
 منابع تازه انتشار یافته اسناد و 

  1332 مرداد 28درباره جنبش ملّی شدن نفت و کودتای 

 گفتگو با عبداهللا شهبازی

 21، شنبه 20 شماره ،کتاب هفتهاین مصاحبه در 
 .  منتشر شد13، ص 1380مهر 

 
هـای متعـددی دربـاره تحـوالت دوران            در دو سه سال اخیر اسناد و کتاب         :کتاب هفته 

نظر شما درباره این منابع تازه انتشاریافته چیست و این          . لّی شدن نفت منتشر شده    جنبش م 
 کند؟  کتب نگاه محققین را به دوران جنبش ملّی شدن صنعت نفت تا چه حد دگرگون می

 
 تا به امروز منابع و اسـناد مهمـی دربـاره تحـوالت ایـران در            1377از سال   : شهبازی

 منتشــر شــده و 1332 مــرداد 28و کودتــای دوران جنــبش مّلــی شــدن صــنعت نفــت 
. تاریخنگاری معاصر ایران را در این حوزه غنای فراوان، نسبت به گذشته، بخشیده است             

توان سه سال اخیر را در تاریخنگاری دوران ملّی شدن نفت بسـیار پربـار                 از این نظر می   
 . ارزیابی کرد

 
 ترین این منابع کدامند؟  مهم: کتاب هفته

 
 - تألیف، زندگینامـه   -پژوهش: توان تقسیم کرد    ین منابع را به سه دسته می      ا: شهبازی

اثر دکتر محمدعلی موحـد  خواب آشفته نفت در زمینه پژوهش، کتاب . خاطرات و اسناد  
اثری قابل اعتنا و پژوهشی وزین و مبتنی بـر جدیـدترین            ) 1378نشر کارنامه، دوجلد،    (
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ای کم حجم ولـی پرمحتـوا نیـز           تاب تعلیقه این ک . مĤخذ تا زمان تدوین کتاب فوق است      

 منتشر شد و حاوی نقد و بررسی اسناد تازه انتشار یافتـه آژانـس               1379دارد که در سال     
در زمینـه خـاطرات و      .  مـرداد اسـت    28درباره کودتـای    ) سیا(مرکزی اطالعات آمریکا    

مرکـز   (آبـادی   خـاطرات شـمس قنـات       اول،: بیوگرافی باید به دو کتاب مهم اشاره کـرد        
زندگینامـه سیاسـی دکتـر مظفـر        ؛ دوم،   )1377  بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعـات،     

زندگینامـه  ). 1377های سیاسی،     دکتر حسین آبادیان، مؤسسه مطالعات و پژوهش      (بقایی  
 بر اسناد شخصی دکتر بقایی مبتنی است و از این نظـر حـاوی نکـاتی کـامًال نـو،                     بقایی

 زمینه اسناد باید به انتشار برخی اسناد شورای امنیـت ملّـی،             در. مستند و ارزشمند است   
. های فوق در ایران اشاره نمـود  سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا درباره حوادث سال 

اسـناد روابـط خـارجی آمریکـا       ای که دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی با عنوان           مجموعه
انتشـارات علمـی،    ( اسـت     ادهدر دو جلـد ارائـه د      درباره نهضت ملّی شدن نفـت ایـران         

کمی بعد از انتشار اسناد فـوق بـه فارسـی،    . رود  شمار می   اثری باارزش و مفید به    ) 1377
سند مهمی از سـیا بـر روی پایگـاه اینترنتـی روزنامـه نیویـورک تـایمز قـرار گرفـت و                       

وسیله ناشرین مختلـف   سرعت در ایران بازتاب یافت درحدی که چند ترجمه از آن به            به
ای است که دکتر دونالد ویلبر، کارشناس سـیا، از عملیـات           این سند تاریخچه  . شر شد منت

