
 ))نيـروي مـردم رانبـايــد ناديـده انگـاشــت (( 
 

 ١٩٥٣بمناسبـت پنجاهميــن ســالــگرد وقـايــع اوت ســال
 

ملـتمان رابـه هيــچ ميـگيـريـم  نيـروی اليــزال بـاقبـول ادعـاهای پـوچ کـرميـت روزولـت وهمـکارانـش؛
 .وخـودمـان رانيـزخـواروبـی ارزش ميکنيم

 
فرهـنگ های تشـکيل دررويـاروئی باحوادث سهمگيـن باوجودگوناگـونی  ی درمسـيرتاريـخ؛جامـعه ايـران
آنـچه ممالـک محروسـه وشاهنشاهـی  وحـدت ويگانگی اش راکمابيش درچهارچوب وداخل دهنـده اش؛

 . کرده بودحفظ خوانـده ميشـد؛
 

 ملـی و ی کسانی که خودراآنهم ازسو مرداد٢٨تا٢٥وقـايـع بينه  کـودتای آمريکائی بنامـگذاری
بلکـه باعـث شـده تخـم  اسـت؛ نـه فقط خـواروبـی ارزش شمردن ملت ايـران ناسـيوناليست می شـمارنـد؛

 .ريشــه بـدوانـد و دودسـتگی درجامـعه ايرانی کاشتــه شـود نفاق و
 باعـث جـدائی مردم از  راسست کرد وم ايرانمردادپـايـگاه مردمی رژي٢٨تبليـغات نادرسـت دربـاره قيـام

 .شـکاف درجامـعه ايـرانی گـرديـد رژيـم و
را به  مرداد٢٨شـورش درايـران ازايـنکه می شـنود گروهی ازايرانی ها لوئـی هنـدرسـون سفيـرآمريـکا

 ٣٥١ درگـزارشی سـری شماره وه تعجـب شـد حسـاب خارجی وماموران اطالعـاتی آمريکاميـگذارند؛ دچـار
بـاورکننـدکه تحوالت مهـم  کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد اظهارتاسـف مينمايد ١٩٥٣ وتا ٢١ مورخ

 .بـدون دخـالـت بيـگانگان انـجام يـابـد ميـتواند سـياسی درکشورشـان
 

 .مـرداد بيــان ميـکند ٢٨ دقـت بفرمائيـدهنـدرسون ايـن مطلب رادرتفسيـروقايـع
 

 سـت؛وکـودتای آمـريـکائی ا برآوردنـد که کار؛ کارخارجی بـوده  ملی فـريـادپـس ازايـنکه تـوده ايـهاوجبهـه
 ايــنقدر ناچيــزمـی شــمارد؟ خـودش را چطـوريک ملت !دهنـدرسـون حـق دارد تعجـب کن

 
شـراره نفـاق اسـت که  آنچـه مشـگل عالج ميپذيرد ؛تمات مادی همـواره جبران پـذيـراسخسـارات وصـد
وحشـتناک ايـن روزهاآثـار .ازآن بـاقـی نميـمانــد  کـه جـزخاکسـترچيـزیعـه رامی سـوزاندآنچنـان جام

مرداداسـت؛ بيـن هموطنـان  ٢٨ بـه جريـانات دوگانگی ونفـاق که زائيـده نام گذاری کودتای آمريکائی
دکتـرمصدق   ازديـده ميشـود؛ جای تاســف اسـت که بـت اعظـم سازی درونـی ويـابيـرونی مرزهای کشور

رده خ و کوچکترين ايـرادازسـوی ديگرطرفداران جبهه ملی تحمل . برخدمات وی نيـزسـايـه انـداخته اسـت
به  ازجبهـه بنمايـد؛ را  گيریری که بخواهـدکوچکترين ايرادوخردهژوهشگ هرپ.دارندگيـری ران

ايـن درحالـی است که  .ارميـگيرد       متهـم ميگردد وآمـاج انواع تهمـت هاوناسزاها قـر CIAنوکـری
 بـه ويـژه کتـاب کرميـت روزولـت بوقـايـع بيـن CIA عـوامـل اسـتناد به نوشـته های همــان خودشـان با

