دست بردارد.»

1 Henderson to Department of State,” Copy of Communication of a
Responsible Iranian who had seen General Zahedi at Majlis, USNA,
788.00/5-2053.
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مالقات پیشگفته، که طی گزارشی از واشنگنت به وزارت خارجه ی بر8تانیا فرستاده
ال می ه شـاه گفـت کـه بر8تانیـا از نخسـت وزـ8ری زاهـدی «استقـب شـد، هندرسـون ـب
کرد،» و دولت آمر8کا هم، «در صورت توافق شاه،» با نخست وز8ری زاهدی توافق
می داـشت. «سفیر [آمر8کـا] خاطر نشـان کرد که ـپس از ا8نکـه دوـلت های آمر8کـا و
بر8تانیا کوشیده بودند به شاه کمک کنند، اگر او حما8ت خود را از زاهدی در8غ می
داشـت، وضـع فاجعـه بـار مـی شـد. شـاه اصـرار ورز8ـد کـه، مادامـی کـه شرا8طـی که
گذاشته بود پیشاپیش فهمیده نشوند، وی نظر خود را تغییر نخواهد داد. او افزود که

 موفق شود. شاهکودتای نظامیفکر منی کرد که زاهدی می توانست از طر8ق ـ8ک 
در باره ی برآمدن نفوذ خاندان امینی بحث کرد و گفت که تلقی امینی ها اخیراً تغییر
کرده بود، و سرتیپ امینی نفوذ خود را در سمت های کلیدی نظامی گسترش می داد

-stopدر حالی که برادرش، کفیل وز8ر دربار، در حال حاضر از 8ک دولت محلل (

gap«.ناسیونالیست سخن می راند، که در پی آن 8ک دولت قوی بر سر کار آ8د (
سفیر آمر8کـا در پاسخ به پرسشی از جاـنب  شاه با راه حل «دولت موـقت» مخالفت
کرد و شاه هم با او توافق نشان داد و «هشدار داد» که «اگر امینی ها بخواهند، می

، البته، نبستند و شریک پالوده شدند!توانند را را بر زاهدی ببندند»  –
 در پاسخ سفیر آمر8کا اظهار داشت که «دولت محلل» همانند ا8ن می بود که کسی
ر دو اسـب سـوار شـود. سفـیر آمر8کـا خاطـر نشـان ساخـت که بخواهـد در آنِ واحـد ـب
حما8ت از زاهدی در عین جستجوی نخست وز8ر محللی مؤثر نخواهد افتاد. شاه با
ا8ن نکته موافق بود، اما باز هشدار داد که امینی ها، اگر می خواستند، می توانستند
مانع از نخست وز8ری زاهدی شوند. می بینیم کسانی چون مکی، بقا8ی، کاشانی،
بیـهوده از روی جاه طلبی ـبه دشمنی با مصدق پرداحتند و نهضـت ملی را تضعیف

کردند.
هنگامی که صحبت از نزاع بر سر نـفت ـبه مـیان آمد، ـشاه از سفیر پرسید آـ8ا مطلب
هنوز مطرح بود. جواب سفیر منفی بود، اما شاه مجدانه توصیه کرد که هر راهی که
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می توانست به حل مسئله ی نفت بیاجنامد منی با8ستی ناد8ده گرفته می شد، حتی
اگر چنین کوششـی تا اندازه ای به دوام دوـلت مصدق می اجنامـید. شاه افزود که او
امیدوار بود که، در صورتی که حل اختالف نفت غیرممکن بود، دولت آمر8کا کمک
مالی مکفی به ا8ران می رساند تا ا8ن بحران را پشت سر بگذارد، حتی اگر مصدق در

قدرت باقی مباتد.
در ـباره ی موضوع ارـتش، شاه گـفت که مناسباـتش با نظامیان غیر قاـبل حتـمل ـبود و
د8گـر گزارشـی در8اـفت ـمنی داشـت، و افسـران جـرأت ـمنی کردـند ـبه دـ8دار او بروند.

   خواهد–نه سوئیس!  –به عربستان سعودیاوسپس تهد8د کرد که در ماه ژوئیه 
رفت، مگر آنکه تغییری در وضعیت پد8د آ8د. 

می بینیم در ا8ن د8دار شاه اظهار امیدواری کرده بود که، اگر راه حلی برای مسئله ی
نفـت پیـدا مـی شـد، حتـی اگـر مصـدق نخسـت وز8ـر مـی بـود، منـی با8ستـی از آن
درگذشت. او همچنین اظهار امیدواری کرده بود که دولت آمر8کا از کمک مالی به
ا8ـران، حتـی در دوران زمامـداری مصـدق در8ـغ نـورزد تـا ا8نکـه، بـه زعـم او، مثالً
«ورشکستی مصدق مسلم تر» شود. ا8ن نکته، البته، حاکی از نگرانی شاه از عدم

 2موفقیت کودتا و خواست وی برای حفظ سلطنت بود.
در پا8ان سفیر آمر8کا خاطرنشان ساخت که ا8ن د8دار را چون مالقاتی در نظر بگیرد
که طی آن صحبت از مسائل عمومی رفته بود، و سفیر به او گفته بود که مسئله ی
نفت د8گر در دستور کار نبود. شاه هم گفت که امیدوار بود به امینی کفیل وزارت
دربار بگو8د که خود به سفیر آمر8کا گفته بود که حل اختالف نفت با مصدق آسان
تر بودتا با جانشین او می بود و امیدوار بود هر اقدام ممکنی در ا8ن جهت اجنام پذ8رد.
در ا8نجا نیز  هدف ا8ن بود که، در صورت انتقال مطلب به مصدق، وی خاطر جمع

شود که طرحی برای براندازی نخست وز8ر در کار نبود.

2 Washington Telegram no.  474 saving to Foreign ,Office یس  FO
371/104659.
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داستان خود کودتا و فرار اضطراری شاه پیش از آن گفته و شناخته شده است. اکنون
برای ا8نکه نشـان دهیم که شاه ـپس از شکست کودتای نافرجام هم ـبا دوـلت آمر8کا
متاس داشت تا شا8د بتواند به تخت سطنت برگردد، اسناد ز8ر را مورد توجه قرار می

دهیم. 
 - در تلگراف مورخ هفدهم اوت/بیست وششم مرداد سفارت بر8تانیا در بغداد به6

ه درخواسـت شاه رداد ـب ه مـی شـود کـه غـروب بیسـت و پنجـم ـم وزارت خارجـه گفـت
مقامات عراقی د8داری مخفی بین او و سفیر آمر8کا ترتیب دادند.

فردای آن روز سفیر آمر8کا به همتای بر8تانیا8ی خود گفت که «شاه خسته و سرگشته
بود.» روا8ت شاه از رو8داد کودتا به شرح ز8ر بود:

چندی پیش به او گفته شده بود که کودتا8ی علیه مصدق امری مطلوب
بود. با توجه به اقدامات روزافزون مصدق علیه قانون اساسی و حسادت
وی [البد با شاه!] اوبا ا8ن امر [کودتا] موافقت کرده بود. اما با جتد8د
نظـر [در تصمـیم اش]، شـاه احسـاس ـکرده ـبود ـکه ـمی با8سـتی ـبه عنوان
8ک شاه مشروطه عمل می کرد، [براستی روشن نیست که ا8ن جمله از
آن همان شاهی است که چندی پیش از آن از تصمیم دولت بر8تانیا نزد
سفـیر آمر8کـا اظـهار رضاـ8ت ـکرده ـبود داـ8ر ـبر ا8نکـه، ـنه چـون ـ8ک پادشاه
مشروطـه اروپاـ8ی، کـه همانـند ـپدرش هـم حکوـمت براـند و هـم سلطنت
کند، 8ا از آنِ سفیر بر8تانیا بود که آن را برای بزک سخنان شاه به آن ها
افزوده بود.] و تصمیم گرفته بود [با قوت قلبی که چرچیل به داده بود]
نامه [فرمان] ها8ی صادر کند دا8ر بر برکناری مصدق و انتصاب سرتیپ
زاهدی به سمت نخست وز8ری. برای تضمین تغییر صلح آمیز [کابینه]
تنها نیروی های کافی [گارد جاو8دان] در اختیار بود. شاه ا8ن [نیرو] ها

[ی گارد جاو8دان] را محرمانه مطلع ساخته بود.
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ـمی بینـیم ـکه شـاه ـمنی توانسـت بسـان پادشـاه مشروطـه فرـمان غیرقانوـنی ـعزل نخست
ار، 8کـی از ر درـب ر را، کـه در تارـ8خ مشروطـیت سابقـه ای نداشـت، توسـط و زـ8 وزـ8
ـبرادران امیـنی، ـبه مصدق ابالغ کـند، بلکـه ـمی با8سـتی فرـمان را ـبا تاـنک و نیروهای
مسلح ابالغ می کرد، چون خودش می دانست آن فرمان غیر قانونی بود، و از همین
ـهم ـبود ـکه پـیش از ابالغ ـبه دنـبال دستگـیری رئـیس سـتاد ارـتش ر8احـی و مبارزتر8ن
همکار مصدق حسین فاطمی رفتند تا، در صورت دستگیری مصدق، فاطمی رهبری

را در دست نگیرد. همان گزارش اطالع می دهد که:

در سیزدـهم اوت/بیسـت دوم مرداد ـشاه، ـکه ـبرای رـفع ـظن ـبه [کـناره ی
در8ای] خزر رفـته ـبود، بـنا بر برناـمه، (فرسـتاده ی ؟ لـغت ناخوانا) مورد
زد سرتیـپ زاهدی ه ـن اعتمـادی را همـراه نامـه [فرمـان هـا] و پیغـام هـا ـب
فرسـتاده ـبود ـتا او ـهر وـقت صالح ـمی دانسـت اـقدام کـند. [پادشاـهی که
کار خود را قانونی می دانست منی با8ستی فکر می کرد که مورد ظن قرار

می گرفت. 

براستی که چقدر شاه علنی و مطابق قانون اساسی عمل می کرد!

 «او [شاه] با رمز از طر8ق بی سیم خبردار شد که نامه ها [فرمان ها] به
مقصد [زاهدی] رسیده بودند. او انتظار (؟ لغت افتاده) [اقدام] فوری
داشـته ـبود، اـما ـبه ـمدت دو روز اتفاـقی نیفـتاده ـبود. او پیـغام هاـ8ی رمزی
ر شگفت ود. سـپس خـب ه ـب ر در8اـفت داشـت اره ی تأخـی ر برتوضـیح درـب داـ8
انگیـز شکسـت [کودتـا] رسیـد[ه بـود]. بـه نظـر مـی رسیـد کـه افسری
[سرهنـگ نصیـری] کـه نامـه ی برکنـاری را بـه منـزل مصـدق بـرده بود

توطئه گرانی که تازه دست به اقدام زده بودند نیزدستگیر شده بود و 
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بـه همـان [سرنوشـت] دچـار شـده بودنـد. شـاه کـه تضمیـن [الزم] را
در8افت کرده بود که آب الی درزِ برنامه [ی کودتا] منی رفت تصور کرد
که 8ا به او خیانت شده بود 8ا رمز را شکسته بودند. [می بینم که شاه
قانون اساسی را با رمز به اجرا می گذاشت!] او سپس تصمیم گرفت که،
چون پادشاه مشروطه منی با8ستی به نیروی نظامی متوسل می شد [البد
ا دسته ا ـتوپ و تاـنک، ـبل ـب سرهـنگ نصـیری فرـمان ـعزل مصـدق را ـنه ـب
های گل ابالغ کرده بود!]، ز8را به خونر8زی، اغتشاش، رخنه ی شوروی

می اجنامید. لذا، او تصمیم به عز8مت به بغداد گرفت.

