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 چکیده

ههها بههوده تههرید دورانیکی از پرواقعههه  ،دوره پهلوی دوم در تاریخ معاصر ایران  ،ریخبه گواه تا

هههای سیاسههی و های زیادی با عملکردهای مختلههد در وقههوی نریههانافراد و شخصیت  است که

قی از هههای شههرالتحصههیر رشههته زبههانفارغ  «لمبتههون»خانم    .اندتاریخی آن  نقش داشتهحوادث  

 های مؤثر در تنظیم سیاست انگلستان در رابطه با ایرانیکی از چهره  ،ندانشگاه آکسفورد انگلستا

های او بههه دولههت متبههوعش در نههول ایههد گزارش   .بوده است  1332-1320های  فاصله سال  در

هههدا از .  هههددهای بریتانیا در خاورمیانههه و ایههران را نشههان مههیروشنی از سیاستها چهره  سال

 ،تحلیلههی -بهها رویکههرد توصههیفیو ای و منابع کتابخانههه  تمقال   مرور  از  استفاده  با  پژوهش حاضر

 خههانمواقعیههت ایههد اسههت کههه   .اسههت  ایراندر تاریخ معاصر    نقش سیاسی خانم لمبتون  بازخوانی

بهها  مأموریتشهای سال نول  در  ایران،  فرهنگ  به  آگاه  یو سیاستمدار  اندیشمند  قامت  در  لمبتون

 استعمارو  ها به مطامع خود بوده است  یابی انگلیسیدست  برایرفتار آگاهانه خود، کنشگری فعال  

ای فروگههرار گرانههه، از هیچ اقههدام مداخلهههدر رقابت با دولت آلمان  انگلیس، برای حفظ منافع خود

 .سته اکردنمی
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 مقدمه

بههه  .خوبی آگاه بودرمیانه، هنگام ننگ نهانی بهنقش و نایگاه ایران در سطح خاو  از  انگلیس

در منطقههه خاورمیانههه ویژه آنهایی کههه مدارانی کارکشته را در سطح نهان بههمید سبب، سیاست

یکههی از زنههان   (130:  1393شههبیری و میرزایههی،).  برای ایران برگزیده بههود  ،سابقه خدمت داشتند

پرسههتی و از هنههگ بیگانهههیت، تههرویف فردر تخریب هو  مهمیمستشرق انگلیسی که نقش بسیار  

مههیس معههروا بههه »  ،کاترید لمبتون«  .» آن  ،خودبیگانگی میان اهر تفکر و اهر قلم ایران دارد

.ش در انگلستان به دنیا آمههد. تحصههیات عههالی 1291برابر با    .م1912لمبتون« است. او در سال  

پایان رساند و بعد از اسههتخدام در   های شرقی در دانشگاه معروا کمبریف بهخود را در رشته زبان

. ش مأمور ایههد کشههور در ایههران شههد. او در 1324تا    1318ارت امور خارنه انگلستان، از سال  وز

ر کرد. ابتدا لهجه دختران تهران را فرا گرفت و خیلی زود به زبان ایران، زبان فارسی خود را تکمی

توانست تشخیص دهد که مخانبش نمی  ای و کوچه بازاری تسلط یافت. به نوریفارسی محاوره

های اصفهانی و بختیاری را است. در ادامه به اصفهان رفت و در آن شهر نیز لهجه  یک خارنیاو  

از نههرا سههفیر   ،شههدنزدیههک مههی  1320چون حادثههه شهههریور    از اید سفر،  بازگشتآموخت. در  

ایران شد. از اید مقطع به انگلیس در تهران مأمور اداره اناعات و مطبوعات سفارت انگلیس در  

سازی هدفمنههد او بههرای گسههترش نفههون دولههت انگلسههتان در بخههش نیرو و شبکهنرب    ،بعد نیز

عضههو حههزب تههوده و   ،ای«چون » انورخامههه  فرهنگی و سیاسی ایران آغاز شد. هدفی که افرادی

. انههدبههه آن انعههان کههرده روشههنینویسههنده بههه همکههار لمبتههون و » ابونصههر عضههدقانار« 

 (28:1397)میرمرعشی،

 اریخ معاصههردر تهه خانم لمبتون  سیاسی  نقش  بازخوانی تاریخی در مورد    دا از پژوهش حاضر

 .ایران است

 روش پژوهش

 ،اناعههات  بههرداریشههده و فههیشتاریخی تحقیق و مرور مقههالت نگههارش تونه به رویکرد  با

 .استتحلیلی   -توصیفی پژوهش حاضر رویکرد

 ن و انگلیس ای از روابط ایراتاریخچه

. در آن دوران، بیشههتر گههرددها به ایران در خلیف فارس به دوره صفویه باز مههییورود انگلیس
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برداری از شرایط اقتصادی و موقعیت خوب نغرافیایی ایران بود. با اهداا کشورهای اروپایی بهره

داد نشان مههیتصرا هند و تبدیر اید کشور به مهمترید مستعمره انگلستان و سابقه تاریخی که 

گراری کردنههد  ها برای حضور بیشتر در ایران سرمایهشود، انگلیسیایران دروازه هند محسوب می

 انگلسههتان نماینههدگی دادمههی در ایههران بههاز ،هندوسههتان عاقههه داشههتروسیه نیز بههه  از آنجا که

ن ایههرا ههها در( با وقوی انقاب کمونیستی روسههیه، حضههور انگلیسههی711:  1362)میراحمدی،  .کرد

پس از ننگ نهانی اول و تأسههیس کشههورهای نههوید عربههی در   تر و نفونشان بیشتر شد.پررنگ

در افغانسههتان و فروپاشههی دولههت عومههانی و تشههکیر های ندید  خاورمیانه و روی کارآمدن دولت

هههای از دولههت ، انگلههیسبه نفع سیاسههت خههارنی انگلههیس بههود که همگی  دولت ندید در ترکیه

د. از اید رو در ایران هم رضاشاه با حمایت آنها بر سر کار آمد. با حمله کرحمایت    قدرتمند داخلی

م.( ننگ نهانی دوم آغاز شد. اید بار نیز 1939سپتامبر    1ش./1318شهریور    9آلمان به لهستان)

اعههام   ،نخست وزیر انگلسههتان نیههز،  چرچیر  .نرفی خود را اعام داشتدولت ایران بافاصله بی

نرفی ایران مفید خواهد بود، در غیر ایههد صههورت شود، بیما تأمید میزمانی که منافع  داشت تا  

 باید رفتار دیگری در پیش گرفت. 

اگرچه ایران خههار    .با حمله آلمان به شوروی، موقعیت ایران در ننگ وضعیت ندیدی یافت

هههایی کههه ایههران تاما نزدیکی آن به شههوروی و امتیههازات و قابلیهه   ،از منطقه عملیات نظامی بود

ای قرار داد. چرچیر با ونههود رقابههت و اخههتاا د، کشور را در موقعیت تازهتوانست داشته باشمی

: 1380نیهها،  حههافظ)  سیاسی و مسلکی با شوروی، برای شکست دادن آلمان، با شوروی متحد شد.

