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   تراژدی اعتماد به امريكا
مرداد 1332 يادآور كودتاي امريكايي- انگليس��ي است كه 
منجر به بازگشت محمدرضا پهلوي به حكومت شد. ماجراي 
كودتا به سه روز قبل از آن بازمي گشت كه محمدرضا دستور 
عزل مصدق را ب��ه نصيري داده بود، اما كودت��ا در 25 مرداد 
شكست خورد و شاه مجبور شد از كشور فرار كند و به ايتاليا برود. در نهايت در 
28 مرداد و با كمك ارتش و نيروهاي امريكايي كودتا پيروز شد و سه روز بعد، شاه 
وارد ايران شد و دوره اي جديد از سركوب در كشور شروع شد. كودتاي 28 مرداد 
در امريكا معروف به عمليات آژاكس است، اين برنامه با حمايت مالي انگلستان و 
با همراهي آژانس اطالعات مركزي امريكا همان سيا بر ضد دولت مصدق در سال 
1332 به وقوع پيوست. همزمان با فرارسيدن 28 مرداد جمعي از كاربران با به 
اشتراك گذاشتن #تراژدي_اعتماد_به_امريكا با استناد به سخنان امام خميني 
)ره( و رهبر انقالب مطالب و تصاويري را در رابطه با مصدق و اعتماد او به امريكا 
منتشر كردند. اين كاربران معتقد هستند مصدق ضربه اين اعتماد را در 29 مرداد 

همزمان با كودتاي انگليسي- امريكايي خورد. 
كاربران با انتشار هشتگ #تراژدي_اعتماد_به_امريكا بيان نمودند كه بايد 
از تاريخ درس بگيريم. چرا امريكا هيچ وقت به دنبال مصلحت انديشي براي 

ايران نبوده، بلكه تنها به دنبال منافع خود بوده است. 
   ترامپ: كمك مضحك 230ميليون دالري به سوريه لغو شد

رئيس جمهور امريكا در پيام��ي توئيتري اعالم كرد كه »واش��نگتن به كمك 
مضحك 23۰ميليون دالري س��االنه خود براي بازسازي س��وريه پايان داد.« 
دونالد ترامپ در صفحه توئيتر خود نوشت: امريكا به كمك مضحك 23۰ميليون 
دالري ساالنه خود براي بازسازي سوريه پايان مي دهد. عربستان سعودي و ديگر 
كشورهاي ثروتمند خاورميانه پرداخت اين مبلغ را به جاي امريكا انجام خواهند 
داد. وي افزود: من مي خواهم امريكا، ارتش��مان و كشورهايي را كه به ما كمك 
مي كنند، بازسازي كنم و توسعه دهم. گفتني است برخي مقامات دولتي امريكا 
گفته بودند در پي تغيير سياست هاي واش��نگتن درباره غرب آسيا و حضور در 

سوريه، كاخ سفيد اكنون در حال حذف كامل بسته كمك به سوريه است.
.................................................................................................................................

   چرا مي گوييم اميرالمؤمنين)ع( مظلوم بود؟
 وحيد يامين پور، مجري ش��بكه افق در جديدترين پس��ت 
اينستاگرامي خود از مظلوميت امام علی نوشته است:»چرا 
مي گوييم اميرالمؤمنين عليه السالم »مظلوم« بود؟ حتما 
اين جمالت را از عموم مردم زياد ش��نيده ايد كه چرا در 

جمهوري اسالمي مثل اميرالمؤمنين)ع( مقتدرانه عمل نمي كنند؟
سؤال اين است كه آيا واقعا گذاشتند علي)ع( در اين مرتبه از اقتدار عمل كند؟ 
آيا دست همه دزدان قطع شد؟ آيا همه آشوبگران و فاسدان را اعدام كرد؟ آيا 

بيت المال را از مهريه زنان پس گرفت؟ آيا واقعا هيچ وقت كوتاه نيامد؟
در پاسخ به نقل و نقد مهم مرحوم عالمه اِربلي )استاد عالمه حلي( اشاره مي كنيم: 
اصحاب ما روايت كرده اند كه حضرت امير)ع( بسياري از اوقات فتوايي غير از نظر خود 
مي داد و او در زمان خالفت خود، از بسياري از اموري كه اراده خود بود منع شد تا جايي 
كه قصد عزل شريح قاضي را داشت و به او فرمود: »ذهن تو از قضاوت فاصله گرفته، 
سن تو باال رفته و فرزند تو نيز رشوه خواري كرده«، ولي با اين حال نتوانست او را عزل 
كند و شخص ديگري را جايگزين او كند و چه بسيار است از اين قبيل كه مانع او شدند 
كه بتواند بر اساس حقي كه در آن هيچ باطلي نيست كار خود را پيش برد! تا آنجا كه 
به او گفتند: اگر نظر خليفه دوم را به نظر خود ضميمه كني براي ما خوشايندتر از آن 
است كه فقط نظر خودت را اعمال كني! پناه بر خدا! اين سخن بسيار درشت است! 
حضرت امير)ع( به عبيده سلماني كه قاضي بود فرمود: همانطور كه در دوران خلفاي 