 ها8ی شده بودadviceسپس شاه در بغداد از سفیر آمر8کا خواستار «صالحد8د» ((
که «آـ8ا می با8ستی علیه مصدق موضعی علنی اختـیار کند و اکـنون چه کـند.» می
بینیم که ا8نجا شاهِ «تابع قانون اساسی» «با8ستی» از ارباب خود می پرسید که برای
اقدام بعدی خود چه دستور («صالحد8د») به او می داد. شاه «به فکر ا8ن بود که به
اروپا برود و خواستار صالحد8د فوری بود.» سفیر آمر8کا به شاه گفته بود که مطلب
را ـبه وزارت خارجـه ی آمر8کـا ارجـاع خواـهد داد و چنـین ـهم ـکرد. اـما «شـاه تأکید
ورز8ده بود که او از سلطنت کناره گیری نکرده بود و، درصورتی که از او خواسته

می شد [از جانب چه کسی؟ روشن نیست] وی به ا8ران باز می گشت.»
سپس سفیر بر8تانیا از دکتر جمالی نامی 8اد می کند که شاه از او خواسته بود به او
تلفن زند، چون او شاه را د8ده بود. شاه به جمالی گفته بود گه «منی خواست با من
[سفیر بر8تاتیا در بغداد] د8دار کند تا وضع پیچیده تر نشود، اما از «جاللی خواست
در8ابد آ8ا شما [وزارت خارحه ی بر8تانیا] بر ا8ن نظر8د که او می با8ستی اکنون علیه
مصدق علناً صحبت کند 8انه، و به نظر شما چه می با8ستی می کرد.» باز می بینیم

، چـون ـمی ترسـید خبرپادشاـهی ـکه ـمی خواـست قاـنون اساـسی را اـجرا کندـکـه 
ا سفـیر بر8تانـیا ـبه بـیرون درز کـند، از طرـ8ق واسـطه ای ـبه ـنام جمالـی  ازمالـقات اش ـب
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سفیر بر8تانـیا همارباب دیگر خواسته بود به او بگوید چه می بایستی می ـکرد. 
درخواست شاه را به وزارت خارجه ی بر8تانیا گزارش داد. 

 - در هفدـهم اوت/بیسـت و ششـم ـمرداد 8کـی از مسؤوالن اـمور اـ8ران در وزارت7
Cخارجه ی بر8تانیا به نام سی. تی. گـَـندی ( T Gandi. ) گزارش ز8ر را در اسناد .

وزارت خانه ی متبوع خود ثبت کرد:

) از سفارت آمر8کا [در لندن] چند8نHoughtonامروز آقای هاََُتون (
 کودـتای اـجنام شدهتلگـرام رسـیده از سفـارت آمر8کـا در تهـران در باره

 را به من نشان داد.بیست و پنجم مرداد]] شنبه/8کشنبه [نافرجام[
آنچه در ز8ر آورده خواهد شد اطالعات جالبی اند که از طر8ق مطبوعات

و بی بی سی در اختیار ما قرار نگرفته است:
ه سفارت ـبه نظـر ـمی رسـد کـه در ساعـات اولـیه ی صـبج گـزارش هاـ8ی ـب
ر ا8نکـه شـاه فرماـنی ـبرای ساـقط کـردن مصـدق و ر ـب آمر8کـا ـمی رسـید داـ8
انتصاب سرتیپ زاهدی صادر کرده ـبود. [البته سـفارت آمر8کـا از مدت
ها پیش آگاهی داشته بود که چنین فرمان ها8ی صادر شده بودند، چون
دست خودشان در کار بود، لذا واقعیت ا8ن است که «در ساعات اولیه ی
صـبج ـگزارش هاـ8ی ـبه سـفارت آمر8کـا ـمی رسـید داـ8ر ـبر ا8نکـه فرـمان عزل

مصدق برای وی با توپ و تانک برده می شد!»]
 (که آخر8ن نام روزنامهشجاعتا8ن نکته حائز اهمیت شناخته شد کـه 

ی اصـلی حـزب ـتوده اـست) تنـها روزناـمه ی تـهران ـبود ـکه خـبر کودتای
ادعا8ـی را روز 8ـک شنبـه [ی پیـش] داده بـود، و آن را از سیزدهم
اوت/بیست و دوم مرداد پیش بینی کرده و از دولت خواسته بود که از آن
جلوگیری کند، و از توطئه گران ادعا8ی در نیروهای مسلح نام برده بود.
در هیجدـهم اوت/بیسـت و هفـتم ـمرداد اـ8ن روزناـمه نوشـت ـکه مصدق
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بعـد از ظهـر روز جمعـه [بیسـت و سـوم مـرداد] از [برنامـه ی] توطئه
[توجـه کنـید ـمنی گوـ8د «ادعاـ8ی»!] مطـلع شـده ـبود، و ـبه توطـئه گران

]شجاعتاطالع داده شد که اقدام خود را به تأخیر اندازند. آن روزنامه [
کودتا را به د8دار سرتیپ شوراتسکپف [از نظامیان هوادار شاه] مربوط

– ان، ـپس از اظهـارات آـقای دالس– ه ـمی شـد  آمر8کا8ـی کـرد، کـه  گفـت
[وز8رخارجـه] و پرز8دنـت آ8زنهـاور، بـه عنـوان جاسـوس بـه ا8ـران اعزام
داشتـند. دسـتورات ادعاـ8ی آمر8کا8ـیان ـبرای براـندازی دوـلت [مصـدق] و
جانشیـنـی او توـسـط، مثالً، صالـح (سفیـر کنوـنـی ا8ـران در واشنگنت)
ر اسبق) ار و نخسـت وزـ8 ر اسـبق درـب [سرتـیپ] زاهـدی، حکیمـی (وزـ8

و/8ا [علی] امینی.

مسؤول وزارت خارجه ی بر8تانیا، پس از گزارشی از منت تلگراف های سفارت آمر8کا
در باره ی «مصاحبه ی مطبوعاتی» زاهدی، نوشت که 8ک کارمند سفارت آمر8کا
مکامله ی خصوصی سه تن از رهبران جبهه ی ملی را [از طر8ق شنود تلفنی؟] شنیده
ـبود داـ8ر ـبر ا8نکـه آـنان آمر8کـا را ـبه برناـمه رـ8زی کودـتای ادعاـ8ی متـهم ـکرده بودند.»
مسؤول وزارت خارجه ی بر8تانیا پس از ذکر نام دستگیر شدگان افزود که رئیس ستاد
ارـتش طـی ـ8ک مصاحـبه ی مطبوعاـتی کلیاـتی از «رواـ8ت دوـلت از توطـئه را عرضه

کرد.»
چناـکه پـیش ازـ8ن گفتـیم، از اـ8ن ـگزارش ـهم آشکـار ـمی ـگردد ـکه سـفارت آمر8کـا در
تهران در همان «ساعات اولیه ی صبح [بیست و پنجم مرداد] گزارش ها8ی» در8افت
می کرد «دا8ر بر ا8نکه شاه فرمانی برای ساقط کردن مصدق و انتصاب سرتیپ زاهدی
صادر کرده ـبود،» 8عنی سفارت آمر8کـا از جر8ان کودتا باخـبر ـبود. د8گـر ا8نکـه آقای
گـندی در 8ادداشـت ورارت خارجـه ی بر8تانـیا، برـغم کوشـش اش ـبرای اـفزودن لغت
«ادعا8ی» به دنبال لغت کودتا، چند بار، همانند سند د8گری مذکور در باال، دقت
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د8پلماتیک الزم را از دست می دهد و از «کودتا» سخن می گو8د و نشان می دهد
 پیشاپش با خبر شده بود.  کودتاکه خود نیز از

 -  سند د8گری به تار8خ هفدهم اوت/بیست و ششم مرداد، که از آرشیو آمر8کا8
ا و شرکـت دوـلت آمر8کـا در آن اسـت. اـ8ن سند ر کودـت ـبه دسـت آـمده اسـت، دال ـب

) ـکه سفـیر آمر8کـا در عراقBerryگزارشـی اسـت محرماـنه از شخصـی ـبه ـتام بِِـری (
بود.سفیر آمر8کا همان مطلبی را که در باال از قول سفیر بر8تانیا نقل کرد8م تأ8ید می
کند. او، از جمله، می نو8سد که شاه اظهار متا8ل کرده بود او را مالقات کند. سفیر
شـرح وقاـ8ع را چنانکـه شـاه ـبه او گفـته ـبود و در باال آوردـ8م ـگزارش ـمی کـند. افزون
برا8ن، شاه نگرش خود را در هواداری از غرب و سیاست وزارت خارجه ی آمر8کا دا8ر
ر نوشـته ی سفـیر آمر8کـا، شـاه از «سـه شـب بی اد آورشـد. بناـب ر حماـ8ت از او را ـ8 ـب
خوابی درهم شکسته و سرگشته بود، اما تُرُش رو نبود.» چنانکه می توان در سند

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــطـــــــــــــــــر از[ضمیمــــه د8ـــــــد، 
ســــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــهــــــیــــــــــــر

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــــــــــت.]
 چرا؟ چون ترد8د کمی توان داشت که درا8ن مطلب تطهیر شده سخن از دخالت و
ا توسط ر آمر8کـا از کشـف کودـت ز توضیحـی از سـوی سفـی ا و نـی عـدم موفقـیت کودـت
مصدق نرفته بود باشد، که منجر به شکست کودتا شده بود. از همین رو، به دنبال
آنچه تطهیر شده است می خوانیم که شاه هم با سفیر «اظهار موافقت کرد.» آنچه در
روا8ت سفیر آمر8کا با روا8ت سفیر بر8تانیا از قول او مطابقت دارد ا8ن است که سفیر
آمر8کـا از ـقول شـاه ـمی نو8سـد: «دو هفـته پـیش ـبه او پیشنـهاد شـده ـبود ـکه از 8ک
کودتای نظامی حما8ت کند. او ا8ن پیشنهاد را پذ8رفته بود. اما با اند8شه ی بیشتری
در ـباره ی آن او تصمـیم گرـفت ـکه چـنان اقداـمی ـکه ـبه آن دـست ـمی زد با8سـتی در
ـــر ا8ن، ـــا. بناـب ـــه ـ8ـــک کودـت ـــی او باشــــد، ـن ـــدرت قانوـن حیطــــه ی ـق
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ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــطــــــــــــــــــــــر از ســــــــــــنـــــــــــــد[
تـــــــطـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــده

.]اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
متی توان ترد8د کرد که ا8ن سه سطر مربوط اند به نحوه ی اجرای کودتا است که در
د8گر جا ها با ظاهری آراسته ی برکناری مصدق و انتصاب زاهدی، مجری کودتا به

ا آن زـمان از– سمـت نخسـت وزـ8ر عـنوان شـده اـند   امر8کـه هیچگـاه در مشروطـه ـت
اختـیارات ـشاه نـبود، ـبل از اختـیارات مجـلس ـبود. ا8نکـه سفـیر ـمی نو8سـد ـکه ـبه شاه
«تضمـین» داده ـشد ـکه «ترتـیب ـهم چـیز داده ـشده ـبود» ـخود حاـکی از کودتاست،
چه 8ک پادشاه مشروطه، اگر حق برکناری 8ک نخست وز8ر و انتصاب د8گری را می
داشت، می توانست و می با8ستی با ابالغ احکام خود در روز روشن وظیفه ی قانونی
خـود را اـجنام ـمی داد. تنـها دخاـلت آمر8کـا در کودـتا موجـب ـمی شـود، ـبرای رعا8ت
حـقوق بـین امللـلی، وزارت خارجـه ی آمر8کـا سـند را از گـزارش اقداماـتی کـه خالف

قوانین بین املللی اجنام گرفته بودند تطهیر کند.
ه علـت ا8نکـه مصـدق از اعزام ه سفیـر آمر8کـا گفـت کـه ـب بنابـر اـ8ن گـزارش، شـاه ـب
سرهنگ نصیری با نیروهای نظامی برای دادن «فرمان عزل» مصدق آگاهی قبلی داشته
و بـه «اقدامـات متقابـل» دفاعـی دسـت زده بـود، «هنگامـی کـه [نامبـرده] بـه منزل

 توسط مصدق دستگیر شد.»خودمصدق رسید، او 
« when the colonel Nasiri arrived at Mossdeqʼs house, he…    [ ]     

was himself arrested  »
رار نـبود نصـیری، ـبل شخص ه ی انگلیسـی اـ8ن اسـت کـه ـق معـنای ضمـنی اـ8ن جمـل

ر شـود، اـمـا،   چهبـجای آن شـخص دیـگر، نصـیری دستگـیر شد.د8گـری دستگـی
اً نخسـت وزـ8ر «مـعزول،» مصـدق. شاه کسـی ـقرار ـبود قرارـبود دستگـیر شـود؟ طبیعـت
سـپس ـبه سفـیر آمر8کـا گـفت کـه «مجـبور خواـهد ـبود ـفردا اطالعـیه ای علـیه مصدق

صادر کند.» اما «فردا»  بلوفی میان تهی بود. سفیر به واشنگنت اطالع داد که شاه–
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به اطالعات از وضع تهران نیاز داشت، 8عنی سفارت آمر8کا در تهران می با8ستی شاه
را از وضع کشور مطلع می ساخت.

