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تأمالت

وطن امروز شماره 1676

کودت��ای  ۲۸م��رداد یک��ی از ح��وادث
سرنوشتس��از در تاریخ معاصر ای��ران بود که در
دوازدهمین س��ال حکومت پهلوی دوم به وقوع
پیوست و س��بب تثبیت حاکمیت او تا ربع قرن
دیگر شد .تابستان س��ال  ۱۳۲۰در میانه جنگ
دوم جهانی ،نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران
شدند .رضاشاه پهلوی عم ً
ال از کشور تبعید شد و
محمدرضا به جای پدر بر تخت سلطنت نشست.
عدم اقتدار نسبی ش��اه جوان بویژه در سالهای
ابتدایی ،به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل
نهادهای قدرت دامن میزد.
در فاصله س��الهای  ۱۳۲۰تا  ،۱۳۳۰یعنی
ده��ه اول س��لطنت محمدرضا ش��اه ،حدود 15
بار نخس��توزیر عوض ش��د؛ افرادی چون احمد
قوامالسلطنه ،علی سهیلی ،محمد ساعد ،ابراهیم
حکیمالممالک و عبدالحسین هژیر در این دوران
به مقام نخستوزیری رسیدند.
از س��وی دیگر ،با پایان جن��گ دوم جهانی
جنبشهای استقاللطلب در دنیا رو به گسترش
بودن��د و در ای��ران نیز ن��گاه ملیگرایانه جایگاه
ویژهای در سیاست پیدا میکرد .در همین شرایط
بود که جبهه ملی ایران در سال  ،۱۳۲۷با ائتالف
طیف گس��تردهای از نیروهای سیاسی که شاید
تنها در نگاه ملیگرایانه خویش مش��ترک بودند،
تأس��یس ش��د .یکی از پایههای اصلی این جبهه
دکتر محمد مص��دق بود .رویارویی دکتر مصدق
ب��ا بریتانیا در آغاز دهه  ۳۰خورش��یدی موضوع
تازهای نبود .سال  ،۱۳۰۲در دوره تصدی وزارت
ام��ور خارجه در کابینه مش��یرالدوله نیز مصدق
با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران میدانس��ت،
ب��ه مخالف��ت پرداخته ب��ود .بالفاصل��ه پس از
مشیرالدوله ،رضاخان سردار سپه به نخستوزیری
رس��ید و مصدق از قدرت فاصل��ه گرفت .ظهور
مج��دد و مؤثر مصدق در عرصه سیاس��ت ایران
تنها پس از اش��غال کش��ور و برکناری رضاشاه از
س��لطنت ممکن ش��د .در اولین انتخابات پس از
رضاش��اه (دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)،
مصدق بیش��ترین رأی را در تهران کسب کرد و
با تالش او طرحی در مجلس تصویب ش��د که به
دولت اجازه نمیداد حین اش��غال درباره نفت با
خارجیه��ا مذاکره کند .یکی از نقاط مهم حیات
سیاس��ی مصدق انتخابات دوره شانزدهم مجلس
ش��ورای ملی بود که اعتراض به وقوع تقلبهای
گسترده در آن ،برخی ملیگرایان و مخالفان دربار
را بیش از پیش به هم نزدیک کرد .جبهه ملی نیز
به کمک معترضانی چون محمد مصدق ،حسین
مکی و مظفر بقایی تأسیس شد که ورودشان به
مجل��س ش��انزدهم (در دور دوم انتخابات) راه را
برای تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت هموار
ی شدن نفت
کرد و سرانجام به رهبری مصدق ،مل 
ایران از طرح به قانون بدل شد .جو میهنپرستی
و بیگانهس��تیزی در ایران ب��اال گرفته بود و ترور
نخستوزیر وقت ،سپهبد حاجعلی رزمآرا توسط
فدائیان اس�لام زنگ خطر دیگ��ری بود هم برای
ش��اه ،هم برای کس��انی که «خائ��ن» و «مزدور
بیگانه» نامیده میش��دند .حس��ین عالء هم که
به جای نخستوزیر مقتول نشست ،چارهای جز
برخاس��تن زودهنگام و سپردن کرسی وزارت به
مصدق نیافت.