سابق قضاوت مي كرديد قضاوت كنيد، من اختالف را خوش نمي دارم!
نكته اينجاس��ت كه تا وقتي مردم امام خود را اطاعت نكنند، حرف آن امام 
حتي اگر علي عليه السالم باشد، روي زمين مي ماند، لذا امام معصوم براي 
جلوگيري از آشوب و اختالف به سّنت غلط تن مي دهد و همين است كه سر 
در چاه مي برد و درددل مي كند. حضرت فرمودند: ال رأي لمن ال يطاع: آن كه 

از او اطاعت نشود اقتداري ندارد!
كشف الغمه في معرفه األئمه )طبع قديم(، ج 1، ص: 136.«

رئيس مجلس شوراي اسالمي 
افس�ون    مجلس و  مك�ر  گف�ت: 

امپرياليستي امريكا در ماجراي كودتاي 2۸ مرداد امروز در 
مسئله هسته اي و نفوذ منطقه اي و قدرت دفاعي ايران نيز 

مشاهده مي شود. 
به گزارش مهر، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
ابتداي جلسه علني ديروز مجلس و در نطق پيش از دستور، با 
اشاره به فرارسيدن سالروز كودتاي امريكايي 28 مرداد 1332 
اظهار داشت: يكي از مظاهر مكر زمانه، واقعه دردناك كودتاي 
28 مرداد است كه امريكا و انگليس تدارك ديدند. نكته عجيب 
اين است كه وقتي اين اقدام غير انس��اني و تبهكارانه را انجام 
دادند، با سر و صداي زياد موضوع مبارزه با ماركسيسم را علم 
كردند؛ با اين ادعا كه مصدق با توده اي ها قصد وابستگي ايران 
به شوروي را داشته است. رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: در كودتاي 28 م��رداد طراحي بدكارانه اي صورت گرفت 
كه اختالف مصدق با آيت اهلل كاشاني، زمينه ساز انفعال ملت 
ايران شد. عدم حضور مردم در صحنه و مهم تر از آن، به تعطيلي 
كشاندن مجلس توسط دوستان مصدق و بعد انحالل آن، فضا 

را براي كودتا و بازيگري انگليس و امريكا فراهم كرد. 
در خالل اش��تباهاتي كه از ط��رف دولت وقت انجام ش��د و 
اختالفات��ي كه در آن ش��رايط به هيچ وج��ه مصلحت نبود، 
دخالت امريكا و انگليس صورت گرفت كه بس��يار پند آموز 

اس��ت. نكته مهم تر تبليغات دروغين س��لطه جهاني بود كه 
چنين اقدامي را جهت جلوگيري از نفوذ ش��وروي در ايران 
تبليغ مي كردند! حال آنكه اس��ناد و مدارك و سير تحوالت 

نشان مي دهد مسئله اصلي نفت بود. 
وي تأكيد كرد: اين مكر و افس��ون امپرياليس��تي امروز هم 
به ش��كل ديگري در مس��ئله هس��ته اي و ق��درت دفاعي و 
تأثيرگذاري منطقه اي ايران ديده مي ش��ود. امريكايي ها در 
طراحي تحريم اقتص��ادي، با وقاحت حماي��ت از آزادي ها، 
حقوق بشر، امنيت جهاني و امنيت منطقه اي را مي سرايند. 
شما با آن كارنامه سياه كودتاي 28 مرداد و ايجاد ديكتاتوري 
وابسته با چه رويي از آزادي ملت ايران سخن مي گوييد. وقتي 
شما با سالح هاي خود تروريست ها را به جان ملت هاي منطقه 
انداخته ايد،  چگونه از امنيت منطقه و جهان حرف مي زنيد؟

الريجاني ادامه داد: ام��ا باز هم هدف آنها تس��لط اقتصادي 
است و تحريم ها اين هدف را نشان مي دهد، تالش آنها براي 
ايران هراسي و توليد نگراني در س��اير كشورها براي چپاول 
اقتصادي آنان اس��ت كه متأس��فانه به دليل ضعف فكري و 
وابستگي اين كشورها تا حد زيادي زمينه توفيق اين چپاول 
را فراهم كرده اند و ديديد چگونه امريكا از كشورهاي منطقه 

