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  مصدق
   یخي تاریتعلل ها

  ن روزهايحساس تر در
  

 فصل سوم
  
  ١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵: ن کنندهييسه روز تع. ١١

  به مهر سر  راز–الف 
 بغداد یسره به سوکيکودتا منتشر شد، شاه از رامسر  مرداد که خبر شکست ٢۵    صبح 

شه کودتا را يرت ي کند و با قاطعیريمصدق امکان داشت که از فرار او جلوگ.  کردرفرا
ار با ارزش يرج داورپناه بسين باره خاطرات ايدر ا. ن کار امتناع کردياما از ا. براندازد
  :سدي نویاو م. است
با ...  به مصدق تلفن زديی هوایرويپ سپه پور فرمانده ني مرداد سرت٢۵ صبح ۶ساعت     "
م از تسرگرد خا  ویتاباا و آياطالع، شاه به اتفاق ثر به قرار:  گفتیجان زده اي هیصدا

ا در يم يما را مجبور به فرود کنيهواپ: ديي فرمایچه دستور م. کالردشت پرواز کرده است
  .ميآسمان سرنگون کن

نه حفظ کرده يست و پنج سال آن را در سي بودم که بین جا من ناظر راز سر به مهريدر ا
 چند .ر دستور دکتر مصدق بودپ سپه پور تمام شد و منتظي سرتی حرف های        وقت ...ام

 ی نمین دستوري کاش چنیا" د بروديبگذار: "دکتر مصدق گفت.  به سکوت گذشتیلحظه ا
   ."داد
  

  ا سلطنتي ی جمهور-ب 
ران ي مردم ای برای بزرگیروزين که پي مرداد با وجود ا٢۵ یشکست کودتا     فرارشاه و

ا يرامکان سرنگون کردن و ي نظيیبرهامردم از خ.  دادی نمی به دل آسودگیاديدان زيبود م
اما مجموعه اطالعات خبر از تزلزل و . ر کردن شاه و احتراز از آن با خبر نبودندياس

" ايس"عمال .  بودندی خود باقیمراکز توطئه به جا.  داد و هشدار دهنده بودی میسازشکار
 معترض آنان ی کس ساختند ویال راحت توطئه ميکا و اداره اصل چهار با خيسفارت آمر در
 ین کار نمي به ای بود و کسی نامطمئنی ارتش در دست های فرماندهیپست ها. نبود

 ی کردند آسوده خاطر گشت میر شرکت مي که در همه حوادث نظیاوباش کودتاچ. پرداخت
  .شه متفرقيش از هميمهم تر از همه، صف دشمن متحد بود و صف دوست ب. زدند

 یدولت مل  را از سریميران که چنان خطر عظيب توده امت حزي قی کمک ذ    منطقا
ک تر کند و به اتحاد ي را به هم نزدی و توده ای مصدقیروهايست ني بایمصدق دور کرد م

ران در دل ي نسبت به حزب توده ای محبت و حق شناسیا الاقل نوعي رساند و یاريروها ين
  .ان درست برعکس شديلعمل آقااما با کمال تاسف عکس ا. زدي برانگی مصدقیسازمان ها

ش از گذشته در افتادند و يران بي مرداد ماه که شاه فرار کرد با حزب توده ا٢۵آنان از صبح 
 که ینگ بزرگيتين مي از همان نخستین نفاق افکنيا. ش دامن زدنديش از پيروها بيبه تفرقه ن

ز سازمان ي ناچیايقاب.  خوردی به چشم میل شد به طرز برجسته اي تشکیروزيبه مناسبت پ
از ...) ست ها و يرانيو پان ا)  سومیروين(زحمتکشان : لياز قب (ی وابسته به جبهه ملیها

 یگر حد اعالين ديا.  کردندی میري جلوگینگ عموميتيران در ميشرکت حزب توده ا
  . کردندیرا اجرا م" آژاکس"نقشه " آنان عمال. وقاحت بود
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 به اعضا و هواداران خود دستور ی از تفرقه و خرابکاریري جلوگیران براي    حزب توده ا
اثر  صفوف هواداران حزب بر. کات نفاق افکنان آرامش خود را حفظ کنندي رغم تحریداد عل

ان يخوشبختانه در م. دان بهارستان متوقف ماندي میمقاومت نفاق افکنان در پشت دروازه ها
ن وضع را در توده مردم درک ينامطلوب ا ريدا شدند که تاثي پیق مصدق کسانيهواداران صد

  . نگ شرکت کند يتيران در ميدادند که حزب توده ا" اجازه"کردند و 
ده اند  تفرقه  در صفوف جنبش را که ير  کوشي اخی  از محافل خرابکار در سال های    برخ

ام اندازند و از مقيران بيد شد طبق معمول به گردن حزب توده اي مرداد ماه تشد٢۵از 
 تند یم و شعارهايکرد" یچپ رو"اموزند که در آن روزها يبه ما ب"  بزرگین هايسيتئور"
ن يمخترع آن هم مرتد.  ربط استیب" ن ادعا کاماليا.  شدی میگريم وگرنه وضع طور ديداد

ن نوع ادعاها را يگر که بعدها ايت شاه هستند و هرکس دين سازمان امنيجنبش و مامور
  .راب شده استين منبع سيا ندانسته از ايمطرح کرده دانسته 

  :ن استي چنتيسازمان امن    نوشته 
 نسبت به مقام سلطنت را آغاز یهتاک" ل شد که در آن علناي تشکینگيتي مرداد م٢۵روز     "
دان راه ينگ آن روز شرکت کند اما آنان را به ميتي کرد در میحزب توده سع. کردند
 ی ها شوند و شعارهایوارد صفوف مصدق} !!{ن بود که با فشار ي ها اینظر توده ا. .. ندادند