نخسههت   (. ایران به لحاظ موقعیت سوق الجیشی به دو سبب بههرای انگلههیس اهمیههت داشههت:61

دارد و دوم   شههوروی نگههه  تبانی خود را در خلیف فارس و مرزخواست خطوط اراینکه انگلیس می

های نفت خاورمیانه و راه ارتبانی اینکه، در صورت شکست شوروی در مقابر آلمان، بتواند از چاه

ان متخصصهه ههها و  بهترید بهانه متفقید برای اشغال ایران، حضور آلمانی  از اید رو  هند دفای کند.

های انگلیس و شوروی از دولت ایههران خواسههتند تهها دولت  خته شد.کارشناس آلمانی در ایران شنا

ههها کارشناس آلمانی را از ایران اخرا  کند. دولت ایران در مقابر فشار انگلیس برای اخرا  آلمانی

در  سفارت انگلیس همها در ایران که ها[ از بودن آلمان» اظهار نگرانی شما ] انگلیسیاعام کرد:

اندازد که شاید مقصود دیگری در خیال می دی را مکرر اظهار نموده، ما را به ایهمید نگران  تهران

های ساکد ایههران ند و هیچ فعالیتی تا کنون از آلمانورخواهند از پرده بیرون بیانظر دارند که نمی

دولههت ایههران بههه وزیههر مختههار در سیاست دیده نشده که بتوان موردی برای نگرانی فرض کرد.  
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نرفی ایههران و روابههط تهران اعام کرد که اخرا  متخصصان فنی آلمانی برخاا بیانگلیس در  

. زیرا چنید اقدامی بعدها منجر به تافی از نههرا آلمههان خواهههد شههد  عادی با دولت آلمان است

» حاضر در ایران نوشههت:  یهاخود درباره ستون پنجم و آلمانی  «پولرد»  (.103:  1370)ترکمان،  

ههها ها ونود ندارد  زیرا آلمههانعملیات خرابکارانه آلمانی  برایگونه امکانی  درحقیقت در اینجا هیچ

نظرات بولرد در اید زمینههه قههدری متنههاقظ بههه نظههر   .تحت نظر شدید پلیس ایران قرار دارند«

ایم که دولت ایران هشدار داده  هبم.  1940.... ما از سال  »زیرا در نایی دیگر گفته است:     رسدمی

شاه در مقابر هشدار ارض .ونود آورده استه یک ستون پنجم قوی در داخر ایران ب  آلمان احتماًل

شده ایران شناخته  های مقیمداد که تمام خارنیگرفت و پیوسته انمینان میما مسأله را ساده می

از کشههور اخههرا   ،انههدکی داشههتهوکچند آلمانی هم کههه وضههع مشهه هستند.  هستند و تحت کنترل

 (226:  1961بولرد،«. )اندشده

کار تبلیغات نقش مهمی در  نیز  بسته مطبوعاتی سفارت بریتانیامیس لمبتون، وااز سویی دیگر  

(. در کههار 18: 1961، 1)بههولرد. کههردهای ایرانی و اخبار انگلستان را پیگیری میاو روزنامه  .داشت

هههای مقههیم ایههران بههود. وی خطههر های آلمانیهایی درباره فعالیتگزارش تهیه تبلیغات، وظیفه او 

های خود به انگلستان و انتشار آنههها داد و با گزارش نشان می ،ها را بیش از آنچه بودحضور آلمانی

درواقع از نمله کسانی که حضههور .  شدهای انگلیسی، سبب ننگ روانی علیه ایران میدر روزنامه

)شههبیری و . مههیس لمبتههون بههود ،داداز اندازه واقعی نشان می ها را بسیار بیشترنآخطر    ها وآلمانی

 (103:  1393باغ، چاهمیرزایی

بههه   «سر ریدر بههولرد»م. از میس لمبتون که پس از تأیید  1940ش/  1319در سال    یگزارش

 گواهی بر صدق اید ادعا است:  ،وزارت امور خارنه انگلیس فرستاده شد

 :1940مه   ]تهران[ هجدهم

که بههه تأییههد بههولرد) وزیههر مختههار انگلههیس در   ه انگلیسلمبتون به وزارت خارن  میسنامه  

 تهران( رسیده است:

بهه  تقریبهاً آلمان همهراه اسهت،رای کمونیسم که میان روشنفکران با احساس نرفداری از بدلسوزی  

مرفهه در شهمال  ات متوسهط وشاید گفتد اینکه هفتاد درصهد نبقه  است.  تمام اقشار نامعه سرایت کرده

شود که ارقام مختلفی برآورد می  -ها در کشوراغراق نباشد... شمار زیاد آلمانی  ،ایران نرفدار آلمان هستند
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تا حدی مونب نگرانی اسهت. بسهیاری از آنهان از هنگهام   -تر استاز همه دقیق  2000تا    1700  احتمالً

ای ثبات رژیم ی نیستند. اگر به واسطه حادثهبازرگان واقع  اند و مطمئناًشروی ننگ به اید نرا وارد شده

د یا بهتهر از آن محهر  مورد تهدید قرار گیرد، به دور از احتمال نیست که آنها بتوانند دست به کودتا بزنن

[ علهی منصهورگویند نخست وزیر فعلی ایران ]کنند. میباشند. به قرار انای مبالغ متنابهی پول خر  می

، (دنرسهحتی ایرانیان بهه گهردش مهی)دن شهرت دارد که به ندرت کس دیگری، به فاسد بو که به حدی

 (31: 1991) بولرد، . بازیچه دست آنان است

خطری که به نظر آنها شاید ممکههد    ها وحشت داشتندتون هر دو از خطر آلمانیبولرد و لمب

حدی نبود که ایههد دو گههزارش   یران بهها در ااما درواقع خطر آلمانی  .بود به کودتا نیز منجر شود

ههها آن روزگار بیشتر دولت ری مردم ایران از آلمان بدیهی بود و اساساً در خاورمیانهاهواد  دادند.می

ههها سههلطه به سبب سال  -تزاری  هزیرا انگلیس و شوروی و سلد آن روسی   بودندها  نرفدار آلمان

ت به خود نلب کنند. مههردم بمردم را نس  اعتماد  توانستدنمی  -استعماری و پایمالی استقال ایران

ها در مدت حضور کوتاه مدت خود زیرا آلمان   پسندیدندرا در ننگ بیشتر می  ایران پیروزی آلمان

هههای ایههران تمایههر و دلبسههتگی در ایران اقدامات موبتی کرده بودند. به نوشته بولرد: » روزنامه

 (221همان، ). دهندنشان می فراوان به آلمان و فتوحات هیتلر از خود

 و مطالعات خانم لمبتون اندیشه

یکههی از  Ann Katherine Swynford Lambtonن بهها نههام کامههرودوشههیزه لمبتهه 

مور سیاسی دولههت انگلسههتان در ایههران بههود. بعضههی منههابع ایرانههی أای، اما مشناسان حرفهایران

بههان فارسههی و ... و زاری، عشههایر، ز  های مربوط به مالکآمیز او را در پژوهشهای ستایشتاش 

اند. برخی منابع دیگههر او را ناسههوس زبردسههت کردهها استناد های خود بداناند و در نوشتهستوده

هههای او را در گههردیایههرانو  قد در خدمت وزارت امور خارنه انگلستان بود، معرفی کرده  که تمام

اند. به هر حال ور از اید دو چهره معرفی نکردهاند. منابع خارنی نیز او را به دهمید نهت دانسته

هههای ایههران، لیفاتی که در مورد مالکیت زمید، لهجهأران، تهای استونایی او در شناخت ایکوشش

