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  : براى انجام کودتا  طرح مقدماتى لندن

   مقدمه - اول

كند تا ھمچون راھكارى بـراى جلـوگیرى از فروپاشـى اقتصـادى      بريتانیا ايجاب مى  سیاست ھر دو دولت اياالت متحده و

يك جايگزينى برنامه ريزى  تنھا از راه. سرانجام فرو افتادن آن در مدار شوروى، فرد ديگرى را جايگزين مصدق كنند ايران و

سرلشكر زاھدى، ھم اكنون تنھا فـردى اسـت    .كرد و استقالل اين كشور را تضمین توان يكپارچگى شده است كه مى 

ھاى شوروى و انجام اصالحات بنیادى، شـايان   دارد و براى سركوبى نفوذ كمونیست كه قدرت راھبرى يك دولت جديد را

. ر عملیـات نظـامى اسـت   مقـدم بـ   دو مرحله نخست،. گیرد برنامه زير، سه مرحله پى در پى را در بر مى  .است اعتماد

ايـن  ). بنـدھاى زيـر را نگـاه كنیـد    . (گسـترده تبلیغـاتى اسـت    اين دو، شامل دوره پشتیبانى مقدماتى كنونى و اقـدامات 

 اياالت متحده و بريتانیا ارزشى واقعى خواھد داشت و حتى اگر اقـدام نظـامى نھـايى در آن    مراحل، براى منافع متقابل

  .پذير و متزلزل خواھند ساخت ا آسیب انجام نپذيرد، جايگاه مصدق ر

بـود كـه ايـاالت متحـده      دالر خواھـد  ٢٨۵٠٠٠برآورده شده كلى مورد نیاز براى اجـراى ايـن برنامـه، رقمـى معـادل       ھزينه

   .كنند دالر آن را فراھم مى  ١٣٧۵٠٠و بريتانیا  ١۴٧۵٠٠

   برنامه عملیاتى. دوم

   قپشتیبانى مقدماتى از مخالفان دولت مصد. الف

گـروه  . انـد  اى با زاھدى داشـته  نزديك چند ماھه ارتباط) برادران رشیديان(پايگاه عملیاتى اياالت متحده و گروه بريتانیايى 

 .براى اين پشتیبانى فراھم كرده است) میلیون ريال چھار تا پنج(دالر  ۵٠٠٠٠بريتانیايى 

درازا مى  ماه به ٢شود و بنابر برآورد، حداكثر  آغاز مى ) ١٣٣٢خرداد  ١١( ١٩۵٣ژوئن  ١از  ر طول اين دوره مقدماتى كهد

پايگـاه عملیـاتى ايـاالت متحـده بخـش      . كرد دالر فراھم خواھند ٢۵٠٠٠دالر و بريتانیا معادل  ٣۵٠٠٠كشد، اياالت متحده  

 اتى آن كشـور وجوه اياالت متحده نیز مستقیما از طريـق رابطھـاى پايگـاه عملیـ     .نخست اين اعتبار را تحويل داده است

زاھدى در اوايل اين  .شوند تامین و براى گسترش ھدف مشخص و تقويت ارتباطات نظامى و سیاسى زاھدى توزيع مى

تـر شـود، كـامال آگـاه      كـه بايـد منجـر بـه پشـتیبانى منسـجم        دوره، از اين پشتیبانى دو جانبه و نیز از مقصود مشتركى

مبالغى اعتبار،  ر میان اطرافیان زاھدى، القا شود كه شاه به وسیله تداركدوره، اين تصور بايد د در طى اين .خواھد شد

اياالت متحده در مورد اين طرح در حال توسعه، از  -بريتانیا  ھماھنگى میان فعالیت پايگاه عملیاتى .كند او را حمايت مى 

نماينـدگى از   سو و پايگاه اياالت متحـده بـه   كاركنان پايگاه اياالت متحده و گروه بريتانیايى از يك راه ارتباط مستقیم میان

حلقه ارتباطى مطمـئن بـراى بھبـود پیونـدھايى      بريتانیا از سوى ديگر و به وسیله انتقال دستورات و عملكرد ھمچون يك

گامھايى مناسـب برداشـته خواھـد شـد تـا پیـروى ھمـه جانبـه سیاسـت           .پذيرد كه ھم اكنون موجود است، انجام مى 

  .تحده از آرمان اين برنامه تضمین گرددم آشكار اياالت

   مخالفت نقش شاه ھمچون كانون مركزى. ب
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ھمكارى بھترين فرصت بـراى موفقیـت يـك كودتـاى      اين. اين برنامه بر اين فرض استوار بود كه شاه ھمكارى خواھد كرد

ه ھمـین صـورت بـاقى خواھـد     ناخودآگاه شاه در اين طرح نیز، شـیوه عملیـات بـ    با وجود اين، با مشاركت. نظامى است

در حصار ترديـدھا   از آن جا كه شاه ذاتا فردى نامصمم و. اى نیاز دارد باز كردن نقش خود به آمادگى ويژه شاه براى. ماند

نقش بايد متضمن عملیات ترغیبـى باشـد و تـا     اين. ھاى مبھم است، او بايد به بازى كردن نقش خود ترغیب شود و بیم

   .برگیرد دوره زمانى كوتاھى را درآن جا كه ممكن است 

تواند او را به  شاه فردى مناسب است كه مى  ما بر اين باوريم كه شاھدخت اشرف، خواھر دوقلوى نیرومند و توطئه گر

از اين . كه اشرف مشتاقانه در راه سرنگونى مصدق ھمكارى خواھد كرد ما مطمئنیم. بازى كردن نقش خود ترغیب كند

ارتبـاط میـان    .اش آگاه ساخت و بـه ايـران فرسـتاد    محل سكونت كنونى اش تماس گرفت، او را از وظیفه دررو، بايد با او 

