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  مريكا به دولت روحانيآپيشكش 

  1 >مردادا 28سازمان سيا وقيام  تازه سند<ضميمه  تحرير

  حقوقدان -اميرفيض

را اخي که سندی را زيرا ،باحذف واژه تازه استقبلی  عنوان تحريررِ يتغي ،نخستين اصالحی که الزم است
 در ا تازه تلقی نميشود و، موضوعن عنوان تازه داده شدهآه کرده وبارائه سال  ۶٠سازمان سيا  بعد از

 ،ده استمريکا برای نزديکی با جمھوری اسالمی ارائه داآکه   >ب خزينه دوست گرفتن استآ باواقع <
 مريکاآذرخواھی دخالت مريکا با عآلبرايت وزيرخارجه آکه خانم   است یتن سياسدرست درتعقيب ھما و

ن تحت عنوان رشوه ھای وزارت خارجه آکه مشروح  ؛مبادرت کرد ١٣٣٢مرداد سال ا ٢٨درواقعه 
  .درج است ١٣٧٩مريکا به جمھوری اسالمی درسنگر اول خرداد ماه سال آ

  ؟، سند تازه نيستچراسند سيا

گاه نباشند وبرای اولين مرتبه آن آ ، متوجه موضوعی است که مردم ازتازه اقرار سند تازه ويا اعالم و
   .سدگاھی عامه ميرآبه 

ن سازمان وبمنظور ارائه حسن نيت به دولت آسيا يک اقدام نمايشی  اطالق تازگی به سند ابرازی سازمان
   .روحانی است

مريکا آمريکا برای نزديکی ودلجوئی ازجمھوری اسالمی ازمداخله آلبرايت وزيرخارجه آنکه خانم آپس از
که اين ندامت خود دليل واعتراف عالی ترين  ؛اظھارندامت کرد ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨ن وقايع درجريا

وبکارت وتازه بودن سند اخير  محسوب ميشود ٣٢مريکا دروقايع سال آبه دخالت  مريکاآمقام سياسی 
رئيس سازمان سيا درجھت استحکام بخشيدن به اظھارات خانم وزيرخارجه  ،بی اعتبارميسازد سيا را

  :، بالفاصله چنين گفتمريکاآ

مرداد دراختياراين سازمان است واين مدارک سوای ا ٢٨ھزار صفحه سند ومدرک مربوط به کودتای <
  >ستا اسناد سری واسناد حاوی بررسی کارشناسان سيا

 ن اشاره شدهآاسناد سری واسناد حاوی بررسی کارشناسان  که دراظھارات رئيس سازما ن سيا به 
 > کارشناس نيويورک تايمزجمزريزن< يکی ازمقامات سابق سازمان سيا دراختيار دونالد ويلبر  يلهبوس

  ٢٠٠٩ژوئن  ١٨وريل وآ ١۶نرا درشماره ھای آ دراموراطالعاتی قرارميگيرد وروزنامه مزبور
   .منتشرساخت وسپس اين سند درسايت نيويورک تايمز قرارگرفت

سال قبل درمارس  ١۵شرشده وامروز دردسترس محققين قرارگرفته متنی که بوسيله نيويورک تايمزمنت
صفحه  ١٩٣نی سازما ن سيا  دروردرتيراژ محدود وباطبقه بندی سری به عنوان بولتن د ١٩۶۵سال 
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 ه داشته> مورخ اداره کل خاورنزديک سيا برعھددين داجمنتشرشده است ويرايش ونشراين بولتن را <
   است ...........