تاریخ دوره قانار و معرفی برخی از متههون کهههد فارسههی دارد، و نیههز اقههداماتی کههه بههرای نظههام 

ههها و کاشههان، مشههورتلمههانی در انههراا شهههر  مانند تعقیب ناسوس آ)  ،اناعاتی انگلستان کرد

محمههد مصههدق داد، بهههره بههرداری از عناصههر   پیشنهادهایی که برای ساقط کردن حکومت دولت

 .سازدای میاز او چهره ویژه (حزب توده و ...
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.ش( وابسههته مطبوعههاتی سههفارت 1324-1318خانم لمبتههون در خههال ننههگ نهههانی دوم)

ش بههه مرتبههه دانشههیاری زبههان فارسههی در 1324م/1945سههال  انگلستان در تهران بههود. وی در  

هههای نشگاه لندن ارتقا یافت. لمبتون، هشت سال بعد کتابیی دامطالعات شرقی و آفریقادانشکده  

اصههاحات ارضههی در هههای  اید، کتاب  عاوه بر  .را منتشر کرد  مالک و زاریو    زبان فارسی  دستور
، تههاریخ قههم« ، » نهانههداری سههنجر«ای »ههه مقالههه نیههزو  ایران عصر قانار  ،، لغات فارسی  ایران

ثیر تمدن غرب بر ایران« و نیههز أ» ت  ،  «»آیید نهانداری از نظر ایرانیان،اسامی ایران«  نامعه  »

گانه ایرانی « از دیگههر های سههایی در کتاب  تاریخ اسام« چاپ کمبریف و رساله » گویشمقاله

ی را در کنار کارهای خود منم لمبتون از یک سو بخش مهاخ(.  85:1385)زریری،  .آثار وی هستند

نام نظریه دولت و حکومت در اسام، اختصاص داده اسههت  امهها از سههوی دیگههر، بخههش قابههر   با

و بههدید نریههق بههه دنبههال  را به نریان مشرونه معطوا داشههته های خودای از پژوهشماحظه

گرار و تجدّد   هعنوان مرحلده است و آن را به  شیعه با مدرنیته بونحوه پیوند اندیشه سنتی  تحلیر  

تواند آن را به صورت دیگری در انقههاب اسههامی بازکههاود. در امری که وی می   شماردنوید می

هههای ایههران اندیشه خانم آن. لمبتون در بررسی تواند اهمیت نظریه دولت را درنچه میآاید میان  

 توان رفتار ایرانیان را در قرن نههوزدهم و ]قاعههدتاًمیاید است که در نگاه او نشناسانه نشان بدهد  

بههه حکومههت و دگرگههونی   انقاب اسامی را در قرن بیستم[ در برابر دگرگونی انتماعی یا نسبت

میس لمبتون خطاب به روشههنفکران و روزنامههه نگههارانی کههه   (39:1388نعیمیان،)  .سیاسی فهمید

کرد که »شما ایرانیان آریایی و از نههژاد برتههر هسههتید. مدام تکرار می  ،ه بودنداش را پریرفتمعلمی

 (28:1397)میرمرعشههی، .اندهایتان را سوزاندهاند وکتابخانهها تمدن باستانی شما را نابودکردهعرب

تعبیر ها پرداخته بود. سیاستی که  با اید سخنان به تفرقه و بدبینی و اختاا بید ملت  ویدرواقع  

آن را کشههورهای مختلههد    دربارها  بریتانیا    نام دارد و  "ز و پادشاهی کداتفرقه بیند  "  مشهور آن:

 .انرا کرده است

 نقش سیاسی لمبتون در ایران

و حتی داخر ایران  مههورد ارنههای قههرار  در غربهایش  کتابکاترید لمبتون که هنوز هم    .آن

 ایههران بههه نههتخیا  اش،سکه  روی  آن  که گیرد، خدمتی به دولت متبوی خویش، انگلستان، کردمی

ا به ر  نفت  صنعت  شدن  ملی  دستاوردهای  که  بود  مرداد  وهشتمبیست  کودتای  نظری  نراح  او.  بود

ای تاریخی بههه ملههت انگلیس تقسیم کرد و لطمهباد فنا داد و ایران را بر سر سفره منافع آمریکا و 
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 .ایران زد که هنوز هم نبران نشده است

چراکههه او    شویمده بیست با نام لمبتون موانه میدر برخی تحولت سیاسی مهم ایران در س

منجر شد، نقش مهمی ایفا  (1320میادی ) 1941گیری رضا شاه در در رشته وقایعی که به کناره

نههایگزینی پسههرش   به اشغال کشور توسط متفقید و  نازی آلمان نسبت بهرضاشاه  کرد. تمایات  

همان سال انجامید. او در تهیه خبر برای بخش فارسی بی.بی.سی و بخش ویژه   محمدرضاشاه در

ورزی و فساد رضاشاه کوشید. بعدها بسیاری از ایرانیان او را بههه دیههده های مربوط به نمعگزارش 

 intelligent serviceیکههی از اعضههای  عالیجنههاب خاکسههتری تشههکیات بریتانیهها و حتههی

 بههه رتبههه صههاحب منصههب نظههام امپرانههوری( 1322مههیادی ) 1943نگریستند. او در سال می

(DBE) نایر آمد. 

 victory) همزمان با تشکیر حزب توده، ردههیس ویکتههوری هههاوس  1320وی در شهریور 

house) ن بود کههه آن را بههه تقلیههد از ها در ایرایا خانه پیروزی، مرکز تبلیغات سیاسی انگلیسی

ای )مرکههز تبلیغههات سیاسههی آلمههان هیتلههری ( یا خانه قهههوه (Brown house) هاوس برون 

 شدلمبتون منتشر می  سیس کرده بودند. نشریه هفتگی به نام »تفسیر وقایع هفته« نیز زیر نظرأت

 .های انگلستان در ایران بودو هدا آن تونیه سیاست

گههاه منصههب رسههمی تهههران هههیچ اگرچه بعد از خاتمه دوران خدمتش در سههفارت بریتانیهها در

نداشت، ولی مقامات ایرانی و انگلیسی به کرات در مورد مسادر مربوط بههه ایههران بهها او مشههورت 

ی شوروی از فراخواندن نیروهههایش از ایههران در کردند. با پیشامد بحران آنربایجان هنگام امتنامی

های ایران و بریتانیهها دولت، وی در مقام نوعی سفیر غیررسمی میان  (1324میادی ) 1946سال  

به ویههژه   ی در مورد روابط ایران و انگلیس نرا مشورت مقامات برتیانیا قرار داشتعمر کرد. و

مههیادی  1951وزیههر ایههران، در سههال در خال تانم حاصر از اقدام محمههد مصههدق، نخسههت 

 (1395نژاد،)صالح .بود در ملی کردن منافع نفتی بریتانیا در ایران (1330)

 لمبتون و سید ضیاء

همزمان با رشد و اعتای ننبش دموکراتیک ایران و تشکیر نبهه آزادی، نیروهای اسههتعمار 

متضمد تهدیدهای ندی برای منافع اسههتعمار و ارتجای درصدد برآمدند  با اید روند روبه رشد که 

ه بود  و استعمار پیههر به نفع نیروهای مترقی تغییر کرد  بود، مقابله کنند. با اید همه اوضای نهانی

