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 مرداد  ٢٨طراحي كودتاي 

   

  *دكتر حسین رفیع

  ۵۶ هرامش ، هنامز

.......................................  

   

تواند در شناسایی ساختار قدرت سیاسی و  ھای آن، می بررسی چگونگی وقوع کودتا، به جھت ویژگی

حادثه مھمی در نحوه حضور  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای . ارتباطات سیاسی یک کشور بسیار مفید واقع شود

بررسی این کودتای مرکب انگلیسی ــ . شود نیروھای بیگانه و استعمارگر در مدیریت کشور محسوب می

امریکایی، که در فضایی بحرانی اجرا، و موفق شد به اھداف خود دست یابد، عالوه بر آشکار ساختن 

  .ھاست و نظام اسالمی در از میان بردن آن ھای نظام استبدادی، گویای توفیقات انقالب ضعف

   

م از دولت ايران تحصیل نموده بود، .١٩٠١از اوايل قرن بیستم، براساس امتیازي كه ويلیام ناكس دارسي در سال 

ش، پس از آنكه پارلمان ايران .١٣٢٩اما در سال . برداري از نفت ايران مشغول بودند ھا به استخراج و بھره انگلیسي

  .لي كردن صنعت نفت را به تصويب رساند، تالشھاي ايرانیان به نتیجه رسیدقانون م

وزيري منصوب گرديد، روابط ديپلماتیك ايران و انگلیس وارد يك  ھنگامي كه متعاقب آن، دكتر محمد مصدق به نخست

از حوادث عمده تاريخ  درواقع اين رويداد يكي. مرداد پايان گرفت ٢٨با كودتاي  ١٣٣٢اين دوره در . مرحله بحراني شد

سیاسي معاصر ايران است، زیرا از يك طرف براي اينكه كودتاي یادشده نھضت ملي كردن نفت را به نابودي كشاند و از 

طرف ديگر بدين سبب كه اين كودتا به عنوان نقطه شروع توسعه نفوذ اياالت متحده در ايران مورد مالحظه قرار 

نتلیجنس سرويس و سیا بود و اجراي آن با مشاركت مزدوران داخلي و نیروھاي كودتا نتیجه ھمكاري اي. گیرد مي

  .نظامي تسھیل گرديد

   

  سازي كودتا  ھاي خارجي و آماده قدرت

شاه، پادشاه ايران،  م مظفرالدين.١٩٠١طور كه گفته شد، در سال  ھمان. سازي كودتا بود نفت انگیزه اساسي آماده

دارسي . برداري از نفت جنوب ايران را به مھندسی استرالیايي به نام ويلیام ناكس دارسي اعطا كرد امتیاز بھره

داد امتیاز، استخراج نفت ايران را آغاز كند و شركت ، يعني ھفت سال پس از امضای قرار١٩٠٨مه  ٢٨توانست از 

 ١٩٠٩ھمچنین در سال . از ورشكستگي نجات يافت) شركت نفت برمه(برداري اولیه با كمك يك كمپاني انگلیسی  بھره

 oilكمپاني نفت انگلیس و ايران  ١٩٣٣، كه در سال (Anglo – persian oil company)فارس  شركت نفت انگلیس و 

y) compan Iranian-(Anglo [1].گذاري گرديد نامیده شد، بنیان  

با وجود این، در آوريل . را لغو نمود ١٩٠١، دولت ايران امتیاز سال ١٩٣٢به دلیل اختالفات بین دو طرف، در سال 

پارلمان ايران طرحي  ١٩۴٧اكتبر  ٢١در  [2].اعتبار داشت به امضاي طرفین رسید ٩٩٣١قرارداد جديدي كه تا سال  ١٩٣٣

يافت در مواردي كه تضیعي نسبت به حقوق ايران در منابع نفتي  را تصويب كرد كه بر اساس آن دولت ماموريت مي

  .كشور صورت گرفته باشد، اقدامات الزم را براي استیفاي تمام حقوق ملت به عمل آوردبخش جنوبي 
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، (Gass)قراردادي بین آقاي گس  ١٩۴٩ژوئیه  ١٧متعاقب اين طرح، دولت ايران با شركت وارد مذاكره شد و نھايتا در 