دغدغ��ه و برنامه اصلی دولت مصدق به اجرا
درآوردن قان��ون ملی ش��دن صنع��ت نفت بود.
از آن پ��س مذاک��رات پیدرپ��ی بریتانیاییها و
میانجیگ��ری آمریکاییها بینتیجه ماند و حتی
ش��کایت انگلیس به دیوان الهه و شورای امنیت
سازمان ملل متحد نیز تأثیری بر روند ملی شدن
نفت ایران نگذاش��ت .مصدق در الهه و نیویورک
به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع س��رزمین
خود پرداخت.
پ��س از تصویب قان��ون ملی ش��دن صنعت
نف��ت در ای��ران دکتر مصدق به نخس��توزیری
رس��ید .او برنامه خود را اجرای این قانون (و نیز
اص�لاح قانون انتخابات) اعالم ک��رد .مذاکرات با
ش��رکت نفت ایران و انگلیس شروع شد .شرکت
نفت آماده پذیرش ملی ش��دن نفت ایران نبود و
همچنان ب��ر ادامه قرارداد  ۱۹۳۳اصرار داش��ت.
دکت��ر مصدق از ش��رکت نفت ای��ران و انگلیس
خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت
ناچار به ترک ایران شدند .دولت بریتانیا از ایران
به شورای امنیت شکایت کرد .شورا رسیدگی به
این شکایت را به دیوان بینالمللی الهه ارجاع داد.
دکتر مصدق دادگاه بینالمللی را برای رسیدگی
به این مس��اله که امری مربوط به حق حاکمیت
ایران بود صالح ندانست .دیوان نیز باالخره به عدم
صالحیت خ��ود رای داد .بدین ترتیب بریتانیا و
ش��رکت نف��ت نتوانس��تند از مجراه��ای قانونی
بینالمللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند.
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االن دقیقا نیمه شب است

پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح
مجل��س ش��ورای ملی و بازگش��ت دکتر مصدق
از دادگاه اله��ه و در بحبوح��ه مب��ارزات نهضت
ملی ش��دن نفت ،با وجود اظه��ار تمایل اکثریت
نماین��دگان مجل��س جدی��د به نخس��توزیری
مج��دد دکتر مصدق ،ناگهان وی از س��مت خود
اس��تعفا داد .علت این امر کارش��کنیهای اقلیت
مجلس ،تحت رهبری سیدحسن امامی ،عدم ابراز
تمایل مجلس س��نا به زمامداری دکتر مصدق و
اختالف بر س��ر درخواست اختیارات بیشتر برای
نخستوزیر بود.
مصدق مصم��م بود اختیار تعیین وزیر جنگ
را از ش��اه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود
و کارها در جهت صالح کش��ور پیشرفت کند»...
واکنش ش��اه در برابر این پیش��نهاد چنین بود:
«پ��س بگویید من چم��دان خود را ببن��دم و از
این مملکت بروم ».مصدق در پاس��خ فورا ً گفت
ک��ه در این صورت اس��تعفا خواهد داد .ش��اه از
دادن مق��ام وزارت جنگ به نخس��توزیر امتناع
کرد ،دکتر مصدق اس��تعفا ک��رد و احمد قوام به
نخس��توزیری رسید .این
وضعیت اما پای��دار نماند،
چرا که قی��ام مردم در ۳۰
تیر  ۱۳۳۱زمینههای الزم
برای نخستوزیری مجدد
دکت��ر محم��د مص��دق را
فراهم ک��رد .ای��ن دومین
دوره حکوم��ت مص��دق
ب��ود .وی درط��ی  ۱۵ماه
از اردیبهش��ت  ۱۳۳۰ت��ا
 ۲۵تیرماه  ۱۳۳۱توانسته
ب��ود حقانیت ای��ران را در
مجامع بینالملل��ی درباره
ملی ش��دن صنع��ت نفت
در همان مقطع ب��ا توطئههای
اثب��ات کن د ام��ا 
بزرگی از جانب دولتهایی که دستشان از منابع
نفتی و س��رمایههای مردم ایران کوتاه شده بود،
مواجه ش��د .دکتر مصدق توانست در مقابل این
فش��ارها نیز مقاومت کند .ب��ا رفراندوم و انحالل
مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان باید دست از
اقدامات قانونی بردارند و رودررو مصدق را ساقط
کند .اما در همین مورد هم آنان س��عی در حفظ
ظاهری قانونی داش��تند و با همراه کردن ش��اه،
دستخطهایی از او برای عزل دکتر مصدق و نصب
سرلشکر زاهدی به نخستوزیری گرفتند .دکتر
مصدق که صدور فرمان عزل را خالف روح قانون
اساسی و حکومت مش��روطه میدانست از قبول
آن سر باز زد و مخالفان دست به کودتا زدند .در
روز  ۲۵م��رداد با ن��اکام ماندن کودتای نظامیان،
شاه به خارج از کش��ور فرار کرد .در کودتای ۲۵
م��رداد  ۱۳۳۲قرار بود دکتر مصدق خلع ش��ود.
