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 ):مرداد ٢٨در باره کودتای (ھمه مردان شاه

  ) ترجمه رضا بلیغ به فارسی (کتاب ھمه مردان شاه نوشته استفن کینزر 
  

  شب بخیر، آقای روزولت 

، وقتی که کاروانی غیرعادی در دل تاريکی پیش می رفت، بیشترمردم تھـران در خـواب   ١٩۵٣اگوست  ١۵در نیمه شب 

ش کاروان، خودرويی زرھی با نشان نظامی و به دنبال آن، دو جیپ و چند کامیون ارتشی پر از سـرباز، در  پیشاپی. بودند

بـا خـاطری آسـوده در خـودروی زرھـی نشسـته بـود و بـرای ايـن          ) فرمانده گارد سـلطنتی ( سرھنگ نصیری.حرکت بود

در جیـب داشـت و در راه بـود تـا     ) مصـدق (آسودگی خاطر دلیل داشت؛ حکمی از شاه ايران، مبنی بر عزل نخست وزير

طراحـان  (سرويس ھای اطالعـاتی آمريکـا و انگلـیس   .حکم را به مصدق ارائه دھد و در صورت مقاومت، او را دستگیر کند

از ايـن رو ترتیبـی داده   . تصور می کردند که ممکن است مصدق، بالفاصله ارتش را برای حمايت از خود احضار کنـد )کودتا

سرھنگ نصیری می بايسـت ابتـدا مقابـل    . م تماس مصدق با ارتش، کسی در آن سوی خط نباشدشده بود تا به ھنگا

سـرھنگ  . خانه رئیس ستاد ارتش توقف و او را دستگیر کند و سپس برای تسـلیم حکـم سرنوشـت سـاز راھـی شـود      

رعادی روبـرو شـد بـا    ھمان کاری را کرد که به او گفته شده بود اما وقتی به منزل رئیس ستاد ارتش رسید با وضعی غی

حتی يک مستخدم يـا  (در خانه نبود ھیچکس ديگر ھم)تیمسار رياحی(اين که نزديک نیمه شب بود، رئیس ستاد ارتش

او بـه سـادگی، بـه خـودروی     . سرھنگ نصیری بايد متوجه می شد که مشکلی پـیش آمـده اسـت، امـا نشـد     ). نگھبان

نصیری آن اندازه احمق نبـود تـا   . اصلی، منزل نخست وزير براند زرھی بازگشت و به راننده دستور داد تا به سوی ھدف

. مشروعیت حکمی که به ھمـراه داشـت مـورد ترديـد بـود     . با مسئولیت خود به چنین ماموريت جسورانه ای دست بزند

مـاه   اما اين ماموريت شبانه، حاصل. زيرا در ايران دمکراتیک، نخست وزير منحصرا با اجازه مجلس، نصب و عزل می شد

کودتـا بـه دسـتور رئـیس     . ھا برنامه ريزی سازمان اطالعاتی جاسوسی سیا و سرويس اطالعاتی مخفی انگلـیس بـود  

بیشـتر  . ، اياالت متحـده ، ھنـوز در ايـران تـازه وارد بـود     ١٩۵٣در . جمھور آيزنھاور و نخست وزير چرچیل صورت می گرفت

  .ديو استعمارگر انگلستان بود نه آمريکا. می دانستندايرانیان، آمريکايی ھا را دوست خود و حامی دمکراسی 

عوامل انگلیسی، پس از ملی شدن شرکت نفت، بی پروا برای حفظ منافع خود، شروع به توطئه بـرای برانـدازی دولـت    

ھمه ديپلمات ھـای انگلیسـی در   . سفارت انگلستان را تعطیل کرد ١٩۵٣مصدق از آن آگاه شد و در اکتبر . مصدق کردند

ان، از جمله عواملی که تحت پوشش ديپلماتیک، مخفیانه فعالیت می کردند، مجبور به خروج از ايران شدند و کسـی  اير

که ذاتا (ترومن. انگلیسی ھا، بالفاصله از رئیس جمھور ترومن کمک خواستند.نمانده بود تا کودتا را به مرحله اجرا بگذارد

عالوه بـر آن سـیا، تـاکنون    . جز تحقیر روش امپريالیست ھا، کاری نکردھمدل و موافق بود، ) با جنبش ھای ملی گرايانه

، پـس از انتخـاب   ١٩۵٢امـا در .اقدام به سرنگونی حکومت نکرده بود و ترومن نمی خواست در ايـن کـار، پیشـقدم باشـد    

نتخابات، جاسوس در روزھای ا. آيزنھاور به رياست جمھوری، آمريکا اساسا تغییر موضع داد و متقاعد به انجام کودتا شد

برای مالقات بـا مسـوالن سـیا و مقامـات وزارت امورخارجـه، بـه       )کريستوفر وودھاوس(ارشد سرويس اطالعاتی انگلیس

اين استدالل که مصدق بايد بـرود چـون دارايـی انگلسـتان را ملـی کـرده اسـت، احساسـات چنـدانی در          . واشنگتن آمد