" یجان عموميه"ک يل به ينگ را تبديتيان آنان قرارداده ميخود را در م} !!{خانمان برانداز 
 نموده یحزب توده را علن...  سازندیران برباد ده خود را عملي نموده نقشه ای خواهیجمهور

توده ... ندياست کشور مداخله نمايس در} !!{" نند لهستانما" ک ي دموکراتیو با شعار جمهور
 یره ميو غ" یجمهور"ابان يابان شاه خي خیابان ها را عوض کرده به جاي ها نام خیا

  ." کردندید و مجسمه ها را واژگون ميچسبان
ک ي دموکراتین گناه ما عبارت بود از اعالم شعار جمهوريد که بزرگ تري کنی    مالحظه م

حداقل، . نبود" چپ روانه"ن کارها يچ کدام از ايه.  کردن حزبی علنی براو کوشش
منحله " حضرتياعل"ه جان يران به جرم سوء قصد عليحزب توده ا. ضرورت لحظه بود
ن جرم ها يحضرت با ارتکاب بزرگ تريحاال که خود اعل.  بودی ساختگیاعالم شد که جرم
ران وجود يت حزب توده اي از فعالیريجلوگ ی برایليگر چه دلي د، کردیاز کشور فرار م

 یران مخالفت مي شدن حزب توده ای و کودتاگران با علنیستيالين که محافل امپريداشت؟ ا
ست و دموکرات يالي و سوسی ملی مدعیاسي سیاما مخالفت سازمان ها. کردند البته مفهوم بود
ه ي توانند توجیونه مگر خودشان چگيبه عبارت د(ه کرد ي توان توجیبودن را چگونه م

  )کنند؟
ران ي حزب توده ای شدن خشک و خالین سازمان ها، علني ای برای    در واقع مساله اصل

 کرد و ی طلب می و خارجیاست داخلي بود که انقالب انجام آن را در سیادينبود، آن تحول بن
 از آن یساسن لحظات حيخ در چنين سازمان ها، مانند تمام اخالف و اسالف شان در تاريا
ا نشدن حزب ي شدن یعلن سر  بریاختالف واقع.  شدندیدند و به ترمز انقالب بدل مي ترسیم

ل بود که به ين مسايبر سر ا کا و اختالف نظريسم آمرياليامپر طرز رفتار با سلطنت و. نبود
 یره تجلي روزنامه مردم و غی از فروش علنیري شدن حزب و جلوگیصورت مخالفت با علن

  .رد کیم
    درباره رفتار با سلطنت، بالفاصله پس از فرارشاه اختالف نظر در جنبش که از مدت ها 

 بخش اعظم هواداران ران ويحزب ا مصدق و. ش وجود داشت به طور مشخص مطرح شديپ
  .دنديان کشي را به محفظ سلطنتن راه ي و از ای سلطنتی شوراليشه تشکيمصدق اند

  :دي گوین مي که در نظر داشت چنیل    خود مصدق درباره راه ح
حضرت را از يشنهاد کنم آن ها تلگراف کنند و نظر اعليران پيات وزيم داشتم به هيتصم    "

چنانچه . ع شده است قصد استعفا دارنديمسافرت بخواهند و به عرض برسانند که در تهران شا
  .ندي فرمای سرپرستف فرما شوند و از مقام سلطنتيب باشد هر چه زودتر تشريمورد تکذ
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 ی صادر شود که مردم خودشان طرز انتخاب شورایب نامه ايتصو... دي نرسیچنانچه جواب
د نظر يم خودشان تجديحضرت خواستند در تصميسلطنت را معلوم کنند تا هر وقت اعل

ن ي ایران برايات وزي مرداد جلسه فوق العاده ه٢٧ن بود که عصر سه شنبه ينظر ا. نديفرما
 یکا از مسافرت آمده بودند و ظهرسه شنبه براير آمرير کبي سفیل شود چون آقايککار تش

 مرداد هم که ٢٨روز چهارشنبه . ان وزرا دعوت نشديعصر همان روز وقت خواستند از آقا
  ١..." دين جانب بمباران گرديش آمد و خانه ايع پيران بود آن وقايات وزي هیروز عاد

 سلطنت یشه مصدق در آن زمان در حدود طرز انتخاب شورايد انديني بی که می    به طور
ست ها هم يرانيران و پان ايحزب ا. د شده استييز تايگر نين مطلب از منابع ديا.  زدیدور م

 داد که ی میشعار جمهور)  سومیروين(فقط حزب زحمتکشان .  بودند حفظ سلطنتخواستار
ه حزب با شعار ييات اجرايه هيو بق کار دو نفر بوده یل ملکيح خليآن هم بنا به تصر

  . مخالف بوده اندیجمهور
  

  :یل ملکي    به گفته خل
 سوم یروي نیران و در رهبري حزب توده ایا مامور مخفيکه گو{آن دو نفر ماجراجو     "
 روز. ارات را به دست گرفتنديحضرت تمام اختيمت اعليبه خصوص پس از عز... }!!بودند
  م؟ يد شعار ضد دربار بدهي دهی چرا اجازه نمی ملکی شد که آقایفن م مرداد، تلفن پشت تل٢٧

 یه ميصدق هم توصمبه ...  دانستمیمن شاهنشاه را مظهر استقالل کشور م. باالخره دادند
   ."ران استيت و استقالل ايمقام سلطنت حافظ تمام. ميلومتر سرحد داريما هزاران ک. کردم

خواسته " مانند لهستان "یما که جمهور" یچپ رو"طالح سر به اص ن اختالف بري    بنابرا
 ها یهر جا که توده ا. ا نهيم يضد دربار بده شعار" ن بود که اصواليبر سر ا. م نبوديباش

 ی هایروين" و ی دادند نه فقط با مقاومت اوباش و ارذل درباریشعار مرگ بر شاه م
 ی روبه رو می جبهه ملیزمان هاد هواداران سلطنت از سايبلکه با مخالفت شد" یانتظام
.  خواستی مانند لهستان نمیت، جمهوري سازمان امنیران، برخالف ادعايحزب توده ا. شدند

