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اﺳﻨﺎدي درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﻴﺮ
 28اﻣﺮداد
اميرفيض -حقوقدان
ھمانطور که استحضار داريد درسال  ١٣٧٩خانم البرايت وزيرخارجه وقت آمريکا اظھاراتی درمورد
رستاخير  ٢٨امرداد داشته است که متعاقب آن سازمان سيا اعالم کرد که > ١٠٠٠صفحه سند ومدرک
مربوط به کودتای  ٢٨امرداد دراختيار آن سازمان است< يکی از مسئولين رده باالی سازمان سيا بنام
آقای >رونالد ويلبر< اطالعاتی را که ميتوان نشت ازسازمان سيا دانست ،در اختيار روزنامه نيويورک
تايمز گذاشته است.
فوريت انتشارمقاله نيويورک تايمز که بالفاصله پس ازاظھارات خانم البرايت صورت گرفت ودرواقع
مھربی اعتباری براظھارات خانم البرايت بود .در اين مورد درسنگر اول خرداد ماه سال  ٧٩تشبيھی بکار
رفت که عينا به اينجا آورده ميشود> :مقاله نيويورک تايمز به خانم البرايت گفت؛ نميشود با آب خزينه
دوست گرفت وھمانطور که سيد علی خامنه ای زد توی دھان خانم البرايت سازمان سياھم کوبيد توی
دھان وزيرخارجه کشورشان<

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ
پس ازانتشاراظھارات خانم البرايت درباره  ٢٨امرداد سال  ٣٢اسنادی منتشرشد که در رابطه با تحقيق
بسيارقابل استفاده ومھم است.
الف – انتشاربخشی ازگزارش سازمان سيا درروزنامه نيويورک تايمزبوسيله آقای رونالد ويلبر
ب -سرمقاله ھمان روزنامه راجع به وقايع سال ٣٢
پ -نامه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی به روزنامه نيويورک تايمز
ج -نامه علياحضرت فرح پھلوی به ھمان روزنامه

ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ازاﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر
الف -ازگزارش منتشرشده سيا
** انگيزه اصلی مداخله آمريکا وانگلستان درامورايران درسال  ١٣٣٢دست اندازی به منافع نفتی
ايران بوده است.
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** ھدف ازاجرای برنامه مداخله درامور ايران برداشتن مصدق و شاه وروی کار آوردن دولتی درايران
بود که به امضای قرارداد منصفانه ای تن دھد.
** دالس رئيس کل سيا برای انجام اين برنامه يک ميليون بودجه منظور داشت.
** اوايل ماه ژوئن  ١٩۵٣نمايندگی ھای سازمان سيا واطالعات بريتانيا درديداری طرح کودتا را
تصويب کردند وچند روز بعد کرميت روزولت رئيس بخش آفريقا و خاور نزديک درسازمان سيا وارد
تھران شد تا عمليات کودتا را شخصا رھبری کند .سرانجام آيزنھاور روز يازدھم ژوئيه ھمان سال دستور
عمليات کودتا را صادرکرد.
** شاه ازابتدای کارمشکل اصلی بود که ھمچنان ازامضای فرمان عزل مصدق وصدور فرمان نخست
وزيری زاھدی خودداری ميکرد.
** روزدھم اوت شاه سرانجام موافقت کرد که با سرلشگرزاھدی وتعدادی انگشت شمارازافسران
ھمکاراو مالقات کند ولی ھمچنان شاه ازامضای فرمان انتصاب نخست وزيری زاھدی سرباز زد ،در اين
موقع سازمان سيا مجبورشد اسدﷲ رشيديان عامل سازمان اطالعاتی بريتانيا را نزد شاه فرستاد با اين
پيام که اگرشاه فرمان عزل مصدق را صادرنکند کرميت روزولت با عصبانيت ايران را ترک خواھد کرد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = دراسنادی که اخيرا سازمان سيا منتشرساخته آمده نشان از آن است که اين تھديد ھم ھمراه
بوده تا اگر شاه به عزل مصدق تن ندھد واالحضرت شاھپئرغالمرضا جانشين او خواھد شد )پايان حاشيه(
سرانجام شاه روز  ١٣اوت  ١٩۵٣دکترمصدق را ازنخست وزيری عزل کرد اين خبرتا روز  ١۶اوت
اعالم نشد )دقت کنيد که فرمان عزل به مصدق ابالغ شده بود يعنی دولت ومصدق ازعزل نخست وزير
آگاه بود ولی از اجرای فرمان خودداری ميکرد(
دريافت  -اين عمل مصدق يعنی خودداری ازتمکين فرمان برکناری خود نامش کودتا نيست ولی عنوان
حقوقی آن سرکشی است که بعينه درزمان عزل صمصام السلطنه بختياری که به فرمان احمد شاه عزل
شده بود کناره گيری نميکرد ومدتھا مدعی بود که ھنوز نخست وزيراست )عالقمندان به تحرير نخست
وزيران سرکش رجوع فرمايند(.
** سرتيپ تقی رياحی درمقام مقاومت برامد ،اول معاون خود را درلشگرگارد بازداشت کرد و افسران
وطرفداران شاه را يا بازداشت ويابه محلھای دور اعزام ساخت .خطوط تلفن قطع شد و مرکز مخابرات
بتصرف نيروھای طرفدارمصدق درآمد؛ سرتيب رياحی وارد عمل شد ،و واحد ھای طرفدار شاه را منحل
ويا سرکوب کرد وفرماندھان آنھا را تشويق به جانبداری ازمصدق ساخت ودرنتيجه نيروھائی که برای
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بازداشت مصدق اعزام شده بودند بجای دسنگيری مصدق خود بازداشت شدند و زاھدی نخست وزير
منتخب شاه وافسران عالی رتبه ھمکار زاھدی فرار کردند.
** دکترمصدق دراولين ساعات روز ٢۵امرداد بعد ازفرمان عزل وتغييررای به واسطه تشجيع دکتر
حسين فاطمی وشايگان ابتدا دستور خلع سالح گارد سلطنتی وتعويض نگھبانان کاخ ھای سلطنتی را
ميدھد .فواد روحانی ازطرفداران دکترمصدق ونھضت ملی درکتاب زندگی سياسی مصدق درمتن نھضت
ملی ايران نوشته است:
>دستورخلع سالح به سرتيب رياحی داده شد؛ اومعاون ستاد سرتيپ کيانی وفرماندارنظامی سرھنگ
اشرفی را ماموراين کارکرد؛ و آنھا اين عمل رابه اينصورت انجام دادند که گارد جاويدان که حافظ جان
شاه بود را باقی گذاشتند )درمحاکمات مصدق معلوم شد که گارد جاويدان ھم خلع سالح شده بود( و برای
اينکه گارد شاھنشاھی دست به اسلحه نبرد ،اسلحه آنھا جمع آوری شد وپاسداران کاخ ھای سلطنتی شھر
و سعد آباد وباغشاه را تعويض نمودند و اين کارھا تاپيش ازصبح انجام شد )صفحه (۵١۵
ﺗﻮﺿﻴﺢ  -مقصود نويسنده ازنيروھائی که برای بازداشت مصدق اعزام شده بودند افسری بود که با
ھمراھان خود برای ابالغ فرمان شاه به مصدق رجوع وبازداشت شدند ميباشد )پايان توضيح(
دريافت  -اقدام دولت مصدق وسرتيپ رياحی دربازداشت افسران طرفدارشاه ونيز سرھنگ نصيری
مامورابالغ فرمان بوده عنوان حقوقی آن اقدام ويا کودتا عليه قانون اساسی کشوراست.