در زمینه اسناد همچنین باید به اسناد تاریخی        .  تهیه کرده بود   - کمی پس از واقعه    -کودتا
ها را غنای فراوان      وزارت اطالعات توجه کرد که تصویر ما از تحوالت ایران در آن سال            

اهللا سـید   آیـت اولـی  : ه دو مجموعه قابل اعتنا منتشـر شـده اسـت      در این رابط  . بخشد  می
مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی وزارت اطالعـات، دو            (روایت اسناد     ابوالقاسم کاشانی به  

البته بخـش  ). 1379همان ناشر، (روایت اسناد  خلیل ملکی بهاست و دومی  ) 1379جلد،  
دلیـل تصـویر      دارد ولـی بـه    هـای پـس از کودتـا تعلـق            اصلی اسناد خلیل ملکی به سال     

دست   های جنبش ملّی شدن نفت به       های سیاسی متنفذ سال     مستندی که از یکی از جریان     
 . گیرد دهد در زمره مĤخذ این دوره نیز جای می می

 
تـوان گفـت کـه در زمینـه           با توجه به انتشار تاریخچه دکتر ویلبر آیا مـی         : کتاب هفته 

  منتشر شده است؟ترین اسناد سیا  مرداد مهم28کودتای 
 

بنـدی و بـولتن       تاریخچه دکتر ویلبر صـرفًا یـک جمـع        . مطلقًا چنین نیست  : شهبازی
 سـه رئـیس سـیا قـول دادنـد کـه اسـناد            1990در دهه   . داخلی سیا است نه اسناد اصلی     

 در ایران و ده مورد دیگـر از عملیـات           1332 مرداد   28ارزشمند تاریخی درباره کودتای     
 جرج تنت، رئیس    1998ن جنگ سرد را آشکار کنند ولی در سال          معروف پنهان در دورا   
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متأسفانه، امروزه مسجل   .  زیر این وعده زد     های قانونی،   وقت سیا، با استناد به محدودیت     

 در 1332 مـرداد  28شده که تقریبًا تمامی یا بخش عمده اسناد مهم سیا دربـاره کودتـای        
ـ        1960های    سال . س، سـوزانیده و منهـدم شـده اسـت     میالدی، در زمان ریاست آلـن دال

ایـن یـک    <:  زمانی با تأسف این مسئله را اعالم کرد و گفـت            وولزی، رئیس پیشین سیا،   
 بریان التـل،    >.خیانت بزرگ به مردم آمریکا و توانایی آنان در درک تاریخ خویش است            

یـران در   نیز اعالم کرد که بیشتر اسناد مربـوط بـه ا   های اطالعاتی سیا، مدیر مرکز بررسی 
دکتر نیک کاالتر، استاد دانشگاه اینـدیانا و معـاون          .  امحاء یا مفقود شده است     1960دهه  

 سیا در   1954، که مدتی برای نگارش تاریخ عملیات کودتای         مجله تاریخ آمریکا  سردبیر  
. درباره ایران سندی وجود نـدارد <کرد، نیز گفت که     گواتماال با این سازمان همکاری می     

هیچ توطئـه   < البته کاالتر مدعی بود که در سیا         >.اند  طور منظم پاکسازی شده     بهاین اسناد   
چه هست غفلت یا جهالت و فرهنگ تخریبـی           آن. بزرگی برای انهدام اسناد وجود ندارد     

 در گـزارش مـدیریت اسـناد ملّـی ایـاالت متحـده              >.باشد  است که زائیده پنهانکاری می    
های فوق غیرقـانونی خوانـده        بوط به ایران در سال    انهدام اسناد مر  ) 2000مارس  (آمریکا  

کنـد کـه تنهـا حـدود یکهـزار         امروزه سیا، پس از جستجوی فراوان، ادعا می       . شده است 
های ایران در انبارهایش باقی مانـده         بندی شده درباره حوادث آن سال       صفحه اسناد طبقه  

