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  نهمفصل
 »1331ام تيرقيام ملي سي«

 
 
 
 
 

 كند دكتر مصدق به توطئه هاي دربار و امپرياليسم توجه مي-1
يت گارنر به نمايندگي از بانك بين المللي اوج تماس هاي هندرسن با مخالفان مصدق هم زمان بود با حضور هئ

در افشاي پيشنهادهاي گارنر و آشكار ساختن دام هاي حيله و   »بسوي آينده«هيچ روزنامه اي مانند . توسعه و ترميم
 . كوشش نكرده است»پرودهم« و »ريبر«تزوير 

الت جز طرح انتقادهاي آبكي و جبهه آزادي، شاهد، باختر امروز و همه روزنامه هاي طرفدار مصدق در بهترين ح
افشاي مواد پيشنهادهاي پيچ در پيچ و گمراه كننده ميسيون . افزودن چند شرط به پيشنهادهاي بانك كاري نكرده اند

گارنر همراه با اوج گرفتن امواج ضدآمريكائي در تهران، دكتر مصدق را يك قدم بزرگ از جناح راست جبهه ملي 
اين خود پيروزي بزرگي براي جبهه . يت فساد ناپذير مصدق را به نمايش گذاردجدا كرد و يك بار ديگر شخص

 .دموكراسي بود
در حزب ايران نيز مهندس حسيبي و عبدالحسين دانشپور توضيحاتي درباره تشابه بسياري از مواد پيشنهادي بانك 

ي به ميدان داري بقائي ـ مكي اما جناح راست جبهه مل. با پيشنهادهاي استوكس و جكسون و گس گلشائيان  دادند
حتي پيام مشترك ترومن و چرچيل هم نتوانست مصدق را .  نويسان از پيشنهادهاي بانك حمايت كردند»شاهد«و 

پيام ترومن و چرچيل براي ايران زيان آور است و  «:به دولت انگليس نزديك كند و به نوشته ايدن مصدق اظهار داشت
 1.» ها خر نيستند و ديگر نمي توان آنها را با اظهارات دوستانه فريب دادبه سفير آمريكا گفت كه ايراني

بنابراين، توافق امپرياليسم آمريكا و انگليس . مصدق پيام مشترك چرچيل ـ آيزنهاور را هم به همين طريق رد كرد
 نفري از 40تحد اولين اثر زيان بارش را در ايجاد يك جبهه متحد عليه مصدق نشان داد و عالوه بر يك گروه م

 نفر از 19مخالفين سرسخت مصدق در مجلس كه توانستند امام جمعه تهران را به رياست مجلس بگمارند 
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فراكسيون به اصطالح جبهه ملي در مجلس كم و بيش به مخالفت با مصدق برخاستند و حائري زاده اين گرگ 
 .داشت، ضديت با مصدق را شروع كردباران ديده و مار خوش خط و خال كه يد طوالني در مخالف خواني 

 به طرفداري از مصدق كه صداي جمال امامي را خفه مي كرد، ديگر 16آن شور و حرارت بقائي و مكي در مجلس 
مكي و بقائي و شمس قنات آبادي ديگر در مقابل عربده جوئي هاي ميراشرافي و گنجه اي كه علناً . وجودنداشت

 .صورت جلسات مجلس سند اين مدعا است.  لبخند زنان سكوت مي كردندبه مصدق فحش و ناسزا مي گفتند ،
همين صحنه هاي دلخراش نامردمي ياران، عالوه بر آنكه مصدق را رنجيده خاطر مي كرد، به فكر مقابله و چاره 
 از انديشي مي انداخت و تقاضاي اختيارات تام براي تدوين و تنظيم قوانين بدون تصويب مجلس، يگانه راه فرار

 .مشكالت به نظر مي رسيد
 ماه عالوه بر آنكه دردي را دوا نكرده است، به دشمن تراشي 6معلوم شد كه گرفتن اختيارات از مجلس براي مدت 

به اين جهت، جبهه ملي نتوانست از تقاضاي . و دادن بهانه به دست دربار و شاه و ساير مخالفين انجاميده است
مي توان گفت كه حسين مكي و بقائي و آيت اهللا كاشاني به هيچ . مل آوردجدي به ع اختيارات مصدق حمايت

وجه با دادن اختيارات به دكتر مصدق موافق نبودند و جريانات بعدي كه به بروز مخالفت آيت اهللا كاشاني با تمديد 
 و تعطيلي از مجلسي كه دكتر مصدق براي جلوگيري از فترت. اختيارات منجرشد، مويد اين نظر و حقيقت است

 نفره كه در 12مشروطيت و ترس از ساقط شدن دولت خود سعي در سر هم بندي آن داشت، اينك فقط يك گروه 
 .راس آن دكتر شايگان و محمود نريمان قرار داشتند، از مصدق حمايت مي كردند

 طبق ماده  نخست وزير در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي حضور يافت و پيشنهاد كرد1331 تير ماه 23روز 
تنظيم واحده اي به او اجازه داده شود ظرف شش ماه لوايح مربوط به امور مالي، اقتصادي، بانكي و استخدامي را 

 2.كند و پس از آزمايش، لوايح مزبور را براي تصويب نهايي به مجلس تقديم نمايد
ري آن بود و با شناختي كه از انتخاب اين ابتكار غيرقانوني دكتر مصدق در واكنش به انتخاباتي بود كه دولت او مج

شدگان داشت و با اطالع از دست اندازي قواي ارتش و دربار و عوامل اجرايي انتخابات و شخصيت هاي جبهه 
ملي و بيش از همه شخص آيت اهللا كاشاني و بقايي و مكي در زمينه وكيل تراشي در حوزه هاي تهران و كاشان و 

بوالحسن حائري زاده از مشهد و يزد، از آن به شدت ناراضي بود و با توجه به اينكه ساوه و اهواز و وكيل تراشي ا
مي ديد يك عده الت و چاقوكش دور و بر ميراشرافي را گرفته اند و شعبان بي مخ و عشقي و امير موبور هم 

يشه است و حتي آن هميشه به دنبال بقايي و مكي هستند و به جاي جمال امامي، ميراشرافي مانندي كه بي اصل ور
اندازه جسور است كه با پشت گرمي به دربار و ملكه مادر رئيس شهرباني مصدق را به توهين و ضرب و شتم 

اين بود كه هم از مجلس سنا و هم از مجلس شورا . تهديد مي كند، فهميد كه به دست خود چه آشي پخته است
نيد و اين در حالي بود كه هنوز رسماً برابر سنت و از هر دو مجلس نيز جواب رد ش. تقاضاي اختيارات كرد

پاسخ مجلس سنا به شدت منفي بود . هدف او آن بودكه وضع مجلسين را بسنجد. پارلماني كابينه معرفي نكرده بود
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استدالل حقوقي و دفاع منطقي دكتر . و در مجلس شورا هم گروه اصلي طرفدارانش نتواستند مجلس را رام كنند
 .سته مصدق آنچنان محكمه پسند وقانع كننده نبودشايگان از خوا

مخصوصاً در حوزه ارتش و قواي مسلح كه بيشترين نارضايتي دكتر مصدق را موجب شده بود، سرجنبانان مجلس 
اختيار ارتش و قواي مسلح را به اعليحضرت همايوني مختص و او را فرمانده كل قوا مي دانستند و معتقد بودند كه 

اين اوضاع واحوال دكتر مصدق را به كناره گيري . يچ كس را حق دخالت نيست مگر شخص شاهدر اين عرصه ه
 روز در آمريكا به اميد حل مسئله نفت و اخذ وام به سر برده و 42از طرفي با توجه به اينكه . وسوسه مي كرد

ن جرات و جسارت در دست خالي برگشته بود، كار دولت خود را تمام شده مي دانست و از طرف ديگر آن ميزا
اين اشراف زاده پارلمانتاريست وجود نداشت كه قضايا را با مردم در ميان نهد و از دخالتهاي دربار و ملكه مادر و 
فرماندهان متنفذ ارتش و خوانين ايالت و دخالت هاي علني سفارت انگليس و علماي درباري و آيت اهللا كاشاني 

البته به توصيه هندرسن هنوز به كمك آمريكا دلگرم بود و حضور . ا باال بزندبا توده مردم سخن گويد و پرده ها ر
هنوز عقيده داشت كه اگر .  ترومن رادليل حمايت آمريكا مي دانست4هيئت مستشاري نظامي آمريكا و اصل 

فضاي آمريكا را قانع كند كه عدم كمك مالي به دولتش موجب تقويت كمونيسم در ايران مي شود و با توجه به 
سياسي آمريكا كه در اين زمان براثرسلطه مك كارتي بر شئون مختلف اياالت متحده حاكم بود كه خود را مجري 

مي ) البته از جمله ايران(وظيفه الهي كليساي انگلوپروتستانيسم آمريكا در جلوگيري از كمونيسم در همه جهان 
يران را در مقابل ادعاهاي شركت نفت جنوب بيمه دانست، تصور مي كرد كه غول سازي از كمونيسم مي تواند ا

اما همين غول سازي از كمونيسم كه حربه اوليه دكتر . بدين جهت استقامت مي كرد و اميد به پيروزي داشت. كند
مصدق و جبهه ملي بود، به دست دولت چرچيل افتاد و او بهتر و بيشتر از اين حربه استفاده كرد و به دولتمردان 

ا به رهبري ژنرال ايزنهاور و جان فاستردالس و آلن دالس كه شيفته اصول مك كارتيسم بودند، تفهيم جديد آمريك
امري كه خود به محال بودن . كرد كه شخص مصدق اگر در قدرت نخست وزيري بماند كمونيسم پيشرفت مي كند

 .اما براي پيشرفت برنامه خود به اين دروغ بزرگ احتياج داشت. آن يقين داشت
ين غول ساختن از كمونيسم توسط دكتر مصدق و بقايي و خليل مكي و آيت اهللا كاشاني و نيز حوزه علميه قم و ا

منابر شيخ محمد تقي فلسفي واعظ و شيخ عبداله تهراني واعظ كه مساجد و تكاياي تهران را در دست داشتند ، 
 كه با دست دكتر مصدق و بقائي و خليل بيش از همه به زيان حكومت ملي مصدق تمام شد و اين مائده اي بود

ملكي بر سرسفره دولت چرچيل گذاشته شد و آن روباره پير كهنه كار سياست و مسلط به سياست و جو اجتماعي 
 .و دولتي اياالت متحده آمريكا به خوبي و زيركي تمام از آن استفاده كرد

آن هم به دست . دد سرنگوني دولت او بودنداين بود كه مصدق دست خالي از آمريكا مراجعت كرد و اينك درص
 .همين مجلسي كه علي الظاهر ساخته و پرداخته خود دكتر مصدق بود

مذاكرات طوالني زنده . عربده جوئي مخالفين مصدق فقط با حضور توده مردم در مقابل مجلس پاسخ داده مي شد
يوخ سنا كه سرسپرده شاه و دربار بود، اخذ مجلس ش. ياد مصدق با شاه و نمايندگان مجلس شورا به نتيجه نرسيد

در چنين اوضاع و احوالي كه خدعه ها و . تصميم درباره دكتر مصدق را به صاحب اختيار خود واگذار كرده بود
 تير روزنامه 25ناگهاني و بدون انتظار مردم، روز . بندوبست ها عليه مصدق ادامه داشت،دكتر مصدق استعفا كرد
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 تيرماه 26ولي روز . خبر تشكيل كابيته و راي اعتماد مجلس سنا را به مصدق منتشر كردند  »العاتاط« و »كيهان«هاي 
 :نامه دكتر مصدق به شرح زير در مطبوعات منتشر شد

 چون در نتيجه تجربياتي كه در دولت سابق به دست آمده 1331 تيرماه 25پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي 
 موقع حساس ايجاب مي كند كه پست وزارت جنگ را فدوي شخصا عهده دار شود و اين كار مورد پيشرفت كار در اين

البته بهتر است كه دولت آينده را كسي تشكيل دهد كه كامال مورد اعتماد باشد وبتواند منويات . تصويب شاهانه واقع نشد
 .شاهانه را اجرا كند

 3فدوي دكتر محمد مصدق. ان شروع كرده است پيروزمندانه خاتمه دهدباوضع فعلي ممكن نيست مبارزه اي را كه ملت اير
 

  مالقات با شاه و استعفاي مصدق-2
 مصدق براي مشورت و تبادل نظر در مورد وزيران جديد به ديدن شاه رفت و 1331 تير ماه 25وز چهارشنبه ر

ات را كه سالها در پرده ابهام بود، مصدق فقط براي تني چند از دوستان يكرنگ و صميمي اش تفصيل اين مالق
 انتشار كتاب مذكور قبل ازتا .  در  كتاب خاطرات و تالمات نيز نوشته استبود و سالها بعدمانند اللهيار صالح گفته 

د كه مصدق پست وزرات جنگ را فقط گفته مي ش.  توضيحي منتشر نشده بود،دربارة استعفاي ناگهاني مصدق
خواسته و شاه هم نپذيرفته است وهمين شايعه جرقه هاي اعتصاب عمومي و بعد قيام سي ام تير را به دنبال 

 .شد  اما حقايق ماجرا از توده مردم كه هميشه پشتيبان مصدق در مشكالت امور بودند پنهان نگاه داشته مي*.داشت
فدهم مجلس شوراي ملي و هئيت رئيسه اي كه از دل آن مجلس بيرون آمده به مصدق از نتيجه انتخابات دوره ه

 به هواداري از شركت نفت جنوب و كنار آمدن  او مي دانست كه چرا چنين نمايندگاني كه علناً.شدت ناراحت بود
 طرد استعمار با انگلستان شاخ و شانه مي كشند به درون مجلسي كه مي بايست مظهر اراده ملي در استقالل طلبي و

 . راه يافته اند،باشد
او از ارتش ايران كه تحت فرماندهي شاه . مصدق همه اين كارشكني ها و سنگ اندازي ها را از دربار مي دانست

بود به شدت ناراضي بود و مي دانست كه قواي مسلح ايران كه در پادگان ها و لشكرهاي شرق و غرب و شمال و 
منشاء فساد ايران را .  به آساني مي توانند وكيل تراشي كنند، قدرت مسلط هستند داراي پايگاه و و مركزجنوب

از .  به سوابق امراي ارتش و سياستمداران وابسته به دربار پهلوي آگاه بود.دكتر مصدق بهتر از همه مي شناخت
او مي دانست . اشتروابط صميمانه و غالمانه اكثر شخصيت هاي سياسي ايران به سفارت انگلستان آگاهي كامل د

                                           
 1331 تير ماه 26كيهان  -3

كـنم كـه   اكنون اعتـراف مـي  «: ها بعد به خطاي خود در مورد استعفاي ناگهاني اقرار كرد و نوشت        مصدق سال   مرحوم دكتر  -*
مواجـه   داد و با مخالفت صريح مردم     السلطنه آن اعالميه كذائي را نمي     چنانچه قوام . راجع به استعفاء خطاي بزرگي مرتكب شدم      

-شد و زحمات هيئت نمايندگي ايران بـه هـدر مـي            دولت انگليس تمام مي    كار به نفع  ... دادشد و دولت خود را تشكيل مي      نمي
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كه هم شاه وهم ملكه مادر و هم اشرف به وكيل تراشي دست زده اندو نمايندگان آنها توسط وزارت كشور خود او 
او به دخالت گسترده آيت اهللا كاشاني در انتخابات دوره هفدهم و باج گيري و زدوبند پسران . در مجلس نشسته اند

كه حسين مكي و دكتر مظفر بقائي و حائري زاده و دكتر حسين فاطمي  مي دانست .  داشت اطالعآيت اهللا كاشاني
همه اين خبرها از مجاري مطمئن به دست دكتر . هم دست به اعمال نفوذ در مناطق و حوزه هاي انتخابي زده اند

به همين جهت براي اولين بار در تاريخ مشروطيت در موقع افتتاح مجلس اين مفاسد و حضور . مصدق مي رسيد
ايادي استعمار را در لباس نمايندگي مجلس شوراي ملي طي نامه اي به اطالع مجلس شورا رساند واز نمايندگان 

 . مصدق مقداري پرده ها را باال زده بود.كاري كه امكان پذير نبود. مجلس خواست كه خود افراد ناباب را طرد كنند
نامه وابستگان به دربار و استعمار با اعالم مخالفت  صف بندي طرفداران مصدق در اعالم مخالفت با اعتباراما 

متقابل روبه رو شد و سرآخر كار به مصالحه كشيد وحتي يكنفر از به اصطالح نمايندگاني كه به ضرب و زور 
 با رد اعتبار نامه مواجه نشدند و اينان خيلي قرص و محكم بر صندلي نمايندگي ،ارتش وارد مجلس شده بودند

 گرداننده مجلس هفدهم شدند و در اولين قدرت نمايي امام جمعه تهران دكتر سيدحسن امامي را مجلس نشستند و
همه اين بازي هاي پارلماني .  به رياست مجلس نشاندند،كه از شهر مهاباد مركز سني نشين ايران انتخاب شده بود

 ماهه 6تقاضاي اختيارات . ر كنداز چشمان تيزبين مصدق مخفي نماند و مي دانست با چنين مجلسي نمي تواند كا
 اما استعفاي بدون مقدمه مايه .در چنين شرايطي مصدق تصميم به استعفا گرفت. هم معوق ماند و تقريبا رد شد

قدرت . اعتباري انتخابات دوره هفدهم را اعالم كند بياين جرات وجسارت در دكتر مصدق نبود كه. آبروريزي بود
ود و مالقات هاي حسين عالء و گردانندگان جبهه ملي و وكالي متنفذ مجلس، انحالل مجلسين هم دست شاه ب

 عالوه بر آنكه مستقل ، اما براي آنكه در انتخاب كابينه محكم كاري كند.مصدق را تا حدي اميدوار به همكاري كرد
 را هم از شاه جنگ و اداره ارتش پست وزارت  و هيچ وزيري از نمايندگان منتقد مجلس را قبول نكرد،عمل كرد

مطالعه اين حقايق معلوم مي كند كه از اساس، امر به . مصدق سالها بعد حقيقت ماجرا را نوشت. درخواست كرد
ايجاد مجلسي بود كه نمايندگان جمعيت ملي ضد استعمار و شخصيت هاي مترقي هواداران آن جريان سياسي به 

يه بود و برهمين  مبنا دخالت ارتش را در انتخابات شاه به شدت نگران همين قض. هيچ وجه داخل مجلس نشوند
: مصدق درباره مالقاتي كه با شاه در مورد انتخابات مجلس هفدهم داشت مي نويسد. مجاز و قانوني مي دانست

  *فرمايشات ملوكانه و عرايض من كه فقط مربوط به انتخابات دوره هفدهم بود در حدود شش ساعت در آن روز طول كشيد«
نكه اعليحضرت همايون شاهنشاهي فرمودند اگر افراد چپ وارد مجلس بشوند چه خواهيم كرد؟ عرض شد بعيد به نظر مي تا اي

بر فرض اينكه چند نفر هم وارد مجلس . رسد با احساساتي كه اكنون در مردم ما هست افراد چپ بتوانند موفقيت حاصل كنند
كه سرانجام موافقت فرمودند . ان آن را مردم انتخاب كنند تاثير  نداردمجلسي كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگ. بشوند

دولت تصميم گرفت اول حوزه طهران را شروع كند و بعد در صفحات شمال چونكه دولت مسلط بر . انتخابات آزاد باشد
ترس ورود احزاب چپ به در طهران چون بيش از ساير نقاط مردم در انتخابات نظارت داشتند و دربار هم از ... اوضاع نبود

                                           
ساعت اول ورودم از آمريكا به پيشگاه :  زيرا مي نويسد.تاريخ اين مالقات بالفاصله بعد از مراجعت از آمريكا است -*
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 و انتخابات جريان خود را به طور آزاد طي مي ]يعني موافق انتخاب كانديداهاي جبهه ملي بود[مجلس با نظر دولت موافق بود 
 4.»كرد، از افراد چپ حتي يك نفر هم انتخاب نشد و آنها از نفر سيزدهم به بعد قرار گرفتند

محدود كردن آزادي و ناديده گرفتن حقوق كارگران و دهقانان و مصدق و رجال جبهه ملي توجه نداشتند كه 
 .خواه و مترقي به نفع دشمنان سوگند خورده ملت ايران تمام مي شودروشنفكران مبارز و عدالت

هاي گذشته جريان انتخابات تهران را تشريح كرديم و نشان داديم كه نحوه دخالت احزاب زحمتكشان در صفحه
 و حسين مكي به اتفاق شعبان بي مخ و عشقي و امير موبور و حسن كچل همراه پاسبانان و بقائي و خليل ملكي

 ارتش و حزب پان ايرانيست وحزب ايران و سازمان مجاهدين اسالمي شمس قنات آبادي چه 2نيروهاي ركن 
رگران از صف فجايعي ايجاد كردندو انتخابات مجلس هفدهم در تهران با تقلب و بيرون راندن دانشجويان و كا

اما به هر حال نامزدهاي جبهه .ها آفريدها نيز دخالت ارتش و احزاب ملي حادثهراي به اتمام رسيد و در شهرستان
 نتايج ديگري داشت كه ارتش و درباراما در ساير نقاط كشور كار دخالت . ملي در تهران موفق و انتخاب شدند

 از وكالء نمايندگان% 80ر انتخابات ساير نقاط كه من تصور مي نمودم ولي د «:شخص دكتر مصدق در آن باره مي نويسد 
 در عمل معلوم شد كه دولت 5.»مردم باشند، وقتي كه مجلس افتتاح گرديد دولت بيش از يك اكثريت ضعيف موافق نداشت

 مصدق در اين مجلس نه تنها اكثريت قابل توجهي ندارد بلكه كامال در اقليت به سر مي برد 
از نظر مصدق آن اكثريت ضعيف .  هنوز نقاب ها از چهره برداشته نشده بود1331ر آن روزهاي اول تيرماه اما د

مورد قبول نبود و براي آن كه دست ارتش را از دخالت در اموري كه به نمايندگي اجرائي دربار عمل مي كرد، قطع 
اد وزارت جنگ و سلطه دولت بر ارتش را كند، سمت وزارت جنگ را در ليست كابينه به نام خود نوشت و پيشنه

 .در حضور شاه مطرح كرد
معلوم شد كه مجلس هفدهم با همه كوس و كرناي آزادي انتخابات، مجلسي . چشمان مصدق تازه باز شد بود

است كامال دست نشانده استعمار و دربار و حتي در انتخابات تهران كه ظاهرا در آن از طرفداران مصدق انتخاب 
ضديت با دولت مصدق را در عمل همان نمايندگان جبهه ملي .  نفر كامال ضدمصدقي هستند12اكثريت آن شدند، 

پيروان آيت اهللا كاشاني و حسين مكي، مظفر بقائي، ابوالحسن حائري . و به اصطالح مصدقي تهران شروع كردند
ي زهري نيز كه نوچه مظفربقائي و عل. زاده، زهري، راشد واعظ و مشار اعظم در صف مخالفين مصدق قرار گرفتند

از نمايندگان و رهبران درجه اول حزب زحمتكشان بود و سوابق ننگيني در داشتن رابطه با پايگاه سيا در تهران به 
داشت، در آخرين ) سرلشكر پاك روان بعدي و رئيس ساواك ايران(هم زد و روابط صميمانه اي با سرگرد پاكروان 

 .  وي را استيضاح كردروزهاي حكومت مصدق دولت
 قبل از ظهر كه به پيشگاه ملوكانه شرفياب شدم اين پيشنهاد را نمودم 31  تير سال * 26اين بود كه روز «: مصدق مي نويسد

پس بگوييد من چمدان خود : كه مورد موافقت قرار نگرفت و اعليحضرت همايون شاهنشاهي فرمايشاتي به اين مضمون فرمودند
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كه چون هيچ وقت حاضر نمي شدم چنين كاري بشود فورا استعفا دادم و از جاي خود حركت . ين مملكت برومرا ببندم و از ا
كردم، ولي اعليحضرت پشت درب اتاق كه بسته بود ايستاد و از خروج من ممانعت فرمودند اين كار مدتي طول كشيد، دچار 

 بعدازظهر اگر از من به شما خبري 8 دادند فرمودند تاساعت حمله شدم و از حال رفتم و پس از بهبودي حال كه اجازه مرخصي
نرسيد آن وقت استعفاي خود را كتبا بفرستيد و چنانچه براي من پيش آمدي بكند از شما انتظار مساعدت و همراهي دارم كه 

 6.»عرض شد به اعليحضرت قسم ياد كردم و به عهد خود وفا دارم
 بعدازظهر منتظر مي ماند، آن وقت استعفا نامه را مي 8د و تا ساعت مصدق راه خانه خود را در پيش مي گير

 .نويسد و به دربار مي فرستند
هاي ملي و هيچ يك از شخصيت. دكتر مصدق بعد از نوشتن استعفا دستور داد در خانه را به روي همه ببندند

 سالها بعد.  تماس بگيرنداعضاي فراكسيون نهضت ملي نتوانستند در چنين روز سخت و حساس با دكتر مصدق
 25حسين مكي در كتاب سياه كه مملو از راست و دروغ است و در پنج جلد انتشار يافت، مدعي شد كه غروب 

داستان سي تير . تير با مصدق تماس گرفته و به منزل وي رفته و خواهش كرده است كه در اتاق را به رويش بازكند
م سي تير در سلسله مقاالتي نوشته است كه اساس آن بر اطالعات حسين  را مجله خواندنيها در سالگرد قيا1331

حسين مكي شرح مالقاتش را با دكتر مصدق در . مكي استوار است كه در اختيار اميراني مدير مجله قرار داده بود
لت اين ها دو«:  كتاب سياه شرح داده است ومدعي است كه به دكتر مصدق گفتم5 جلد 235 الي 232صفحه هاي 

بنابراين موضوع ندارد مردم . اگر فكر مي كنيد دوباره شما را به كار دعوت مي كنند اشتباه مي كنيد .بعدي را هم تعيين كرده اند
در اين موقع دكتر مصدق به ياد مهرباني هاي بي حد و حصر و مالطفت هاي شاه در آخرين دقايق . ندانند چرا استعفا كرده ايد

مكي استدالل مي كند كه اگر علت استعفا . با آن همه محبتي كه به من كرد چطور چنين چيزي بنويسم: مالقات افتاده مي گويد
دكتر مصدق قانع مي شود و با اضافه كردن عبارت پيشنهادي من به . را نگوييد، شما را مسئول و استعفا را فرع خواهند دانست
 سپس مشهدي مهدي را صدا كرده مي گويد اين كاغذ را خودت ببر استعفانامه موافقت مي كند و استعفاي خود را مي نويسد و

 7.»كاخ سعدآباد بده و رسيد بگير
هيچ يك از . اين تنها راهنمايي و رهنمودي بود كه در اين اوضاع و احوال به مرحوم دكتر مصدق ارائه شد

او مي توانست در چنين . ه نكردندسردمداران جبهه ملي با مصدق ارتباط نداشتند و مشاوره اي از اوضاع به او ارائ
روزهاي حساس و سختي كه توده هاي وسيع مردمي آمادگي هر نوع مقابله با مركز توطئه هاي امپرياليسم يعني 

مصدق موظف بود اعمال نفوذها و توطئه هاي دربار و . دربار را داشتند، حقيقت امر را براي مردم روشن كند
هاي دربار و سفارت مصدق حداقل مي توانست توطئه. راي مردم توضيح دهدامپرياليسم آمريكا و انگليس را ب
اما هنوز به عنايت و كمك آمريكا اميدواري داشت و داشتن چنين توقعي از دكتر . انگليس را براي مردم شرح دهد

مستمر اين حق ملت ايران بود كه بداند دربار پهلوي با همدستي . بينانه بودمصدق در آن شرايط خيلي خوش
 .سفارت بريتانيا موجبات استعفاي مصدق را فراهم كرده است
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مصدق مي بايست در چنين روز حساس و سرنوشت سازي منشاء فساد، يعني دربار پهلوي و ارتش و عوامل 
 .اجرائي اش را آماج حمله قرار دهد

ت به دخالت هاي ارتش او مي بايس. درخواست پست وزارت جنگ كافي به مقصود نبود و دردي را دوا نمي كرد
ارتباط اين دو مركز ضدسعادت ملي را با سفارت بريتانيا و شركت نفت جنوب افشاء مي .  و دربار پايان مي داد

و ملت را به مبارزه با . كرد و خواستار سلب اختيارات شاه در مورد انحالل مجلسين و فرماندهي كل قوا مي شد
 .استبداد سلطنتي دعوت مي كرد

 او مرد ميدان مبارزه با امپرياليسم نبود و او مبارزات ملت ايران را از مبداء. كار از مصدق ساخته نبوداما اين 
 بازي هاي پارلماني با خطر مواجه  و با همين خصلت هاي ناپايدار مبارزاتي و قهر و آشتي1332 تا 1320شهريور 

استعمار را شناخته بودند و مرگ بر شاه را در خيابان اين توده مردم بودند كه منشاء اصلي . كرد و به نابودي كشاند
در چنين اوضاع و احوالي جبهه ملي درصدد آرام كردن اوضاع و بازگرداندن مصدق به نخست . كردندميها فرياد 

اما توده مردم يك قدم بزرگ از رهبران ملي جلوتر بودند و مي خواستند براي هميشه قضيه دربار و . وزيري بود
ت ارتش شاهنشاهي و ابهت و خون خوارگي ارتش و پليس سواره نظام شاهنشاهي را  درندگي و سبعيسلطنت و

 اما رهبران جبهه ملي آتش خشم مردم را با اعالم بازگشت دكتر مصدق به نخست وزيري مهار و .فيصله دهند
 مرداد 28ن و اوباشان در  مرداد و شورش و توطئه ارتشيا25سپس خاموش كردند تا كار به نهم اسفند و كودتاي 

 .  كشيده شود32
اين حقيقت پس از سالها اكنون با اقارير و اعترافات رهبران ذي نفوذ و درجه اول جبهه ملي فاش مي شود كه آنها 

اعتراف مهندس احمد . يا از قدرت و اعمال نفوذ شاه و دربار بي اطالع بودند يا نمي خواستند به آن توجه كنند
ركل حزب ايران كه در آن سالها نماينده مجلس بود، نشان مي دهد كه آنها حتي پس از درك منشاء زيرك زاده دبي