  مرداد)ا ٢٨(سرشاپورريپورتروکودتای                                                                           

  ٢ .سند مزبور دليل است که ادعای تازه بودن سند سازمان سيا واھی وغيرواقعی است

  دليل ديگر

   :اشت) اظھاردششم اوت( ١٣٣٢مرداد سال امريکا درپانزدھم آيزنھاور رئيس جمھور وقت آ

صبح  ،گاه استآن آمريکا ازنتايج آسيا موجب نگرانی شديد است وآ توسعه طلبی کمونيست ھا در<
مد که دکترمحمد مصدق نخست وزيرايران سرانجام توانست خودراازمجلس که نسبت آامروزدرروزنامه ھا 

ھا  کمونيست از. البته برای رسيدن به مقصود به سياستھای اومنتقد بود رھا کند ومجلس رامنحل ساخت
  .مدد گرفت

 جمله ايران اقدامات الزم را از سياآمريکا به منظورجلوگيری ازتوسعه کمونيست درکشورھای آدولت 
سيا مسدود شود وما مصمم آدرنيسم موورده وتصميماتی گرفته است ودرھرحال بايد راه توسعه کآبعمل 

  >به اين کارھستيم

مريکا درمداخله واقدام عليه حکومت مصدق خطر بلعيدن آمھم سندمزبور نشان ميدھد که يکی ازاھداف 
ين م به اميزنھاور گفته که ما ساکت نمی نشينيم ومصآايران بوسيله کمونيستھا بوده است  واينکه 

بعنوان  نراآسال  ۶٠نقدر مخفی نبوده که سازمان سيا بعد ازآمريکا آکارھستيم دليل براين است که تصميم 
   .دبدھپنھان ارائه  رــــيک سّ 

دکترمصدق بزودی ناچارخواھد شد < :مجله نيوزويک نوشت مرداد)ا ١٨گوست ھمان سال (آدرنھم 
حزب توده مايل است شاه که نھا شکست خواھد خورد آکمونيستھارادراداره کشور شريک کند ويادربرابر

 يرانيان بودهيک قدرت معنوی درکشورايران بشمارميرود ووجودش ازقرنھا قبل جزء فرھنگ ومنش ا
   .است ازکاربرکناربشود

  برداشت ازنوشته نيوزويك 

يزنھاور را تائيد ميکند صراحتی دارد برنقش شاه درحفظ آبرداشت ازنوشته نيوزويک عالوه که ترس 
 ٢٨نطور که دروقايع نرا عنوان ميکند  واين مسئله ھماآتماميت ارضی کشور که روزنامه نيوزويک 

تنھا درھمين روزھای وانفسا ھم ن روزنامه بااھميت تلقی شده است اصلی است که آمرداد ازطرف ا
   .کارگشاستراھکار و

  شواهد منتشرشده ديگر

                                                
آن اعالم درست بوده، ادعای  سال پيش ايران را نابود و سوزانده است. اگر ۴٠کھنه مربوط به بيش از چند سال گذشته سيا اعالم کرد اسناد  - ٢

 ک-تازه اخير درست است آن روز به مردم دروغ گفته شده است. ح ادعايی تازه بودن سند اخير نادرست است واگر سند
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اسناد وشواھدی  ،مردادا ٢٨لبرايت واظھارندامت ايشان بمناسبت دخالت دروقايع آپس ازاظھارات خانم  
ان وھمچنين ازمداخله درامورداخلی ايرمريکا آوقصد  منتشرشده است که بسيارمھم وبيان کننده ماھيت
   .دليل تازه نبودن سند ارائه شده سازمان سياست

  نجا که مورد استفاده سنگرقرارگرفته عبارت است از:آ ن اسناد تاآکليت 

نامه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی به  -نامه نيويورک تايمزانتشارگزارش سازمان سيا درروز
نامه علياحضرت  -٣٢ويورک تايمز درباره وقايع سال سرمقاله روزنامه ني -ک تايمزويورروزنامه ني

  )٧٩متن نامه ھا درسنگراول خرداد(                                              .شھبانو به روزنامه تايمز

بور تيتر سرمقاله مز ؛داختصاص دا ٣٢مرداد سال ا ٢٨روزنامه نيويورک تايمز مقاله اساسی خودرابه 
  > مرداد کارخود مردم بودا ٢٨، بزرگ نکنيد را سياچنين است <

   :نکته مھم است مزبور متضمن دومقاله 

  >ودشت شاه ايران بگقيام مردم برای برکناری مصدق وبازنخست تائيد وتاکيد براين حقيقت است که <