در نیمه ش��ب روز  ۲۴مرداد  ۱۳۳۲رمز عملیات
آژاکس« :االن دقیقاً نیمه ش��ب است» به صورت
رمز از رادیو بیبیسی اعالم شد در حالی که این
جمله هر شب بدون کلمه دقیقا توسط مجری ادا
میشد اما نهایتاً کودتا کشف و خنثی شد .مصدق

هم دستور بازداشت سرهنگ نعمتاهلل نصیری را
که برای بازداشت وی آمده بود ،صادر کرد.
با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند
خطر برطرف ش��ده اس��ت .یک روز قبل از وقوع
کودتای دوم یعن��ی در  ۲۷مرداد  ۱۳۳۲آیتاهلل
کاش��انیدر نام��های به مص��دق از قطعی بودن
کودتایی دیگر خبر داد.
چنانکه بعدها در اس��ناد س��ازمان جاسوسی
آمریکا منتش��ر ش��د طرح کودتا که ب��ه نام رمز
«آژاکس» خوانده ش��د ،پس از انتخاب چرچیل
به نخس��توزیری انگلیس در مه��ر  ۱۳۳۱تهیه
شد و انتخاب آیزنهاور به ریاستجمهوری آمریکا
آبان همان س��ال به پیشبرد این طرح در
در ماه 
ایران کمک ش��ایانی کرد .این طرح مش��ترک با
کم��ک عواملی در داخل ای��ران از جمله برادران
رشیدیان ،ذوالفقاریها و دیگر جریانهای وابسته
ب��ه انگلیس و آمریکا ک��ه از مرتبطان فعال دربار
محمدرضا پهلوی بودند به اجرا گذاش��ته شد .تا
پیش از انتخابات آمریکا مقامات انگلیس��ی طرح
آژاک��س را به یاری  2تن از بلندپایگان س��ازمان

«س��یا» از جمله کرمیت (کی��م) روزولت وآلن
دال��س به پیش برده بودند اماآن را تا آغاز دوران
ریاست جمهوری آیزنهاور مسکوت گذارده بودند.
طرح مزبور 2 ،هفته پس از آغاز ریاستجمهوری
آیزنه��اور یعن��ی از روز  ۱۴بهمن  ۱۳۳۱که یک
هیأت انگلیس��ی ب��رای اجرایی ک��ردن طرح به
مالقات جان فوس��تر دالس ،وزیر خارجه آمریکا
و برادرش آلن دالس ،رئیس س��ازمان «سیا» به
واشنگتن رفت ،الزماالجرا شد.
در خرداد  ۱۳۳۲مصدق در نامهای به آیزنهاور،
رئیسجمه��ور آمری��کا از همراهی آن کش��ور با
سیاستهای خصمانه انگلستان گالیه کرد ،غافل
از آنکه این نامه  ۴روز پس از تشکیل جلسهای در
وزارت خارجه آمریکا برای تهیه مقدمات کودتا و
براندازی حکومت مصدق به دست آیزنهاور رسید.
آیزنهاور نیز پاسخ نامه را تعمدا ً یک ماه به تأخیر
انداخت تا عملیات آژاکس ،روال برنامهریزی شده
خود را طی کند.