 . باز هم به ساكت كردن مردم و خاموش كردن شعله خشم آنها نسبت به دربار كوشيده اند،فساد كه دربار باشد
پس از آنكه «: دارد، مي نويسدلوحي يك مرد مدعي سياست شباهت مهندس زيركزاده در نهايت صداقتي كه به ساده

 كه در مجلس  *فراكسيون نهضت ملي. معلوم شد كه قوام استعفا داده است)  تير30(در ساعت هاي اول بعدازظهر آن روز 
حضور داشت، اصغر پارسا، مهندس حسيبي و مرا مامور كرد كه به اداره راديو برويم و به مردم خبر استعفاي دولت قوام را 

از اين اظهار سخت . در اداره راديو به ما گفتند كه براي خواندن اعالميه فراكسيون بايد از دربار اجازه بگيرند. اعالم كنيم
در صورتي كه در . متعجب شدم و با خود گفتم چگونه يك اداره دولتي مستقيما با شاه مربوط است و با اجازه شاه كار مي كند

و البته اين تعجب از بي خبري و خامي من ناشي بود و مي رساند كه حتي در ... سلطنت مشروطه شاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد
 **.....8.»آن موقع هم چقدر از حقايق مملكت به دور بودم

                                           
 ي شددر اين ماهها ديگر اثري از جبهه ملي نمانده بود و كارها به نام فراكسيون نهضت ملي اعالم م -*
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يك چنين شخصيت سياسي كه دبيركل حزب ايران و از مشاورين درجه اول دكتر مصدق بود و به ضرب اعمال 
در احراز مقام وكالتش از تهران شخص دكتر مصدق به طور موكد نفوذ عوامل دولت از تهران وكيل شده بود و 

او ظاهراً هنوز در اين حال . نقش داشت، مدعي است كه هنوز نمي دانسته است كه منشاء فساد و استعمار كجاست
و هواست كه شاه مردي است دموكرات و تحصيل كرده و مخالف ديكتاتوري، جبهه ملي از استعفاي مصدق شوكه 

ا مصدق بدون مذاكره و مشاوره و نظرخواهي از جبهه ملي كه خود رياست آن را به عهده داشت، اين شد، زير
 خود حال آنكه منطق فعاليت سياسي دسته جمعي حكم مي كرد كه با ياران و همكاران. تصميم را گرفته بود

 استعفا كرد و مستقيما از دربار تي كه در او بود، بدون مشور اما بنا به خصلت استبداد را.مشورت و تبادل نظر كند
 .به خانه رفت

 مردم ايران سالها . او مكلف بود آنها را آگاه و رهبري كند.مصدق موظف بود مردم را در جريان امور قرار دهد
بودكه وارد ميدان مبارزه با شركت نفت جنوب شده بودند كه آن را مظهر كامل استعمار و امپرياليسم انگليس مي 

هزينه مبارزه با حكومت .  در اين راه زجر و عذاب و بيكاري و زندان و اخراج را به جان خريده بودند دانستند و
توده .  پرداخته بودند و انتظار نداشتند كه با هيواليي به نام قوام السطنه روبه رو شوند راهاي نظامي و استبدادي

ملي با مانع مجلس و دربار روبه رو شده است و مردم براساس بحث هاي خياباني درك كرده بودند كه كار نهضت 
اعضاي جمعيت ملي مبارزه با استعمار فرياد مرگ بر شاه را بلند كردند و اين . عامل اجرايي استعمار دربار است

 از هر دهاني »يا مرگ يا مصدق« تير به شعار مسلط و اصلي توده مردم تبديل شد و فرياد 30شعار در همان روز 
در همين ايام دكتر بقائي و باند مخفي او كه ريشه در .  جبهه ملي مردم را به آرامش دعوت مي كرداما. برخاست

تشكيالت سرلشكر ارفع داشت، توسط عيسي سپهبدي معاون اجرايي حزب زحمتكشان با قوام السطنه در مذاكره 
انستند كه سفراي آمريكا و انگليس و آنها مي د. بود تا با گرفتن چند پست وزارت در كابينه قوام با وي كنار بيايد

دربار در تقويت قوام السطنه هم داستان شده اند و دولت آمريكا اعالم آمادگي كرده است كه بالفاصله بعد از تعيين 
همين اتحاد دو سفارتخانه .  ميليون دالر به دولت قوام وام و اعتبار اعطا كند250كابينه و مشخص شدن وزراء مبلغ 

 در تعدادي از نمايندگان مجلس كه مدعي طرفداري از جبهه ملي و مصدق بودند،  *عروف قوام السطنهو اعالميه م
تزلزل ايجاد كرده بود و به همين جهت مردم را دعوت به صبر و حوصله و آرامش مي كردند، تا اينكه مبادا 

 و تمنا مي كردند كه بدون تجمع از دشمنان ايراني بخواهند از ابراز احساسات هم وطنان عزيز سوء استفاده نمايند
كاري و مماشات و زدوبند با دربار و اين نهايت روحيه سازش. هر گونه تصادم با مأمورين انتظامي خودداري كنند

 .رسانيدرا مي

 
 از سه مردم اعتنايي به حكومت نظامي كه تجمع بيش. كار مبارزه با دربار از اين درخواست هاي ليبرالي گذشته بود

، پليس سوار نظام درصدد پراكنده كردن مردم برآمد كه با حمله متقابل كارگران. ر را قدغن كرده بود، نمي كردندنف

                                           
را سياست دگر آمد و هركس مخالفت كند به دادگاه صحرائي  بان ؛ كشتياعالميه معروف قوام كه قلدرمابانه اعالم مي كرد -*

 اعزام مي شود و از اين حرفها
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زد و خورد با مامورين مسلح حكومت نظامي اوج گرفت . رو شد  روبه واصناف كوچك و دانشجويانآموزاندانش
ه مردم با سربازان و افسران ارتش كه در پناه  تود نخبگان انقالبي و مترقي.و پليس سوار نظام عقب نشيني كرد

هاي حضور فداكارانه مردم و طرح بحث. وارد بحث شدند، تانك هاي شرمن آمريكايي درصدد تهاجم بودند
روشنگرانه و اقدامات افسران سازمان نظامي حزب توده ايران در ايجاد همبستگي ارتش با مردم موثر واقع شد و 

تا عصر روز سي تير، عقب نشيني پليس سواره نظام و . مواردي به مردم پيوستارتش هم عقب كشيد و در 
سربازان فرمانداري نظامي تكميل شد و پليس راهنمايي هم ميدان را خالي كرد و قوام مجبور به استعفا شد و به 

 .حالت غش افتاد
 و تنبيه و محاكمه او را كه ندي كدر اين موقع به جاي آنكه فراكسيون نهضت ملي شاه را وادار به عقب نشيني رسم

شاه و مسبب كشتار مردم بود، خواستار شوند و در تقويت ايستادگي مردم عليه شاه و ارتش بكوشند، براي نجات 
شرح وحشت و سراسيمگي شاه و ارتش را سالها بعد مهندس احمد . افسران مامور كشتار مردم وارد صحنه شدند

 . نهضت ملي را در دادن اطمينان به شاه و ارتش شرح داده استزيرك زاده نوشته و نقش فراكسيون
عصر آن روز بنا به اصرار مقامات نظامي كه سخت نگران اوضاع بوده و از خود سلب مسئوليت كرده بودند، حسيبي، من و يك 

آنها را به اطالع نفر ديگر كه تصور مي كنم يوسف مشار اعظم بود، مامور شديم كه به اداره شهرباني برويم و مشكالت 
در آن جلسه كه كم و بيش در خاطرم هست رئيس ستاد ارتش سرلشكر كرزن، رئيس شهرباني مقدم و . فراكسيون برسانيم

سرهنگ تيمور بختيار و شايد دو نفر ديگر كه اسمشان در خاطرم نيست حضور داشتند ـ فوق العاده نگران و پريشان به نظر مي 
ل از دست رفته، شهر در تشنج است و مخصوصا دستجات چپي در شهر راه افتاده و مشغول نوشتن ادعا مي كردند كنتر. آمدند

باالخره قرار شد كه مهندس حسيبي و من به گردش . انكار ما آنها را قانع نكرد. جمالت توهين آميز ضد شاه بر ديوارها هستند
 9.برويم و اگر به چنين عملياتي برخورديم جلوگيري كنيم

 

 قه زمينه چيني براي روي كار آوردن قوام السطنه ساب-3
در جلسات مشاوره بر سر اين . همان طور كه اشاره شد جبهه ملي اختيارات دكتر مصدق را يكپارچه تاييد نكرد

دولتي به صورت آزمايشي، اجرا و در راس خاتمه مدت براي فرمول توافق شد كه لوايح و تصويب نامه هاي 
ضمن همين جلسات مشاوره، عده اي براي جانشيني دكتر مصدق، عبداهللا . تصويب نهائي به مجلسين ارائه شود 

از طرفي مذاكرات طوالني حسين عالء . معظمي را كانديدا كردند و دربار براي پذيرش عبداهللا معظمي مشتاق بود
قصد دربار اين بود كه هرچه بيشتر از .  كاشاني درباره نامزدي رياست الوزرائي حسين مكي ادامه داشتباآيت اهللا

ضعف ها و جاه طلبي هاي شخصيت هاي جبهه ملي به سود خود و به قصد تضعيف شخصيت استثنائي دكتر 
بقائي وشمس قنات آبادي حسين مكي اين زمان وكيل اول تهران و مورد حمايت دكتر مظفر . مصدق استفاده شود

بود و مجمع مسلمانان مجاهد به رهبري شمس قنات آبادي كه خود را وابسته به آيت اهللا كاشاني نشان مي داد، هر 
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هفته در ميدان فوزيه در پناه و حفاظت پليس و فرمانداري نظامي و چاقوكشان حرفه اي، ميتينگ و سخنراني بر پا 
در . ين مكي بود و همه اين بازيها و جوسازيها بي علت و هدف نبودمي كرد كه سخنران اختصاصي آن حس

 ارگان مجمع مسلمانان مجاهد، به طور مستمر آگهي و اعالن سخنراني »دموكرات اسالمي«  ،»شاهد«روزنامه هاي 
 .مكي وبقائي به چشم مي خورد

ني جبهه ملي ادامه داشت، مصدق در چنين شرايطي كه توطئه هاي دربار و تشتت واختالفات و جاه طلبي هاي درو
اما از آنجا كه در جلسات جبهه ملي نسبت به جانشيني دكتر مصدق توافق حاصل . تصميم به كناره گيري گرفت

 ماهه دكتر 6نشده بود، هر دو جناح موقتا تصميم به حمايت از مصدق گرفتند و به هر تقدير با اصل اختيارات 
اما دكتر مصدق موضوع ديگري را عنوان كرد و آن تصدي پست . فع شدمصدق موافقت و علي الظاهر بحران ر

 ساعت با شاه مذاكره كرد 4، مصدق 1331 تير ماه 25بنا بر نوشته روزنامه هاي خبري عصر . وزارت جنگ بود
وشاه با تصدي مصدق در پست وزارت جنگ موافقت نكرد و مجادله اي طوالني بين طرفين درگرفت و دكتر 

 هاي ارتش و مامورين انتظامي را در جريان امور كشوري و انتخابات به شاه تذكر داد و عالوه بر آن مصدق دخالت
 تير ماه متن استعفانامه 26صبح روز . از جلسات تباني و مواضعه گروهي از سرداران ارتش عليه خود پرده برداشت

 .دكتر مصدق در جرايد منتشر شد
وده مردم عرضه نكرد و با نوشتن يك نامه مودبانه به شاه و ابراز تشويش و دكتر مصدق علل استعفاي خود را به ت

او كه به مردم گرائي توجه نشان مي داد و . دلسوزي نسبت به نهضت ملت ايران راه خانه خود را در پيش گرفت
انه رفت و ، به توده مردم روي نياورد و ساكت و خموش به خ»آنجا كه مردم هستند مجلس هم همانجاست«: مي گفت

 .راه همه گونه گفتگو و زدوبند را به روي سياست بازان حرفه اي بازگذاشت
دربار كه تشتت ناشي از جاه طلبي هاي رجال جبهه ملي را با شادماني تعقيب مي كرد ، به سردمداري وتشويق 

م قوام السطنه صادر اشرف زمينه را براي خلع مصدق از طريق قانوني مساعد يافت و فرمان نخست وزيري را به نا
حضور قوام السطنه با آن اعالميه غالط وشداد و خط و نشان كشيدن براي مخالفين و حمله و اهانت به . كرد

دكتر مظفر . شخصيت هاي روحاني، علي الحساب و به طور موقت صف متشتت جبهه ملي و كاشاني را متحد كرد
مكي و . شت دكتر عيسي سپهبدي را به مالقات قوام فرستادبقائي با همه اختالف و دشمني كه با قوام السطنه دا

 رفته بودند و 15دكتر بقائي و حائري زاده و مهندس احمد رضوي كه خودبا زور و زر قوام السطنه به مجلس 
سپس از اولين سازكنندگان نغمه مخالفت با قوام و باعث سقوط و خانه نشيني قوام شدند، اينك بيش از همه 

 . كردنداحساس خطر مي
مخالفت رجال و شخصيت هاي جبهه ملي با قوام نه از عشق و عالقه آنان به آزادي و نهضت ملي بلكه براي حفط 

آنها مصدق را نمي خواستند، براي نهضت ملي دلسوزي نمي كردند، فقط با قوام مخالف . قدرت خود بوده است
جدي م مواجه شده بودند  و موقعيت خود را در خطر بودند و از آنجا كه به طور ناگهاني با رياست الوزرائي قوا

مي ديدند، به منظور طرد قوام السطنه حاضر بودند مصدق را هم فدا كنند و يك شخصيت مرضي الطرفين را به 
 درصدد راه اندازي آن بودند، !»بيگانه پرستان« و به غائله و شورش وعصيان كه رفع كنندمسند بنشانند و اختالف را 

همه اين هدفهاي مشكوك در اولين اعالميه نمايندگان به اصطالح جبهه ملي كه خود را فراكسيون . ندخاتمه ده
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آنان حتي پس از صدور اعالميه قلدر مابانه قوام حاضر نشدند عليه او در اولين . وطن مي ناميد، آشكار است
مبهم و به طور سربسته به اشباحي آنهافقط .  جبهه ملي موضع مخالفت و اعتراض بگيرند فراكسيوناعالميه رسمي

آن سياست بازان به مردم نگفتند كه دربار، اشرف، . كه مي خواهند استقالل ايران را برباد دهند، فحاشي كردند
آن ترسوهاي پارلمان نشين به توده مردم اعالم .امپرياليسم انگليس و آمريكا با آوردن قوام چه هدفهائي دارند

چون از تمام نقاط كشور به وسيله « مصدق چيست و چه بايد كرد؟ آنها از مردم خواستند نكردند كه نظرشان درباره
تلگراف، نامه، تلفن، و فرستاده هاي مخصوص نسبت به جريانهاي نامطلوب و غيرقانوني چند روز اخير سوال شده است، امضاء 

ين نظريه گرفته شد، براي اعالم اين نكته كنندگان زير امروز صبح درمجلس شوراي ملي مجتمع و پس از بررسي اوضاع چن
اساسي به جهانيان كه نهضت ملي ايران با هيچ دسيسه و نيرنگ خاموش شدني نيست و ملت قهرمان ايران هرگز مقهور 

دخالتهاي استقالل شكنانه بيگانگان نخواهد شد، تا حصول نتيجه قطعي در احقاق حق و رهائي كشور از چنگال سياست هاي 
 در سراسر كشور تعطيل عمومي اعالم مي شود، هموطنان عزيز كه 1331 تير 30روز دوشنبه . ، استقامت خواهد كرداستعماري

همگي طرفدار قيام حقيقي ملت و ادامه مبارزه در راه نجات مملكت مي باشند با نهايت آرامش و متانت در اين جنبش مقدس 
جريان امر به . ز در اداي وظيفه خطير نمايندگي غفلت نخواهيم كردبديهي است ما نمايندگان شما ني. ملي شركت فرمايند

 . استحضار ملت ايران خواهد رسيد 
ناظر زاده كرماني ـ سيدابراهيم ميالني ـ دكتر عبداهللا معظمي ـ دكتر شايگان ـ دكتر مظفر بقائي ـ مهندس احمد زيرك زاده ـ 

شاپوري ـ مهندس رضوي ـ علي اصغر مدرس ـ انگجي ـ حاج سيد خسرو قشقائي ـ حسين مكي ـ خلخالي ـ ناصر قشقائي ـ 
 10.»جوادي ـ اخگر ـ شمس قنات آبادي ـ حائري زاده ـ جالل موسوي ـ اقبال

 

  تجزيه و تحليل اعالميه فراكسيون نهضت ملي-4
 تير ماه 29آنها در آخرين ساعات روز .  لفاظي هاي مزورانه ليبراليستي آشكار استاز يكايك عبارات اعالميه باال

كه حركت هاي انقالبي دانشجويان و كارگران هوادار حزب توده ايران و اعالميه مستدل و راهگشاي جمعيت ملي 
 هاي ضد استبدادي مبارزه با استعمار را با چشمان وحشت زده مشاهده كردند، در تالش مهار كردن امواج حركت

و ضد امپرياليستي برآمده و توده مردم را به سكوت و آرامش و متانت و پراكنده شدن و خودداري از تجمع و 
اعالميه سازشكارانه نمايندگان فراكسيون جبهه ملي فاقد هر . برخورد و درگيري با مامورين انتظامي دعوت كردند

تر مصدق به حكومت بودو آنان هيچ آگاهي و اطالعي به موكلين گونه تحليل و طرح مشخص براي بازگرداندن دك
خود نمي دادند كه چه شده است و چرا مصدق رفته وقوام آمده است و عوامل اين كودتا كه يكباره به مانند صاعقه 

در روي كار ) كاردار سفارت انگليس(فرود آمد، چه كساني هستند ونقش اشرف و دربار و هندرسن و  ميدلتن
هر آن چه ملت ايران در آن روزها آگاهي به دست آورد و مبناي حركت انقالبي آگاهانه . ن قوام چه بوده استآورد

نمايندگان به اصطالح جبهه ملي . اش عليه دربار و قوام شد، از جانب روزنامه هاي وابسته به حزب توده ايران بود
رگران و اصناف و پيشه وران به جاي متانت و در روز سي ام تير شاهد آن بودند كه چگونه دانشجويان و كا
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آرامش، با عصبانيت و شور انقالبي به توطئه گران درباري مشت و سنگ نشان دادند و به عصيان وقيام مسلحانه 
 .نزديك شدند

مردم در روز سي تير، توطئه ) علي رغم تالش شان براي خاك پاشيدن در چشم مردم(آنها كه پيش بيني مي كردند 
چون ممكن است در تعطيل عمومي  «اصلي را آماج خطاب و حمالت خود قرار خواهند داد، اطالعيه دادند كهگران 

فردا كه بنا به تقاضاي اينجانبان انجام گيرد، دشمنان ايران بخواهند از ابراز احساسات هموطنان عزيز سوء استفاده نمايند، تمنا 
طيل عمومي و اجتناب از هر گونه تصادم با مامورين انتظامي بار ديگر رشد ملي داريم با كمال متانت و آرامش بدون تجمع با تع

 .»اخگر ـ انگجي ـ بقائي ـ پارسا و بقيه نمايندگان.  با توكل به خداي متعال. خود را به جهانيان ثابت فرمائيد
- آنها از اعالميه قوام.ش با بي اعتنائي مطلق توده مردم روبه رو شدـت و آرامـر و متانـواست هاي صبـدرخ اين

السطنه آن چنان به خشم آمدند كه گروه گروه به خيابان ريختند و به سوي مجلس به راه افتادند و هر جا پليس 
 حماسه سي ام تير از. سواره نظام و مامورين فرمانداري نظامي مانع مي شدند با هجوم شديد مردم كنار مي رفتند

اعالميه قوام كه با لحني مسالمت آميز شروع مي .  و كارگران شروع شدهمين حركت هاي خشم آگين دانشجويان
 بدون اندك ترديد و درنگ دعوت شاهنشاه متبوع مفخم خود را به مقام رياست دولت پذيرفته و . ملت ايران« :شد، چنين بود

فتگي اوضاع در مذهب يك با وجود كبرسن و نياز به استراحت اين بار سنگين را بر دوش گرفتم ـ در مقابل سختي و آش
در يك سال اخير موضوع نفت مملكت را به . وطنخواه صميمي كفر بود كه به مالحظات شخصي شانه از خدمتگزاري خالي كند

اين همان موضوعي است . آتش كشيده و بي نظمي عديم النظير را كه موجب عدم رضايت عمومي شده به وجود آورده است
گامي كه اليحه امتياز نفت شمال درمجلس مطرح بود موقع را غنيمت شمرده و استيفاي حق كامل كه ابتدا من مطرح كردم و هن

بعضي ها همان وقت تصور نمودند، همين اشاره باعث سقوط حكومت . ايران را از كمپاني نفت جنوب در آن اليحه گنجاندم
آينده من جناب آقاي مصدق السطنه آن فكر را با من شد، اگر فرضا چنين باشد من از اقدام خود نادم نيستم، زيرا جانشين 

سرسختي بي مانندي دنبال كرد و در مقابل هيچ فشاري از پاننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي تدبيري نشان داده 
توانستند از شد كه هدف را فداي وسيله كردند و مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو ملت ساختند و ن

تا اينجاي اعالميه لحن نجيب و دلسوزي براي ملت واحترام به مرحوم مصدق [. زحمات خود كوچكترين نتيجه به دست آورند
 در امور داخلي نخستين كوشش من برقراري نظم است، به ]داشت اما از بقيه اعالميه خط و نشان كشيدن ها شروع مي شد كه

در امور سياسي متنفرم در مسائل مذهبي نيز از ريا وسالوس منزجرم،كساني كه به بهانه مبارزه با همان اندازه كه از عوام فريبي 
من در عين احترام به تعاليم مقدسه اسالم . افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نمودند لطمه شديدي به آزادي وارد ساخته اند

ل كساني كه در اقدامات مخلصانه من اخالل كنند و در راهي كه در واي به حا... ديانت را از سياست دور نگاه خواهم داشت
و روز اطاعت . به عموم اخطار مي كنم كه دوره عصيان سپري شده است، . پيش دارم مانع بتراشند و نظم عمومي را بر هم بزنند

واهند شد، كيفر اعمالشان را در آشوبگران با شديدترين عكس العمل من روبه رو خ... از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است
 روزي صدها تبهكار را از هر طبقه به   زده]!![ممكن است تاجائي بروم كه دست به تشكيل محاكم انقالبي. كنارشان مي گذارم

 11.»1331 تير 27.تهران ـ رئيس الوزراء قوام السطنه . موجب حكم خشك و بي شفقت قانون قرين تيره روزي سازم
اما تعدادي از نمايندگان مجلس به شدت ترسيدند و . يه قلدرمĤبانه اي ملت را خشمگين كردصدور چنين اعالم

 نفر تقليل يافت كه حتي عده اي از آن مردان سياست باز و دغلكار، نيم 25بالفاصله طرفداران نهضت ملي به 
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گرم مي آيد و ياروخيلي زيرا مي گفتند كه معلوم است صداي قوام از جاي . نگاهي هم به قوام السطنه داشتند
 !محكم حرف مي زند

با توجه به زدوبندهاي پشت پرده و تالش يكپارچه دربار همراه سفراي كشورهاي غربي به ويژه هندرسن سفير 
گي ن كاردار سفارت انگليس در پشتيباني و تقويت قوام و جلساتي كه به همين منظور به واسطهـكا و ميدلتـآمري

افي ميان اشرف پهلوي با حلقه نشينان محفل سيد ضياءالدين طباطبائي عليه مصدق و در عباس مسعودي و ميراشر
 ايران تقويت و تائيد قوام مي شد و نظر به همراهي سران ارتش و فرمانداري نظامي با حكومت قوام، حزب توده

ا به توطئه و حكومت مصدق را با همه معايب و نقايص و ضعف هاي شخصي و طبقاتي بر دولت قوام كه عميق
دسيسه دربار و ارتجاع و امپرياليسم متكي بود، ترجيح داد و اين ارجحيت را با ذكر داليل مشروح و مستدل بيان 

كرد و راه بيرون رفتن و خالصي از چنين توطئه اي را اتحاد همه نيروهاي ضداستبدادي اعالم كرد و شرط موفقيت 
 .اليستي را تامين آزاديهاي دموكراتيك دانستنهضت ملي در مبارزه ضداستعماري و ضد امپري

روزنامه بسوي آينده متن كامل اعالميه جمعيت ملي مبارزه با استعمار را خطاب به دكتر محمد مصدق و آيت اهللا 
 :كاشاني و رهبران جبهه ملي منتشر كرد كه قسمت هاي مهم آن نقل مي شود

كه مدعي مبارزه با استعمارند، از آقايان آيت اهللا كاشاني، دكتر مصدق، از كليه احزاب، سازمانها، جمعيت ها و شخصيت هائي 
جبهه ملي و سازمان هاي وابسته به آن براي تشكيل يك جبهه واحد ضداستعمار دعوت مي نمايد، جمعيت ملي مبارزه با 

ه و بدون ترديد مستقيما استعمار با در نظر گرفتن وضع جديدي كه در روزهاي اخير در صحنه سياست كشور ما به وجود آمد
با سرنوشت نهضت ملي ايران و مبارزات درخشاني كه در راه كوتاه كردن نفوذ استعمار از كشور خود كرده است، رابطه دارد، 

وظيفه خود مي داند كه يكبار ديگر به كليه دستجات و افراد ايراني كه مايل به قطع ريشه هاي استعمار از كشور ما هستند و 
مدعي داشتن چنين تمايالتي مي باشند مراجعه و با تحليل وضع كنوني كشور و دور نماي آينده راه مبارزات آتي را كساني كه 
 .نشان دهد

  تحليل اوضاع كنوني و ريشه هاي آن-
. ندآنچه در اين روزهاي ناگوار در كشور ما مي گذرد آزادي خواهان ايران از مدتها پيش از پيدايش، آن را پيش بيني مي كرد

 ماهه طوري بود كه هر 15سياست دولت دكتر مصدق كه نماينده سياست جبهه ملي و احزاب وابسته به آن بود در تمام دوران 
تجزيه و تحليل دقيق از جريان وقايع يكسال و نيم اخير . روز شرايط مساعدتري براي پيدايش بحراني كنوني به وجود مي آمد

لي و عمده پيدايش وضع كنوني به عهده گردانندگان جبهه ملي و شخص دكتر مصدق و كشور مانشان مي دهد كه مسئوليت اص
 .وابستگان او مي باشد

 توسعه نهضت ضداستعماري و ملي شدن صنايع نفت: الف
 ساله كه حكومتي گوش به فرمان و مطيع امپرياليسم انگلستان در راس آن قرار داشت و مهم 20پس از سقوط رژيم ديكتاتوري 

دستگاه حاكمه را عمال سرشناس و كهنه كار اين سياست استعماري در دست داشتند و پيدايش امكانات محدودي كه در ترين 
اثر شرايط زمان جنگ در كشور ما پيدا شد، از همان اولين روزها مبارزه ملت ايران كه در اثر تماس بيشتر با وقايع جهاني هر 

اين مبارزه در همان سالهاي جنگ و بخصوص پس از آن با سرعت . وسعه گذاشتروز آگاهي بيشتري پيدا مي كرد، شروع به ت
 .قابل توجهي شدت يافت و خطر مهمي براي پايه هاي امپرياليسم در ميهن ما به وجود آورد
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 و با وجود حمالت سبعانه اي كه امپرياليسم انگليسي و آمريكائي چه در دوران جنگ و چه در سالهاي پس از آن به نهضت ملي
استقالل طلبانه كشور ما وارد ساخته، با وجود قتل عامهاي جنايت بار آذربايجان و خوزستان و مازندران، با وجود صدها توطئه 
اي كه براي در هم شكستن نهضت ضداستعماري ملت ما از طرف دربار و دولت هاي دست نشانده و عمال امپرياليزم تهيه و به 

هر بار حمالت دشمن را از سر گذراند . عله هاي فروزان اين نهضت روز به روز باالتر گرفتموقع اجرا گذاشته شد، معذالك ش
... پايگاه هاي امپرياليستي در ايران يعني شركت سابق نفت جنوب و بانك شاهي بود. و در مدت كوتاهي نيروي بيشتري گرفت

را كه پس از سركوبي نهضت آذربايجان در  توسعه نهضت ضداستعماري ملت موفق شد خفقان شديدي 27 و 26در سالهاي 
.  اين مبارزه اوج قابل مالحظه اي يافت27كشور ما حكمفرما گرديده بود در هم شكند و بخصوص در ماه هاي قبل از بهمن 

امپرياليستهاي انگليسي كه پايه هاي مهم ترين پايگاه خود يعني شركت سابق را متزلزل احساس كردند، براي در هم شكستن 
 را بر عليه نهضت ملي 27 بهمن 15، كودتاي ننگين 1933اومت ملت ايران و تحميل قراردادجديدي مانند قرارداد تحميلي مق

آنها اميدوار بودند با انجام اين توطئه موفق خواهند شد براي مدت طوالني موقعيت خود را در ايران . تهيه ديدند و اجرا كردند
با وجود وسعت و عمق آن توطئه ننگين كه اولين نتايج آن از بين بردن قطعي ... ي اشتباه بودمستحكم كنند، ولي نقشه آنها به كل

بقاياي آزاديهاي دموكراتيك، توقيف كليه روزنامه ها، حبس و زجر و تبعيد مبارزان واقعي ضداستعمار و ايجاد مجلس ارتجاعي 
 .ريشه كن كردن نهضت ضداستعماري ملت ايران نگرديدندسنا وتفسير ارتجاعي قانون اساسي و غيره بود، معذالك موفق به 

امپرياليست هاي انگليسي از يك طرف تحت فشار شديد ملت ايران كه خواهان ريشه كن ساختن كليه پايگاههاي امپرياليستي و 
 و مي كوشيد از طرف ديگر تحت فشار رقيب نيرومند خود آمريكا كه خواهان سهم بيشتري از ثروتهاي تاراج شده ملت ما بود

تا با استفاده از وضع نامساعدي كه نهضت ملي ايران براي انگلستان به وجود آورده، امتيازات بيشتري به نفع خود بدست آورد، 
 .قرار گرفت