 در ـگزارش ـمی خوانـیم که،پـــــــــس از تـــــطهـــــــــــــــیـــــــــر نـــــیــــم ســـطری
شاه تا «در8افت صالحد8د » از وزارت خارجه ی آمر8کا از صدور اعالمیه ای صرفنظر
کرد. شاه در ا8ن «فکر» بود که در اعالمیه اش بگو8د: «سه روز پیش او نخست وز8ر
مصدق را برکنار ساخته و سرتیپ زاهدی را به نخست وز8ری منصوب کرده بود، و
ا8ن اقدام را از ا8ن رو کرده بود که مصدق کراراً قانون اساسی را نقض کرده بود.» شاه
ه قانون ه تخـت خـود ـب ه هنگـام جـلوس ـب سـپس ـمی خواسـت بیفزاـ8د کـه «چـون او ـب

دروغاساسی قسم 8اد کرده بود به قانون اساسی احترام بگذارد و از آن دفاع کند  –
بزرگی که هیچ ایرانی، حتی ارجتاعیونی چون قوام و سید ضیاء، در آن زمان و نه
هیچ مورخی پس از سقوط او نپذیرفت، و حتی خودش هم در پیام تلوزیونی آبان

 او چـاره ای نداشـت جـز آنکـه نخسـت وزـ8ری را که–ـبدان اعـتراف کرد 1357
مطابق قانون اساسی رفتار منی کرد برکنار سازد.» شاه فرار خود از ا8ران را ا8ن گونه
توجیه کرد که گو8ا برای «ممانعت از خونر8زی» بود. او اعالم داشت که حاضر بود به

ا8ران باز گردد و به «مردم ا8ران خدمت کند»  و د8د8م که او بازگشت و چگونه–
قانون اساسی را کراراً نقض کرد و بجای «خدمت به مردم ا8ران» به حقوق و منافع آنان
خیانت کرد. «اما در ا8ن فاصله برای استقالل و امنیت ا8ران دعا می کرد که همه ی
ه دسـت حـزب غیرقانوـنی ـتوده بیفـتد.» سفیر ا8رانـیان راستـین اجـازه ندهـند کشـور ـب
آمر8کا افزود که «شاه کامالً در حیرت است که چرا برنامه [مسلماً برنامه ی کودتا]

شکست خورده بود. …» 
در ادامــه ی ســنـد ســـپــس خـــوانــــنــده از دانــســتــن مــطالـــب
چــــــــــــنـــــــــــــد ســــــــــطـــــر دیگـر تــــــــــطـهـــیـــــــــر شــــــــــــــــــــده از
که گـــــــــــزارش ســــــــــــــــــــــــفیـــــــــر مــــحــــــــــــــــروم مــــی شــــــــــــود،

– طـی آن سفـیر  تردـ8دی ـمنی ـتوان داشـت   باـ8د از کودـتای نافرجـام و نحـوه ی «–
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صالحد8د » آمر8کا برای باز گرداندن شاه به تخت سلطنت سخن رانده بوده باشد.
حرکت بعدی خود به صالحدید فوری نیازدر ادامه، سفیر می نو8سد که شاه برای «

اما بعداً به. او [شاه] گفت او منی با8ستی بیش از چندروز در ا8نجا می ماند، داشت
بزودی عقب او اـفزود اروپا خواهد رفت و امید وار  بود سراجنام به آمریکا برود.

کاری خواهد گشت چون خانواده ی بزرگی دارد و خارج از ایران امکانات بسیار
.» تأکیده افزوده.کمی را داراست

سفیر می افرا8د که، با توجه به 8أس شاه، کوشید با گفنت ا8ن مطلب که «امیدوار بود
او بزودی [به ا8ران] بازگردد و برمردم خود حکومت کند، مردمی که برا8شان آنقدر
امـیدوار اسـت» روحـیه ی او را تقوـ8ت کـند. اـما شـاه در جـواب ـبه سفـیر گـفت که:
«مصدق کامًال د8وانه و به نحو د8وانه واری حسود است، همانند ببری که بر هر چیز
زنده ای که در باال تر از خود در حرکت می بیند چنگ می اندازد.» سفیر افزود که،
بنا بر نظر شاه، مصدق فکر می کند که می تواند با حزب توده شر8ک شود و بعد با
زرنگـی سـر آن را کاله بگـذارد، امـا بـا ا8ـن کـار دکتـر مصـدق دکتـر بِنِـش ا8ـران [

Beneśنخست وز8ر چکسلواکی قبل ازدر دست گرفنت آن کشور توسط کودتای /
حزب کمونیست هوادار شوروی] خواهد شد.» 

ه تارـ8خ هیجدهـم اوت/ بیسـت و هفتم–9 ه ی د8گـری ـب ار محرماـن   در سـند بسـی
ر بِـدل سمـیت ( Walterـمرداد، کـه توسـط والـت Bedell Smith -ا در )، رئـیس سـی

زمان ر8است جمهوری ترومن و معاون سیا در زمان پرز8دنت آ8زنهاور که در آن روز
در بـغداد ـبود (و ـبه احتـمال ـقوی هـمان روز ـپس از شکسـت کودـتا از تـهران رسیده

بود)، می خوانیم:

پیام ضمیه [که از آرشیو برون گذاشته شده است] خود توضیح آن است و
وضع ا8ران را بطور بسیار خالصه بر شما روشن خواهد ساخت. آن حرکت
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رال ـهای ا8راـنی دسـت اـندر کار ر و تزـلزل ژـن ا] بخاطـر سـه روز تأخـی [کودـت
شکست خورد، و مصدق طی آن مدت هر آنچه را که داشت روی می داد
کشف کرد. در واقع ا8ن 8ک ضد کودتا بود [چون کشف شد!]، چه شاه
ـبـا امضــای فرـمـان برکـنـاری مصــدق در چارـچـوب اختـیـارات قانوـنـی اش
[!]عمـل ـمی ـکرد. آن پسـر پـیر [مصـدق] اـ8ن [فرـمان] را قـبول ـمنی ـکرد و
مأمور ابالغ و هر کس د8گری را که در آن دست داشت و وی می توانست
بیابد دستگیر کرد. اکنون ما با8د نگاهی کًال نو بر وضعیت ا8ران بیفکنیم،
و اگر بخواهیم چیری را در آجنا [ا8ران] جنات دهیم، با8د احتماالً خود را نزد
مصـدق عز8ـز کنیـم. تصـورم ا8ـن اسـت کـه ا8ـن امـر [عز8ـز کـردن مـان نزد

مصدق] به معنای کمی دشواری اضافی با بر8تانیا خواهد بود.» 

788 - «پیام ضمیه» که بدل-سمیت  به آن اشاره می کند (10 00 8. /-1753(
سندی است که، به دلیل حساس بودنش (اطالعات طبقه بندی شده ی امنیتی!) که
دخاـلت آمر8کـا خالف قوانـین بـین امللـلی در اـمور داخـلی اـ8ران (کودـتا ـبرای برکناری
مصـدق) را آشکـار ـمی تواـند کـرد از آرشـیو وزات خارجـه ی آمر8کـا حـذف شـده و
بجای آن تذکار8ه ضمیمه ی تلگراف بدل-سمیت نهاده شده است، که فتو کپی آن
در بخش اسناد پس از تلگراف بدل-سمیت آورده شده است. ترد8د منی توان داشت
که ا8ن سند «اطالعات طبقه بندی شده ی امنیتی» حاوی اطالعات افشا کننده در
مورد دخالت آمر8کا در کودتا برای برکناری مصدق است. حذف سند همواره دال بر
عمل زـشت، ضد اخالـقی، خالف قاـنون، و مستوجب مجازات اـست. همین سند،
که به احتمال قر8ن به 8قین، توسط خود معاون سیا نوشته شده بود. سند حذف خود
بهتر8ن دلیل بر برنامه ر8زی و شرکت آمر8کا در کودتا («آن حرکت») است. اگر غیر

– ازـ8ن ـبود  مثالً گزارـشی در ـباره ـ8ک سـیل ـ8ا محصوالت کشـاورزی  در دسترس–
ا امیدی، ا ـن ا بدل-سمـیت از بـغداد، ـب محقـقان ـقرار ـمی گرـفت. تلگـراف مـعاون سـی
ز کـردن» خـود نزد ران» و «عزـ8 ر وضعـیت اـ8 و ـب همچنـین از ضـرورت «نگاهـی کالً ـن
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مصدق صحبت می کند تا شا8د آمر8کا بتواند ذره ای از منافع اش را در ا8ران «جنات»
دهد، 

 مرداد دال بر کودتای در آن روز سیاه است.28  باز سند د8گری مربوط به روز –11
 مرداد25 اوت/16طی آن، سفیر بر8تانـیا از بغداد گزارش می دهد که ـشاه در روز 

«به نحو غیر منظره ای» وارد بغداد شده و تقاضا کرده بود که «چون مهمان سلطان
ا کفـیل وزارت خارجـه ی ـعراق» در هتـلی مستـقر شـود. شـاه ـبه هنگـام صـرف نـهار ـب
ـعراق ـبه او گفـته ـبود کـه «ـبه هـیچ وجـه مطمـئن نـبود کـه کـار درسـتی کـرده ـبود که
کشـورش را تـرک گفتـه بـود.» کفیـل وزارت خارجـه هـم بالفاصلـه سخنـان شـاه و
وضعیت او را به سفارت بر8تانیا گزارش کرد، چه می دانست که بر8تانیا در ا8ن امر
ر همـان مطلـبی را کـه در تلگـراف مورخ ود. در اـ8ن گـزارش سفـی صاحـب منافعـی ـب
هفدهم اوت خود گزارش کرده بود تکرار می کند،، بد8ن معنی که مدتی پیش از آن

اره ی اـجـرای  ا او متـاس گرفتهکودتاییکساـنی در ـب رای براـندازی دوـلت مصـدق ـب  ـب
بودـند و او نیز با ا8ن موافقت کرده ـبود، «اما بعداً ـبه ا8ن نتیجه رسیده ـبود که وی،
ا استـفاده از نیروهـای [نظاـمی] کاـفی برای همچـون پادشـاه مشروطـه، ـمی با8سـتی، ـب

 [کابینه]، بسادگی مصدق را برکنار می ساخت و سرتیپ زاهدیتضمین تغییر نرم
را به نخست وز8ری منصوب می کرد. ...» تا آن زمان در کجای دنیا پادشاهی برای
برکـناری قانوـنی نخسـت وزـ8ر هفـتاد و چـند ساـله ای (آن ـهم ـبه شـرط داشنت چنین

ود کهنیروـهای نظاـمی «کافی»» کابیـنـه نرمحقـی)، آن هـم تغییـر «  اعـزام کـرده ـب
محمد رضا پهلوی نیاز به مقابله ی نظامی با آن پیر مرد را الزم بداند؟ و بعد از اعزام

پرهیز ار «خونریزی»نیروهای گارد جاو8دان مسلح به تانک هم اعالم دارد که برای 
ا می رار کـرده ـبود؟ و حـال ـمی خواسـت سفـیر آمر8کـا ـبه او بگوـ8د کـه «آـ8 ران ـف از اـ8
با8ستی از در مخالفت علنی با مصدق در آ8د 8ا نه؟» آ8ا ا8ن امر دال بر تصمیم آمر8کا
ا) ـبرای براـندازی مصـدق نیسـت کـه در آن حلظـه هـم ـمی با8سـتی حرکت (و بر8تانـی
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بعدی شاه را تعیین می کردند؟ مگر آمر8کا حاکم ا8ران بود که می با8ستی به شاه می
گفت چه بکند؟ مسلماً آمر8کا حاکم ا8ران نبود، 8عنی هنوز نبود، اما حاکم بر شاه و
دربار پهلوی بود. آ8ا ا8نکه شاه منی خواست علناً با سفیر بر8تانیا در بغداد متاس بگیرد
و جمالی نامی را واسطه قرار داده بود تا از « صالحد8د» آن سفیر نیز برخوردار شود
ا مال شهرستاـنی مرجتـع، کـه از ا دـ8دار شـاه ـب دال ـبر دسـت نشاندگـی شـاه نیسـت؟ آـ8
ا در بـغداد نـیز ـمتاس داشـت – ا سـفارت بر8تانـی مخالـفان سـر سخـت مصـدق ـبود، و ـب