سرویس بریتانیا بـود کـه      عالوه، باید توجه کنیم که پای اصلی کودتا اینتلیجنس            به. است
 . تاکنون هیچ سندی در این باره منتشر نکرده است

 
  دست آمد؟ تاریخچه دکتر ویلبر چگونه به: کتاب هفته

 
، یعنی کمی پـس از کودتـای        1954بندی دکتر دونالد ویلبر در مارس         جمع: شهبازی

یاتی بـود کـه      مرداد، در دویست صفحه تنظیم شده بود و مبنای کار ظاهرًا اسناد عمل             28
صـورت بـولتن       به 1969این گزارش در سال     . در آن زمان در دسترس ویلبر قرار داشت       

بندی سری و ظاهرًا برای استفاده آموزشی کارکنـان سـیا      تایپی در تیراژ محدود و با طبقه      
ای از ایـن بـولتن در اختیـار      نسـخه  دهد، آنطور که ظاهر مسئله نشان می   . تکثیر شده بود  

، آن را   نیویـورک تـایمز   کنان بازنشسته سیا بود و جیمز ریزن، محقق روزنامه          یکی از کار  
 این روزنامه منتشر کـرد و سـپس در پایگـاه    2000 ژوئن 18 آوریل و    16های    در شماره 

شکلی کامًال مضحک برخـی اسـامی منـدرج      بهنیویورک تایمز. اینترنتی آن قرار داده شد 
فی مانند سرهنگ نصیری، را سیاه کـرده اسـت کـه     در بولتن، از جمله اسامی کامًال معرو      

درباره این شیوه انتشار سند فـوق  .  مدعی کشف این اسامی شد کریپتومنام    بعدًا سایتی به  
سئواالت فراوانی مطرح است و کل ماجرا و مخصوصًا روش سیاه کـردن اسـامی بیشـتر        
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دکتـر ویلبـر حـاوی      به اعتقاد مـن بـولتن       . به بازی برای فریب دادن کودکان شبیه است       

تمامی حقایق مربوط به نقش سیا در کودتا نیست و باید با احتیاط کامل بـه آن برخـورد       
هـای فارسـی بـه        که در ترجمـه    (“جلیلی” و   “کیوانی”از جمله درباره اعالم دو نام       . کرد
عنوان مأموران اصلی سـیا در ایـران و اغـراق در نقـش اسـداهللا                  به)  تبدیل شده  “جاللی”

. هایی دارم که پس از تحقیق کافی اعالم خـواهم کـرد             ر عملیات کودتا حرف   رشیدیان د 
اسناد ایرانی و تحلیلی که اینجانب درباره نقش سِـر شـاپور ریپـورتر و اسـداهللا علـم در               

ولی بـه هـر     . زند   مرداد می  28ام، هنوز حرف آخر را در تبیین کودتای           کودتا منتشر کرده  
ند رسمی دولت آمریکاست که تاکنون درباره کودتای        ترین س   حال بولتن دکتر ویلبر مهم    

همراه سخنان مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت         این سند به  .  مرداد منتشر شده است    28
توانـد نقـش    پسـندی اسـت کـه مـی          مستندترین مدارک محکمه   2000آمریکا، در مارس    

 . کند رسمی دولت آمریکا را در کودتا ثابت می
 

عنوان فردی    آبادی به   شمس قنات . م به منابع ایرانی تازه انتشاریافته      بپردازی  :کتاب هفته 
توانـد ارزش تحقیقـی داشـته         آیا خاطرات او می   . از نظر اخالقی آلوده شهرت فراوان دارد      

 باشد؟
 

عنـوان نگـاه     های سیاسی را بایـد بـا احتیـاط و بـه             طبعاً خاطرات شخصیت  : شهبازی
می ابعـاد فکـری و شخصـیتی صـاحب خـاطرات       فردی نویسنده و با در نظر گرفتن تما       

آبـادی    قنات. کند  این امر در مورد تمامی کتب خاطرات صدق می        . مورد استفاده قرار داد   
. اهمیـت بـدانیم     شود کـه خـاطرات او را کـم          فرد خوشنامی نبوده ولی این امر مانع نمی       