  .بايست پیوسته برقرار باشد اشرف و پايگاه عملیاتى اياالت متحده مى 

رحلـه  م. نھـادن در ھـر مرحلـه آمـاده كنـد      بايست در سه مرحله نقش خود را بازى كند و اشرف او را براى گام شاه مى 

كه اياالت متحده و بريتانیا در ايران يك ھدف مشترك دارنـد و ھمزمـان    نخست، متقاعد كردن شاه در اين باره خواھد بود

كـردن او پیرامـون ايـن     مرحلـه دوم، مشخصـا آگـاه   . برطرف كـرد  "دست پنھان بريتانیا  "بیمارگونه او را در مورد  بايد ترس

به دست آوردن برخـى مـوارد مشـخص از جانـب او      مرحله سوم،. چه در پیش دارداست كه آينده نه چندان دور براى او 

  :تفصیل اين مراحل به شرح زير است. است

  :مرحله نخست

كند تا او را مطمئن سازد كه اياالت متحده و  با شاه ديدار مى  رھبر گروه بريتانیايى پس از مشورت با شاھدخت اشرف،

را در  خواھند در راه مخالفـت بـا مصـدق بیشـترين تـالش خـود       دارند و اين كه ھر دو مى در ايران  بريتانیا اھداف مشترك

تواند ثابت كنـد بريتانیـا شـاه را     كه مى  رھبر گروه بريتانیايى خواھد گفت او در موقعیتى است. حمايت از او به كار بندند

كه ھر گونه عبارت كلیدى كه شاه گزينش كـرده،   از طرف آن دولت اعالم دارد كند و اين كه او اجازه يافته تا حمايت مى 

   .سى پخش خواھد شد.بى.تعداد پیشنھادى، در تاريخھاى پى در پى و از بخش فارسى بى از میدان

  :مرحله دوم

، به عنوان نماينده ويژه ايـاالت متحـده و   )متحده در ژاندارمرى ايران فرمانده پیشین ھیات نظامى اياالت(ژنرال شوارزكف 

موفقیـت   ايـن نمـا ينـده، پـیش از ايـن، در نتیجـه سـفر كـارى و        . كنـد  شاھدخت اشرف، با شاه ديدار مى  الم قبلىبا اع

  .است آمیزش در چند سال پیش به ايران، براى شاه بسیار شناخته شده و مورد تحسین او

   .گويد، شامل دو بخش است مطالبى كه او به شاه مى 

  :شامل نكات زير است بخش نخست،

زيرا موضوع اصـلى،  . متحده و بريتانیا، در درجه دوم اھمیت قرار دارد مساله نفت در اين زمان، براى دولتھاى اياالت) فال

تـا كشـور خـويش     دول مزبور اكنون برآنند تا ايرانیان را يارى رسانند. پاسدارى از استقالل ايران است عزم دو دولت براى
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بمانـد، فروپاشـى اقتصـادى ايـران امـرى       اگر مصدق بر مسند قدرت باقى. ندرااز فروغلطیدن در دستان شوروى حفظ كن

كمونیستھا داده، در پـى ايـن فروپاشـى، آنـان بـر كشـور چیـره         اى را به مسلم است و چون مصدق اجازه نفوذ گسترده

   .خواھند شد

  .اقتدار ملى است حفظكنند كه استمرار حكومت خاندان پھلوى، بھترين سنگر در راه  دو دولت احساس مى  ھر) ب

مالى جديدى از اياالت متحده دريافت نخواھـد كـرد و    تا زمانى كه مصدق بر مسند قدرت است، ايران ھیچگونه كمك) ج

  .يابند در واقع شايد كمكھاى فعلى ھم كاھش

  .مصدق بايد برود) د

  .شتیبانى چشمگیرى قرار خواھد گرفترسانند، مورد پ كه او را به قدرت مى  جايگزين او از طريق ھمان نیروھايى) ه

بخشیدن به ايـن قضـیه و يـا     اى قابل قبول در مورد نفت پیشنھاد خواھد شد، اما قصدى مبنى بر شتاب موافقت نامه (و

   .تحمیل آن بر ايران در كار نیست

  :برگیرنده مطالب زير است بخش دوم در

اى گريزناپـذير، داراى ھمـین نقـش     ت، در آينده نیز به گونـه اس شاه كه اكنون كانون اصلى نیروھاى مخالف مصدق) الف

  .خواھد بود

  .استقالل آن خواھد بود اگر شاه نتواند با اين نیروھا ھمراھى كند، تنھا مسئول فروپاشى كشور و از دست رفتن (ب

برداشـتھاى نادرسـت   بـا وجـود   . خانـدانش بـه پايـان خواھـد رسـید      اگر شاه نتواند با اين نیروھا ھمراھى كنـد، عمـر  ) ج

پايـان   ولى اگر شاه موفق نشود، ايـن پشـتیبانى بـه   . كنند بريتانیا او را حمايت كرده و مى  پیشین شاه، اياالت متحده و

  .نماينده ياد شده، پیامدھاى آن را مطرح خواھد كرد. خواھد رسید

  .شاه اظھار داشته كه زاھدى در مقام جايگزين مصدق، مورد قبول او است (د

بايسـت بـه نـام او      از اين وى درخواست كرده است كه كمكھاى مالى اياالت متحده و بريتانیا براى زاھدى، مى گذشته

  .پرداخت شود) شاه(

زاھـدى  . اين نكته موافقند كه زاھدى تنھا نامزد كارآمد بـراى جـايگزينى مصـدق اسـت     اياالت متحده و بريتانیا كامال با) ه