کودت��ای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت
احزاب��ی چون ح��زب توده که از ق��درت نظامی
س��ازمان افس��رانش بهره میبرد ،در عرض چند
س��اعت به پیروزی رس��ید و سرلش��کر زاهدی

نخستوزیر ش��د .از جمله بازوهای اجرای کودتا
و کانونهای مه��م مخالفت و توطئه علیه دولت
مص��دق ،نظامی��ان بودند که در کانون افس��ران
بازنشس��ته به رهبری فضلاهلل زاه��دی هدایت
میشدند.
س��رتیپ نادر باتمانقیلچ ،س��رتیپ حس��ین
آزموده ،س��رتیپ عباس فرزانگان ،سرگرد پرویز
خس��روانی ،هدای��تاهلل گیالنش��اه ،منصورپور،
سرتیپ عباس گرزن ،سرهنگ عزیز امیررحیمی،
س��رهنگ نعمتاهلل نصیری و سرهنگ امیری از
نظامیانی بودند که نقش بسیار تعیینکنندهای در
کودتا داشتند.
بیشتر عناصر نظامی و انتظامی که در دستگاه
دولت مص��دق بودند ،دوطرفه ب��ازی میکردند؛
ازجمله سرهنگ اش��رفی فرماندار نظامی تهران،
س��رتیپ مدبر رئیس ش��هربانی و نادری رئیس
کارآگاهی ش��هربانی ظاهرا ً منتس��ب به دستگاه
مصدق بودند ولی در ش��روع کودتا ،نقش بسیار
حساس��ی ایفا کردن��د .از همه مهمتر س��رتیپ
تیمور بختیار ،فرمانده منطقه کرمانش��اه بود که
از مخالفان سرس��خت دولت ملی
مصدق ش��مرده میشد ،به همین
عل��ت پس از کودت��ای  ۲۸مرداد،
گروه��ی از نظامیان ک��ه در کودتا
ش��رکت کرده بودن��د و نیز نقش
فعال��ی داش��تند ،به س��متها و
پستهای باالی نظامی رسیدند.
از سوی دیگر برادران رشیدیان
(اس��داهلل ،س��یفاهلل و قدرتاهلل)
نیز در کودت��ای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
نقش عم��دهای ایفا کردن��د .این
س��ه برادر ،صاحب چندین بانک و
ت بزرگ تجاری بودند و در
ش��رک 
شهرکس��ازی با ش��اه و برادرانش
ی که در ش��هرک
هم��کاری میکردن��د بهگونها 
گلساردشت ،با بنیاد پهلوی  ۲۰درصد مشارکت
داشتند .درواقع ،برادران رشیدیان ،عوامل عمده
بریتانیا در ایران بودند که انگلیس��یها از طریق
آنها تالشهای خود را ب��رای ایجاد اختالف بین
سران جبهه ملی آغاز کرده بودند.
از دیگ��ر عوامل اجرایی بس��یار مه��م کودتا
چماقداران��ی بودند که با تحریک افراد س��اده و
ب��ازاری ،تظاهرات��ی را در کوچهها و خیابانها به
راه میانداختن��د و به طرفداری از ش��اه و دولت
زاهدی ،ش��عار سر میدادند .این افراد در روز ۲۸
مرداد در سبزهمیدان و خیابان ارگ ،پس از بستن
ب��ازار ،در دس��تههای  30-40نفری به بانکها و
وزارتخانهها حمله کرده و عکسهای ش��اه را به
در و دی��وار چس��باندند ،بعد س��راغ روزنامههای
طرف��دار دولت مصدق ،تودهایها و ادارهها رفتند
و آنه��ا را آتش زدند .این گروه پس از ورود ش��اه
نیز برای مراسم اس��تقبال ،پیشقدم بودند و او را
تا کاخ همراهی کردند.از جمله ابزارهای بس��یار
مهم برای زمینهس��ازی کودتا و آمادهسازی افکار
عمومی برای پذیرش کودتا ،مطبوعات بود که از
آنها بهعنوان «عوامل ویژه» یاد میشود .حمالت
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مطبوعات ب��ه مصدق ابعاد جدی��د و خطرناکی
مییافت و وی را به دلیل اجازه فعالیت به حزب
توده به داشتن ارتباطهای کمونیستی و بهخاطر
شعار مشهورش مبنی بر اینکه «شاه باید سلطنت
کند نه حکومت» به نقشهکشی برای برانداختن
تاج و تخت سلطنت متهم میکردند .طی روزهای
دهه س��وم مرداد  ،۱۳۳۲نشریههای حزب توده،
«ش��هباز» و «به س��وی آینده» وق��وع کودتا را
هشدار میدادند اما کسی به این هشدارها توجه
نمیکرد.
