
  ريجوانش.م.ف   مرداد٢٨تجربه 
 

   مرداد٢٨ت اهللا، تا ي دو آینينقش آفر
   اسفند٩یکودتا

  شاه از شکست آموخت
  هم درست نگرفت مصدق باز

  
 فصل سوم

  
  ج توطئه نهم اسفندينتا. ٩

 یاسي سی اجتماعیروهايک کودتا و هم از نظر تناسب ني    توطئه نهم اسفند هم از نظر تکن
  . قابل توجه بود
ن توطئه همه یدر ا.  است مرداد٢٨ یعمومن یتمر اسفند نهمک و فن کودتا، ي    از نظر تکن
ت روزولت يکرم" خط"نجا یدر ا. دی توان دی مرداد را م٢٨ ی کودتایعناصر و اجزا

 یاصراو در نهم اسفند از همان اجزا و عن.  شودی خوانده میبه خوب" اتيفرمانده عمل"
 اوباش یر آغاز به دست مشتنهم اسفند هم کار کودتا د در.  مرداد٢٨استفاده کرد که در 

ز شده و متشکل، به ياوباش تجه.  کردندیآن حرکت م  پشت سری نظامیروهايسپرده شد و ن
ط يرمتشکل و هاج و واج را قرق کردند، محير و غي شهر غافل گ،ی نظامیروي نیاتکا

 یانت هايخ  ناروشن دولت ویاست هاياثر س  که بری و سردرگمیجيدند و از گیوحشت آفر
  . به دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده کردندیمه راه جنبش فراهم شده بود برايستان ندو

 ی و دولتیچ سازمان متشکل حزبيه.  به تهران هم مسلط نبودیمصدق نه فقط به کشور، حت
 حال فرو  دریاحزاب وابسته به جبهه مل. که در هر لحظه خطر به آن مراجعه کند نداشت

 ین همه سال همکاری پس از ا،ز فلج بودهي نیاسينداشتند و از نظر س ییرويدن بودند و نيپاش
مقامات . د کردی دانستند چه باید نمي رسی لحظه مخالفت با آن فرا میکا وقتیاست آمريبا س
 گوش به دربار و  و هم که در لحظات حساس از کنترل دولت مصدق خارج بودهیدولت

 یاهاکیران و سندینست حزب توده ااتو یدولت م متشکل مدافع یروين. کا داشتندیسفارت آمر
 خطر"ن که جلو ی اثبات ای با آن ها نداشت و برای باشند که مصدق رابطه خوبیکارگر
ت آن ها را فقط يو ادامه فعاله دی ورزیرا گرفته است از مراجعه به آن ها امتناع م" سميکمون

ن يمسئول.  بودیرقانونيران هنوز غیحزب توده ا.  دانستی مجاز مینيدر چارچوب مع
روزنامه . شه در خطر بازداشت بودندي کردند و همی میحال اختفا زندگ  حزب دریمرکز
 یگری پس از دیکی شدند ی منتشر محزب  ناشر افکار و بعنوانندهی آی بسوی که به جاییها

جا  س هري و پلی نظامین فرمانداری شدند و ماموریف مي توقیاز طرف حکومت نظام
  . افکندندین حزب را به زندان ميد فعالي رسی مدستشان

 کرد و ی میدیش مرحله جدیدايت از پینهم اسفند حکا زي نی طبقاتیروهاي    از نظر تناسب ن
 یبازار مدت. بست مدافع مصدق نبود گر به طور درین روز بازار تهران هم دین که در ایآن ا

  ! رای و بهبهانیاشانا حرف کیرد و یپذف ماند که حرف مصدق را بيبالتکل
  : کندیف مير توصیه شرح زب نهم اسفند یوضع بازار را در فردا" باختر امروز    "

خته با اضطراب يک حالت انتظار آمی مردم همه در  و داشتیبازار تهران وضع متشنج   " 
ع شد که سران اصناف یشا.  از بازار بسته شدی قسمت١٠مقارن ساعت .  بردندیبه سر م

 بر ی مبنیه ايل خواهند داد و اعالمي تشکیم ساعت سه بعد از ظهر جلسه ايتخاذ تصم ایبرا
  . از دولت مصدق خواهند دادیبانيپشت



  ريجوانش.م.ف   مرداد٢٨تجربه 
 

 نظر یای از باختر امروز جوی تلفن نگرفته بودند دائمایمي تجار تصم    چون اصناف و
 یباني پشتیده برايف خود را فهميد تا تکلي بدهی گفتند به ما خبر قطعیم.  و دولت بودندسمجل