  [3].نماينده شركت، و آقاي گلشائیان، وزير دارايي ايران، به امضا رسید

اين . نوامبر به رياست مصدق، رھبر جبھه ملي، تشكیل شد ١٨براي بررسي اين قرارداد يك كمیسیون پارلماني در 

ا تايید كرد و ، پارلمان نظر كمیسیون ر١٩۵١ژانويه  ١١در . درخصوص قرارداد نظر منفي داد ١٩۵٠كمیسیون در دسامبر 

  [4].كننده اقداماتي باشد كه بايد انجام پذيرد به آن ماموريت داد تا گزارش جديدي ارائه كند كه مشخص

مجلس شوراي ملي و در  مارس توسط ١۴نھايتا اين كمیسیون قانون ملي شدن نفت در ايران را تصويب كرد كه در 

در نتیجه صنعت نفت ايران پس از پنجاه سال ملي شد و در آوريل . مارس توسط مجلس سنا به تصويب رسید ١٩

  .شدن نفت را اجرا کرد وزير ايران گرديد و قانون ملي  محمد مصدق نخست ١٩۵١

ا موفق نشدند از راھھاي سیاسي و شركت نفت انگلیس و ايران و دولت بريتانیا با اين اقدام مخالفت کردند، ام

كوشیدند در اقدام خود علیه مصدق حمايت امريكا را به دست  ھا مي انگلیسي. ديپلماتیك به مقصود خود نائل آيند

  .آورند

جمھوري در اياالت متحده امريكا برگزار گرديد و آيزنھاور، كانديداي حزب جمھوريخواه،  در اين فاصله، انتخابات رياست

  .اين واقعه ھماھنگ با تمايل بريتانیا بود. ترومن شدجانشین 

نھايتا، ھنگامي كه آخرين پیشنھاد مشترك انگلیس و امريكا را دولت ايران رد کرد، دولت بريتانیا موفق گرديد دولت 

كودتایی اين ھماھنگي راه را براي اجرای . كند جديد امريكا را متقاعد سازد كه دولت مصدق به زیان غرب عمل مي

  [5].علیه مصدق ھموار كرد

   

  گیری بريتانیا براي سقوط مصدق تصمیم

به گفته ويلیام روجر لوئیس، انگلستان فقط يك ماه و نیم پس از به قدرت رسیدن مصدق عملیات محرمانه خود را 

  [6].علیه وي آغاز كرد

دانست كه شركت نفت انگلیس و ايران نیز با آن موافق  انگلستان تنھا راه حل مساله نفت را خلع دولت مصدق مي

ما نتوانست ھیچ نتیجه براي مذاكره با مقامات ايران به تھران آمد، ا ١٩۵١در ژوئن  (Jackson)آقاي جكسون . بود

ھمچنین وي در كنفرانسی خبري در لندن اعالم كرد تا ھنگامي كه دولت دكتر مصدق قدرت . مساعدي به دست آورد

  [7].توان به از سرگیري مذاكرات امیدوار بود را در ايران در دست دارد نمي

ارجاع اختالف به : ھاي غیرسیاسي نیز توجه نمود؛ از جمله حل ھاي ديپلماتیك، انگلستان به راه حل در وراي راه

عالوه بر فشارھاي اقتصادي بر ايران، بريتانیا . اي حاصل نكرد المللي دادگستري و شوراي امنیت كه نتیجه ديوان بین

ین منظور، چھارھزار چترباز بريتانیا طی ده روز به مديترانه شرقي به ھم. خواست در اين كشور مداخله نظامي كند مي

را به سواحل ايران  (Flamingo)و فالمینگو  (Wren)و ناوھاي ورن  (Maritus)این دولت رزمناو ماريتوس . فرستاده شدند

  [8].فرستاد و عراق به عنوان مركز تمركز نیروھاي نظامي انگلیس براي حمله به ايران برگزيده شد

دھد كه طرح اشغال آبادان را ــ كه  ھاي اخیر توضیح مي اسناد منتشر شده توسط وزارت امورخارجه بريتانیا در دھه

کرده بود، اما قبل از شروع عملیات  مركز بزرگترين پااليشگاه نفتي در ايران و خاورمیانه است ــ بريتانیا طراحي و آماده

گرفت و رد گردید و دولت امریکا نپذیرفت كه در چنین اقدامي از بريتانیا  نظامي، موضوع با پرزيدنت ترومن مورد بحث قرار 