که

** راديو تھران اعالم کرد که کودتا عليه مصدق شکست خورده وارتشيان ھوادارمصدق مراکزحساس
نظامی را درکنترل خود گرفتند.
دريافت -دراين موقع کودتای عليه قانون اساسی که با تمرد وسرکشی مصدق شکل وعنوان حقوقی پيدا
کرده بود تبديل شد به کودتای نظامی عليه شاه زيرا که ھرجرم ،مراحلی دارد وپس ازطی آن مراحل
وقوع جرم حتميت پيدا ميکند.
** شاه ايران ابتدا به عراق وسپس به رم رفت .روزنامه ھای طرفدارمصدق نوشتند که سلسله پھلوی
به روزھای پايانی خود رسيده است تظاھرکنندگان مجسمه ھای شاه را پائين کشيدند.
دريافت -اقدامات کودتاچيان که سرامد آن خروج شاه ازکشور وپائين کشيدن پيکره ھای شاه بود عالمت
توفيق کودتاچيان عليه رژيم سلطنتی مشروطه ايران وبنفع مصدق بوده است ،يعنی جرم کودتا از قوه به
فعل در آمده ومرحله نھائی آن بوضوح قابل مالحظه است.
** بدنبال عزيمت شاه ازکشور ازمقرسازمان سيا درواشنگتن ازکرميت روزولت خواسته شد که ھرچه
زودتر تھران را ترک کند؛ ولی او از بازگشت به آمريکا امتناع کرد واصرار کرد که ھنوز بخت اندکی
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وجود دارد بشرطی که شاه از راديو بغداد برای ملت ايران پيامی بفرستد وسرلشگرزاھدی ھم بطور
خشونت آميز وارد عمل شود.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  -اين قسمت ازگزارش نشان ميدھد که سازمان سيا ازاقدامات ضد مصدق ناموفق ومايوس بوده
است که به مامورخود دستور بازگشت سريع از ايران را ميدھد .بنابرين با توجه به اوضاع کشور و
اقدامات طرفداران مصدق وکمونيستھا وفرار ارتشيان وخروج شاه از کشور ميتوان قبول کرد که کودتای
طرفداران مصدق به دستآوردھای اوليه خود رسيده بود است.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﺿﺎع
** دردنباله گزارش آمده است؛ نخستين نشانه ھای تغيير اوضاع ازسوی نظاميان باحمله آنھا به
کمونيستھا ديده شد؛ آنان ،توده ای ھارا کتک زدند ومجبورشان ميکردند که بسود شاه شعار بدھند.
جرقه ھای رستاخيز که عده ای ازنظاميان ازحالت رخوت وبيحالی بيدارشده
دريافت  -اين را بايد گفتّ ،
و بسود اعتقاد خود به جنب وجوش افتاده اند.
** دراين موقع مصدق مجلسی راکه خود تدارک ديده بود منحل کرد وبا خوشحالی ازعزيمت شاه به
طرد افسران طرفدارشاه ودرواقع تصفيه ارتش پرداخت.
دريافت  -اقداماتی که عمال بعد ازھرکودتای نظامی صورت ميگيرد.
** پس ازانحالل مجلس بوسيله مصدق شاه درشانزدھم اوت  ١٩۵٣ازراديو بغداد اعالم کرد که حکم
عزل مصدق ونخست وزيری زاھدی را امضا کرده است طراحان کودتا معتقد بودند که ديگرخيلی دير
است.
نظريه -طراحان کودتا که سازمان سيا ودستگاه اطالعاتی انگلستان بوده اند ،معتقد بوده اند که کار تمام
است وعالوه برآنيکه کودتای عليه شخص مصدق موفق نبوده کودتای متقابل دولت مصدق عليه شاه به
نتيجه نھائی ھم نزديک است.

ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ
** نمايندگی سازمان سيا درتھران ازمرکزخود درواشنگتن سوال کرد که آيا بايد عمليات آژاکس )کد
اختصاصی برای کودتا( ادامه دھند ويا آن را رھا کنند؛ شب  ١٨اوت سازمان سيا در پيامی که به
نمايندگی خود درتھران مخابره کرد گفت:
>برای موفقيت دراين کارتالشھائی صورت گرفت ،اما به نتيجه نرسيد ولذا به علت اينکه توصيه ثمربخش
برای مجريان عمليات تھران نداريم بھتراست فعاليت ھای براندازی مصدق متوقف شود<
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دريافت  -اين قسمت ازگزارش سيا ختم الکالم است ونشان ميدھد که کودتای عليه مصدق و شاه که از
جانب سيا واطالعات انگلستان تدارک ديده شده بود با شکست روبرو شده وسازمان سيا دستور تعطيل
عمليات را داده است .آيا بازھم معقول است که گقته شود که شاه وآمريکا عليه مصدق کودتا کردند؟؟
قسمت آخرگزارش که شماره  ١٢را به خود تخصيص داده توجيه حرکت خود جوش مردم ،افسران و
سربازان ومطبوعات و بازاريان طرفدارشاه است که پس ازانتشار فرمان عزل مصدق ونخست وزيری
زاھدی در کشور جريان يافت که به بازداشت مصدق وافسران طرفداراو وبازگشت شاه منجرشد.
دريافت  -قسمت آخر گزارش مزبور تشريح يک حرکت عمومی تحت عنوان رستاخيز است که درمقابل
کودتا ايستاد وحرمت قانون اساسی مشروطيت را پاسدارشد.