وودھاوس بعـدھا نوشـت کـه تصـمیم گـرفتم بیشـتر بـر        .ه بايد بکندوودھاوس می دانست چ. واشنگتن، برنیانگیخته بود

  . خطر کمونیسم در ايران تاکید کنم تا نیازبه بازپس گیری قدرت در صنعت نفت

اين درخواست حساب شـده، بـرای تھیـیج دو بـرادری بـود کـه مـی بايسـت بعـد از شـروع رسـمی کـار آيزنھـاور ، اداره              

کـه از  )رئـیس آينـده سـیا   (و الـن داالس )وزيـر خارجـه آتـی   (جان فاسترداالس. دسیاست خارجی کشور را به عھده بگیرن
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ايران، ثـروت نفتـی فـوق العـاده، مـرزی طـوالنی بـا اتحـاد جمـاھیر شـوروی، حـزب            . بودند" جنگ سرد" طرفداران جدی 

کمونیسـم،   به اعتقاد برادران داالس، خطر سقوط ايـران، بـه دامـان   . کمونیستی فعال و نخست وزيری ملی گرا، داشت

وقتی انگلیسـی ھـا، پیشـنھاد خـود را بـرای سـرنگونی       . دورنمائی از چین دوم، آنھا را وحشت زده کرده بود. جدی بود

مصدق و به روی کارآوردن نخست وزيری قابل اعتمـاد و طرفـدار غـرب ارائـه دادنـد، بـرادران داالس، بـی درنـگ موافقـت          

  .کردند

یس جمھـور آيزنھـاور رسـما آغـاز بـه کـار کـرد، جـان فاسـتر داالس و آلـن داالس           ، رئ١٩۵٣ژانويه  ٢٠به محض اين که در 

نـام رمـزی کودتـای آنـان، مـی      . آمادگی خود را برای سرنگونی دولت مصدق، به ھمتايان انگلیسی شـان اعـالم کردنـد   

ه تجربـه قابـل   کرمیـت روزولـت افسـر سـیا، بـا پشـتوان      . باشد TPAJAXبايست، عملیات آژاکس يا به زبان نامفھوم سیا، 

  .برای سرپرستی عملیات انتخاب شد)نوه رئیس جمھور تئودور روزولت(توجه در خاورمیانه، 

روزولـت، در ھفتـه اول اقامـت در    . ساله، رئیس بخش آسیا وخاورنزديک سیا، و استاد مسلم فعالیت مخفیانه بود ٣٧او 

  .عملیات را رھبری می کردتھران، از وياليی که يکی از ماموران آمريکای اجاره کرده بود، 

عملیات آژاکس، که در آن مبارزه روانی شديدی علیه نخست وزير مصدق پیش بیني شده بود، با اعالمیه ای مبنی بر 

که (اراذل و اوباش و واحدھايی از ارتش. اين که شاه، مصدق را از نخست وزيری عزل کرده است، شروع می شد

بايست ھرگونه کوشش مصدق را برای مقاومت خنثی کنند، سپس اعالم شود می )روسای آنھا حقوق بگیر سیا بودند

برای اين کار، به . را به نخست وزيری منصوب کرده است) افسر بازنشسته ارتش(که شاه تیمسار فضل اهللا زاھدی

  .زاھدی بیش از صد ھزار دالر پرداخت شده بود

که به دستور سیا، به تظاھرات ضد مصدقی دست می زدند، اراذل و اوباش . با شروع اگوست، تھران در تب و تاب بود

. به خیابان ھا ريختند، با در دست داشتن عکس ھايی از محمد رضا شاه، شعارھايی در حمايت از سلطنت می دادند

  .ماموران بیگانه، به نمايندگان مجلس و ھرکس ديگری که می توانست در کودتا مفید باشد، رشوه می پرداختند

نه تنھا او را به داشتن گرايش ھای کمونیستی و چشم داشتن به . وعات به مصدق، به حد خشونت رسیدحمله مطب

ھرچند مصدق اطالع . سلطنت، که به داشتن تبار يھودی و حتی ھمدلی مخفیانه با انگلیسی ھا، متھم می کردند

  .ا در واشنگتن نوشته می شدنداشت اما اکثر اين مطالب، يا با الھام از سیا يا توسط تبلیغات چی ھای سی

  .ريچارد کاتم، يکی از اين افراد، برآورد کرد که ھشتاد درصد روزنامه ھا در تھران، تحت نفوذ سیا بودند

ھر مقاله ای که بايد می نوشتم تا چیزی مثل احساس قدرت را القا کند، تقريبا بالفاصـله، روز  : " کاتم بعدھا به ياد آورد

آن مقـاالت، بـرای معرفـی مصـدق بـه عنـوان ھمدسـت کمونیسـت ھـا و يـک           ." ظـاھر مـی شـد   بعد در مطبوعات ايران 

  .متعصب، طراحی شده بودند

روزولت برای اجرای کودتا، به احکام امضا شده شاه مبنی برعزل مصدق و نصب تیمسار زاھدی به عنوان نخسـت وزيـر   