کودتا فقط به اين دليل بنتيجه رسيد که مردمی که نه حقوق < :درتوضيح اين قسمت نيويورک تايمز نوشته
مريکا بودند نه انگليس ونه حتی ازسوی دول خارجی حمايت ميشدند ازفرصت استفاده کرده آ بگير

  >ومصدق راساقط کردند

توضيح نيويورک تايمز دقيقا منطبق با صراحتی است که درکتاب پاسخ به تاريخ ونامه واالحضرت 
   .مده استآپھلوی  شاھدخت اشرف

ست که ازباب مثال به عمليات مريکا درامورکشورھاآقسمت دوم سرمقاله نيويورک تايمز متوجه دخالت 
 رد ، ويتنام وکشورھای ديگراشاره کرده و، يونان، سالوادور، پاناما، شيلیگواتماال سری وجاسوسی در

   .مرداد تائيد نموده استا ٢٨نھايت شکست کودتای سيا رادر

  نكات برجسته ازاسناد مزبور

   :نکات برجسته ازگزارش سازمان سيا درروزنامه نيويورک تايمز حاوی مراتب زيراست

دست اندازی بمنابع نفتی ايران  ٣٢مريکا وانگلستان درامورايران درسال آانگيزه اصلی مداخله  -١
   .بود

ايران  وردن دولتی درآ مصدق وروی کارجرای برنامه مداخله درامورايران برداشتن ا ھدف از -٢
   .تن دھد نفتی  بود که به امضای يک قرارداد منصفانه

   .رئيس کل سازمان سيا برای انجام اين برنامه يک ميليون دالر اعتبار منظور کرد ،دالس -٣
مريکا طی ديداری طرح کودتا آ بريتانيا و ینمايندگی سازمان اطالعات ١٩۵٣اوائل ماه ژوئن  -۴

فريقاوخاورنزديک درسازمان سيا آکرميت روزولت رئيس بخش  بعد کردند وچند روزراتصويب 
سرانجام روز يازدھم ژوئيه ھمان سال  ،وارد تھران شد تاعمليات کودتا راشخصا رھبری کند

   .نرا صادرکردآيزنھاوردستوراجرای آ ژنرال 
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عزل مصدق ونخست شاه ازاولين روز طرح کودتا مشکل اصلی بود که ھمچنان ازامضای فرمان  -۵
   .وزيری سرلشگرزاھدی خودداری ميکرد

مريکا درايران درمالقات با مصدق به اوگفته آ سون سفيررھند[لوی] مده است که آدرگزارش  – حاشيه

گفته شده که چيزی که سبب شد تا  ؟بينيديا مايليد که تانکھای ارتش سرخ رادرخيابانھا تھران بآ ؛بود
ھندرسون به شاه گفته  ری زاھدی را امضاکند ھمين عبارت راشاھنشاه فرمان عزل مصدق ونخست وزي

  )پايانکه شاه باھمه مالحظاتی که درعزل مصدق ونخست وزيری زاھدی داشته باين کار رضايت ميدھد (

، شاه سرانجام موافقت کرد که باسرلشگرزاھدی وتعدادی انگشت شمارازافسران روز دھم اوت -۶
ازامضای فرمان انتصاب نخست وزيری زاھدی سرباززد دراين ھمکاراومالقات کند ولی ھمچنان 

تد نزد شاه بفرس وقت سازمان سيا مجبور شد اسدهللا رشيديان عامل سازمان اطالعاتی بريتانيا را
اين پيام که اگر اعليحضرت حکم عزل مصدق ونخست وزيری زاھدی را امضا نکند  کرميت  وبا

 از اوت دکترمصدق را ١٣ت  سرانجام شاه روز  روزولت با عصبانيت ايران راترک خواھد گف
  ) اوت يعنی سه روز اعالم نگرديد ١۶اين خبرتاروز (نخست وزيری عزل کرد 

مد معاون او درلشگر گارد بازداشت شد افسران وسربازان آ سرتيب تقی رياحی درمقام مقاومت بر
  طرفدارشاه به محل ھای مختلف شھراعزام شدند ........