کردنههد. از بلکه موانعی، عنان گسیختگی آن را محههدود مههی   تاز نهانی نبودت تکقدردیگر تنها  

https://www.kojaro.com/germany
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ای ندید برای به اسارت درآوردن مردم ایران نههرح انگلستان، نقشهاید رو ارتجای داخلی و دولت 

 نههرای آن برگزیههده شههد.ای چون سیدضیاء الدید  نبانبایی برای اکردند و سیاستمدار ورشکسته

 :الد امپریالیسم انگلیس درباره سید ضیا چنید بودخخطوط اصلی برنامه م

ورود سیدضههیاء همچههون قهرمههان  (2)  یچینی و تهیه مقدمات برای ورود ومرحله زمینه (1)

بهها موفقیههت قههانع سیدضههیاء و هههواداران او در انتخابههات دوره   همراهاید امر     بخش ایراننجات

مرحلههه سههوم، تشههکیر مجلههس اسههت بهها اکوریههت قههانعی از (3)  شدمجلس میسر می  چهاردهم

انتخاب او به نخسههت   .های او خواهد بودتشکیر حزبی که محور تمام فعالیت   ن سیدضیاءاهوادار

 .وزیری، قبضه کردن تمام کارها در دست خود و منفرد ساختد شاه و غیره

گری ه قدری آشکار بود که نیاز به تشریح و افشههاوابستگی سیدضیاء به امپریالیسم انگلستان ب

ش.به حههدی وابسههتگی او را اثبههات 1299سوابق وی پیش و پس از کودتای سوم اسفند    نداشت.

ها وی که مدت  از شهر غزه به ایران بازگشت.  ءگراشت. سیدضیاکرد که نای تردید باقی نمیمی

 یران فعالیت خود را با دفای از کههاه پوسههت وو احوال ایران به دور بود، در بازگشت به ا  از اوضای

 شت روبند، چادر، عبا و ردا به نام مفاخر اندادی شههد.کاشاپو شروی کرد و خواستار بازگحمله به  

اید  رغم همهاما علی  ای نیز نوار شوروی کردسیدضیا برای پیشبرد اهداا خود، اظهارات دوستانه

هههای فراوانههی را علیههه خههود که مخالفتاچر   به رو شدهای سیدضیاء با شکست روترفندها، نقشه

ترسید سیدضیاء با او همههان کنههد کههه رضههاخان بهها برانگیخت. یکی از مخالفان او شاه بود که می

 شدن را که خود نقشه دیکتاتور، قوام السلطنه بودءطرنا  سیدضیادومید دشمد خ  احمد شاه کرد.

خههواه، دمههوکرات و هههای آزادیههها و شخصههیتهمید دشمد سیدضیاء گههروسو  پروراند.در سر می

س آنان دکتههر مصههدق قههرار داشههت. چهههارمید گههروه أنرفداران مشرونیت واقعی بودند که در ر

نماینههده   ،مخالد سیدضیاء، در درون عوامر وابسته به انگلستان قرار داشت و آن مصههطفی فههاتح

ون با شناختی کههه ء، خانم لمبتآوردن سیدضیا له روی کارأمس  هان سوسیالیست بود. دراحزب همر

از نیروهای مخالد سیدضیاء اعم از دربار و شخص شاه، قوام، نیروهای ملی مصدق و حزب تههوده 

ح با ایههد نههر و به همید نهت تواند اید هدا را تحقق بخشددانست که نمیخوبی میداشت، به

داد که در ید واقعیت سوق  تون وی را به ابشناسانه و تاریخی خانم لممخالفت کرد. بررسی نامعه

هههای رقیههب اما نناح صورت انرای نرح چیزی نز رسوایی، نصیب دولت مطبوعش نخواهد شد.

. وی در انگلستان قدرت بیشتری داشتند و به انههرای نرحههی کههه ناکههام مانههد مبههادرت ورزیدنههد

 (57:1385)زریری،
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 هشتم مرداد و لمبتون و کودتای بیست

امریکایی بههود، مههدار  انگلیسههی  وهشتم مههرداد، یههک کودتههایتدر مورد اینکه کودتای بیس

ولی نزدیات اید تونئه امپریالیستی و افرادی که در   .است  دست آمده  غیرقابر انکاری تاکنون به

 آن نقش کلیدی داشتند، هنوز هم قابر تحقیق است. پرداختد به تمام ابعاد اید تونئه از حوصههله

ه اقتضای بحث، به نقش کلیدی یکی از عوامههر مهههم ایههد تونئههه اید مقاله خار  است و تنها ب

 .ون، خادم استعمار پیرلمبت .. او کسی نیست نز آنشودپرداخته می

هههای هایی کههه بههه دلیههر ونههود گرایشرغههم ضههعدنریان ملی شدن صنعت نفت، علههیدر  

ی داخلی آن به عارض شد، چنان آشوبی در نبهه امپریالیسم و ایاد  ،غیرانقابی در رهبری ننبش

ار بههود. آنههان اندازه دشولمبتون، بی  .سان اریستوکراتی مانند آنشناپا کرد که تصور آن برای ایران

 .خود را به حساب تمام ملت ایران گراشته بودنههد  پروردهضعد و خودفروختگی برخی رنال دست

ت، پههی بردنههد اهلل کاشانی شدت گرفهه ولی هنگامی که نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق و آیت

ک داوری مالیخولیایی است. های کرزنی، یبعدی و داوریکه شناخت استعماری، یک شناخت تک

ای ماننههد کههارگران کههه بههه اصههاح وضههع لمبتون معتقد بود برای قشر روشنفکر و اقشههار حرفههه

قابههی ای نز انتخاب بید یکی از دو وضع مبارزه اناندیشیدند، چارهانتماعی و اقتصادی ایران می

داد بحههران ناشههی از بسههتر انتمههاعی ای هشههدار  و استبداد سلطنتی نمانده بود. لمبتون نی مقاله

تههوان آن با رفع بحران نفت نمی  تر از بحران ناشی از مسئله نفت است و صرفاًیران، بسیار عمیقا

 .را برنرا کرد

تیره و مسموم کرده بود. بههه   اعتقاد لمبتون، مصدق روابط بید ملت ایران و ملت بریتانیا را  به

وسر به نوعی ناسیونالیسم بهینه از نارضایتی گسترده و با ت نظر وی مصدق توانسته بود با استفاده

رو معتقههد بههود بهها ونههود یافته و فراگیر ایجاد کند و از ایههدافرانی، یک نهضت منسجم، سازمان

دانسههت مصههدق مید کههرد  چراکههه میأتوان منافع امپریالیسم انگلستان را در ایران تمصدق نمی

ای که نجات بریتانیا از مخمصهرو تنها راه ایران نیست. از اید  بر سر منافع ملی  حاضر به مصالحه

او   صدق و نیز تضعید موقعیت و بههایکوتتوسر به دخالت پنهانی علیه م  را  بدان گرفتار شده بود

 (58:1385  )زریری، .دانستمی

خههود، رابههید زینههر )اسههتاد زبههان فارسههی   تحلیر، برای انرای نههرح  لمبتون پس از اراده اید

ها پیشنهاد کههرد. انههرای ( را برای انرای اید نرحمراهب شرقیکسفورد و بعدها استاد  دانشگاه آ