براي مقابله با اين دو فشار، امپرياليسم انگليس يكي از قوي ترين عمال خود رزم آراء را روي كار آورد ولي حكومت رزم آرا 
ه با سروصداي زيادي روي كار آمد نتوانست در مقابل سيل عظيم نهضت ملي ايران مقاومت كند و با ننگ و رسوائي در هم ك

شدت فشار ملت ايران تا جائي رسيد كه مجلسين شورا و سنا، مجالسي كه ساخته و پرداخته امپرياليسم و . هم شكسته شد
ي امپرياليسم انگلستان تشكيل مي دادند و گردانندگان آن از امضاء كنندگان اكثريت قاطع افراد آن را عمال شناخته شده و قديم

هم زمان با تصويب اين قانون، نهضت ملي ....  بوده اند، ناچار به قانون ملي شدن صنايع نفت راي دادند1933قرارداد تحميلي 
 كرد و در چنين شرايطي حكومت جبهه ملي، ايران حكومت خائن عال را كه دنبال كننده سياست خائنانه رزم آرا بود، سرنگون

اگر ... حكومت دكتر مصدق، كه مدعي عملي ساختن قانون ملي كردن نفت و كوتاه كردن دست استعمار بود، روي كار آمد
دولت جبهه ملي طبق ادعاهاي سابق خود در مورد مبارزه با استعمار و استبداد عمل مي كرد، بدون ترديد ملت ايران مي 

 .پيروزي هاي بزرگتري به دست آورد و در راه زندگي سعادتمند قدمهاي بزرگي به جلو برداردتوانست 
متاسفانه حكومت جبهه ملي خيلي زود ادعاهاي گذشته خود را فراموش كرد و در تمام زمينه ها، سياستي در پيش گرفت كه 

بدون ترديد مبارزه عليه استعمار .  نمي توانست باشدنتيجه اش جز آنچه كه امروز ملت ايران در مقابل خود مي بيند چيز ديگري
هاي عميق در تمام دستگاه هاي را با چند نفر و چند روزنامه و راديو نمي توان پيش برد، استعمار طبق گفته دكتر مصدق ريشه

ات حساس در دست دولتي كشور ما دارد، در دربار، ارتش، پليس، مجلس و ادارات دولتي و سازمان هاي اقتصادي، تمام مقام
خود گردانندگان جبهه ملي بارها . چگونه مي توان با دو روزنامه و چند نفر چنين قدرتي را در هم شكست. عمال استعمار است

اعتراف كرده اند كه اگر تظاهرات عظيم و مبارزات درخشان توده هاي ضداستعمار كشور ما نبود، مجلس شانزدهم هرگز قانون 
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اگر چنين است و مسلم جز اين نيست، پس الزم بود جبهه ملي كه مدعي مبارزه    *.ا تصويب نمي كردملي شدن صنايع نفت ر
با استعمار بود پس از تشكيل دولت در صورت وفاداري به ادعاهاي خود شرايط الزم را براي توسعه مبارزات ضد استعماري 

مبارزان . ظاهرات نيروهاي ضد استعمار را تامين مي كردآماده مي كرد، يعني آزاديهاي دموكراتيك و به وسيله آن امكان ت
به دخالت ارتش و مقامات غيرصالحيت دار در امور كشور خاتمه مي داد و خائنين به . ضداستعمار را از بند خالص مي نمود

د و دولت جبهه ملي كشور و پايمال كنندگان جنبه هاي مترقي قانون اساسي را مجازات مي نمود و انتخابات آزاد را تامين ميكر
ترسيد تا از امپرياليستها، نه تنها در اين راه كه يگانه راه تامين شرايط پيروزي نهضت كه از نهضت ملي ايران بيشتر مي

ضداستعماري بود قدم نگذاشت و حتي نه تنها حالت موجود را حفظ نكرد، بلكه برعكس با تمام قوا در راه مخالف آن يعني 
افرادي از . م برداشت و با كمك سياه ترين نيروهاي ارتجاعي به قلع و قمع نهضت ملي ايران پرداختسركوبي نهضت ملي قد

بد نام ترين جاسوسان انگليسي و آمريكائي را در كابينه خود شركت داد و تمام خائنين را در مقام خود تثبيت كرد، حكومت 
ا كه هدفش محروم كردن قشرهاي توده هاي ضداستعماري يعني نظامي را در خوزستان ادامه داد، قانون ارتجاعي انتخابات ر

اوباش و پليس و ارتش را بر سرنوشت .  كارگران از شركت در انتخابات است، تنظيم كرد و روي آن ايستادگي به خرج داد
 23 ننگين مردم مسلط ساخت، به كمك و همكاري همان مراجعي كه خود دكتر مصدق آنها را مزدوران مي ناميد، توطئه هاي

دكتر مصدق در مبارزه با .  فروردين را در تهران و نظاير آن را در كليه شهرهاي ايران تهيه ديد و عملي ساخت8 آذر و 14تير و 
سازمان ها و افكار دموكراتيك تا آنجا پيش رفت كه امكان فعاليت را، حتي براي هواداران صلح نيز از بين برد، به جرم هواداري 

پرستان به نام را از دختر و پسر به زندانها افكند و به چند سال حبس محكوم كرد و به تبعيدگاه فرستاد و به از صلح ميهن 
انتخابات را . تدريج امكان هر گونه تظاهرات را از ملت گرفت و روزنامه هاي دموكراتيك را يكي پس از ديگري توقيف نمود

 محيط ترور غيرقابل تصوري عملي ساخت و در هيچ دوره اي در جريان كه مدعي بود در محيط آزادي انجام خواهد داد، در
نتيجه آنكه بدنام ترين وابستگان سياست انگليس مانند دكتر طاهري و ميراشرافي از ........ انتخابات اين قدر خونريزي نشده است

 .و اين مجلسي كه اكنون مي بينيم از قالب بيرون كشيد... صندوق سربيرون آوردند
، در تهران با .ب است كه مصدق كه قبل از اشغال مقام رياست دولت هميشه با برقراري حكومت نظامي مخالفت مي كردجال

 فروردين حكومت نظامي برقرار كرد و آن را تنها براي جلوگيري از تظاهرات ضداستعماري ادامه داد 8استفاده از توطئه پليسي 
 ممكن است ساقط شود و اين حكومت نظامي به وسيله حريفان عليه او مورد و حتي در روزهائي كه براي او مسلم بود كه

اين جالب . استفاده قرار گيرد، از آنجا كه از توسعه نهضت ملي ايران بيشتر از هر چيز واهمه داشت، حاضر به لغو آن نگرديد
رمي پيروزيهاي ملت را  تخطئه كردند است كه در زمان دولت مصدق روزنامه هاي مزدور امپرياليسم انگليس كه با كمال بي ش

و براي تسليم به امپرياليستها دست و پا مي زدند، حتي يك بار به جرم خيانت به ميهن در محاق توقيف نيفتادند، ولي روزنامه 
 .هاي مبارز ضداستعمار هر روز به بهانه اي مورد حمله و هجوم پليس و چاقوكشان دولتي و دسته هاي اوباش قرار گرفتند
در زمينه سياست خارجي دولت دكتر مصدق با اسفتاده از شرايط بسيار مساعدي كه آمادگي اتحادشوروي و كشورهاي 

دموكراسي توده اي در مورد تجارت با كشور ما به وجود آورد،  مي توانست در اين وضع تغيير محسوس و جدي به نفع ملت 
 .ايران وارد آورد

  در وضع كنوني چه بايد كرد؟-

                                           
تـرين كلمـات     كتاب خاطرات و تالمات با صـريح 345 و 344يت را در ص ص ياد دكتر مصدق اين واقعها بعد زنده  سال  -*

اما تاسف و درد و دريغ دراين است كه به اين حقايق پس از سقوط و تبعيد در                  . نوشت كه توجه و مراجعه به آن آموزنده است        
 .احمد آباد به آن توجه كرد
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اين ساعت بحراني و تاريك كه بر ملت ما مي گذرد، وظيفه هر فرد وطن پرست، هر فردي كه طرفدار قطع ريشه هاي در 
استعمار از كشور است، هر فردي كه استقالل ملي را بر بردگي ترجيح مي  دهد، اين است كه با تمام قوا در راه تشكيل جبهه 

در اين راه بيش از ساير اوقات قيافه . ي گذرانيم بوته آزمايش بزرگي استروزهائي كه ما م. واحد ملي عليه استعمار بكوشد
 ملت جازده اند هواقعي نفاق افكنان و خرابكاران، كساني كه به فرمان اربابان انگليسي و آمريكائي خود را در صفوف مبارز

ني، دكتر مصدق و ساير گردانندگان جبهه ملي ما از آقايان كاشا... نمايان و ماسك ريا و تزوير از چهره آنان پراكنده خواهد شد
از كليه احزاب و سازمان هائي كه مدعي مبارزه عليه استعمارند، دعوت مي كنيم كه با طرفداران خود در اين جبهه شركت 

 هدف يك چنين جبهه اي بايد اين باشد كه مبارزات درخشان ملت ايران را در مورد ملي كردن صنايع نفت و كوتاه. نمايند
ماملي كردن صنايع نفت را اين مي دانيم كه نفت ايران . كردن دست امپرياليستها از اقتصاد و سياست كشور تا پايان دنبال كنند

به دست دولت ايران و بدون مداخله امپرياليستها، كشف، استخراج و تصفيه شود و به هر كشوري كه بدون گرفتن هر گونه 
براي رسيدن به . ق و استقالل ملي حاضر به خريد آن باشد، بدون هيچ گونه تمايز فروخته شودامتياز و تعهد و با احترام به حقو

اين هدف بايد در راه عملي ساختن شعارهاي زيرين كه فوري ترين خواستهاي ملت ايران است از طرف جبهه واحد كليه ميهن 
 .پرستان اقدامات جدي و فوري به عمل آيد

  ـ سقوط قوام1
 اقل آزاديهاي دموكراتيك در سراسر كشور ـ تامين حد2
  ـ اخراج كارشناسان آمريكائي3

 12جمعيت ملي مبارزه با استعمار 
 

به ويژه تحليل مستند و مستدلي كه در باره ماهيت هئيت حاكمه ارائه ميداد به . اين دعوت ابعاد گسترده اي يافت
چه آنها خشونت و .  كردند، مطابقت داشتطور مشخص و ملموس با آنچه كه طرفداران دكتر مصدق مشاهده مي

درندگي افسران و مامورين فرمانداري نظامي وپليس سواره نظام را آشكارا عليه خود مشاهده مي كردند و مي 
هاي نيروهاي درنده تحت حو سالديدند كه پليس سوار نظام، مصدقي و توده اي را به يكسان سركوب مي كند 

اين واقعيات . ج آتش خود را به يكسان عليه توده اي و مصدقي قرار مي دهندفرمان افسران شاه پرست،  آما
 مكي ها نمي توانستند براي هميشه در پرده استتار جمالت ضد توده اي -هاملموس و خشن را قلم هاي بقائي

روئيد و باالخره چشمان طرفداران مصدق در سي ام تير بازشد و جوانه هاي دوستي و اتحاد . خود پنهان بدارند
 نويسان، جمعيت ملي مبارزه با استعمار چنين »شاهد« ملكي و حاج سيدجوادي و  خليلعلي رغم تالشهاي بقائي و

بايد از گذشته پند گرفت . ما نمي خواهيم بيش از اين درباره گذشته صحبت كنيم ـ گذشته ها به هر حال گذشته است«: نوشت
.  طي كرد ـ امروز خطر بزرگي آزادي ـ استقالل و حاكميت ملي ما را تهديد مي كندو راه آينده را با سالمت و استواري بيشتر

قدرت استعمار خارجي و ارتجاع داخلي به هم گره خورده است و اين موجود فرتوت مي خواهد با آتش و خون ثمر نيم قرن 
پنجاه سال است كه اين . ي مي شناسندمبارزه هموطنان ما را لگد كوب هوس شيطاني خود كند ـ قوام را مردم ايران به خوب

شخص در لحظات بحراني تاريخ ايران به عنوان حربه موثر استعمار خارجي زمام امور كشور را به دست گرفته و سود ملت 
برا ثر توطئه هاي .  را فراموش نكرده اند25مردم ايران وقايع آذر سال . وميهن ما را به مطامع تجاوزكاران خارجي فروخته است
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هم او بود كه . تبهكارانه اين شخص هزارها تن از بهترين و رشيدترين فرزندان آذربايجان و كردستان در خاك و خون غلطيدند
 او. آزاديهاي ملت ايران را لگد كوب قدرت قزاقان و مزدوران سرشناس خارجي كرد، قوام چكيده خيانت و قلدري است 

ست كه به اين ترهات باور دارد، قوام آمده است كه مسئله نفت ايران را به نفع امروز آمده است كه ايران را اصالح كند، كي
ملت ايران . ملت ايران به دسايس استعمارگران خارجي و عمال داخلي آنها تسليم نخواهد شد. استعمارگران بيگانه حل كند

اخلي منسوب به حزب، دسته يا جمعيت و تصميم دارد كه آزادي، استقالل و حاكميت ملي خود را با تمام قواي ضداستعماري د
تمام شخصيت هاي وطن خواه كه به استقالل وطن و حاكميت ملت خود عالقه دارند، در يك جبهه واحد ضد استعمار متشكل 

جمعيت ملي مبارزه با استعمار دو روز پيش اولين قدم را در اين راه . اين شرط پيروزي در اين مبارزه حياتي است. شوند
 جمعيت از كليه احزاب، سازمانها ، جميعت ها و شخصيت هائي كه مدعي مبارزه با استعمارند، طلب كرده است كه .برداشت

براي تشكيل اين جبهه الزم نيست كه از نظر عقايد سياسي و اجتماعي ، توافق . براي تشكيل جبهه واحد ضداستعمار اقدام كنند
 13.»كامل ميان شركت كنندگان وجود داشته باشد

ين نداي دلسوزانه و نصيحت و راهنمائي مشفقانه باالخره تاثير گذاشت و اگر چه صف واحد و متحدي رسما و با ا
امضاي سردمداران جبهه ملي تشكيل نشد، اما عمال بدنه حزب توده ايران تحت رهنمودهاي تشكيالتي با همه 

ي صميمانه و مخلصانه اي برقرار كرد و اعضا و هواداران جبهه ملي و دكتر مصدق همراهي و راهنمائي و همكار
چون افراد و هواداران حزب در مبارزه با پليس سواره نظام شاهنشاهي و جنگ و گريزهاي خياباني ورزيده و در 
طرح شعارها و ميتنيگ هاي موضعي و پراكنده شدن و به هم پيوستن تاكتيكي خبره و با تجربه بودند، عمال كار 

 و دربار به دست آنان افتاد و همين مايه وحشت و هراس جبهه ملي و شاه شد و اين رهبري مبارزه عليه قوام
حقيقت را نگارنده در بعد كوچكتري در استان گيالن به ويژه در رشت شخصا ديده است كه رهبران و مسئولين 

ايها كشيده مي حزب ايران از اينكه افراد حزب و جبهه ملي به طور طبيعي به سوي تاكتيك هاي مبارزاتي توده 
 .شدند وحشت داشتند

اعالميه آيت اهللا كاشاني در پاسخ اعالميه وقيحانه قوام، در آنجا كه به روحانيت مبارز و سياسي نسبت سالوس و 
ريا داده بود، به موقع صادر شد و به دنبال آن آيت اهللا كاشاني در مصاحبه مطبوعاتي حمالت سختي به قوام كرد و 

رون متمادي دولت هاي مزدور را بر سر كار مي آورد، باالخره حكومت دكتر مصدق را كه بزرگترين سد سياستي كه ق«: گفت
راه خيانت خود مي دانست، بر كنار و در صدد برآمد عنصري را كه در دامان ديكتاتوري و استبداد پرورش يافته و تاريخ حيات 

ود را داده ودادگاه ملي حكم مرگ و قطع حيات سياسي او را سياسي او پر از خيانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خ
من نمي خواهم درباره عدم صالحيت احمد قوام بيش از اين سخن گفته  . صادر كرده است، براي چندمين بار به مسند نشانيد

ار ديكتاتوري بيرون احمد قوام بايد بداند در سرزميني كه مردم رنجديده آن پس از سالها رنج و تعب شانه از زير ب. باشم 
من صريحا مي گويم كه . كشيده اند، نبايد رسما اختناق افكار و عقايد را اعالم و مردم را به اعدام دسته جمعي تهديد نمايد

 برعموم برادران مسلمان الزم است كه در راه اين جهاد اكبر كمر همت بربسته و براي آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمار
ايت اهللا كاشاني در مصاحبه    14.»كه تالش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال استثابت كنيد 
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امروز «: مطبوعاتي در پاسخ سوال خبرنگار ارگان جمعيت ملي مبارزه با استعمار در باره وحدت نيروها اظهار داشت
در مبارزه با اجنبي بايد همه يك رنگ . شندروزي است كه اين ملت از مرد و زن هر جمعيت بايد همدست و همداستان با

هر . امروز ملت ايران تمام افراد از زن و مرد و بزرگ و كوچك در تمام احزاب در اين مقصد مقدس، هم مقصد هستند. باشيم
 15.»جمعيتي در اين باب قيام كند ما با صميم قلب مي پذيريم

ارد كرد، كار اجرائي و عملي جبهه واحد پيش رفت و علي رغم فشارهائي كه مظفر بقائي به آيت اهللا كاشاني و
 تير 29نويسان از روز » شاهد«.  نويسان مزدور با پادزهر افشاگري نيروهاي مبارز خنثي شد»شاهد«سموم قلم هاي 

  نوشتند كه مملو از فحش و 16»آيا مي توان حزب توده را در نهضت ملي قبول كرد«ماه سلسله مقاالتي تحت عنوان 
 31اين سلسله مقاالت كه به قلم خليل ملكي تهيه شده بود، تا روز . به حزب توده ايران و اتحاد شوروي بودناسزا 

طي سالهاي اخير رهبران حزب توده و تمام كمينفرميست ها در هيچ جمعيت و «تير ماه ادامه داشت و آنان مدعي بودند كه 
مگر براي شكستن عهد و پيمان با ملت خود و براي خدمت به دولت جبهه و نهضت وارد نشده اند مگر براي آلت كردن آنها، 

 17.»ديگر
تالش حزب توده ايران در اين بود كه لبه . اين اراجيف آن روزها چندان موثر واقع نشد و كار نهضت به پيش رفت

 بيخ و بن كنده تيز حمله را متوجه دربار ـ سلطنت ـ شاه و امپرياليسم آمريكا كند تا اساس بدبختي ملت ايران از
به هر صورت مقاومت توده مردم حول محور اعاده مصدق به نخست وزيري اوج انقالبي گرفت، بي آنكه . شود

رهبران جبهه ملي نيز از مردم تقاضاي تعطيل عمومي و . شخص دكتر مصدق كوچك ترين نقشي در آن داشته باشد
 مامورين انتظامي داشتند و اين خواسته نمايندگان به آرامش و متانت و رفتن به منازل و عدم تجمع و درگيري با

آنان ادعا مي كردند كه حزب توده .  و روزنامه هاي وابسته به جبهه ملي نوشته مي شد»شاهد«در ...اصطالح ملي 
مي خواهد اخالل كند تا دست قوام را در كشتار مردم باز كند، بنابراين تجمع نكنيد و به منازل خود برويد و 

 ! باشيد كه نمايندگان شما تا حصول نتيجه، موضوع را تعقيف خواهند كردمطمئن
توده مردم و در پيشاپيش آنان كارگران و دانشجويان بي اعتنا به عجز و البه نمايندگان جبهه ملي و بي توجه به 

رخانه هاي سيلو ـ رفت و آمدهاي توطئه گرانه به دربار شاه، كار قيام را سازمان دادند و اولين اعتصاب ها از كا
 .دخانيات ـ سيمان تهران ـ چيت سازي و راه آهن شروع شد

در همه اين مراكز كارگري اعالميه جمعيت ملي مبارزه با استعمار خوانده شد و مورد تصويب قرار گرفت و از 
 به سوي اين دانشجويان  دانشگاه تهران بودند كه حركت.  ساعت اعالم اعتصاب شد28طرف كارگران به مدت 

 نفر را اكيدا 3مجلس و ستيز با مامورين حكومت نظامي را كه برابر اعالميه فرمانداري نظامي تجمع افراد بيش از 
دانشجويان و گارگران در صفوف فشرده با . قدغن كرده بود، شروع كردند و سد حكومت نظامي را شكستند

 به طرف ميدان فردوسي »مرگ بر قوام«، و »كشور كوتاهدست شاه از دخالت در امور «، » شعارهاي مرگ بر استبداد«
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 پل وحدت ميان نيروهاي ضداستعمار انقالبي با هواداران »مرگ بر قوام خائن«و » زنده باد مصدق«شعار . حركت كردند
حركت دسته جمعي مشابهي توسط كارگران از ميدان توپخانه به طرف مجلس و خيابان . جبهه ملي را برقرار كرد

ان شروع شد و اين گروه به طرفداران مصدق كه عمدتاً دور و بر حزب زحمتكشان بقائي وحزب ايران مجتمع اكبات
در اين . در خيابان اكباتان از طرف مردم بيشتر مقاومت مي شد«بودند، پيوست و براي اولين بار به نوشته خبرنگار كيهان، 

روزي فروش روزنامه هاي دست چپي در آن كار مشكلي بود، امروز خيابان كه حزب زحمتكشان ملت ايران در آن واقع است و 
روزنامه هاي شاهد ارگان حزب زحمتكشان پرچمدار ارگان پان ايرانيست ها، جوانان . مركز عناصر افراطي دست چپي نيز بود

مليات را در دست دموكرات و بسوي آينده ارگان چپي هاي افراطي با هم به فروش مي رفت و اين سه چهار دسته ابتكار ع
امروز اين چند دسته كه تا چند روز پيش غالبا با يكديگر در زدوخوردبودند دوستانه با يكديگر حركت و تظاهر مي . داشتند
از ساير دسته ها با تجربه تر بودند و به همين جهت در بسياري از ) قرار(و ) فرار( از لحاظ  *عناصر افراطي چپ. كردند

وقتي مامورين براي تقرفه تظاهركنندگان دست به . يات در مقابل حمالت مامورين انتظامي دردست آنها بود خيابانها ابتكار عمل
  18.»اقداماتي مي زدند اين عده مردم را دعوت به مقاومت و رفتن به كوچه ها مي كردند

شير به دنبال تظاهركنندگان بودند و از در اول خيابان دانشگاه چند نفر سرباز را از روي اسب ها پايين كشيدند، سربازان با شم«
يك نفر سرگرد كه فرمانده دسته اي . طرف ديگر، از پشت بام ها و از پياده روها به طرف اين سربازان سنگ پرتاب مي شد

سربازان بود از بانوئي خواهش كرد كه از آنجا دور شود ولي وي فوري جواب داد مگر ما در قطعه اي از خاك خوداجازه 
در اين موقع دختر آن بانو كه در كنار . دن نداريم؟ افسر مزبور دوباره جواب داد، آخر سربازان ما را مجروح كرده اندايستا

 19.»مادرش ايستاده بود گفت آنها خيلي بيشتر از افراد ملت را به خاك و خون كشانده اند
به نخست وزيري شروع شده بود، توسط قيام سي ام تير كه به بهانه مخالفت با حكومت قوام و اعاده دكتر مصدق 

هاي  مبارزين توده اي به يك خيزش بلند و چشمگير ضديت علني با سلطنت و دربار پهلوي تبديل شد و دسته
 . شعار مسلط بود»مرگ بر اشرف« ، »مرگ بر شاه« افتادند و فرياد هعظيم جمعيت مصمم و انقالبي به طرف دربار به را

دربار و مجلس در رفت و آمد بودند، خشم وغضب توده مردم را به دربار و مجلس رهبران جبهه ملي كه بين 
 گوشزد مي كردند و راه »شاه جوان«گزارش مي دادند و خطر همه جانبه اي كه سلطنت را احاطه كرده است به 
 20.چاره آن را اعاده مجدد مصدق به نخست وزيري به عرض شاهنشاه رساندند

ام به منظور تقويت قوام السطنه در مقابل نمايندگان مخالف، تقاضاي انحالل مجلسين را گروه درباريان طرفدار قو
مي كرد و هندرسن سفير آمريكا مالقات طوالني با قوام انجام داد و بالفاصله روزنامه ها نوشتند كه دولت آمريكا 

دم كه مي رفت دربار و سلطنت را به اما قيام توده مر.  ميليون دالري در اختيار دولت قوام قرار مي دهد25يك وام 
 .زباله دان تاريخ بريزد به اين اخبار تهديدآميز سستي نمي گرفت

                                           
قلمداد مي كرد و طرفداران خليل ملكي را كه بـه لبـاس             » عناصر افراطي چپ  «خبرنگار كيهان طرفدار حزب توده ايران را          -*

 . عناصر چپ مي ناميد،مي زدند!  معقوالنه اي به اصطالحيسم درآمده بودند و حرف هاي سوسياليستيماركس
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  سقوط حكومت چهار روزه قوام السطنه و تالش جبهه ملي براي حفظ سلطنت-5
يئت دولت نيم بند قوام السطنه را دكتر ارسنجاني در خاطراتش شرح مي دهد كه حكايت از پريشاني وضعيت ه

 21.كامل قوام بعد از شنيدن خبر ائتالف حزب توده ايران با جبهه ملي دارد
شاهپور عليرضا . دربار نيز پريشان و مضطرب شده بود. اين پريشاني منحصر به حوزه دولتي قوام السطنه نبود

لوي كه براي نظارت بر سركوب مردم به ميدان مخبرالدوله آمده بود، از طرف جمعيت غضبناك محاصره شد و په
تنها پس از شليك شديد پاسبانان تحت فرماندهي سرهنگ قرباني و تانك هاي تحت فرماندهي سرگرد صيرفي 

بنابراين . وام و انتصاب مصدق دانستندتنها راه نجات دربار را نمايندگان جبهه ملي، عزل ق. توانست نجات پيدا كند
 .با عجله و دستپاچگي انتصاب مصدق از راديو تهران اعالم شد

 نجات دربار و آرام كردن مردم شد و نطق هاي  بهاز آن ساعت به بعد همه تالش رهبران جبهه ملي معطوف
.  به كار افتاد»اعليحضرت«ربار و مهندس احمد زيرك زاده ، نادعلي كريمي و حسينعلي راشد و بقائي براي تبرئه د

گران اساس مليت و استقالل  يك تقاضا داشت وآن آرامش و سكوت بود تا اخالل فقطزيرك زاده از مردم تهران
  22.كشور را بر هم نزنند و اينكه عظمت سكوت و آرامش كمتر از قيام نيست

اين .  انتقام ، انتقام به آسمان بلند بودمردم نعش هاي كشته شدگان را در جلوي مجلس جمع كرده بودند وصداي
. در حالي كه دربار قاتل اين گروه كثير بود. كشته شدگان از مردم فقير و تهي دست و كارگران تهران بودند

نمايندگان خائن جبهه ملي اين كشت و كشتار را كار خودسرانه گروهي افسر قلمداد مي كردند و به شاه تلگراف 
 :مي زدند كه

 اعليحضرت همايون شاهنشاهيپيشگاه 
اعليحضرتا ـ مردم ايران را به جرم وطن پرستي و نهضت ضدبيگانه پرستي ـ بعضي افراد ارتش و مامورين پاره پاره مي كنند، 

ما نمايندگان كه براي دفاع از مردم قيام كرده ايم الزم دانستيم مراتب را به . در سراسر مملكت عده زيادي را شهيد كرده اند
  23.اخگر ـ اقبال ـ پارسا ـ بقائي ـ حسيبي ـ زيرك زاده ـ معظمي. حضار مقام سلطنت برسانيماست

اين خدمه هاي دربار سعي در منزه كردن دامن دربار شاه داشتندبا اين همه براي آنكه از داعيه انقالبي گري نيز 
 :عقب نمانند فرمان صادر مي كردند كه 

 .ا خوب بازكنيدمردم غيرتمند تهران چشم هاي خود ر
 و  سينه و سر و پهلوي هم وطنان خود را *برادران سرباز و پاسبان ما مجبورند اطاعت امر افسران مافوق خود را بنمايند

مسئول اين جنايات فجيع بعضي افسران كم و بيش ارشد ارتش و شهرباني هستند، كه براي خوش رقصي در برابر . بشكافند

                                           
ي ها منتشر شد كه راسـت و  نو مجله روشنفكر و خواند در د41 خاطرات ارسنجاني به نام واقعه و ماجراي سي تير در سال  -21

  . وغرض و مرض را به هم بافه استدروغ
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مردم غيرتمند تهران چشم هاي خود را خوب باز كنيد و اين ها را . داد وغالط را صادر مي كنندمزدوران بيگانه اين اوامر ش
خانه هاي آنهارا هم پيدا كنيد و وقتي كه قوام السطنه سقوط كرد، آن وقت اي . سلسه مراتب خوب بشناسيد ويادداشت كنيد

خانه هاي . ها و زنان و بچگان و مادران و پدرانشان رحم نكنيدمردم غيرتمند تهران فجايع اين افسران را به ياد بياوريد و بر آن
آنها را طعمه حريق كنيد، اين ها و پدران و مادران و بچه هايشان خون ايراني ندارند، نسل منحوس اين افسران كه دستور برادر 

 ندهد اين است وصيت من كشي مي دهند، بايستي از صفحه كشور مقدس ما زدوده شو تا ديگر كسي جرات دستور تيراندازي
 24.»نماينده مردم كرمان و تهران دكتر مظفر بقائي رهبر حزب زحمتكشان. بر شما

 زن و فرزندان آنان را صادر مي كند،  وهمين رهبر سياسي كه به شيوه قبيله اي دستور قتل افسران عامل كشتار
.  سرتيپ افشار طوس را به قتل مي رساند ماه با گروهي از همين افسران ارشد همدست شد و6بالفاصله كمتر از 

بقائي ليبرال آنارشيست، . اما ليبراليسم آنجا كه بخواهد قيافه انقالبي به خود بدهد در قالب آنارشيسم قرار مي گيرد
 شاهنشاه جوانش داد تاخشم توده مردم تهران را از دربار پهلوي به جانب مشتي افسر ارشد و نيمه ارشد سوق مي

 -چه آنكه معتقد است سرخم مي سالمت. خست وزيري به جنابش داده است، مصون و محفوظ بماندكه وعده ن
 !شكند اگر سبوئي