اولین حرکت حساب شده روزولت، فرستادن . ھد آوردنیاز داشت و ھیچ گاه ترديد نکرد که سرانجام آنھا را به دست خوا

ابتدا خواھر دو قلوی شاه را انتخاب کرد که به اندازه .اشخاصی نزد شاه بود که احتماال می توانستند، بر او تاثیر بگذارند

ات و او ترتیبی داد تا اشـرف بـا بـرادرش ديـدار کـرده و سـعی کنـد بـه او جـر         . کندذھنی شاه، ستیزه جو و تیزھوش بود

حمـالت او بـه دولـت مصـدق، آنچنـان      . اشرف از مصدق نفرت داشت، چون او دشمن قدرت سلطنت بود. جسارت بدھد

اشـرف، مشـغول خـوش گـذرانی در     . شدت يافت که شاه احساس کرد بھتر است اشرف را به خارج از کشـور بفرسـتد  

. او را دعوت به ھمکاری کرد)اسداهللا رشیديان(ولتقمارخانه ھا و کاباره ھای فرانسه بود که يکی از مامورين ايرانی روز

لذا روز بعد ھیـاتی از مـاموران انگلیسـی و آمريکـايی دعـوت شـان را بـا لحـن شـديدتری          . اما اشرف تمايلی نشان نداد
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مال انديشی کرد و يک کت خـز و پـاکتی پـر از    ) يک جاسوس ارشد انگلیسی، به نام نورمن (رئیس ھیات. مطرح کردند

امـا  . ابتدا برادرش از پـذيرفتن او امتنـاع کـرد   . او پیشنھاد ھمکاری را پذيرفت و به تھران پرواز کرد. به ھمراه آوردپول نقد 

شـاه  . بعضی از اطرافیان او، که با سیا در تماس بودند از وی خواستند اين اندازه موشکافی نکند و نظرش را تغییر دھـد 

مالقات آنھا تنش زا بود و اشرف نتوانست او را وادارد تـا احکـام   . ديدار کردندبرادر و خواھر با ھم . ھم انعطاف نشان داد

برای . بدتر از ھمه اين که، خبر حضورش در تھران، درز کرد و موجب طوفانی از اعتراض شد. سرنوشت ساز را امضا کند

ظر قرار داد که قسمت اعظم روزولت، در مرحله بعد، شوارتسکف را مد ن.راحتی خیال ھمه، به سرعت به اروپا بازگشت

را درايران سپری کرده بود و رھبری ھنگ نظـامی ويـژه را برعھـده داشـت و شـاه نیـز عمیقـا نسـبت بـه او،           ١٩۴٠دھه 

بازرسـی در لبنـان، پاکسـتان و مصـر داد کـه ديـدارش از       " ماموريت جعلی" سیا به شوارتسکف . احساس دين می کرد

اتسکف، طبق يک برآورد، با دو ساک بزرگ، حاوی چند میلیـون دالر پـول نقـد، وارد    شور. ايران، صرفا يک توقف جلوه کند

ابتدا به مالقات روزولت رفت و سپس با بازيگران اصلی ايرانی عملیات، ديـدار و مقـدار زيـادی پـول بـین آنـان       . تھران شد

ابتدا شاه در حـالی کـه بـا ايمـا و     . بود ديدار عجیبی.روز اول آگوست نیز، با شاه در کاخ سعد آباد مالقات کرد. توزيع کرد

اشاره نشان می داد که به وجود میکروفون ھای مخفی ظنین است، از گفتن حتـی يـک کلمـه بـه میھمـان اش امتنـاع       

سپس او را به داخل سالن رقص بزرگی ھدايت کرد، میزی را به وسط اتاق کشید، روی آن نشست و از ژنرال ھـم  . کرد

ھنوز تصمیم نگرفته است حکم مورد نیاز روزولت را امضـا کنـد؛   : آن سالن، شاه به نجوا گفت در. دعوت به نشستن کرد

وقتی شوارتسکف، به سـخنان  .چرا که در اطاعت ارتش ترديد دارد و نمی خواھد در اين عمل مخاطره آمیز، بازنده باشد

يگر کافی بود تا نتیجـه مطلـوب   شايد يک میھمان د. شاه گوش می داد، احساس کرد که مقاومت شاه، کم شده است

پیشنھاد خطرناکی بود، اگر روزولت در قصر ديده می شد، . را فراھم کند، اما آن کس می بايست شخص روزولت باشد

شوارتسـکف، بـه روزولـت گفـت کـه جـايگزين       . ممکن بود خبر حضورش در ايران درز کند و کل عملیات را به خطر بیاندازد

از ابتدا مطمئن بودم يـک جلسـه   : " چنانکه بعدھا نوشت. اين پیشنھاد را پیش بینی می کردروزولت .ديگری وجود ندارد

. محرمانه و تنھا، شاه و من می توانستیم، بسیاری از مسائل دشوار پیش روی مان را حـل کنـیم  ." محرمانه الزم است

لذا ھر . بار، که چند بار با ھم ديدار کنیم به احتمال زياد، می توانستیم نه يک. فقط بايد رودررو با ھم مالقات می کرديم