های زیرکانه لمبتون نقههش بسههزایی در آن وهشتم مرداد که راهنماییآمیز کودتای بیستموفقیت
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بخش سایر کشورهای نهان سوم های آزادییران و حتی ننبشباری برای اداشت، نتایف مصیبت

 .صلی اید کودتا خانم لمبتون و مجری آن رابید زینر بوددر بر داشت. در واقع باید گفت نراح ا

شناسان، هم از نظر موضوی مطالعه و هههم از نظههر رهیافههت مطالعههه، نور که اکور ایرانهمان

کردنههد، تشههویق و و به میزان موفقیتی که کسههب می  اندهای متبوعشان بودهتحت هدایت دولت

مالههک و نبوده است. وی در مقدمههه کتههاب   اه مستونشدند، خانم لمبتون نیز از اید قاعدمید میأت
سسههه پادشههاهی امههور ؤکند: »اکنون وقت آن رسیده اسههت کههه از مبه اید واقعیت اشاره می  زاری

 .«اند، سپاسگزاری کنممد شده  خار  مسافرتکه متحمر م  «لورهلم»الملر و کمیته تحقیق  بید

د کههه بههاب نبههع امپراتههوری انگلسههتان کنه میاناعاتی را اراد  خانم لمبتون در اید کتاب، صرفاً

ها و اناعههات گونه گزارش ها از ایدانگیختند و انگلیسیباشند. اید اناعات نقاط تفرقه را برمی

ها از سوی لمبتون در مورد اختاا بید تر  برخی گزارش   کردند. ارادهدر مواقع لزم استفاده می

ای و هههای قههومی، قبیلهههزدن بههه تفاوت  ن باعث دامدو فارس و شهری و ایلی به دولت انگلستا

های داخلی و هاکت چیز شد و نتیجه آن برای ملت ایران، نز ننگزبانی از سوی آن کشور می

دیگری نبود. همچنید اید نکته که خانم لمبتون، هیچگاه ایران را مستعمره ندانسته و اید کشور 

های دولت متبههوعش گیریداند، تا حد زیادی بر نهتمیرا از فرایندهای استعماری بر کنار مانده  

ای بههدون لهامق  1951در مارس    (1395نژاد،)صالح.  ثر بوده استؤدر مورد نحوه مداخله در ایران م

نام در روزنامه تایمز منتشر شد که بعدها معلوم شد نویسنده آن خانم لمبتون بوده است. اید مقاله 

هههای ترید تحلیر از نریانات داخلی ایران و ریشهههبه عنوان عالی  انگلستاندر وزارت امور خارنه  

 .له ملی شدن صنعت نفت، مورد تونه و تجلیر قرار گرفتأاصلی مس

ههها و تضههادهای داخلههی کههه در بنههدیخانم لمبتون در اید مقاله تونه خوانندگان را به دسههته

اله نامعه ایران نههی سههالیان دراز ر اید مقکند. از نظله نفت به او  خود رسیده بود، نلب میأمس

ثباتی و تزلزل نامعه ایران را شاید بتههوان تهها حههدی در حالت عدم تعادل بوده است. علت اید بی

اما بیش از آن نادانی حههرص و نمههع و عههدم   .های بزرگ در ایران دانستمرتبط با رقابت قدرت

خههانم لمبتههون شههیوی تشخیص نبقات حاکم ایههران را بایههد علههت اصههلی آن دانسههت. بههه نظههر  

، روا  رشوه و فساد در خدمات کشوری، و توزیع نههابرابر ثههروت، تههنش بههید لیهای فامیباندبازی

گههرا و تههوده عناصر غرب یافته و قبایر، بیدبخش شهری و روستایی نمعیت، بید نمعیت اسکان

فههوق، نههابرابری دهد که مجموعه عوامر  ثباتی بودند. لمبتون ادامه میمردم، عوامر دیگر اید بی

ای انتماعی و شکافت بید نبقات را بدانجا رسانده است که برای قشر روشههنفکر و اقشههار حرفههه
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ای نز انتخاب بید چاره  ،اندیشندمانند کارگران که به اصاح وضع انتماعی و اقتصادی ایران می

ید میان قربانی شده اما آنچه در ا  .یکی از دو وضع مبارزه انقابی و استبداد سلطنتی نمانده است

های مختلفی که دارند، رغم خاستگاهاست، قرار داد ایران و انگلیس است که تمام ایرانیان را علی

ده نشان دست حاکم، که نبقه فاسد چراکه اعتقاد عمومی بر اید است  حول خود متحد کرده است

 اصههاح هرگونههه نعمهها  و  ایههران  دیااقتص  اوضای  خامتو   بریتانیاست و هم اوست که علت اصلی

 .است  داخلی

 و  شههود  نفت  لهأمس  از  ترعمیق  که  رودمی  اخیر  بحران:    افزایدمی  خود  مقاله  پایان  در  لمبتون 

ان ادعهها ایههر مسههئول غیههر سیاستمداران از بعضی که همانگونه نفت، لهأمس حر با را آن  تواننمی

اد او را با نرح تخریههب موقعیههت نظرات لمبتون که اسناد و آرشیوهای زی  .د، بر نرا کردنکنمی

کند، با نظرات دیگر نویسندگان بریتانیایی کاماً منطبق بههود. آنههان نیههز ماننههد مصدق مربوط می

شود و بیش از هر زمان دیگههری لزم اسههت کههه عت بدتر میلمبتون معتقد بودند که وضع به سر

از نظههر بریتانیهها حکومههت  .آیدثرتری برای نبران اشتباهات گرشته به عمر ؤاقدامات قانعانه و م

بلکه وی چیزی را هدا قرار    شدله وی به نفت محدود نمیأچراکه مس   مصدق یک مصیبت بود

د ایهه  رانههدن  بیههرون  مصههدق  قصههد.  کههردداده بود که از آن به عنوان کاپیتالیسم بریتانیا یههاد مههی

ود که مصدق روابط بید ملت کاپیتالیسم انگر و عوامر آن از نامعه ایران بود. لمبتون نیز معتقد ب

مصدق کسههی بههود کههه بههه خههوبی   ایران و ملت بریتانیا را تیره و مسموم کرده است. به نظر وی

لفی داشت به بهترید ونهی استفاده کند و با تر مخمای که عواهای گستردهتوانست از نارضایتی

یافته و فراگیههر تبههدیر توسر به نوعی ناسیونالیسم افرانی، آن را به یک نهضت منسجم، سازمان

 (1،1984:660)روگر. کند

تههوان منههافع امپریالیسههم ه بهها ونههود مصههدق نمههیبدید ترتیب لمبتون کاماً پی برده بود ک 

ران ایهه  ملی منافع ای بر سرچراکه مصدق حاضر به هیچ مصالحه  مید کردأانگلستان در ایران را ت

توسههر بههه  ،ای که بدان گرفتار شده بودرا از مخمصهرو لمبتون تنها راه نجات بریتانیا نبود. از اید

خههود  1951در گزارش ژودههد    «ودثبر»دانست.  دخالت پنهانی و تضعید موقعیت دکتر مصدق می

ابسههته و دوم نهههانی ننههگ  دوران  در  کههه  لمبتههون.  نویسد: در مورد اید بحههران بهها خههانم آنمی

ای اسههت کههه مههدت داشتم. او نویسنده  مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بوده است، مرارکاتی
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. زبان و افکار مردم ایران، بهتر از هر کههس دیگههر آشههنایی دارد را در ایران به سر برده و با  زیادی