  .  خواستیک مي دموکراتی های با آزادیجمهور
  : شودی که همان وقت منتشر شد گفته میته مرکزيه کمياني    در ب

ن بزرگ و ير داخل شاه، دربار، مالکس و ديکا و انگلي کودتا آمریگردانندگان اصل    "
  .سم اندياليه داران وابسته به امپريسرما

 یشيگاه سوق الجيل کشور به پاي و تبدی، غارت منابع نفتیسرکوب جنبش مل:     هدف آن ها
  .است

 مردم ی که اساس آن بر رایميم و رژيان برداريم تا بساط سلطنت را از ميد بکوشيبا    ... 
 کوشند با منحرف یسازشکاران و عوامل استعمار م... مي کشور برقرار سازاستوار باشد در

اساس سلطنت  "ین شاه خائن بود ولين طور وانمود کنند که اي مردم ایکردن افکار عموم
د ي باینهضت ضد استعمار"... ت استيد آن را نگه داشت، سلطنت مظهر مليبا. خوب است

  .سلطنت را براندازد استعمار را در هم شکند و یگاه اصليپا
  ." به رفراندوم گذاشته شودی جمهورید بالدرنگ برافکندن سلطنت و برقراريبا    ... 

  
  ت حکومت    ي درباره ماه-پ 

دن  يکا، برچي آمریسم، طرد مستشاران نظامياليقطع نفوذ امپر ران خواستاري    حزب توده ا
 یاسيس  وی نظامیقراردادهاکا، لغو يآمر ی هایترومن و کنسول گر  اصل چهاربساط

                                                 
درباره مالقات عصر سه شنبه با هندرسن که به {. ٣٨، انتشارات تالش، صفحه ١٣٣۶محاکمه و دفاع دکتر مصدق، چاپ تهران  

}م دادي خواهيشتريح بير انداخت، در صفحات بعد توضيران رابه تاخيات وزيت هيخاطر آن دکتر مصدق چنان جلسه پراهم 1  
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 یک مي را دموکراتین معنا جمهوريو به ا.  بودیاسيان سي زندانین آزادياسارت آور، تام
  ٢ . کردیک جبهه واحد دعوت ميل يروها را به تشکيران همه نيحزب توده ا. دينام

 ارند، ها را در زندان نگاه دی خواستند سلطنت را حفظ کنند و توده ای که ميیها    اما آن
  .است" یستي کمونیکتاتوريد" همانا ین کنند که جمهوريقن تليدند به مردم چنيکوش

ژه  يا سلطنت، بلکه به وي باشد ی    اختالف نظر، نه فقط درباره شکل حکومت که جمهور
 به جبهه واحد ی کلمه و متکیست به تمام معناياليت حکومت بود که ضد امپريدرباره ماه

 الاقل دو نفر به اصطالح مامور حزب یا نه؟ اگر درباره شعار جمهوري باشد ی ملیروهاين
 و به خاطر جلو یه رهبري رغم بقی شدند که علیدا ميپ"  سومیروين "یران در رهبريتوده ا
کا، يسم آمريالي ضد امپری بدهند، در مورد شعارهاین شعاريران، چنياز حزب توده ا!! افتادن

ت يک تمام سازمان ها و شخصي دموکراتی های آزاد وگسترشی ملیروهايضرورت وحدت ن
کا بر زبان يه آمري علیآنان کلمه ا. ساکت بودند"  و مصدق مطلقای وابسته به جبهه ملیها
   .ندد آورینم

که (ا نکردن يابان عوض کردن يا آن سازمان، اسم خين ي این اختالف بر سر کودکينابرا    ب
ل ين مساي تریسر اساس نبود بر)  شدیابان جمهوري خ سال٢۵ابان شاه پس از يسرانجام هم خ
در .  از فرار شاه دچار وحشت شده بودندی وابسته به جبهه ملیسازمان ها. انقالب بود

 ی آنان م١٣٣٠ن يدر فرورد.  به مراتب بدتر از زمان حکومت عال قرار داشتندیوضع
  .دندي ترسی از انقالب مرايرند زي خواستند زمام حکومت را به دست بگی نمیتوانستند ول

 صد بار یامروز عمق انقالب. ت کنندين که انقالب نشود حاضر بودند از عال حماي ایبرا
 ترمز یآن ها برا!! شتريشتر از زمان عال بود و ترس آن ها از گسترش انقالب صد بار بيب

  . بودی زاهدیروزيجه اش پي زدند که نتی دست میکردن انقالب به اقدامات
پس از ": ن شعارهاي مرداد رفته رفته ا٢۶ژه ي مرداد و به و٢۵ن جا بود که از صبح يا    از 

 ی ها گروهی، به شعاراصل"رانيمرگ برحزب توده ا"، "ران استيشاه نوبت حزب توده ا
آنان . ست ها بدل شديراني ها و جناح راست پان ای سومیرويژه ني و به ویوابسته به جبهه مل

 ی و مترقی حزبی به پاره کردن روزنامه هایکودتاچ" ی انتظامیهاروين"م يبا کمک مستق
 را که اغلب در ی نظامیروهاي نی کردند تا بتوانند پایپرداختند و شروع به حادثه ساز

  .ان کشنديخدمت کودتا بودند به م
   کودتا فراهم ینه را براين وضع متشنج زميران متوجه بود که اي    حزب توده ا

 ماي شود لذا حزب دایدارد تدارک م یدي جدیکودتا. ان آرام نشسته انديکودتاچ.  کندیم
  : کردی خود را به مواظبت و مراقبت دعوت می داد و اعضایهشدار م

د يديند دي گوی کنند و می کنند، خودشان مغازه ها را غارت می اخالل میعناصر دربار    "
  !شاه رفت شلوغ شد