روزولـت بـه منظـور پیـدا کـردن راھــی بـرای مالقـات بـا شـاه، مـامور مــورد           .چـه زودتـر ايـن کـار را مـی کـرديم، بھتــر بـود       

انگلیسـی ھـا و آمريکـايی ھـا کودتـايی را      : پیغام رشیديان ساده بود. را، نزد شاه فرستاد) اسداهللا رشیديان(اعتمادش

فقط روزولت می توانست کـار  .شاه در موافقت، فقط سری تکان داد. ده اند و شاه چاره ای جز ھمکاری نداردطراحی کر

يک آمريکـايی تـام االختیـار، از طـرف     " او از يکی از جاسوسان دربار خواست تا به شاه نزديک شود و بگويد . را تمام کند

رف چند ساعت، تماس گرفته شد و شاه آن را پـذيرفت و قـرار   در ظ". آيزنھاور و چرچیل، تقاضای شرفیابی محرمانه دارد

روزولت به شاه گفت که از طـرف سـرويس ھـای مخفـی انگلـیس      . شد، نیمه شب، اتومبیلی به ويالی روزولت بفرستد

در چرچیـل ترتیبـی داده بـود کـه     . بشـنود  BBCوآمريکا به ايران آمده و شاه می تواند تايید اين امر را فـردا شـب از راديـو    

" ، گفتـه شـود   "االن نیمـه شـب اسـت   " برنامه شبانگاھی راديو بی بی سی به جای اين که مثل ھرشب اعالم شـود  

  .دو مرد، يکديگر را درک می کردند. شاه در پاسخ گفت که اين ھمه تضمین الزم نیست." االن دقیقا نیمه شب است

فـت کـه مـاجراجو نیسـت و نمـی توانـد روی احتمـاالت        شاه، اما ھنوز در پیوستن به توطئه ترديد داشـت، بـه روزولـت گ   

به شاه گفت باقی ماندن مصدق در قدرت، ايران را فقط به سوی کمونیسم يـا يـک   . لحن روزولت تندتر شد. حساب کند

کره دوم می برد که رھبران غربی آمادگی پذيرش آن را نداشتند و برای اجتناب از اين امـر، نقشـه سـرنگونی مصـدق و     
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شاه، بايد ظرف ھمین چند روز نقشه را قبول کند؛ در غیر اين صورت، . افزايش قدرت شاه را طراحی کرده بودنددرنتیجه 

  .خواھد کشید" نقشه ديگري" روزولت کشور را ترک و 

سـپس در اتومبیـل را بـازکرد و قبـل از     . شاه جواب صريحی نداد و پیشنھاد کرد که فردا شب ھم، با يکديگر مالقات کنند

  ."خوشوقتم که دوباره ورود شما را به کشورم خوش آمد بگويم"که پیاده شود به سوی روزولت چرخید و گفتاين 

به ھمان ترتیب قبلی وارد قصر می شد، با ھمان اتومبیل . از آن پس، روزولت تقريبا ھرنیمه شب، با شاه ديدار می کرد

کم کم، پلیس محلی به ويالی روزولت . مشاوره می کردو ھمان پتو، قبل و بعد از ھر جلسه، با جاسوسان ايرانی اش 

روزولت نیز ديگر از آن ويال برای رھبری عملیات استفاده نکرد و با تھیه يک تاکسـی، راه ديگـری بـرای تبـادل     . ظنین شد

را پشـت شیشـه   " خارج از سرويس" در ساعات مالقات سوار تاکسی می شد و تابلوی . نظر با مشاوران اش پیدا کرد

اکسی قرار می داد و به گوشه خلوتی می رفت، تاکسی را ھمان جا پارک و شروع به قـدم زدن مـی کـرد تـا يکـی از      ت

آن دو، ھمچنــان کــه از . مـاموران، فعــال و پرانـرژی، از راه مــی رسـید و او را ســوار اتومبیــل کرايسـلر يــا بیـوک مــی کـرد      

روزولـت، در مـذاکرات اش بـا شـاه،     .نـه را مـی کشـیدند   ناھمواری ھای حومه شھر عبور می کردند، نقشه عملیات روزا

گفت که مبلغی معادل يک میلیون دالر و چند نفر سازمان دھنده حرفه ای و بسیار ماھر در اختیار دارد کـه بـرای پخـش    

. اعالمیه، سازمان دھی اراذل و اوباش و يافتن سرنخی از دشمنان، در نظر گرفتـه شـده انـد و ايـن کـار را خواھنـد کـرد       

اقدام از طريق مساجد، مطبوعات و خیابان ھا برای تقلیل محبوبیت مصدق؛ دوم، تحويـل حکـم عـزل بـه مصـدق توسـط       

افسران سلطنت طلب ارتش؛ سوم، کنترل خیابان ھا توسـط اراذل و اوبـاش؛ چھـارم ظھـور پیروزمندانـه زاھـدی و قبـول        

ننـده نبـود و شـاه دوبـاره بـا خـود بـه کشـمکش         نقشه خوشايندی بـود، امـا کـامال متقاعـد ک    .نخست وزيری از سوی او