نھاراتشويق کرد که آمنحل کرد وفرماندھان  ارد عمل شد وواحد ھای ھوادارشاه راسرتيپ رياحی و
مده بودند بجای دستگيری مصدق آبامصدق ھمراھی کنند ودرنتيجه نيروھائی که برای بازداشت مصدق 

   .خود دستگيرشدند سرلشگر زاھدی نخست وزير وافسران ھمکاراوفرارکردند

عليه مصدق شکست خورد وارتشيان ھوادارمصدق مراکزحساس   راديو تھران اعالم کرد که کودتا -٧
   .دراختيارخود دارند انظامی ر

ھای طرفدارمصدق نوشتند که سلسله  ه. روزنامرفتشاه ايران ابتدا به عراق وسپس به رم  -٨
   .خرين روزھای خود رسيده است  وطرفداران مصدق مجسمه شاه راپائين کشيدندآپھلوی به 

اه ازکشور مقرسازمان سيادر واشنگتن ازکرميت روزولت خواست ھرچه شبدنبال عزيمت  -٩
به شرط ولی اوامتناع کرد واصرارکرد که ھنوزبخت اندکی وجود دارد ترک کند  ازودترتھران ر
 ميز واردآوسرلشگر زاھدی ھم بطور خشونت  اديو بغداد برای ملت پيامی بفرستداينکه شاه ازر

 دشو
  .نھا به کمونيستھا ديده شدآتغيير اوضاع ازسوی نظاميان باحمله ی نخستين نشانه ھا -١٠
دراين موقع مصدق مجلس رامنحل ساخت وباخوشحالی ازعزيمت شاه به خارج وبازداشت  -١١

  .افسران طرفدارشاه به مجلس خبرداد
 ازراديو بغداد ١٩۵٣، شاه درشانزھم اوت ھمان سال پس ازانحالل مجلس بوسيله مصدق -١٢

. طراحان اعالم کرد که حکم عزل مصدق ونخست وزيری سرلشگر زاھدی راامضا کرده است
 .ا معتقد بودند که ديگر خيلی ديراستتکود

يا به عمليات آد درواشنگتن سوال کرد که نمايندگی سازمان سيا درتھران ازمرکز خو -١٣
اوت سازمان  ١٨شب   ،کنندنرارھاآ) ادامه دھند يا اژاکس>  (عالمت اختصاصی برای کودتا<

   :نمايندگی خود درتھران مخابره کرد گفت بهسيا درپيامی که 
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< برای موفقيت درکارتالشھائی صورت گرفت اما به نتيجه نرسيد ولذا بعلت اينکه توصيه ثمر بخش برای 
  >مجريان عمليات درتھران نداريم بھتراست فعاليت ھای براندازی مصدق درتھران متوقف گردد

   

  تفكيك دخالت امريكا ازقيام مردم 

مرداد مشتمل بردوقسمت ا ٢٨ن بايد گفت که رويداد روز ھای آباتوجه به اسناد ارائه شده ومحتويات 
   :بوده است

   .ن باسرلشگرزاھدیآينی امه ريزی عليه حکومت مصدق وجايگزمريکا وبرنآقسمت اول دخالت 

شکست  مريکا باآدات وبنابراعالم سازمان اطالعات مستن ١٣رديف مرداد بشرح ا ٢٨اين قسمت ازرويداد 
يعنی برخالف ادعای مصدقی ن سازمان  عمليات براندازی مصدق متوقف ميشود آ طبق دستور مواجه و

ھا کودتا موفق نشد که مصدق راازقدرت پائين بکشد ومصدق پيروز شد ودرکالمی ديگر مصدق پيروز 
   .کودتا بود  نه مظلوم کودتا

غازشد که شاه ازراديو بغداد زاھدی را نخست وزيرقانونی وعزل مصدق را بفرمان آقسمت دوم ھنگامی 
   .خود اعالم کرد