اخاذي كرد.
   موافقتنامه خزر بايد به مجلس بيايد

رئيس مجلس تأكيد كرد كه مراح��ل قانوني درباره اجالس 

درياي خزر بايد طي ش��ود، بنابراين اين موافقتنامه بايد به 
مجلس بيايد. به گزارش فارس، نادر قاضي پور نماينده اروميه 
در مجلس شوراي اسالمي در نشست علني ديروز خانه ملت 
طي اخطاري با استناد به اصول ۷۷ و ۷8 قانون اساسي، اظهار 
داشت: قراردادهاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد 
و تغيير در خطوط مرزي ممنوع است. رئيس جمهور يا وزير 
امورخارجه كش��ورمان بايد به مجلس احضار شوند تا درباره 
اجالس درياي خزر به نمايندگان گزارش دهند و در جريان 

موضوع قرار گيريم. 
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
ش��بكه هاي مجازي و س��لطنت طلبان ش��ايعاتي را در مورد 
درياي خزر منتشر كردند، افزود: ما حق مسلم خود را از دست 
نمي دهيم و بايد از نفت درياي خزر استفاده كنيم، سپس علي 
الريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر عنوان كرد: در 
مورد درياي خزر غوغايي كه به پا ش��د يك بحث است اما تا 
جايي كه مي دانم اين موضوع مربوط به تحديد حدود نيست 
بلكه مربوط به شرايط نظامي و محيط زيست در درياي خزر 

و از اين جنس است. 
وي افزود: مراحل قانوني در اين زمينه بايد طي شود، بنابراين 
اين موافقتنامه بايد به مجلس بيايد. امضاي وزرا پاي آن امضاي 
اوليه اس��ت و اليحه آن بايد در مجلس شوراي اسالمي مورد 

بحث و بررسي قرار گيرد.  

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

مكرامريكادركودتاي۲۸مرداددرمسئلههستهايهممشاهدهميشود

خبر ارس�ال نامه اي ك�ه »محمدباق�ر قاليباف« ش�هردار 
س�ابق تهران و فرمانده اس�بق ناج�ا، به تازگ�ي براي حل 
مش�كالت اقتص�ادي كش�ور به س�ران س�ه قوه نوش�ته 
اس�ت، موجي از مخالف�ت را در س�تاد مش�ترك دولت و 
اصالح طلبان برانگيخته اس�ت. قاليباف انتش�ار محتواي 
نامه خ�ود را منوط ب�ه صالحديد س�ران قوا كرده اس�ت. 
به گزارش مش��رق، مقامات دولت��ي موضع گيري هاي عجيبي 
نس��بت به نامه قاليباف به سران قوا داش��ته اند. »حسام الدين 
آشنا« در يك توئيت از قاليباف خواسته است كه محتواي نامه 
خود را منتشر كند! و محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
از چنين نامه اي ابراز بي اطالعي كرده است. »علي صوفي« فعال 
اصالح طلب نيز در مصاحبه اي كه به نظر مي رسد به بهانه ارسال 
همين نامه انجام شده است، با اش��اره به انگيزه هاي احتمالي 
قاليباف از طرح گفتماني تحت عن��وان نواصولگرايي به امتداد 
)ارگان رسانه اي حزب اتحاد ملت( گفت: »تاكنون سابقه نداشته 
كه فردي به عنوان كانديداي ناموف��ق در چند دوره انتخابات، 
بتواند سرانجام روشني در اين عرصه براي خود دست و پا كند و 

نهايتا بعيد به نظر مي رسد بتوانيم شاهد موفقيت شهردار اسبق 
اصولگرايان در رداي كانديداتوري رياست جمهوري باشيم. به 
نظر مي رسد قاليباف ش��انس خوبي در اين عرصه ندارد، مگر 
اينكه شاهد اقدامات موج سوارانه و استفاده از نقاط ضعف دولت 