و بريتانیـا از دادن ھـر گونـه     اى نزديك مسئولیت را بپـذيرد و بـراى موفقیـت او، ايـاالت متحـده      يندهخواھد بود تا در آ آماده

بـى  . زاھدى آگاه است و حداقل كمك از او درخواست خواھد شـد  ھاى شاه كامال از برنامه. كمك، كوتاھى نخواھند كرد

 ايى نیـز، بـراى تقويـت و اسـتحكام بخشـیدن بـه      ايـاالت متحـده بـا شـاه، رھبـر گـروه بريتانیـ        درنگ پس از ديدار نماينده

  .ھاى باال، ديدار مشابھى انجام خواھد داد گفته
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  :مرحله سوم

مزبور و در حـالى   بى درنگ به دنبال ديدارھاى. اين مرحله، مسوولیت منحصر به فرد شاھدخت اشرف خواھد بود انجام

سـند نخسـت، تـاريخ دار و    . خواھد گرفت را از او شاھدخت اشرف، امضاى سه سند. كه شاه ھنوز تحت تاثیر آنھاست

  :قرارند اين سه سند از اين. دو فقره ديگر بدون تاريخند

كنـد بـراى    آن در ھـر مـوردى كـه او احسـاس مـى       خواھد تا با آورنـده  يك نامه سرگشاده كه از افسران وفادار مى ) الف

و بـراى نشـان دادن وفـادارى خـويش بـه شـاه و كشـور الزم        احتـرام ايشـان    برقرارى ديگر باره شكوه ارتش، باز گرداندن

   .نمايند است، ھمكارى

  .گمارد يك فرمان شاھانه كه زاھدى را به رياست ستاد ارتش مى ) ب

از دستورھاى ريیس ستاد كه شـاه او   خواھد تا صادقانه يك فرمان شاھانه كه از ھمه درجات و مقامات ارتشى مى ) ج

   .ى نمايندرا به كار گمارد، پیرو

شـود و دو   بايست بـه زاھـدى رسـانده    سند نخست مى . بى درنگ از كاخ سلطنتى بیرون برده خواھند شد اين اسناد

  .فقره سند ديگر را پايگاه اياالت متحده بايد براى روز مبادا نگاه دارد

   توافق با زاھدى )د

اش، بـه روشـن شـدن روزافـزون تصـوير       زاھـدى يـا نماينـده   نماينـدگان بريتانیـا بـا     ارتباطھاى پیوسته كاركنان آمريكـايى و 

ايـن  . كـرده اسـت   آزمايش او و ھمچنین مشخص شدن بیشتر عناصرى كه او از آنان توقع ھوادارى دارد، كمـك  طرحھاى

سـازماندھى بـراى اجـراى    « تحـت عنـوان    مطالب و گزارشھاى اطالعاتى مربوطه، براى آماده سازى بندھاى بعدى كـه 

  .اند آيد، مورد استفاده قرار گرفته ھاى آن، به دنبال مى پیوست مراه با اطالعات پشتیبانى درو ھ» كودتا 

زاھدى را آگاه خواھنـد كـرد كـه     تماسھاى گام به گام با شاه كه در باال ياد شد، اياالت متحده و بريتانیا مستقیما در پى

ين كه ھنگام حركت به سوى يك برنامه مفصـل عملـى فـرا    و ا اند تعھدى محكم از شاه گرفته) زاھدى ( آنان از سوى او 

   .رسیده است

زاھـدى داده خواھـد    شده شاه مبنى بر فراخواندن افسران وفادار براى ھمكارى با آورنـده آن، بـه سـر لشـكر     نامه امضا

ت متحـده و بريتانیـا   ھمچنین پیشنھاد اياال. كار گیرد از او خواسته خواھد شد تا با كمك اين نامه افراد نظامى را به. شد

بـا او در میـان گذاشـته    . براى سرنگونى مصدق، به زاھدى نشان داده خواھد شـد  براى اقدام تحت عنوان سازماندھى

را خواھـد   دھـد، فرصـت آن   ھاى خود الزم تشـخیص مـى    اگر براى دستیابى به خواستھا و بھبود توانايى خواھد شد كه

ايـاالت متحـده و بريتانیـا، پـیش از زمـان       به زاھدى خاطرنشان شده و كامل. ندداشت تا اين طرح پیشنھادى را اصالح ك

بسـیج خواھنـد شـد تـا در روز كودتـا، سـرنگونى دولـت مصـدق بـا           سراسر عناصر بالقوه مخالف با مصـدق . كودتا است

 موفقیت قانونى، شود كه اگر اقدام نظامى بتواند ھمزمان با اين زاھدى خاطرنشان مى  به. وسايل قانونى ممكن باشد

   .بھترى برخوردار خواھد بود تنھا به در اختیار گرفتن شھر محدود شود، دولت جانشین در آينده از ويژگى و وجھه
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نیايد يا از صادر كردن اسناد مزبور براى سرلشكر زاھدى خوددارى كند، به  ھر چند اگر شاه با نماينده اياالت متحده كنار

را، بـدون ھمكـارى    چنانچه او موافقت نمايد، اياالت متحده و بريتانیا آمـادگى انجـام كودتـا    داده خواھد شد زاھدى اطالع

  .فعاالنه شاه خواھند داشت

تـا شـاه را ناخودآگـاه متعھـد بـه ھمكـارى كنـیم و امیـد بسـیار داريـم كـه بـه ھمـان               ما تالشى ھمه جانبه خواھیم كرد

  .آيد به دست مىبرسیم كه در صورت ھمراھى فعاالنه شاه  اى نتیجه

   اجراى سرنگونى سازماندھى جھت  ) ر

 

عملیاتى اياالت متحده جھت گفتگو و تغییر بـه زاھـدى    مطالبى كه تحت اين عنوان در پى آمده است، بايد توسط پايگاه