اين توضيح بجاست که سرتيپ رياحی وھمچين اعضای جبھه ملی ونزديکان مصدق شايع کرده بودند که 
ين برداشت عمومی به نتيجه ا در دارد و سرلشگرزاھدی قصد کودتا عليه مصدق نخست وزير شاه را

   .مد که سرلشگرزاھدی درمقام کودتای عليه شاه ودولت مصدق استآوجود 

نکه مردم صدای شاه راشنيدند که سرلشگرزاھدی نخست وزيرقانونی بفرمان شاه ومصدق آ پس از
مه تکه به شکست مصدق وپيروزی شاه خا غازشدآبفرمان شاه برکنارشده است  قيام مردم عليه مصدق 

   .يافت

مريکا تحت نام اژاکس  برنامه ريزی شده بود باشکست آبنابراين عنوان کودتا به بخش اول که بادخالت  
ورا ف ايادی کودتا خواست که ايران را ومرکز سازمان سيا در واشنگتن ازکروميت روزولت و خاتمه يافت
رد  وبرای ھم اضافه کنراآن کودتا يعنی شکست آلذا وقتی صحبت ازکودتا ميشود بايد سرنوشت  ،ترک کنند

پس ازشنيدن پيام شاه بود توجه  قسمت دوم رويداد که قيام مردممرداد به ا ٢٨نشان دادن نتيجه رويداد 
  .مرداد رعايت شده باشدا ٢٨کامل کرد تا رعايت امانت تفسيربر واقعه 

  هجرت نه فرار

نکه آ مرداد خواندم باا ٢٨دروقايع انده عمليات اژاکس درکيھان لندن مطلبی ازکتاب کروميت روزولت فرم
ن آ به تحرير حاضر ارتباط چندانی ندارد ولی فرياد وجدان توام باشرمساری نگذاشت که ھم اکنون که از

    .ياران کوتاھی کنمن به ايرانآمطلع شدم درانتقال 

  .به خواھش ميھن پرستانه با امعان نظروتفکربخوانيد

  :ن دو مينويسدآه مالقات ھندرسون بامصد ق وگفتگوھای روزولت دربارکروميت 



 حقوقدان -امرداد) اميرفيض ٢٨کش آمريکا به دولت روحانی (پيش                                        ۶ برگ  ٢٠١٣/٠٨/٢١، چھارشنبه(تير شيد) 

) بالحن تند مصئقيلی ازشکايات مواجه شد پيرمرد (سِ  ) بابرخوردی خشن وھندرسون لوی( سفير<
؟ نند چيستم مملکت شما راجع به کشورما ميزخطاب قرارداد وگفت اين حرفھا که مرد را وتيزی ھندرسون

؟ چرا عليه ما کارميکنند وازيک فرد مستبد که ازترس ولی عاقالنه به نھا ازکشورما بدگوئی ميکنندآچرا 
   .او اکنون يک فرد ياغی  است ،مينمايندمقصودش شاھنشاه بوده> پشتيبانی خارج ازکشور فرارکرده <

ست اه درباره اينکه شما ميگوئيد شاه فرارکرد< :ھندرسون باخونسردی جوابی بسيارمناسب داد وگفت
 نآ ون يک مسيحی ميخواھم يک سنت اسالمی راکه پيغمبرشما ايجاد کرد به يادتان بياورم من بعنوا

شروع  -ن ھجرتآ روزی که گاھنامه شما از .کردميالدی مکه را ترک   ۶٢٢ودرسال ھجرت است که ا
  .نکته ای که ميخواھم بگويم اين است که ھجرت پيغمبربه فرارتشبيه نشد وبرای رسالتش بودميشود 

انطور که ھجرت پيامبربه منزله طلوع اسالم به صورت يک قدرت جھانی بود مسافرت شاھنشاه نيز ھم
  )١۴۶۵(کيھان لندن                            >.......... ممکن  است عالمت برامدن ستاره اقبال اوباشد

برای اولين باراست که ازيک  را ،تشبيه خروج شاه ازکشور به ھجرت محمد به مدينه برای حفظ رسالتش
   .فرين به اين برداشت گفتمآمريکائی ميشنوم ودردلم آ