 به وجود یني حوادث خونی سومیروي از چاقوکشان نیاان و عده يک درباريبه تحر    ... 
  ٣ ..."آمده است

جاد آشوب و يقصد دارند با ا"  سومیروين"و  ٤ست ها يراني پان ایگردانندگان گروه ها     "
هدف .  را فراهم کنندیدينه توطئه جدي مردم زمیهرج و مرج و حمله به ادارت و خانه ها

  . متهم کنندین است که مردم را به آشوب طلبيا
م که مواظب ي کنی طلب مم و جداي دهیهمقدمان خود هشدار م    به تمام رفقا و دوستان و 

  ٥ ."ار بوديد هشي با... باشندیکات عمال درباريتحر

                                                 
١٣٣٢ مردادماه ٢٧شجاعت،   2  
١٣٣٢ مرداد ماه ٢شجاعت،   3  
وش فروهر در حزب ملت ي  داري رهبرربخش سالم و ملي آن زي. جزيه شدندست ها تيرانيپان ا ي مرداد گروه ها٢٨پس از  
  4  کنديفا مي ايران نقش مثبتيران گرد آمد که در انقالب امروز ايا
١٣٣٢ مرداد ٢٨، )ف بودينده هنوز هم توقي آيبسو(شجاعت   5  
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جاد تشنج و آشوب در ي ای    متاسفانه گوش ها بدهکار هشدار نبود، چرا که سرنخ اصل
ن لحظات با دقت تمام و يس قرار داشت که در ايوجنس سريو انتل" ايس"کا و مقر يسفارت آمر

 مرداد را ٢٨ تا ٢۵ یش در روزهايت هايم روزولت فعاليک.  کردندیطبق برنامه کار م
زها را يار چي کرده، بسیر روزها نوشته و با آن که آنچه نقل کند مخفيبالنسبه مفصل تر از سا

 ی نظامی خبر شکست کودتایوقت مرداد ٢۵ کند که صبح یح مياز جمله او تصر. گفته است
 یشمردن اقدامات" که کرده عبارت بوده است از ین کاريده نخستي را شنیري نصیريو دستگ

  ."د کرديکه پس از آن با
ان ييکايکا و همه آمريت کامل سفارت آمري امن کردین ميت روزولت را تضميه موفق    آنچ

 از طرف ، شدیآن ها ابراز نفرت م نسبت به م تهران بوده، که اگر چه از طرف مردميمق
 دهد ی مرداد دستور م٢۵لذا روزولت همان صبح .  متوجه آنان نبودین مزاحمتيردولت کم ت

  .ل دهندي تشکیک به اصطالح مصاحبه مطبوعاتيکه 
ن يد ستاد ارتش نوشته شده درباره حوادث پشت پرده ايي با تا١٣٣٧ که سال یکتاب      در

  :ده استروزها از جمله گفته ش
 ی وقت روسایس شهربانير رئبپ مديک بعد ازظهر سرتيرداد ساعت  م٢۶روز     "
 حفظ ی احضار کرد و به آن ها دستورات الزم برای ها را به اداره کل شهربانیکالنتر

 ز دستور داده بود کهيبعدها روشن شد که محرمانه ن... آرامش و استقرار نظم صادر کرد
ز ملت يپنج روز رستاخ، " شودیري جلوگی تظاهرات توده ا، مخصوصا المقدور از تظاهراتیحت
  .١١۶، صفحه ١٣٣٧ احمد، چاپ تهران ی، احمد بنی اتابکیران، نوشته منصور عليا

 به همه يیکاي را توسط روزنامه نگاران آمری زاهدیريو فرمان عزل مصدق و نخست وز
  :گفتم: سدي نویاو م. جا ابالغ کنند

 یتهران هستند و آن ها را م  که دريیکايبه سراغ دو روزنامه نگار آمر رود یل ميب    "
 دهند و یل مي تشکی با مصطفی کوتاهیآنجا مصاحبه مطبوعات. ليک مانويآورد به منزل د

 یبعد مصطف.  او نشانده استی را به جاید که شاه مصدق را عزل کرده و زاهدي گویاو م
  ٦ ." برد به سفارتیرا م
، جاسوسان و سفارت "روزنامه نگاران"ان ي ميیا ن فاصلهيد کم تريني بیمچنان که     
  .ستيکا نيآمر

ک ي امن منزل ین جاي امن ببرند و ای را به جاین است که زاهدي    دستور دوم روزولت ا
ن يزم ريست، زين است که در خطر نين منزل ايحسن ا. مرمانيفرد ز است به نام يیکايآمر
 ی میخود روزولت به سراغ زاهد. ک استينزد" ايس"کا و مقر يت آمر دارد، به سفاریخوب

 کرده ی را در چمدانش مخفیفورم سرلشکري داشته و اونیافه فالکت باريرود و او را که ق
  ٧ " بردیمرمان ميبه منزل ز" ايس"ن يبود با ماش

داشتند و نده  دستگاه فرستکايو سفارت آمر" ايس" رابطه با خارج بود که یدستور سوم برقرار
  ٨ . گرفتندیس در قبرس با واشنگتن و لندن تماس ميگاه انگليق پاياز طر

                                                 
  .} همکاران روزولت هستنديک و مصطفيل، ديب. ١٧۶اد شده ، صفحه يت روزولت، کتاب يکرم 

ا يان ادعا کردند که گوي مدافع کودتاچي گذاشته شد و روزنامه هاين مصاحبه در آن زمان به حساب خود سرلشکر زاهدي    ا
ران بود يدر ا" ايس" شناخته ي که از مهره هايرزاهدي اردشيپسر زاهد.  مصاحبه کرده استيخارج! ي با خبرنگاران داخليزاهد