كنوني براي كارزار انتخابات از سوي وي باشيم.«
خبرآنالين هم در گزارشي ضمن بيان كنايه هايي به طرح مسئله 
نواصولگرايي توسط قاليباف، بي هيچ شاهد و قرينه اي انگيزه او 
را رسيدن به رياست مجلس بيان كرده است: »سه دوره ناكامي 
در انتخابات رياست جمهوري يك حقيقت را در گوش قاليباف 
فرياد مي زند و آن خداحافظي با آرمان رياست جمهوري است. 
هرچند به نظر مي رس��د خودش هم كم كم به اين باور رسيده 
است كه نمي تواند مرد اول خيابان پاس��تور باشد اما اين دليل 
نمي شود كه به نفر اول بهارس��تان شدن فكر نكند. در راستاي 
همين رؤياپردازي هاس��ت كه با ن��گاه به مهل��ت باقی مانده تا 
انتخاب��ات مجلس فكر رهب��ري اصولگرايان براي رس��يدن به 
كرس��ي هاي خانه ملت او و برخي نزديكان��ش را رها نمي كند 
و همه برنامه ريزي ها براي تحقق اين آرم��ان حتي در تاروپود 

عكس هاي اينستاگرامي اش موج مي زند... .«
يورونيوز، رسانه بعدي است كه با اشاره به نامه قاليباف به سران 
قوا نوشته اس��ت: »با وجود اينكه جزئيات بيشتري از اين نامه 
منتشر نشده، اما با توجه به ش��ناختي كه از شخصيت سياسي 
محمدباقر قاليباف وجود دارد، به نظر مي رس��د او پيشنهاداتي 
در خصوص تغييرات و اصالحات ناگهان��ي و در جهت آنچه او 
»مديريت جهادي« مي نامد، ارائه كرده باش��د، ضمن اينكه با 
نزديك تر شدن به انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي )اسفند 
س��ال 98( تحريكات بازيگران سياس��ي كه مدتي در سكوت 

سپري كرده اند افزايش خواهد يافت.«
روزنامه آرمان هم در يادداشتي كوتاه با اين  هماني نامه قاليباف 
براي رفع مشكالت كشور با نامه ها و مواضع عجيب احمدي نژاد، 
در تيتر مطلب خود نوش��ته اس��ت: »قاليباف ب��ا احمدي نژاد 

! همسفر شد«
اعضاي ستاد مش��ترك دولت- اصالح طلبان و رسانه هاي آنها در 
حالي به موضع گيري و بي تفاوتي علي��ه نامه قاليباف مي پردازند 
كه خود بهتر از همه مي دانند تجربه پيشرفت معجزه آساي تهران 

در 12 سال شهرداري قاليباف، غيرقابل انكار است و آنها هم بدون 
قاليباف يا كس��ي ش��بيه به او توانايي تكرار چنين كارنامه اي در 
عرصه هاي مختلف را ندارند. آنها همچنين به روشني مي دانند كه 
هركس )نه لزوماً قاليباف( با تفكر جهادي بر سكانداري امور قرار 
بگيرد، همين مشكالت روزمره فعلي نيز تمام خواهند شد و فضاي 
رواني كشور از تنش دور مي شود اما اينكه چرا اين دو اصل واضح 
كه قيد »انتفاع مردم« نيز در آن محرز و مشخص است، نزد دولت و 
اصالح طلبان به مسلخ برده و فداي مخالفت هاي آنها با موجوديتي 

به نام »محمدباقر قاليباف« مي شود، جاي سؤال و تأمل دارد. 
اين در حالي اس��ت كه برخي تحليلگ��ران معتقدند علت اين 
مخالف��ت برخي چهره هاي خاص با كس��ي مث��ل قاليباف آن 
است كه اگر تفكر مديريت جهادي بر دولت حاكم شود، ديگر 
هيچ جايي براي سياست بازي و فراهم آوردن بهانه هايي براي 
صحبت كردن از »فرداي براندازي« وجود نخواهد داشت چون 
عمده مشكالت كشور با مديريت جهادي رفع مي شود. از طرفي 
آنها بهانه دميدن در بوق مذاكره با امريكا را هم در صورت حل 

مشكالت كشور از دست خواهند داد.