در مقابل خشونت وحشيانه ارتش و پليس شاهنشاهي مواردي از ابراز همبستگي بين توده مردم و سربازان و 
ك تحت فرماندهي سرهنگ حبيب پرمان به م جوانشير، پيوستن دسته اي تان. افسران نيز ديده شد كه به نوشته ف 

  25.مردم يكي از آن نمونه ها است
نزديك ميدان توپخانه سه هزار نفر از مردم به طرف يك «:  از قول خبرگزاري اسوشيتدپرس مي نويسد»كيهان«روزنامه 

ا در آغوش گرفتند و تانگ حمله ور شدند ولي سربازان و مردم به جاي آنكه يكديگر را مضروب و مجروح كنند همديگر ر
 26.»بوسيدند

پافشاري دربار در تقويت قوام اين خطر را داشت كه آثار عدم اطاعت در افسران و سربازان رشد كند و منجر به 
 .كردسقوط دربار گردد و جبهه ملي همين خطر را مكرر به شاه خاطرنشان مي

ميدان تاخت و تاز و ايلغار مغوالنه ارتش شاه اهواز . خشونت و خون ريزي ارتش شاه تنها محدود به تهران نبود
شد و در خيابان هاي شهر چند افسر نانجيب با تانك به تعقيب تظاهر كنندگان پرداختند و تيرهاي چراغ برق را به 

سر مردم خراب كردند و همه اين درندگي و وحشيگري را به پاي وطن پرستي خود نوشتند وتقاضاي ترفيع و 
 و 1331ترفيعات افسران بر مبناي شدت و درجه توحش و خونريزي كه در جريان سي ام تير اغلب . درجه كردند

                                                                                                                                            
  حزب توده ايران   ، برخالف نظر نمايندگان جبهه ملي كه در تيراندازي به سوي مردم مامورين را معذور و مجبور مي دانستند                  -*

راحت تمام از افسران و درجه داران و سربازان مي خواست كه با تمرد از فرمان افسران خونخوار و مزدور شـرف و                        با ص  مكرراً
 .حيثيت انساني خود را حفظ كنند و به سوي مردم تيراندازي نكنند

 خـود  ،رزه با استعمار مظفر بقائي براي جلوگيري از ورود نماينده جمعيت ملي مبا   ،1330 تير ماه    31 شنبنه   3 ، روزنامه شاهد  -24
   حوزه انتخاباتي تهران و كرمان مي دانست و شهر2 را وكيل
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ارتشبد رحيمي از جمله افسراني بود كه همراه شاهپور عليرضا .  بروز دادند، محاسبه و ارزيابي شد1332 مرداد 28
 پابه پاي 32 مرداد 28دتاي  و كو31در صحن بهارستان توده مردم را به گلوله بست و در همه حوادث نهم اسفند 

آن عده از افسران ضد مردمي كه در قيام سي ام تير به سوي مردم شليك . چاقوكشان و فواحش دخالت داشت
تنها سرهنگي به نام سرهنگ . كردند و از اين جهت شهرت يافتند، عالوه بر آنكه تنبيه نشدند، درجه و ترفيع گرفتند

شار خبر سرنگوني قوام به ميان تر سي ام تير اهواز كه به طور علني و پس از انليتكوهي باعث و باني فاجعه و كشتا
خواهيم ديد كه همين افسر همكار صميمي و پرشور دكتر مظفر . مردم تانك و كاميون رانده بود، بازنشسته شد

 . مرداد بود و در همه توطئه هاي ضدملي شركت داشت28بقائي تا كودتاي 
دربار شاه براي نجات خود قوام را هم فدا كرد و .  روز در مسند صدارت دوام آورد4يش از قوام السطنه نتوانست ب

از آن به بعد همه تالش جبهه ملي معطوف به نجات دربار بود و اعاده آرامش و سكوت بر تهران و تحميل صبر و 
آرامش و  رك زاده از مردم تقاضاينويسان به كار افتاد و احمد زي» شاهد«نطق و قلم . متانت به مردم انقالبي ايران

مهمترين و فوريترين كار «: سكوت كرد و شيخ حسينعلي راشد وكيل بي خاصيت تهران در بيانات مشروحش گفت
 27.»شما بايد دفن اين شهدا باشد

  ادامه مبارزه مردم عليه دربار و سلطنت پهلوي-6
تالش جبهه ملي معطوف اين بود كه اين همه خون ريزي را متوجه خودسري تني چند افسر و امير ارتش كند و 

شاه از تــــعرض ملت مصون بماند و در مقابل، تنها سازماني كه طي مقاالت و سخنراني هاي مستدل ماهيت نظام 
 منتشر مي شد، ضمن تالش براي »بسوي آينده«كه به جاي  »دژ«روزنامه . را افشاء مي كرد، حزب توده ايران بود

استحكام وحدت و تفاهم و دوستي كه عليرغم توطئه هاي بقائي و خليل ملكي در حال گسترش بود در مقاله اي 
افرادي كه چند روز «:  نوشت،»استعفاي قوام خائن نتيجه تظاهرات بي سابقه مردم بر ضد دربار و سلطنت بود«تحت عنوان 

يش در صف مقابل مبارزان ضداستعمار بودند و با آنها مي جنگيدند، امروز دوش به دوش رفقاي توده اي و اعضاي جمعيت پ
 .ضداستعمار عليه ارتش شاه مي جنگند

عنوان فرماندهي كل قوا نبايد وسيله . شاه حق مداخله در امور ارتش را ندارد. سربازان و افسران نوكران شخصي شاه نيستند
 تير با پيروزي كامل مردم ايران به پايان 30روز تاريخي . ر مردم ضداستعمار و اجراي سياست ضدملي و استعماري گرددكشتا
در اين روز تاريخي اتحاد و مبارزه مردم رشيد تهران قدرت پوشالي دربار و قوام نخست وزير خائن را در هم ريخت و . رسيد

دربار .  مافوق همه قدرت ها است، دربار و قوام هر دو از اين موضوع غافل بودنديك بار ديگر به آنها فهماند كه قدرت ملت
تصور مي كرد كه كشور ملك طلق اوست و هر كار بخواهد مي تواند بكند و هر كس را كه بخواهد مي تواند بر مردم تحميل 

كاء به سرنيزه مي تواند بساط خودسري قوام اين عنصر مرتجع و مزدور مي پنداشت با صدور اعالميه پرطمطراق و با ات. كند
وقت آن است كه سربازان و افسران شرافتمند . اكنون وقت آن است كه ارتش يك باره از اختيار شاه خارج شود. بگستراند

عنوان فرماندهي كل قوا يك عنوان . ارتش به حقايق توجه كنند و طوق رقيت مقامات غيرمسئول را از گردن خود بردارند
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ملت با مداخله شاه . نبايد و نمي تواند در امور ارتش دخالت كند. شاه نمي تواند وزير جنگ تعيين كند.  خالص استتشريفاتي
 28.»در امور ارتش مخالف است

  تير به قوت خود باقي مي ماند، به طور قطع و يقين بساط دربار برچيده 30اگر اتحاد و اتفاق 
. پارچه قدرت توده مردم را ديده بودند، سعي در جدائي آن كردنداما توطئه گران كه نقطه اتصال يك. مي شد

 توده ايها با پرچم شوروي«سرلشكر كوپال عامل شاه و طرفدار دروغين مصدق به آيت اهللا كاشاني تلقين مي كرد كه 
و از طرف   29»ا بفرستيدبهتر است افراد جبهه ملي را به مقابله با آنه. به طرف خيابان نادري مي آيند و قصد شلوغ كردن دارند

   نداي وحدت حزب توده ايران در حوزه 30.»اين خبرها دروغ است مفسده به پا نكنيد«ايشان جواب داده مي شد كه 
 تير در ميدان توپخانه اين نيت كاشاني در 30نفوذ آيت اهللا كاشاني با استقبال روبه رو شد و در روز سوم شهداي 

عالم شد و به گزارش جرايد تهران آقا سيد مصطفي كاشاني بيانيه اي از جانب ميتينگ جمعيت ملي ضد استعمار ا
آيت اهللا كاشاني درباب وحدت همه احزاب و جمعيت هاي سياسي صرف نظر از اختالف عقيده و مرام و مسلك 

 .به منظور اشتراك مساعي در مبارزه با استعمار و استبداد قرائت كرد
 .خليل ملكي را به شدت عصباني كرد  ان بقائي ـسنوي» شاهد«اين امر 

 »شاهد«اعالميه اي به امضاي سيد مصطفي كاشاني در شاهد منتشر شد كه وقايع را تكذيب كرد و حزب ايران نيز از 
نويسان تقاضا داشت، چون در افواه شايع شده كه بين حزب ايران و حزب توده ائتالف شده است، اين تكذيب 

 .س كنندنامه را در جاي مناسب منعك
با اين همه نياز به وحدت بين نيروهاي سياسي به طور چشمگيري رشد مي كرد و توسعه مي يافت و همه جا 

شايع بود كه آيت اهللا كاشاني در صدد ايجاد يك جبهه واحد ضداستعماري است كه حزب توده ايران هم در آن 
آنجا كه از رشد اين تفكر متوحش بودند، به نويشان بقائي ـ خليل ملكي به شدت از » شاهد«. شركت خواهد داشت

. آيت اهللا كاشاني شديداً فشار وارد مي كردند كه انتساب اين فكر را به حوزه رياست روحاني خود تكذيب كند
آنچه بيشتر باعث تعجب ما اعضاء حزب زحمتكشان ملت ايران مي  «:خليل ملكي طي نامه اي به آيت اهللا كاشاني نوشت

ت مسلم است كه آن جناب اعضاي فعال حزب توده را فرزندان خود و حتي گرامي ترين فرزندان خود تلقي گردد اين واقعي
فرموده و اجازه مي دهيد كه آنان توسط يكي از فرزندان صلبي خودتان حتي از ائتالف جنابعالي با آنان يعني با حزب توده 

 31.»ار نمي گيردمباحثي را در افواه شايع سازند كه مورد تكذيب آن جناب قر
خليل ملكي با بي پروايي به آيت اهللا كاشاني القاء مي كرد كه ائتالف با حزب توده ايران مطابق نقشه و نظر 

نقشه ائتالف جبهه ملي با حزب توده بزرگ ترين دامي بود كه انگليسي ها براي ايجاد «انگليسي ها است و مدعي شد كه 
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ز جبهه ملي كه با استحكام آن نقشه را درك كرد و تجزيه و تحليل نمود همين جناح يك كودتا كشيده بودند و تنها مقامي ا
 32.»بزرگ حزب زحمتكشان بود

هاي اقناعي  اين فشارها در مقابل ضرورت حاد ايجاد يك صف واحد عليه دربار، ارتجاع و امپرياليسم و توضيح
مبارزه با  جمعيت كثيري به دعوت جمعيت ملي «:ه كيهانجمعيت ملي مبارزه با استعمار موقتاً موثر واقع شد و به نوشت

دمونستراسيون كه اكثريت مردم تهران با نظرات و عقايد مختلف در آن  استعمار در ميدان توپخانه تشكيل شد و در آن ميتينگ و
دم تهران خود شركت كردند و چون نيروهاي پليس و نظامي جرات نداشتند كه پيش چشم مردم آفتابي شوند، در آن روز مر

حفظ انتظامات را به عهده گرفتند، حتي تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه نيز بشكل بسيار منظمي توسط خود مردم انجام مي 
 تير اتحاد نيروهاي ضداستعمار و مبارزه عليه دربار 31شعار اصلي ميتينگ روز « ؛ »بسوي آينده« به نوشته روزنامه  33.»گرفت

در جريان تظاهرات كليه عكسهاي شاه و خانواده سلطنتي جلو عكاسي ها لگدمال . توطئه هاي ضدملي بودبه عنوان مركز اصلي 
 34.»شد و راديوي لندن همان روز خبر داد كه در تهران تظاهرات جمهوريخواهانه انجام گرفته است

ر مظفر بقائي به اقرار اين تظاهرات و همبستگي در روزهاي سوم و هفتم شهداي سي تير اوج گرفت و با آنكه دكت
خودش عده اي چماقدار وراميني را با كاميون به شهر آورد تا جلوي توده ايها را بگيرد و مانع از شركت آنان در 

 :به نوشته كيهان. مراسم سوم و شب هفت شهدا شود، در مقابل امواج جمعيت مصمم و انقالبي كاري از پيش نبرد
 تير به طرف مسجد ارك حركت كرد، دانشجويان و 30ظاهرات و مجلس يادبود شهداي  دسته اي كه براي شركت در تناولي«

 با صفوف 8 بامداد به ترتيب در جلوي دانشگاه تهران اجتماع كرده و مقارن ساعت 7اين دسته از ساعت . دانش آموزان بودند
آموزان كه روزي اختالف هاي مسلكي بين اين دانشجويان و دانش . مرتب خود از دانشگاه به طرف مسجد ارك حركت كردند

شديدي وجود داشت كه منجر به زدوخوردهاي خياباني مي شد و حتي پليس قادر به جلوگيري آن نبود، امروز برادروار در يك 
شعارهائي كه دانشجويان و دانش آموزان مي دادند بيشتر .  تير ابراز همدردي كنند30صف قرار گرفته و مي خواستند به شهداي 

گاهي دسته .  پشتيباني از آقاي دكتر مصدق، لغو حكومت نظامي، آزادي زندانيان سياسي و آزاد كردن احزاب سياسي بوددر
  35.»هائي وابسته به حزب زحمتكشان درصدد انداختن اختالف بر مي آمدند كه فورا جلوگيري مي شد

برگزار شد و شعارها بيشتر در اطراف تشكيل جبهه پس از خاتمه مجلس ترحيم مسجد ارك، تظاهرات باشكوهي در ميدان سپه «
 36.» تير و اخراج مستشاران نظامي و غيرنظامي آمريكا دور مي زد30واحد ضداستعمار و مجازات عاملين كشتار 

اين تجلي قدرت وحدت طلبانه، همه مخالفين مصدق را به سوراخ هاي دربار فراري داد و وقيح ترين نمايندگان 
ابراز پشتيباني از حكومت مصدق توانستند آفتابي شوند كه رفتار عبدالرحمن فرامرزي و دكتر مجلس فقط پس از 

 .مصباح زاده نمونه هائي از روحيه اپورتونيستي مردان سياسي آن ايام بود

                                           
  448 همانجا، ص -32
  1331 كيهان، اول مرداد ماه -33
  1331 تير ماه 31 دژ به جاي بسوي آينده، -34
  1331 كيهان، اول مرداد ماه -35
  1331 كيهان، اول مرداد ماه -36



 

404

پيروزي سي ام تير با راي ديوان الهه مبني بر حقانيت ايران در ملي كردن منابع نفت مقارن شد و موجب شادماني 
اما دريغ و افسوس كه مرحوم مصدق . ت گرديد و روي هم رفته بر عظمت و قدرت معنوي دكتر مصدق افزودمل

دار كرد و پس از بركناري قوام و اين همه جانبازي توده مردم را با معرفي يك كابينه غيرموجه و نامانوس خدشه
 بود، شكاف هاي موجود در جبهه 1331بازگشت دكتر مصدق به نخست وزيري كه يكي از نتايج قيام سي ام تير 

آيت اهللا . ملي كه درزير علم طرفداري از دكتر مصدق و نهضت ملي كردن نفت از چشم ها پنهان بود، علني شد
كاشاني كه خود را در اعاده مصدق به نخست وزيري قهرمان اصلي مي دانست، توقع داشت كه در تشكيل كابينه و 

او رياست مجلس را دون شان خود مي دانست و اينك كه قيام سي ام . ته باشدتعيين اعضاي آن نقش اول را داش
را فراري و خانه نشين كرده بود، طرفداران قوام و دربار ) امام جمعه تهران و رئيس مجلس(تير دكتر حسن امامي 

 آنها شده بود، آيت اهللا كاشاني را براي مصون ساختن خود از ضربه اي كه در نتيجه سقوط قوام متوجه در مجلس،
اما طبع رياست . كانديداي رياست مجلس كردند و تعدادي از نمايندگان ملي ـ مصدقي هم به اين دسيسه پيوستند

 وزير كابينه اش را به 6كاشاني قبال مدعي شده بود كه قوام السطنه . مĤب و بلند پروازانه كاشاني او را قانع نمي كرد
 .شرط سكوت در اختيارش مي گذاشت

ن ادعاي كاشاني با آنكه با طبع ديكتاتوري قوام السطنه سازگاري نداشت و در صحت اين ادعا شك و ترديد اي
تير ماه ـ 29 «:بعدها در كتاب هايي كه طرفداران كاشاني منتشر كرده اند، مطرح شده است به اين شرح. فراوان است

 جانب قوام السطنه آمد و گفت به شرط سكوت، قوام انتخاب عرض مي شود بعد از شما ارسنجاني از. جناب آقاي عالء دام ظله
همان طور كه حضوري عرض كرده ام به عرض اعليحضرت برسانيد، اگر در بازگشت .  وزيرش را در ا ختيار من مي گذارد6

در انتظار . دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرماييد دهانه تيز انقالب را با جلوداري شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد
  37.»اقدامات مجدانه شما ـ والسالم عليكم و بركاته

 توسط طرفداران آيت اهللا كاشاني به نام هواداران نهضت اسالمي ايران در 32 مرداد 28اين نامه سالها بعد از كودتاي
ت ملي شدن روحانيت و اسرار فاش نشده از نهض«اروپا در جزوه اي منتشر شد و مستند و منبع كتابي تحت عنوان 

مجموعه مكتوبات آيت «اين كتاب در انتشارات دارالفكر قم به چاپ رسيد و از آن كتاب در . ، قرار گرفت»صنعت نفت
 نقل شد و باالخره سر از كتاب سياه حسين مكي درآورد و مورد استناد -و دهنوي. گرد آورنده؛ م-،»اهللا كاشاني

ل انقالب خبري از اين مدرك در مراجع كتب و مĤخذ معتبر ديده اما تا سالهاي او. بعضي مورخين هم قرار گرفت
 كه به طور 1331نمي شود و اين نامه كذايي در هيچ يك از روزنامه هاي طرفداران كاشاني و مصدق در سال 

 مرتب مصاحبه ها و اعالميه هاي آيت اهللا را درج مي كردند، ديده نمي شود عالوه بر اين، در روزنامه هاي كيهان و
از حسين عالء هم در هيچ يك از گزارش هاي روزانه اش . اطالعات آن روزها هم خبري از چنين نامه اي نيست

 هم به كاشاني منتسب شده است كه طي 32 مرداد 27  نظير اين نامه در *.به هندرسن از اين نامه ذكري نشده است

                                           
  280، ص 5 كتاب سياه، تاليف حسين مكي، ج -37
ن كه نقش كاشاني در مواضعه و تباني با شاه معلوم شد و كوس رسوائي اين سـيد پرمـدعا                     بعد از شكست نهضت ملي ايرا      -*
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 كاشاني در قيام اما بزرگ كردن. ثابت شده استجعلي بودن آن نامه هم . آن مصدق را از كودتا با خبر كرده است
سي ام تير كه وي در مقابله با قوام السطنه به نفع مرحوم دكتر مصدق وارد ميدان شد، با هدف مسلط كردن كامل 
عوامل دربار و كاشاني، مكي، بقائي، حائري زاده بردولت مصدق انجام مي گرفت كه جزو مسلمات تاريخ نهضت 

 .ملي ايران است
وي مصدق را .  به شاه معرفي كرد، مورد قبول كاشاني نبود1331ابينه اي كه دكتر مصدق پس از سي ام تير ماه ك

بنده «:  به نامه آيت اهللا كاشاني پاسخ داد1331 مرداد سال 6مصدق در تاريخ . تهديد به خروج خود از تهران كرد
است و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه صراحتاً عرض مي كنم كه تاكنون در امور اصالحي عملي نشده 

خاصه اينكه هيچ گونه اصالحاتي ممكن نيست مگر . بخواهند اصالحاتي بشود بايد از مداخله در امور مدتي خودداري فرمايند
اهم داشت واال چرا اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزاري را خو. اين كه متصدي مطلقاً در كار خود آزاد باشد

 38.»حضرتعالي از شهر خارج شويد اجازه فرماييد بنده از مداخله در امور خودداري كنم والسالم عليكم
اما خود را شخصيت روحاني نافذ الكلمه اي مي پنداشت كه حق رياست بر . كاشاني ظاهراً عقب نشييني كرد

جاه طلبي وي آگاه بودند و آن را تحريك مي كردند و نهضت ملي و كشور ايران را دارد و مخالفين مصدق نيز از 
از مرحوم مهندس حسيبي نقل شده است كه وي پس از راي گيري در . هر روز دامنه اختالف وسيع تر مي شد

مجلس به اشاره دكتر مصدق همراه سه نفر ديگر از نمايندگان نهضت ملي نزد آيت اهللا كاشاني مي رود و مي 
حسيبي نزد او استدالل مي كند كه مقام شما به عنوان رهبر . رياست مجلس منصرف سازدكوشد او را از قبولي 

روحاني از مصدق باالتر است و قبول اين سمت، شما دو نفر را رو در روي يكديگر قرار خواهد داد و به زيان 
 ورود شما به قرآن در اين مالقات آيت اهللا كاشاني پاسخ مي دهد كه اندكي پيش از. نهضت ملي تمام خواهد شد

. تفأل كرد و آن آيه از سوره يوسف آمده است كه ستارگان و ماه و خورشيد در عالم رويا به يوسف سجده مي برند
 39.آيت اهللا آن فال را مبارك دانسته و به قبول سمت جديد اصرار ورزيد

 هاي امثال حائري زاده به آيت اهللا مي خواست وزير تراش باشد و چون مصدق زيربار نرفت، تحت تاثير وسوسه
رياست طلبي و خود بزرگ بيني آيت اهللا كاشاني زيان هاي  بسياري به نهضت ملي وارد . رياست مجلس چسبيد

 .كرد و به داليلي كه بعدها ثابت شد، وي در اصل با دربار شاه و سياست آمريكا هم سو و هم پيمان بود
 نام ابوالحسن حائري زاده كه هم در حوزه روحانيت نفوذ داشت در چنين حال و هوايي ، دسيسه پرداز بزرگي به

وهم در صحنه سياسي ايران كار كشته بود، به منظور تخريب موقعيت مصدق آتش طمع و دنيا طلبي آيت اهللا را تيز 
في دكتر مظفر بقائي و حسين مكي نيز جاه طلبي و اعتراض پنهاني خود را پشت مقام روحاني آيت اهللا مخ. مي كرد

و مقام  كاشاني خانه خود را مرجع و ملجا سياستمداران ضد مصدقي و عالقه مندان رياست و پست. مي كردند
فراكسيون نهضت ملي از اداره مجلس توسط ناصر . كرده و اداره مجلس را به ناصر ذوالفقاري سپرده بود

كاشاني نيابت خود را منحصرا . ي بودذوالفقاري، مالك بزرگ حوزه خمسه زنجان و مطيع اوامر شاه به شدت ناراض
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به ناصر ذوالفقاري سپرده بود و دست مهندس احمد رضوي ديگر نايب رئيس مجلس را در اداره مجلس كوتاه 
در صفحه هاي گذشته مفصال انتخابات مجلس هفدهم . دكتر مصدق به شدت نگران چنين مجلسي بود. كرده بود

 :نتخابات را ابربال ناميده است و مي نويسددكتر محمدعلي موحد آن ا. را شرح داديم
شكست دكتر مصدق در انتخابات دوره هفدهم ابرباليي بود كه از آن روز كه سايه سهمگين خود را بر سر او افكند، مدام باران 

 .فاجعه بر سر او ريخت
 .اين انتخابات مايه خفت و سرشكستگي مصدق گرديد

وي حد و حدودي براي . هفدهم بود كه رياست كاشاني شكل گرفتاز دورن انتخابات ننگين ضدمردمي دوره 
به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و شركت ملي نفت امريه صادر مي كرد و . اش قايل نبوداعمال رياست

براي افراد توصيه و سفارش مي نوشت و اين رويه كاشاني، سيلي از توصيه و سفارش استخدام و اخذ پست و 
ترفيع و درجه اداري و حقابه براي ملك و زراعت به سوي دولت مصدق سرازير مي كرد و در اين راه هم مقام و 

حمايت عوام و صاحبان حاجت نصيب كاشاني مي شد و هم عايدي سرشاري نصيب شمس قنات آبادي و پسران 
رد كه دور او جمع شده و كاشاني، سيدمصطفي و آقا سيدمحمد و ابوالمعالي و چه بسيار فرصت طلباني ديگر مي ك

كار به جايي كشيد كه مقاومت در برابر ارباب . صلوات كش آقا بودند و از اين طريق به نان و آبي مي رسيدند
رجوعي كه سفارش نامه هاي موكد از آيت اهللا داشتند، براي بسياري از وزارت خانه ها و شهرداري ها امكان پذير 

ان كه نماينده عالي دولت و استاندار بود، به عنوان راه چاره سفارش نامه هاي سهام السلطان بيات در خوزست. نبود
 40.آيت اهللا را از ادارات دولتي جمع مي كرد و به خانه مي برد تا اثري در ادارات بر جاي نماند

ه داشت آيت اهللا كاشاني عالق«: دكتر كريم سنجابي كه وزارت فرهنگ را بر عهده داشت، در خاطرات خود مي نويسد
كه از محل وجوهات اوقاف مصارفي مطابق دستورالعمل او به عمل بيايد و حتي در اين باره چندين نامه به من نوشت و علناً 

خواسته بود كه به اشخاص معيني وجوهاتي از محل اوقاف بدهم و من ناگزير بودم كه اين مطالب را قبول نكنم براي اينكه 
به عنوان مثال مي گويم ايشان نامه اي نوشتند كه مبلغ پنج هزرا تومان ... ه اوقاف معلوم بوداوقاف قانوني داشت و مصارف وجو

كه براي آن زمان پول نسبتا قابل توجهي بود به پدر شمس قنات آبادي بدهم و من ناچار بودم كه فرمايش ايشان را كه به سود 
 41.»او هم نبود رد بكنم

براي تامين « ناصرخان قشقايي را واسطه قرار داده بود كه .  ايجاد مي كردكاشاني هر روز براي دولت مصدق بحران
 42.»بودجه كنگره اسالمي مبلغ سيصدهزارتومان از دكتر مصدق بگيرد كه اگر اين كار بشود خيلي براي من و مملكت مفيد است

اني جمع شده بودند و مخالفان مصدق كه از درون جبهه ملي و مجلس هفدهم سربرآورده بودند، همه به دور كاش
در اين ميان نقشي كه دكتر مظفر بقائي ايفا مي كرد فوق العاده نگران . وي مركز ثقل تحريكات ضد نهضت ملي بود

 .كننده و  مايه تعجب طرفداران مصدق شده بود
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اني فشار در شرايطي كه دولت براي تامين و پرداخت حقوق ماهيانه كارمندان دچار مشكل شديد بود، آيت اهللا كاش
. بهانه ها از هر طرف شروع شده بود. مي آورد كه كنگره اسالمي تشكيل دهد و هزينه آن را به گردن دولت بياندازد

علت مخالف خواني طرفداران دو آتشه مصدق مانند كاشاني و بقائي و حائري زاده اين بود كه مطلع شده بودند كه 
با آنكه قوام السطنه در نتيجه قيام سي تير سرنگون شده بود، مصدق دست خالي از آمريكا مراجعت كرده است و 

اما اصل برنامه ساقط كردن مصدق و تعيين جانشين براي رئيس دولتي كه از اجراي مواد قانون ملي كردن نفت 
از اين تاريخ ، مردم هر . عدول نمي كند و تن به سلطه مجدد شركت سابق نفت نمي دهد، به قوت خود باقي بود

شاهد قهر و دعواي كاشاني و مكي و بقائي و حائري زاده با دكتر مصدق بوند كه اكثرا با آشتي موقت و عقب روز 
دربار هم به تحريك و ترغيب چهره هاي موجه جبهه ملي براي جانشيني مصدق دست . نشيني كاشاني همراه بود

تعدادي از . به جانشيني مصدق نمي شداما قيام سي تير چنان با عظمت بود كه از جبهه ملي كسي حاضر . مي زد
روي احترام و اخالص به مصدق حاضر به قبول پست نخست وزيري نبودند و تعدادي هم مانند مكي و بقائي 

اما به علت مخالفت آمريكا با دادن . وحشت داشتند و كاشاني هم مصلحت را در سكوت و عقب نشيني مي ديد
 مشكل تر شد و همه  هزار تن شكر كار مصدق100000يه بار براي ته ميليون دالري و حتي ندادن اعت120وام 

ائتالف دولت انگليس با دولت اياالت . مخالفين مصدق يقين كردند كه دولت از حمايت آمريكا محروم شده است
 .متحده به رهبري ژنرال آيزنهاور و جان فاستردالس بر سر اين امر كه مصدق بايد سقوط كند، برگشت ناپذير بود
. در همان روزهاي اول رياست جمهوري آيزونهاور طرح آژاكس يعني ساقط كردن مصدق از راه كودتا قطعي شد

 .شدهمه اين توطئه ها كم و بيش برمال مي
به موجب اسنادي كه در كتابخانه ملي موجود است ، نقش حزب توده ايران در افشاي اين توطئه ها بسيار بارز بود 

 منتشر شده است نيز 57 بهمن 22 اسناد وزارت امور خارجه آمريكا كه بعد از انقالب و كتاب ها و خاطرات و
آن قابليت و تواني كه در ايران پس از قيام مسلحانه و خونبار مشروطيت، كه منجربه . مويد اين نقش تاريخي است

اراي قدرت و قوه  كه دفرار و خلع محمد عليشاه شد شكل گرفت، در ابعاد وسيع تري در قيام سي ام تير،
ضدسلطنتي و ضد استعماري بود، پديدار شده بود و اين واقعيت را بيش از رهبران جبهه ملي، عوامل اجرايي 

اعزام كارشناسان زبده و متخصص در كودتا مانند خـانم پروفسور آن . سفارت آمريكا و انگليس درك مي كردند
وروسكي و وودهاوس به ايران و تالش براي سازماندهي لمبتون و پرفسور زينر و پرفسور ويلبر و مارك گازي

 .مخالفان مصدق، از مقدمات برنامه كودتا بود
اما در اين مرحله مشخص از نهضت يعني شروع به كار مجلس هفدهم كه كاشاني به رياست آن رسيد و تشكيل 