  .ارايه شود

در . انـد  شخص شدهم آيند، با نقشھاى خاص خود يا توانايیھاى بالقوه، در زير عنوان ھايى كه به دنبال مى عناصر موجود

  .شده است اين نگرش، از ھر گونه اشاره به توان نیروھاى ھواخواه مصدق خوددارى

  : سازماندھى براى اجراى كودتا

قبـول ايـاالت    دبیرخانه كه در راس آن افسرى قرار دارد كه زاھدى او را تعیـین كـرده امـا بايـد مـورد      اين. دبیرخانه نظامى

اين دبیرخانه . توانمند و اليق تشكیل خواھد شد مار بسیار محدودى از افسران عالى رتبه،متحده و بريتانیا باشد، از ش

طرح مقدماتى مشترك اياالت متحده و بريتانیا را جھت كنترل تھران ارايه خواھد كرد،  با پايگاه عملیاتى اياالت متحده كه

  .دالر دارد ٧۵٠٠٠به مبلغى معادل  دبیرخانه نظامى براى اجراى وظايف خود، نیاز. ارتباط خواھد بود در

تـوان در برابـر دولـت مصـدق      در تھران خواھد بود كه مى  ترين وظیفه آن، گزينش افسران كلیدى فورى . وظايف دبیرخانه

به داليلى امنیتى، اين افسران در ديرترين زمان ممكـن، از نقشـھاى عملـى    . جذب نمود روى آنان حساب كرد يا آنان را

  .واھند شدآگاه خ خود،

روز كودتا انجـام شـود، طـرح ايـاالت متحـده و بريتانیـا را مـورد         بايد در اين دبیرخانه، با نگرش ويژه به ھر اقدامى كه مى 

كـل،   اى از اين اقدامات عبارت خواھند بود از تصرف بى درنگ مركز فرماندھى سـتاد  پاره. داد بررسى مفصل قرار خواھد

ھـاى پسـت و    پلیس و ژاندارمرى، اداره ھاى مصدق و ھمراھان او، قرارگاھھاى تھران، خانهايستگاه راديوى ارتش، راديو 

ھـاى   دستگرشـدگان عبـارت خواھنـد بـود از چھـره     . ملـى و چاپخانـه آن   تلگراف، مركز تلفن، مجلس و چاپخانه آن و بانك

 . هھاى برگزيد افسران كلیدى ھمگام با مصدق و سر دبیران روزنامه كلیدى دولت مصدق،

بايد منتظـر واكـنش    زاھدى. اى به تدارك اقداماتى كه بايد در برابر حزب توده انجام گیرد، خواھد شد ويژه ھمچنین توجه

تـا  . تـر در برابـر آن، كـامال آمـاده باشـد      سرسختانه  بايست براى پاسخگويى شديدى از سوى اين حزب باشد و نیز مى 

ھـر چنـد پـس از تغییـر دولـت و      . ى بى اثر ساختن اين حزب وجود نـدارد امكانى برا ھنگام جايگزينى دولت مصدق، ھیچ
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نفـس كشـیدن وجـود     ھا شود، براى چند سـاعت، فرصـت   كه حزب توده قادر باشد تا با تمام نیرو وارد خیابان پیش از آن

 .دارد

نام اين افراد از . یر شوندبايد دستگ گروھھا و رونامه نگاران مى  و) توده(در زمان كودتا دست كم صد تن از رھبران حزب 

پايگـاه ايـاالت    اى از رھبران كه به تازگى به وسیله بريتانیا تھیه شده، به اضافه نـام ھايیكـه   نفره فھرست تقريبا ھشتاد

ھـاى تھـران، امكـان اجتمـاع را از      كنتـرل خیابـان   .متحده و ھمچنین آن چه زاھدى به آن خواھد افزود، فراھم خواھد آمـد 

توزيع گسترده جزوات سیاه كه انتشار آن به كمیته مركزى حـزب نسـبت داده    .ديگر گروھھا خواھد گرفت توده يا) حزب(

بـه روشـى    اين انگیزه انجام مى شود تا اعضاى حزب توده را سـردرگم كنـد و جلـوى گردھمـايى آنـان را      خواھد شد، با

مقـاديرى گـاز اشـك آور، جـوھر پـاك       از پـیش،  ممكن است براى اياالت متحـده میسـر باشـد تـا از راه ھـوا و     . موثر بگیرد

ھواپیماھاى نیروى ھـوايى محلـى ممكـن اسـت جھـت      . فراھم كند نشدنى يا ديگر مواد مناسب را براى كنترل گروھھا

 ھـا حضـور نیابنـد و يـا منتظـر عواقـب كـار خـود         را فرو ريزند مبنى بر اين كه يا در خیابـان  ھايى آگاھى مردم، اخطار نامه

  .باشند

پیروى خواھد كرد، اگرچه ممكن اسـت در ارتبـاط بـا سـه      ھايى مشابه اين اقدام عمدتا از خط مشى. دام در روز كودتااق

  :وضعیت عبارتند از اين سه. وضعیت متفاوت انجام گیرد

مصدق كه بى درنـگ پـس از اقـدام نظـامى روى خواھـد       نقطه اوج اعتراض گسترده مذھبى در برابر دولت. وضعیت الف

 .داد

اين عمـل از سـوى مصـدق يـا در نتیجـه      . در حال وادار كردن شاه براى ترك كشور است اى كه مصدق لحظه. وضعیت ب

روزافـزون آن   شود، يـا بـه سـبب قـدرت يـافتن      قدرت جناح مخالف اوست كه آگاھانه به وسیله شاه رھبرى مى  افزايش