 (1،1921:15)برثود

پریر نیست و تا نایی ای با مصدق امکانمیس لمبتون معتقد است که هیچ نوی معاملهدرواقع  

مگر در مورد بسیار ضروری که برای حفظ نظم عمومی در  .دکه ممکد است باید او را بایکوت کر

های پنهانی برای تضههعید موقعیههت دکتههر مصههدق، ننوب ایران لزم باشد. به نظر او یکی از راه

قوت قلب دادن به ایرانیایی است که در  آنها از مفهوم »منافع ملی ایران« بهها نظههرات بریتانیهها 

د قلمداد شوند. او همچنههید معتقههد اسههت کههه راه دیگههر ادولی واهمه دارند که خ   کندتطبیق می

تهههران، وضههع را  ممکد است اید باشد که با استفاده از افسران روابط عمومی سفارت بریتانیهها در

تغییر داد و فرصتی را به ونود آورد تا آن عده از روشنفکران ایرانی که نظر مسههاعدی نسههبت بههه 

مصدق سخد بگویند. لمبتههون معتقههد اسههت کههه بههدون انجههام ه  پرده علیبتوانند بی  ،بریتانیا دارند

ریتانیهها بتوان رژیم کنونی را تغییر داد. لمبتون همچنید معتقد است که اگههر رهنمودهای فوق نمی

بههه نفههع خههود داشههته ای را صورت دهد، خواهد توانست همکاری ایرانیان را های محتانانهتاش 

ونالیسم مصدق منجر به یک خودکشی اقتصههادی نههه قطههع سیکه معتقدند ناباشت  البته ایرانیانی  

سازمان دادن امور مالی ایران و ترقی   درتواند  اند که بریتانیا می، و در  کردهسترابطه با بریتانیا

دانند کههه کرده و روشنفکر میی داشته باشد. بیشتر ایرانیان تحصیرمسطح زندگی مردم، نقش مه

ست برای مشکاتی که آنها فقط خودشههان بایههد آن را ا  بوده  بایی   ارداد ایران و انگلیس سپرقر

 ،حلی، برای انرای نههرح خههود رابههید زینههرلمبتون پس از اراده چنید تحلیر و راه  .کردندحر می

 بههه که کسی  کرد پیشنهاد  را  ،معلم زبان فارسی دانشگاه آکسفورد )و بعدها استاد مراهب شرقی(  

شههد. ظههاهراً ت پنهانی نرفداران انگلیس محسوب میعملیا  رهبری  برای  آلایده  مردی  وی  تعبیر

شد، در امههر ها تهدید میزمانی که آنربایجان به نور ندی توسط روس   1944دکتر زینر در سال  

ت و اعتبههاری یهه العاده موفق بوده است. او تقریباً هههر کسههی را کههه در تهههران از اهمتبلیغات فوق

زید که اید نههرح بایههد رولمبتون اصرار می  .بسیار زیر  بود  شخصیشناخت و  برخوردار بود، می

 نفعههی متضمید – آمدمی بر اش عهده از زینر که –چراکه انرای موفق آن    توسط زینر انرا شود

 از باید مردم، بید مصدق موقعیت تضعید که داشت کیدأت همچنید وی. بود بریتانیا  برای  تاریخی

اید تاکتیک باشههد. شههاید دلیههر خههانم لمبتههون از   اصلی  ستاویزد  هاروس   رخنه  و  شود  شروی  بازار
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دق، ویژگی مرهبی آن بود. خصلت مرهبی بازار و تحریک صانتخاب بازار برای تضعید موقعیت م

  .تون اندیشیده بودبترید تدبیر بود که خانم لمانیطآن به وسیله خطر کمونیسم، شی

بههه سههرنگونی مصههدق انجامیههد، از   1953درواقع ریشه عملیات پنهانی انگلیس که در سههال  

شود و همانگونه که مشاهده شد، عوامر اصلی اید تونئههه لمبتههون و عامههر همید نا شروی می

انرایی آن زینر بوده است. زینر نیز مانند لمبتون بر اید باور بود که سفارت انگلیس در تهران باید 

کنههد، بههه نههور قههانع متحههد شههود. بیق مینیان بانفونی که منافعشان با منافع انگلیس تطبا ایرا

 ،های مفصر زینر)که اکنون در بایگانی عمومی انگلستان در دسههترس عمههومی قههرار داد(گزارش 

اهلل و قدرت  ،اهللدهد که او خانواده ثروتمند رشیدیان متشکر از سه برادر به اسامی سیدنشان می

. ن در باره مصدق عیناً مانند نظریات زینر بوددانست. نظریات آنارا متحدانی از اید نوی می  اسداهلل

 (375:1368ویلیامز،بیر و )

ارزیابی زینر درباره مصدق صحیح بود. مصدق حاضههر بههه پههریرفتد وابسههتگی اقتصههادی بههه 

تههرید تههرید و مناسههبمقتضههیها  بر مبنای عقیده زینر کههه یکههی از  ها نبود و انگلیسیانگلیسی

دانست، امیدوار بودند که در ونود قههوام یههک همکههار شههاید ه مینانشینان مصدق را قوام السلطن

 او که گفت باید ،نامید ناسوس  یک  اگر زینر را بتوان .منحرا ولی در قالبی سنتی را یافته باشند

وزیههر خارنههه حکومههت  «،مورلیسههونرت  هربهه »  از  مسههتقیماً  وی.  بههود  معمولی  غیر  ناسوس   یک

نتصاب وی نیز به اید منظور بود که در صههورت امکههان گرفت و ادستور می  .م  1951در  ،کارگری

. شودایره دستکاری به عمر آید تا مونبات استعفای مصدق فراهم  دسعی شود در سیاست داخلی  

نحوه انههرای آن ادامههه   اما به اعتراض درد   ها اصر ملی شدن را به رسمیت شناخته بودنانگلیس

روط بههر ایههد کههه شهه م  شده بپریرندی انجاملوان عمدادند. آنها حاضر بودند ملی شدن را به عنمی

اما ضمناً اصرار داشتند که صنعت نفت با کفایههت اداره شههود.   .ایرانیان غرامت قابر قبولی بپردازند

ن بتوانند پالیشگاهی به عظمت و کرد که ایرانیادرواقع هیچ یک از کارشناسان انگلیسی باور نمی

کههرد به عنوان عامر روانی بدان اشاره مههی  «میدلتون»ای که  تهپیچیدگی آبادان را اداره کنند. نک

نگرند کفایت میها به آنان مانند مونوداتی پست و بیدانستند که انگلیسیهمید بود. ایرانیان می

و   .م1933روانی بود که به همان اندازه بحث انتزاعی دربههاره اعتبههار قههرار داد    تو اید یک واقعی

. گراشههتاش میان غرامت به شرکت نفت پرداخت شود، بر مراکرات ناریمبلغی که باید به عنو

 (1391،سید آبادیروشد و )

 لمبتههون و زینههر نناح خاا  بر  حداقر  یا  و)  هاانگلیسی  خاا  بر  –ها  در اید میان آمریکایی
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 و  مصدق  با  مراکره  که  داشتند  اعتقاد  –(  بودند  مصدق  کردن  بایکوت  و  کرهامر   عدم  به  معتقد  که

ها کههاماً لزم اسههت. در کمک اقتصادی به وی برای نلوگیری از روی کار آمدن کمونیست  حتی