 شكستن وحدت هدف كابينه جديد با حضور شخصيت هاي مخالف مصدق با ماسك آزادي خواهي و مصدقي،
مصدق خود را مبعوث قيام مي . نيروهاي ملي و ابهت و اعتبار دولت مصدق بود كه از قيام سي ام تير برخاسته بود

دانست و مي گفت من نه نخست وزير شاهم و نه نخست وزير مجلس و دولت من مولود قيام سي ام تير است و 
فع ايران صادر شد و صدور اين راي حقانيت ملت ايران را درست در همين روزها راي ديوان بين المللي الهه به ن

اما چه سود كه دست دولت از . در خلع يد از كمپاني نفت تائيد كرد و برقدرت اجتماعي ـ سياسي ـ مصدق افزود
برنامه حداقلي كه . منابع مالي و پولي كوتاه بود و دولت مصدق نيز حاضر به اجراي يك برنامه مترقي حداقل نبود
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ارباب ـ رعيتي و خلع يد از امالك  واند مانع خروج ارز از كشور شود و به اصالحاتي در تغيير شرايط سيستم بت
 تير به بعد در 25با اين همه توده مردم پشت سر مصدق بودند و تحولي كه درست از روزهاي . پهلوي منجر شود

 حمايت از مصدق بود و اين تحول هر سياست داخلي رخ داد،تحول سريع در سياست حزب توده ايران به سمت
 .شدتر ميروز نمايان

برخالف بدنه احزاب ملي . حمايت حزب توده ايران از برنامه دولت مصدق مشروط و به شيوة اتحاد و انتقاد بود
. كه روش اطاعت محض از دكتر مصدق را در پيش گرفته بودند و مصدق را پيشواي نهضت ملي خطاب مي كردند

اين حزب از كابينه مصدق رضايت نداشت . زب توده ايران تبعيت كوركورانه از مصدق وجود نداشتدر قلمرو ح
بعدها معلوم شد كه تالش . و مخصوصا با انتصاب سپهبد يزدان پناه به رياست ستاد ارتش به شدت مخالفت كرد

بد يزدان پناه به رياست مصدق براي جلب حمايت شاه و دادن اطمينان و تامين كامل به شاه موجب انتصاب سپه
 .ستاد ارتش بوده است

مصدق در كتاب خاطرات و تالمات فاش مي كند كه قرآن مهر كرده و براي آسودگي خيال شاه و دلگرمي وي 
پس از واقعه سي ام تير كه باز مجلسين «: توسط سپهبد يزدان پناه براي او فرستاده است و علت آن را چنين مي نويسد

 دادند و به فرمان شاهنشاه نخست وزير شدم، چون سياست خارجي در مراجع بين المللي دچار شكست شده به من راي تمايل
براي آنكه ذهن شاهنشاه را از تصدي وزارت جنگ من، مشوب . ظن قوي بود كه مبارزه خود را در كشور شديدتر كند. بود

 نفر از تيمساران كه مورد اعتماد شاهانه بودند اظهار نكنند، از پيشگاه همايوني درخواست نمودم نظر خود را نسبت به سه
اعليحضرت همايون شاهنشاهي هم آقايان سپهبد . فرماييد تا امور با مشورت آنان بگذرد و ايجاد هيچ گونه سوءظني ننمايند

  آن وزارتخانهتا روز نه اسفند هر تصميمي كه در كار. نقدي، سپهبد آق اولي و سرلشكر محمود بهارست را تعيين فرمودند
گرفته مي شد با نظريات آقايان بوده است و باز براي آنكه خاطر ملوكانه كامال اطمينان حاصل فرمايند كه من نه مخالف سلطنت 

دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خالف قانون اساسي «مشروطه هستم و نه مي خواهم رئيس جمهور شوم، شرحي به اين مضمون 
پشت » نون اساسي را نقض كنند و رژيم مملكت را تغيير دهند من رياست جمهوري را قبول نمايمعمل كنم و همچنين اگر قا

قرآني نوشته فرستادم و هركس را كه ديدم گفتم نه مي خواهم شاه بشوم نه رئيس جمهور، به محض اينكه كار نفت خاتمه يافت 
   43.»دست از كار مي كشم

 تحكيم نهضت ملي از طريق اجراي حداكثر اصالحات در تعديل بهره اما توده مردم خواستار اقدام اساسي براي
مالكانه و تامين آزادي بيان و قلم و لغو حكومت نظامي بودند و در اين ميان رشد سنديكاهاي كارگري موجب 

 .پيگيري مطالبات كار و كارگري شد
 اي به شدت بي رمق و موجب نگراني و برنامه دولت دكتر مصدق كه از دل قيام سي ام تير بيرون آمده بود، برنامه

برخالف برنامه اول كابينه دكتر مصدق كه دو هدف اساسي اجراي قانون ملي شدن . حتي ياس نيروهاي مترقي بود
 : گانه زير بود9نفت و اصالح قانون انتخابات مجلس را دنبال مي كرد، برنامه كابينه دوم مصدق شامل مواد 

 ـ اصالح قانون انتخابات1
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 اصالحات امور مالي و تعديل بودجه به وسيله تقليل در مخارج و برقراري ماليات هاي مستقيم و در صورت لزوم ماليات ـ2
 هاي غيرمستقيم

 ـ اصالح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصالح قوانين پولي و بانكي 3
 ـ بهره برداري از معادن نفت كشور4
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 ماهه به سرعت بر روي كاغذ و كتابچه قانون 6حات فقط در زمينه وضع قوانين براساس اليحه اختيارات اين اصال
 .اما اجراي آن با مشكل مواجه و همچنين موجب خشم روستاييان شد. آماده شد

آن % 10. بهره مالكانه متوقف ماند% 20 برنامه كه ناظر به تغيير وضع روستاييان بود، در حد تخفيف 6اجراي ماده 
 لغو. ديگر به عمران روستا تخصيص يافت و هيچ مشكلي را براي كشاورزان حل نكرد% 10به كشاورز و 

واال اصل بهره براساس عوامل پنجگانه به جاي . سيورسات و بيگاري، حداكثر بهره اي بود كه نصيب كشاورزان شد
بهره مالكانه نيز موجب اعتراض % 20ين كسر هم. خود تثبيت شد و تغييري اساسي در بهره مالكانه صورت نگرفت

گسترده مالكان بزرگ و خرده مالكين شد و گروه گروه مالكان به اعتراض نسبت به كسر بهره مالكانه به خانه 
از طرف ديگر، كشاورزان هم از دولت به شدت ناراضي بودند كه در اصل سيستم . مراجع و علماء مراجعه كردند

ـ رعيتي تغييري نداده است و كل بهره را مالكين به وسيله مباشرين وصول مي كنند و مالكيت و رابطه ارباب 
در اجراي بقيه مواد اصالحات دولت، ماليات هاي . تغييري در وضع معيشت و بهبود زندگي آنها ايجاد نشده است

 .ستايي شدغيرمستقيم افزايش يافت و موجب گراني مواد مصرفي طبقه محرومين و زحمت كشان شهري و رو
 اين برنامه كه ناظر به تعديل بودجه بود، با مقاومت سرسختانه دربار مواجه شد و دربار پهلوي حاضر 1اجراي ماده 

اما مصدق تحت فشار افكار عمومي . به كسر سهميه خود از بودجه دولتي نشد و كار اختالف با شاه باال گرفت
ر و شاهزادگان پهلوي را تا حد قابل توجهي كاهش دهد و اين بر توانست بودجه دربار، ثريا همسر شاه و ملكه ماد

. آتش خصومت ملكه مادر و شاهپورها نسبت به مصدق افزود و شاه هم تقريبا از دست و دل بازي محروم شد
ادامه اين وضع منجربه اخراج ملكه . مصدق مي گفت هزينه دربار و ثريا همسر شاه به عهده شاه است نه دولت

شرف و تعدادي از شاهپورهاي مزاحم از ايران شد و سطح توطئه ها را عليه دولت مصدق باال برد و شاه مادر و ا
شروع به مظلوم نمايي كرد كه براي پرداخت پاداش و عيدي كاركنان دربار ناچار به فروش فرش هاي خود شده 

 .ظلوم جلوه مي دهند مرداد نيز امثال حسين مكي، شاه را در اين رابطه م28سالها بعد از . است
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گردانندگان موسسه تاريخ معاصر ايران كه زير نظر بنياد مستضعفان فعاليت مي كند و از بنيادهاي زيرنظر روحانيت 
است، با حسين مكي به عنوان بزرگترين و سرشناس ترين مورخ تاريخ كشور به صحبت مي نشيند و حسين مكي 

له تبرئه خود و شاه و كاشاني و حائري زاده و مظفر بقائي قرار مي دهد  را وسي»مطالعات تاريخ معاصر ايران«موسسه 
شاه به «و به تحريف حقيقت دست مي زند و به دفاع از شاه و تخطئه دكتر مصدق مي پردازد و مدعي مي شود كه 

دق چه كار يك بار مرا به بابل دعوت كرد وقتي رفتم به من گفت آخر مص... قدري از مصدق وحشت داشت كه حد نداشت
شما . گفتم كه يك مقدارش موروثي است، يك مقدار هم از روي آزادي خواهي است. كرده كه مردم اينقدر به او توجه دارند

گفتم شاگردان اول دانشكده ها را به ناهار دعوت كنيد بيايند پيش شما ـ به . گفت چه كار كنم. يك دكان باالتري بازكنيد
حبس و » مصدق«ن ها و شيرخوارگاه ها برويد، دم از آزادي بزنيد هر كس را حكومت نظامي مدارس؛ بيمارستا دانشكده ها،

هر چه اصرار كرد قبول نكردم يك بار هم وقتي دربار . گفت بيا وزير دربار من شو. همه اينها را گفتم. اذيت كرد شما آزاد كنيد
براي اينكه حرف را از جايي شروع كرده .  من فرشي ديدمدر آنجا. رفتم و وارد كاخ اختصاصي شدم مرا به كتابخانه اش برد

 هزار تومان از او مي خريدند كه نفروخت، شاه 60. باشم، گفتم من لنگه اين فرش را در مشهد منزل امير تيمور كاللي ديده ام
بقيه را بياورند كه امروز بيست هزار تومان آن را دادند، رفته اند . گفت من ديروز اين فرش را چهل و پنج هزار تومان فروختم

براي چه مي خواهيد بفروشيد؟ ديدم رويش را به سمت ديوار برگرداند و سرش را پايين ! گفتم اعليحضرت. فرش را ببرند
بعد هم براي آنكه توي چشمش نگاه نكنم چاي خود را هم زد و خورد و دست كرد جيبش يك بسته سيگار كامل كه . انداخت

در حال روشن كردن سيگار بود كه چشمم به چشمش افتاد با بغضي كه . رداشت و به من تعارف كردعكس شتر روي آن بود ب
داشت يكدفعه تركيد وبا حالتي افروخته گفت از من مي پرسي چرا مي خواهم بفروشم؟ وزير دربار و رئيس دفتر علياحضرت 

من هر سال يك پهلوي عيدي به كاركنان . را زدهثريا حقوق نمي خواهند؟ گفتم چرا؟ گفت مصدق دو ميليون بودجه دربار م
بدهم وقتي برگشتم نزد ) عيدي(دربار مي دادم وامسال كادوهايي كه براي عروسي به من داده اند، مي فروشم كه نيم پهلوي 

ودجه مصدق به او گفتم آقاي دكتر مصدق اين شخص تا حاال مثل موم در دست شما بود و هر چه گفته ايد انجام داده چرا ب
دربار او را زديد؟ وقتي تاكيد كردم كه او گريه كرده كاري نكنيد كه برود و با خارجي ها سازش كند و با يك كودتا شما را 

 *.....45.»سرنگون كند الي آخر
 شاه، كاشاني، بقايي و خودش و  برايحسين مكي در سرتاسر اين مصاحبه طوالني به مظلوم نمايي و القاء حقانيت

اما همين مطلب نشان مي دهد كه كسر كردن هزينه دربار . هايي پرداخت كه از بحث ما خارج استغبه طرح درو
براي تعديل بودجه كشور، به دست آويزي براي شاه و طرفداران درجه اولش مانند حسين مكي تبديل شده است 

مصرانه از مصدق مي خواستند كه از طرف ديگر، فداييان اسالم به رهبري كاشاني نيز . تا به مصدق فشار وارد كنند
احكام اسالمي در ايران اجرا شود و اين درخواست را نه به صورت طرح و پيشنهاد معقوالنه و كارشناسي شده، 

 .بلكه به صورت امريه و فتواي مذهبي اعالم مي داشتند
                                           

  196، ص 1376ه اول، بهار  تاريخ معاصر ايران، سال اول، شمار-45
زيرا در همـان زمـان      . اي بود براي بلعيدن بودجه دولت     نمائي شاه دسيسه   دكتر مصدق در دادگاه نظامي ثابت كرد كه مظلوم         -*

 ميليون ليره طال در بانك انگليس و 50 ميليون تومان ارثيه نقدي در بانك ملي و عالوه بر آن  68 هزار رقيه ملك داشت و       56شاه  
هاي رامسـر و بنـدر انزلـي و بهشـهر و نوشـهر و      ام شركت طالي ترانسوال و چه بسيار جواهرهاي سلطنتي و قصرها و هتل  سه
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ان مي كردند، فداييان به همان اندازه كه كاشاني و مكي و بقائي خود را باني و مؤسس جنبش ملي كردن نفت عنو
. اسالم هم خود را عامل اصلي ملي كردن نفت مي دانستند و مدعي بودند كه ما مصدق را به حكومت رسانده ايم 

 -) هوالعزيز(« : آنها اوامر خود را به صورت فرمان الهي ديكته و ابالغ مي كردند، مانند اين اعالميه نواب صفوي كه
زمامداري ملت مسلمان ايران درخور صالحيت تو امثال تو و حكومت ..... حسين عالء-1329  اسفند1370/23 جمادي الثاني 2

 .»  سيد مجتبي نواب صفوي-غاصب كنوني نيست فوراً بركناري خود را اعالم كن به ياري خداي توانا 
الم اجراء احكام اسيد بنابه همين رويه، فداييان اسالم علناً دكتر مصدق را به كشتن تهديد مي كردند و مي گفتند با

 .مردم شود و اين بهانه اي بود براي پنهان كردن عدم موفقيت خود در جلب حمايت
مصدق در جواب گفت كه اين دولت . فداييان اسالم به بهانه ي اجراي قوانين اسالم اولين اخطار را به مصدق دادند

 فداييان اسالم با .اجراي احكام اسالم نمي داندبراي سرو سامان دادن به كار نقت آمده است و خود را صالح براي 
دكتر . حمايت كاشاني پيشنهاد كردند كه عرق فروشي و كارخانه هاي عرق سازي مشهور به رسومات تعطيل شود

مصدق مدعي شد كه  حقوق كارگران شركت نفت را از باند رول بطري هاي مشروبات الكلي تامين مي كند و 
 ماليات خانه ها عالوه بر انكه عده اي را بيكار مي كند، دولت را از رقم قابل توجهيبستن و تعطيل كردن آن كار

غيرمستقيم و درآمد خزانه محروم مي سازد و عالوه بر آن تاثير مهمي در موضوع ندارد و هركس مي تواند به طور 
خ اعالم كرد كه دولت آيت اهللا كاشاني در پاس. قاچاق و پنهاني عرق كشي كند و مشروبات الكلي را بفروشد

مصدق مي تواند كسر بودجه ناشي از تعطيل كارخانه رسومات را از راه اضافه كردن ماليات بر قند و شكر تامين 
گفت به علت بلوكه شدن دارايي بانكي ايران از جانب دولت انگليس، دولت عاجز كند كه مصدق در پاسخ مي

به هر حال اين . جود است كه بتوان بر آن ماليات مضاعف بستاست كه قند و شكر بخرد و كدام قند و شكري مو
بهانه جويي هاي فداييان اسالم ادامه يافت و كار به تهديد زنان بي حجاب و كشيد و چندين مورداسيد پاشي به 
صورت زنان بي حجاب گزارش شد و فداييان اسالم در حوزه بازار و خيابان ناصرخسرو و ارك به مغازه داران 

هاي فداييان اسالم به طور مكرر ادامه يافت تهديد. روش كاال به زنان بي حجاب خودداري كنندف كردند كه ازاخطار
گرفت كه كار تهديد به قتل مصدق آن چنان باال . و دكتر مصدق دستور بازداشت نواب صفوي را صادر كرد 

، فداييان اسالم درصدد قتل مصدق شهرباني به مصدق گزارش و هشدار داد مبني بر اينكه طبق اطالعات موثق
به عرض نمايندگان و به عرض همكاران سابق خود كه «: بنابراين مصدق در مجلس حضور يافت و اعالم كرد. هستند

قدم هاي بزرگي در راه استقالل و تماميت ايران برداشته اند مي رسانم كه بودنم در خانه و رفت وآمد در شوارع براي من ممكن 
 46.»بنابراين اجازه دهند كه در مجلس تا روزي كه تكليف كار نفت معلوم نشده بمانم. طر كنداست ايجاد خ

مصدق تحت مراقبت شديد گارد مجلس قرار گرفت و در يكي از اطاق هاي مجلس مقيم شد و فقط وزراي 
 .اما باز هم تهديدات فداييان اسالم ادامه داشت. مصدق به او دسترسي داشتند

صادر شد كه ضمن اعتراض ) شخص دوم فداييان اسالم( اعالميه اي از سيدعبدالحسين واحدي 1330 مرداد 18در 
حضرت نواب صفوي كه با نفس «: به بازداشت نواب صفوي و تجليل از او به مثابه يك قهرمان الهي چنين نوشته بود
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م و ايران به برادران رشيد خود دستور سوزان خود از مرگ حتمي سياسي شما جلوگيري فرمودند و براي سركوبي دشمنان اسال
اكنون با نظر شخص شما اين بي . دادند تا از شما حمايت نموده و از شكست قطعي خود كه معتقد به آن بوديد، نجاتتان بخشند

اكنون اعالم مي كنيم . احترامي به ساحت مقدس ايشان وارد شده است و ادامه اين وضع به حساب شما گذاشته مي شود
ه حاضر به اجراي احكام مقدس اسالم و جبران زشتي هاي گذشته هستيد، فوراً از پيشگاه معظم حضرت نواب صفوي چنانچ

معذرت خواسته و با رفع بازداشت از وجود مقدس شان آمادگي خود را براي تقويت صف حق و اجراي احكام حيات بخش 
ذشته پشيمان نشده و با حق و حق پرستان سردشمني داريد، به من اسالم و قرآن اعالم نماييد و اگر باز هم از اعمال نارواي گ

  47.»بنويسيد تا در اسرع اوقات به وظيفه الهي خويش عمل نمايم
او مدتي در مجلس ماند و به هيچ وجه حاضر به رفتن كاخ نخست . فداييان اسالم دائما در صدد قتل مصدق بودند

 تحت نتقل كرد و آن خانه را به صورت دژي با درهاي آهنيسپس نخست وزيري را به خانه اش م. وزيري نشد
) مهران(حفاظت يك گردان از افسران و سربازان فدايي خود به سركردگي سرهنگ ممتاز و سروان موسي فشاركي 

 .و سروان داورپناه درآورد و كامال از دسترس فداييان اسالم به دور ماند
جب شد به جاي ميز كار نخست وزيري به تخت خواب و پتو و در همين ايام، حالت نقاهت و كهولت مصدق مو

همه سفرا و مالقات كنندگان را در صورت اقتضاء در حالي كه در زير پتو و مالفه دراز كشيده . مالفه قناعت كند
 .بود، مي پذيرفت و طنز تلخ و گزنده مصدق پيشواي زيرپتو از همين جريان مايه گرفت

اميرعاليي را تهديد به قتل كردند و وي اين .  دست به تهديد وزاري فعال مصدق زدندفداييان اسالم در اين زمان
اما مصدق فقط به بازداشت نواب صفوي بسنده كرد و بقيه فعاالن . موضوع را بهانه قرارداد و سروصدا راه انداخت

 .اين جمعيت به فعاليت خود ادامه مي دادند
صدق كه دولت انگلستان و عوامل داخلي اش به ميدان داري در اين روزهاي سخت وطاقت فرساي حكومت م

سيد ضياء و برادران رشيديان و كوروس اخوان و بازاريان ثروتمند شاه پرست، حلقه محاصره را از همه طرف بر 
مصدق تنگ كرده بودند، فداييان اسالم نيز با تمام قوا براي ايجاد جو التهاب و اخافه و ترس در كابينه مصدق مي 

اما پيرمرد از آن سياست مداراني نبود كه از ميدان به در رود و در سروسامان دادن كار نفت و مقابله با . وشيدندك
 .انگلستان به شيوه خوداستوار بود

  با هفت تيري كه توسط عوامل سيدضياء تهيه *در اين روزها دستان طفل سيزده ساله اي به نام مهدي عبدخدائي
 حسين فاطمي وزير امور خارجه كه بر سر گور محمد مسعود مشغول سخنراني بود، نشانه شده بود، به طرف دكتر

رفت و آن مرد مبارز را به سختي مجروح كرد كه با آنكه دوبار به زير عمل جراحي رفت تا آخر عمر معالجه نشد 

                                           
  407، ص 1376لمي  افسانه مصدق، تاليف رحيم ذهتاب فرد، انتشارات ع-47

رحيم زهتاب فرد از ارادتمندان سيد ضياءالدين طباطبايي بود و در دوران انقالب سفيد شـاه نماينـده تبريـز شـد و از مـداحان                          
 .ها دست داشتدر زمان دولت ملي يكي از حاميان شاه و كاشاني بود و در فراهم كردن اوباش و لمپن. محمدرضا شاه بود

نامد و صدا و سيما هم در سال گشت شـهادت نـواب   م مايه اكنون خود را دبيركل فدائيان اسالم مياين شخص پرمدعاي ك  -*
محتوا با فحاشي به حزب توده ايران و مصـدق          هاي بي كند كه آن سخنراني   صفوي بدست شاه براي وي جلسه سخنراني بر پا مي         

 .شودهمه ساله تكرار مي
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 بريتانيا و شاه و اين ترور هاله اي از ترس و وحشت را بر دولت مصدق مستولي كرد و موجب خوشحالي دولت
رسيد، دكتر نهايت شناعت قضيه در آن بود كه فداييان اسالم اعالم كردند چون دستمان به دكتر مصدق نمي. شد

دو روز بعد از ترور دكتر فاطمي، فداييان . فاطمي را براي نشان دادن عزم و اراده خود به قتل مصدق نشانه گرفتيم
آقاي حسيبي، مسلم بدانيد اگر آقاي نواب صفوي از زندان آزاد و ساير «: ويسداسالم طي نامه اي به مهندس حسيبي مي ن

برادران و دوستان مسلمان و وطن پرست ما با احترام و تجليل كامل از بند رهايي نيابند، تمام اعضاي جبهه به اصطالح ملي به 
 48.»مي فهميد؟. هيد ماندجهنم خواهند رفت و شما نيز از آتش گلوله فرزندان رشيد اسالم بي نصيب نخوا

 كه ناظر به اصالح سازمان هاي اداري و استخدامي و قضايي مخصوصا در زمينه اجراي اصالحات 5 اجراي ماده 
در دادگستري و ارتش بود، منجربه اخراج تعدادي از تيمساران و سرهنگان و افسران شرور و فاسد و قضات بدنام 

 بازنشسته منجر شد كه از مهمترين مراكز تجمع و توطئه برضد حكومت شد كه همين امر به تشكيل كانون افسران
 .مصدق بود

اما تنظيم و تصويب .  در زمينه قوانين ارتش و دادگاه هاي نظامي از بهترين قوانين مصوبه مصدق بود5اجراي ماده 
حزاب و افراد مخالف قانون امنيت اجتماعي يكي از بدترين اقدامات مصدق بود كه همه حقوق مبارزين سياسي و ا

زيرا يك كميسيون مركب از فرماندار و رئيس شهرباني و نماينده اي از دادگستري مي . كرددولت را لگدكوب مي
اين قانون در . توانستند به سرعت مبارزان سياسي و مخالفان را به بدترين مناطق آب و هوايي كشور تبعيد كنند

الل كنندگان در نظم و امنيت اجتماعي بود، اما در عمل عليه افراد ظاهر هدفش تعقيب اشرار و چاقوكشان و اخ
روش مماشات با توطئه گران كه عمدتا به . حزب توده ايران به كار گرفته شد و اعتراض عليه مصدق را برانگيخت

تيشه به دربار وابسته بودند و از فرداي معرفي كابينه دوم دكتر مصدق شروع به مخالفت با دولت كردند ، بيشتر 
ريشه نهضت زد، مجددا هدف اصلي برنامه مشترك بريتانيا و اياالت متحده به عوامل داخلي كه در مجلس هفدهم 

ايجاد تفرقه و اخالل در وحدت و يكپارچگي در طرفداران . و ارتش و دربار شاه و بازار متمركز بودند، ابالغ شد
قائي و خليل ملكي بودند، راه را براي اجراي توطئه ها نهضت ملي كه اين زمان عوامل اجرايي آن دكتر مظفر ب

 .هموار مي كرد
اين ماموريت را پس از جدايي آشكار دكتر مظفر بقايي و كاشاني از مصدق، خليل ملكي بر عهده گرفت و تا 

 .سقوط مصدق به آن عمل كرد

                                           
 376 خواب آشفته نفت، ص -48

ه الزم است كه مجموعه رهبران فداييان اسالم كه آب به آسياب دشمنان استقالل ايران مي ريختند و كمر بـه قتـل                       تذكر اين نكت  
  >ــــ ـ  مرداد كه به دست آمريكا و انگليس و مـزدوران داخلـي آنهـا بـه راه افتـاد،                   28 بعد از    ،مصدق و وزراي او بسته بودند     

 كـه در آن حادثـه       ء نيز آزاد شد، اما همين جمعيت به بهانه ترور حسين عال           از زندان آزاد شدند و عبدخدائي      بالفاصله ـــ<
 دسته جمعي اعدام شدند و نتيجه اعمال خارج از منطق و عقل را ديدند و در زنـدان                   ،سرش وارد شد    فقط خراش كوچكي به     

 .شده بود اما ديگر خيلي دير .شاه به اشتباه خود پي بردند و معناي حكومت ديكتاتوري را فهميدند
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  تركيب كابينه دكتر مصدق پس از قيام سي ام تير-7
دكتر مصدق . حكومتي كه از درون قيام خونين سي ام تير بيرون آمد، مصداق مثلي بود كه كوهي موش زاييده باشد

 :معرفي كرد!  به شرح زير به پيشگاه ملوكانه1331كابينه خود را در تاريخ اول مرداد ماه 
ـ دكتر غالمحسين 3ـ مهندس خليل طالقاني، وزير كشاورزي  2و نايب نخست وزير  ـ باقر كاظمي ، وزير دارائي 1

ـ مهندس رجبي، وزير راه  6ـ دكتر عاملي، وزير كار  5ـ عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري  4صديقي، وزير كشور  
 سيف اهللا معظمي، مهندس ـ 9ـ حسين نواب، وزير خارجه  8ـ دكتر جبار فرمانفرمائيان ، كفيل وزارت بهداري  7

ـ 12ـ دكتر مهدي آذر، وزير فرهنگ  11ـ دكتر علي اكبر اخوي، وزير اقتصاد ملي  10وزير پست و تلگراف  
 .ـ دكتر محمد مصدق، نخست وزير و وزير دفاع ملي13سرلشكر وثوق، معاون وزارت دفاع ملي  

رات تام در امر تدوين و اجراي قوانين به دكتر مصدق باالخره پست وزارت دفاع را به دست گرفت و با اخذ اختيا
پيروزي سي ام تير، دكتر سيدحسن امامي امام جمعه درباري .  ماه، نخست وزيري به ظاهر قدرتمند شد6مدت 

اين تغييرات گرچه چشمگير بود، . تهران را از رياست مجلس سرنگون كرد و آيت اهللا كاشاني را به جايش نشاند
زيرا رياست ستاد ارتش كه به منزله . بار دربار در ارتش و مجلس نداشتاي جنايتاما تاثيري در قطع دست ه

يگانه مرجع تصميم گيري تشكيالت ارتش بود، به دست سپهبد يزدان پناه سپرده شد و آيت اهللا كاشاني نيز امور 
هاي رنگارنگ مجلس را به محمد ذوالفقاري نايب رئيس اول مجلس محول كرد و خود در چارچوب ديد و بازديد

كه مصطفي كاشاني در ترتيب دادن آنها دخالت تام داشت و كالّ با هدايت و نظارت مظفر بقائي و مكي و شمس 
مماشات جبهه ملي با طرفداران قوام و ضعف و مماشات دكتر مصدق . آبادي انجام مي گرفت، محاصره شد قنات 

بعضي ها موقتاً زاهد و عابد .  از سوراخ ها بيرون آيندبا مخالفين نهضت، فضايي به وجود آورد تا موش ها كم كم
ارتش توسط سپهبد يزدان پناه همچنان در . و مسلمان شدند و تعدادي نيز به گذراندن دوره نقاهت سياسي پرداختند

 .يد قدرت و سيطره دربار باقي ماند
فسر و گروهبان و سرپاسبان  نفري ا150زمزمه هاي مصدق مبني بر تصفيه ارتش به بازنشسته كردن يك گروه 

 گرد آمدند و به »كانون افسران بازنشسته ارتش شاهنشاهي«محدود شد و همه اين جانيان در يك كانون توطئه به نام 
مقدمات . اي برقرار كردندرياست سرلشكر زاهدي با مخالفين و اقليت ضد مصدقي مجلس هفدهم روابط دوستانه

يت آيت اهللا كاشاني را نيز حسين عال و قائم مقام الملك رفيع، آخوند مكالشده روابط و رفت و آمدهاي دربار با ب
 .نددرضا شاهي برقرار كر

حزب توده ايران به مصدق هشدار داد كه انتصاب سپهبد يزدان پناه به مقام رياست ستاد ارتش خطر بزرگي را 
انتصاب آجودان شاه «ه هدر مي دهد، زيرا متوجه نهضت ملي ايران كرده است و نتايج پيروزي سي تير را تدريجا ب

در اين چند روزه اخير عده اي از دژخيمان . به رياست ستاد ارتش در حكم تجويز مداخله غيرقانوني دربار در امور ارتش است
 . تير ترفيع گرفته اند30