 .كند  جناح است كه شاه در مقام فردى بى اراده آن را ھدايت مى

عملـى ممكـن اسـت ناشـى از نگرانـى       چنین. كوشد تا استعفاى خود را تسلیم كند زمانى كه مصدق مى . وضعیت ج

ممكن است طبق گذشته، منجر به روى آوردن به شاه جھت  واقعى او به سبب رشد روزافزون مخالفان باشد و احتماال

اه، او ممكـن اسـت تـوده مـردم را بـراى      ناكامى مصـدق در جلـب حمايـت شـ     جلب حمايت شخصى او شود و در صورت

   .فراخواند ھا ريختن به خیابان

به ھنگام اوج گـرفتن وضـعیت الـف، زاھـدى بـا       :بايست انجام گیرد بدين گونه است اقدامى كه با توجه وضعیت الف مى

او بـى درنـگ    .فرماندھى، فرماندھى ستاد كل را برعھده خواھـد گرفـت   استفاده از يك اقدام محدود نظامى علیه مركز

 پیش برگزيده را به جانشینى خود معرفى خواھد كرد و دسـتگیرى مصـدق و ديگـران بـى درنـگ      پس از آن، شخصى از

كوشـید تـا يـك     اى دعـوت خواھـد شـد و جنـاح مخـالف مصـدق خواھـد        مجلس به تشـكیل جلسـه  . صورت خواھد گرفت

بـا  . حمايت از زاھدى صورت خواھد گرفـت  یرى درگ گیرى جھت محكوم نمودن مصدق انجام دھد و در پى آن يك راى راى

داشتن فرمانى شاھانه كه او را نخسـت وزيـر بنامـد، دولـت را تحويـل خواھـد        در اختیار -يا بدون  -وجود اين، زاھدى با 

امال او اوضـاع را كـ   ھنگـامى كـه  ). به مطالب باال نگاه كنیـد (گوناگون روز كودتا را به اجرا درخواھد آورد  گرفت و مقتضیات
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تنھا در اين ھنگام اسـت كـه شـاه    . داشت مھار كرد، براى به دست آوردن راى اعتماد رسمى مجلس مشكلى نخواھد

 .به تھران بازمى گردد

  :بايست با نگرش به وضعیت ب و ج صورت گیرد از اين قرار است مى اقدامى كه

درآوردن بـى درنـگ    صلى بحران و نیـاز بـراى بـه حركـت    برنامه، پیشبرد الزم جدول زمانى روز كودتا به روز ا تنھا تغییر در

 .ھاى نظامى عملیات كودتا خواھد بود ھمه جنبه

  .براى برانگیختن حداكثر مخالفت عمومى با مصدق پیش از كودتا سازماندھى

بـه   ھدف اين مساله ايجاد، گسترش و افزايش جو دشـمنى، بـى اعتمـادى و تـرس عمـومى نسـبت      . كلى ھاى رنامهب

ايـن برنامـه، عملیـاتى    . شـد  دالر بـراى ايـن طـرح ھزينـه خواھـد      ١۵٠٠٠٠مبلغـى معـادل   . دولت او خواھد بودمصدق و 

  :اين مراحل از اين قرارند. اى خواھد بود مرحله

از سـوى ايـاالت متحـده و     اين بخش، مرحله كنونى پشـتیبانى مقـدماتى اسـت كـه دريافـت كمكھـاى مـالى        -١مرحله 

  .را جذب كند و افراد كلیدى را به سوى خود بكشاند دھد تا دوستان ديگرى  ھدى اجازه مىبريتانیا در طى آن به زا

 .اما در اين برھه، ھدف اصلى مبارزه، خود مصدق اسـت . گسترده در برابر مصدق و دولت او مبارزه تبلیغاتى -٢مرحله 

بـدين ترتیـب مصـدق فرصـت كـافى       گیرد تا  اين مرحله تنھا يك يا دو ھفته پیش از به اوج رسیدن وضعیت الف انجام مى

  .میان نرود براى واكنش شديد نداشته باشد و اثر آن با گذشت زمان از

  .داده شــــده اســــت ايــــن، وضــــعیت الــــف اســــت كــــه بــــه گونــــه كامــــل در بنــــد زيــــر توضــــیح -٣مرحلــــه 

  

 :  وظايف عناصر خاص

تـر    كوچـك  ھاى بى شمار ايى به استفاده از روزنامهمدت زمان پشتیبانى مقدماتى، گروه بريتانی در. مطبوعات و تبلیغات

عملیـاتى، كاركنـان ايـاالت متحـده      در مركـز فرمانـدھى و پايگـاه   .براى پیشبرد يك شـیوه ضـد مصـدق ادامـه خواھـد داد     

در اى در ھـوادارى از شـاه و برخـى     كنند و اين متون را كه پـاره   مى ھا و جزوات آماده ھايى را براى مقاالت، اعالمیه متن

بـر   اند، اين مطالب كه براى بى اعتبار ساختن مصدق طرح شده. به فارسى انتشار خواھند داد ضديت با مصدق است،

  :كنند موضوعات زير پافشارى مى 

  .دھد انتشار اسناد سیاه به اين امر يارى مى (كند  شوروى حمايت مى  مصدق از حزب توده و اتحاد جماھیر) الف

  .برد  كند و اھداف آنان را به پیش مى  ست زيرا با حزب توده ھمكارى مىمصدق دشمن اسالم ا (ب
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مصـدق آگاھانـه و از طريـق    ) د .نظـم اسـت   مصدق آگاھانه در حال نابود كردن روحیه ارتش و توانايى آن جھت حفـظ ) ج

يكـى از  . اى اسـت  قبیله نشین، در حال ترويج و تشويق عناصر تجزيه طلب منطقه برداشتن كنترل ارتش از روى مناطق