 .... ميــنگرنـد مرداد ٢٨ تا ٢٥
 

حضـرت کرميـت روزولـت وجنـاب دونـالـد   چـونکه؛آمريـکائیئی است کـودتا مـرداد ٢٨بـرای جبهـه ملـی
 .چنيـن فرمـوده انـد ـلبرزي
 

ديـدگاه هـای خميـنی دنبـال وی  شـدن بـه همانطـوريـکه بسـياری بـدون خـوانـدن کتـاب حـل المسائـل وآشنا
بـدون ايـنکه کتـاب کـرميـت روزولـت رابـررسـی کـرده وبــه  امـروزعـده قـابـل توجهـــی راه افتـادنـد؛
ادعـاهـای کـرميـت  پـی برده باشـند؛ آنـچه ازراه گـوشـی درباره  وی؛خـودســتا وافسـانـه بـاف شخصيـت

روزولـت شـنيده انـد؛ بـی چـون چـراقبـول کـرده و تـاريـخ يـک دوران مـهم ازوطنـمان رابـه آنگـونه که 
 .پـذيـرفتـه انـد خـواســته ونـوشــته اسـت؛ کـرميت روزولــت

 
 :بـررسـی کتـاب کرميـت روزولـت

 
کـرميـت روزولـت بنـام  بيـائيـدباهمديـگرکتـاب مرداد٢٨تـا٢٥مناسبـت پنجاهميـن سالـگرد وقايـع بينب

Counter Coupموسســه توسط چاپ آمـريکا ١٩٧٩  کپـی رايـت McGrauhillرابررسـی کـرده و  



ـارادعاهايش پی بـه شخصيت واعتب نوشـته است؛ گـزافه گـو و با تـوجـه بـه آنچـه ايـن مـرد خـودســتا
 :ببريم

 
 :کـرميـت روزولـت ميـنويسـد

 وگـفت مـامورايـران شـده ايـد؛   آقای دونـاهان مـرابدفتـرش خواستهCIAروزيــکه رئيـس مربـوطه ام در  
 بريـتانيـکا راروی ميـزپهـن آیجغـرافيـائـی وآنسـيکوپدي هـاج و واج مانـدم وعصـروشـب آنروزاطلس

 !چـه جـورجـائی اسـت؟"ايـن مملکـت ايـران درکجـاسـت وثـانيـا "اوال بيـنمبـه ب تـا کـردم؛
 

 نمايـندگان مجـلس و ايران وبيشترنويسندگان؛  می آيدیقبـول ايـنکه شخصـی به ايـن نادانی وبی اطـالع
بيـچاره وبـی ارزش شـمردن ملـت ايـران  گـر ا مقـامات مهـم مملکت راسـرانگشـت اش می چرخانـد؛

 چـه نامـی برآن ميـگذاريد؟ نيسـت؛
 

آقای  راخـوب فـرابگيـرد؛  دردرجـه اول بايـدنقشـه شهرمحل ماموريت اشدرحاليـکه هرمامـوراطالعـاتی
نـام  خـودبـزرگ بيـنی ميـنويسـد؛ با شـوروی دانسـته و کرميت روزولـت خيابان روزولـت رادرجـوارسفارت

 .نه بخاطرمن و روزولت نامگذاری کرده اند  دالئورزيـد نت فرانکليـنبـزرگـداشت پ اين خيـابان رابــرای
کيــم فيلبـی جـاسـوس انگليسـی  ضمـن ايـنکه ميـنويسـد مـن اوليـن شخصـی هستـم کـه بـه دوجـانبه بودن

 :شخيصـت خـودش راازقـول فيلبـی اينطـورمعـرفی مينمـايـد  بـردم؛با سـی آی ای پـی مامـورارتبـاط 
 بـا مبـادی آداب؛ وتـربيـت واال؛ کـرميـت مـردی اسـت بـافرهنـگ :ـم فيلبـی درباره مـن چنيـن مينويسـدکي

هـم ميـزبان خـوبـی اسـت وهـم ميهمـان مجلـس  گسـترده دارد؛ روابـط بسيـار آرامـی وآگاهـی حـرف ميزنـد؛
 ).١١٠و١٠٩صفحه های( بـرخـورداراسـت ازتواضع آرا؛

