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  نهم اسفند
   یت رهبري بیعبرت ها
   شاهی هایاز ناکام

  

 فصل سوم
  
  توطئه نهم اسفند. ٨

 و توطئه ی علنین قرار بود که شاه در مقابل مصدق از دخالت هايان واقعه از اي      جر
 به خارج از ی مدتی عقب نشست و قول داد که برایگام" امور دولت، ظاهرا  دربار دریگر

مقدمات سفر . ن مدت دولت با فراغ بال بتواند به اداره امور بپردازدياکشور سفر کند تا در 
 ین روش خود مصدق را خام مياو با ا. نداشترفتن اما در واقع شاه قصد . ز فراهم شدين

 فراهم کرد که در روز یلي وسایر محافل کودتاچيوند با سايشاه در پ. کرد تا به دام اندازد
ان يزند و او را از ميسر مصدق بر ن سفر بريانه مخالفت با ا اوباش به بهی مشتانهسفر شاه

  .ت فاصله داشتيک مو از موفقين توطئه با دقت تمام انجام شد و فقط يا. ببرند
  : کندیان مير بيمصدق واقعه را به شرح ز

تبار ان عال و حشمت الدوله وااليه آقاشا.  بکنمیال دارم رفراندوميغام دادم که خيبه شاه پ    "
ن کردم که به عنوان شاهد حضور ييندگان دولت خود را تعيمن هم سه نفر از نما. را فرستادند
انات کشور ي بکنم و مردم را از جریم دارم رفراندوميبه شاهد شاه گفتم تصم. داشته باشند
 يین جا بودند چه کارهاي ای وقتیم که واالحضرت اشرف پهلويبه مردم بگو. ميمستحضر نما
ن يهمچن. دندي من تراشی سر کارهای چه موانعملکه مادراحضرت يردند و علدر حق من ک

  .مي گوی را میاري بختیايقضا
. اب شدميمن حضور شاه شرف. ل به مسافرت کردندي اظهار تمایونيحضرت هماياعل"     بعدا

قرار .  کنندیغام دادند که روز شنبه حرکت ميبعد پ. قرار شد صبح روز پنج شنبه حرکت کنند
  . مبدل شد١٠بعد به ساعت . صبح زود بود

 و ی خارجی هزار دالر حواله بانک ها٩:  انجام مسافرت ده هزار دالر آماده کردمی    برا
 مسافرت را یدستور صادر کردم پاسپورت ها.  عال دادمین پول را به آقايا. هزاردالر نقد

به .  چسباندم و مهر کردممن با دست خودم عکس ها را به پاسپورت ها. ش خودمياورند پيب
  .دربار فرستادم

 در ینگذارند کس ت کنند ويشان را تقويا ري مسی انتظامیروهاي    دستور داده بودم که ن
  ١ ."ا منزل من جمع شوديمنزل شاه 

عال از جانب شاه از . ان با خبر نشوديچ کس از جرين بود هيد خود شاه بر ايظاهر تاک     در
ان با خبر بودند قول شرف گرفته بود يوان شاهد حضور داشته و از جر که به عنیندگانينما

ست خبر داشته باشند خبر ي بای که نمی از پشت سر و در خفا به کسانیول. ندي نگویکه به کس
  .محل حاضر باشند ر شدند تا صبح شنبه درياوباش و چاقوکشان اج  ازیاديداده شد و تعداد ز

  :ر نوشتي به شرح زع رايان وقايهان جريروزنامه ک
 یشان به روساي ایعه استعفايخبر مسافرت شاهنشاه و شا...  صبح١١مقارن ساعت     "

ل ين تعطيه دکاکيک ظهر کليتا نزد. ل کننديبالفاصله خواستند بازار را تعط. دياصناف رس
شان خواستند به دربار بروند و مانع حرکت ي رفتند و از ایت اهللا بهبهانيبه منزل آ. شد

  .شاهنشاه بشوند
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 دست از اطاق خارج یت اهللا را به رويآ.  کردندیه مي بلند گری با صدایعده ا    ... 
 کاخ یکيدر نزد... د مملکت از دست رفتي زدند بجنبیاد مي در بازار فریعده ا... کردند

! رت کجاستيغ: " گفتندیمردم م  کردند و خطاب به سربازان ویمرمر زنان تظاهرات م
  ."جاست؟ مملکت از دست رفتت کيحم
 یش را گرفتند سردوشي جلوین انتظامي ماموریل داشت وقتيوين که لباس سي از متظاهریکي
  :رون آورد و گفتيش را بيها

  ٢. وطن از دست رفت. من افسرم. یشناس ی   هموطن مرا نم
ان ي از ماير کرده ين بود که مصدق را در دربار به دام اندازند و دستگيان اينقشه کودتاچ