مالـ8ی ـکه ـبه شـاه گفـته ـبود از قطـع رواـبط د8پلماتـیک ـبا بر8تانـیا جلوگـیرد  دال بر–
دفاع ارجتاع مذهبی و همدستی بر8تانیا با هردوی آنان نیست؟ آ8ا ا8نکه شاه در برابر
ام شهرستاـنی، کـه همـه ی مذاکـرات دو نـفره را ـفوراً به مالی وابسـته و مرجتـعی ـبه ـن
سفارت بر8تانیا گزارش کرد، قسم 8اد کرد که از « صالحد8د های» او پیروی کند دال

بر پیروی شاه از ارجتاع مذهبی وابسته به بر8تانیا نیست؟ 
ا همچنـین گـزارش ـکرد ـکه شـاه « صالحدـ8د» مالی وابسـته ی مرجتـع را سفـیر بر8تانـی
پذ8رفت، دا8ر بر ا8نکه به جا8ی برود که بتواند «آزادانه و فوراً خواستار صالحد8د های
منا8ندگان بر8تانیا و آمر8کا شود.» آ8ا چنین عملی وابستگی شاه و آن مالی مرجتع را
به ـقدرت های امپر8الیستی بر مال ـمنی کـند؟ آ8ا پذ8رفنت نصاـ8ح مال شهرستاـنی مرجتع
برای مقابله با «توهین های» مصدق و مقابله با نهضت ملی ا8ران برای رها8ی از 8وغ
بر8تانیا نیست؟ آ8ا ا8ن گفته ی شاه به مالی مرجتع دا8ر برا8نکه که وی در انتظار آن
بود که مصدق «با تشو8ق سفیر شوروی، از سفیر آمر8کا بخواهد که ظرف چند هفته
ا مصدق ی آ8ـنده اـ8ران را ـترک کـند» توهـین ـبه نهضـت بیطـرف مصـدق نیسـت؟ آـ8
هرگز انتظاری جز عدم دخالت شوروی در امور ا8ران داشته بود؟ آ8ا ا8ن گفته ی شاه
ه مـردی چـون مصـدق نیسـت کـه طـی آن سـال هـای مبـارزه مـورد حمالت افتراـ8ی ـب
شوروی و افتراهای حزب توده بود؟ افتراها8ی که در طول تار8خ، بل جهان، بی سابقه
بودند. پاسخ به همه ی ا8ن پرسش ها مثبت است و سیاست های شاه هم طی بیست

و پنج سال بعدی ا8ن امر را بروشنی به اثبات رساند. 
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  سند د8گری، که از سفارت آمر8کا در بغداد نشأت می گیرد و تشر8ح اقامت–12
ا مقاـمات عراـقی، بوـ8ژه مقاـمات مذهـبی، اسـت، از شـاه در بـغداد و مالـقات ـهای او ـب
سفر او به عتبات نیز 8اد می کند. نکته ی جالب ا8ن است که متام حرکات شاه در ا8ن
مدت در عراق به سفارت آمر8کا گزارش می شد، حتی مقدار انعامی که شاه به خدام
در کربال داده بود. ا8ن امر نشان می دهد که تا چه حد شاه در دست سفارت های
بر8تانیا و آمر8کا حتت نظارت و فرمان بود. آ8ا چنین کسی می توانست از منافع ملی
ا8ران حفاظت کند؟ کسانی که بخت مطالعه ی گزارش های مالقات های محمد رضا
شاه، و پدرش، را با سفرای بر8تانیا و آمر8کا داشته اند می توانند شهادت دهند که ا8ن

پدر و پسر تا چه حد در دست قدرمتندان خارجی قرار داشتند.
دو نکته جالب هم در ا8ن گزارش مشاهده می شود. نخست ا8نکه، دولت عراق، با
تقاضای سفارت ا8ران برای حتو8ل هواپیما8ی که شاه با آن از رامسر به بغداد فرار کرده
بود مخالفت کرد، و در عوض از سفارت آمر8کا خواست تا آن را بفروشد و وجهش را
ا توجـه ـبه ا8نکـه در ـهر ـحال هواپیـما متعـلق ـبه دولت در اختـیار شـاه ـقرار دـهد. آـ8ا، ـب
ه ملـک شخصـی شـاه، اـ8ن کـار همدستـی دولت ود و ـن ران) ـب ران (8عنـی ملـت اـ8 اـ8
ارجتاعی عراق را با سفارت دولت کودتاگر آمر8کا به سود شاه و در راه سرقت از خزانه

ی ملت فقیر ا8ران برمال منی کند؟
نکته ی د8گر مطلبی است که در باره ی حضور اعضای حزب توده در میان ا8رانیان
مقـیم کربالو خطـر جاـنی ای ـکه حضـور شـاه در آن شـهر ـمی توانسـت ـبرای او داشته
باشد. مأموران عراقی مسلماً از سیاست های حزب توده بی خبر بودند، وگرنه چنین
نـظری ـمنی دادـند، چـه حـزب ـتوده ـبا داشنت افسراـنی در رـکاب ـهم شـاه و ـهم در کنار
زاهدی هرگز به فکر قتل شاه نیند8شید، چه رسد به ا8نکه به 8کی از اعضای خود در
کربال فرمان تیرانداری به شاه را بدهد تا سلطنت طلبان از فر8اد «شهید دوم کربال»

مداوماً گوش جهانیان را کر کنند! 
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ه تارـ8خ هیجدهم–13 از ـب ا را افشـا ـمی کـند ـب   د8گـر سـند ناشناخـته ای کـه کودـت
اوت/بیست و هفتم مرداد تلگرافی است که از سـفارت بر8تانـیا در بغداد به وزارت
خارجه ی آن کشور مخابره شد. در ا8ن تلگراف گفته می شود که شاه بغداد را (به

) به سوی رم ترک گفت، وBOACبهانه ی گرما) با 8ک هواپیمای بی او ِای سی (
ا8ن اقدام او برغم توصیه ی سفیر آمر8کا صورت گرفته بود، که از او خواسته بود دو
سـه روزی در بغـداد مبانـد تـا« صالحد8ـد» هاـ8ی از واشنگنت برسـد. در حاـلی که
آمر8کا8ـیان ـمی کوشیدـند وضـع را تغیـیر دهـند و شـاه را «فاحتاـنه» از همـان بـغداد به
تهران بازگردانند، شاه، که تاج و تخت را بوسیده بود و به تشو8ق امپر8الیست ها به
قماری دست زده و باخته بود، می خواست گر8بان خود را از بی آبرو8ی های بیشتری
خالص سازد و «به اروپا و سپس آمر8کا» برود و با «8افنت شغلی» خاتوده ی خود را
اداره کند. بد8ن سان می بینیم که کودتا، نه فقط به مردم ا8ران، بل همچنین به شاه
هم حتمیل شد، و شاه عروسکی بیش نبود که سراجنام با کارسازی منا8ندگان سیا در

 بهبهاـنی وعُظمام»سـفارت آمر8کـا چـون کرمـیت روزوـلت، ـبرادران رشیدـ8ان، «آـ8ات 
کاشانی و 8ارانشان فدائـیان اسالم، شعبان بی ـمخ، و اوباش زرخر8د جـنوب تهران به

 سال سللطنت و8رانگر ا8ران نائل آمد. 25
در ا8ن تلگراف از مقاصد شاه مطلع می شو8م که قرار گذاشته بود 8ک هفته ای در
رم اقامت کند و سپس به سوئیس، کشوری که در آن پول های سرقت شده را انباشته
ـبود، ـبرود. در رم همچنـین ـقرار بود برای «راهنـمون» های بیشـتر با سفرای آمر8کـا و

بر8تانیا متاس برقرار سازد.

  سند سیزدهم، از سفارت بر8تانیا در واشنگنت خطاب به وزارت خارجه ی آن–14
کشور، به تار8خ هیجدهم اوت/ بیست و هفتم مرداد، حاکی از آن است که وزارت
خارجه ی آمر8کا از سفارت خود در شهر رم (ا8تالیا) خواسته بود که با شاه «توصیه
می کند» که وی اعالمیه ای در باره رو8داده های اخیر در ا8ران صادر کند، و طی آن
تأکید بورزد که «برکناری مصدق و انتصاب زاهدی [به نخست وز8ری] توسط او از
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اختیارات قانونی او نشأت می گرفت، و او کشور را از8ن رو ترک گفت که اقتدار او
د8گر محترم شمرده منی شد و او می خواست از خونر8زی بپرهیزد.» در ا8نجا روشن
می شود که آنچـه در اسناد باال سفرای آمر8کـا و بر8تانـیا از قول ـشاه گفته بودـند، در
واقع توصیه خود آنان بود که در دهان شاه گذاشته بودند. اگر آن قصه ای که آن دو
سفیر از شاه در باره ی کودتا آورده بودند براستی گفته های خود او بود، پس چرا «
صالحد8د» وزارت خارجه ی آمر8کا برای »توصیه به شاه»  همانست که  ظاهراً خود

شاه به آنان گفته بود و آنان نیز آن گفته ها را گزارش کرده بودند؟
همچنین به شاه توصیه شد که اعالمیه ی وی اشعار دارد که «شاه به دور از کوشش
ا خـود قرباـنی کودتاـ8ی ـبود کـه توسـط مصـدق اجنـام گرفت.» ـبرای سازماندـهی کودـت
ـکدام کودـتا؟ دستگـیری نصـیری و گـارد جاوـ8دان کودتاـبود؟ در ا8نجـا ـمی بینـیم که
8ک بار د8گر دستگاه های تبلیغاتی امپر8الیستی با حتر8ف حقا8ق، و حتی گفته های
خود در اسناد مذـکور در باال، قصد انحراف افکـار عمومی جهان را داشتـند. جالب
ا8ن است که بازهم ا8ن وزارت خارجه ی آمر8کا بود که در باره ی آنچه اتفاق افتاده
بود به شاه دستور می داد چه بگو8د؛ به عبارت ساده تر، به شاه می گفت که بگو8د
که او خود چه کرده بود، همانند کودکی که پدر و مادرش به او می آموزند در برابر
مهمانان بگو8د که ، مثًال، روز گذشته در مدرسه 8ا جای د8گری چه کرده بود، 8عنی

برای «آبروداری» خالف آن چیزی را بگو8د که اتفاق افتاده بود! 
بنابر ا8ن «توصیه،» اطالعیه ی شاه پرونده را «روشن» می ساخت تا، در صورتی که
او روزی احتماالً به ا8ران باز می گشت، «موقعیت او محکم باشد.» در عین حال،
ر آن ـبود کـه احتمـال آن ـمنی رـفت کـه چنـین اطالعـیه ای وزارت خارجـه ی آمر8کـا ـب

تأثیری بر اوضاع جاری در ا8ران بگذارد.
رد کـه در باال نقل ر بدل-سمـیت اشـاره ـمی ـب ه تلگـراف والـت اـ8ن گـزارش همچنـین ـب
کردـ8م، داـ8ر ـبر ا8نکـه دوـلت آمر8کـا در حـال حاضـر خواـهد کوشـید رواـبط خـود را با
ا همچنـین اشـاره کـرد کـه ـقرار بود مصـدق «بهـبود بخشـد.» تلگـراف سـفارت بر8تانـی
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 مرداد) در ساعت شش بعد از ظهر از مصدق د8دار27هندرسون در عصر آن روز (
کند و وزارت خارجه سیاست خود را در پرتو آن مذاکرات تعیین خواهد کرد.