ھنگامي كه  [10].انجامید زيرا به اعتقاد ترومن، مداخله نظامي در ايران به حمله اتحاد شوروي مي [9].حمايت كند

ه عنوان يك راه ھاي سیاسي براي بستن راه بر دولت مصدق ناامید گرديد، كودتا را ب حل بريتانیا از موثر واقع شدن راه
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وزيري استعفا  ، مصدق در خصوص وزارت جنگ با شاه اختالف پیدا كرد و از نخست١٩۵٢ژوئیه  ١۶در . حل بررسي کرد

  .ھا ھماھنگي بیشتري داشت، جانشین وي شد السلطنه، كه با انگلیسي متعاقب آن قوام. داد

مداري  تھران، بر اين باور بود كه قوام سیاست ، كاردار وقت سفارت بريتانیا در(George Middlton)جرج میدلتون 

  [11].ھاي مختلف پارلماني در مجلس شوراي ملي ايران را تحت نفوذ قرار دھد ه تواند گرو بسیار باھوش است كه مي

اهللا  ھاي مختلف سیاسي، نمايندگان طرفدار مصدق، آيت حزاب و گروهھاي شديد ا در اين زمان، و پس از مخالفت

كاشاني، رھبر مذھبي و با نفوذ در ايران، و بازار تظاھرات بزرگي در حمايت از مصدق سامان دادند كه در آن تعدادي از 

  [12].وزيري را در اختیار گرفت لذا مصدق مجددا پست نخست. تظاھركنندگان كشته و زخمي شدند

میدلتون در گزارشی به وزارت امورخارجه بريتانیا، آورده است كه براي جلوگیري از افتادن ايران به دامان كمونیسم، 

  [13].آمد كودتاي نظامي بود حلي كه پیش مي راه

   

  اقدامات اولیه بريتانیا در خصوص طرح كودتا

ھا در مورد اين سقوط،  ھمچنین طرح آن. كردند كه مساله نفت را بايد با سقوط مصدق حل كرد ھا فكر مي انگلیسي

كردند در حال  ران ارائه ميدر ھمان زمان كه چرچیل و ترومن پیشنھادات مشترك خود را در طی مذاكرات به دولت اي

  .تھیه شدن بود

   

  ھدايت نیروھاي داخلي علیه دولت مصدق

شده  ھای ايراني علیه دولت مصدق، بايد اطالعات ارائه كارگیري گروه ھا به منظور به ريزي انگلیسي براي درك برنامه

در سفارت انگلیس در  ١٩۵١ــ١٩۵٢ھاي  وي در سال .را مطالعه كرد (C. M. Woodhouse)وودھاوس . ام. توسط سی

وودھاوس توضیح . نقش داشت) عملیات چكمه(شده علیه مصدق  كرد و در ساماندھي عملیات ھدايت تھران كار مي

شایان ذكر . ھای ايران علیه دولت كشور خودشان، چگونه عمل كردند دھد كه وي و ھمكارانش براي ھدايت گروه مي

  .ران وي از متخصصان جاسوسي در ايران بودنداست كه ھمه ھمكا

ھا قادر  درواقع، آن. سه برادران رشیديان، كه نفوذ زيادي در پارلمان و در بازار داشتند، به طرح وودھاوس وارد شدند

و يك برادران رشیديان افرادي ثروتمند بودند . ھاي بريتانیا جھت دھند بودند كه مردم كوچه و بازار را ھماھنگ با سیاست

نیازھای مالی اين سازمان را سفارت بريتانیا در . كردند كرد رھبري مي سازمان شھري را كه علیه مصدق توطئه مي

به عنوان مثال، فردي كه در جلسات ھیات . ھا در خدمت بريتانیا بودند ھمچنین برخی از ايراني. کرد تھران تامین می

عالوه  [14].كرد محرمانه دولت مصدق را به سفارت بريتانیا گزارش مينمود، تصمیمات و مباحث  وزيران ايران شركت مي

او مخفیانه از طريق مرز عراق و با مقدار . مند بودند نگاران خارجي بھره بر آن وودھاوس و ھمكارانش از ھمكاري روزنامه

ھا در اطراف تھران، زير خاك پنھان گرديد و در ھنگام ضرورت آماده استفاده  اين سالح. به ايران وارد شد بسیاری سالح