   .از اين اقدام، تسھیل چیرگى شوروى بر استانھاى شمالى است اھداف مصدق

   .كند  كشور را به سوى فروپاشى اقتصادى ھدايت مى مصدق آگاھانه) ه

ھاى مطلـوب پیشـین او ھـیچ نشـانى نیسـت و اكنـون وى        تباھى كشانده كه ديگر از جنبه قدرت، مصدق را چنان به) و

   .یال سركوبگرانه يك مستبد استھمه ام داراى

 طلبى مستمر ارايه خواھد شد دال بر اين كه مصدق ناآگاھانه قربانى خیانت و جاه  ھمگام با اين مطالب، يك گرايش) ز

 .مشاوران خود شده است

چنین براى مقام مدير مطبوعات و تبلیغات برگزيند كه ھم از مسايل اساسى آن است كه زاھدى بايد بى درنگ فردى را

پايگـاه عملیـاتى ايـاالت متحـده نـام فـردى را كـه زاھـدى در نظـر دارد از او          . بشـود  ممكن است معاون نخست وزير ھم

پیش از زمان مقرر بـراى وضـعیت    يك يا دو ھفته. گرفت و اين فرد بايد مورد قبول اياالت متحده و بريتانیا نیز باشد خواھد

اجراى اين مبارزه تبلیغاتى، مسوولیت اساسـى پايگـاه عملیـاتى     مربوط به جزيیات. الف تبلیغات شديد آغاز خواھد شد

  .بود اياالت متحده خواھد

   :تبلیغات، بايد براى موارد زير آماده گردد بى درنگ پس از تغییر دولت، مدير منصوب زاھدى در امور مطبوعات و

  .از راديو تھران بنمايد بیشترين بھره ورى را) الف

و غیره بايد برنامه دولت جديد شامل موارد جذاب خبرى كه به ساده  ھاى ويژه يو تھران، پوستر، خبرنامهاز طريق راد) ب

ارتـش   ھاى زندگى، حقوق بیشتر براى كاركنـان دولـت و پرسـنل    شوند، مانند كاھش فورى ھزينه  ترين نحوى ارايه مى 

 به آگاھى ھمه برسد... و

  .اياالت متحده و بريتانیا كه از قبل آماده شده، صورت گیرد نظرھاىحداكثر تبلیغات محلى نسبت به اظھار) ج

  .قرار داد ھمه خبرنگاران خارجى در جريان) د

تشكیل جلسه داد، كوشش خواھد شد تا تغییر دولـت از سـوى آن نھـاد رسـمیت      اگر به ھنگام كودتا، مجلس. مجلس

بـه   تخـب آن كـه بايـد عضـو جنـاح مخـالف مصـدق باشـد،        ھـاى من  نشست نباشد، به وسیله يكى از مقـام  يابد و اگر در

  .تشكیل جلسه فراخوانده شود

بايسـت در ايـن مـورد     مـى  . نمايندگان تماس گرفته و خريدارى خواھند شد براى مھیا ساختن تغییر دولت، با شمارى از

و تا زمـانى   نجام خواھد شدكه آيا اين خريدھا به وسیله گروه بريتانیايى يا مستقیما توسط زاھدى ا تصمیم گرفته شود

به . ھدفى، در جايگاھى ممتاز قرار دارد او از مصونیت استقرار در محوطه مجلس برخوردار است، براى رسیدن به چنین

اى از جانـب گـروه بريتانیـايى يـا      الزم براى خريـد ھـر كـدام، اقـدام ويـژه      دنبال دريافت فھرست نمايندگان به ھمراه مبالغ
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پايگـاه عملیـاتى    ھمچنـین . ، اعمال خواھد شـد )اياالت متحده و بريتانیا(بودجه و با پذيرش مشترك  تامین زاھدى، براى

  .اين عملیات به كار خواھد گرفت اياالت متحده، نمايندگان و رابطھاى گوناگونى را براى پشتیبانى از

مصـدق اسـت، آن گونـه كـه در     اكثريـت آرا بـه عـالوه يـك راى علیـه       ھدف اساسى اين برنامه، تضمین به دسـت آوردن 

شود كـه اگـر دسـت كـم سـى تـن از نماينـدگان احسـاس كننـد كـه             ھم اكنون برآورد مى .وضعیت الف مورد نیاز است

ساخت كـه ھمـه    بايد خاطر نشان. اند علیه مصدق راى دھند براى در اكثريت بودن خواھند داشت، آماده شانس خوبى

تالشـى الزم اسـت تـا ھنگـايم كـه مـى        بـا وجـود ايـن   . حاضر نخواھند بودافراد منتخب مجلس، معموال در ھر نشست 

اين گونه خواھد بود كه دو سوم نمايندگان حاضر در تھران بايد پیش  كمترين حد نصاب مورد نیاز. گیرى شود بايست راى  

  .شود نیاز تضمینبلكه حضورشان براى آن خواھد بود تا حد نصاب مورد . مجلس حضور داشته باشند گیرى در  از راى

با مصدق مخالفند، نقش بسـیار كـوچكى را در    احزاب يا گروھھاى سیاسى كه اكنون. عناصر سیاسى غیر از حزب توده

تواننـد   ھـا تنھـا مـى     حزب زحمتكشان، سومكا و بخش ھـايى از پـان ايرانیسـت    احزابى مانند. كنند  اين مبارزه بازى مى

تقريبـا مھمـى در    با وجود ايـن، حـزب زحمتكشـان نقـش    . یر موثر را فراھم نمايندخیابانى محدود و احتماال غ ھاى دسته

  .انجام تبلیغاتى كه در باال تشريح شد، بازى خواھد كرد

خود دارند، گروه بريتانیايى  ھاى خیابانى ناكارآمد را زير فرمان خاطر نشان ساخت در حالى كه اين احزاب تنھا دسته بايد