  ـ8ک 8ادداشـت سرّـی در وزارت خارجـه در لـندن، ـبه تارـ8خ  نوزدهـم اوت/–15
FOبیست و هشتم مرداد ( 371 )، همین نکات را تأ8ید می کند. ا8ن/ 104659

8ادداشت همچنین اشعار می دارد که والتر بدل-سمیت به سفیر بر8تانیا در واشنگنت
ه مصـدق خواهـد داد، 8عـنی ترجمـه ی ازات کوچکـی» ـب ود کـه آمر8کـا «امتـی گفـته ـب
د8پلماتـیک رواـ8ت هـمان «عز8زـکردن» خـود ـنزد مصـدق. همـین 8ادداشـت ـمی افزا8د
که تصور می رفت که توصیه آن وزارتخانه نیز ا8ن بوده باشد که بر8تانیا سیاست خود
زد مصـدق» را ز کـردن ـن ا سیاسـت واشنگنت مـوزون سـازد، 8عـنی سیاسـت «عزـ8 را ـب

بپذ8رد. عالوه بر ا8ن، سه امکان د8گر در لندن در نظر گرفته شد:
الف  پاسخ «درستی» برای بیان «اظهار ترحم» به شاه به او فرستاده شود،–

اما از توصیه به شاه حتت عنوان دخالت در امور داخلی ا8ران پرهیز شود؛
ب - او ترغـیب شـود ـکه روشـن دارد ـکه رفـتار وی (در برکـناری مصدق)

– مطابق با قانون اساسی بود  امری که، البته، صحت نداشت  و هنوز شاه–
ا8ران است و از سلطنت کناره نخواهد گرفت، و برکناری غیر قانونی اش را

نخواهد پذ8رفت؛
ج  او در کارزار سراسری علیه مصدق تشو8ق کنیم!–

- سپس در 8ادداشت وزارت خارجه در لندن افزوده می شود که تصور می رفت که
گز8نه ی (ج) می توانست حذف شود، چون هم با «شخصیت شاه متبا8ن» بود و
هم می توانست مناسبات او را احتماالً با هر کشوری که برای اقامت انتخاب می کرد

 در ا8ران و نزد8کی ما در گذشته با شاه ضروری میمنافع ویژه ی مادشوار سـازد. 
ا راه نخسـت ( ه، باـ8د توجـه داشـت که،1سـازد کـه ـم ) [اـلف] را برگز8نـیم.» البـت

ه ی انگلیسـی تامپسـون ( ) متذکـر شدهThompsonچنانکـه تار8خشـناس برجسـت
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است، نکات باال برای ضبط در پرونده های د8پلماتیک و تار8خنگاران آ8نده نوشته
می شد، گو8ی چنین کارها8ی خود دخالت در امور داخلی ا8ران نبودند! 

از ـسوی د8گـر، نو8سـنده 8ادداشـت وزارت خارـجه ـمی نو8سـد ـکه ممکـن ـبود استدالل
شود که شاه «با فرار چنین خفت باری هرگونه شنوندگانی را که پیام ها8ش ممکن بود
اً هر صالحد8دی را که به او داده داشته باشـند از دـست داده است؛ ا8نکـه او ضرورـت
شود نپذ8رد؛ ا8نکه، چون، به هر رو، منی توان روی او حساب کرد که در هیچ زمانی
در آ8ـنده توانا8ی رهبری را داشته باـشد، نگهداشنت او همچـون رهبری 8ا 8ک کانون

وفاداری ممکـن بیـهوده اـست»  نکاتی که هم شخصیت شاه را نشـان می داد و هم–
احترام ارباب را بر چاکر!

- اما، از د8گر سوی، آن 8ادداشت افزود که «ما نبا8ستی شاه را کالً شاه را همچون
ـ8ک رهـبر ممکـن اپوز8سـیون مصـدق نادـ8ده بگیرـ8م. دـعوای دائمـی او [ـبر سـر ـتاج و
تخـت]، اگـر ـنزد ـمردم اـ8ران زـنده نگهداشـته شـود، محـور 8سیجـی خواـهد ـبود برای
[داـمن زدن ـبه] احساـسات ضد-کمونیسـتی و میهـنی. و قاـبل تصـور اـست روزی او

ر اسـمـی   [8عـنی برناـمه سرو غـیر کمونیستی ایراـنی کوچکتربتواـند همچـون رهـب
پرسی کاکس به هنگام نهضصت جنگل] نقش مفیدی ا8فا کند.»

- نو8سنده ی 8ادداشت همچنین افزود که «در مجموع، به نظر می رسید که نفعی
چند و ر8سکی اندک در پیروی از خط مشی آمر8کا، دا8ر بر ترغیب شاه برای اظهار
ا8نکه وی مطابق قانون اساسی اقدام کرده است و همچنان پادشاه قانونی ا8ران است،
ا مصـدق برحذر ه جـنگ تبلیغاـتی ـب ا با8سـتی او را از وارد شـدن ـب ا ـم وجـوددارد. اـم

دار8م، که طی آن مصدق و دستیاران او مسلماً دست باال را خواهند داشت. »
- او همچنین 8اد آور شد که وزارتخارجه، با توجه به نبود مناسبات د8پلماتیک با

)، در مشـاوره ـبا همکارانMalletاـ8ران، «با8سـتی تصمـیم را ـبر ـسر و8کـتور ماـلت (
آمر8کا8ی اش، واگذارد.»

- نو8سنده همچنین توصیه کرد که «اگر قرار باشد که شاه نفوذی را در ا8ران حفظ
کـند، وی با8ستی در خاور میانه اقامت گز8ـند نه در اروـپا.» ـبا علم به ا8نکـه شاه از
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سلطـنت قطـع امـید ـکرده ـبود و ماـ8ل ـبه اقاـمت در ـ8ک کشـور عرـبی نـبود، نو8سنده
8ادداشـت وزارت خارجـه اـفزود کـه آـنان ـمنی توانستـند او را « صالحدـ8دی» دهند،
بوـ8ژه اـگر چنـین صالحدـ8دی ـبرای اقاـمت در کشـور ـهای عرـبی ـبرای او «ـبدون تردی
ناخوشا8ند» می بود. او افزود که «حد اکثر» کاری که وزارت خارجه ی بر8تانیا می
توانست اجنام دهد ا8ن بود که به او متذکر شود که، «اگر قرار باشد او نفوذی را در
ا8ران کند،» بهتر ا8ن می بود که او در نزد8کی ا8ران اقامت گز8ند تا در اروپا. البته،
دلـیل اصـلی اـ8ن اـمر از نـظر دو وزارت خارـجه اـ8ن ـبود ـکه بهـتر ـمی توانستـند ـشاه را،
مثالً، در بغداد 8ا قاهره کنترل کنند تا در سوئیس، که پلیس اش از دولت بر8تانیا 8ا

آمر8کا دستور منی گرفت.
جالب ا8ن است که در کشورهای همسا8ه ی ما نیز عقیده محافل سِیاسی بر آن بود

 از سـفارت آمر8کـا در3مصدق از طرـ8ق ـ8ک کودـتای نظاـمی ساـقط شـد. در گزارشی
قاهره آـمده اـست که «ا8ن ـباور به نحـو گسترده ای در محاـفل مصری، و ظاهراً د8گر
محافل عرب، را8ج است که ا8االت متحده به ا8ن رو8داد [کودتا] 8ا کمک رساند 8ا
عمًال آن را از آغاز8د و به اجرا گذاشت، که منتج به براندازی مصدق و بازگشت شاه
به ا8ران شد.» گزارش د8گری از وابسته ی امور هوا8ی آمر8کا در بغداد ضمیمه ی ا8ن
گزارش به واشنگنت فرستاده شد، که از مکامله ی 8ک افسر آمر8کا8ی با 8ک سرهنگ
نیروی هوا8ی عراق در همین باره سخن می گفت. افسر عراقی کسی بود که، پس از
ا تهـران شـاه را همراهـی کـرد، و ه بـغداد، از پا8تخـت ـعراق ـت از گشـت شـاه از رم ـب ـب
استنباط وی در باره ی کودتا و دخالت آمر8کا با8ستی طی سفر مشترکش با شاه به
تـهران تأ8ـید شـده ـبوده باشـد. بناـبر ـگزارش سـفارت آمر8کـا در قاـهره ا8نکـه آمر8کـا در
کودتای علیه مصدق دست داشته بود در میان همه ی گرا8ش های سیاسی مصر را8ج
بود. در ا8ن گزارش می خوانیم: «ا8ن افراد [مصری] عالقمند اند به ا8ن اشاره کنند
کـه شواهـد ضمنـی دال بـر دخالـت آمر8کـا وجـو دارنـد (مثًالد8ـدار سرهنـگ نورمن

3 “Wide Spred Belief  That US Engagement [Made] Return of the
Shah,” by Jefferson Caffery,” USNA, 788.11/9-153.
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شوارتسکپف از ا8ران درست پیش از کودتا [توجه کنیم که خود سفارت آمر8کا در
ا مصـدق [حاویکودتامصـر از « ر هندرسـون ـب » سخـن ـمی گوـ8د]، مکاـمله ی سفـی

تهدـ8دات در غـروب بیسـت و هفـتم ـمرداد] درسـت پـیش از حرکـت هـای طرفداران
ر عـدم اعطای ر ـب ه کـه دوـلت آمر8کـا در تصمـیم قبـلی خـود داـ8 سلطـنت، و اـ8ن نکـت
کمک مالی به [مصدق] ا8ران جتد8د نظر می کند.)» ا8ن گزارش همچنین افزود که
اخوان املسلمین «با کمی شرمساری، خود را در همان سمتی می بیند که قدرت های
غربی قرار دارند، 8عنی ا8نکه از سقوط مصدق استقبال می کند، چون وی "ا8ران را به

سوی کمونیسم سوق می داد."».

در نیمروز نوزدهم اوت/بیست و هشتم مرداد شخص د8گری در وزارتخارجه بر8تانیا
در ز8ر 8ادداشت باال اظهار نظر کرد که: «ا8ن قابل بحث است که بهتر8ن سیاست ما
ر اسـاس اـ8ن ـفرض ناخوشا8ـند اداـمه دهـیم که اکـنون دسـت شسنت از شـاه اسـت و ـب
ه نظـر ـمن ا8ن ر کمونیسـم اسـت. ـب ران و تنهـا سـد در براـب ازع اـ8 مصـدق حاکـم بالمـن

 توجه کنیدنگرشی نادرست می بود. به هیچ وجه قطعی نیست که سرکوب کودتا [
 و فرار شاه مصدق را به پیروزی خواهد رساند. ممکن است ا8ن رو8دادها بهکودتا ]

احساـسات ضـد مصدـقی ای ـکه در ـطول زـمان انباشـته شـده اـند جرـقه بزنـند. گزارش
های امروز از سفارت آمر8کا در تهران [چون تظاهراتی که کرمیت روزولت با اوباش
زرخر8دش به راه انداخته بود] ا8ن نظر [من] را تأ8ید می کنند. ...» می بینیم که
ه وزارت خارجـه ی بر8تانیـا نیـز ارسـال می گـزارش هـای سفـارت آمر8کـا مستقیمـا ـب
شدند، اگرچه نو8سنده ی 8ادداشت با8د، چون 8کی از خدام ا8نتلیجنس سرو8س 8ا
فردی در ـمتاس با آن اداره، از اخبار تهران مستقیماً با خبر ـبوده باـشد. وی همچنین
افزود که «حماـ8ت» بر8تانـیا از شاه ا8ن خطر را داـشت که اقدامی را از سوی مسکو
حتر8ک کند، اگرچه «نفرت» بر8تانیا نسبت به مصدق «آنقدر شناخته شده است که
حماـ8ت از شـاه در وضـع ناخوشا8ـند کنوـنی اش مسلمـاً در مسکـو موجـب شگفتی
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نخواهد شد.» همان مسؤول بر8تانیا8ی افزود که چون «آمر8کا8یان مصمم اند شاه را
ا «بسخـتی می ترغـیب کنـند کـه او مطاـبق قاـنون اساسـی عمـل کـرده اسـت،» بر8تانـی

توانست از آن دنبال روی نکند. با

ا (16 ه ی بر8تانـی CAB - سـر اجنـام مـا در صورجتلسـه ی کابیـن 128 26 p2, f /   .