 .متاسفانه زعماي جبهه ملي در راهي قدم نهاده اند كه با مطالبات ملت سازگار نيست
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هنوز خون . نمودار شد» جبهه ملي«ان لحظه اي كه قوام ساقط شد، آثار خلف عهد و نقض وعده در سيماي زعماي از هم
 تير خشك نشده بود كه نطق هاي تملق آميز به نفع شاه آغاز گرديد و كار را به جائي رساندند كه يك عده دژخيمان 30شهداي 

 تير قرار 30آيا تبرئه مقاماتي كه در راس توطئه . گويان روانه كردند» ده باد شاهزن« تير را در كاميونها نشاندند ودر خيابانها 30
دكتر مصدق ، سپهبد يزدان پناه را به رياست ستاد ارتش منصوب كرده است، سپهبد .  تير نيست30داشته اند، خيانت به مبارزان 

نه هاي چند سال اخير به عنوان وزير جنگ شركت داشته يزدان پناه يكي از مهره هاي ثابت دستگاه حاكمه ايران و در اغلب كابي
سپهبد يزدان پناه به اقرار دكتر مصدق كارها را بر طبق نظر دربار اداره مي نمود و حاال نتيجه مبارزه ملت ايران اين شده . است

اه، آجودان شاه است و در راه همه مي دانند كه يزدان پن. است كه يك بار ديگر يزدان پناه در راس ارتش ايران قرار گرفته است
تامين نيات او گام بر مي دارد، معني انتصاب او به رياست ستاد ارتش اين است كه ارتش ايران بايد همچنان خارج از حدود 

اين عمل دكتر مصدق در حكم تجويز مداخالت نارواي دربار در امور ارتش . قدرت دولت وزير نفوذ ضد ملي دربار باقي بماند
 . آن به يك آلت توطئه و آدمكشي و نقض حقوق آزاديهاي افراد ملت استو تبديل

اين عمل او آيا مخالف . ما از دكتر مصدق مي پرسيم به چه دليل سپهبد يزدان پناه را به رياست ستاد ارتش منصوب كرده است
شاه، كس ديگري نبود كه به مطالبات و خواست توده هاي ملت ايران نيست؟ مگر جز اين پيچ و مهره كهنه و اين جاسوس 

 .رياست ارتش منصوب شود
با اينكه مي گفتند عاملين و .  تير هم زعماي جبهه ملي راه تعلل و مسامحه در پيش گرفته اند30در مورد ساير نتايج پيروزي 

همين توطئه يعني دربار را عاملين . تاكنون در اين راه قدمي برنداشته اند  تير را محاكمه و مجازات خواهند كرد،30مسببين واقعه 
افسران و فرماندهاني كه خون . معلوم نيست به كجا رفته و چطور رفته است . قوام خائن متواري است . با شدت تبرئه ميكنند 

مثال سرتيب افشارپور معاون علوي مقدم . ملت را ريخته اند همه مقامات خود را حفظ كرده و احيانا بعضي ترفيع مقام گرفته اند
آيا صدها .  تير به جاي آنكه محاكمه و مجازات شود به فرمانداري نظامي تهران ارتقاء يافته است30امل مهم واقعه خونين وع

هزار مردم تهران براي اين سينه سپر گلوله ها كردند كه سرلشكر گرزن برود و سپهبد يزدان پناه بيايد، براي آن بود كه دو تن 
ايم كه مطمئن. آيا مجاهده دليرانه مردم ايران را بايد اينگونه پاداش داد. شهرباني منصوب شوندازدژخيمان كهنه كار به معاونت 

اكنون كه برنامه دولت دكتر مصدق در . اگر قوام هم مي ماند همين افراد يا نظاير آنها، مقامات حساس را اشغال مي كردند
 49.»ان توجه كنندمجلس شورا مطرح است، انتظار داريم كه به مطالبات مردم اير

ما صريحا متذكر مي شويم كه ديگر ملت حاضر به قبول اين اوضاع نيست ـ اكثريت مطلق افسران جوان و شرافتمند ارتش نيز «
اين جريان را مخالف حيثيت نظامي خود مي شمارند ـ دست دربار بايد از امور ارتش قطع شود و براي اين منظور نخست بايد 

دور انداخته شوند ـ در ارتش ايران افسران جوان و شرافتمندي هستند كه مي توانند به خوبي پست هاي پيچ ومهره هاي قديمي 
افسران جوان ارتش ايران تعهد نسپرده اند كه . بايد به آنها ميدان داد تا شايستگي خود را نشان دهند. مهم ارتش را اداره كنند

  50.»يد تيمساران جان نثار و جاسوسان آمريكائي از ارتش ايران اخراج شوندبا. مادام العمر مطيع و بنده نوكران دربار باشند
اين تذكرات و انتقادات صريح و بجا بحث ها و واكنش هاي مثبتي ايجاد كرد و عالوه بر آنكه از تصدي سپهبد 

رفت و تا سپهبد يزدان پناه نيز مورد مخالفت مصدق قرار گ. نقدي به رياست ژاندارمري كل كشور جلوگيري كرد
مدتها بحث بر سر جانشيني او ادامه داشت و باالخره سرلشكر بهارمست به جاي يزدان پناه به رياست ستاد آمد و 

                                           
  1331 مرداد ماه 6 دژ به جاي به سوي آينده، دوشنبه -49
  1331 مرداد ماه 8شنبه 4 دژ به جاي به سوي آينده، -50
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سرلشگر بهارمست در سرسپردگي به دربار دست كمي از . سرلشكر علوي مقدم به رياست ژاندارمري منصوب شد
 .ركت در كابينه هاي استعماري نبوداما به حد او آلوده علني به فساد و ش. يزدان پناه نداشت

. از فرداي پيروزي سي ام تير كميسيون تحقيقي براي رسيدگي به حادثه و تعقيب مقصرين و جنايتكاران تشكيل شد
دكتر مظفر بقائي با حمايت مستقيم طرفداران قوام در مجلس و با شارالتاني و هوچي گري كه مخصوص او بود، به 

 عده اي از طرفداران مصدق در مجلس طرح مصادره اموال قوام و مفسد في االرض .رياست كميسيون تعيين شد
دكتر احمد متين . بودن او را به مجلس ارائه دادند كه فورا تصويب شد و اين طرح بعدها در مجلس سنا معطل ماند

ي براي رويه اي بود كه من قوام در آخر عمر از من سپاسگزاري كرد و اين سپاسگزار «دفتر با افتخار و مباهات نوشت كه
و » مفسد في االرض«وقتي كه طرح ضبط اموال قوام به عنوان . در مقام رياست كميسيون دادگستري مجلس سنا اتخاذ كردم

 51.»قوام از مخفي گاه خود نامه اي براي من نوشت و دادخواهي كرد..... تبرئه قائل مرحوم رزم آراء را از مجلس شورا آوردند
يق حادثه سي ام تير به رياست دكتر مظفر بقائي كار عمده اش رهانيدن جنايتكاران بود و در مدت كميسيون تحق
السطنه ام نداد و مي توان گفت كه تالش عمده اين كميسيون در گناهكار جلوه دادن قوامـ كاري انج17عمر مجلس 
 .محدود ماند

 

  اوج گيري مبارزات ضددرباري پس از سي تير-8
كه پي در پي در محاق توقيف » شهباز«و » بسوي آينده«هاي روزنامه از قيام سي تير نيز به بعد همه مقاالت و تحليل

ار و تعطيل قرار مي گرفتند و بالفاصله بانام ديگري منتشر مي شدند، در سست كردن بنياد اجتماعي و قانوني درب
هاي پهلوي وسوق دادن خشم و كينه مردم به طرف دربار به شدت در تالش بودند كه از ميان آن همه مقـاله

 . شودآموزنـده به ذكـر چند نمونه آن اكتفـاء مي
 در . تير دخالت مستقيم داشته اند30غير از او كسان ديگري هم در واقعه . اين تنها قوام نيست كه بايد محاكمه و مجازات شود

راس آنها دربار ايران قرار دارد، دربار بود كه برخالف قانون به قوام فرمان نخست وزيري داد و او را به قتل عام مردم بي گناه 
آيا مي توان اين كشتار بزرگ . دربار بود كه واحدهاي مسلح نظامي را به ميدان جنگ با مردم گسيل داشت. ايران مامور كرد

در يازده سال .  دربار هم مانند قوام نخستين بار نيست كه در يك توطئه ضدملي بزرگ شركت دارد.تاريخي را ناديده گرفت
  52.اخير دربار ايران مركز انواع توطئه ها و دسايس برضد ملت ايران بوده است

ر در مقابل اين افشاگري ها و حمالت مستقيم به دربار و شاه ، حسين مكي و مظفر بقائي سخنراني هاي مفصلي د
بي گناهي شاه و تبرئه دربار پهلوي در مجلس شورا ايراد كردند و مقاالت مظفر بقائي در حمايت از شاه در 

دربار به همراه خائنين به نهضت ملي براي برگرداندن موج ضددرباري و ضد سلطنتي .  منتشر شد»شاهد«روزنامه 
داستعمار دست زدند و از نيمه اول مرداد ماه حاصله از قيام سي ام تير به حمالت وحشيانه اي عليه نيروهاي ض
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 روز بعد از قيام سي تير، يك سري حمالت عليه مراكز و كلوپ هاي وابسته به حزب 15 يعني به فاصله 1331
به » سومكا« عناصر ولگرد و مسلح تحت نام 1331 مرداد 28توده ايران به راه انداختند و متعاقب آن روز سه شنبه 

عضو كتابخانه سلطنتي، به نيروهاي توده اي حمله كردند و پس از آتش زدن خانه صلح و رهبري منشي زاده 
جمعيت مبارزه با استعمار و خانه جوانان دموكرات كه با حمايت مستقيم پاسبانان و گروهبانهاي گارد شاهنشاهي 

حدود نماند و اوباشان انجام گرفت، به مركز روابط فرهنگي ايران و شوروي يورش بردند و كار به اينجا هم م
سومكائي همراه پان ايرانيست هاي پزشگپور و فروهر به سفارت مجارستان حمله و ساختمان آن را غارت كردند و 

قسمتي از اثاثيه سفارت را سوزاندند و همه اين اعمال زير نام حمايت از دكتر مصدق و جبهه ملي انجام 
ها را شناخت و به جاي متهم كردن دكتر مصدق، اين بار ن توطئهحزب توده ايران باز هم منشاء و مركز اي.گرفت

پس از شكست توطئه خائنانه شاه ـ قوام، اكنون هيئت حاكمه ايران به  «:صراحتا دربار را مورد حمله قرار داد و اعالم كرد
دسته فاشيستي سومكا .  استمقدمات اين توطئه از چند شب پيش در خيابانهاي تهران آماده شده. توطئه تازه اي دست زده است

مردم ايران دست  . همراه پان ايرانيستها و حزب زحمتكشان شبانه همه ديوارهاي تهران را با شعارهاي شاه پرستانه ملوث كردند
خائنين كاخ نشين مي توانند به دستياري اوباش و اراذل خانه . اهان بيرون آمده است، مي شناسديخونيني كه از آستين پيراهن س

لح را آتش بزنند، مراكز جمعيت ها و مطبوعات دموكراتيك را غارت كنند، ولي هرگز نمي توانند ملت قهرمان ما را از مبارزه ص
. جمعيت ها و سازمان هاي دموكراتيك قائم به وجود عمارات و امكنه نيستند. در راه صلح و آزادي و استقالل ملي بازدارند

ما شاه را به توطئه .  تير را اين بار از راه ديگر اجرا كند30دربار مي خواهد توطئه . ان استنيروي آنها در بطن اجتماع ملت اير
. دستي كه فرمان نخست وزيري قوام را امضا كرده است، دست خيانت است، بايد قطع شود. بر ضد آزادي ملت متهم مي كنيم

   53.» جديد متحد شوند تير را دعوت مي كنيم كه در برابر توطئه30ما هم رزمان شرافتمند 
اينك گروهي مردد و گمراه و . اين هم رزمان شرافتمند كه در سي ام تير امكان بازگشت مصدق را فراهم كردند

گروهي حامي شاه بودند و مصدق هم به عمق توطئه بي توجه و در دام گسترده اي كه به نام توطئه كمونيسم بر 
 عليه دربار پهلوي 1331 مرداد 28 تير اگر در 30اين هم رزمان . رديدسر راه حكومت او تعبيه شده بود، گرفتار گ

 نمي 1332 مرداد 28به اتحاد راستين و صادقانه اي با نيروهاي ضداستعمار تن مي دادند، هرگز گرفتار كودتاي 
نسبت به هاي نيروهاي مصدقي،  را بايد در بي اعتنائي ها و ناآگاهي32 مرداد 28عوامل پيروزي كودتاي . شدند

 .بقائي و مكي و دربار و كاشاني و سومكا جستجو كرد
روحانيت تحت زعامت آيت اهللا بروجردي در اين زمان به طور كلي نسبت به مسائل و مصائب سياسي كشور 

استعمار زده ايران كه در تب و تاب و تالش رهائي از استبداد و استعمار بود، بي اعتنائي نشان مي داد و تداوم اين 
لت و استغراق روحانيت در مسائل صرفا مذهبي، براي دربار كه آماج حمالت شديد جنبش ملي و انقالبي مردم حا

تري داشته باشد و از اين قرار داشت، مورد استقبال قرار گرفت و دربار مي كوشيد با حوزه علميه قم روابط گسترده
اني و فلسفي و قائم مقام المللك رفيع به مرجعيت آمدهاي نمايندگان دربار در معيت آيت اهللا بهبه زمان رفت و

 32 تا 30هاي شيعه در قم بيشتر و صميمامنه تر شد و حزب توده ايران در مبارزه ضد درباري و ضد سلطنتي سال
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گرفتار شدند هاي درون جبهه ملي ام تير در يك سري كشمكشرزمان قيام سيتك و تنها در ميدان باقي ماند و هم
 : خواستب توده ايران بود كه از مردم ميو تنها حز

 اگر تاريخ ذكر حوادث است سرمان را باال بگيريم،
 
 
 

 را فروبنديم) شاهان(و تاريخ گذشتگان 
 و برداريم نامهاشان را 

 از ميدان و خيابان
 و عكس ها شان را از ديوار

 فرود آوريم
 وله كنيم پيكره هاشان را  

 54دار و پيكرهاشان را باال بكشيم از 
 

تاثير اين مبارزات ضد درباري به آنجا رسيد كه در سينماها و صف مدارس هنگام نواختن سرود شاهنشاهي 
 بلند مي شد و مردم از برخاستن و ابراز احترام به شاه خودداري مي كردند و با پليس و »مرگ بر شاه«شعارهاي 

دم تهران در تمام مدت دوران دولت مصدق سنگيني مامورين فرمانداري نظامي كه به مانند بختك هولناك برسر مر
روزنامه ضد استعمار كه به جاي بسوي آينده منتشر مي شد، خطاب به دكتر مصدق . مي كرد، گالويز مي شدند

به اين مسخره بازي هاي نفرت انگيز خاتمه بدهيد ـ سرود شاهنشاهي، سرود ملي ايران نيست و ملت ايران هرگز به «: نوشت
 نامه قاتلين برادران و خواهران شهيد خود ابراز نفرت مي كنند ـ مطالبمردم ضداستعمار ايران به مدح. م نمي گذاردآن احترا

ما ملت . دهن كجي به قانون اساسي است. سرود شاهنشاهي سراپا دروغ است، توهين به ملت و سنن و شعائر باستاني ما است
 55.»ت ساله ومظالمي را كه مزدوران استعمار مرتكب شدند فراموش نمي كنيمفراموش كاري نيستم، ما هنوز فجايع دوره بيس

 

  طرح مقدماتي كودتا و سابقه آن-9
پس از عزيمت استوكس مهردار سلطنتي از ايران و شكست مذاكرات او با مصدق، برنامه ساقط كردن مصدق از راه 

تبديل شد كه رهبري سيستم جاسوسي و ضد جاسوسي دولت ) اينتليجنت سرويس (mi٦ به نظر قطعي كودتا
شخصيت هاي سياسي انگلوفيل مانند علي سهيلي و منصورالملك و ابوالحسن ابتهاج . بريتانيا را به عهده داشت

 نكرده و در خدمت سياست سفراي ايران در لندن و پاريس و رم كه دستور مصدق را براي بازگشت به تهران اجرا
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در اين ميان علي سهيلي مشاور . استعماري انگلستان قرار گرفته بودند، به مسئوالن دولت انگليس مشاوره مي دادند
سرانتوني ايدن وزير خارجه انگليس كه پس از چرچيل به نخست وزيري انگلستان رسيد، به . اصلي ايدن بود

آنها از طرفي دكتر مصدق را با ارائه پيشنهادهاي .  نشان مي دادنظرات و طرح هاي علي سهيلي توجه ويژه
رنگارنگ سرگرم مي كردند و در همان حال در مراجع بين المللي به طرح شكايت عليه ملي شدن نفت اقدام كردند 

اما چنان مي نمود كه اين بازيگر پير در صحنه شطرنج . كه توجه دولت مصدق رابه خارج از كشور جلب مي كرد
با همه . سياست، حريف انگليسي را مات كرده و يك تنه از پس همه نيرنگ هاي دولت انگليس برآمده است

در تداوم محاصره دريايي و  شكست هايي كه دولت انگليس در شوراي امنيت و دادگاه بين المللي الهه تحمل كرد، 
لب همكاري دولت آمريكا از طريق اقتصادي ايران و جلب موافقت آمريكا در ندادن كمك مالي به مصدق و ج

هاي نفتي آمريكا در عوائد نفت ايران كامال موفق شد و پس از كسب اطمينان از  درصدي شركت40شريك كردن 
 يعني نمايندگان مجلس هفدهم و دربار و مشاوران اصلي دربار مانند  همكاري آمريكا كوشيد توسط عوامل داخلي،

اما . كه با قيام سي ام تير مواجه و نقشه اش نقش بر آب شد.  ساقط كندقوام و سيدضياء و عالء، مصدق را
حتي قبل از قيام سي ام تير دولت بريتانيا با اعزام جاسوسان حرفه اي در . استعمارگران دست از تالش برنداشتند

ت كودتاي كسوت اهل علم و نظاميان جنگ جهاني دوم در پوشش ديپلماتيك و وابسته هاي سفارت به تهيه مقدما
يكي از حرفه اي ترين مامورين اعزامي انگليس پرفسور آن ميس لمبتون بود كه سالها در سمت . خونين پرداختند

 . وابسته فرهنگي بريتانيا در سفارت تهران خدمت كرده بود
 بررسي نظرات خانم لمبتون در وزارت خارجه انگليس نافذ بود، به طوري كه تمام جاسوسان اعزامي به تهران براي

وضع ايران و شركت نفت جنوب در مقابله با نهضت ملي و مطالعه بر روي شخصيت هايي كه بايد به جانشيني 
مصدق نامزد شوند، مي بايست زيرنظر خانم لمبتون، كه خود را ميس آن لمبتون معرفي مي كرد و هميشه گيوه به 

 ظاهر مي شد، انجام وظيفه كنند و گزارش هاي پا در بين عشاير ايراني و محافل خصوصي سياستمداران حرفه اي
 .آنها مي بايست از نظر اين جاسوسه ملبس به لباس اهل علم و استادي السنه شرقي دانشگاه هاي انگليس بگذرد
اين استاد دانشگاه و جاسوس حرفه اي كه به كسوت اهل علم و زيرپوشش ديپلماتيك فعاليت مي كرد، نظرات 

ميس آن لمبتون در «به نوشته ويليام راجرلوئيس استاد دانشگاه تكزاس، . دكتر مصدق داشتبيمارگونه اي در مورد 
و در زمينة   56» در مدرسه مطالعات شرقي و افريقايي دانشگاه لندن به تدريس زبان فارسي اشتغال داشت1950اوايل دهه 

 مرحوم ت و معروف بود كه در نزدكشاورزي و زمين داري در ايران صاحبنظر بود و تاليفاتي در اين زمينه داش
اين روابط مسلما . حسينعلي راشد واعظ معروف به كسب فلسفه مالصدرا پرداخته و با او روابط صميمانه اي دارد

سمت وابستگي فرهنگي انگليس . اين خانم پرتحرك با اكثر رجال ايراني رفت و آمد داشت. جنبه سياسي نداشت
انگليس و ه نگاران و سياستمداران موجب نفوذ وي در سراسر كشور شد و سفراي در ايران و ارتباط وي با روزنام

هيئت ديپلماتيك غرب براي نظرات لمبتون ارزش زيادي قايل بودند و مخصوصا سرريدر بوالرد به نظرات وي 
لكه به بنابراين لمبتون نه تنها به عنوان يك دانشمند ب. و حرفهاي او را با دقت گوش مي كرد ارج مي گذاشت
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نظريات او هر چند معموال به طور مستقيم يا . عنوان يك شخص صاحب نظر در امور جاري ايران مورد احترام بود
  لمبتون 57.ابراز مي شد، وزنه اي به شمار مي رفت) معاون وزارت خارجه انگليس(از طريق گزارش هاي برتهود 

شخصيت ديگري كه به پيشنهاد لمبتون براي .  كرداصرارداشت كه تا جايي كه ممكن است بايد مصدق را بايكوت
. مطالعه و اجراي برنامه هاي تخريبي عليه نهضت ملي و دكتر مصدق به ايران اعزام شد، پرفسور دكتر زينر بود

پروفسور رابين زينر كه در آن زمان معلم زبان و ادبيات فارسي در داشنگاه آكسفورد بود و در دوران جنگ جهاني 
م افسر اطالعاتي بريتانيا در ايران كار مي كرد، در انجام سازمان دادن توطئه ها تجربه فراواني داشت و دوم در مقا

در ايران شخصيت هاي مختلفي را از هر طبقه و گروه مي شناخت و هم او بود كه پس از ورود به ايران با عباس 
نهاد نامزدي او را براي جانشيني مصدق اسكندري تماس گرفت و توسط او با قوام السطنه مالقا ت كرد و پيش

  58.مطرح كرد
لمبتون و پروفسور زينر با رجال و شخصيت هاي ضدمصدقي تماس داشتند و آنها را تشويق و به كمك هاي مادي 

 پي گرفت و در نتيجه يك هسته) مونتاگ هنري(كار آنها را وودهاوس  ادامة. دولت بريتانيا اميدوار مي كردند
 تهران ايجاد شد كه شامل ارنست پرون يارغار و همنيشن خلوت هاي عياشي شاه و برادران مركزي فعال در

  اين هسته در جريان *.و سرشاپور ريپورتر پسر اردشير جي ريپورتر بود) اسداهللا ـ سيف اهللا ـ قدرت اهللا(رشيديان 
.  مرداد نقش مهمي داشت25 و در جريان كودتاي 32 و 31ملي كردن نفت و توطئه هاي ضدمصدقي در سالهاي 

كار ) مونتاگ هنري(پس از پروفسور رابين زنير و طرح گزارش او در وزات امور خارجه انگليس، وودهاوس 
اما جدا معتقد بود كه اين طرح بايد با كمك مالي  وستادي اياالت .  مرداد را انجام داد25اصلي طراحي كودتاي 

ين افسران اطالعاتي و اساتيد عالي مقام دانشگاهي كه در خدمت سياست نتيجه اقدامات اوليه ا. متحده اجراء شود
استعماري انگلستان قرارداشتند، به آنجا منتهي شد كه پس از شكست زمامداري قوام مجموعه اي از نوكران ايراني 

مركز شوند و از استعمار اعم از سياسي و نظامي و روحاني و بازاريان ثروتمند فراهم آيند و در يك ستاد اجرايي مت
آنجا كه دولت مصدق سفارت انگلستان را بسته بود و دفتر ستادي و اجرايي جاسوسان منحل شده بود ، وودهاوس 

مركزي را در پادگان نظامي انگلستان مقيم قبرس داير كرد و برادران رشيديان را با دستگاه بي سيم به آن ستاد 
وزارت امور خارجه انگليس براي ارائه و بررسي طرح كودتا به مرتبط ساخت و خود همراه ماموران عالي رتبه 

ويليام راجر لوئيس استاد دانشگاه تگزاس و آكسفورد، مؤلف كتاب امپراتوري بريتانيا در خاورميانه، . آمريكا رفت
  نفت ـ مصدق ـ « در كتاب 1372كه در سال » مصدق و دوراهي امپرياليسم انگليس«در مقاله اي كه تحت عنوان 

                                           
  372 همانجا، ص -57
  374 همانجا، ص -58
وي استاد در تاريخ و علوم سياسـي        .  و ايران بود   هاي معروف و نامدار جامعه زرتشيان هند      اردشير جي ريپورتر از شخصيت     -*

و حقوق بود و در حكومت انگليسي هندوستان و دربار نايب السلطنه هند نفوذ داشت و براي خدمت به ايران اعـزام شـد و در                          
در اي داشت و مشاور اصلي سر پرسي لرن سـفير انگلـيس              نقش قابل توجه   1299جريان به سلطنت رساندن رضاشاه و كودتاي        

 .»برافتادن قاجار و بر آمدن رضاشاه، تاليف دكتر موسي غني، ترجمه كامشاد«براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب . تهران بود
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وودهاوس را مي توان در آن واحد به عنوان جنگجوي چريك و ماموري سري و «:  منتشر شد، مي نويسد»ناسيوناليسم ايراني
 سالگي به درجه سرهنگي رسيد و بعدها نماينده محافظه كار آكسفورد در مجلس عوام 27در . سياستمدار و اديب توصيف كرد

قطع رابطه ايران با انگليس توسط . »وس و مورخ برجسته تاريخ يونان گرديدو سردبير انتشارات پنگوئن، مدير چاتام ها
مفتاح رئيس اداره رمز و معاون وزارت امور خارجه دولت مصدق به طور سري به وودهاوس اطالع داده شد و او 

ارت آمريكا به موقع قبل از ترك تهران وسايل ارتباط و همكاري برادران رشيديان را با سرپرست سازمان سيا و سف
. اين زمان سفارت آمريكا و پايگاه سيا در ايران كه در سفارت آمريكا جاي داشت، به شدت فعال يود. فراهم كرد

لوي هندرسن سفير آمريكا كه از نظر ملي ها دوست ايران بود، همه اين جاسوسان را سرپرستي و تحت پوشش 
ورين رسمي وزارت خارجه انگليس، فراماسونري جهاني يعني عالوه بر اين، مام. سياسي و ديپلماتيك قرار داده بود

المحفل «لژهاي وابسته به گراندلژ انگلستان را كه شعبه هاي اصلي خاورميانه اي آن در مصر ـ قاهره مستقر و به 
. كردمعروف بود، به نمايندگي عرب سوري تباري مقيم مصر به نام خليل ابولخدو وارد تهران » االكبرالمثالي العالمي

  نفر از بازاريان و سناتورها و نمايندگان مجلس را به عضويت لژ همايون درآورد و باشگاه حافظ را در280او 
اين باشگاه كه وابسته به لژ فراماسونري . او خود را به نام محمد خليل جواهري معرفي مي كرد. تهران تاسيس كرد

كار عمده اين لژ فراماسونري تهيه . دق را ايجاد كرد ارتش فعالترين جبهه ضدمص2همايون بود، با كمك ركن 
دولت «مولف كتاب . اوراق و نوشته هاي ضددين و مذهب شيعه و علماء و پخش آنها به نام حزب توده ايران بود

 :  مي نويسد»هاي ايران عصر مشروطيت
 از جمله آنها فردي بود به نام شهاب از اين لژ چندين عامل مخفي به درون كابينه و خانه دكتر مصدق راه يافته بودند و

خسرواني، اسناد بازمانده از محمد خليل جواهري استاد اعظم لژ فراماسونري همايون را اسماعيل رائين جمع آوري كرده است 
ا در آن روزها حزب توده در تمام چاپ خانه ه«: اذعان و اقرار محمد خليل جواهري در مورد استفاده از چاپخانه شنيدني است

سازمان وسيعي داشت، لذا ما مي بايست با احتياط فراوان كار كنيم، بدين جهت بود كه با كمك مدير چاپخانه اي، دو 
به كار )  ميالدي1952( شمسي 1330همين دو تن را از اواخر سال . حروفچين در اختيار گرفتيم كه عضو حزب توده نبودند

ژ همايوني بي آنكه بخواهد نام چاپ خانه و مدير آن را افشاء كند، به شرح اساسي استاد اعظم ل. »داشتيمچاپ كليه اوراق وا مي
 59.ترين فعاليتها پرداخته است

 در ذيل نام آن چاپ خانه اسم دو نفر كارگر را بنا به عللي معرفي »دولت هاي ايران در عصر مشروطيت« مولف كتاب 
كر كرده است كه مديريت آن با شخصي به نام مطّير بود و اين اما نام چاپخانه را كه ميهن نام داشت، ذ. نكرده است

مطّير از اعضاي لژ فراماسونري همايون بود كه با ايرج افشار پسر دكتر محمود افشار روابط صميمي داشت و پس 
 به منقبت خواني از برادر ماسوني خودپرداخته است و اين مي رساند كه برادران ماسوني 1363از فوتش در سال 

 .نوز فعالنده
ايجاد اختالف در جبهه مصدق و تبليغات عليه حزب توده ايران و تقويت شاه از طريق مذاكرات طوالني هندرسن 

سفير آمريكا با عالء و شاه، در دستور كار قرار گرفت و در اين زمان همه اميد و نقطه اتكا سياست استعماري به 
 و در اين راه از نفوذ بازاريان ثروتمندو مالّيان به ويژه آيت اهللا ارتش ايران و فرمانده كل قوا و دربار شاه بود

                                           
  397، ص 1370م زاوش، نشر اشاره . كتاب دولت هاي ايران در عصر مشروطيت، تاليف ح-59
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نظر اصلي بريتانيا از آغاز براين بود كه مصدق ساقط شود و كنار . كاشاني، هم زمان و توامان استفاده مي كردند
 عنان شت تاساقط كردن مصدق براي انگلستان جنبه حيثيتي دا. آمدن با هر سياستمدار ديگري را ممكن مي دانست

امور در كشورهاي مستعمراتي كه در آنها نهضت هاي رهايي بخش ضدانگليسي در جريان بود، از دست دولت 
 .استعماري بيرون نرود