  :خت و به نام خاطرات منتشر کرد و در آن ادعا نمود کهي به هم آميب راست و دروغبعدها مطال
 يمسار زاهديم و تي ولنجک جمع کرديم و در تپه هايدا کردي را که دردسترس بود پي و خارجي  از خبرنگاران داخليعده ا    "
، پنج روز "ميع نموديان خبرنگاران توزيرا م فرمان ي خود را به آنان ارائه داد و بعد عکس هايريفرمان نخست وز" بدوا

  .١٧٢، صفحه ١٣٣٧ احمد، چاپ تهران ي، احمد بني اتابکيران، نوشته منصورعليز ملت ايرستاخ
ک ي.  در آن شرکت نداشتي نبود، خبرنگار داخليمصاحبه با شخص زاهد. ن ادعا به شهادت روزولت سرتا پا دروغ استي   ا

  6 .ييکاي خبرنگار جاسوس آمر بود با حضور ويصحنه ساختگ
  7 ١٩١ تا ١٧٨همان جا، صفحات 

١٧٨همان جا، صفحه   8  
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 ی از فرمان شاه بود تا بتوان آن را پخش کرد و به اتکايیه  نسخه هاي    دستور چهارم، ته
 یه نسخه کمين امر تهيسد که اي نویروزولت م.  جلوه دادیرا قانون" ايس"ت ين فرمان جنايا

  ٩ .مين بزنيم ماشيمجبور شد. دشوار شد
ن روزها ين که در اي هم هست و آن ایشه کردن آن نکته جالبي    در مورد انتشار فرمان و کل

 شد و یان مربوط بود، آزادانه منتشر مي با کودتاچی نوریديعمر آن يکه مد" روزنامه داد"
  .شه و منتشر کرديآن را کل" مرکز"لذا طبق دستور 

  :سدي نوی خاطراتش م دری  نوریدي    عم
ات يان محتوي به من با تلفن اطالع داد که در می الموتی مصطفی مرداد آقا٢٧ظهر     "

شه متن فرمان يکل: ست؟ گفتيگفتم چ. ده استي رسیادداشتي هم با یشه ايصندوق مراسالت کل
 است یري به نخست وزیر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر زاهديحضرت داياعل
  .شه را به صندوق انداخته امين کلي است که من ایر زاهدي اردشیم به خط آقاادداشت هي

  ١٠ ." کادر با عنوان درشتیدستور دادم فرمان را وسط صفحه اول بگذارند تو

 مرداد ٢٨ن فرمان روز يشه ايبا کل" داد" دهد که روزنامه یح مي سپس توضی نوریدي    عم
 به ی که سازمان هايیب در روزهاين ترتيبه ا. ی شد در دست افسران کودتاچیدر آمد و سند
 را ی حزبیران کرده بودند و روزنامه هاينه خود را متوجه حزب توده اي تمام کیاصطالح مل
 یف بود، روزنامه کودتاچيتوق" ندهي آیبسو "ی که حتيی کردند و در روزهایپاره پاره م

 یران نمين متوجه انقالب ا از جانب آی شد و حضرات خطریال راحت چاپ ميبا خ" داد"
اما .  دانستی میآن را خود.  کردیپاره نم" ی سومیروين" را یکودتاچ" داد!! "دنديد
  !! کرد که ضد کودتا بودیرا پاره م" مردم"

 اصفهان و یش فرماندهان نظامي با فرمان شاه پی روزولت اعزام افرادیدستور بعد
 یروهايتوانستند فرمانده ن.  مرداد ماه حرکت کردند٢۶ن افراد دوشنبه يا. کرمانشاهان است

ار فرمانده پادگان کرمانشاه را با يمور بختي تی طرف کنند وموافقت قطعیاصفهان را حداقل ب
 ی خود به سویروي مرداد با تمام ن٢٨کودتا جلب کرده و از او بخواهند که روز چهارشنبه 

  .تهران حرکت کند
 و ی ضد توده ایروهاي که تهران در دست نی مرداد، زمان٢٧م عصر سه شنبه     سرانجا

نان حاصل شده بود يره اطميان هوادار شاه بود و از حرکت هنگ کرمانشاهان و غينظام
 مرداد ماه روز ٢٨سرکردگان اوباش فرمان داد که چهارشنبه " برادران باسکو"روزولت به 
  .موعود است

  
  .م کردي و عمل خواهميآماده ا:     گفتند 

د به دست اوباش آغاز کند تا ظاهر آن ي داند کودتا را باین حال که مي    روزولت در ع
  : استی نظامی اصلیروي داند که نیباشد، م" مردم"حرکت 

رون ي از بيیروهايب ورود نين بود که ترتيم ايدوار باشيم امي توانستی که میزين چيبهتر    "
  ...ا هر دويفهان، کرمانشاه، از اص. صحنه داده شود

اگر مجبور ...  کندیبا تانک حرکت م. د که سرهنگ آماده استي    خبر از کرمانشاه رس
  ١١ ."ميم داشتي خواستیما آنچه را که م... ديشود خواهد جنگ

سد که به اصفهان خود او رفته بود و به کرمانشاهان ي نوی در خاطراتش میر زاهدي    اردش
  ١٢ .زانگان عباس فرپيسرت

  

                                                 
١٣۵٣ مردادماه ٢٧کشنبه ي، روزنامه اطالعات، ي نوريديخاطرات عم  9  

همان جا   10 
اد شدهيت روزولت ، اثر يکرم   11  
١٧٢، صفحه ١٣٧٧ احمد، چاپ تهران ي، احمد بني اتابکيران، نوشته منصور عليز ايپنج روز رستاخ  12  
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 مرداد به بهانه ٢٨ش ازيار که فرمانده لشکر کرمانشاهان بود از مدت ها پي    سرهنگ بخت
 آنان ی از اقدامات احتمالیري جلوگی دارند و برایر اورامانات مقاصد شوميا عشاين که گويا