103 اگر) از قول لرد پرز8دنت می خوانیم که «ا8ن عقیده منطقی است ـکه، /388
ق نشـده بود ران] موـف ی [در اـی ای نظاـم ن کودـت ، کوششـی بـرای 8ـک انقالباـی

کمونیستی در ا8ران اجنام می گرفت؛ و ا8ن به نفع ما بود که سرتیپ زاهدی به نحو
ا ناـبودی [تدر8جـی دوـلت] دکـتر مصـدق، در آن مستحکـم ـتری مستـقر شـود چـه، ـب
وقت 8ک رژ8م کمونیستی تنها تالی [می] بود.» در جلسه ی کابینه همچنین معین
شـد ـکه دوـلت زاـهدی ـبه «کمـک ماـلی ـفوری از خـارج نیازمـند ـبود.» وی همچنین
ود اـ8ن کمـک را در اختیـار دوـلت زاهدی زود کـه احتماالً دوـلت آمر8کـا آمـاده ـب اـف
بگـذارد. لرد پرز8دـنت نیز افزود که اگر ـقرار باشد که بر8تانـیا «کل چشم انداز نفوذ
خود را در ا8ران را فدا نکند» آن دولت می با8ستی دست به دست آمر8کا به اعطای
کمک مالی به دولت زاهدی اقدام کند و راه حلی سر8ع برای اختالف ا8ران و بر8تانیا

بر سر نفت بجو8د.» 
نخست وز8ر چرچیل، که با نامه ی خود از طر8ق هندرسون به شاه تضمین حما8ت
داده ـبود، «اـ8ن نقـطه نـظر [ـلرد پرز8دـنت] را تأ8ـید ـکرد.» او اـفزود ـکه «در اوضـاع و
اً کـمی از کار احوال کنوـنی ـبرای آمر8کا8ـیان سـهل ـمی ـبود ـکه، ـبا صـرف مـقدار نسبـت
ا طـی سـال ـهای درازی بهـره ـبرداری کنـند.» ـلذا، او اظـهار امـیدواری کـرد که بر8تانـی
ر اسـاس [همکـاری] آمر8کـا و بر8تانیـا اجنام «وظیفـه ی حماـ8ت از دوـلت زاهـدی ـب

شود.»
سراـجنام، متأسفاـنه، به علت اهمال نیروهای ملی-چپ، کودتای دوم در حالی موفق
شد که هم شاه لباس عزای سلطـنت پوشـیده ـبود و هم آمر8کـا و بر8تانـیا از بازگشت
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شاه به قدرت مأ8وس شده بودند. ا8ن کودتای دوم به ابتکار کرمیت روزولت و عمال
ان و رادران رشیدـ8 ا از ا8نتلیجـنس سروـ8س، چـون ـب ا و عمـال استقراضـی سـی د8گـر سـی
منا8ندگـان ارجتـاع سنتـی، بـا همکـاری مشتـی افسـر وطـن فـروش، مال8ـان ارجتاعـی با
ان اسالم، و در حـدود ـ8ک هـزار ـتن اوـباش زرخرـ8د جـنوب شهـر و همکـاری فدائـی
دروازه قزو8ن و در رأس آنان محمود مسگر، طیب رضا8ی، شعبان جعفری، و ...،
در اوج ـشادی بیـهوش کنـنده نیروـهای ضـد درـبار و امپر8الیسـم، و در عـین ـحال عدم
هشیاری آنان نسبت به ابرها8ی که در افق روزهای بعد از بیست و پنجم مرداد شکل
اری اـ8ن خطـای نابخشودـنی نیروهای ه سهوـلت اـجنام گرـفت. فاجعـه ـب ـمی گرـفت، ـب
ملی-چپ هنگامی آشکار می شود که درمی 8ابیم که کودتای دوم درست در زمانی
بسهولت موفق شد که سران دول امپر8الیستی در وزارتخانه های خارجه و رؤسای سیا

و ا8نتلیچـنس سروـ8س  در عـین ا8نکـه ـمی کوشیدـند شـاه را برـغم مـیل و ـ8أس اش،–
برای آ8نده ای مبهم در منک بخوابانند  از شاه دست شسته بودند و قصد داشتند–

 ایرانیخود را نزد مصدق «عز8ز کنـند» و به او امتیازاتی بدهـند، 8ا خود را برای «
 آماده سازند.جتزیه ی ایران،» 8عنی غیر کمونیستی کوچکتر

همچنین با8د در نظر داشت که سیاست خصمانه ی شوروی نسبت به نهضت ملی
Lavrentiبالفاصله پس از برکناری، بر8ا ( Beria معاون و جانشین واقعی استالین (

توسـط خروشچـف و همدستاـنش، چـون مولوـتف، بولگانـین، مالنکـف، و ...، در
، تغیـیر اساـسی ـکرده ـبود، اـما عُـمال محـلی ـکا. ژ. ب. در ا8ران،1953اواـخر ژوـئن 

چـون کیانـوری، هنـوز از قمـاش بر8ـا بودنـد و مانـع از آن شدنـد کـه اقدامـی برای
پیشگیری از کودتای د8گری  مثالً با دستگیری ـ8ا قتل سرتیپ زاهدی که افسران–

رد. بدـ8ن سان،– وده بودـند  صـورت گـی محافظـش اعضـای سازمـان افسـری حـزب ـت
سرنوشت ملت ا8ران، نه فقط از نظر سیاسی و اقتصادی، که بو8ژه فرهنگی، نه تنها

برای پنجاه سال گذشته، بل آ8نده ی نامعلومی رقم خورد. 
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برغم توصیه ی سفیر آمر8کا در عراق دا8ر بر ا8نکه شاه «دو سه روزی بیشتر در بغداد
رای صالحدـ8د ( ه درخواسـت شـاه ـب ا ا8نکـه پاسخـی از واشنگنت ـب )adviceمباـند ـت

) عازم رم شد. سفیر بر8تانیاBOACبرسد،» وی با هواپیمای بی. او. ای. سی. (
نیز از طر8ق شخصی به نام دکتر جمالی همان توصیه را به شاه کرد، اما شاه گوشش
بدهکار نبود. او افزود که شاه قصد داشت 8ک هفته در رم مباند و سپس به سوئیس
برود.» سفیر نوشت که او چنین می فهمید که در رم شاه «به احتمال قوی با سفرای

 شاه و ثر8ا که4بر8تانیا و آمر8کا متاس برقرار خواهد کرد تا صالحد8دی در8افت دارد.»
بدون گذرنامه از ا8ران فرار کرده بودند و با گذرنامه های عراقی، هد8ه دولت عراق،

 5وارد رم شده بودند.
در بیسـت و هفتـم مـرداد، هنگامـی کـه خبرنگـاران از شـاه پرسیدنـد کـه آ8ـا او به
ر صرفنظـر کـردن از تخـت و ـتاج چـه جوابی ر ـب ران داـ8 ر خارجـه ی اـ8 درخواسـت وزـ8
داشـت، شـاه گـفت: ـمن از تخـت و ـتاج اکـنون صرفنظـر نخواـهم ـکرد.» در پاـسخ به
ا8نکه آ8ا او از ا8ران فرار کرده بود، شاه به خبرنگاران گفت: «ا8ن راست نیست. من
از کشـورم ـفرار نکـرده ام.» در پاـسخ ـبه ا8نکـه آـ8ا او ـبه اـ8ران ـباز خواـهد گشـت، شاه

 بنابر گزارش سفارت بر8تانیا در6اظهار داشت: «احتماًال، اما نه در آ8نده ی نزد8ک»!
ر موفقیت ود،» امـا هنگامـی کـه خـب رم، شـاه ـپس از ورودش «آشکـارا قاطـی کـرده ـب
کودتای دوم رسید، به نظر می رسید که در «حال کیف کردن بود.» سفیر بر8تانیا بر
آن بود که آنچه در آن روزهای پر دردسر بر شاه گذشت «مطمئناً، به نحوی از انحاء،

7در طرز تلقی آ8نده ی شاه نسبت به زندگی بدون تأثیر نخواهد بود»

4 British Embassy, Bagdad, to Foreign Office, 18 August 1953, FO
371/104658.
5 American Embassy, Rome to State Department, USNA, 788.11/8-
1953.
6 American  Embassy,  Rome,  to  Department  of  State,  USNA,
788.11/8-1853.
7 British Embassy, Rome, to Foreign Office, FO 371/104658.
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  سراـجنام، برـغم ـ8أس ـنزد شـاه، و بوـ8ژه همچنـین در وزارتخاـنه ـهای کودتاچی،–17
شاه که از خوشحالی در پوست خود منی گنجید با عطش کینه ای سیراب نشدنی به
ا8ـران بازگشـت. سفیـر بر8تانیـا در بیسـت و ششـم اوت گـزارش کـرد کـه شـاه در

) را دربست کرا8ه کرده بود وKLMبازگشت به ا8ران 8ک هوپیمای کا. ال. ام. (
نخست به بغداد رفت. او سپس با 8ک هواپیمای نیروی هوا8ی عراق عازم عتبات شد

 8و به شهر جنف وارد شد. در آجنا او به ز8ارت مقبره ی حضرت علی رفت.
ـپس از بازگشـت به ا8ران، و چه جنا8اتی که وی نکرد  جنا8اتی که فرصـت طلبان–

اره ی ران، حـتی اخالق متـعارف در ـب اـمروزی، کـه از نهضـت مـلی، سـعادت ـمردم اـ8
پا8بندی به ارزش انسانی روی گردانده اند، نزد همکاران شاه جشن می گیرند.

ا آشکـار ـمی سـازد نامه18 ه بر8تانـی - سـند د8گـری کـه وابستگـی شـاه را همچنـین ـب
ا8ست که چرچیل پس از بازگشت شاه به وی نوشت. چرچیل، با توجه به آنچه شاه
ا ـپدرش و احمـد شـاه ـکرده ـبود، ـبر آن شـد ـکه ـبرای رـفع «بی ا ـب اره رفـتار بر8تانـی در ـب

ا در ناـمه یPathologicalاعتمـادی آسـیب شناساـنه ی» ( ) شـاه نسـبت ـبه بر8تانـی
خود به تار8خ بیست و ششم اوت/چهارم شهر8ور به شاه بنو8سد: 

همچـون ـ8ک حاـمی سلطـنت مشروطـه و مخاـلف د8کتاـتوری، مسـرورم که
ببینم مردم شما [اوباش] از آن اعلیحضرت [در بازگشت به ا8ران] استقبال
اً نـهار خوشا8ـندی را ـکه، ـبا نگـاه ـبه تـهران از بلـندی [کاخ ـمی کنـند. غالـب

ا ـهم در   صـرف کردـ8م ـبه ـ8اد ـمی آورم، و قالی1942/1321سعدآـباد] ـب
ز8با8ی را که پس از آن شما برای من فرستاد8د ما8ه ی لذت مداوم من است.
مطمئن هستم که اکنون که مصدق رفته است حل مسئله ی آبادان و بطور
کـلی اختالف ـبر ـسر نـفت میسـر اـست، [اـمری] ـکه ـتا ـحد ز8ادی ـهم برای
منافع ا8ران و هم منافع بر8تانیا قابل قبول خواهد بود. ما آرزو8ی ندار8م جز

8 British Embassy, Bagdad, to Foreign Office, FO 371/104659.
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ران باشیـم، امـا بهـروزی و حیثیـت در ـ8ک کشور آنکـه شاهـد بهـروزی اـ8
بـندرت ـبر اـساس ضـبط زورمنداـنه [ی اـموال د8گـری] حاصـل ـمی شـود. در
مورد نکات مورد اختالف [در مسئله ی نفت]، ما با طیب خاطر خود را

در اختیار داوری قرار داده ا8م. 
به نظرم می رسد که مصدق کاری جز لطمه به هر دوی ما نکرد. اگر می
می توامن از جهتی به ا8ران کمک برسامن، بدون آنکه به کشور خودم لطمه

زمن، خواهشمندم مرا [از آن] آگاه کنید.
با آرزوهای نیک صمیمانه برای آن اعلیحضرت و قلمرو کهنسال و مشهور

شما،

و8ــنستـون چرچــیــل 

و شاه در پاسخ اش نوشت:

از پیام شادباش دوستانه و آرزوهای نیک شما عمیقاً قدردانی می کنم.

ران برای ارزه مـلت اـ8 ه مـب ا توجـه ـب ا شـاه خواسـت کـه اـ8ن مکاتـبه محرماـنه مباـند. ـب اـم
استیفای حقوق خود از شرکت استعماری نفت و همچنین کودتای بیست و هشتم
مرداد، که ملت ا8ران با فراست در8افته بود که دولت امپر8الیستی بر8تانیا در آن دست
داشته بودند، شگفت انگیز نیست که شاه از دولت بر8تانیا تقاضا کند که منت ا8ن دو
نامه محرمانه مبانند، چه افشای آن ها می توانستند چون مهر دست نشاندگی شاه بر
پیشانی اش بدرخشد. هراس شاه و بر8تانیا از نام بردن از توطئه ی کودتا آنقدر ز8اد
بود که، چنانکه در سند ماقبل آخر می خوانیم، چرچیل منی خواست که حل مسئله
ر اـ8ن، سرتیپ ا باشـد. عالوه ـب ی نفـت بفورـ8ت مطـرح گـردد و ابتکـار از آن بر8تانـی
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ا اطالع داده ـبود ـکه او «قصـد داشت ا محرماـنه ـبه بر8تانـی زاـهدی نخسـت وزـ8ر کودـت
ملت ا8ران را در مورد وضعیت سخت اقتصادی شان «آموزش دهد،» به ا8ن امید که
ا8ن درس فشاری برای حل مسئله ی نفت ا8جاد کند، 8عنی به زبان ساده از مخالفت
مردم ا8ران با حل مسئله ی نفت به ضرر ا8ران و به سود بر8تانیا کاسته شود، 8ا آنکه
اـ8ن فشـار بکـلی از بـین ـبرود. وزارت خارجـه ی بر8تانـیا خواسـتار اـ8ن ـبود ـکه فرصت

کافی در مورد ا8ن «آموزش» به زاهدی داده شود. 