اصراردولتواصالحطلبانبهپارهكردننامهقاليباف!
گزارش  2

 هدف از طرح سؤال از رئيس جمهور 
كاهش تنش هاست

سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
گفت: طرح سؤال از رئيس جمهور براي كاهش 
تنش ها، ايجاد اتحاد و انسجام بيشتر، پاسخ به 
ابهام�ات و ح�ل مش�كالت م�ردم اس�ت. 
به گزارش مهر، سيدحس��ين نقوي حسيني در 
خصوص جلسه اخير اين فراكسيون درباره سؤال 
از رئيس جمهور، اظهار داشت: در ابتداي جلسه 
حاجي بابايي رئيس فراكسيون موضوع جلسه را تشريح كرد و گفت كه جلسه 
سؤال از رئيس جمهور بايد مديريت شود تا سؤاالت اساسي با منطق ولي مستدل 
مطرح شود و رئيس جمهور هم بايد به مسائل و مشكالت اساسي پاسخ دهد. وي 
گفت: هدف از طرح س��ؤال هم كاهش تنش ها، ايجاد اتحاد و انسجام بيشتر، 
پاسخ به ابهامات و در نهايت كمك به حل مش��كالت مردم است. جمع بندي 
جلسه اين بود كه سؤال از رئيس جمهور بايد به يك فرصت براي نظام تبديل 
شود و به حل مشكالت كشور كمك كند، بنابراين بايد سؤاالت مبتني بر آمار و 
ارقام و اطالعات دقيق باشد به نحوي كه كرامت مجلس و دولت حفظ شود. وي 
در پايان خاطرنشان كرد: در مورد استيضاح وزرا نيز تأكيد شد كه مسئله اصلي 
كشور، مسئله اقتصادي است و بايد وزراي اقتصادي محور استيضاح باشند تا 

مشكلي از مشكالت مردم حل شود. 
................................................................................................................................

 نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس: 
اظهارات مقامات امریکایی درباره حقوق 
اقليت هاي دیني در ایران بی اساس است

نماين�دگان اقليت ه�اي دين�ي در مجل�س ش�وراي اس�المي ط�ي 
بياني�ه اي اع�الم كردن�د اظه�ارات مقام�ات امريكاي�ي درب�اره 
حق�وق اقليت ه�اي دين�ي در اي�ران بي پاي�ه و اس�اس اس�ت. 
به گزارش فارس، محمدعلي وكيلي عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي در نشست علني يك شنبه مجلس بيانيه نمايندگان اقليت هاي ديني 
در مجلس درباره محكوميت سخنان پنس معاون رئيس جمهور و پمپئو وزير 
امور خارجه امريكا درباره حقوق اقليت هاي ديني در ايران را قرائت كرد كه 

بخشي از متن آن به شرح ذيل است:
س��خنان اخير پنس، معاون رئيس جمهور و نيز پمپئو، وزير ام��ور خارجه امريكا 
در مورد حقوق اقليت هاي دين��ي در ايران، كاًل بي پايه و اس��اس بوده، انطباقي با 
واقعيت هاي موجود نداشته و صرفاً در راستاي تبليغات سياسي با اهداف مشخص 
ضد ايراني بيان ش��ده اند. ايران از منظر آزادي هاي انجام مناس��ك ديني، حقوق 
اجتماعي و آزادي هاي فرهنگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي، در زمره كشورهايی است كه در آن بستري مناسب، امن و تضمين شده نه 
تنها براي همزيستي مسالمت آميز بلكه براي رشد و بالندگي جوامع پيروان اديان 
گوناگون توحيدي مهياست. سكوت مطلق دولت امريكا در قبال پايمال شدن حقوق 
جوامع شيعي در كشورهاي عربستان و بحرين، نسل كش��ي مسلمانان ميانمار، 
يمن و نوار غزه از يك سو و حمايت اين رژيم از قوانين جديد التصويب آپارتايد در 
سرزمين هاي اشغالي از سوي ديگر، به روشني بيانگر عدم پايبندي سران امريكا به 
آزادي هاي ديني و مذهبي و موازين حقوق بشر است. تالش هاي تبليغاتي و سياسي 
دشمنان ملت موحد ايران، همانند گذشته محكوم به شكست بوده و همبستگي 
ملي و تاريخي پيروان اديان توحيدي در جمهوري اسالمي ايران حول محور قانون 
اساسي كشور، واليت فقيه و منافع ملي، سدي مستحكم در برابر الحاد و كفر جهاني 
است. ما نمايندگان پيروان اديان توحيدي بار ديگر بر وحدت تاريخي و ژرف آحاد 
ملت ايران تأكيد نموده و بر سر ميثاقي كه براي دفاع و صيانت همه جانبه از ميهن 

عزيزمان داريم، همچون هميشه تا پاي جان ايستادگي خواهيم نمود.