 یر فرمان خود را براي زیهمواره واحدها  است وی ضروریت ارتش و مانور نظاميتقو
 داشت و به ستاد ارتش مصدق یر آماده نگاه ميبه تهران و نه مقابله با اقدامات عشاحمله 

  ١٣ . کودتا بودی او با ستاد مخفی ارتباط واقعی داد ولیگزارش م
اصفهان و النشاه نوشته اند که هدف از تماس با فرماندهان يپ گي و سرتیر زاهدي    اردش

 مذکور یها  از شهرستانیکيخود را در !" یدولت قانون "یاهدزن بود که يکرمانشاهان ا
ر ي کرمانشاه و اصفهان و سای و انتظامی ارتشیل داده و با اعالم استقالل واحدهايتشک

 نبود با یدي فرماندهان آن تردی اهواز و خرم آباد و کرمان را هم که در شاه دوستیواحدها
ن کرده يدولت مصدق را معف يم و آن جا تکلي مجزا کنرا از مرکزجنوب خود همدست کرده 
  ١٤ ."مييتهران را تصرف نما

      

  ن کنندهييک مالقات تعي -ت 
ن بود يم اي او چنان که گفتیحساب اصل. دي ترسیهنوز از مردم م" ات کودتايفرمانده عمل    "

 یبيست ترتي بایبه عالوه او م.  بکوبدیهر مخالف شاه را به نام توده ا. که جبهه را بشکند
 ی کودتاچی نظامیروهاي در دفاع از شاه باز باشد و نیدست اوباش شاه پرست وبدهد که 

ست مصدق را که در واقع فرمانده کل قوا بود فلج کند تا ي بایاو م. بتوانند آزادانه عمل کنند
  . با کودتا را صادر کنديیاروياو نتواند فرمان رو

 شرکت در ی مرداد برا٢۶ که روز هندرسن یلوکا ير آمرين کار سفي انجام ای    برا
م روزولت روز يه کياو بنا به توص. نظر گرفته شد ، درات کودتا به تهران وارد شده بوديعمل
 یم برايش گفتيمصدق چنان که در صفحات پ.  مالقات کردی مردادماه از مصدق تقاضا٢٧
بعد از ات دولت را که قرار بود همان روز ي قائل شد که جلسه هیتين مالقات چنان اهميا

 ین درخواستيهندرسن چن" قطعا. ر انداختيل شود، به تاخيف شاه تشکين تکليي تعیظهر برا
  .رديه شاه بگي علیمي خواست قبل از مالقات با هندرسن تصمیاز او کرده بود ومصدق نم

 ٢٧ن کرد عصر چهارشنبه يي مرداد تع٢٨ و ٢٧ در مصدقرا ن مالقات که روزش ي    ا
  .رفتمرداد ماه انجام گ

د کند ين مالقات مصدق را تهديا ست دري بای که هندرسن با روزولت داشت می    طبق قرار
 ماندن او در نخست ی شناسد و باقیر مي را نخست وزیکا زاهديو به او اطالع دهد که آمر

اد شده يم روزولت که در کتاب يک.  استیکا و جنگ داخلي با آمريیاروي روی به معنایريوز
دار يد که دوشنبه شب به دي گوین مالقات مي کند در مورد ایمطالب را پنهان م یارياش بس

 ها به یرانين باره که ايند و در اي کند که مصدق را ببیه ميهندرسن رفته و به او توص
ره به ي شوند و غین ها آن ها حمله ور مي کنند، به ماشین ميران توهيم ايان مقييکايآمر

  : هايیکايد که آمريران به او بگوي در مورد حکومت امصدق اعتراض کند و در ضمن
  ١٥ " کنندی می است هواداریاز شاه که سلطان قانون    "

ن ها ي دهد که هندرسن هنگام مالقات با مصدق به مراتب تندتر از ایح مي    روزولت توض
پس هندرسن س.  او بودی دانسته که به قصد اعتالهجرت محمدر يحرف زده و سفر شاه را نظ

کا تمام يان گرفته نشود دولت آمرييکايماتوم داده که اگر جلو مردم در مخالفت با آمرياولت
ا هندرسن يشتر و آيا بين بوده يماتوم هميا اولتيآ.  خواندیران فراميوابستگان خود را از ا

مورد عکس العمل  اما در. ستيحات روزولت معلوم نيا نه، از توضيگر هم گفته يمطالب د
  :دي گویوزولت ممصدق ر

                                                 
  13 ١٧۵همان جا، صفحه 

١٧٩همان جا، صفحه   14  
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 خود را یکه خورده بود، دست و پايآشکارا } هندرسن {ید لوير که از لحن شديجنتلمن پ    "
اجازه . دين کار را بکنيشما استم يل نيما ري سفیبه التماس افتاد که نه آقا" بايگم کرد و تقر

 ن شما موردهناي خواهم داد که هم میبيد، ترتيد ديس را صدا کنم خواهيس پليد که رئيبده
  ١٦ ."رنديژه قرار بگي وحافظت

  : کندی    روزولت اضافه م
س را صدا زدند و دستورات الزم را به ي منزل مصدق را ترک کند پلین که لويقبل از ا    "

  .او دادند
 یس طرفدار شاه را جري پلیروين اقدام سودمند بود و نيم که اي بر آن بودی    بعدها من و لو

  ١٧ ."کرد

ر محمدرضا شاه يصعود مقاومت ناپذ:  به نامیه در کتابيلي ژراردو ویسنده فرانسوي    نو
  : کندیر مي تصوین مالقات را با جمالت روشن تريران ايا

ه کرده اند و چگونه در آن خواهد يش تهي برایهندرسن به مصدق نشان داد که چه دام    "
 بر کشورش حکومت و ی روسیتانک هاند که يل دارد ببي ما واقعاي پرسد، آیاز او م. افتاد

  }!!{ کنند یفرمانده
و نگذارد " بازگرداند" رفت ی که می شود که هندرسن توانست مصدق را از راهی    گفته م

 که بر ضد او يی مقابله با کودتایکه برارد ي پذیمصدق م... ردير تسلط حزب توده قرار گيز
  .ردين است از حزب توده کمک نگيدر شرف تکو

  )ن شده استيي همان فردا تعیخ کودتا براي داند که تاریالبته مصدق نم (   
 يیکايدو مرد آمر.  کندیز را نقل مي رود و همه چیم روزولت ميهندرسن نزد ک    ... 