روزولـت بـه مـافوق ھـای خـود در سـیا       . می نامیـد " ترديد سرسختانه" دچار حالتی شده بود که روزولت آن را . پرداخت

در نھايـت و  . و لذا شاه را ھمچنان تحـت فشـار قـرار داد   " بدون شاه، امیدی برای اجرای عملیات نیست" تلگرام کرد که 

و با امضای احکام، که فرامین ملوکانه نامیده می شـدند، موافقـت کـرد؛ تنھـا بـه      . قاومت شاه در ھم شکستناگزير، م

  .اين شرط که بالفاصله پس از امضای آنھا، تھران را ترک و به جای امنی برود

ه سـلطنتی،  خانواد. محمدرضا، ھرگز به شجاعت معروف نبود و لذا اين نمايش احتیاط کاری، موجب تعجب روزولت نشد

نزديک رامسر، واقع در سواحل دريای خزر، کلبه شکاری داشتند و دو مرد به اين نتیجه رسیدند که امـن تـرين جـا بـرای     

 .در ھمان حوالی، باند موقت ھواپیما ھم وجود داشت که موجب اطمینان بیشتر شاه شـد . پنھان شدن شاه، آنجاست

ھر دلیلی، حساب ھا غلط از آب درآيد، ملکه و من، با ھواپیما مستقیم به اگر به : " شاه، با بی نزاکتی به روزولت گفت

روزولـت، قبـل از خـداحافظی    . آگوسـت مالقـات کردنـد    ٩دو مرد، آخرين بار يکديگر را پـیش از سـحر   ."بغداد خواھیم رفت

بود که فراتـر از   لحظه ای تاريخی و شايسته تر. احساس کرد بھتر است از شاه به خاطر تصمیم به ھمکاري تشکر کند

  :راه جالبی پیدا کرد تا به پیغام اش آب و تاب دھد. روش معمول، با آن برخورد شود

رئیس جمھور آيزنھاور، درخواست کـرد تـا ايـن پیغـام را بـه      . ، امروز عصر تلگرامی از واشنگتن دريافت کردم"اعلیحضرت" 

اگـر پھلـوی ھـا و روزولـت ھـا، بـا ھـم نتواننـد ايـن          . دامیدوارم دست خدا به ھمراه سلطنت شما باش" شما ابالغ کنم 

توافق  ."کامال ايمان دارم که درستی آن را درخواھید يافت. مشکل کوچک را حل کنند، پس به جای ديگر، امیدی نیست

پـرواز  شاه آنھا را امضا و فـورا بـه پناھگـاه اش در رامسـر     . شده بود يک پیک سیا، صبح روز بعد، فرمان ھا را به کاخ ببرد

او و ھمکـاران اش جـش   . روزولت، با خبر خوش به ويـالی خـود بازگشـت    .به نظر می رسید، ھمه چیز مرتب است. کند

. صبح به رختخواب رفت و چند ساعت بعد، از سروصدا بیـدار شـد   ۵باالخره، ساعت . گرفتند و تا خرخره مشروب خوردند

پیکـی کـه   . چرا که در آخرين لحظه، اشکالی پـیش آمـده بـود   . يکی از ھمدستان اش به زمین و زمان لعنت می فرستاد
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خواه، صرفا پیک دير رسیده بود و خواه شاه .زوج سلطنتی رفته بودند. برای آوردن امضاء شاه به کاخ رفته بود، دير رسید

آنھـا  . م کننـد در آخرين لحظه، از امضای فرمان ھا سرباز زده بود، روزولت مصمم بود نگذارد فرمـان ھـا، نقشـه او را عقـی    

حـال کـه شـاه،    . نقش اساسی در کودتا داشتند، ھم به کودتا مشروعیت می دادند و ھم، اصل سازنده عملیات بودند

روزولـت بـه   .در تھران نبود تا آنھا را امضاء کند، فرمان ھا برای امضاء به نـزد شـاه، ھرجـا کـه بـود، فرسـتاده مـی شـدند        

او، سلطنت طلب با . لحظه سرھنگ نصیری از گارد شاھنشاھی استسرعت دريافت که مناسب ترين شخص در اين 

ترتیـب کـار،   . با شاه نیز، روابطی صمیمی داشت. نفوذی بود و می توانست ھواپیمايی تھیه و با آن به رامسر پرواز کند

ون ھـوا، بـرای   نصیری به رامسر پرواز کرد و امضای شتابزده شاه را روی ھر دو فرمان به دسـت آورد و چـ  . فورا داده شد

روزولت و رفقای او با بی تابی، روز را بـه انتظـار،    .بازگشتش با ھواپیما، مساعد نبود، آنھا را با اتومبیل به تھران فرستاد

کنار استخر سپری کردند، نمی دانستند چرا نصیری اين ھمه تاخیر کرده اسـت، شـب کـه شـد سـیگار کشـیدند، ورق       