در حالي كه در رسانه هاي ايران اعم از چپ و راست 
امريكا به عنوان مقصر اصلي كودتاي 2۸ مرداد ماه 
معرفي مي شود، نقش دستگاه اطالعاتي بريتانيا 
در اين واقعه مهم به راحتي ناديده گرفته مي شود. 
كودتاي 28 مرداد يكي از تلخ ترين و درس آموز ترين 
وقايع در تاريخ معاصر كش��ور ماست كه تاكنون در 
خصوص آن چه در منابع داخلي و چه منابع خارجي 

مطالب فراواني نوشته شده است. 
با اين توصيف متأسفانه با وجود گذشت نزديك به 65 
سال از وقوع اين كودتا هنوز ابعاد مختلف آن چندان 
شناخته شده نيست. اس��ناد گوناگوني كه از طريق 
منابع خارجي در خصوص اين ماجرا افشا شده، اغلب 
تكرار همان مطالبي است كه توس��ط تاريخ نگاران 
غربي پيش از آن افشا شده بود. جالب اين است كه 
بر اساس قوانين موجود در كشور امريكا بايد اسناد 
و اطالعات مرتبط با 3۰ سال گذشته افشا شود، اما 
درباره كودتاي 28 مرداد ماه هنوز چنين اتفاقي روي 

نداده است. 
اين رويه حتي مورد اعتراض تاريخ نگاران و محققان 
امريكايي نيز ق��رار گرفته و آنان چني��ن رويه اي را 

برخالف آزادي اصحاب رسانه ها مي دانند. 
طبق اظهار نظر مقامات امريكاي��ي بخش زيادي از 
اسناد كودتاي 28 مرداد در دهه هاي 6۰ و ۷۰ ميالدي 
در انبار اسناد اين سازمان به صورت كامل منهدم شده 
است. اين در حالي است كه هر كسي مي داند كه يك 
سازمان اطالعاتي به هيچ وجه به دنبال انهدام اسناد 
خود نيست. انتش��ار قطره چكاني برخي از اطالعات 
مندرج در آرش��يو امنيت ملي جرج واشنگتن نشان 
مي دهد اين ادعا تا چه اندازه غلط اس��ت. با اين حال 
وزارت خارجه امريكا تاكن��ون در اين باره بازتر عمل 
كرده و اسناد فراواني در خصوص دخالت امريكا در اين 
واقعه منتشر كرده است. وزارت خارجه امريكا، اولين 
بار در س��ال 1989 مداركي را در ارتباط با اين كودتا 
منتشر كرد اما تمام منابعي كه به دخالت سازمان سيا 
در اين كودتا اش��اره مي كرد در آن سانسور شده بود. 
نسخه كامل تر اين اسناد در سال 2۰13 منتشر شد. 
قرار بود دو سال بعد تمام اسناد و موارد محرمانه كودتا 
به انتشار عموم برسد اما در آن زمان احتمال به خطر 
افتادن مذاكرات هس��ته اي با ايران وجود داشت، به 
همين دليل وزارت خارجه امريكا از انتشار آن منصرف 
شد. در نهايت در تابستان سال گذشته كتابچه اسناد 
مربوط به اين واقعه منتشر شد كه در جاي جاي آن 
اشاره هاي فراواني به نقش سازمان سيا در طراحي و 

راه اندازي كودتا در ايران داشت. 
   امريكايي ه�اي افش�اگر، انگليس�ي های 

پنهان كار 
با اين حال آنچه تاكنون به شدت در حاشيه مانده و 

گاه در منابع داخلي به آن پرداخته نمي شود، نقش 
انگلستان در اين ماجرا بوده است. انگليسي ها خود 
نيز به ش��دت به دنبال پنه��ان كاري و از ميان بردن 
نقش خود در كودتاي 28 مرداد بوده اند. حتي زماني 
كه قرار بود اسناد امريكايي ها در اين خصوص منتشر 
شود، دستگاه اطالعاتي بريتانيا فش��ار فراواني را به 
امريكايي ها وارد مي كنند تا نقش انگليسي ها در اين 
ماجرا سانسور ش��ود. بريتانيايي ها تا سال 1992م، 
اصوالً منكر وجود سازمان هاي اطالعاتي خود بودند. 
آنها در حالي اين حقيقت را كتم��ان مي كردند كه 
صدها كتاب و مقاله درباره س��ازمان هاي اطالعاتي 
بريتانيا منتشر ش��ده بود و فيلم هاي »جيمز باند« 
شهرت جهاني داش��ت. تنها شخصيت انگليسي كه 
تاكنون در اين باره موضع گيري كرده اس��ت، جك 
اس��تراو وزير امورخارج��ه امريكا بوده اس��ت، البته 
مواضع »جك اس��تراو« وزير خارج��ه دولت »توني 
بلر« درباره كودتاي 28 مرداد و دخالت هاي بريتانيا 
در ايران كه در س��ال 2۰۰9 آن را اظهار و در س��ال 
2۰12 در خاطراتش تكرار كرد، يك استثناس��ت. 
اين اظهارات »اس��تراو« مربوط به زماني است كه او 
ديگر وزي��ر خارجه بريتانيا نبوده و مقام رس��مي به 