  ١٨ ." توان کار را آغاز کردیپس اکنون م.  کنندی میاوضاع را بررس

  : داردیه تريراي پیت ساده تر و بي از خدمه کودتا روای نوریدين مالقات عمي    درباره ا
...  را داده بود که چاپ کنمی زاهدیري فرمان عزل مصدق و نخست وزیر زاهدياردش    "

کا به مالقات دکتر ير آمرير کبي هندرسن سفی مرداد در روزنامه ها خواندم که آقا٢٧عصر 
ب يهم ترت ازه دکتر مصدق داشتم تصور نمودم بي که از روحیبا آگاه. مصدق رفته است

 یاسير در افکار و محافل سي تاثین نوع مالقات ها برايرا ايمالقات را خود او داده است ز
  .است

غام ي پاشا صالح تماس گرفتم و گفتم پی علیکا با آقاين جهت با تلفن با سفارت آمري    از ا
ت ي تثبی برایدارد تا از آن بهره بري نمودید که باز هم مالقاتير برسانيکب ري سفیمرا به آقا

   شود؟یاغيدولت 
ر در پاسخ ير کبي سفیک ربع بعد به من تلفن کرد که آقاي.  رسانمیغام شما را مي    او گفت پ

 حايشان وقت گرفتم و صريخودم از ان مالقات از آن مالقات ها نبود بلکه يغام شما گفتند ايپ
ار يرا کشورش دراختيد زيني بیسم ميران را در کام کمونيکا اياعالم نمودم چون دولت آمر

  . با شما نخواهد داشتیگر رابطه اي هاست دیتوده ا
. رندي ها را بگی تظاهرات توده ای دهم جلوی    دکتر مصدق جواب داد من االن دستور م

  ١٩." ح نباشدين استنباط شما صحي کنم ایال ميخ
دم يرالدوله پاسبان ها را دي از دوستان تلفن نمود االن در چهار راه مخیکيغروب بود که     "

م داشتند ير رژيي تغی کردند و تقاضایه شاه نطق ميآنجا عل  ها را که دریاجتماع توده ا
  ٢٠." متفرق نمودند
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 ري هم که وزیقين صدين مالقات حساس مصدق و هندرسن، دکتر غالمحسي    درباره ا
  : دهدین حدود مي درهمیر بود اطالعاتيب نخست وزيکشور مصدق و نا

  مرداد٢٧عصر روز . ست سخت ناراحت شده بودندي ها از نفوذ عناصر کمونيیکايآمر    "
آمده بود با مشاهده } !! {یکا در تهران که تازه از مرخصير آمريکب ري هندرسن سفیماه لو

  :ر آمد و اظهار داشتيدار نخست وزي ها به دیتظاهرات توده ا
ست ها ابتکار عمل را به دست ينم کموني بی که میاناتين جريد با اي نداری    شما وضع خوب

  د کرد؟ي خواهین وضع چه اقداميشما در برابر ا. گرفته اند
شده  ري دین تظاهرات را دادند ولي از ایري دکتر مصدق دستور جلوگیالبته آقا    ... 

  ٢١!"بود
 ها و یوده ا تا اگر مصدق قبالين است که گويا" شده بود ريد"ن که ي از ایقيصد     منظور

در .  کردندی ها کودتا نميیکايد، آمري کوبی خواستند می را که، شاه را نمیقت مردميحق در
بالفاصله پس از مالقات . صادر شد! ار به موقعيواقع دستور حمله به مردم ضد سلطنت بس

 را ی فرمان صادر کرد و هر نوع تظاهرات ضد درباری نظامیهندرسن مصدق فرماندار
. ن شديش تاميش از پيان بييکاي آمریکا و خانه هايت سفارت آمري امن.م کردقدغن اعال

ه مردم يات آنان عليب همه جناين ترتيرا به اي بودند زین دستوريان درست منتظر چنيکودتاچ
  . شدی مصدق گذاشته می نظامی انجام کودتا به حساب فرمانداریو برا

پاسبانان و . ر کرديي تغ مرداد ماه کامال٢٧ هران از غروبن فرمان، اوضاع تي    با صدور ا
ط يسرکوب مردم مح. شاه را جشن گرفته بودند هجوم بردند  که فراریان به مردمينظام
دان ي به منهم اسفندهاو  چهارده آذرده ياوباش آماده به خدمت دوره د.  به وجود آوردیوحشت

  . به دست آنان افتادباي شب تقر١١از حدود ساعت . مدندآ
  .دتا آغاز شدکو

  :ن طور ثبت کرده استي مرداد ماه را ا٢٧هان حوادث بعد از ظهر ي    گزارشگر ک
 شهر به راه ی مرکزیابان هاي که در دست داشتند در خيی مختلف با شعارهایدسته ها    "

 شب ٨ن وضع تا ساعت يا...  دادندی شعار میم جمهوري رژی برقراریه شاه و برايافتاده عل
دان سپه ي از جوانان وابسته به حزب توده در میرين ساعت جمع کثيمقارن هم. تادامه داش

به وسط " رانيزنده باد حزب توده ا" آن نوشته شده بود ید که رويک پارچه سفيجمع شدند و 
  .دان آوردنديم