دست نجا که آ ازو ٣٢يک ھجرت بود درست ھمانند ھجرت سال  ۵٧ری خروج شاھنشاه ازکشوردرسال آ
نيز  ٣٢گاه وازسابقه ھجرت سال آمريکا درمورد ايران به نقش شاه درتحوالت ايران آسياست ان اندرکار

ق ، شريک دزد ورفي، بی وفا وخائنھل ونامردمريکای نااآشاھنشاه را  ۵٧لذا ھجرت سال  بودند لعمط
 اھم باطرح ھنریوفعاليت پادشاھی فرزندش ر نھم اکتفا نکردآرد وبه کابوس مبدل کبرا ن ھجرتآ ،قافله

   ) پايان(                                                                       .برشت متوقف ساخت

****  

سفير وقت » لوی ھندرسن«امرداد با الھام از نوشته ھای انگليسی سايت  ٢٨در باره  ٢٠٠۵ سالدر 
  آمريکا در ايران نوشته بودم: 

 ـراندراي آمريـکاوقت  لوئـی ھنـدرسـون سفيـرامرداد را به بيگانه نسبت ميدھند در حاليکه  ٢٨اينھا ... ((
را به حسـاب خارجی وماموران  مردادا٢٨ستاخيز  ر ازايـنکه می شـنود گروھی ازايرانی ھا )١٩۵٣(

 ١٩۵٣ اوت ٢١ مورخ ٣۵١ ـری شمارهدرگـزارشی س وه تعجـب شـد اطالعـاتی آمريکاميـگذارند؛ دچـار
 بـاورکننـدکه تحوالت مھـم سـياسی درکشورشـان کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد اظھارتاسـف مينمايد

  بـدون دخـالـت بيـگانگان انـجام يـابـد. ميـتواند

يزش خبـه  "کودتای آمريکائی"نام گذاری  تخيالت و تحريف  آثـاروحشـتناک دوگانگی ونفـاق که زائيـده
درونـی ويـابيـرونی  ميھنان مرداداسـت؛ بيـن ھما ٢٨ مردانه، ميھن پرستانه مردم و ارتشيان در روز

خدمات جزئی مصدق برمحمد  سازی از "بزرگبـت "ديـده ميشـود؛ جای تاســف اسـت که  مرزھای کشور
شد بسته با شبی که کنار چشمھمانند اس وی نيـزسـايـه انـداخته اسـت. ازسـوی ديگرطرفداران جبھه ملی

خرده  و تحمل کوچکترين ايـراد در ارزيابی وقايع تاريخی بدون تفکر و تحقيق و بکار گيری خرد خويش
خود ندارند در ھر مورد ادعا ھای واھی چون دليل ھای موجھی برای اثبات  .از دست داده اند گيـری را

که  تاريخھرپژوھشگر نيع دست می زنند.تاريخی به فحاشی و بکار گيری واژه ھای مستھجن و ش
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متھـم ميگردد    CIAبه نوکـری بنمايـد؛ "باصطالح ملی جبھـه"از را بخواھـدکوچکترين ايرادوخرده گيری
اسـتناد به نوشـته ھای  ايـن درحالـی است که خودشـان با وآمـاج انواع تھمـت ھاوناسزاھا قـرارميـگيرد.

  ميــنگرنـد....  مردادا ٢٨ تا ٢۵کتـاب کرميـت روزولـت بوقـايـع بيـن بـه ويـژه  CIA  عـوامـل ھمــان

درزيـرسـيگاری لـه کـرد؛  يـک روزناگھـان سـيگاری راکه دردسـت داشـتشاه « ملکــه ثـريـامينـويسـد:
 هروبـه مـن کردوگفـت فقـط يکنفـرميتوانـدازعھـد اسـت؛ انـرژی تازه يافته بايـک حرکت که نشـان ميـداد

  ))ک-ح  »آنھـم ژنرال فضل هللا زاھـدی اسـت. کمـک کنـد؛ مصدق برآمده وبما

   

                              

   

 