درس اﻣﺮوز
ﺣﺎﺷﻴﻪ قسمت آخر گزارش مزبور نشان ميدھد که حرکت رستاخيزی مردم عليه جمھوری اسالمی نيازبه
فرمان شاه ونخست وزير منتخب شاه دارد الغير )پايان حاشيه(

ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ازﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
درسرمقاله روزنامه نيويورک تايمز که بمناسبت حوادث  ٢٨امرداد انتشاريافته بوئد تيتر وعتوان آن
چنين بود:

»سازمان سيا را بزرگ نکيند  ٢٨امرداد کارخود مردم بود«
مقاله مزبور سه مورد مشخص را بازتاب ميداد:
نخست اينکه قيام ويا رستاخير  ٢٨امرداد ازنظرتوده مردم قيام برای بازگشت شاه بود؛ زيرا آن چيزی
که ملموس خاطرونگرانی تودم مردم ايران بود غيبت شاه از کشور بود توده مردم به مسائل حقوقی و
سياسی کمترتوجه داشتند وھنوزھم ھمينطوراست؛ شاه درفرھنگ ما ايرانيان قطب اميد ونمای وجود
است.
دوم اينکه سرمقاله مزبور پس ازتشريح جريان شکست کودتای آمريکائی  ٢٨امرداد به اين نتيجه رسيده
است که:

کودتا فقط به اين دليل به نتيجه نرسيد که مردمی که نه حقوق بگيرآمريکا بودند
نه انگليس ونه حتی ازسوی دولتھای خارجی حمايت وھدايت ميشدند؛ فرصت را
مناسب دانسته ومصدق را سرنگون کردند.
دريافت -اين قسمت ازسرمقاله مورد اشاره دقيقا بيان يک رستاخيز وحکايت ازيک قيام خود جوش ملی
است.

ناھيد شيد= جمعه ٢۵/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ۶از ۶

اسنادی در رابطه با رستاخيز  ٢٨امرداد -اميرفيض -حقوقدان

قسمت مزبور گزارش مورد بحث کامال منطبق با بيانات شاھنشاه آريامھردرکتاب پاسخ به تاريخ نسبت
به ماجرای  ٢٨امرداد ونيزگزارش منتشرشده سازمان سيا ونيز نامه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی
به روزنامه مزبوراست.
قسمت قابل توجه ازسرمقاله روزنامه نيويورک تايمز متوجه دخالت آمريکا درامورکشورھاست از باب
مثال به عمليات سری وجاسوسی درگواتماال ،شيلی ،سن سالوادور ،پاناما ،يونان و ويتنام وجاھای
ديگرازجمله ايران منجرشده است.

ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ازﻧﺎﻣﻪ واﻻﺣﻀﺮت ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
** ادعای اينکه سقوط دولت مصدق با مشتی دالرامکان پذيرشد توھين به ملت ايران است.
** دکتر مصدق جايگاه خودش را نه برسرملی کردن صنعت نفت که مورد تائيد وحمايت شاھنشاه
ايران بود بلکه بمناسبت اتخاذ سياستی که استقالل وتماميت ارضی کشوررا تھديد ميکرد ازدست داد.
** درگزارش سيا که ازعدم قاطعيت شاھنشاه ايران صحبت شده ،نادرست است ،و حمايت شاھنشاه
از مصدق نبايد به عدم قاطعيت شاھنشاه تعبيرشود .حمايت شاھنشاه از مصدق وخودداری ازعزل او در
رابطه با حمايت از اصل ملی شدن نفت ايران بود وعزل اوھم زمانی صورت گرفت که مصدق به مبانی
قانون اساسی مشروطيت پشت پا زد.

ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ازﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت
نکته برجسته درنامه علياحضرت به روزنامه نيويورک تايمز اين است که اظھاراميد واری فرموده اند
که مورخين سلطنتی حقيقت اين وقايع را برشته تحرير درآورند.