طریـق تـأثیر      از ایـن  اهللا کاشانی بودنـد و        ترین افراد به آیت     آبادی و بقایی از نزدیک      قنات
آبـادی از اواخـر       فعالیت سیاسی قنـات   . فراوانی بر تحوالت سیاسی ایران بر جای نهادند       

شود کـه یـک سـازمان سیاسـی متمایـل بـه آلمـان          در حزب کبود شروع می  1319سال  
طور جدی از سر گرفـت و ایـن            فعالیت سیاسی خود را به     1322او از سال    . هیتلری بود 

از درون همـین    .  گسترش جوانان دارای تمـایالت اسـالمی روی آورد         بار به موج رو به    
یکـی جمعیـت فـداییان      : گرای آن زمان سردرآوردند     موج بود که دو تشکل عمده اسالم      

رهبـری    صفوی و دیگری مجمع مجاهـدین اسـالم بـه           رهبری سید مجتبی نواب     اسالم به 
ی در جریـان بـود و       میـان ایـن دو سـازمان رقابـت سـخت          . آبادی  الدین قنات   سید شمس 

اهللا کاشـانی را جلـب کنـد و بـر             آبـادی موفـق شـد اعتمـاد کامـل آیـت             سرانجام قنـات  
شـود کـه    به این ترتیب مالحظه می. های سیاسی او تأثیر فراوان بر جای نهد گیری  موضع
 . اهمیتی نیست آبادی شخصیت کم قنات
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اری با بهـرام شـاهرخ      صفوی را به همک     آبادی در خاطرات خود نواب      قنات: کتاب هفته 

 بهرام شاهرخ که بود و نظر شما درباره رابطه او با نواب چیست؟ . کند متهم می
 

بهرام شاهرخ مأمور سرشناس اینتلیجنس سرویس بریتانیا بـود و همـانطور            : شهبازی
که پدرش، ارباب کیخسرو شاهرخ، با سِر اردشیر ریپورتر رابطه نزدیـک داشـت، بهـرام                

بنـده  . شاهرخ نیز با شاپور ریپورتر، پسر اردشـیر، رابطـه و همکـاری تنگاتنـگ داشـت                
هـای جلـد دوم کتـاب     ی صـمیمانه، در پیوسـت  عکس این دو را، در کنار هم و در حالت     

در دوران جنگ دوم جهانی بهرام شـاهرخ        . ام  چاپ کرده ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      
مأمور نفوذی بریتانیا در آلمان هیتلری بود و در این رابطه بخش فارسی رادیـو بـرلین را              

یـو دهلـی و دو      در همین زمان شاپور ریپورتر بخش فارسـی راد        . اندازی و اداره کرد     راه
. بـی . مأمور دیگر اینتلیجنس سرویس یعنی حسن موقر بالیوزی بخش فارسی رادیو بـی            

انـدازی   را راه) رادیـو اسـرائیل بعـدی   (المقدس   نیر افنان بخش فارسی رادیو بیتو  . سی
پـس از   . حسن موقر بالیوزی و نیر افنان از خویشان نزدیک شوقی افندی بودنـد            . کردند

شـایعه رابطـه    . های معینی را آغاز کرد       شاهرخ به ایران آمد و مأموریت      پایان جنگ بهرام  
های نهضت ملّی مطرح بود و افراد کهنسـال بـا آن              صفوی در همان سال     شاهرخ با نواب  

ها پیش بـرای اولـین بـار از شـیخ مصـطفی رهنمـا            من این مطلب را سال    . آشنایی دارند 
شـد    گفته مـی  . بار دیگر عنوان کرده است    آبادی در خاطراتش این مسئله را         قنات. شنیدم