شـب شـروع مـی شـد، امـا حتـی بعـد از         ٩حکومت نظـامی، در تھـران از سـاعت    . دندبازی کردند و ودکا و آبلیمو نوشی

بـه  . تقريبا نیمه شب بود که صـدای ھیـاھويی از پشـت درويـال شـنیدند     . نیز آنھا امیدوار بودند که کسی بیايد ٩ساعت 

لـت بیشـتر آنھـا را نمـی     پشت در، چند نفر اصالح نکرده و ھیجان زده، ايسـتاده بودنـد کـه، روزو   . سرعت در را باز کردند

درون آن، دو فرمان بود که طبق . روزولت، با احتیاط پاکت را باز کرد. آنان شتابزده پاکتی به دست روزولت دادند. شناخت

  .امضا شده بود" به نام نامی اعلیحضرت" قانون 

ه سرعت می تواند کـار را  روزولت، پس از آن که با خوشحالی دوستان جديدش را در آغوش گرفت، گمان کرد، که حاال ب

علت تاخیر اين بود که تعطیل آخرھفته، بـه  . روزولت مضطرب شد. شروع کند، اما ماموران اش از تاخیر ديگری خبر دادند

ايرانیان که پنجشنبه را عالوه بر جمعه، جزو ايام تعطیلی محسـوب مـی کننـد، در ايـن روز حتـی      . زودی شروع می شد

 ١۵روزولـت بـا اکـراه پـذيرفت کـه کودتـا را روز شـنبه        . ند، چه رسـد بـه برانـدازی حکومـت    کار معمولی را شروع نمی کن

  .آگوست به تعويق بیاندازد

او و . روزولت به نقشه اش مطمئن بود، اما می دانست که گذشت ھر ساعت، احتمال لو رفتن آن را افزايش مـی دھـد  

تحمل شنبه حتی دشوارتر بود، چون لحظه سرنوشـت سـاز   . روز غیرقابل تحمل را کنار استخر گذراندند ٣ھمکاران اش 

  ." در طول عمرم، ھیچ گاه، زمان به کندی آن روز سپری نشده بود" روزولت بعدھا نوشت . بسیار نزديک بود

مـاموران ايرانـی اش بـه    . تا اين زمان، روزولت مقر فرماندھی اش را به زيرزمین محوطه سفارت آمريکا منتقـل کـرده بـود   

را می ديدند، اما خود نیز، به شدت مشغول انجام کارھای مربوط به براندازی بودنـد، چنـان کـه گـزارش سـیا در       ندرت او

  :مورد کودتا روشن می کند

مطبوعات قابل کنترل، کامال علیه او انتشار می يافتند، . در ھمین زمان، جنگ رواين علیه مصدق به اوج خود رسیده بود

اه، اطالعاتی را که به تشخیص پايگاه مفید می دانست، چـاپ مـی کـرد، جاسوسـان سـیا،      دستور پايگ... در حالی که 

. توجه خاصی داشتند که روحانیون را درتھران، با صدور اعالمیه ھای نومید کننده، به نام حزب توده، به وحشت بیاندازند

مجـازات شـديدی در انتظـار آن ھـا     اين اعالمیه ھا، رھبران مذھبی را تھديد می کرد کـه درصـورت مخالفـت بـا مصـدق،      

تلفن ھای تھديدآمیزی به نام حزب توده به آن ھا می شد و حمله ای ساختگی نیز يه خانه يکـی از آنـان صـورت    . است

  .گرفت

شـايع  " توطئـه سـرھنگ  " اين خبر که شاه، از اقدام مستقیم به نفع خود، حمايت می کند، به سرعت در میـان عوامـل   

را ديـد و او را بـه عنـوان افسـر رابـط      ... زاھـدی، جاسـوس اصـلی پايگـاه، سـرھنگ      . آن بـال وپـر داد  شد و پايگاه نیز بـه  

آگوست، پايگاه تلگرام کرد کـه پـس از خـتم     ١۴در .آمريکايی ھا و نیز منتخب خود برای اجرای نقشه ھای ستاد، برگزيد
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مبلغـی  . مبرمـی بـه پـول نقـد خواھـد داشـت      ، دولت زاھدی، با توجه به خالی بودن خزانه کشور، نیاز TPAJAXعملیات 

  .میلیون دالر پیشنھاد و از سیا خواسته شد که آن را تقريبا ظرف چند ساعت پس از ختم عملیات، فراھم کند ۵حدود 

. جـز ايـن کـه منتظـر شـروع عملیـات باشـند       . بنابراين طبق گزارش سیا، پايگاه يا فرماندھی کاری نمی توانستند بکننـد 

آگوست، غروب آفتاب بر شھر تھران سايه گستراند، روزولت سوار تاکسی اش شد، تابلو خـارج   ١۵ه در وقتی که باالخر

. از سرويس را بیرون انداخت و به سوی خانه امنی رفـت، کـه عوامـل اش در آنجـا، منتظـر شـنیدن اخبـار پیـروزی بودنـد         

بخـت،  " ترانـه مـورد عالقـه شـان،     . ی پرداختنـد وقتی ودکا، اثر کرد، ھمراه با ترانه ھـای صـفحه گرامـافون، بـه آوازخـوان     