  .ببرند
 رخواهي خسرگرد.  به کمک مصدق شتافتی از افسران توده ایکين لحظه حساس ي    در ا

 کند به یخود را معرف) از ترس خود مصدق( توانست یدان که نمي گارد جاویافسر توده ا
  .م مصدق را نجات داديرمستقيطور غ
  :سدي نوین روز ميرامون ايرخواه در خاطراتش پي    خ
ر يل امي از امرا و افسران بازنشسته از قبی، تعدادیپس از ورود مصدق به کاخ سلطنت     "
. ابان پاستور گرد آمدنديج در خيتدرب...  وی، خسروانیميررحيز اميعز، ی، شاه بختیاحمد

 به یملکه اعتضاد سپهر جمع شدند، یز به سرپرستيا ني حزب آری نفر از اعضا۶٠حدود 
 خواهند هنگام خروج به ید که ميخبر رس...  کاخ بسته شدیدر نرده ا.. .وستيجمع آن ها پ

  .مصدق حمله کنند
 یفات دربار که به مصدق احتراميس تشري رئايرنيپ ی گشتم به آقای    به دنبال راه حل م

شنهاد کردم که دکتر مصدق از کاخ ي را متذکر شدم و پرخط.  داد مراجعه کردمینشان م
. شمال آن واقع بود رفته از آنجا به منزلش برود  که دریس پهلو به کاخ شمیاختصاص

دکتر مصدق را تا ) راننده مخصوص شاه (یرصادقياما و من و اصغريرنيپ. هاد قبول شدشنيپ
  ٣ ."ميعت کردي کاخ شمس مشایدرب اصل
ختند ي به منزلش ری نجات داده شد اوباش و افسران کودتاچین راهي مصدق از چنی    وقت

زنده  (ین فاطمي که مصدق مجبور شد به همراه دکتر حسيی منزل را شکستند، تا جایهنآ در
ه فرار کند و از آن يبا نردبان به خانه همسا) ه گاه مصدق بوديمواقع سخت تک اد همواره دري

  .ابان ها حاکم بودندير وقت شب در خيان تا دياما کودتاچ. جا خود را به ستاد ارتش برساند
  :سدي نوین باره ميا رد" ترامروزباخ"

 ی کردند و عکس هایزه و قنداق تفنگ به مردم حمله ميله سرني به وسی انتظامیقوا    "
 ارتش سربازان اشغال یرويدان بهارستان را نيظهر سرتاسر م...  نمودندیمصدق را پاره م

پس از ...  کردندیک مي آمده و سربازان را تحریافسران بازنشسته با لباس ارتش. .. نمودند
دستجات متظاهر که به منزل مصدق حمله ...  اوباشیعده ا حمله به منزل مصدق و تظاهر

 سر راه حمله ی آورده و با چوب و چماق به مغازه های شهر رویابان هايکرده بودند به خ
وسف آباد و اسالمبول و الله زار و شاه آباد بسته و صاحبان آن ي یابان هاياکثر خ.  کردندیم

 ی از مصدق تظاهریهرجا به طرفدار.  خود ناظر بر اوضاع بودندیدر مقابل مغازه هاها 
  .ديبکش! دي گفتند بزنی و افسران بازنشسته مین انتظامي شد ماموریم

 کردند و یتظاهرات م" باشگاه تاج"، "افسران بازنشسته"، "آوارگان"، ی انتظامیروهاي    ن
  . رفتندیوار مجلس باال ميو د از در

  ٤ ."مهم است... ديريو را بگي شد که رادیده مي افسران شنیابان ها صدايخ    در 
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 یاسيمعاون سوسته بود و يکه به دشمن پ یجبهه ملن ي از موسسی نوریديعمچند سال بعد 
  : شد ضمن خاطرات خود نوشتیسرلشکر زاهد

د و همان ي رسیم مرداد ن٢٨ کردند کار به یو را تصرف مياگر در نهم اسفند مردم راد    "
   ٥ ."افتي یروز موضوع خاتمه م

ر يار نخست وزي مسلح تا آن حد خارج از اختیروهاين.  نهفته استیقتين گفته حقي    در ا
. رندين به منزل او را که قصد کشتنش را داشتند بگي خواستند جلو مهاجمی نمیبودند که حت

 حکم کند که در مقابل ی دفاع ملري صادر کند و به عنوان وزیمصدق مجبور شد دستور کتب
 و امثال آن ی شاه، زاهدی شد و از آنجا صدایو تصرف مياگر راد.  شودیستادگين ايمهاجم
  .ن حکومت مصدق سرنگون شده بوديقيب به ي آمد به احتمال قریها بر م
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