  .بايست براى وضعیت الف اختصاص يابند  عضو فعال را بسیج نمايد كه مى ٣٠٠٠تواند نزديك به  مى 

 ما بر اين باوريم كه تقريبا ھمـه رھبـران برجسـته مـذھبى كـه مريـدان زيـادى دارنـد،         طبق ارزيابي ھا. رھبران مذھبى

اطھـاى محكمـى بـا    ارتب ھم پايگاه عملیاتى ايـاالت متحـده و ھـم گـروه بريتانیـايى،     . سرسختانه مخالف مصدق ھستند

  .اين زمینه بسیار زياد است توانايى حمايت از زاھدى، در. اطرافیان اين گونه رھبران دارند

ھمچنـین  ( ) و ( ) اوقات عناصرى نامطلوب مانند رھبران غیرسیاسى  اين رھبران شامل طیفى بسیار گوناگون و گاھى

 ت شــديد ضــد مصــدق پــیش از روز كودتــا ايــن رھبــران و در طــول تبلیغــا. شــوند مــى ( ) تروريســتى  و گــروه( ) و ( ) 

   :ھواخواھانشان

  .مخالفت خويش را با مصدق ترويج كنند) الف

سلطنت و پشتیبانى معنـوى   ھوادارى آشكار خود را از نھاد)) ع(امام رضا (طريق ارتباط مستقیم با شاه در مرقد  از) ب

  .خويش را از شاه اعالم دارند

در  ھـاى بسـیار پراكنـده    ظاھراتى كوچك در ھوادارى از مذھب و ضديت با مصدق و بـه صـورت دسـته   ت به ھنگام نیاز،) ج

  .تھران ترتیب دھند

انـد در ھـوادارى از نماينـدگان ھواخـواه مصـدق و اعضـاى        آنـان آمـاده   تا تھديد كنند كه) به راه اندازند(گروه تروريست ) د

  .دست به اقدام مستقیم بزنند دولت و ھمقطاران او
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  .الف تضمین كنند ھمراھى كامل خود و ھوادارانشان را در وضعیت) ه

دھند كه دولـت جديـد بـه اصـول مـذھبى پايبنـد         قاطعى مى پس از تغییر دولت، از راديو تھران و در مساجد، اطمینان) و

  .است

برجسـته بـا نگرشـى نیمـه      سابقه وشمار كم و بیش اندكى از بازرگانان پر: توان چنین تعريف كرد آنان را مى  .تجار بازار

ارتباطات با اين تجار ھم از طريق گروه بريتانیايى و ھم . بازار تر اجتماعى در ھاى پايین  مذھبى و تاثیرى چشمگیر بر رده

  .عملیاتى اياالت متحده وجود دارد از راه پايگاه

ت، كـاھش واردات، مالیتھـاى تـوان فرسـا و     طريق كسادى اقتصـاد و معـادال   اين بازرگانان به خاطر ضررھايى كه دولت از

  .بر آنان وارد نموده، ضد مصدق ھستند كاھش موجودى پول،

  :اين تجار ر دوره تبلیغات شديد از وضعیت الف،د

  .شايعات ضد دولت را در بازار پراكنده خواھند ساخت) الف

. محـدودى را ترتیـب خواھنـد داد    ضـھاى در جنوب تھران و در مخالفت بـا سیاسـتھاى اقتصـادى دولـت مصـدق، اعترا     ) ب

  :سپس در زمان وضعیت الف، آنھا

  .بخشى از بازار را تعطیل كنند تمام يا) ج

  آخرين اقدام پیش از كودتا

ھـر چنـد فعالیتھـاى    . گیـرد  توانـد از وضـعیتھاى الـف، ب يـا ج سرچشـمه      ھمچنـان كـه گفتـه شـد، اقـدام نظـامى مـى        

  .آيد، خواھد بود براى ايجاد وضعیت الف كه در زير مى باال آمده است، عمدتا تشكیالتى پیش از كودتا چنان كه در

  .اى علیه رھبران سرشناس مذھبى در تھران انجام خواھد گرفت مرحله در روز مقرر، حمالت-١

ناخرسـنديى   رھبران مذھبى، بى درنگ خواھند گفت كه اين حمالت از جانب مصدق ھمچون واكنشـى علیـه   ديگر -٢

  .گرفته است اند، صورت مذھبى سراسر كشور نسبت به دولت او از خود نشان دادهكه رھبران 

  .كنند  تر در صحن مجلس تحصن مى بى درنگ شمارى از رھبران برجسته -٣

را صادر خواھند كرد كه با شديدترين لحن، نگـرش   در اين زمان، اين رھبران مذھبى به وسیله پیروانشان بیانیه ھايى-۴

  .نمايد مى مصدق را محكوم و رفتار ضد مذھبى

، بیشترين تبلیغات در مورد اسناد جعلى منتشـره  )٣(شد كه در باال گفته (د(، ٢-٢-۴، ٢در ھمان زمان و ھمانند مورد -۵

اى پنھـانى میـان مصـدق و حـزب تـوده       دھند توافـق نامـه   شد كه به تفصیل نشان مى  پايگاه اياالت متحده انجام خواھد

رھبـران مـذھبى،    توده متعھد شده است كه تمام توان خود را در ھـوادارى از مصـدق و علیـه    و در آن، حزب بسته شده

 .ارتش و پلیس، به كار بندد
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 ...خوانند تا در سراسر تھران در مساجد، دفاتر پست و تلگراف، بانكھـا و  را فرا مى  ھمزمان، اين رھبران پیروانشان -۶

بندند تا در حد امكان بیشـترين تعـداد     متحده حداكثر تالش خود را به كار مىگروه بريتانیايى و پايگاه اياالت . تحصن كنند