)مههدیر کههر سههابق بخههش   «،برنارد باروز»(  1331م)1952نخستید روزهای پس از بحران ژودیه  

چههارلز »مراکراتی را با   ،کرد(شرقی وزارت خارنه انگلیس که اکنون در واشنگتد انجام وظیفه می

بههود گههزارش داد.  هههااعضای بلندپایه وزارت خارنه آمریکا کههه مههورد احتههرام انگلیسههی  از  «بولد

لحد بود. وی معتقد بههود کههه مصههدق و یههارانش تنههها لسخنان بولد درباره ایران مفصر و شدیدا

توانند ایران را از کمونیسم نجات دهند و بنابراید مهها بایههد تصههمیم خههود را کسانی هستند که می

تهها در لنههدن در دعوت شده بود    «وودهاوس »کردن با آنها بگیریم. زینر نیز از نرا  برای معامله  

زینر که   .و چند عضو بلندپایه دیگر به بحث درباره عملیات آینده در ایران بپردازند  «ایدن»حضور  

ها نزدیههک شههده در اید زمان از عقاید سابق خویش روی برتافته بود و ظاهراً به موضع آمریکایی

چار سرخوردگی شده بههود ر اید نلسه دورنمای تیره و تاری مجسم کرد. او که درباره قوام دد  ،بود

اکنون موکداً عقیده   ،و در قابلیت برادران رشیدیان در برکنار کردن مصدق نیز دچار تردید شده بود

دیر بههه   ولی زینر بسیار  .ها باید بگرارند وقایع ایران سیر نبیعی خود را بپیمایدداشت که انگلیسی

 سیاسههت  کههه  بود  داشته  ابراز  موکداً  را  نظر  نقطه  اید  حتی  لمبتونعقیده عدم مداخله گرویده بود.  

 (58:1385)زریری،. بود درست مصدق، به تونیه غیرقابر امتیازات ندادن مورد در انگلستان

 ،ها که در نول مراکرات نههولنی نمایههان شههدسر سختی مصدق در ندادن امتیاز به انگلیسی

خط لمبتون بایستی ننبه عملههی بههه ها را بیش از پیش متقاعد کرد که ها و نیز آمریکاییانگلیسی

بههه عهههده  ،وزیر خارنه حزب کههارگر ،خود بگیرد و افتخار شروی اید مداخله را هربرت مورلیسون

هههای پنهههانی گرفته بود و همو بود که دستور داده بود در ساقط کردن حکومت مصدق بهها شههیوه

 .ییههد قههرار دادأت  د و شخص چرچیر، نریان عملیات را تا وصههول نتیجههه قطعههی آن مههوردبکوش

ت، أدل و نههرهای کههمآمد و برای دیپلماتانگیز خوشش میانجچرچیر از عملیات نمایشی و هی

 عملیات  را صادر کرد. «چکمه»احترام زیادی قادر نبود و درواقع همو بود که دستور آغاز عملیات 

 ممسلّ نور به  و  بود  مصدق  براندازی  نقشه  آمریکایی  نام  «آناکس»  عملیات  و  گلیسیان  نام  چکمه

 «روزولت»شته و بر آن صحه گراشته بود. دا قرار آناکس عملیات نریان در  کاماً  نیز  «آیزنهاور»

تیر( مخفیانه از مرز گرشت و وارد خا  ایران شد. او تقریباً یک کلمه   16ژودیه )  7نیز شخصاً در  

ههها را بههه نهههت قانعیههت و اسههتعدادی کههه در با اید همه احتههرام انگلیسههی  .دانستی نمیفارس

ن آتوان در بود. وی را می  «وودهاوس »کرد. فرمانده عملیات چکمه  نلب می  ،دهی داشتسازمان
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نگ ناو در دوران  .مور سری، سیاستمدار و ادیب توصید کردأم  واحد به عنوان ننگجوی چریک،

سههالگی بههه درنههه   27ده بود. در  یبه دوش اعضای نهضت مقاومت یونان ننگ  دوش   ،نهانی دوم

کار آکسفورد در مجلس عوام و سههردبیر انتشههارت سرهنگی نادر شده بود و بعدها نماینده محافظه

م  1951 – 52هههای  برنسته تاریخ یونان گردیههد. او در سههالپنگودد، مدیر چاتام هاوس و مورخ  

شههعبه اناعههات و یکههی از  M.I.6 را بر عهده داشههت. بخههش ایران در M.I.6 ریاست بخش

بود که در ایران با ساوا  انطباق داشت. افههرادی  INTELLIGENT SERVICEشعب 

شههدند و ههها مههینرب دانشههگاه ،کردندای پیدا میمعلومات گسترده M.I.6 که ضمد خدمت در

 موریدأم  ه معروفی از اید افراد است.لمبتون نمون  واقعدر کرد.اکسفورد از آنها استقبال می  ویژهبه

M.I.6 بایههد  ،ندشههدهای دوست اعزام میرتخانهاکه در پوشش وابستگان سفارت انگلیس یا سف

وودهاوس کههه   .کردندت کسب میو مهار  گرراندنددوره اناعات و ضد اناعات را در ارتش می

ا به علت انگلستان را در کودت دتا، درگیریکننده اصلی اید تونئه است، پس از موفقیت کوشرکت

 ،گرفههتالمللی نهانی قابر تونیه دانسته است. به عقیده او اگر اید دخالت صورت نمیاوضای بید

کریستوفر »آمد و اید در حالی بود که  شوروی در می  طهشد و شاید تحت سلایران کمونیست می

 ،امههور ایههران قههرار داشههت در M.I.6 خوبی در نریان دخالههت، مسئول میز ایران که به«کندی

 ایرانههی  های خود را نوری تنظیم کرد که گویا تغییر حکومت در ایران ، یک تحول کاماًگزارش 

تهیه شده چنههید ( 1332شهریور ) 2م ) 1953اوت  24  در  که  گزارشات  اید  از  یکی  در.  است  بوده

 : آمده بود

قدرت رسید. سقوط او بههه واسههطه مصدق با دستاویز ناسیونالیسم و مخالفت با دیکتاتوری به  

ش بود و نیههز یهای دیکتاتوری رو به افزارها کردن دومید بخش از اید اصول ملی و اتخان شیوه

در ایجاد یک صنعت نفت کارآمد متعلههق بههه ایههران و شکست او به عنوان یک ناسیونالیست، هم  

از دلیههر . گرفههتالهام می هم در اتکای روزافزون او به تشکیات حزب توده بود که از بیگانگان

تههوان تههک )در اینجا نمی :توان، به عوامر زیر اشاره کردشکست نهضت ملی و موفقیت کودتا می

 :تک اید عوامر را تحلیر کرد(

ب: وضههع سسههت و ناپایههدار    اختاا عمیق بید نیروهای انتمههاعی و سیاسههی ایههرانالد:   

  روهای بیگانه از زمان ورود متفقید به ایران بههوداقتصادی که خود، با واسطه، معلول فشار زیاد نی

میلی اتحاد شوروی به د: بی    : ماهیت لیبرال و آرمانگرای دکتر مصدق و پیروانش در نبهه ملی

ه: مهارت مشتی از بازیگران اصلی اید مانرا در ساماندهی عملیات و موضههع نادرسههت ه   مداخله
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روی از تبیید تضاد اصلی ملی نههاتوان بههود و آن را حزب توده که به دلیر وابستگی سیاسی به شو