  [15].بود

با . كرد د ايران را ترك مي، ھنگامي كه روابط ديپلماتیك انگلیس و ايران قطع شد، وودھاوس باي١٩۵٢اكتبر  ٢٢در 

ھايي ايراني در  ھاي مقیم ايران و يك مامور سرويس مخفي اين كشور، وي با واسطه وجود این، به لطف بريتانیايي

  .کرد او دفتر جديدي در قبرس ايجاد كرد كه سرفرماندھي نظامي ايران آن را ھدايت مي. ارتباط بود

   

  مریکاتالش براي حصول ھمكاري اياالت متحده ا
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كوشیدند با امريكا متحد  كردند، مي ھا در حالي كه از تايید ملي شدن صنعت نفت ايران خودداري مي انگلیسي

  .از طرف ديگر مصدق نیز به كمك و حمايت امريكا امیدوار بود. شوند

تصمیم به اقدام دادند و ھنگامي كه بريتانیا  ھا استفاده از ديپلماسي را ترجیح مي براي حل مساله نفت، امريكايي

وگو بین طرفین، مشاور خود، آورل ھريمن  نظامي در ايران گرفت، پرزيدنت ترومن با آن مخالفت كرد و براي برقراري گفت

(Averell Heriman) اي حاصل نكرد را به ايران فرستاد، اما وي نتیجه.  

ھا در ايران  ، روي خط نفوذ كمونیستدولت بریتانیا در تالش سیاسي خود براي به دست آوردن ھمكاري دولت امريكا

ھا را  ھا، كه معتقد بودند سقوط مصدق كمونیست كوشید ترس را از روح و جوھره امريكايي این دولت مي. كرد تكیه مي

  [16].رساند، بیرون كند به قدرت مي

ھدف، پس از قطع روابط انگلیس و ايران، وودھاوس عازم واشنگتن شد و كوشید مقامات امريكايي را در تعقیب اين 

حزب ايراني كمونیست طرفدار (در اين باب، وي خطر كودتا توسط حزب توده . متقاعد كند و حمايت سیا را جلب نمايد

  [17].كرد را خاطرنشان مي) شوروي

گشت، براي مذاكره با مقامات انگلیسي در لندن  وقتي روزولت، رئیس عملیات سیا در خاورمیانه، از تھران بازمي

  [18].بار بود كه طرحي كه ھدف آن سقوط دكتر مصدق بود با روزولت مورد بحث قرار گرفت توقف كرد و اين براي اولین

 Allen)روزولت، به محض بازگشت به واشنگتن، نتیجه مذاكرات خود با مقامات انگلیسي در لندن را براي آلن دالس 

Dulles)اين مذاكرات بین طرفین محرمانه باقي ماند و پرزيدنت ترومن و آچسون . ، معاون سیا، توضیح داد(Acheson) ،

وزير امورخارجه، از اين مذاكرات مطلع نشده بودند، زيرا از يك طرف آچسون جذب مصدق شده بود و از طرف ديگر 

خواھان به قدرت  داد كه جمھوري جمھوري، كه بنا بود چندی بعد برگزار گردد، اجازه اين تفكر را مي انتخابات رياست

  .، برادر آلن دالس، به وزارت امورخارجه منصوب خواھد شد(Faster Dulles)خواھند رسید و در نتیجه فاستر دالس 

داد، در  خواستند كه دولت دموكرات، كه به زودي جاي خود را به رقیب مي به اين دلیل، روزولت و آلن دالس نمي

  [19].خواھان قاطع و مشخص بود مسیري وارد شود كه مواضعشان كمتر از جمھوري

بايست تا انتخابات  با توجه به اين وضعیت، وودھاوس نتیجه مساعدي از اين مذاكرات حاصل نكرد و مي

در مورد ھمكاري انگلیس ــ امريكا، بايد ما نگاه خود را متوجه اين موضوع سازيم كه . ماند جمھوري منتظر مي رياست

آي . كرد، و وودھاوس، رئیس ام ھا ھمكاري مي ، سفیر امريكا در تھران، با انگلیسي(Loy Henderson)ون لويي ھندرس

نیز دست  ١٩۵٣ژانويه  ٢٨مصدق بر اين باور بود كه ھندرسون حتي در توطئه . سیكس در ايران، بر آن تاكید كرده است

وزير براي ديدار وي به  ر مسافرت کند، مصدق نخستدر آن روز، شاه ايران تصمیم گرفت به خارج از كشو. داشته است