با وجود همراهی آیتاهلل کاشانی با مصدق در
جریان ملی شدن صنعت نفت که اوج آن به واقعه
 ۳۰تیر انجامید ،بهتدری��ج بین این دو ،اختالف
ی که وقتی دکتر
ریش��هداری روی داد ،بهگون��ها 
مص��دق تقاضا کرد که الیحه اختی��ارات او برای
 ۶ماه تمدید شود ،اینبار کاشانی در مقام ریاست
مجلس ،نامههای تندی نوش��ت و این اختیارات
را خالف قانون اساس��ی اعالم داشت و به مصدق
اعتراض کرد.
در واقع��ه نه��م اس��فند  ۱۳۳۱ک��ه ش��اه
میخواس��ت از کش��ور خارج ش��ود ،با مخالفت
دس��تههای زیادی از جمله کاش��انی روبهرو شد.
این بار آیتاهلل کاش��انی و محمد بهبهانی با هم
توافق کردند از خروج شاه جلوگیری کنند و طی
نامهای به شاه ،خروج وی را از کشور ،امری بزرگ
برش��مردند و او را از این مس��افرت منع کردند.
وقتی شاه از مس��افرت خود انصراف داد ،مصدق
از دربار رفت و برای انحالل مجلس به همهپرسی
روی آورد .کاش��انی و دوستان نزدیک مصدق از
قبیل حائریزاده ،مکی و دکتر بقایی با مخالفان
مصدق همکاری کردند و کاش��انی نامه تندی به
مصدق نوشت که ...« :حضرت نخستوزیر ،دکتر
مصدق دام اقباله؛ عرض میش��ود اگرچه امکانی
برای عرایضم نماند؛ ولی صالح دین و ملت برای
این خادم اس�لام ،باالتر از احساس��ات شخصی
است و علیرغم غرضورزیهای تبلیغاتی ،شما،
غم،
هم و ّ
خودت��ان بهتر از هرک��س میدانید که ّ
در نگهداری دولت جنابعالی اس��ت و خودتان به
بقای آن مایل نیستید .از تجربیات روی کار آمدن
قوام و لجبازیهای اخیر ،بر من مس��لم است که
میخواهید مانند سیام تیرماه ،یک بار دیگر ملت
را تنها گذاش��ته و قهرمانان��ه بروید .ترس مرا در
عدم اجرای رفراندوم نشنیدید.»...
مص��دق که دیگ��ر هیچگون��ه رابط��های با
دوس��تان نزدیک خود و بویژه آیتاهلل کاش��انی
نداشت ،جوابی بسیار سرد به این شرح به آیتاهلل
کاش��انی داد« :اینجانب مستظهر به پشتیبانی
ملت ایران هس��تم والس�لام »....طبیعی بود که
با این روابط س��رد ،همکاری مصدق و کاش��انی
پای��ان یافت��ه بود .همی��ن امر نق��ش مهمی در
س��قوط مصدق ایفا ک��رد .از دیگر عوامل داخلی
کودت��ای  ۲۸م��رداد ،گروهی از سیاس��تمداران
مع��روف ایرانی و هوادار بریتانی��ا بودند .از جمله
این اف��راد س��یدضیاءالدین طباطبای��ی بود که
بریتانیا تالش میکرد زمینههای نخس��توزیری
او را فراهم کند .انگلیس��یها حتی پیش از آنکه
مصدق زمام امور را به دس��ت گیرد ،شاه را برای
نخستوزیری سیدضیاءالدین ،زیر فشار گذاشته
در همان
بودند .شاه ظاهرا ً با این امر موافق بود و 
موقع که مجلس ،مصدق را برای نخس��توزیری
معرفی کرد ،با سیدضیاءالدین دراین باره درحال
گفتوگو ب��ود .از دیگر این اف��راد ،جمال امامی
بود که رهبری فراکس��یون طرفدار انگلیس را در
مجلس برعهده داشت ،در واقع تالشهای جمال
امامی و فراکسیون هوادارش برای مختل ساختن
مجل��س بود .با پیروزی کودتا که با امکانات مالی
بریتانیا و آمریکا و حضور عوامل داخلی در صحنه
به انجام رس��ید ،ش��اه دوباره به کشور بازگشت.