صفوی توبـه کـرد و مسـلمان شـد، زن آلمـانی       بهرام شاهرخ، که زرتشتی بود، نزد نواب 
طریق در تحریـک نـواب        وسیله نواب زن مسلمان گرفت و از این         خود را طالق دارد، به    

کـه منشـاء    کنـد     روشن می اهللا کاشانی     اسناد آیت . آرا نقش مؤثر داشت      سپهبد رزم   به قتل 
ای بـه     این مطلب را شـمس طـی اعالمیـه        . آبادی بوده است    این شایعه خود شمس قنات    

 مطرح نمود کـه در آن زمـان در          1330 اردیبهشت   17امضای مجمع مجاهدین اسالم در      
ولی این ادعا جدی گرفته نشد و ناشی        . پا کرد   محافل سیاسی و مذهبی جنجال فراوان به      

آبادی بـر     رغم تأثیر فراوان قنات     حتی کاشانی نیز، به   . ی گردید آبادی تلق   از سوءنیت قنات  
نیت و سـالمت سیاسـی فـداییان          اطرافیان او، این مسئله را جدی تلقی نکرد و در حسن          

 بهـرام شـاهرخ مـدیرکل تبلیغـات و انتشـارات دولـت         عالوه،  به. اسالم تردید نشان نداد   
 مسلمان شود    ا نزد نواب زندگی کند،    ه  آرا بود و در چنین سمتی امکان نداشت مدت          رزم

اسـناد کاشـانی   به عکـس،   . آرا تحریک نماید و زن مسلمان بگیرد و نواب را به قتل رزم 
هـای   دهد که یکی از علـل مخالفـت کاشـانی و فـداییان اسـالم و سـایر گـروه        نشان می 

ه کـل   آرا همین انتصاب بهرام شاهرخ بـه ریاسـت ادار           گرای آن زمان با دولت رزم       اسالم
شـود   اهللا کاشانی گفته مـی   در منزل آیت1329 تیر   9مثالً، در اجتماع    . تبلیغات دولت بود  
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مگـر  . چرا دولت باید شاهرخ گبر را بیاورد برای مسلمانان تبلیغات اسـالمی نمایـد             <که  

شود کـه یـک نفـر جاسـوس اجنبـی را در رأس اداره تبلیغـات                   در ایران کسی پیدا نمی    
 نفر از فداییان اسالم نیـز       200ماع دو روز بعد در همانجا، که حدود          یا در اجت   >.بگذارند

بنابراین، بـا توجـه اسـناد فـوق         . شود  شدت به بهرام شاهرخ حمله می       حضور داشتند، به  
صفوی رابطه داشته باشد و منشاء ایـن    آرا با نواب    تواند قبل از قتل رزم      بهرام شاهرخ نمی  

 .  است1330 اردیبهشت 17آبادی در  شایعه همان اعالمیه معروف شمس قنات
 

آبادی درباره تاریخچـه پیـدایش جمعیـت فـداییان اسـالم نیـز            شمس قنات : کتاب هفته 
های اسالمی مخالف کسروی، از جمله محفـل     مطالبی گفته و منشاء این حرکت را در گروه        

 . حاج سراج انصاری، دانسته است
 

آبادی بـا هـدف تحقیـر و تخفیـف           ای که قنات    صرفنظر از مطالب مغرضانه   : شهبازی
دسـت داده مفیـد       صفوی بیان کرده، اطالعاتی که او درباره منشاء فداییان اسالم بـه             نواب
در واقع، جمعیت فداییان اسالم از درون موجی که در واکنش بـه تحرکـات ضـد             . است

ویژه جمعیت هواداران تشیع حاج سراج انصاری، پدیـد           دینی کسروی انگیخته شد، و به     
یکـی  . هایی که علیه کسروی نوشـته شـهرت دارد   خاطر ردیه   حاج سراج انصاری به   . دآم

دیگر از فعالین ضدکسروی حاج شعار بود که ابتدا از مریدان کسروی بـود و بعـد از او                   
تـرین    معـروف بودنـد و مهـم       “شعاریون”وی بانی جریانی در تبریز شد که به         . جدا شد 