اين تحصـن گسـترده ترتیـب داده    (تجار خواھند كوشید تا بازار را تعطیل كنند  راھپیمايان را فراھم آورند و در ھمان زمان،

میـزان ناخرسـندى    ى قابـل توجـه،  ا سراسر زندگى و فعالیت روزانه مردم را در شـھر مختـل كنـد و بـه گونـه      شود تا مى 

است و طبق سنن ديرپا، نیروھـاى نظـامى و    اى محلى از مقاومت منفى تحصن، گونه. عمومى را از دولت نمايان سازد

 برند، دست به اقدام زنند تحصن به سر مى پلیس قادر نیستند تا در برابر مردمى كه در

ت ستاد را بر عھده خواھد گرفت و شروع به دستگیرى افرادى خصمانه، زاھدى رياس در اثناى اين جّو رو به افزايش -٧

  .آيد كرد كه بخشى اساسى از مرحله نظامى كودتا به شمار مى خواھد

 اى خواھـد داشـت و   اين حركت زاھدى، مجلس براى رسمیت بخشیدن بـه جابجـايى دولـت، جلسـه     درست پس از -٨

  .كودتا را كامل خواھد كرد

  بى برنامه عملیاتىارزيابى احتمال كامیا. سوم

. اجرا به شرقي ھا ارايه شـده اسـت   اطالعاتى كه تاكنون آورده شد، بیان كننده طرحى به شیوه غربى است كه براى

انـد تـا سراسـر     شـناختى كامـل از كشـور و مـردم ايـران نوشـته و كوشـیده        با وجود اين، نويسندگان اين برنامه، آن را با

ريزى و عمل به  با توجه به ناكارآمدى شناخته شده ايرانیان در برنامه. ى و ارزيابى كنندايرانى بررس جزيیات را از ديدگاه

دھند، در  عملیاتى كه پرسنل غربى انجام مى  اى كامال منطقى، ما ھرگز انتظار نداريم كه چنین طرحى، ھمانند شیوه

  .فضايى محلى دوباره بررسى و اجرا شود

و حتـى اگـر ھـم صـد در صـد اجـرا        اين طرح به اندازه كافى آشكار و گسترده اسـت كنیم كه  با وجود اين، احساس مى 

  .نشود، احتمال قابل قبولى براى كامیابى آن وجود دارد

بايـد از ايـن   . ايرانیـان وجـود دارد   امنیت در میان ھمه عناصر محلـى درگیـر، نقطـه ضـعفى جـدى اسـت كـه در سرشـت        

  .منجر به اقدامات سركوبگرانه مصدق شود كن استواقعیت آگاه باشیم كه شكافھاى امنیتى مم

كودتـاى رضـا شـاه، سرشـتى     . اى در ايران سالھاى اخیر نداشته است سابقه اين عملیات برنامه ريزى شده، ھیچگونه

شد، زيـرا در   تر اجرا كودتاھاى اخیر در ديگر كشورھاى خاور نزديك نیز در شرايطى بسیار آسان . داشت سراپا ديگرگونه

پشـتیبانى مردمـى نیرومنـدى داشـته      كشورھا يك جناح بزرگ مخالف و ھوادار كمونیست و يا يـك ريـیس دولـت كـه    آن 

  .باشد، موجب پیچیده شدن امور نشده بودند

  :كامیابى طرحى، بسیار مھم ھستند نكات زير در ارتباط با مفھوم كلى كودتا، پیش از برآوردى جھت ارزيابى احتمال

  :داشت یامدھاى زير را خواھدشكست كودتا پ. الف

  .احتمال اين كه آن كشور از ايران اخراج شود بروز يك موج نیرومند خصومت دولتى كه متوجه اياالت متحده است و -١

  .عملیاتى خود را كه عمدتا قصد سرنگونى مصدق را دارد، از دست بدھد اين كه بريتانیا تشكیالت -٢
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. در تاريخ ديگرى سقوط كنـد  ولى اياالت متحده از ايران اخراج نشود؛ و اگر مصدقكودتا انجام شود و ناكام بماند  اگر. ب

اين فرصت سود ببرند، چون ممكن است گروه بريتانیايى و برخـى   اياالت متحده و بريتانیا در موقعیتى نخواھند بود كه از

  .به سبب شكست كودتا از بین بروند از امتیازات اياالت متحده

اخراج اياالت متحده از ايران وجود دارد، زيرا فروپاشـى گريزناپـذير اقتصـادى     مى كودتا، ھنوز ھم احتمالدر صورت ناكا. ج

توده كه زيـر نظـر    دولت كنونى مصدق احتماال ھمراه با آشفتگى داخلى خواھد بود و به دنبال آن چیرگى حزب در دوران

  .اتحاد جماھیر شوروى است

بايد براى زمانى كـه فروپاشـى اقتصـادى و ھـرج و مـرج داخلـى پديـد         شود، پس مى  رداگر طرح كودتا در اين ھنگام . د

  .طرح ديگرى آماده گردد آيد، مى

اين طرح از سوى زاھدى، موافقت ما با جرح و تعـديلھاى   ھاى اساسى به خاطر پشتیبانى شاه، پذيرش ويژگى: نتیجه

ك جدول زمانى حساب شده، عمل خواھـد نمـود، نويسـندگان ايـن     مورد كه او مطابق با ي او و نظر به اطمینان ما در اين

 .آمیز خواھد بود بر اين باورند كه كودتا موفقیت برنامه

سیا مايل به فاش شدن آن ھا نبوده است در اسناد منتشر شده از سوی اين سازمان بـه   اسامي که سازمان: توضیح

 .پرانتزھای خالی آمده است صورت

   