تقریب��ا تمام مدیران و کارگ��زاران دولت مصدق
بازداشت شدند .برخی مثل دکتر فاطمی به اعدام
محکوم ش��دند و دیگرانی به زندان .در این میان
اعضای فع��ال حزب توده نیز دس��تگیر و برخی
افس��ران تودهای اعدام شدند .سران حزب نیز به
خارج از کشور گریختند .دولت روسیه طالهایی
را که درنهایت مضیقه و احتیاج دولت مصدق ،به
او برنگردان��ده بود ،پس از کودتا به دولت زاهدی
تحوی��ل داد .خود مصدق نیز دس��تگیر و در یک
دادگاه فرمایش��ی به  ۳س��ال زندان محکوم شد.
وی پس از پایان دوران حبس نیز تا آخر عمر به
احمدآباد تبعید ش��د اما مقاومت همچنان ادامه
داش��ت و چندی بعد روحانیون و اساتید دانشگاه
و بعضی ش��خصیتها ،تش��کلی به نام «نهضت
مقاوم��ت ملی» به وجود آوردند که با نظر مثبت
دکتر مصدق به یک��ی از بزرگترین نهضتهای
سیاسی در سالهای بعد تبدیل شد.
منبع :تاریخ ایرانی

اشاره

نحوه طرحریزی عملیات کودتای
 28مرداد توسط انگلیس و آمریکا

روز  28مرداد يادآور کودتاي
ننگين و س��ياهي است که
ش��يريني نهضت ملي شدن
صنعت نف��ت را در کام ملت
اي��ران تل��خ ک��رد .کرميت
روزولت ،رئيس اداره خاورنزديک سازمان سيا
ب��ه فرماندهي عمليات انتخاب ش��د و آمريکا
و انگليس ،س��تاد مش��ترکي را در ايس��تگاه
اطالعات��ي انگليس در قبرس تش��کيل دادند
و عمليات کودت��ا را طرحريزي کردند .کتاب
«سیا در ایران» که توسط مرکز اسناد انقالب
اسالمی ترجمه و چاپ شده است ،به بررسی
طرح عملیاتی کودتای  28مرداد میپردازد که
بخشی از آن را میخوانید:
عص��ر روز  9ج��والی [ 19خ��رداد] تمام
کسانی که قرار بود در مذاکرات شرکت کنند،
وارد بی��روت ش��دند؛ آقای کرمی��ت روزولت،
رئی��س بخش خاورنزدي��ك و آفریقا و رئیس
پروژه در طول عملیات با هواپیما از لندن آمد،
کارول ب��ا هواپیما از قبرس آمد ،راجر گویران،
رئیس ايستگاه تهران با ماشین از دمشق وارد
شد و ویلبر از طریق هوایی از قاهره آمد.
صبح  10جوالی [ 20خرداد] گفتوگوها
آغاز ش��د و تا  4روز ادامه یافت .روال این بود
که گفتوگوها خیلی زود ش��روع میشد و تا
س��اعت  2ادامه مييافت و عص��ر دوباره دور
هم جمع میشدند .اولین دستور کار ،بررسی
مجدد همه عوامل و عناصر صحنه سیاس��ی
ایران با توجه به اطالعات روزمره و جامعی بود
که توسط رئیس ايستگاه تهران تهیه شده بود.
پس از آنکه تمام اصول اولیه طرح پیشنویس
پذیرفته شد ،اعضای جلسه به بررسی تفصیلی
طرح پرداختند .موضوع جلس��ات این بود که
مشخص شود چگونه میتوان به هر بخش یا
جزئی ،حداکثر س��اختار و تأثیرگذاری را داد.