 .کرددر سطح نهانی مطرح می
لههی عاوه بر عامر دخالت خارنی که یکی از علر اصلی پیروزی کودتا و شکسههت نهضههت م

های سیاسههی داخلههی گران خارنی و گروهعوامر داخلی بسیاری نیز دخالت داشتند که تحلیر  ،بود
گوید: ناتوانی مصدق در فصههر بحههران می  «ریچاردن فرای»اند. مواً  آن پرداخته  ازهایی  به ننبه

ر هههایی را علیههه وی بهه ملی شدن نفت، ایران را در آستانه ورشکستگی مالی قههرار داد و مخالفههت
نارضایتی تجار بازار را از عوامر شکست   «نیمز بیر»ثیر نبود.  أتانگیخت که در پیروزی کودتا بی
ولی چنههید   .شتبه نظر وی بازار نقش مهمی در حمایت از مصدق دامصدق شمرده است. چراکه  

دهنههد کههه خههود را به خانر قرار گرفتد شئون دینی ربط مههی  ید اید امریرسا  نماید که وی ومی
-از لحاظ عقیدتی نیز بسههیاری محافظههه  .ی در مورد خطر کمونیسم مربوط بوداتاحتماًل به تصور
گرایان او را به خانر اینکه به اندازه کههافی ند و بیشتر چپدانشکست او می  عامرکاری مصدق را  

توسط شهری غلط تنها اقشار ماند: مصدق بهگیرند. مواً نوشتهانقابی نبوده است، به باد انتقاد می
درصدشههان را کشههاورزان تشههکیر   75و روشنفکران را مخانب قرار داد و توده مردم ایران را که  

رهبر فدادیان خلق، مدعی اسههت کههه نبهههه ملههی در   «،بیژن نزنی».  شتاز نظر دور دا  ،دادندمی
ها و رهبری آنان نقش نداشت و مصدق بهها پیههروانش رابطههه پههدر سههالری داشههت. او بسیف توده

گوید مصدق از امپریالیسم آمریکا و نقش آن شناخت درستی نداشت. نزنی همچنههید قههدرت یم
کند. به گفته وی بازگشت مصههدق بههه مریکا تعبیر مییافتد مصدق را ناشی از رقابت انگلیس و آ

هه ، در نتیجه حمایت حزب توده و اتحاد شوروی و بههیش از هههر چیههز قیههام   1331قدرت در تیر  
خودنوش مردم عملی شد، و اید در حالی است که سازمان وحدت کمونیستی، حزب تههوده را بههه 

از سوی دیگر مجاهدید خلق، کودتههای . گیردمی دخانر اکراه از همکاری با نبهه ملی به باد انتقا
انههد. را عامر سرنگونی مصههدق نکههر کههرده  ،شاه  خواهر  ،اشرا پهلوی  خته آمریکا واساخته و پرد

مید کرد و سرلشکر زاهدی و أاش را )در حدود ده میلیون دلر( ایالت متحده تکودتایی که هزینه
صههدق را بههه خههانر برخههورداری از پشههتیبانی مخ آن را انرا کردند. آنههان مبیاوباشی چون شعبان

مصدق توانست بههه رغههم شههدیدترید فشههارهای   :گویندکنند و میهای خلقی« ستایش می»توده
 «،سههعید محسههد»ترید خدمات را در نول تاریخ انجام دهههد.اید نظریههه را  امپریالیستی، باارزش 

می اظهار داشههت. عههاوه بههر ایههد در برابر دادگاه نظا  1353یکی از بنیانگراران سازمان، در سال  
ازنه منفی« مصدق را نیههز بههه عنههوان یکههی از عوامههر ای دیگر سیاست خارنی »موعوامر، عده

 پیههروی اصههر ایههد مههوازید از شاید  و  باید  که  آنچنان  عماً  او  کهاند  اند و گفتهشکست او شمرده
   (1391آبادی،)روشد وسید .نکرد
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که مجموعه عوامر مزبههور، در شکسههت نهضههت ملههی   توان نتیجه گرفتاز آنچه گرشت، می
اید میان اگر تاب و توان دولت در برخورد و رویارویی با مخالفان داخلههی تحلیههر ثر بودند و در ؤم

ن صدیق مصدق امکان یافته بودند که خود را به صورت تشکیاتی کارآمد انرفته بود و اگر هوادار
 .توانست به اید سادگی به موفقیههت انجامههدم، نمی  1953ثر سازمان بدهند، کودتای ناشیانه  ؤو م

 (1395نژاد،)صالح

 بندیجمع 

در پوشش وابستگان سههفارت انگلههیس  M.I.6 موریدأم ،1332تا  1320های سال نول در 
-باید دوره اناعات و ضد اناعات را در ارتش مههیو  های دوست اعزام می شدند  تخانهاریا سف

 intelligentشعبه اناعات و یکی از شعب  M.I.6 بخش .کردنددیدند و مهارت کسب می

service افههرادی کههه ضههمد خههدمت در  ه استکه در ایران با ساوا  انطباق داشت ه استبود 

M.I.6 اکسفورد از آنها  ویژهشدند و به ها مینرب دانشگاه و کردندای پیدا میمعلومات گسترده
به پاس تحقیقههات و   ایشانمعروفی از اید افراد است.  لمبتون نمونه  خانم  .  ه استکرداستقبال می

به کسب مههدال  1339میادی/ هفدهم آنر    1960خدمات کلیدی برای استعمار، در هفتم دسامبر  
ای در حتی تا به امروز نقش عمههدهایشان  .  ه استافتخار »سر پرسی سایکس مموریال« نایر آمد

توانههد . نقش سیاسههی لمبتههون در ایههران نمیران داشته استسیاست خارنی انگلستان در مورد ای
منحصر به دوره اقامت وی در ایران باشد. او در اید دوره، در فاصله شروی تا پایان ننگ نهههانی 

تونهی از اوضای انتماعی، سیاسههی و اقتصههادی ایههران پیههدا های بعد، شناخت قابردوم و در سال
یکههی از   .گزاران کشههور متبههوعش باشههدیاستمورد تونه س  ها توانست کاماًکرد و با اید ویژگی
توان به ارتباط او با سیدضههیاء و سههپس می ،لمبتون در آن نقش داشته است   مواردی که مستقیماً

و  1332 سههال ایههران در ثباتیبی علت مرداد 28کودتای  مرداد اشاره کرد.  28ریزی کودتای  نرح
( 1:  در اید پدیده  رویکرد لمبتون  .تاس  مصدق  شخص  ویژه  به  و  نفت  لهأمس  در  داخلی  تضادهای

( ساخت فضای مناسب برای آن نید از 2   نرفداری و نرب مخالفان مصدق نهت بایکوت وی
پههرده علیههه مصههدق روشنفکران ایرانی که نظر مساعدی نسبت به بریتانیهها دارنههد، تهها بتواننههد بی

 قامت  در  لمبتون  خانم قع. دروابوده است  یدر نهایت عملی شدن فشار فیزیکو  (  3   اعتراض کنند
با رفتار آگاهانه  1332تا  1320های سال نول در ایران، دولت و ملت  فرهنگ  به  آگاه  اندیشمندی

 .ها به مطامع خود بوده استیابی انگلیسیخود، کنشگری فعال در نهت دست
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