  ١ ."مياز مصدق دست به مبارزه بزن

 کرد به یان مي را بیاسي سیروهاياسب نن مهم توطئه نهم اسفند که تی هایژگی از ویکی    
ت اهللا یم آي دانیچنان که م.  به سود شاه بودی از رهبران مذهبی برخی پایان آمدن علنيم

 در دفاع یه قرار گرفت و نقش قاطعالسلطنصف مقابل قوام   در١٣٣١ر ي ام تی در سیکاشان
 یز با وجود مخالفت با مصدق از شرکت در توطئه هاي بعد نیدر ماه ها. فا کردیاز مصدق ا

 و به یت اهللا کاشانی آینک توطئه گران موفق شده بودند پایاما ا.  کردی میضد او خوددار
در روز نهم .  نشان دهندی متکیبان بکشند و خود را به جناح مذهي به م را علنایانهژه بهبیو

 یت اهللا کاشانی کرد و آی میان سخنراني دست کودتاچیاخ مرمر روکجلو   دریاسفند بهبهان
ه در ينامه و اعالم دو. ه در ارتباط با توطئه منتشر کرديک روز سه نامه و اعالمین یدر ا

تظاهرات به سود شاه  بود و مردم را به ی از سفر ویريدفاع آشکار از شاه و به قصد جلوگ
  . کردیدعوت م
  : نوشتی میت اهللا کاشانی ازنامه ها آیکی    در 

  !هموطنان! ینیبرادران د! مردم"
ندگان مجلس و علما و ی مردم از همه خواهانم که با نمایهن دوستير از احساسات میتقد     با
م ي تصمنظر در دی درخواست تجد نموده و متفقایر طبقات همکاریساون و يروحان
 یري شود باالتفاق جلوگین کشور و باعث ندامت می ای به آشفتگیکه منته... حضرت ياعل
  .ندینما

  ٢  "یدابوالقاسم کاشاني    س
گر مصدق از منزل فرار کرده و کودتا شکست ی که دیروقت روز نهم اسفند، زمانی    تنها د

 حاضر شد یت اهللا کاشانی کردند آی اوباش هم چنان منزل او را غارت میخورده بود ول
  .ش آنان بفرستد و دستور دهد که دست از ادامه غارت بردارندي پینده اینما
  : نوشته بودیت اهللا کاشانی    آ

.  دکتر مصدق حمله نموده اندیب آقاخانه جنا  به دریز مسموع شد عده ایبرادران عز       "
ن ی ابالغ ای را برای موسویاب آقاجن. ندی نماید و از تعرض خودداریخواهشمندم متفرق شو

  . فرستادممطلب
  ٣  "یدابوالقاسم کاشانيس

 همه یی جدای از مصدق به معنایت اهللا کاشانی آیید توجه داشت که جدای بای      ول
از . ان نهضت ماندندیون مبارز تا پاي از روحانیاريبس. ران نبودی ایت از نهضت مليروحان

گران که در مجلس بودند و تا آخر عهد خود را ی و دیزنجان، یالني، میان انگجیجمله آقا
  .نشکستند

مصدق  ران بهیک کردن مجدد حزب توده ایج توطئه نهم اسفند نزدین نتای از مهم تریکی    
 آمد هربار که وضع مصدق یش مي مناسبات که پیران به رغم سردیحزب توده ا. بود

شهر   که خبر توطئه دریز، زمانينهم اسفند ن در.  خاستی شد به دفاع از او برمیمتزلزل م
ابان ها آمدند و به سود يبه خ" ین انتظامیمامور"ر ضربات ی در زین توده اید مبارزيچيپ

  .ه دربار به تظاهر پرداختنديمصدق و عل

                                                 
١٣٣١ اسفندماه ١٠ امروز، باختر  1  
١٣٣١ اسفند ماه ٩هان، يروزنامه ک.   2  
ن در آن فهرست یری افراد زي بعدها که فهرست حمله کنندگان به منزل مصدق منتشر شد اسام١٣٣١ اسفند ماه ٩هان، يروزنامه ک 
  : شديده مید

مراجعه ..."  و ي، سرگرد خسروانيگ نقد، مسحن محرر، سرهني، احمد عشقیيب حاج رضاي، ط) مخيب (يشعبان جعفر    "
١٣٣٢ مرداد ماه ١٠د به روزنامه اطالعات ، يکن 3  
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 با آنان از جمله ین انتظامی ها و رفتار ماموریدرباره تظاهرات توده ا" هانيروزنامه ک    "
  :نوشته بود