 
درايـران ازخـودسـتائی های  اضـع بودن کـرميت روزولت هميـن بـس که ساليـوان سفيرآمريکادرمـوردمتـو

 :وی بـه تنـگ آمـده ودرکتـابش ميـنويسـد
 آنمـرحـوم هـرچـه بـود به ارث برده است؛ مـرحوم پـدربزرگـش تئـودور از ايـن بـابـا خـودسـتائی را

 .متـواضـع نبـود
 مالقـاتـش باوينستون چرچيل نخسـت وزيـرانگلسـتان  روزولت ونقـل داستانت خـودسـتائی کرميدربـاره
 :ميـنويســد . گـويـااسـت بسـيار

آرزو ميـکردم جـوان  ای جـوان": مـوقـع خـداحافظـی چرچيـل بمـن گفــت.... چـرچيـل رفتـم درلنـدن بـديـدار
 "!بـودم ودرزيـردسـت توکـارآمـوزی کرده وتربيت ميشدم

 
 :وميـنويسـد متوجـه ترفنـد ماهـرانه سياسـی احمدقوام نشده "ـرح وقايـع آذربايـجان ابـدادرش

شـمالغـربی ايران رابه شـوروی واگـذارکند؛  رفـت؛ شـاه تـرسـيد مبـادا منـاطق قـوام السلطنـه که به مسـکو
 ...!رابـه مسـکوفـرســتاد ايـن اسـت که خواهـرش اشـرف

 
 ذکـريـک افسـانه کفايـت ميـکند دربـاره ادب وشـعرايـران به و يـات ايـران بسـيارمحـدود؛اهـی اش ازاد بآگـ
احضـارمينمايد وبه وی که  حافـظ را تيـمورلنـگ درشيـراز وايـن افسانه ايـن اسـت که ) ٢٨تا٢٦صفحات(

 ؛واداشــته ام مرقـــندمـن دنيائـی رابه سـتايـش بخـارا وسـميـگويـد  بـه تـن داشـت؛ خرقـه کهنه درويشی
باهميـن بـذل وبخشــش  وحافـظ جـواب ميـدهد؛ تـوبـاچـه جـرات آنهـارابه خـال لـب يـارت مـی بخشــی؟

 .وفقيـرشــدم هاسـت که بايـن روزافتـادم
 

 شـروع شـده وپـس ازگـذشـتن ايـن راه آهـن ازآبادان«: دربـاره مسيـرراه آهـن سرتـاسـری ايـران مينويـسد
 ».بـه مـرزشـوروی ادامـه مـی يابـد ازآنجـا و کرمانشـاه بـه دريـاچه اروميـه ميـرسـد از
 

ازآن منجملـه صـف آرائـی  الت حاصلهکانقـالب شـاه ومـردم مـوفق بـود؛ بـی آنکه بمشـ «:مـی نـويسـد
 .روحانيـون دربـرابرآن اشـاره ای بنمايـد
  دسـتگاه اداری و-ارتـش - شـاه  ايـران چهارعامـل تشخيـص ميدهـد؛دربيـان عوامـل تشکيـل دهنـده جامـعه

 . عامل اساسـی مردم رابحسـاب نمـی آوردباالتـرازآن و بايـن ترتيـب عامـل مهم روحانيـون .عشـايـر
مـردادبازيـگراساسی صحنـه ٢٦ بـامـداد از درواقـع هميـن مردمـی را که کرميـت روزولـت بحساب نميـاورد؛

 .کـردنـد را دچـارسـورپـريـز بـاقيـام غيـرمنتظره شان همه گروه ها و ندشـد
 :ايـن جمله شـروع ميشـود بـا )٣٤٨شماره( بـه رئيـس جمهـورآمريکا سـطراول گـزارش جانشـين رئيـس

 عليـه دولـت اش بپـا دکتـرمصدق نيـزهرگـزتصـورنميـکردمردم.... مـردم غيـرمنتظـره نيرومنـد شورشـی«



البتـه   ازشـورش مـردم تعجـب کـردنـد؛مخفـی گـاه شان خـودسرلشـگرزاهـدی واطـرافيـان هــم در .يـزنـدخ
کـه رهبـری  سـرلشـگرزاهـدی باقبـول خطرازمخفـی گاه خـارج شـد ومـردم اوراپذيرفتند .تعجـب بـاشـادی