اولین تغییری که در چش��مانداز کلی صورت
گرف��ت در همه تفک��رات و تصمیمات بعدی
بیش��ترین تأثیر را داش��ت .طرح پیشنویس
حاک��ی از آن بود که اق��دام قاطع متقابلی در
قبال برخی از قویترین عناصر حامی مصدق
مانند رهبران ايل قشقایی آغاز شود اما اینک
تصمیم گرفته شد تمام تالشها باید معطوف
ب��ه افزایش می��زان و تأثیرگ��ذاری نیروهای
ضدمصدقی گ��ردد؛ با این ف��رض که عناصر
ی که رهبرش��ان از صحنه
طرفدار مصدق زمان 
کنار برود ،واکنشی نشان نخواهند داد .رئیس
ايستگاه تهران پیشنهاد داد طرحی جایگزین
برای س��رنگونی مصدق تهیه شود .این همان
طرح امینی /قشقایی بود که ايستگاه تا حصول
نتیجه موفقیتآمیز آژاکس ،آن را بهعنوان یک
جایگزین احتمالی حفظ کرد .بعدازظهر شنبه
جلسه نهایی گروه برگزار شد و صبح روز بعد
یعنی  14جوالی [ 24خرداد] ،اعضای گروه با
هواپیما به مقاصد چندگانه خود پرواز کردند.
روزول��ت و ویلبر در  15ج��والی [ 25خرداد]
وارد لندن ش��دند و در خیابان  54برادوی به
اداره مرک��زی اینتليجنس س��رويس گزارش
دادند .آنها نسخه بازبینیشده بیروت را تحویل
دادند .هیچ نس��خه کپی از پیشنویس اصلی
بیروت موجود نیس��ت ،زیرا این نس��خه برای
تنظی��م پیشنویس نهایی «لن��دن» جرح و
تعدیل شد .مذاکرات لندن در یکی از اتاقهای
کنفرانس خیابان  54برادوی برگزار شد .تنها
نکته قابل توجه تابلوی بزرگی بود که روی آن
با رنگ قرمز نوشته شده بود« :میهمانان خود
را مهار کنید» .ب��ه نمایندگی از اینتليجنس
س��رويس ،فرمانده موری��س امفیرث و نورمن
دربیشایر که از طریق ژنو از نیکوزیا آمده بودند
همیشه حضور داشتند .سرگرد پی(پدی) جی
کین که به نظر میرسید افسر ميز چند کشور
خاورمیانهای باش��د نیز برخی اوقات ش��رکت
میکرد .مونتاگ وودهاوس که مسلما یکی از
افس��ران بلندپایه آنها بود ،فقط در یک جلسه
ش��رکت کرد ام��ا مطلب چندانی ب��رای ارائه
نداشت .از وقتی مذاکرات آغاز شد ،روشن بود
که اینتليجنس سرويس پیشنهاد و نظر خاصی
روی طرح پیشنویس ندارد .آنها روی نس��خه
بیروت هم به ج��ز برخی مالحظات دقیق در
جملهبندی و عبارات ،حرف خاصی نداشتند.
در نیکوزیا نیز معلوم بود قصدش��ان این است
که دل آمریکاییها را به دست آورند و به آنها
اجازه دهند آنطور که دوس��ت دارند کارها را
پی��ش ببرند .به نظر میرس��ید آنها اطمینان
فراوانی به طرح و نتیجه موفقیتآمیز عملیات
دارند و به برادران رش��یدیان دس��تور دادند از
اوامر ايستگاه سیا در تهران کامال اطاعت کنند.
حاضران در جلس��ه نهایی ،اداره امور آینده را
مورد بررسی قرار دادند .مأموران اینتليجنس
س��رويس گفتند اتخاذ تصمیم قاطع از سوي
دولتشان جهت تایید یا عدم تایید طرح ،زمانبر
خواهد بود .روزولت و ویلبر در  17جوالی [27
خرداد] لندن را ت��رک کردند و روزولت ظهر
روز هجدهم به دفترش بازگشت .در آنجا طرح
به سرعت بازنويسي و تایپ شد .این طرح در
ضمیمه «ب» آورده شده است.