، کاری از گروه گايز و دالز، بود که به جھت مطابقت با موضوع، آن را به عنوان ترانـه رسـمی عملیـات    "امشب خانم باش

  :آژاکس پذيرفتند

غیرخانمانـه ای   وقت ھايی که از من روی برمی گردانی، رفتار.آنھا تو را بانوی بخت صدا می زنند، اما جای ترديد است 

  .داری امشب با من قرار داری، پول بادآورده ھم فراوان است

اما با اين که ھنوز شب تمام نشده، ممکن است با من نزاع کنی شايد رسمت را فراموش کنی، شايد نمـانی بنـابراين   

  :بھترين کاری که می توانم بکنم، دعاست

  ای بخت، امشب خانم باش

آن را . در طول راه، از مقابل خانه تیمسار رياحی رئیس ستاد ارتـش، عبـور کـرد   . يکا برگشتروزولت، بعدا به سفارت آمر

اگر کارھا مطابق نقشه پیش می رفت، تیمسار رياحی ظرف چند ساعت آينده، می بايسـت پشـت   . به فال نیک گرفت

  .میله ھای زندان باشد

و نخست وزير، انتخاب کـرده بـود، از ھـر جھـت     سرھنگ نصیری، افسری که روزولت برای دستگیری رئیس ستاد ارتش 

تسلط او بر ھفتصد نفر اعضـای گـارد   . او معتقد به برتری قدرت سلطنت و از مصدق متنفر بود. مناسب به نظرمی رسید

بـه نظرمـی رسـید کـه قابـل اعتمـاد بـودن خـود را بـا بـه دسـت آوردن            . سلطنتی، قوه ابتکار قابل توجھی به او داده بود

  .در آن لحظه بحرانی، ثابت کرده است" فرمان ھا" ه پیروزمندان

ھـم گذشـته بـود کـه بـه خانـه تیمسـار ريـاحی          ١١سـاعت از  . آگوست، اما، نصیری تصمیم درستی نگرفت ١۵درشب 

. بدون نگرانی از اين امر به افرادش دستور داد تا به سـمت اقامتگـاه مصـدق پـیش رونـد     . رسید و درب آن را بسته يافت

تیمسار رياحی، از کودتـا مطلـع شـده و افـرادش را بـرای      . دون اطالع او، ستون ارتشی ديگری، عازم آنجا بودحال آنکه ب

ھويت دقیق خبرچین، ھرگز معلوم نشد، بیش از ھمه، يک افسر ارتش وابسته به ھسـته  .خنثی کردن آن فرستاده بود

سـرانجام،  . يک خبرچین وجود داشته باشـد حتی احتمال داشت که، بیش از . کمونیستی مخفی، مورد سوء ظن بود" 

بسیاری از مردم، مـدتی بـود کـه از توطئـه مطلـع شـده       . دقیقا ھمان اتفاقی افتاده بود که روزولت از آن وحشت داشت

تھـران، در حـوالی نیمـه شـب، ناگھـان صـحنه تقابـل دسیسـه و ضـد          .درز خبر، خطرآفرين اما غیرقابل اجتناب بود. بودند

. عضی از افسران شورشی، از افشای کودتا، مطلع شده و به به موقـع، کـار خـود را متوقـف کردنـد     ب. دسیسه شده بود

ديگـری،  . يکـی از آنھـا اداره مخـابرات در بـازار را تصـرف کـرد      . ديگران که از خطر اطالعی نداشتند به کار خود ادامه دادند

ينده مشروطیت در ايران، در گرو اين بود که کدام يک آ.وزيرامور خارجه، حسین فاطمی را بیدار و پابرھنه به بیرون کشید

کمی پیش از ساعت يک صبح، سـتون شورشـی بـه خیابـان کـاخ      . از ستون سربازان، زودتر به منزل دکتر مصدق برسد

در اينجا مصدق با ھمسرش، در يک خانه کوچک زنـدگی مـی   . از پیچ حشمت الدوله گذشت و سپس توقف کرد. رسید

سـرھنگ  . از مجموعه بزرگتری بود که خانواده مصدق، سالھا مالک آن بودنـد، در ورودی، بسـته بـود   خانه، بخشی . کرد

سـرھنگ نصـیری، خیلـی ديـر رسـیده      .نصیری، درزد، فرمان عزل مصدق در دست و چند ستون سرباز پشت سرش بود
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او را دسـتگیر و  .تـاريکی بیـرون آمدنـد   لحظاتی پس از آنکه او مقابل دررسید، چند نفر فرمانده وفادار به دولت، از دل . بود

در آنجـا تیمسـار ريـاحی، او را خـائن نامیـد، دسـتور داد کـه        . داخل جیپ ھدايت کردند و به ستاد کل، فرماندھی بردنـد 

کسی که می بايست مصدق را دسـتگیر کنـد، اينـک خـود زنـدانی      . يونیفورم اش را از تن درآورد و او را به زندان فرستاد