EP1051  سراجنام آخر8ن سند (–19 12 /  / FO 248 ) به تار8خ شانزدهم/ 1543
، حاـکی از و گشاـ8ش سـفارت در تهران، 8عـنی شـش ـماه ـپس از کودتا1954فور8ـه 

عدم رضا8ت مردم از کودتا و حل مسئله ی نفت به ضرر ا8ران  که دو ده بعد شاه–
خـود ـبدان اعـتراف کـرد  و براـندازی مصـدق از طرـ8ق کودتاسـت. ـبه اـ8ن سـند که–

را8ت مشهورنوشته ی وز8ر مختار جد8د بر8تانیا در ا8ران، و سفیر بعدی، سر دنـیس 
Sirاست ( DenisWright   .نظری بیفکنیم (

 حل مسئله ینوشـت كه «منش پیچیده ی حاکم بر فكر ایراـنی،» وی ـبا اـشاره به
اره اش مشغـول مذاكـره بود)نفـت  ا در ـب رارداد كنسرسـیوم كـه دوـلت كودـت  بعضاً(ـق

بستـگی خواـهد داـشت «ـبه تواناـیی ـما در بازـسازی ـباور آـنان [ایرانـیان] ـبه حسن
ا.»  سـفارت بر8تانـیا، ـپس از ـ8ك ـقرن، د8گـر صالح ـمنی دـ8د كـه برخـی ا8رانیاننیت ـم

«دسیسه چین» را كه به د8دار سفارت می رفتند بپذ8رد و «كارداران باجتربه ی پیشین»
خـود در اـمور اـ8ران را در سـفارت تـهران ـبه ـكار گمـارد. راـ8ت نوشـت ـكه، اـگر چـه در

وجود نداشت،  ای»صریح اللهجها8ران «افكار عمومی به معنای غربی اش به شکـل 
 «آن احساسات عمومی ای» كه دكتر مصدق بر علیه بریتانیا «برانگیخته بود»اما

 از نظردر سال های اخیر «بیشتر از گذشته براحتی و مداوماً متبلور می شدند.»
کاردار سـفارت بر8تانـیا، «هیستری [!] ملی» در دوران دولت مصدق، كه سر تیز آن
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 او افزود9بوـ8ژه متوجه بر8تانیا ـبود، از سوی مردم «بآسانی فراـموش نخواهد نشست.»
ا ـبر آن بودـند كهکـه، از سـوی د8گر،  «برـخی شاـهدان مطـلع و دوسـتدار» بریتانـی

غالب ایرانیان نسبت به بریتانیا «بی اعتماد» بودند و «بسیاری از ایرانیان از ما
بدشان می آید» و این نظر «آنقدر غالب» بود و «بنحو قانع كننده» ای بیان می

 «بهصاحبان ا8ن نظر برآن بودند كه،شد، كه منی شد «نسبت به آن بی اعتنا ماند.» 
غـیر از عناـصر متعـصب، مصـمم ترـین دشمـنان» بریتانـیا در مـیان «ایرانـیان جوان

. درمیان توده ی مردم،حتصیل كرده،» یا به عبارتی، «طبقه ی متوسط» دیده می شد
كه «تواناـ8ی» ای جز «بـیان فرآ8ـند ناپخته ی افكار سیاـسی» را نداشتـند، «اقدام دكتر
مصدق بر ضد شركت نفت ا8ران و انگلیس و سفارت [بر8تانیا] 8ك پیروزی ملی تلقی

 چه اعترافات دردناکی، در عین حتقیر ملت ا8ران.می شد.»!
 مرداد منی رود، ز8را وی با28در گزارش او سخنی از محبوبیت آ8ت اهللا کاشانی پس از 

پشت کردن به نهضت ملی هواداران خاص خود را نیز از دست داده بود.

 ـمرداد در اسـناد د8گـری ـهم ـمورد تصد8ق28حماـ8ت ـمردم از مصـدق حـتی ـپس از 
ا در فور8ـه  ا در اـ8ران ـبود. سـفارت بر8تانـی /بهمن1954منا8ندگـان د8پلماتـیک بر8تانـی

ا طـی گزارشـی ـبه لـندن، برـغم تکـرار دروغ های1332 ، 8عـنی پـنج ـماه ـپس از کودـت
پیشین اش دا8ر بر ورشکستگی اقتصادی کشور در زمان مصدق و «بی اعتبار شدن»
ا حـزب تـوده،» 8عنـی شکیباـ8ی دموکراتیک مصـدق بـه علـت «ناتواـنی در مقابلـه ـب

ا آن حـزب، ناچـار از ـگزارش اـ8ن شـد ـکه « طی دو سال دکتر مصدق منادمصـدق ـب
» ا8رانـیان ـبود، و دوـلت زاـهدی، برـغم اعمـال قدرـتش، خواستارخواـست های ملی

«احـترام» ـمردم ـبه خـود ـبود، اـما «ـبه درجـه ی معتنابـهی از حماـ8ت فـعال [ـمردم] بی
صرفنظر ازحزب توده، اکثریت مردم احتماالً هنوز خواستار مصدقبـهره اسـت. 

9 “Feelings  in  Persia,”  Wright  to  Eden,  16  February  1954,  EP
1051/12; FO 248 /15143. (تأ+ید افزوده)
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اند ... » گزارش سفارت همچنین افزود که «اکثریت بزرگ» نامزد ها مجلس
10،هیجدهم یا به حمایت دربار، یا دولت، یا هردو [به مجلس] راه خواهند یافت

چون روشن بود که مردم به آنان رأی منی دادند. 
Chکر8ستوـفر وودهاُس ( M Woodhouse. . افسر عالیرتبه ا8نتلیجـنس سرو8س ،(

ا کـیم رو زوـلت رهـبری ـکرد، در ـمورد کودتای ـکه اـجرای برناـمه ی کودـتا را هـمراه ـب
بیست و هشتم مرداد می پرسد :آ8ا، اگر ما می توانستیم عواقب کودتا پس از بیست
و پنج سال را پیش بینی کنیم، [باهم] همان کار [کودتا] را می کرد8م؟ می بینید که
تصور او چنین است که اگر عواقب آن را هم پیش بینی کرده بودند، باز هم به همان
کودـتا دسـت ـمی زدـند. وودهاُـس ـمی افزاـ8د ـکه، اـما در چنـین صورـتی ـمی توانستند

ا شوـند! او همچنـین مـی نو8سـد کـه اکـنون نگـاه ـبـه  عملیاتماـنع از عواـقب کودـت
/ـکار آساـنی اـست –1979) چـون نخستـین ـگام فاجـعه ی اـ8ران در کودتا (چکمه

ـات هارلیـنـگ ( ـه عملـی ـه آســان اســت کــه ـب ـن گوـن ـه همـی Harlingeچنانکــه ـب
Operationهمچون نخستین گام در جهت جنگ داخلی 8ونان بنگر8م، اما آنچه (

 پیش بینی می کردند چیز1953«ما،» 8عنی ا8نتلیجنس سرو8س 8ا بر8تانیا، در ـسال 
1979د8گری و غیر از آنچه بود که در سال   در ا8ران اتفاق افتاد؛ 8عنی چیزی/1357

1973روی ـمی داد شبـیه آنچـه ـکه در افغانسـتان بیـن  1980 و /1352  رخ/1359
داد: برانـدازی 8ـک سلطنـت ضعیـف توسـط نیروهـای ملـی، کـه  سپـس بـه دست
کمونیست های بومی افتاد، و پس از آن ارتش سرخ برآن غلبه کرد. او می نو8سد که
«پیش بینی منی کرد8م که شاه [در سال های پس از کودتا] نیروی جد8دی به دست
آورد و آن را ـبه طـرز هوسبازاـنه و و ظاملاـنه ای ـبه ـکار گـیرد.» او ـمی افزاـ8د ـکه آنان
(ا8نتلیجنس سرو8س) تصور منی کردند که «دولت آمر8کا و وزارت خارجه ی بر8تانیا
در اداره او [شاه] در راهی منطق به نحوی فروما8ه ای ی شکست بخورند.» در آن
زمان آنان تنها از آن احساس راحتی می کردند که «خطری که منافع بر8تانیا را تهد8د
10 Tehran  Embassy  to  Foreign  Office,  12  February  1954,  FO
(تأ+ید افزوده) .371/10986
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می کرد رفع شده بود.» وودهآس همچنین خاطرات ا8دن را به شهادت می طلبد که
در آن نوشـت ـکه آن شـب «دوران نقاـهت» هنگاـمی ـکه از سرنگوـنی مصـدق ـبا خبر

 11شد، «با آسا8ش خوابیدم.»
ه «بیراهـه» رفنت حکومـت شـاه از «خـط دخلواه» وودهـاس، در عـین ا8نکـه معـترف ـب

– امپر8الیست هاست  خطی که معلوم نیست چه بود  در مورد کودتا کوچکتر8ن–
عذاب وجدانی ندارد، و از8ن نیز شرم ندارد که بگو8د که، اگر عواقب آن کودتا را
هم پیش بیـنی کرده بودـند، باز هم بدان ـبه همان کودتا دـست می زدـند. به عبارت
ساده، منافع آزمندانه، ضد انسانی، و ضد دموکراتیک آن دو قدرت بزرگ باالتر از
سرنوشت ا8ران و خاورمیانه است. با ا8ن همه، سفیر کنونی بر8تانیا در تهران، جِفری

Jَادامـز ( Adams. M)، هماننـد مادلیـن اُلبرا8ـت (  Albright.وز8ـر اسبـق امور (
خارجه ی آمر8کا، در مورد کودتای بیست و هشتم مرداد هم معترف به اجنام آن است
و هم از «اقدام کشور» اش بخاطر شرکت در آن کودتا «ابراز ناراحتی می کند» و می

اع نیست،»  امـری کـه زخـم خوردگـانِ دچار12ِگوـ8د «اـ8ن بخـش از تارـ8خ قاـبل دـف
کابوس منی توانند درک کنند.

افزون بر ا8ن، ادعای ا8ن افسر ا8نتلیجنس دا8ر بر ا8نکه ، اگر بر8تانیا ناچار می شد ا8ن
کار را از نو اجنام دهد، عواقب آن را پیش بینی می کردند سخن پوچی بیش نیست،
چون پیش بینی پیامد های اعمال 8ک د8کتاتور پس از بیست و پنج سال غیر ممکن
بود؛ ا8ن حکمی است که بطور منطقی از تعر8ف د8کتاتور استنتاج می شود. بعالوه
پیش بینی عوامل  (فاکتور های) بسیاری که در روند اجتماعی-سیاسی 8ک جامعه
تأثـیر ـمی گذارـند ـبه هـیچ وجـه میسـر نیسـت، چـون ـقوت و ضـعف عواـمل و واکنش
ا تأثـیر پذـ8ری از آن ـها، غـیر قاـبل محاسبه ا آن ـها، ـ8 پیچـیده ی اجتمـاع در مقابـله ـب
ژه ا8نکـه وزن مخصـوص عواـمل سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، و ... طی اسـت، بوـ8
11 Christopher Montague Woodhouse, Something Ventured, St.
Albans, Hert., p. 131.