 نيروي نظامي و اقتصادي 2زيرا حضور . طرح كودتا عليه مصدق فقط از راه همكاري با آمريكا موفقيت آميز بود
 ترومن به رياست ژنرال مك كلوركالرك و ويليام وارن و 4 ايران و اصل ميسيون نظامي اياالت متحده در ارتش

سفارت آمريكا با كادر قوي و وابسته هاي نظامي ـ فرهنگي ـ مطبوعاتي ـ عشايري و مزدوران سياسي كه ارتباط با 
وجود به حوزه علميه قم هم داشتند، مي توانستند سرپل هاي مستحكم و قلعه هاي نفوذ ناپذيري براي آمريكا 

 ترومن به مثابه اين قلعه ها به حساب مي 4 ارتش سراسري و نيروهاي مسلح ايران و شبكه ادارات اصل *.آورند
قبال نوشتيم كه در مرحله اول ميس آن لمبتون كه سابقه زيادي در ايران داشت، با سمت وابسته فرهنگي . آمدند

ي ايران آشنايي و رابطه داشت و به زبان فارسي نيز مسلط سفارت با همه مقامات و مراجع اداري و نظامي و عشاير
بود و استاد كرسي فارسي در كالج مطالعات شرقي و مشاور وزارت خارجه انگليس بود، ظاهرا براي ادامه تحقيقات 

  داد و mi٦علمي و در باطن براي بررسي مقدمات كودتا به ايران آمد و گزارش خود را به وزارت امور خارجه و 
 دنبال او جاسوسان ديگري از انگلستان كه كسوت استادي در علوم شرقي داشتند و در مراكز علمي بريتانيا به

سرنخ همه جاسوسان اعزامي به ايران در دست خانم آن لمبتون بود كه در . تدريس مي كردند، به ايران آمدند
. ديك با دكتر مصدق نيز آشنايي داشت روزهاي اوليه ملي كردن نفت مشاور فرهنگي سفارت انگليس بود و از نز

اين زن ديپلمات تحصيل كرده روحيه اكثر رجال شخصيت هاي ايراني اعم از سياسي ـ نظامي ـ روحاني و 
دانشگاهي را مي شناخت و در همه كتاب هايي كه به بحث درباره كودتا پرداخته اند، اسم خانم لمبتون در سرفصل 

 .ا و آمريكا به چشم مي خوردو پيشاني گروه جاسوسان بريتاني
 : مي نويسد»نفت، قدرت و اصول«مؤلف كتاب 

وقتي ثابت شد شاه نمي تواند نخست وزيري از آن نوع كه باب سليقه شپرد باشد منصوب كند، به موريسون گزارش داد كه 
وزارت خارجه انگليس كه . الاقل در اوضاع و احوال حاضر ديگر روي شاه به عنوان يك نيروي سياسي نمي توان حساب كرد
براي انجام اين مقصود . از شاه مايوس شده بود، سعي كرد از راه تقويت مخالفان از قدرت و تسلط مصدق بركشور بكاهد

خانم لمبتون كه با دانستن زبان . به مشاوره نشست) ميس آن لمبتون معروف(برتهود معاون وزارت خارجه با خانم آن لمبتون 
وي پيشنهاد . نيان را بهتر از هر كسي در انگليس مي شناخت، در وجود مصدق براي انگليس نفعي نمي ديدفارسي روحيات ايرا

دوستان ايراني كه هنوز در آن كشور داريم روحيه «كرد براي تحت الشعاع قرار دادن او بايد دست به عمليات پنهاني زد و به 
 خائنين محسوب شوند در برابر مصدق خودي نشان دهند مگر آنكه  دا جزءداد، چه بعيد به نظر مي رسد كه آنها از ترس آنكه مبا

                                           
 نفر رسيد 59هاي مختلف به  اعضائ وابسته سفارت در سمت به بعد سفارت آمريكا اهميت فراواني يافت و1331 از مهر ماه     -*

 نفر در سفارت فرانسه، قدرت مانور جاسوسان آمريكـائي را در لبـاس ديپلمـات                9 نفر در سفارت شوروي و       21و درمقايسه با    
شـر اختـران، چـاپ     مرداد تأليف محمد جعفر جعفري، ن28براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب راز پيروزي كودتاي           . رساندمي

  172، ص 1385
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در »  كليساي مسيح«ميس لمبتون همچنين گفت الزم است دكتر رابين زينر استاد كرسي فارسي . »بدانند ما كمكشان مي كنيم
ران بفرستيم كه مبارزه اي دانشگاه آكسفورد را كه در طول جنگ در عمليات پنهاني خويش در ايران موفق بوده است به ته

خانم . زيرزميني را عليه مصدق شروع كند و زمينه را براي تعيين نخست وزيري كه از لحاظ بريتانيا مناسب باشد فراهم نمايد
لمبتون بهترين نامزد را براي نخست وزيري ايران در درجه اول سيد ضياء و سپس احمد قوام يا علي سهيلي سفير ايران در لندن 

بعدا خانم لمبتون نام عباس اسكندري را نيز به اين ليست سه نفره اضافه كرد و گفت اسكندري ابتدا از رهبران . انستمي د
 به نظر خانم لمبتون عباس. ولي وقتي يك پست مناسب به او داده نشد، خود را از كمونيست ها كنار كشيد. حزب توده بود

. ل توانا به شمار مي رفت كه در برابر پول حاضر بود هر كار انجام دهداسكندري يك فرصت طلب تمام عيار و در عين حا
مثال درباره سيد . فورالنگ پس از مطالعه روي ليست چهار نفري خانم لمبتون متوجه شد كه در مورد هر يك مالحظاتي دارد

شرايط قدري مشكوك به نظر مي ضياء احساس مي كرد گرچه او به هواداري از انگليس مشهور است، شانس او براي احراز اين 
فوالرنگ به ليست چهارنفري خانم لمبتون سرلشگر فضل اهللا زاهدي وزير كشور سابق مصدق را . قوام هم پير و بيمار بود... رسد

اما بعدا نامش را خط زد و گفت او در طول جنگ در تحريكات طرفداران آلمان عليه ما در ايران ظاهرا دخالت . هم اضافه كرد
 60.ي داشته، گرچه به خاطر آنكه نيروهاي انگليس او را توقيف و زنداني كردند كينه اي از بريتانيا به دل نگرفته استهاي

در صفحات گذشته از توافق دو دولت بريتانيا و آمريكا در مورد سقوط مصدق و روي كار آوردن قوام السطنه و 
آن نوشته . يدحسن امامي امام جمعه تهران ياد كرديم به رياست دكتر س17موافقت شاه و دربار و توطئه مجلس 

براساس گزارش روزانه لوي هندرسن سفير آمريكا به وزارت امور خارجه تنظيم شده بود كه از منابع داخلي و 
 معروف به فراكسيون نهضت ملي مايه مي 17عكس العمل مردم و گروه طرفداران مرحوم مصدق در مجلس 

اكنون كه اسناد و اطالعات وزارت . اقدامات دولت بريتانيا كمتر سخن به ميان آمده بوداما از اطالعات و . گرفت
امور خارجه انگليس كه طرف اصلي دعوا بود، منتشر شده است و نيز گزارشهاي پروفسور زنير و كريستوفر 

در ايران و مجموعه وودهاوس و ساموئل فام و ميدلتون كاردار سفارت انگليس و سرآلن سپرد سفير كبير انگلستان 
  منتشر شده و در اختيار ما است، جا mi٦كاملي از اطالعات سرويس جاسوسي و ضدجاسوسي انگليسي به نام 

دارد كه به نقش اين گروه بزرگ از جاسوسان و مامورين ضد جاسوسي بريتانيا را كه اكثرا در كسوت اهل علم و 
سي و شرق شناسي در دانشگاه هاي كمبريج و اكسفورد صاحب نظر در زبان هاي شرقي و مطالعات ايران شنا

سرفرانسيس شپرد كه جانشين . تدريس مي كردند و در خدمت اينتلجنت سرويس قرار داشتند نيز اشاره شود
او هنوز انگلستان را . سرريدر بوالرد سفير انگلستان شده بود، از انگليسي هاي پرنخوت و فرعون مسلك بود

او خود را همه جا باالتر از سفير آمريكا قرار مي . تاب در سرزمين هايش غروب نمي كندكشوري مي دانست كه آف
داد و عنوان اشرافي سِر به رفتار و سكنات اين ديپلمات تام االختيار انگلستان ابهت يك فرمانرواي مطلق را مي 

ايراني در مقابلش با لباس تمام او توقع داشت كه دكتر مصدق نيز مانند نخست وزيران قبلي و شاه و رجال . بخشيد
براي او مالقات با مصدق در روي تختخواب فلزي و ملبس به پيژامه و شلوار و زير . رسمي مطيعانه كرنش كنند

او معتقد بود كه امپراتوري انگليس بايد ايرانيان را تحت تعليم و تربيت قرار دهد و آنها را . پتو چندش آور بود

                                           
 و 345 و 344ص  نقل به تلخيص از كتاب نفت، قدرت و اصول، نوشته مصطفي علم، ترجمـه غالمحسـين صـالحيار، ص                 -60
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از نظر اين سفير متفرعن، نهضت عظيم ملي كردن صنعت نفت كه به . يستم آماده كندبراي يك رنسانس در قرن ب
 مثابه يك انقالب ضد استعماري و رهايي بخش عليه همه مظاهر امپرياليسم انگليس از جمله دربار شاه در حال

- مردمي با خصلتاو ايرانيان را. گسترش بود، شر و فساد و ويرانگري تلقي مي شد كه بايد جلوي آن گرفته شود

هاي كاهلي و حقه بازي كه قصد چالندن هر چه بيشتر شركت نفت را داشتند، و همه اين نهضت را در ضديت با 
بنابراين جزو وظايف اصلي و الهي . شركت نفت و پااليشگاه آبادان مي دانست كه مايه فخر و ثروت انگلستان بود

يرانيان با فرهنگ كه روابط دوستانه اي با انگلستان داشتند، شر و مقدس خود مي دانست كه با همراهي تعدادي از ا
ي سفير بود كه خود را نماينده اين خالصه اي از تصورات احمقانه. مصدق ديوانه را كم كند و او را به گور بفرستد

 . از نظر انگليسي ها تنها يك نفر مسئول اين وضع اسف بار بود و آن محمد مصدق. جهان متمدن مي دانست
 به عنوان سفير در ايران به خدمت 1951در خالل بحران ) 1328اسفند  (1950سرفرانسيس شپرد كه از مارس 

يا دستكم يك ) واژه اي كه در تلگرام هاي او زياد به كار مي رفت(پرداخت، مصدق را كمي بيش از يك ديوانه 
ق را يك شخصيت شرقي مي دانست كه او ايرانيان را نمونه اي از انحطاط شرقي و مصد.  مي دانست»دلقك«

 61.مذاكره و گفتگو با او دشوار است
 غارت چنين مامورين عالي مقامي كه باد نخوت و غرور مستعمراتي كله شان را پر كرده بود، استعمار و استثمار و

رشهاي در تمام گزا. شركت نفت جنوب را به منزله نشر تمدن غربي در ممالك و جوامع شرقي قلمداد مي كردند
اين سفير پر تكبر به وزارت امور خارجه انگليس همين افكار و نظرات ديده مي شود كه شرح آن موجب اطاله 

اين سفير كبير عقيده داشت كه بايد ذهن ايرانيان راروشن كرد و به وزارت خارجه موكدا توصيه مي . بحث است
ايد برنامه هايي براي تربيت ايرانيان و تغيير خصلت كرد كه راديو بي بي سي كه شنوندگان بسياري در ايران دارد ب

شپرد قبال در مستعمره اندونزي هلند سفير بود و مراحل رشد . ناسيوناليستي و ضد انگليسي آنان ترتيب دهد
وي علنا ايرانيان را تحقير مي كرد و سياست او فاقد ظرافت و . نهضت ضداستعماري اندونزي هلند را ديده بود

شپرد نه تنها به وزارت خارجه انگليس در مورد حمالتي كه بايد انجام شود خط مي داد، بلكه . ي بودعواطف انسان
در اين دستورات شپرد توصيه مي كرد كه به خاطر . دستورات خود را مستقيما براي بي بي سي مي فرستاد

شد و به جاي آن به محبوبيتي كه مصدق از آن برخوردار است، فعال صالح نيست حمالت متوجه شخص او با
ايراني ها بايد گفته شود كه با پيروي از سياست ملي كردن نفت، ايران از حمايت انگليس محروم خواهد شد و 

بدون اين حمايت، ايران به دامان هرج و مرج و كمونيسم سقوط خواهد كرد و ضمنا روي اين نكته بايد انگشت 
همكار انگليسي شپرد به نام فورالنگ به شپرد . ار سخاوتمندانه استگذارد كه پيشنهادهاي كمپاني نفت به ايران بسي

اطالع داد كه هفته اي دو بار با تنظيم كنندگان برنامه هاي فارسي بي بي سي جلسه دارد و هر گاه الزم باشد كه بي 
 سي بسيار بي سي خط تازه اي در اين مورد دنبال كند حدود آن را برايش مشخص مي كند و مي افزايد كه بي بي

فورالنگ مي نويسد كه برنامه فارسي بي بي سي، دولت . خوشحال خواهد شد كه از طرف شما راهنمايي شود

                                           
 ،ص  1372آورده جيمزبيل و ويليام راجرلوئيس،چاپ تهران،نشرگفتار      ايراني،گرداز مصدق،نفت و ناسيوناليسم   به تلخيص  نقل -61
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كنوني ايران را به صورت دولتي احمق و كله شق معرفي خواهد كرد و در حالي كه بي بي سي روي ترس ايران از 
وندگان تقويت خواهد كرد كه پس از اعالم روسيه انگشت خواهد گذاشت، احتماال اين حدس و گمان را در شن

فورالنگ همچنين . آتش بس در جنگ كره نقطه اي كه روس ها به آن ضربه خواهند زد، ايران خواهد بود
خاطرنشان مي كرد كه در برنامه هاي بي بي سي از حمله به هيئت حاكمه ايران و طبقات ذي نفوذ كشور خودداري 

 سقوط مصدق ما ناگزير باشيم با دولتي كه از همين طبقات برخاسته است وارد خواهد شد چه احتمال دارد پس از
 .معامله شويم

شپرد كه از نظريات وزارت خارجه به وجد آمده بود به تنظيم رهنمودهايي براي بي بي سي پرداخت و براي اين 
  62.رسانه خوراك تهيه مي كرد

 ديگر كه ضمنا با يك ديگر تضاد داشتند براي بي بي سي در ميدلتون كاردار سفارت انگليس نيز دو برنامه جانشين
در يك برنامه مي كوشيد با طرح اين مسئله كه مصدق به طور خصوصي با انگليس بند وبست و . نظر گرفته بود

 63.معامله كرده است اعتبار شخصي وي را خدشه دار نمايند
گليسي ها جزو گارد قديم بودند، فقط عليه حزب توده در حالي كه آن دسته از رجال سياسي ايران كه به اصطالح ان

كشيدند و مظفر بقائي و همه اوباش تحت فرمان او به سازمان ها و دفاتر روزنامه هاي حزب و ايران شمشير مي
 .سنديكاي كارگران يورش مي بردند

حالي است كه سفير ايران در روزهاي قطع رابطه با انگلستان، مبارزه عليه حزب توده ايران شدت يافت و اين در 
علي سهيلي و حمزاوي كه امور سفارت را بعد از عزل سهيلي اداره مي كرد، به همراه سفير ايران در رم و پاريس 

سالها بعد اسناد اقدامات محزب اين سرسپردگان عليه حكومت مصدق فاش . عليه دولت مصدق در تالش بودند
نانه كه از فكر معيوب و پرنخوت امه ريزي هاي به اصطالح متمد همه اين برن  *به نوشته مصطفي عِلم،. شد

سياستمداران مستعمراتي انگلستان تراوش مي كرد، در مقابل روشنگري احزاب و سنديكاهاي مترقي و فعال 
 به اين همه اثر بود و بيكارگران نفت جنوب كه با پوست و گوشت خود استعمار انگليس را لمس مي كردند،

 و شعار مرگ بر استعمار دادند و جمعيت ملي ردنانه استعماري جواب ي هاي به اصطالح متمدبرنامه ريز
 تقويت كردند كه خود كاري بود كارستان و مملو از قهرماني و نظم و انظباط و ايثار وشهامت كه ضداستعمار را

 بقائي و خليل ملكي لگدمال مي ارج و قدر آن جانفشاني ها با قلم هاي مسموم نويسندگاني از طايفه و تبار مظفر
توجه . ها ادامه داشتاما توطئه و تحريك. ام تير موقتا محو شداما همه اين تفرقه اندازي ها در سايه قيام سي. شد

 .كندها را نمودار ميبه اعالميه ضد ملي و ضد وحدت مظفر بقائي كه مورد تائيد خليل ملكي بود، ابعاد توطئه

                                           
 358ه تلخيص از كتاب نفت، قدرت و اصول، نوشته مصطفي علم، ترجمه غالمحسين صالحيار، صنقل ب -62
   259 و 258  ص ص،همانجا -63
براي اطالع بيشتر از همكاري علي سهيلي، منصورالملك و ابوالحسين حمزاوي سفرا و كارداران ايران در اروپا بـا شـركت                       -*

 . كتاب نفت، قدرت و اصول15ن مصدق، نگاه كنيد به فصل نفت جنوب و دولت انگلستان براي ساقط كرد
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يران رفت و از آن همه برنامه ريزي ها نتيجه اي نگرفت، اما كار به دست شخصيت سياسي سرفرانسيس شپرد از ا
 .و مكاري به نام ميدلتون كاردار اول سفارت افتاد و توطئه ها از سرگرفته شد

حزب توده ايران طي انتشار نامه هاي سرگشاده، خطرهاي گسترده عوامل جاسوسي انگليس و آمريكا را مطرح و 
 .لي آنها را افشا مي كردعوامل داخ

. نداشتاما احزاب ملي ظاهرا از اين توطئه ها بي اطالع بودند و بحثي در روزنامه هاي ملي در اين زمينه ها وجود 
نشستن بر مسند نخست آنها كه دستي در امور داشتند به زدو بندهاي پارلماني و براي گرفتن جاي مصدق و 

عاونت مي كوشيدند و خليل ملكي و مظفر بقائي نيز طبق رهنمودهاي  نمايندگي مجلس و وزارت و موزيري و
همان عوامل جاسوسي، غوغاي تبليغاتي در مورد سلطه غول كمونيسم به راه انداخته بودند كه هدف اصليش 
 *.كمونيست كشي و توده اي كشي و حذف و نابودي سنديكاهاي كارگري بود كه هر بار نقش بر آب مي شد

 انتشار يافت، گوشه اي 1370 در سالهاي آخر دهه  شده كودتايي كه عليه حاكميت ملي و توطئه هابخشي از اسناد
 مي توان انتظار داشت اسنادي كه منظره توطئه را تكميل مي كند در آينده. از كوه يخ توطئه را به نمايش مي گذارند

 .صلي را به تمامي به نمايش مي گذارنداما همين مقدار كه در اختيار ماست نقش توطئه گران ا. انتشار يابند
 

  زمينه هاي اتحاد نيروهاي ضداستعمار پس از سي تير-10
يكي با . در چنين لحظات حساس و تعيين كننده اي مصدق و دكتر بقائي يك هدف مشترك را دنبال مي كردند

دشمن اين قرآن باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساسي عمل «: ال سوگند نامه در پشت جلد قرآن به شاه مي نوشتارس
 و ديگري با جمع آوري اراذل و 64»كنم و همچنين اگر قانون اساسي را تغيير دهم و من رياست جمهوري را قبول كنم

ه فرمايشي خود كه براي انداخت و در جلسه محاكماوباش به اقرار صريح خود تظاهرات شاه پرستانه به راه مي 
در غروب سي ام تير كه كمونيست ها و موتلفين آنها «ي او پس از كودتا ساخته شده بود، اظهار مي دارد كه وجيه الملگ

 جلوي در. مي خواستند دامنه جريان را به تغيير رژيم بكشانند من و دوستانم ترمزي بوديم كه آنان را سرجاي خود نشانديم
ما سوگند خورديم كه به مقام . حزب زحمتكشان توده اي ها هم بودند و شعار دادند حاال كه قوام رفته بايد رژيم عوض شود 

 65.»سلطنت وفادار باشيم
چنين اشتراك هدفي به آنجا رسيد كه گروه بقائي توانست پل هاي دوستي و اتحادي را كه در جريان قيام سي ام 

صدق و حزب توده ايران بسته شده بود، خراب كند و حتي نگذاشت اين اتحاد تا روز چهلم تير بين طرفداران م

                                           
بايست بـه   اي خليل ملكي را هم طراز مظفر بقائي جاسوس ندانيم، حداقل مي            اگر به ضـرس قاطع جنجال آفريني ضد توده        - *

 مورد حـزب  حد و حصر خليل ملكي باور كنيم و اين جاي بسي تأسف و تأثر بود كه هر دو يك هدف را در         لجاجت و عناد بي   
  .كردندتوده ايران تعقيب مي

  1331 كيهان، چهارم مرداد ماه -64
  1340 دي ماه 9 روزنامه اطالعات، -65
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بقائي و خليل ملكي باتجهيز چماقداران وراميني از حضور يكپارچه نيروهاي طرفدار . شهداي سي تير دوام آورد
ا فرستادم از سازمان هاي از همان شب افراد حزب زحمتكشان ر«. مصدق و ضداستعمار در ابن بابويه جلوگيري كردند

حزب در ورامين و كرج و اطراف عده اي را با چوب و چماق آوردند و بردند در ابن بابويه و گفتم به مسئوليت خودم هر توده 
 66.»اي خواست بيايد اينجا قلمش را خرد كنيد

ده اي ها در مراسم ابن دكتر بقائي به تنهائي در مقابل محمود نريمان و غالمحسين صديقي كه معتقد به شركت تو
بقايي شبانه از بستر بيماري و تمارض . بابويه بودند، قد عمل كرد وبا حمايت خليل ملكي توانست پيروز شود

 :سياسي اعالميه صادر كرد كه
مردان را مردم رشيد تهران اجازه ندهيد بيگانه پرستان بر مزار شهداي راه آزادي به نفع ارباب تبليغات كنند و روان پاك آن راد

 .رنجه سازند
بار خود هميشه سعي كرده اند از تمام پيش آمدها به نفع ارباب مردم رشيد تهران ـ بيگانه پرستان، آنها كه در طي زندگي ننگ

نتيجه بگيرند، اكنون براي اينكه نهضت مقدس ملي ما را لكه دار كنند، براي اينكه قيام درخشان سي ام تير را به ماوراء مرزها 
ت دهند، براي اينكه رادمردان بزرگواري را كه در راه ميهن شهيد شدند و روحشان از بيگانه پرستان منزجر بود به خود نسب

بر ما است كه . نسبت دهند، قصد دارند مزورانه بر مزار برادران قهرمان گرد آيند و روح پرعظمت شهداي ما را رنجيده كنند
ان آزاده آنانكه در البالي چرخ تانك  ها و جلوي رگبار مسلسل سربازان قوام تكه براي شادي روح آنان و براي خوشنودي رو

 ولو با قيمت خون باشد از اجتماع خيانت آميز اين تمساحان اشك ريز بر مقبره پاك شهداي راه آزادي جلوگيري *تكه شدند،
 ما نبايد به نوكران كمنيفرم فرصت بدهيم كه .كنيم ـ ما نبايد اجازه دهيم رستاخيز درخشان ملت ما انگ اجنبي پرستي بخورد

مزار شهيدان راه آزادي را صحنه تاخت وتاز سياست هاي خانمان بربادده اجنبي كنند ـ هموطنان بسيار متاسفم كه كسالت به 
نبي من اجازه نمي دهد كه خود شخصا در اين مراسم شركت كنم، اما شما برويد و نگذاريد صحنه سازي هاي خيانت آميز اج

روح حساس برادران و فرزندانمان را رنجه كند، شما برويد مقاومت كنيد ـ بيگانه پرستان را ولو با ريختن خون باشد از مقبره 
 *.....67.دكتر مظفر بقائي كرمان.6/6/31 شب 10ــ بيمارستان رضانور ساعت . مقدس جانبازان راه آزادي و استقالل برانيد

ي جلوگيري از تفرقه و بروز حوادثي كه وقوع آن به زيان دكتر مصدق بود، از حضور جمعيت مبارزه با استعمار برا
مظفر  هموطنان عزيز ـ همه شما از اعالميه ماجراجويانه«: در ابن بابويه خودداري كرد و طي اعالميه اي اعالم داشت

لع شده ايد، اين اعالميه كه جزئي از نقشه بقائي ، اعالميه اي كه طي آن صراحتا دستور برادركشي و قتل و كشتار داده شده مط
توطئه عميق عوامل استعمار است، نشان مي دهد كه بقائي آشكارا به صف دشمنان نهضت ملي و ضد استعماري پيوسته است و 

در موقعي كه تشكيل جبهه واحد ضداستعماري تنها راه تامين و حفظ پيروزي هاي نهضت ملي ايران است، به اخالل گري 
مبارزان حقيقي ضداستعمار هيچ گاه نمي خواهند كه امكان اخاللگري به بقائي ...  نكرده و رسما دستور بردار كشي مي دهداكتفا

                                           
  1340 دي ماه 2 روزنامه اطالعات، -66
بقائي كه در آرزوي گرفتن فرمان نخست وزيري از شاه بود، نمي توانست اعالم كند كه سربازان دربار شاهنشاهي مردم را  -*

  قوام كه سرباز و ارتش در اختيار نداشت.كه كرده اندتكه ت
  1331 شهريور 6 شاهد، پنجشنبه -67
هـاي پنهـاني    در اختيار گروه خليل ملكي بود و مظفر بقائي در بيمارستان و در زدوبنـد                در اين تاريخ حزب زحمتكشان كلّا      -*

 .ا به عهده خليل ملكي بودبنابر اين جمع آوري و تهيه چماقداران و گردانندگي آنه. درگير بود
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از اين رو پس از اينكه تالش نمايندگان جمعيت براي جلوگيري ازاخالل گريهاي دارودسته بقائي به نتيجه . ها و اربابان او بدهند
ليه مراجع قانوني مراجعه و دست جنايتكاري را كه تاكنون بارها موجب خون ريزي و كشتار نرسيد و پس از آنكه رسما به ك

براي درهم شكستن توطئه خونيني كه عليه ملت ايران در شرف تكوين بود و براي بهتر نشان دادن ماهيت .....  شده بود
ل نديد، تصميم گرفت مراسم يادبود چهلمين روز اخاللگران، هيئت مديره كه كليه مراجع قانوني را مصمم به جلوگيري از اخال

 68.»شهيدان سي ام تير در ميدان فوزيه برگزار شود
 

  توطئه كودتا و افشاي آن-11
اين دو . ندگروه بقائي ـ مكي از فرداي معرفي اعضاي كابينه رويه خصمانه اي نسبت به كابينه مصدق در پيش گرفت

عضو مهم جبهه ملي كه مدعي به راه انداختن قيام سي ام تير و اعاده مصدق به حكومت بودند، انتظار داشتند كه 
آيت اهللا كاشاني نيز نظراتي در باره اعضاي كابينه داشت و امثال دكتر شروين . اعضاي كابينه با نظر آنان تعيين شوند

از اين رو دربار و امپرياليسم انگليس برنامه تعيين جانشين .  ور مي كردندنيز به طمع وزارت آتش اختالف را شعله
حسين مكي يك هفته پس . براي دكتر مصدق را مجددا مورد بررسي قرار دادند و بقائي و مكي مدنظر قرار گرفتند

حضور چند نفر از از سي ام تير همراه علي اصغر پارسا به اروپا و آمريكا سفر كرد و بقائي به عنوان اعتراض به 
اعضاي حزب ايران در كابينه مصدق به تمارض دست زد و در بيمارستان بستري شد و ظاهرا از امور سياست كنار 

با همه اعتراض و انتقادي كه به . رفت و تشكيالت حزب زحمتكشان كامال در اختيار باند خليل ملكي قرار گرفت
 و ضد انگليسي آنچنان بود كه موقعيت الزم را براي ابراز كابينه دكتر مصدق وارد شد، تاثير جو ضددرباري

مخالفت بيشتر با دولت انگليس فراهم كرد و دكتر مصدق را در مخالفت با انگليس و دربار تشجيع نمود و هرچند 
السطنه و حمايت وي از او به شدت ناراضي و دلخور بود، اما اين ژست از مالقات هندرسن سفير آمريكا با قوام

الف را به حساب سليقه شخصي سفير گذاشت و نپذيرفت كه آقاي سفير تابع دستور وزارت امور خارجه مخ
 !آمريكا است

مصدق بنا به تربيت قديمي خود، سياست و رويه سفراي دولت هاي بزرگ را موضوعي شخصي و تاكتيكي 
ن خوب و بد زياد ديده خصوص و جدا از مشي مصوبه وزارت امور خارجه مي دانست ومعتقد بود كه سفيرا

سفيراني كه برخالف نظر وزارت امور خارجه متبوع خود با ملت ايران دشمني كرده اند و هندرسن نيز يكي . است
قيام سي ام تير عالوه بر آنكه به سقوط . از آنها است، به ويژه آنكه آن زمان شايعه احضار هندرسن نيز شنيده شد

و دربار منجر شد، توانست ضربه اي كاري به منافع انگليس وارد كند وبانك دولت مورد توافق آمريكا و انگليس 
شاهنشاهي را كه علي رغم سرآمدن امتياز آن، در سايه حمايت دربار به كار مشغول بود، تعطيل كرد و به دستور 

 .دكتر مصدق همه دارائي و ساختمان آن به تصرف بانك ملي ايران درآمد
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ه مكه و شركت در مراسم حج به اتفاق شمس قنات آبادي ومحمدعلي گرامي و تني مسافرت آيت اهللا كاشاني ب
چند از بازاريان تهران، موقتا سروصداي مخالفت با كابينه را قطع كرد و اليحه اختيارات دكتر مصدق و راي اعتماد 

 .به دولت به سرعت تصويب شد
 ايجاد كرد و هر روز گروه قابل توجهي از دكتر مظفر بقائي در بيمارستان رضانور دستگاه دولت در دولت

نمايندگان و سناتورها و سردسته هاي چاقوكشان تهران به عيادتش مي رفتند و دفتر امضا و اتاق دسته گل براي 
در اين .  درج مي شد»شاهد«بقائي مهيا شد و هر روز بولتن خبري از وضع مزاجي اين شارالتان بزرگ در روزنامه 