در آنجا وي پیغامي دريافت كرد مبني بر اينكه لویي ھندرسون به منظور مذاكره در مورد موضوعي فوري . كاخ شاه رفت

شد، گروھي در اطراف قصر در  در بازگشت، در حالي كه مصدق از كاخ شاه خارج مي. خواھد وي را مالقات نمايد مي

مصدق بالفاصله از توطئه مطلع شد و از در ديگري خارج . خواستند به وي سوءقصد كنند تظاھرات بودند و ميحال 

مدتي بعد، او اظھار کرد كه سفیر امريكا براي ھیچ موضوع فوري به . گرديد و خطر مھاجمان را پشت سر گذاشت

  [20].مالقات وي نیامده بود

ھنگامي : رسد بايد نكته ديگري را خاطرنشان كرد در خصوص توطئه امريكايي ــ انگلیسي علیه مصدق، به نظر مي

خواست مانع ملي شدن صنعت نفت شود، دولت ايران رد نمود، اياالت متحده عزم  كه آخرين پیشنھاد امريكا را، كه مي

  .دق جزم كردخود را در مقابل مص
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  تھیه طرح نھايي كودتا

اي از طرح را با  طرح كودتا را مقامات انگلیسي تھیه کرده بودند و وودھاوس، ھنگامي كه به امريكا بازگشت، خالصه

دسته اول سازمان شھري تحت ھدايت : بردند ھا از دو نیروي مجزا بھره مي براساس اين طرح، انگلیسي. خود برد

نگاران و  ای از روزنامه رتبه پلیس، چندين نماينده و سناتور، عده متشكل از افسران عاليبرادران رشیديان، 

ھا تھران را تحت كنترل درآورند و سپس مصدق و  مقرر شده بود آن. سیاستمداران، و عالوه بر آن افراد ولگرد بودند

روساي قبايل جنوب ايران بودند كه  گرفتند عوامل ديگري كه در طرح بريتانیا جاي مي. وزرايش را بازداشت كنند

كردند، در شھرھاي بزرگ جنوب قدرت خود را به  بايست زماني كه سازمانھاي شھري عملیات خود را شروع مي مي

عالوه بر طرح كودتا، لیستي از پانزده سیاستمدار ايراني، كه مستعد جانشیني مصدق بودند، به . گذاردند نمایش می

  [21].گرديدمقامات امريكايي ارائه 

انتخاب گردید و كار  ١٩۵٢جمھور امريكا در دسامبر  جمھوري، آيزنھاور به عنوان رئیس با پایان یافتن انتخابات رياست

نمايندگان دولت بريتانیا و . رفین انجام شدمذاكرات جديدي بین ط ١٩۵٣آغاز كرد و از فوريه  ١٩۵٣خود را از ژانويه 

مورد  (Ajax)آمدند و طرح عملیات مشترك تحت عنوان عملیات آجاكس  فوريه در واشنگتن گرد  ٣سرويس در  اينتلیجنس

  [22].توافق قرار گرفت

سپس تصويب نھايي طرح مدنظر قرار . اهللا زاھدي را انتخاب كردند ھا ژنرال فضل مريكاييبراي جانشیني مصدق، ا

وزير، و ايدن، وزير امورخارجه بريتانیا، و ھمچنین آيزنھاور و جان  اين طرح را چرچیل، نخست ١٩۵٣در پايان مارس . گرفت

  .فاستر دالس، وزير امورخارجه امريكا، تصويب کردند

جلسه نھايي براي تصويب طرح اجراي كودتا در دفتر وزير امورخارجه امريكا برگزار شد و ، ١٩۵٣ژوئن  ٢۵در 

ھا نیز  ھا رسیده بود، امريكايي اين طرح را كه به تصويب انگلیسی. ھا روي جزئیات طرح اجرايي كنكاش نمودند امريكايي

ھا از دست  داد كه چگونه آن وضیح مياين طرح ت: جان فاستر دالس محتواي طرح را چنین خالصه كرد. تصویب کردند

پس از اين تصويب نھايي، سیا مسئولیت اجراي طرح را به عھده گرفت و  [23].مصدق خالصی و رھایی خواھند يافت

  .روزولت مامور فرماندھي عملیات كودتا شد

   

  ھا نوشت پی
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