ن یمامور... آمد  گردیادیت زيجمع... دان توپخانه جمع شدنديدر م} !!{ چپ یعناصر افراط"
  که یجمع  آمد از طرف پاسبان ها ویهرکس از آن ها که به دست م...  دخالت کردندیانتظام
و   که خون از سریمضروب شدند به طور" دایشد} اني کودتاچیعنی{شان بود یک ای نزد
  }...دی گردی آنان جاریرو

مصدق با  دفاع آن ها از.  کردندی ها رحم نمیه توده اب"  واقعا،سم و درباريالی    عمال امپر
 که خون از یحال ر ها دین حال توده ایبا ا.  شدی من حمالت پاسخ دادهین و خشن تریدتریشد
  . کردندیخت از مصدق دفاع می ریشان میو رو سر

  .ران و مصدقی شد در مناسبات حزب توده ای    نهم اسفند نقطه عطف قطع
 هوادار یت ناجوانمردانه سازمان های نهایران با وجود روش بی    از آن پس حزب توده ا

  .کنار مصدق قرار گرفت شه دري، قاطع تر از همیجبهه مل
ها وجود دارد نشان   کودتا در شهرستانیروزي پی را که برایعي    نهم اسفند امکانات وس

 یان بود و اگر صداي در دست کودتاچها عمال ر واقع در آن روز همه شهرستاند. داد
ها  شهرستان. ها تمام بود شهرستان  آمد که مصدق سرنگون شد، کاریم  تهران دریویراد

  .آمدند عد به حرکت دربتازه دو روز 
ر ن را دي و مالکر قدرت دربایه های دو سال حکومت خود نتوانسته بود پای    مصدق ط

  .دی بگشای ابراز اراده توده مردم روزنیها متزلزل کند و برا شهرستان
 ن توطئه به رابطه دربار وین است که اید گفت ایاره نهم اسفند باب که درین نکته ای    آخر

مصدق از آن پس در برابر شاه آشکارتر از . کا و مصدق به شدت لطمه زدیمصدق، و آمر
ر ي نظیکسان  داشت در برابرییدهايکه هنوز ام کا، با آنیستاد، و در مورد آمریگذشته ا

  :کانش گفته بودی از نزدیخود هندرسن به برخ. کا جبهه گرفتیر وقت آمريهندرسن سف
  ٤ ." احضار او را بکندیکا تقاضایران از آمریممکن است در هر لحظه دولت ا    "
  :ان داشت و نوشتيزنهاور بیز در خاطراتش از قول آيدن نین مطلب را سال ها بعد ای    ا
ت او نزد ي از شاه موقعیسرهوادار سر مداخالت هندرسن بر س جمهور گفت که بريرئ    "

 دارد که گذرنامه اش را به دستش بدهند و یف شده است و امکان قطعيار ضعيمصدق بس
  ٥ ." کنندشروانه ا

ر توطئه گر يسف. اطع عمل کندن قين چنیمصدق جرات نکرد که ا. فتادين اتفاق نی    متاسفانه ا
 او را یران ماندند و سرانجام حکومت ملی آن کشور در ایکا و همه عمال جاسوسیآمر

  .سرنگون کردند
  
  ١٣٣٢ مرداد ٢۵ تا ١٣٣١از نهم اسفند سال . ١٠

ران نبود بلکه ی ای نهضت ملیی نهایروزي پیچ وجه به معناي    شکست توطئه نهم اسفند به ه
در نهم . سم و عمال آن بوديالیران با امپری ای نهضت ملیاروی نبرد رویعآغاز مرحله قط
به دستور مصدق عده .  نماندی آشتی براییجا. ده شدی مالحظه و تعارف دریاسفند پرده ها

 افشاگرانه مصدق یبا سخنران. ف شدندي توطئه گر ارتش و سران اوباش توقی از امرایادیز
ان توده مردم مطرح يس در ميسم انگليالیش به سود امپری ناروایمساله دربار و دخالت ها

 یکا اوج میسم آمريالی برد نفرت نسبت به امپریکا را نمیبا آن که مصدق اسم آمر. گشت
ترومن هجوم برده آن  راز مردم به اداره اصل چهاري در ش١٣٣٢ن ماه ی فرورد٢٩. گرفت