 .قيـام مـردمی رابـدسـت گـرفـت
 

 :مينويســد )١٥٤صفحه( مالقـات کيم فيلبی باشاه بحداعالميرسدی روزولـت درشـرح چگونگی افسـانه باف
 ولی نميـنويسـد.... گيـوه چـه نوع کفشـی اسـت روزقبـل يـک جفـت گيـوه خريدم ومفصل شرح ميدهد

 شلوارخاکسـتری پيراهن يـقه بسته؛ نيـمه شـبی که قراراست به ديـدارشـاه برود؛ ....چـراگيـوه خريده است 
 نيـمه شـب دوست با ....دارد درخـانه دوستـی ساکـن است که باغچه ....گيـوه خريـداری شـده راميپوشـد و

... آنجـايـک اتومبيـل سـياه رنـگ بايک راننـده منتظراسـت چـراغ قـوه کيـم رابکـوچه بيرون باغچه ميرساند
 کـف کلـفت يک پتوی .ند واتومبيـل حرکت ميکنـدبـازکـرده روی نيمـکت عقـب می نشـي درب عقـب را

انگليـی شکسـته  با و راننــده اشـاره ميکند کـاخ که ميرسـد)  (Gateبـه درب آهنـی  اتومبيـل گذاشـته اند؛
کيـم بهمين ترتيب  .راروی خـودش بکشـد اتومبيـل درازکشيـده پتـو بسـته ميفهمانـدکه کيـم بايـد کـف

 .رفتارميکند
 وراننـده دررابـازکرده و اتومبيل ايستاد وپله هـای کاخ که رسيـديم؛  Gateبه نصـف راه بيـن  :يسـدميـنو

نصف  کـف ماشيـن زيرپتـواست چگونـه ميفهمـد؛ اوکه محوطه کاخ رانميشناسد و( رفـت ومن راتنهـاگذاشت
 .)توقـف کرده انـد؟   وپله های کاخGateراه بين 
بازهم زيرپتوکف اتومبيل چگونه ( پائيـن آمـد قامـت متوسـط ازپله ها ـک اندام؛يـک شـبح باري :مينويسـد

پتـوراعقب زدم  ......درعقـب رابازکـرده وپهلوی مـن نشست شـد؛ شبـح به اتومبيل نزديک) شبح راديد؟
 !!..بمـن خـوش آمـدگفـت و شـاه ايـران بـود او راديـديـم؛ چهره همديگر

 .....ات ميــتوان يـافـتجفنگيـچقـدر...خـدايـا
 
 که شـاه تصميـم ميگيـرد زيـرپتواست کـف ماشيـن؛ درآن نيـمه های شـب؛ ادعـای کرميـت روزولـت؛ه ب

 .سرلشـگرزاهدی رامضاء کنـد فرمـان عـزل دکترمصـدق وفرمان نخست وزيــری
 

بـه نخسـت وزيری انتخـاب را دونـالـد ويلبـر هـم مدعـی اسـت که شـاه به توصيـه ايشـان سرلشگرزاهدی
 .فرمـان برکنـاری مصـدق راامضاء نمود و کـرد

 
 :دربـرابـراين ادعـاهابـه خاطـرات صـادقانـه ملکـه ثـريامراجعه ميکنيـم

 
گی پيـداشدن چگونـ )ترجمه فرانسه کتاب٩٨ و٩٦صفحه های( ملکـه ثريـا صـادقانـه درخـاطـراتش

 . شرح ميدهدوزيریاب سرلشـگرزاهدی رابه نخست فکرانتخ
 

وی ازتـرک  .رانـداشـت حوصله هيچکس وهيچ چيز   شـده؛Depressشـاه دچـارافسـردگی   :مينـويسـد
ايـران را  باالخـره هم تصميـم ميگيـرد ؛صحبـت ميکـرد آمريــکا يا ايـران وآغـازيک زنـدگی تازه دراروپـا