حساب نمي آمده است. همين مسئله سبب شده در 
منابع مرتبط و به خصوص رس��انه هاي ايراني اشاره 
خاصي به نقش بريتانيا در اين ماجرا  نش��ود و تمام 
توپخانه رس��انه اي در ماجراي 28 مرداد به س��مت 
امريكا روانه  شود. ذكر اين نكته ضروري است كه يكي 
از مهم ترين داليل اين رويه وجود روابط رسمي بين 
بريتانيا و ايران است. همچنين سفارتخانه اين كشور 
نقش مهمي در ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي در 

داخل كشور دارد. 
   شخصيت سايه كودتاي 2۸ مرداد كيست 

نگاهي به آنچه تاكنون در خصوص كودتاي 28 مرداد 
ماه در منابع غربي منتشر شده نشان مي دهد، اغلب 
اين افراد هيچ سابقه ای در سلسله مراتب فرماندهي 
كودتا نداش��ته اند. رواي��ت رس��مي امريكايي ها از 
كودتاي 28 مرداد عده اي بزن بهادر و رجاله خياباني 
را نشان مي دهد كه با هدايت يكس��ري افراد درجه 
س��وم در دس��تگاه دولتي و تاجران دون پايه دولت 
مصدق را بركنار مي كنن��د.  در »تاريخچه عمليات 
كودتا« منسوب به دونالد ويلبر و منابع مشابه، اسامي 
نظاميان و غيرنظاميان نامدار يا گمنام چون حسن 
ارفع، حسن پاكروان، مظفر بقايي، حسين خطيبي، 

عيسي س��پهبدي، حبيب اهلل ديهيمي، محمود ارم، 
حس��ن علوي كيا و ديگران و ديگران ناپيداست. در 
كتاب هايي كه بر مبناي اينگونه اس��ناد نوشته شده  
نيز اين چهره هاي متنف��ذ دنياي پس پرده آن روز از 
صحنه عمليات كودتا  يا محو شده اند يا نقش  شان به 
گونه ای ديگر روايت ش��ده است. به دليل اين تالش 
سنگين براي اس��تتار، »تاريخ نگاران رسمي كودتا« 
حتي از ج��رج كندي يانگ نام نمي برن��د؛ قائم مقام 
وقت سرويس اطالعاتي بريتانيا )ام. آي. سيكس( و 
طراح و فرمانده واقعي عمليات كودتا كه از اوايل دهه 
195۰، به همراه ژنرال لوسين تراسكات )معاون سيا 
مستقر در فرانكفورت( و ژنرال رينهارد گيلن )رئيس 
سازمان اطالعات نظامي هيتلر( كه در سال 19۴5 
خود را به ارتش امريكا تس��ليم ك��رد و اولين رئيس 
سازمان اطالعاتي آلمان غربي) BND ( شد، در خفا 
به ايجاد و گسترش ش��بكه هاي مخفي پيمان تازه 
تأسيس »ناتو«   در ايران، تركيه، يونان، ايتاليا، آلمان 
غربي، بريتانيا، فرانسه، بلژيك، سوئد و برخي ديگر از 

كشورهاي اروپايي مشغول بود. 
تكاپوي اطالعاتي به شدت پنهان جرج كندي يانگ 
در پوشش »تاجر« و عضو هيئت مديره كمپاني مالي 

كلينورت بنسون تا زمان مرگ او ادامه يافت. 
ج��رج كندي يان��گ به عن��وان قائم مقام دس��تگاه 
اطالعاتي انگلستان نقش مهمي در طراحي كودتاي 
28 مرداد ماه داشت.نيجل وست، مورخ نيمه رسمي 
سرويس اطالعاتي بريتانيا، مي نويسد: در سال 1951 
يانگ طرحي را ب��ه دولت بريتانيا ارائ��ه داد كه با نام 
رمز »عمليات باكانير« ش��ناخته مي شود. اين طرح 
پيش درآمد طرح كودتاي 28 مرداد 1332 اس��ت. 
باكانير به معني »دزد دريايي« است و اين نامي است 
كه مقامات سرويس اطالعاتي بريتانيا به دكتر محمد 
مصدق، نخست وزير ايران داده بودند. عمليات باكانير 
طرحي بود براي بازپس گيري اموال ملي شده شركت 
نفت انگليس و ايران. دولت كلمن��ت اتلي اين طرح 
را رد كرد ولي در اواخر اين س��ال حزب محافظه كار 
به رهبري وينستون چرچيل، زمام قدرت را به دست 
گرفت. بدينسان اوضاع به  سود يانگ دگرگون شد و 
سر جان سينكلر، رئيس جديد ام. آي. سيكس، يانگ را 
به  عنوان قائم مقام خود منصوب كرد. طرح مردود شده 
عمليات باكانير با نام جديد عمليات چكمه به تصويب 