راز ي گرفت حوادث شیفته اوج م که رفته رییکایدر تظاهرات ضدآمر. دنديرا در هم کوب
 از هواداران ی بخشیت کار برای جنایکایه آمری داد که چهره کریان مش بود و نینقطه عطف

                                                 
١٣٣١ اسفندماه ١٩ها، يک، نقل از خواندنیوزوين  4  
٢٩٩اد شده ، صفحه یدن، چاپ یخاطرات ا.   5  
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 به یسال متوال ران چندی که حزب توده اییکایآمر  شود و مبارزه ضدیز شناخته ميمصدق ن
  . کندیت میز سراي نی ملیروهاير نی برد به سایش مي آن را پییتنها

  :سره کند کیف کار را ي که توطئه شکست از مجلس خواست که تکلیهمان شب ردمصدق 
  .ا شاهی کند یا او حکومت می    
ه دربار يمردم به شدت عل  که توطئه شکسته ویآن لحظه بحران ن مساله اگر دری    ا

  .افتی یان دربار خاتمه می نبود که کار به زیدی شد، تردین بودند حل ميخشمگ
 به اختالف شاه و مصدق یونيسيشنهاد کردند که کمي کرده پیانيدرم ن مجلس پااي    متول

عضو آن بودند و ز ي نی و مکییل شد که امثال بقاي نفر تشک٨ون از يسين کمیا.  کندیدگيرس
 از خواست یق اندازند بخشی کرده حل مساله را به تعوی مصدق را راضن که فعالی ایبرا
 که یون اصول مورد اختالف قانون اساسيسين کمیدر ا. رفتندی الحساب پذی مصدق را علیها

ر بود و در یرپذيبه علت دو پهلو بودن هم به سود سلطنت مطلقه و هم به سود مشروطه تعب
 متضمن ی شد و طرحیر شده بود بررسي همواره به سود سلطنت مطلقه تعبیحکومت پهلو

د و در عمل ي رسیب مجلس میصوه شد که اگر به تين اصول به سود مشروطه تهیر اييتغ
  .دی گردید سلطنت کند و نه حکومت اجرا می شد شعار مصدق که شاه بایاجرا م

.  تن در دهندیزين چيچن  آن قصد آن نداشتند که بری حامیست هايالی    اما دربار و امپر
عمال .  شدی وابسته مقدور میکتاتوریران تنها به دست حکومت دیسم در ايالیسلطه امپر

 که ی از کسانی عده ایحت.  کردندیريب طرح جلوگیتصو سم و ارتجاع در مجلس ازيالیامپر
  .ب بگذردین و امضا کرده بودند حاضر نشدند که از تصویخود تدو طرح را

ده شده بود، يابان کشي پس از نهم اسفند به کوچه و خی که در روزهای    مبارزه ضد دربار
  .ده شديان مصدق به مجلس کشاني اطراففب آن از طرین طرح و وعده تصوین ایپس از تدو

ه دادند که مردم دست از تظاهرات ي اعالمی وابسته به جبهه ملیخود مصدق و سازمان ها
  کرد از طرف هوادارانیان را باور نمی درباری هایران که بازیحزب توده ا. بردارند

" ونيمل"ه از طرف شا تظاهرات ضد.  گرفتین هجوم ها قرار میدتریمصدق مورد شد
  : کردی اسفند ماه ادعا م١٣در شماره " باخترامروز. " شدیسرکوب م

را هدف آن ها یز. ستيت مردم نی مورد حمای عناصر افراطیمبارزات ضد دربار    "
  .رت نداردی مشروطه مغایچ وجه با مباني است که به هیمخالفت با نهضت

کنند مادام که هدف  تی تقویسلطنت ارزه ضدن عناصر را در مبین که مردم ایا     انتظار
  ٦ ." مورد استیم مشروطه باشد بیمبارزه ساقط کردن رژ

 از سران یادیل، مصدق عده زی    براساس مذاکرات پشت پرده و در برابر وعده حل مسا
ف آزاد کرد و امکان داد که محافل توطئه گر ي را از توقیتوطئه و از جمله سرلشکر زاهد

 یکشاندن بحث و جدل به جلسات مجلس و با دست زدن به انواع باز ت کرده و بااغتنام فرص
 یمجلس از شرکت در جلسات خوددار ت هوادار دربار درياقل.  وقت بگذرانندی پارلمانیها
ک کار را به زد و خورد کشانده یک تحری شد با یل مي تشکی کرد و هربار که جلسه علنیم

  . کردیل ميمجلس را تعط
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