نـام   یکی از کشفیات مهم آنها کودکی به. رفتند ار میشم گرا در آذربایجان به حرکت اسالم 
شالگونی بسیار مطرح شـد  . محمد رضا شالگونی بود که حافظ بخش یا تمامی قرآن بود         

ولی در سنین جوانی به مارکسیسم گروید و این مـاجرا تـأثیر منفـی فـراوان در منطقـه                     
شـناس گـروه    پـرداز سر    شـالگونی پـس از انقـالب اسـالمی بـه نظریـه            . برجای گـذارد  

 . مارکسیستی راه کارگر بدل شد
 

 علت غنا و اهمیت اسناد کاشانی چیست؟  : کتاب هفته
 

مـأمور  ”این اسناد بسیار مفصل و دقیق است و علت غنای آن وجـود یـک                : شهبازی
طـور مـنظم دربـاره      بـه 1327 تیـر  6اهللا کاشانی اسـت کـه از         مخفی در منزل آیت    “ویژه

هـای او   داده و گـزارش  های دقیق به مقامات اطالعاتی مـی        حوادث خانه کاشانی گزارش   
 تاریخچه دقیـق  “مأمور ویژه”عبارت دیگر، این      به. تا اواخر عمر کاشانی ادامه یافته است      

شـباهت بـه      از این نظـر کـار او بـی        . یادگار نهاده است    و جالبی از یک دوران طوالنی به      
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شیراز، نیست کـه ناخواسـته کتـاب    نویس سفارت انگلیس در  غالمعلی خان نواب، خفیه  

 . را پدید ساختوقایع اتفاقیه مهمی چون 
 

 کیست؟ مأمور ویژهاین : کتاب هفته
 

توانم  ها می ها و مقایسه آن     دلیل مطالعه دقیق گزارش     نام او ذکر نشده ولی به     : شهبازی
 “همأمور ویژ ”های    متأسفانه در برخی مقاطع مهم تاریخی گزارش      . حدس بزنم که کیست   

علـت اهمیـت پـس از         یعنی خالء اسناد وجود دارد و بعید نیست که بـه          . موجود نیست 
، 1332 تا پایان فـروردین      1330 مهر   24 از    مثالً،.  مرداد به سرقت رفته باشند     28کودتای  

در تحلیل حوادث متعلق به نهضت ملّـی شـدن نفـت بسـیار بااهمیـت                یعنی دورانی که    
این خالء بزرگی در اسـناد      . طور منظم موجود نیست     به “مأمور ویژه ”های    است، گزارش 

توانسـت برخـی از مسـائل         طور کامل موجود بود مـی       ها به   فوق است و اگر این گزارش     
های تاریخی متأسـفانه در   این فقدان غیرطبیعی اسناد مربوط به بزنگاه  . مهم را روشن کند   

االسـالم   هـای نـاظم   ادداشـت در ی. شـود  برخی از منابع مهم تاریخی دیگر ما نیز دیده می     
تـرین منـابع تـاریخ        منتشر شده و یکی از مهم     تاریخ بیداری ایرانیان    کرمانی، که با عنوان     

های مربـوط بـه        این خالء بسیار چشمگیر است زیرا یادداشت        انقالب مشروطیت است،  
ایـن مقطـع تـاریخی      . موجود نیست . ق1326االول     جمادی 3تا  . ق1325 صفر   21وقایع  
توانسـت چگـونگی و       ها مـی    رود که چون این یادداشت      ر مهمی است و احتمال می     بسیا

شاه انجامید روشن کنـد       سیر حوادثی را که به قتل اتابک و درگیری مجلس با محمدعلی           
 . تعمداً به سرقت رفته باشد

 
وسـیله    متأسفانه شکل ظاهری و شیوه تنظیم و ویرایش کتب منتشر شده به           : کتاب هفته 
ی اســناد تــاریخی وزارت اطالعــات متناســب بــا اهمیــت اســناد نیســت؛ از مرکــز بررســ