رسيد و با همكاري سيا به مرحله عمل درآمد. 
جرج كندي يانگ نقش بس��يار مهمي را در پيروزي 
كودتا ايفا ك��رد. زماني ك��ه در 25 مردادماه كودتاي 
امريكايي ه��ا در مرحله اول شكس��ت خ��ورد، جرج 
كندي يانگ بود كه اين كودتا را نج��ات داد. در يك 
لحظه سرنوشت ساز وزارت امور خارجه امريكا كنترل 
اعصاب خود را از دست داد و در ميانه عمليات كودتا 
تصميم به ترك آن گرفت ولي تمامي مكاتبات سيا با 
تهران از طريق ايستگاه اينتليجنس سرويس در قبرس 
انجام مي شد و يانگ ترتيبي داد كه ارسال پيام مقامات 
امريكايي به مأموران شان در تهران به تأخير افتد و تنها 
پس از سقوط مصدق و اعاده اقتدار شاه بود كه اين پيام 
به تهران رسيد. با توجه به اين استتار طبيعي است كه 
تا به امروز بكوشند جايگاه ِسر شاپور ريپورتر 9۷ ساله 
را همچنان پنهان كنند؛ افسر رابط سرويس اطالعاتي 
بريتانيا با محمدرضا شاه كه البته در خاطرات بسياري 
از رجال از جمله فردوست به عنوان مهم ترين رابط بين 

دستگاه اطالعاتي بريتانيا ذكر شده است. 
   نقش مخربي كه تا االن ادامه دارد

به اين ترتيب شايد زمان آن رسيده است كه رسانه ها 
و شخصيت هاي ايراني كند و كاوي در نقش بريتانيا 

در كودتاي 28 مرداد ماه داشته باشند. 
جالب اين است كه نقش مخرب اين كشور را مي توان 
در بسياري از وقايع معاصر ايران از جمله فتنه سال 
88 و همچني��ن اعمال تحريم هاي چن��د جانبه در 
خصوص بحث هسته اي ديد؛ چه اينكه بريتانيا اولين 
كشوري بود كه كليد تحريم بانك مركزي ايران را در 

اتحاديه اروپا و دنيا زد.

چرا نقش طراح اصلي كودتاي 2۸مرداد ناديده گرفته مي شود

پنهان كاری انگليسی ها در سایه افشاگری قطره چکانی امریکایي ها
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان 
اينكه متأسفانه گرجس�تان در سال هاي 
اخير به مقصدي براي هجوم گردش�گران 
ايران�ي تبدي�ل ش�ده اس�ت، گف�ت: 
جذابيت ه�اي خارج�ي ب�راي ۱5ميليون 
ايران�ي ناش�ي از س�وءمديريت در حوزه 

گردشگري است. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با خانه ملت، درباره برخورد توهين 
آميز با مس��افران ايراني در فرودگاه تفليس گفت: اينگون��ه اتفاقات قابل 
قبول نبوده و متأسفانه در طول يك سال اخير چند برابر شده است. مراتب 
اعتراض رسمي از س��وي وزارت خارجه به طرف گرجستاني و درخواست 

توضيح و تذكر براي عدم تكرار داده شده است. 
وي در ادام��ه با بيان اينكه تبديل ش��دن گرجس��تان ب��ه مقصدي براي 
اقامت ايرانيان جاي تأم��ل دارد، عن��وان كرد: اينكه ح��دود 15ميليون 
ايران��ي جذابيت ه��اي مختلف را خ��ارج از اي��ران دنبال كنن��د به خاطر 
سوءمديريت هاس��ت و حتي ش��اهديم كه هر جا ام��كان اقامت و حضور 
گردش��گران پيدا ش��ود بالفاصله ايراني ها هجوم مي برن��د و در ميان اين 
هجوم ها ممكن است رفتارهاي خالف شأن هم نسبت به آنها صورت گيرد. 
فالحت پيشه با اش��اره به جنگ سياسي و اقتصادي دش��من عليه ايران، 
خاطرنشان كرد: دشمنان قصد دارند با جذاب نش��ان دادن غرب و از بين 
بردن جذابيت هاي بلوك شرق، مانع پيش��رفت اين كشورها شوند و براي 

خود كسب درآمد كنند.

توهينبهايرانيهادرگرجستان
درسالاخيرچندبرابرشدهاست

   چهره