آمـده  گـرد تجهيـزمردم که جلو کاخ اختصاصی  يافتـه باآيـت اهللا بهبهـانی وکاشـانی آگاهی ولــی تـرک کنـد؛
 .صـرفنظـرميکنـــد ازتـرک ايراند؛ ـرات به جانبـداری ازشـاه ميزننـدسـت به تظاه و
 

درزيـرسـيگاری لـه کـرد؛ بايـک  يـک روزناگهـان سـيگاری راکه دردسـت داشـت :ملکــه ثـريـامينـويسـد
روبـه مـن کردوگفـت فقـط يکنفـرميتوانـدازعهـده مصدق  اسـت؛ ازه يافتهانـرژی ت حرکت که نشـان ميـداد

 .آنهـم ژنرال فضل اهللا زاهـدی اسـت کمـک کنـد؛ برآمده وبما
 

آن شـب ديگرنتوانسـتم خودم   تصميم بگيردتاآنکـهايـن همـه شـاه نميتوانـست با :ملکـه ثـريـاادامه ميدهـد
آن مردی باشـی   دلم ميخواهـدYou are pitifulهسـتی  ـم توقابل ترحـمراکنتـرل کنم وفريـادزنان باوگفت

دسـتی به شوروی  دو ايران را اگـراجازه بدهـی مصدق سرکاربمانـد؛ شناختـم ودوست داشتمــــکه مي
 برکنـاری مصدق را شـاه باشـنيدن اين حرفـها مدتـی انديشـيدوباالخـره گفت بسيارخـوب فرمـان .فروخته ای

 .اءميکنـم وسرلشگرزاهدی نخست وزيرتازه خواهدبـودامض
 

 .ايـن نوشته های ملکـه ثرياصادقانه وعاری ازمالحظات سياسی وخودستائی است
ملکـه  .عشـق واقعـی است  خوشبختـی وخاطـرات ايـشان احساسـات زنـی رانشان ميدهـدکه درجستجوی

 ناخـوشـی هايش سـخن می رانـد ودرهمـه موارد و اميدی هاوخوشی ها نا و باصراحـت ازاميـدها ثـريـا
 .نشيـب های زندگـی اش راشـرح ميدهـد و تاثيـردرخواننـده فـراز صريـح وساده وبدون قصد



کـه منجـربه امضـای فرمـان  ايـن مالحظات اسـت که مـن نوشـته ايشان رادرمـوردسـرزنش شوهرش بـا
 .ـديـگرگفتـه هاونوشـته هاتـرجيـح ميـدهـمب قبـول دارم وآنـرا برکنـاری دکترمصدق شـد؛

 
سـياسی وجـاه طلبـی وخـوش  باخواننـدگان اسـت که بيـن نقل قول مامـورانی که جزخـودستائی ومالحظات

 نوشــته صـادقانـه يـک زن دربـاره آنـچه بيـن يـک زن و آيـند ايـن وآن انـديشـه ديـگرنــدارنـد و
 .خـاب کننــداسـت؛ يـکی راانت شـوهرگذشته

 
 ازجانـب پـرزيـدنـت آمـريکا بـرای نشـان دادن مشروعيـت مامـوريت که :کـرميـت روزولـت مينويسـد

؛ قـرارشـد پـرزيـدنـت درسـخنرانـی کـه وينسـتون چرچيـل داشـتم نخسـت وزيربريـتانيـای کبيــر و آيـزنهاور
چـرچيـل  بـدسـتور .را ادانمايــد جملـه خاصـی د؛سـاعت آيـنده درسانفـرانسيسـکوبعمـل ميـاور٢٤ظـرف در

نيمه  حاال(نيـمه شـب بجـای اينکه فرمول هميشگی  فـردا  فـارسـی بنـاشـد راديـوی بی بی سـی دربـرنامه
 ).نيمه شب است "مکث دقيقا... حاال( :مختصـرتغييـربگـويـد بـا بکـارببـرد؛ را )شب است

 
نـامـه سفارشـی دوقبضـه نوشتم   فارسـی راديـوی بی بی سـی قسـمتدرجسـتجوی صحـت ايـن نوشـتاربه