ت اخطار کردند يدان شدند و به جمعيون پاسبان و سرباز وارد ميد که چند کامي نکشی    طول
  ...ديشومتفرق 
 اطراف یابان هاي آوردند و مردم را تا داخل خیت هجوم ميک بار به جمعيقه يچند دق     هر
 ن گازيدند و باالخره ماموري کوبی کردند و عقب ماندگان را با تفنگ و باتون میب ميتعق

  ... از آنان را سخت مضروب کردندیاشک آور به کار بردند و عده ا
 دست یگ خود را رو که تفنیگرفته و درحال کنندگان قرار اهر    سربازها در جلو صف تظ

ن، برقرار باد مشروطه، نابود باد حزب توده شعار ي خائند زنده باد شاه مرده با کردندیبلند م
ه شاه ي کردند و هرکس را که علیب مين تظاهرکنندگان را تعقين وقت ماموريدر ا.  دادندیم

زه نقش ياثر اصابت سرن  داد بریه شعار ضد شاه مک جوان کي.  گرفتندی داد میشعار م
در .  زدندیدند مي رسیب پرداختند به هرکس که ميسپس به تعق.  درآمدین شد و از پايزم
  . بازداشت شدندیريان عده کثين جريا

 یم سلطنتيه رژي فروختند و علی م حزب را علنایحزب توده ارگان رسمجوانان      ...
 سوم هنگام فروش یرويست و نيراني و افراد حزب پان این انتظاميمامور.  دادندیشعار م

  . کردندی کردند و روزنامه آنان را گرفته پاره می ها حمله میروزنامه مردم به توده ا
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ه ي طرفدار سلطنت کلی که سربازهايیافت تا جاي    کار پاره کردن روزنامه کم کم توسعه 
 شاه نوشته بودند از دست روزنامه فروش ها هي علی عصر را هم که مقاالتیروزنامه ها
  . کردندیگرفته پاره م
 ی و شاه آباد دسته های، منوچهری، فردوسی الله زار، اسالمبول، نادریابان هاي    در خ

  : زدندیاد ميدند و فري دویبه دنبال تظاهرکنندگان م"  مرتبای انتنظامیروين
  ."برقرار باد سلطنت"    

ن طرف و آن يپارچه جنجال شده بود و مردم اکي  شهریابان هاي خ    مدت سه ساعت وضع
 رينان نداشت و اغلب زيچکس به وضع خود اطمي شده بود که هیدند و طوري دویطرف م

  . شدندی افتادند و مصدوم میدست و پا م
 چپ حمله ور یت هايابان ها به راه افتادند و به جمعين وضع طرفداران شاه در خي    در ا
ک يه و اموال آن ها را به تاراج بردند و هر ياثاث  ها حمله شد وی به چند مرکز توده ا.شدند

  ٢٢ ." ها را غارت کردندیچند مغازه مربوط به توده ا.  زدندیدند مي دی ها را میاز توده ا
 ین که به خوبي مرداد با احساس شعف و لذت از ا٢٨ دریروزيان پس از پي    کودتاچ

. دندي بالیت خود قرار دهند به خود ميله انجام جناي را وسید ضد توده ايتوانسته اند جو شد
 و ٢۵ یسند که در روزهاي نویاز جمله م" رانيز ملت ايپنج روز رستاخ"سندگان کتاب ينو
سربازان   مرداد افسران و درجه داران شاه پرست در پادگان ها جلسات محرمانه داشتند و٢۶

 مرداد ٢۶دراردوگاه شمس آباد شامگاه .  کردندیک ميحره مصدق و به سود شاه تيرا عل
. دندي کشی شاه هورا می دادند و برایه مصدق شعار ميک ربع ساعت عليان مدت ينظام
 یسرهنگ اشرف(پ ي خواست ماجرا را با تلفن به فرمانده تی کوهستان٣پ يس ستاد تي رئیوقت

ن ي ایگفت که به جا  گزارش نداد وگزارش کند، او مجال)  تهران هم بودیکه فرماندار نظام
  .     ها بفرستی مقابله با توده ای سرباز برایحرف ها عده ا

  :ديبه نوشته خود کتاب توجه کن
 یادي کرد که تعداد زید مي مجال صحبت به او نداد و پشت سر هم تاکیسرهنگ اشرف    "

.  ها بفرستدی توده ایکوب سریدان توپخانه براي و می اسالمبول و نادریابان هايسرباز به خ
 بود سرگرد زند آن با ی که فرماندهید دو گروهان از هنگ نادريپ رسين خبر به تي ایوقت

افت خوشحال شد و يت اطالع ين ماموري سرگرد زند از ایوقت. ابان اسالمبول شديمامور خ
...  شدن سربازان و درجه داران و افسران شاه دوست خود را انتخاب و از هنگ خارجيبهتر
 ساخته و ی ها را به شدت متواریدند توده اي شهر رسیابان هاي به خین دو گروهان وقتيا

 که برداشته ی مهلکیاثر زخم ها ر کردند و دو نفر هم دري نفر را دستگ٧٠ب يهمان شب قر
  ٢٣ ."بودند کشته شدند

فا يبرد کودتا اشي در پیار فعاليز نقش بسي مرداد ن٢٨ن سرگرد زند در روز ي همی    واحدها
  .و شرکت نمودنديکردند و در اشغال راد

  :سدي نوی مرداد م٢٧خاطرات مربوط به   دریانوريق کي    رف
ش دهندگان ضد ي به نمای نظامیس و فرمانداريانه پلي مرداد حمله وحش٢٧عصر روز     "
زدند و  یانه مي زنده باد شاه مردم را وحشیس با شعارهايسربازان و پل. م آغاز شديرژ
نفر از  ۶٠٠ش ازيدر آن عصر تنها در تهران ب.  نمودندی کردند و بازداشت می میزخم

 به ارتباطات حزب ما که به یادين بازداشت ها صدمه زي بازداشت شدند و ایمبارزان حزب
  ."ابان بود وارد آورديخ  و دريی بودن تنها سرپایعلت مخف
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