چنـد بـار سروصـدا و    . ه راھی برای اطالع از وقايع نداشت، در سفارت منتظـر تلفـن سـرھنگ نصـیری بـود     روزولت، ک.بود

راديـو تھـران، بـرخالف    . با طلوع سپیده، نگرانـی روزولـت عمیـق تـر شـد     . ھیاھوی تانک را شنید اما تلفن ھرگز زنگ نزد

، با خش خش شـروع بـه پخـش موزيـک     صبح ٧صبح شروع نکرد بلکه، در ساعت  ۶ھمیشه برنامه خود را راس ساعت 

روزولت فارسی نمی دانست اما ھمـی کـه از گوينـده کلمـه مصـدق را      . نظامی و بدنبال آن قرائت اطالعیه رسمی کرد

ترتیـب  " شـاه و عناصـر بیگانـه   " سپس مصدق شخصا صحبت و اعالم کرد، کودتايی که توسط . شنید، بسیار نگران شد

اه ھم، که در ويالی کنار دريای خـود چنـدک زده بـود، بـه اخبـار گـوش مـی داد و بـه         ش.داده شده بود، به نتیجه نرسید

آنھـا بـه سـرعت    . محض اين که فھمید چه اتفاقی افتاده است، ھمسرش را بیدار کرد و به او گفت که وقت رفتن است

ت بـه سـوی   ساک ھای کوچک خود را بستند و چند دست لباس که با دست قابل حمل باشد جمـع کردنـد و بـه سـرع    

پـس از  . شاه، خلبان ورزيده، ھدايت ھواپیما را بـه عھـده گرفـت و بـه سـوی بغـداد رفـت       . ھواپیمای دو نفره شان رفتند

رسیدن به بغداد، به سفیر آمريکا گفت که به شدت منتظر اقدام اسـت، چـون خـانواده بزرگـی درايـران و وسـايل بسـیار        

  .اندکی در خارج از ايران دارد

زندگی شھری به سـرعت بـه   . ار شاه، واحدھای ارتشی وفادار به دولت، در سراسر تھران مستقر شدندھم زمان با فر

برای دستگیری تیمسـار زاھـدی، جـايزه تعیـین     . چند تن از خائنین دستگیر و ديگران مخفی شدند. حال عادی بازگشت

و خانه ھای امن خود برگردانند و مـردم  جاسوسان سیا، با عجله دست به کار شدند تا امنیت را به سفارت آمريکا . شد

روزولـت، در درون  .سـر دادنـد  " مصـدق پیـروز اسـت   " ، "پیـروز اسـت  " شادمان، به خیابان ھا ريختنـد و شـعارھای ملـت    

اوضاع و احـوال بـه طـرز    : " محوطه سفارت، احساس ناامیدی می کرد و چاره ای جز ارسال تلگرام باين مضمون نداشت

والـر نگـران جـان    . جان والر، رئیس بخش اطالعات ايران در سیا، با تاسف بسـیار، آن را خوانـد  ." وحشتناکی خراب است

متن اين پیام، به دست نیامده است اما طبق اطالعـات  . جاسوسان اش در ايران بود و به روزولت پیغام فوری تلگرام کرد

والـر گفـت ايـن دسـتور چنـدان ھـم بـی قیـد و         ھرچند سال ھا بعد، . سیا، به روزولت دستور ترک فوری ايران را می داد

اگر در مخمصه قرار گرفته ای، عجله کن تا کشته نشوی، اما اگر در مخمصـه  : " شرط نبوده است و پیام را به خاطر آورد

اوضاع و احوال برای توطئه گران، ناامید کننده به نظر می رسید، آنھا موقعیت برتـر  ".نیستی، ھمان کاری را بکن که بايد

چند تن از ماموران اصلی آنھا خارج از عملیات، نخست وزير مورد نظرشان، تیمسار زاھـدی،  . د را از دست داده بودندخو

وزيرامور خارجه، فاطمی، که پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شده بود نطق ھـای آتشـینی   . مخفی و شاه فراری بود

  .ه تخطئه کردعلیه شاه ايراد و شاه را بدلیل ھمدستی با عوامل بیگان

ای خائن، وقتی از راديو تھـران شـنیدی کـه توطئـه ات نافرجـام مانـد، بـه نزديکتـرين         : " فاطمی در مقابل جمعیت گفت 

  ."کشوری که انگلیسی ھا در آن سفارت داشتند، فرار کردی

ار دارد و ھمین راديو تھران گزارش داد که ھمه چیز کامال تحت کنترل قر. عملیات آژاکس، با شکست مواجه شده بود

روزولت، پس از .امواج شگفتی، در سراسر ستاد فرماندھی سیا در واشنگتن، منعکس شد. طور ھم به نظر می رسید

او تصمیم گرفته بود که در تھران بماند و خنجر ديگری، : آن، در حوالی نیمه شب، پیغام غیرمترقبه ای را تلگرم کرد

تا دولت ايران را سرنگون کند و او نیز مصمم بود تا قبل از انجام آن، ايران را  سیا او را فرستاده بود. حواله مصدق کند

   .ترک نکند