استانداردهای رایج چاپ و نشر در کشور بسیار عقب است و این امر باعث کـاهش اقبـال              
 . شود قشر کتابخوان به مطالعه این کتب بسیار مهم می

 
. اصل خـود اسـناد اسـت    . گونه معایب اصل نیست     ولی این . همینطور است : شهبازی

های بسیار مغلـوط      سلیقگی و ترجمه    توجه کنیم که اسناد سفارت آمریکا در تهران با کج         
هـای    خوشـبختانه در کتـاب    . المللی یافـت    سرعت اعتبار بین    و ضعیف منتشر شد ولی به     

رود کـه ایـن رونـد         شود و امید می     جدید مرکز فوق سیر اعتالیی محسوسی مشاهده می       
 .ادامه یابد
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 و معروف است که از تاریخ بایـد         “گذشته چراغ راه آینده است    ”د  گوین  می: کتاب هفته 
 ترین درس در اسناد انتشار یافته اخیر چیست؟ نظر شما آموختنی به. درس آموخت

 
ولــی شــاید تحرکــات بســیار . تــوان مطــرح کــرد نکــات فراوانــی را مــی: شــهبازی

اهللا   ف میـان آیـت    ای که از مقطع زمانی معین بـرای ایجـاد و تشـدید اخـتال                یافته  سازمان
آمـوزترین باشـد و همـین تحرکـات بـود کـه               کاشانی و دکتر مصدق آغاز شـد، عبـرت        

خـوانیم   در یک سند می.  مرداد فراهم ساخت28های الزم را برای پیروزی کودتای      زمینه
دکتر مصدق مذهب   <شد که     که مرتب از طرف دکتر بقایی به طرفداران کاشانی گفته می          

 یا از اردیبهشـت  >.دهد  و روزه و سایر واجبات شرعی را انجام نمیدرستی ندارد و نماز 
بنـد را   روند و این ترجیع اهللا کاشانی هر شب به منبر می       برخی وعاظ در خانه آیت     1332

این روزها کمونیستی در ایـران قـوت گرفتـه و بـه مقـام روحانیـت                 <کنند که     تکرار می 
ام دفاع از مصدق بـه روحـانیون سرشـناس          ن   و از سوی دیگر افرادی به      >.کنند  اهانت می 
 بـا چمـاق و چـاقو بـه     1332 مرداد 10کشند که در  کنند و کار را به جایی می      اهانت می 

اهللا کاشانی حمله برده و به درون خانه کاشانی نارنجـک پرتـاب               اجتماع شبانه خانه آیت   
. ریتانیـا بـود  این اقدامات بخشی از عملیات مشترک سیا و اینتلیجنس سرویس ب         . کنند  می

های فوق صریحًا اشـاره شـده و چنـین آمـده           در تاریخچه دکتر ویلبر به پرتاب نارنجک      
مطبوعات قابل کنتـرل    . در این زمان جنگ روانی علیه مصدق به اوج رسیده بود          <: است

عوامل سیا از طریق انتشـار تبلیغـات سـیاه          ... نوشتند  همه علیه مصدق می   ] وسیله سیا   به[
ده توجه جدی به ایجاد احساس خطر در رهبران مذهبی تهـران معطـوف              نام حزب تو    به

در ایـن اوراق بـه رهبـران دینـی گفتـه          .] منظور از تبلیغات سیاه، جعلیات است     . [کردند
هـا از   بعضـی از آن . شد که اگر با مصدق مخالفت کنند بیرحمانه تنبیـه خواهنـد شـد          می

ک مورد انفجار ظاهری در خانـه یکـی         نام حزب توده تهدید شدند و در ی         طریق تلفن به  
تاریخچه ویلبـر، ص   (>.شده بود  این یکی از چند مورد طراحی     . از این رهبران انجام شد    
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