، دوشنبه ششم آبامناهاعماد ملی  مصاحبه ی جفری اَدامز با سرگه راسقیان در12
1387.
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ه ی نفـت در ان طـرح مسئـل ال، در جرـ8 وان مـث ر مـی 8ابنـد. بعـن روـند برخوردهـا تغیـی
مجلس شانزدهم برای کسب درآمد بیشتری برای ا8ران، نه امپر8الیسم بر8تانیا نه نیروی
اً به ر رخدادهـا ضرورـت ا حـدس بزـند، کـه سـی د8گـری ـنی توانسـت پـیش بیـنی کـند، ـ8
ا بیسـت و هشتـم مـرداد خواهـد اجنامید. ا سـی ام تیـر، ـ8 نخسـت وزـ8ری مصـدق، ـ8
هیچکس منی توانست سیر جنبش و رودررو8ی آن را با مخالفان خارجی و/8ا معاندان

داخلی، با آن همه پیچ و خم ها و همه ی فراز و نشیب ها، محاسبه کند  که طی آن–
)) نیست، وdeterministها چه خیانت ها8ی که نشد  ز8را روند تار8خ جـبری –

محاسبه های تأثیرات عوامل در حال تغییر (با تغییر وزن مخصوص آن ها طی زمان)
غیر ممکن است. کافی بود 8کی از عوامل نتواند در حلظه ی حساس مؤثر واقع شود.
مثالً، اـگر فدائـیان اسالم، ـ8ا شـاه (ـهر رواـ8ت از قضـیه را بپذ8رـ8م) رزم آرا را ـبه قتل
نرسانده بودند، جر8ان نهضت ملی سیر د8گری را طی می کرد. اگر در روزهای پیش
ا زاهـدی، کـه از اعضای از کودـتای بیسـت و هشـتم ـمرداد افسـران محاـفظ شـاه و/ـ8
سازمان نظامی حزب توده بودند، به دستور حزب آن دو، 8ا 8کی از آنان، به نحوی از
انحاء را ترور کرده بودند، بیست و هشت مردادی روی منی داد، 8ا مقابله ای از نوع
د8گر با نهضت رخ می داد، که نتا8ج آن مسلماً با پیامد های بیست و هشتم مرداد

متفاوت می بودند.
از سوی د8گر، ادعای وودهاس از8ن نظر نادرست است که بر8تانیا و ا8االت متحده ی
د، در ساخنت دستگاه ه از د8کتاـتوری نظامـی شـاه حماـ8ت مـی کردـن آمر8کـا آگاهاـن
جهنمی ساواک شرکت جستند، در مدح و ثنای شاه از طر8ق مطبوعات ارجتاعی و
دـست راسـتی در جـهان کوتاـهی نکردـند و ـهر روز او را در خـط د8کتاـتوری ـقوی تر
ساختند. چرا؟ چون به اعتراف خودشان در ارز8ابی های سفارت ها8شان در تهران،
رار ـمی گرـفت، چـون کسی ا همـه ی معاـ8ب اش ـمی با8سـتی ـمورد حماـ8ت ـق شـاه ـب

د8گری منی توانست به آن نحو مؤثر محافظ منافع آنان  به معنای امپر8الیستی کلمه–
 در ا8ران و منطقه ی خلیج فارس باشد. 8ک نقل قول از سفیر بر8تانیا در آن سال ها–

برای پرتو افکندن به پوچی ادعای وودهآس کافیست:
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م شـاه، برغـم همــه  ی معاـ8ب اش و نگرانی... مـن عقیـده دارم کـه رژـ8
افزا8نده ای که برای ما ا8جاد می کند، بهتر8ن [رژ8می] است که ا8ن کشور
ـمی تواـند در آ8ـنده قاـبل پـیش بیـنی انتظـارش را داشـته باشـد [!] اـ8ن 8ک
قضاوت اخالقی نیست، ... عقیده دارم که در مورد ا8ران ا8ن امر صحت

13دارد.

ـمی بینـیم ـکه افسـر ا8نتلیجـنس سروـ8س کر8ستوـفر وودـهآس ـنه تنـها ـبه کودـتا معترف
ا  ضـروری می اسـت، ـبل همچنـین تکـرار آن را در صـورت ـلزوم دـفاع از مناـفع بر8تانـی
دانست، چون منافع دول بزرگ غربی در ا8ران بجز با د8کتاتوری نظامی شاه میسر منی
شد. حال، اگر کسانی پیدا شوند که با ژست «آکادمیک» صدها صفحه سیاه کنند
ران را ـفدای درآمد اه کـرد کـه حاکمـیت اـ8 داد،» «مصـدق اشتـب کـه «کودتاـ8ی رخ ـن
تعیین شده (8ا غرامت تعیین نشده) از سوی امپر8الیست ها نکرد،» و ... آب در
هاون می کوبند، حتی اگر متقلبانی پیدا شوند باز خود را بدروغ «آکادمیک» معرفی
از هـم سودی ا را چـون «دانشمـند» و آکادمـیک» بستا8ـند، ـب کنـند و منکـران کودـت
نخواهند برد، چه حقا8ق مذاکرات مصدق شناخته شده اند و محققان راستین ا8رانی

 و ... ا8ن مطالب را14و انیرانی، چون مصطفی علم و مارک گاز8وروفسکی، ها8س،
بررسشـی کـرده انـد، و عالقمندانـی کـه ما8ـل بـه افتـادن بـه چـاه هـای دروغ و دغل

13 Sir Denis Wright, “Prospects for the Shah’s Regime and Possible
Repercussions of his Demise,” 26 August 1966, to Foreign Office;
FO 371/186664. 
14 Heiss,  “International Boycott  of  Iranian Oil  and anti-Mosaddeq
Coup of  1953,”  in  Mohammad Mosaddeq and the  1953 Coup in
Iran, Syracuse, 2004.

ت،» م. عـلـم، دون نـف م، «اقتصـاد ـب ه فصـل هیجدـه د ـب ن بنگرـی درت، و همچنـی ت، ـق نـف
 تهران، اصول،
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«آکادمیک های» قلمزن زرخر8د دولت بوش نیستند می توانند به چنین نوشته ها8ی
رجوع کنند.

♫

در پا8ان ا8ن نکته ی مهم را هم 8ادآور شو8م که آن دسته از مخالفان نهضت ملی که
مدعی می شوند مصدق به اسطوره بدل شده است، اما ا8ن امر را امری ضد تار8خی
می منا8انند، ا8ن اشتباه را مرتکب می شوند، 8ا ا8ن ناآگاهی تار8خی خود را آشکار
می سازند، که هیچ کس منی تواند خود را به اسطوره بدل سازد. اسطوره ها آفر8ده
ی روان نیازمند مردمان به شخصیت ها8ی است که جوابگوی خواست های تار8خی
آنان باشند. تار8خ ا8ران، و جهان، مملو است از اسطوره های گوناگون که بنابر نیاز
هر 8ک از جوامع به وجود آمده اند: کیومرث اولین انسان به روا8ت زرتشتیان، و
اولین پادشاه به روا8ت شاهنامه ی فردوسی؛ کیخسرو، رستم 8ا سیاوش و بابک خرم
رای شیعیان؛ ان و ...؛ حسـین ـبن عـلی ـب رای دوران سلطـه ی عـرب برا8رانـی دـ8ن ـب

)، بنیادگذار افسانه ایThéséeقهرمانان افسانه های 8ونانیان باستان، و بو8ژه تِزِه (
) دارـنده ی افساـنه ای همـین مـقام برای8Romolusوـنان، ـبرای آـنان؛ روموـلوس (

رومـیان باستان؛ موسی ابن عمران، برای قوم 8ـهود؛ کورش ـبزرگ هم، که با وجود
وسعت اطالعات دقیق تار8خی درباره ی زندگی او به اسطوره ای تبد8ل شده است

Niccolo و نیکولـو ماکیاولّـی (– Machiavelli  (شهریار) در کتـاب اش  Il

Principeوس، و تزه ) خـود او را در کنـار سـه چهـره ی د8گـر: موسـی، روموـل
(شخصیت های اساطیر د8نی، قومی و ملی) 8کی از چهار بنیانگذار جهان باستان
ـمی خواـند، چـیزی از ـ8ک اسـطوره ی ـبزرگ ـکم ندارد؛ و8لـهم ـتل ـبرای سوئیسیان
(درام ِ شیلر، که در اصل ر8شه در 8کی از افسانه ی کهن ا8رانی دارد)؛ کور اوُغلو؛
ه بعـد) ـمی ستا8ـند د(ر اصل قهرماـنی کـه ترکـان و آذری هـا (از دوران شـوروی ـب
مجموـعه ای از افساـنه های ترکـمن ـگردآورده توـسط محـقق لهستانی-روـسی ـبه نام
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ام  Alexander Chodzkoالکساـندر چودزـکوُ [ شعر] اـست ـکه در کتاـبی ـبه ـن
1842 بسال 15های مردمی ایران یافته در ماجراها و بدیهه گوئی های کوراوُغلو

وادور آ8ـنده در آمر8کای وار، چـه گـوارا و ساـل در لـندن منتشـر شـد)؛ سیمـون  بولـی
Milośقهرمان های تار8خی صربستان  چون میلوس اوُبلیچ، (–التـین؛  Obelič (

قاـتـل سلـطـان ـمـراد عثماـنـی فاحت صربسـتـان و بوسـنـی؛ چرـ8ـک ـهـای هاـ8ـدوک (
Haidukد؛ و )، کـه در نبـرد هـای کوهستاـنی علیـه ترکـان عثماـنی مـی جنگیدـن

ا ا8نکـه ساـتراپ عثمانـیان شـد –Marcoباالخـره پرـنس مارکـوی ( ) صربستاـنی، ـب
ه ی میهـنی، و حماسـه هـای ملی ه هـا، تراـن ان مـلی و منجـی در افساـن چـون قهرماـن
صربستان سینه به سینه نقل شده، به اسطوره بدل شده اند و عز8ز داشته می شوند،

و امثالهم.

باـ8د تأکـید ورزـ8د کـه اسطـوره هـای واقعـی مـلت هـا ساخـت دستگـاه هـای تبلیغاتی
نیستند، چه، اگر چنین بود، رضاخان می با8ستی، با آن همه کوشش پنجاه و هفت
ساله، به اسطوره ای مردمی بدل می شد، اما می بینیم که نشد. استالین هم که به
ـمدد دستگـاه عظـیم تبلیغاـتی اش چـند دـهه ای ـبه اسـطوره ای رسـمی ـبدل ـشده بود،
چنـدان دوامـی نـیـاورد، ز8ـرا اسـطـوره هـای ساختـگـی، چـون از هیـچ نـوع حقیقت

اجتماعی و روان جامعه نشأت نگرفته اند، د8ر 8ا زود فرو می پاشند.

15 Specimens of the PopularPoetry of Persia as found in the
Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-
Minstrelof Northern Persia; and in the Songs of the People
inhabiting the Shores of the Caspian Sea, orally collected and
translated, with philological and historical notes, London,
1842. 
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بناـبر اـ8ن، اـگر مصدق  مردی که حتی درج و انتشار نام او در میهـنش، حتی در–
ر املعـارف هـا، ـبه ـمدت ـ8ک رـبع ـقرن بکـلی ممـنوع ـبود – لغتناـمه ـهای معتـبر و داـ8
اسطوره شده است، به علت منش، شخصیت و زندگی خارق العاده ی اوست؛ نه!
ا8ن ناشی از «توطئه» ی هوادارانش 8ا جبهه ی ملی ا8ران ... نبوده است. در تار8خ
بشر بسیاری از افسانه ها 8ا اسطوره ها، مانند منونه ها8ی چون کورش و بابک و ...
که در باال از آنها 8اد شد، از تار8خ واقعی سرچشمه می گیرند؛ 8ا آنکه رو8داد ها و
شخصیت ها8ی واقعی که بخش مهمی از واقعیت های مربوط به آنها در هاله ای از
ابهام پوشیده مانده، در نتیجه ی انتقال سینه به سینه، به اسطوره 8ا حتی افسانه بدل
اً کوشـش ـهای تار8خشناسـان ـبرای ارز8اـبی هرـکدام از گـروه اخیر ـمی شوـند، و غالـب
کمتر به نتیجه می رسد، تا چه رسد به ا8نکه آماتورها8ی زرخر8د با عدم صداقت
علمی بجای تار8خشناسان حرفه ای ـبه قـلب واقعیات تار8خـی دـست زده، تا مگر،

تیامی صوری و موقتی ا8جاد منا8ند، اما در دراز مدت البرای اجتناب از روان پر8شی،
آن واقعیت تار8خی همچنان به صورت کابوس در ر8شه و روان آنان ژرف تر و جزئی
از تشکـل شخصـیت آـنان گرد8ده، و ماـنع ازآن می شود که قربانـیان کاـبوس بتوانند

خالصی 8ابند.

)۱۳۸۷ (پار8س، ششم آبامناه 16خسرو شاکری

اسناد انگلیسی این مقاله در همین تارمنا پخش میشوند.

 در ت]میل این مقاله از +مک سه تن از دوستامن سپاسگزارم.16

45