ولـی اداره پسـت آمريـکا طـی نـامه ای  نـامـه خودداری کـردند؛ آنهـاازامضای رسيد .که فتوکپـی آن رادارم
 پـاکـت شـماره نـوشـت که اداره پسـت بريـتانيای کبيراطـالع ميدهـد که  ٢٠٠٣ فـوريـه ٤ بتـاريخ

RBO51719520US   بی بی سـی هـرگـزبه نامـه من  .به گيرنده تحويل داده اسـت اکتبر ٢١حـدود را
  ازروی يـکی ديـگرازپـرده و بـی جـواب گـذاشتن نامـه مـن آشـکارشـد پنجـاه سـال بعــد دليـل. جـواب نـداد

 .ادعـاهای دروغ کيـم وروزولـت بـرداشـته شـد
 

مسائـل خاورميـانه  تحليـل گـر رهـاردیـــآقای راج٢٠٠٣اوت سـال٢٢رروزجـريـان ايـن اسـت که درعصـ
دربـاره پخـش پيـام  ؛ بـه وقـت گـريـن ويـچ پخـش گرديـد٤٥/١٦ بی بی سـی طـی گفتـاری کـه درسـاعـت

ب بـه اعـالم سـاعـت نيمه شـ "تـوسـط بی بی سـی دربرنـامـه فارسـی بااضـافه کـردن کلمـه دقيقـــا رمـز
 آن پيـام رمز درنيمـه شـب بـرنـامـه فارسـی نـداشـت کـه با بی بی سی "درآن تـاريخ اصـال اظهـارداشت؛

 .بفـرسـتد
 

مـدعـی اسـت فتوکپـی  .نـدارد ادعـاهای دروغ دسـت کـم ازکـرميت روزولـت نيـزدر ويلبـر دونـالـدآقای 
حاليسـت که امـروزه ايـن ادعـادر .ان داده اسـتبخبـرنـگار او فرمـان شـاه رادرموردنخست وزيری زاهدی

ولنجـک   بـود که باتکثيـرفـرمان ورسانيـدن آن درتپه هایزاهـدیاردشيـرايـن آقای  روشـن شده
 ٣٤٤ بهتـريـن مـدرک تلگـراف شـماره .درا ازصـدورچنيـن فرمانـی آگاه کر بخبرنـگاران خارجـی؛ دنيـا

 نقل از( درتهـران وآقای ماتيسـون به وزارتخـارجه است آمـريـکا کاردارسـفارت ١٩٥٢اوت  ١٩ مـورخ
 ).که پس ازگـذشت زمان قانونی منتشرشـده است وزارت خارجه آمريکا محرمانه اسناد

 
 :آقـای ماتيسـون درتلگـراف رمـزمينويسـد

 نيويورک تايمزبه تقاضـای پسـر خبرنـگار وخبرنـگارآسـوشـيتدپرس وکنـت ال نـدشـوب دونـالـد
 حضـور لشـگر سر باسرلشـگرمصاحبـه بعمـل بيـاورند و تـا سرلشـگرزاهـدی به تپـه های تهـران رفتنـد

. ع کرد آنـرابيـن خبرنگاران توزيوفتوکپـی شـاه رابآنهـانشـان داد شـده؛ نداشـت ولی پسرش فرمان امضاء
کـه سرلشـگرنصيـری  جريان اين است .طبيـعی اسـت که پـدرش مخفـی شده اسـت :زاهـدی گفـت پسـر

محافـظ  گـارد .ابالغ کنـند را رفتـه تافـرمان عـزل او همراه باتعـدادی سـربازسحرگـاه به خانـه مصــدق
 .سرهنـگ نصيـری رابازداشـت مينمايـد مصـدق فرمان راگرفتـه

 
 بـادعاهـای اقای ويلبـر ٢٠٠٠آوريـل در ادلـن آلبـرايـت وزيـرخـارجـه دولــت کليـنتون باپـرروئـــیخانـم م
 ايشـان بهتـربـودازادعـاهای پـوچ جاسـوسـان اظهــــار .تاسـف نمـود وازايـن مداخـالت اظهار کرده؛ اسـتناد

ريخـت وجامعــه ايـران را دچـارنفــاق  ـــرانادعـاهـائـی کـه آب بـه آسـياب دشـمنان اي .نـدامـت ميکـردنـد
 .کـرد
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