. ات حزب زحمتكشان به دست فراكسيون خليل ملكي افتاده و باعث نگراني بقائي شده بودروزها همه اختيار
 !بنابراين دكان بازار نقاهت سياسي را تخته كرد و به حزب زحمتكشان برگشت

سير مبارزات ضددرباري و ضدامپرياليستي ملت ايران باالخره طيف هاي درون دولت و هوادران مصدق را تجزيه 
 بود كه كار مبارزه عليه شركت نفت و استعمار انگليس بدون برخورد با دربار و ارتش شاه جريان غيرممكن. كرد
همين اقدامات كُند و كم اثر مصدق عليه منافع اقتصادي انگلستان كه با تأخير نيز انجام مي شد، با مخالفت . يابد

حل  آمريكا و انگليس را در موضوع پس از آنكه دكتر مصدق پيام مشترك دولتهاي. شديد دربار مواجه گرديد
اما افشاي سريع اين توطئه دربار را وادار . مسئله نفت قبول نكرد، طرح كودتاي ضدمصدقي به سرعت تدوين شد

در حقيقت علت و هدف اصلي از ايجاد جو ضد توده اي و حمله به سفارت خانه هاي . به عقب نشيني كرد
. ار ضد شوروي ايجاد دود استتاري براي اجراي موفقيت آميز كودتا بودكشورهاي سوسياليستي و دامن زدن به افك

نامه سرگشاده حزب توده ايران به آقاي دكتر مصدق «اين مقاصد شوم ضدملي در اعالميه مشروح و مفصلي به نام 
ه باش در اين نامه نقشه نقل و انتقاالت هواپيماهاي نظامي مستقر در قلعه مرغي و آماد.  فاش شد»نخست وزير

نيروهاي گارد شاهنشاهي با جزئيات كامل فاش شده بود همچنين تبليغات وسيع و دامنه داري در بين سربازان و 
 نهايت سرافكندگي براي جبهه ملي است كه. درجه داران و افسران جزء به منظور برهم زدن كودتا سازمان داده شد

ر مطبوعات و حوزه هاي حزبي خبري منتشر نمي شد، از آن همه توطئه هاي مرگبار ضدمصدقي عالوه بر آنكه د
بلكه اخبار منتشره درروزنامه هاي توده اي را هوچي گري، شانتاژ، جوسازي و باالخره ضديت با استقالل ملي از 

عنوان مي كردند و بدبختانه اين القائات در بسياري از جوانان مصدقي موثر واقع مي ! طريق مبارزه با مقام سلطنت
گوش  اين همه افشاگري ها و خبرهايي كه از محفل سيدضياءالدين طباطبائي مي رسيد، زنگ خطر را در با. شد

 خطاب به دكتر مصدق چنين 1331متن اعالميه مذكور مورخ نهم شهريور . هاي سنگين مصدق به صدا درآورد
 :بود

 .ان مبدل ساختافسران، درجه داران، سربازان شرافتمند، بايد كودتا را به جنگ با كودتاچي
 .مقدمات كودتا فراهم مي شود

 حزب توده ايران اسرار كودتاي آينده را فاش مي كند عاملين آن را مي .نامه كميته مركزي حزب توده ايران به نخست وزير
 .شناسد و راه جلوگيري از آن را نشان مي دهد

 .ران صورت مي گيرد جلوگيري كنددكتر مصدق مي تواند و بايد از توطئه كودتا كه قطعا به زيان ملت اي
 :اقاي دكتر مصدق نخست وزير 
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توطئه اي به صورت يك كودتاي نظامي عليه استقالل وحاكميت ملي در شرف تكوين است كه بي گمان شما نيز به آن وقوف 
لت ايران ندارد چه ملت ايران مي خواهد بداند در برابر توطئه خطرناكي كه هدفي جز لگدمال كردن پيروزيهاي نهضت م. داريد

 .نقشه اي از جانب شما به عنوان رئيس دولت طرح شده است
 .آقاي دكتر مصدق نخست وزير، شما نخست وزير و وزير دفاع هستيد و بدون شك از جريان اين توطئه آشكار مطلع هستيد

مي شود اگر روش قاطعي آقاي دكتر مصدق نخست وزير، روش سازش كارانه هميشه باعث افسار گسيختگي نيروهاي ضدملي 
 .از جانب شما اتخاذ نشود نيروهاي ارتجاعي و استعماري بر پيروزي هاي ملت ايران سبعانه حمله ور خواهند شد

اينك آقاي دكتر مصدق، نقشه امپرياليست ها كه در موضوع آوردن قوام شكست خورده اند، چنين است كه در درجه اول شما 
فت ايران قرار دهند و اگر از اين راه نتيجه نگرفتند توطئه اواخر تير ماه را با شدتي بيشتر و به را عامل سازش خودشان در امر ن

شكل كودتاي نظامي تجديد نمايند ـ پس از واقعه سي ام تير مداخالت امپرياليست ها در مسئله نفت به طور نماياني شديدتر 
مايندگان انحصارهاي نفتي و دولت هاي امپيرياليستي مغاير اراده مذاكرات محرمانه با جونز آمريكائي و يا ساير ن. شده است

ولي در عين حال مقدمات يك . امپرياليست ها مي خواهند به دست شما اين اراده را در هم بشكنند. مقدس ملت ايران است
امپرياليست ها براي .  شوندكودتاي نظامي را فراهم مي كنند تا اگر از اين راه نشد از راه كودتا به دست شخص ديگر وارد عمل

كه گويا در شرف » كودتاي چپ«اينكه شما را بترسانند و توطئه خائنانه خود را طبيعي جلوه دهند با كمال بي شرمي در اطراف 
وقوع است كوس و كرنا مي زنند، اماخلق ايران و همه صاحبان حسن نيت مي دانند كه حزب توده ايران يگانه منبع نيرويش 

 .مردم هستندتوده هاي 
حزب توده . حزب توده ايران هيچ راه و روشي جز بيدار كردن و متشكل ساختن مردم و نشان دادن طريقه صحيح مبارزه ندارد

 .ايران با هيچ عمل كودتا مانندي نمي تواند موافقت داشته باشد
امپرياليست ها از هم اكنون به . ندسخن پردازي مي كن» كودتاي چپ«امپرياليست ها به منظور مشوب كردن اذهان در اطراف 

دست مستشاران نظامي نقشه هاي مفصلي درباره سركوبي نمايش ها و جنبش هاي توده اي از راه برادركشي طرح كرده و براي 
اجراء آماده ساخته و به شما عرضه داشته اند، تعريف و تمجيد از ارتش و طبق نقشه در دهان شما و حسين مكي وعده اي از 

 ...به منظور زمينه سازي جهت همين كودتا است. جبهه ملي و غيره گذاشته مي شودسران 
تير با سالح خويش سه نفر مبارز ضداستعمار 30اطالعات ما حكايت دارد كه شاهپور عليرضا، جاني معروف همان كسي كه در 

 .را برخاك انداخت، ناظر اين كودتا معين شده است
 السطنه با موافقت هر دو امپرياليسم انجام خواهد شد ظاهرا به وسيله عده اي از ايادي سرشناس اين كودتا كه مانند توطئه قوام

انگلستان اجرا خواهد شد هم اكنون سيد ضياءالدين خائن كه در سايه حكومت شما سر از سوراخ به در آورده و سرلشكر ارفع 
سرهنگ اخوي، سرهنگ پاكروان، سرهنگ بختيار و سرهنگ سرتيپ آريانا، . و سرلشكر حجازي در راس اين توطئه قرار دارند

اند و رابط آنها با دربار، سرهنگ ديهيمي معروف رئيس علي اكبر ضرغام و عده اي ديگر از سران ارتش در اين توطئه دخيل
 از شما مي ملت. آقاي دكتر مصدق ميان راه ملت و راه امپرياليست ها راه سومي وجود ندارد. سابق ركن دو ارتش مي باشد

قدرت . فورا سران كودتا را دستگير كنيد و در كنار شاه به دست محكمه آشكار ملي بسپاريد. خواهد كه راه او را انتخاب كنيد
حكومت نظامي را كه زنجير پاي ملت ايران ... شاهنشاهي و ضدملي ارتش را با تنفيذ دموكراسي در ارتش براي هميشه بشكنيد

آزادي دموكراتيك، آزادي احزاب ، آزادي سنديكاها، . وسان مستشارنماي آمريكائي را از ايران برانيدجاس. است در هم بشكنيد
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ماتوطئه را نشان داديم، راه جلوگيري از آن را نيز . اين راهي است كه ملت نشان مي دهد... آزادي مطبوعات را برقرار گردانيد
 69.رعهده شما استپيش پاي شما گذاشتيم و اينك مسئوليت تاريخي بزرگ ب

ارگان جمعيت ملي مبارزه با استعمار منتشر شود، مستقيما به » رزم آوران«اين نامه خيلي پيشتر از آنكه در روزنامه 
خانه مصدق تسليم شده بود و بي توجهي دكتر مصدق و تعلل و تساهلي كه در مورد توطئه گران به كار مي رفت 

 .موجب انتشار وسيع اين افشاگري شد
امروز صبح «:  به نتيجه رسيد و روزنامه كيهان نوشت1331 مهر ماه 21 پي گيري ها و افشاگريها باالخره در روز اين

توسط مامورين فرمانداري نظامي بازداشت شدند و به ) قدرت اهللا ـ سيف اهللا ـ حبيب اهللا (سرلشگر حجازي و برادران رشيديان 
نها بازرسي شد و مقاديري اوراق و نامه هاي مشكوك  كشف شد كه ارتباط آنها را با زندان شهرباني انتقال يافتند و خانه هاي آ

.  و به دنبال آن سرلشكر زاهدي و دكتر مظفر بقائي در مظان اتهام قرار گرفتند 70.»بعضي مقامات خارجي تائيد مي كند
در به راه انداختن توطئه هاي گفتني است كه برادران رشيديان به همراه سيدضياءالدين طباطبائي سابقه طوالني 

رنگارنگ داشتند كه از آن ياد كرديم و عجيب اينكه در اوج قدرت مصدق باز هم سيدضياءالدين طباطبائي آرام و 
 .فارغ البال در حال توطئه بود

كشف توطئه و دستگيري گروهي از عوامل سرشناس آن كه همگي از افسران ارتش و بازرگانان عمده بودند، 
ارهاي نيروهاي ضداستعمار را ثابت كرد و از آن تاريخ موضوع تصفيه ارتش از افسران مخالف صحت هشد

 136حكومت نهضت ملي مطرح شد و با اختياراتي كه دكتر مصدق به عنوان وزير دفاع ملي به دست آورده بود، 
 قزاقي هنرديگري نفر از كثيف ترين افسران ارتش شاهنشاهي كه جز خشونت و تفرعن و عياشي و سليقه هاي

 نمونه »ذات ملوكانه«نداشتند و پيرترين آنان در شقاوت وجنايات رضاشاه شريك و جوان ترين آنان در همدستي با 
تير دست داشتند، بازنشسته 30 تير و 23بودند و در كشتار مردم در جريانات آذربايجان و مازندران و گيالن و 

ليه دولت قانوني شركت مستقيم داشتند به فاصله كمتر از يك ماه آزاد گروه افسراني كه در توطئه كودتا ع. شدند
 .شدند

 دكتر بازنشسته كردن گروهي از افسران رده باال و تقسيم لشگر گارد شاهنشاهي به سه تيپ تنها راهي بود كه به نظر
ردن غالمان نتيجه اي مصدق مي رسيد و اين در حالي است كه تا ريشه شجره خبيثه دربار باقي بود از بازنشسته ك

 .حاصل نمي شد
 

  جدائي نسبي دكتر مصدق از مشي ليبراليستي و قاطعيت عليه استعمار-12
غرولند و مخالفت مظفر  دكتر حسين فاطمي به وزارت امور خارجه منصوب شد و علي رغم 1331از مهر ماه 

 قطع رابطه 1331بقائي و يوسف مشار كه رهبري جناح راست جبهه ملي را به عهده داشتند، در سي ام مهر ماه 
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سياسي با دولت استعماري انگليس اعالم شد و سفارتخانه انگليس كه مركز جاسوسي و توطئه عليه ملت ايران بود، 
ار قطع رابطه نمي رفت و حسين عال تالش بسيار كرد تا مصدق را از دربار پهلوي به هيچ وجه زير ب. بسته شد

به دنبال قطع رابطه با انگليس، مدت قانوني مجلس سنا با تفسير يك بند آيين نامه داخلي آن كه . عواقب آن بترساند
وطئه گر و از ابتكارات دكتر شايگان بود، به حد مدت قانوني مجلس شورا تنزل كرد و به سرآمد و سناتورهاي ت

محيل، پايگاه به اصطالح قانوني خودرا از دست دادند و سنگر مصونيت پارلماني سرلشگر زاهدي و علي دشتي 
 .از اين زمان دو مركز سفارت آمريكا و دربار پهلوي براي سقوط مصدق فعال شدند. ويران شد

لي مركب از دكتر حسين فاطمي همين دو اقدام قاطع حكومت مصدق كه نتيجه قوت گرفتن بخش راديكال جبهه م
و دكتر سيدعلي شايگان و محمودنريمان بود، حزب توده ايران را به حكومت دكتر مصدق نزديكتر كرد و به 

تصحيح خط مشي متداول و تغيير آن در جهت همكاري و حفظ حكومت مصدق در مقابل دسيسه هاي ارتجاع 
دل هاي خياباني كه مسبب زدوخوردهاي خياباني بود، اكيدا واداشت و از كشانده شدن افراد توده اي به بحث و ج

حزب توده ايران براي ايجاد آرامش و محيط آشتي جويانه با طرفداران نهضت ملي قدم هائي . جلوگيري كرد
برداشت و هر هفته اعضاي ساده حزبي وابسته به جبهه ملي را به شركت در مراسم فستيوال و جشن هاي دوستانه 

اما به همه اين دعوت هاي دوستانه كه به قصد ايجاد پل دوستي و . دانش آموزي دعوت مي كرددانشجوئي و 
 *.وحدت ابراز مي شد، به سردي و گاه با خشونت پاسخ داده مي شد

 افسران عالي رتبه ، كانون بازنشستگان ارتش را فعال كرد و سرلشكر  ازتصفيه ارتش و بازنشسته كردن عده اي
 از اين تاريخ . كانون قرار گرفت اينسأ در ر،س سنا علنا داوطلب نخست وزيري شده بودزاهدي كه در مجل

كشور در يك سري توطئه هاي متوالي فرو رفت كه اغتشاش هاي خياباني عليه جوامع دموكراتيك و حمله و 
اي ابوالقاسم شورش ايل بختياري به تحريك و اغو. هجوم به كتابفروشي هاي تهران جزئي از آن توطئه ها بود 

ضد استعماري و ضد  اين ياغي گري و برافراشتن علم خان خاني در اوج مبارزات .خان بختيار انجام گرفت
 براي مقابله باشورش به جانب چهارمحال بختياري  را نيروهاي نظامياستبدادي، دولت مصدق را بر آن داشت تا

ي ندارند، زيرا صرف نظر از حمايت و پشتيباني دربار  اما معلوم بود كه سران ايل كوچكترين واهمه ا.دهدحركت 
چه آنكه .  از مماشات دكتر مصدق نيز خبر داشتند،ولشكر اصفهان كه اسلحه كافي در اختيار آنان قرار داده بود

باوجود كشف توطئه كودتا و احراز همدستي سرهنگ بختيار و سرتيپ آريانا و سرلشكر حجازي و گروهي از اين 
ان ارتشي در توطئه كودتا، هيچ اقدام قانوني عليه آنان صورت نگرفت و همگي چند روز پس از توقيف قبيل اوباش
عجب آنكه سرتيپ آريانا مغز متفكر و عامل اصلي توطئه با سمت وابسته نظامي ايران در پاريس از . آزاد شدند

 مهر در 24ان جسارت يافتند كه در كشور بيرون رفت گفتني است كه سه ماه پس از قيام سي تير، مخالفان آن چن
مجلس هفدهم جلسه را از اكثريت انداختند و دكتر مصدق نتوانست گزارشي را كه درباره مذاكرات نفت تهيه كرده 

                                           
گردند كـه  ها هميشه دنبال فرصتي ميايهتود:  نوشت32 فروردين 21 روزنامه جبهه آزادي ارگان حزب ايران در تاريخ شنبه       -*

با دسته گل به استقبال متينگ حزب ايران آمدند اما دبير حزب مـا دسـته                . هاي خود عليه دربار ادامه دهند     به تظاهرات و دشمني   
  .كنيمها را رد كرد و گفت ما با شما ائتالف نميايگل  توده
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از اين تاريخ ، برنامه ايدن نخست . بود، در مجلس قرائت كند و مجبور شد آن را مستقيما با مردم در ميان گذارد
بر من مسلم شده بود كه مصدق هر قدر «كه اقرار كرده است، بر اين هدف پي ريزي شده كه وزير انگليس همان طور 

منافع بين المللي ما ايجاب مي كرد . بيشتر براريكه قدرت باقي بماند، حزب كمونيست در ايران قوي تر و نيرومند تر خواهد شد
 71.» به مصدق امان ندهيم و آسوده اش نگذاريمكه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  296 و 295ص  اوه دهگان، ص خاطرات ايدن، انتشارات موسسه بهار، ترجمه ك-71
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 فصل دهم

 »هاي مشترك آمريكا و انگليستوطئه« 
 
 
 
 
 
 

  پيشنهاد ترومن و چرچيل و رد آن توسط مصدق-1
ل مذاكرات آچسن و ايدن در پاريس روي داد، منجربه صدور پيام مشترك توافق ترومن و چرچيل كه به دنبا

گزارش دكتر مصدق به . دكتر مصدق به شدت با اين پيام مشترك برخورد كرد. چرچيل و ترومن به ايران شد
 .مجلس هفدهم حاوي اصل پيام و ضميمه آن بدين شرح بود

 آقاي دكتر مصدق نخست وزير ايران 
واصله از سفارت كبراي مربوطه خود را در ايران درباره مذاكرات اخيري كه با جنابعالي به عمل آمده هاي اين جانبان تلگراف 

به عنوان دولت عليا حضرت ملكه انگلستان ارسال داشته ) 1331 مرداد 16(1952است و همچنين يادداشتي كه در هفتم اوت 
ن مطلب روشن است كه حل رضايت بخش مسئله نفت مستلزم اقدام به نظر اين جانبان اي. بوديد، مورد مطالعه قرارداده ايم

 .فوري از طرف هر سه دولت خواهد بود
اينك پيشنهاد اقداماتي را كه دولتين ما حاضرند به عمل آورند به ضميمه ارسال مي داريم و صميمانه اميدواريم كه مورد 

 ما احساسات دوستي صميمانه و تاريخي است كه محرك. تصويب آن جناب واقع شود و منتج به حل رضايتبخش موضوع گردد
 .قلبا آرزومنديم هر چه زدوتر موجبات حل سريع و منصفانه اختالف كنوني را فراهم سازيد. نسبت به ملت و مردم ايران داريم

 ترومن ـ ونيستون س چرچيل. س . هري 
 ضميمه
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ن واقع در ايران بايد پرداخته شود با در نظر گرفتن ايراـ موضوع غرامتي كه بابت ملي شدن موسسات شركت نفت انگليس و 1
وضع حقوقي طرفين كه بالفاصله قبل از ملي شدن موجود بوده است و با توجه به كليه دعاوي و دعاوي متقابله طرفين به ديوان 

 .بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد
 تعيين خواهد شد كه با يكديگر مذاكره كنند و ترتيب جريان يرانـ نمايندگان مناسبي از طرف ايران و شركت نفت انگليس و ا2

 .نفت را از ايران به بازارهاي دنيا بدهند
 . ـ چنانچه دولت ايران با پيشنهادهاي مندرجه در دو بند فوق موافقت فرمايند3

م به تهيه وسايل الزم اقدانمايندگان شركت نفت انگليس و ايران براي حمل نفتي كه هم اكنون در ايران ذخيره است : الف
خواهند نمود و همين كه موافقت هايي درباره قيمت حاصل شود و شرايط فني براي بارگيري اجازه دهد بابت هر مقدار نفتي كه 

 .بتوان هر چه زودتر حمل كرد پرداخت مقتضي به عمل خواهد آمد
را به ايران و نسبت به استفاده ايران ) كاال(رات  صاددولت عليا حضرت ملكه انگلستان پاره اي تضييقات موجوده نسبت به: ب

 .از وجوه استرلينگ مرتفع خواهد ساخت
دولت كشورهاي متحده آمريكا فورا مبلغ ده ميليون دالر كمك بالعوض به دولت ايران در رفع مشكالت بودجه اي آن : ج

 .دولت خواهد پرداخت
  قرارداد مخصوص-

رلند شمالي از يك طرف و دولت شاهنشاهي ايران از طرف ديگر موافقت نموده اندكه و ايدولت كشور متحد بريتانياي كبير 
موضوع غرامتي را كه بايد بابت ملي شدن موسسات شركت نفت انگليس و ايران واقع در كشور ايران پرداخت شود با رعايت 

 دعاوي و دعاوي متقابله طرفين به حكميت وضع حقوقي طرفين كه بالفاصله قبل از ملي شدن موجود بوده و با توجه به كليه
 .رجوع نمايند

پس از مبادله سند، . اين قرارداد به تصويب دو كشور خواهد رسيد و سند تصويب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد
 .تصويب اين قرارداد ممكن است از طرف هر يك از طرفين به ديوان دادگستري بين المللي اعالم گردد

اتب فوق امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت هاي مربوطه خود اجازه و اختيار دارند، ذيل قرارداد حاضر را ق مردر تصدي
قرارداد در دو نسخه به انگليسي و فارسي تنظيم و متن هر دو داراي اعتبار متساوي خواهد .....در اين روز. امضا نموده اند

 72.بود
 مجلس شوراي ملي خواند و توضيحاتي براي 1331 شهريور 25 دكتر مصدق اين پيام مشترك را در جلسه

نمايندگان داد و ايرادهاي اساسي حقوقي بر آن گرفت و اين شكل حل و فصل دعاوي را منصفانه ندانست و آن را 
مخصوصا رجوع به ديوان دادگستري الهه را كه چندي قبل راي به عدم صالحيت خود در . بدترين راه حل دانست

 مابين يك دولت و يك شركت خصوصي داده است و ملت ايران براي آن راي جشن پيروزي گرفت، دعواي في
دكتر . ايرادات دكتر مصدق در مجلس موجب بحث هاي فراوان شد. يك اقدام ارتجاعي و عقب گرد دانست
. ميان آمده است ميليون ليره اي ايران از شركت نفت سابق، اين طرح به 49مصدق تشبيه كرد كه براي انكار طلب 

اما آنچه در بحث نمايندگان مجلس آمده است حكايت از آن دارد كه جناج چپ فراكسيون نهضت ملي نسبت به 

                                           
 مجلس سنا از طرف دولـت چـاپ و منتشـر            31 شهريور   26 شهريور مجلس شورا وجلسه      25 متن گزارش را كه در جلسه        -72

  . آورده شده است،427 الي 423ص ، ص 5 ج ، كتاب سياهشده، در
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منافع ملي  هشياري نشان ميدهد زيرا مهندس احمد رضوي كه تا حد قابل توجهي از ساير رهبران جبهه ملي 
 ايران تا آخرين مرحله حمايت ودفاع كرد، اظهار مي فاصله داشت و به حد قابل تقدير و شايسته اي از نهضت ملي

مداخله رسمي دولت آمريكا در . من اصال نفهميدم كه رئيس جمهوري آمريكا براي چه اين يادداشت را امضاء كرد«دارد كه 
شايد . ندآقاي ترومن براي چه خودشان را دراين كار داخل كرد. كار نفت ايران به هيچ وجه براي ما گوارا ومطبوع نيست 

ايشان متوجه نيستند كه ده ميليون دالر به حساب رسمي ما سي ميليون تومان است و اين خرج يك ماه ما را هم كفاف نمي 
. ايم اين دو سه هفته را هم ايشان خيال شان راحت باشد مي گذرانيماگر ما هفته هاي متعددي بدون كمك ايشان گذرانده. دهد

ه بياييد برويم به ديوان دادگستري بين المللي خوب اگر ديوان الهه راي داده بود كه صالحيت ست كماده اول اين پيشنهاد اين ا
پس راي قضات محترم ديوان كه ما اين قدر ازش تعريف كرديم و احترام و تجليلش كرديم براي . دارد كه همين طور مي شد

 . »اين بود كه فقط در تاريخ ثبت كنيم؟
مشترك توسط دكتر مصدق و مجلس يك بار ديگر دولت انگليس را به فكر ساقط كردن به هر حال رد اين پيام 

مصدق آن هم با همكاري با آمريكا كشاند و توطئه روي كار آوردن قوام كه با همكاري و همدلي يكپارچه ملت 
س در درجه اول ايران خنثي شد، پس از رد اين پيام به توطئه هاي ديگر تبديل شد وعوامل داخلي آمريكا و انگلي

 .صف واحد جبهه ملي و فراكسيون نهضت ملي را نشانه گرفتند و ايجاد اختالف شروع شد
باند خليل ملكي مدعي شد كه . اولين حادثه در اوايل مهر ماه در حزب زحمتكشان بقايي ـ خليل ملكي ايجاد شد

رفت، قصد پيشبرد ائتالف دكتر مظفر بقائي  تير و قيام ملي، دكتر عيسي سپهبدي كه به خانه قوام السطنه 30قبل از 
اين اتهام در جلسه يكصد نفره حزب زحمتكشان در حضور خليل ملكي وعيسي . و باند او را با قوام داشته است

افشاگري اين «) : كه خود در جلسه حضور داشت(به نوشته مسعود حجازي . سپهبدي مطرح و موجب جنجال شد
دكتر سپهبدي سخت مورد انتقاد و پرسش قرار گرفت ولي مرتبا گفت خيلي . بر پا كردجال جوان كه اميرمكري نام داشت جن

اين جلسه با جنجال تا ... مطالب هست كه من مجاز به افشاي آن نيستم و نمي توانم مطلبي را كه بايد بگويم در اينجا عنوان كنم
عدتا بايد دكتر بقائي جوابگو باشد، ولي بقائي حضور ساعت يازده شب طول كشيد و همه خواستار آگاهي از واقعيت شدند قا

 73.»نداشت و جلسه بدون اخذ نتيجه اي پايان يافت
 از خانه مظفر بقائي به دست آمد، حكايت از آن دارد كه دكتر عيسي 57 بهمن 22اسنادي كه بعد از انقالب 

ي سياسي او نقش درجه اول را تا سپهبدي در همكاري با مظفر بقائي در ايجاد حزب زحمتكشان و جهت گيري ها
به حد آمر وسركرده امور سياسي بازي كرده است و در همه مالقات هاي مهم باوابستگان سفارت آمريكا مذاكره 

كننده اصلي بوده است و امكانات مالي الزم براي تاسيس شعب حزب زحمتكشان با استفاده از تجربه سازماني 
رستانها ايجاد مي شدند، توسط عيسي سپهبدي تامين مي شد كه با مستر خليل ملكي، يكي پس از ديگري در شه

نويسنده كتاب زندگي نامه مظفر بقائي صراحتا مي . فينج وابسته كارگري سفارت آمريكا روابط مستمر داشت
 يافته مانحزب زحمتكشان در تحوالت ايران نقش فوق العاده موثري ايفا كرد و به مثابه يك حزب متشكل و ساز «نويسد كه

 74.»ضربات مرگباري بر نهضت ملي وارد ساخت

                                           
  47ص ، تاليف مسعود حجازي، 1375 رويدادها و داوري ها، انتشارات نيلوفر، چاپ اول -73
  119، ص 1377 زندگي نامه بقائي، تاليف حسين آباديان، چاپ اول -74
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مشروح جريان فرمانبري مظفر بقائي از دكتر عيسي سپهبدي در كتاب مذكور آمده است كه بحث آن طوالني 
 75.است

آن چه در اين زمان حائز اهميت است، تالش براي تفرقه افكني در صف طرفداران دولت مصدق است كه دو گروه 
لي زهري و عيسي سپهبدي از يك طرف و خليل ملكي و مسعود حجازي و دكتر خنجي از طرف مظفر بقائي، ع

يكي در ضديت با دكتر مصدق تحت اين عنوان كه وي موجب پيشرفت كمونيسم شده است . ديگر به راه انداختند
اي ها و حذف و ديگري در حمايت از مصدق و سوق دادن او به كمونيست كشي و تشويق او به زنداني كردن توده

بگو مگو و كشمكش بين اين دو باند . اين حزب از صحنه مبارزات سياسي كه در نهايت به يك نقطه مي رسيدند
 .ضد آزادي مدتي ادامه داشت

دكتر بقائي در ادامه اعتراضات خليل ملكي وطرح مالقات سپهبدي و قوام السطنه از رهبري حزب زحمتكشان 
 مهر ماه 20ضحك سياسي بالفاصله پس از انتشار استعفاي بقائي در عصر روز يكشنبه اما اين نمايش م. استعفا داد
دانشجو و ! جمعي از افراد وابسته به او به محل حزب وارد شدند و تعدادي از افرادي را كه قيافه. پايان يافت

.  محل حزب آوردندروشنفكر داشتند، از حزب بيرون كردندو دكتر بقائي را با سالم و صلوات از منزل خود به
 76.مسعود حجازي مدعي است كه اين خلع يد حزب از باند ملكي بدون زودخورد بود و به كسي اهانتي نشد

اما حقيقت امر اين بود كه مظفر بقائي به كمك يك عده الت و چاقوكش كه عشقي و امير موبور در راس آنان 
 77.بودند، طرفداران خليل ملكي را از حزب بيرون كردند

عود حجازي مدعي است زد و خوردي روي نداد و طرفداران خليل ملكي كه بنا به نوشته مسعود حجازي مس
اما حقيقت امر اين بود . گرداننده اصلي حوزه ها و گروه نويسندگان روزنامه شاهد بودند، تماشاچي باقي ماندند

زب بيرون رانده شدند، همين گروه آنهايي كه قيافه دانشجو و روشنفكر داشتند و توسط طرفداران بقايي از ح
وابسته به خليل ملكي بودند كه توسط چوب به دستان بقائي كه عشقي رهبري آنها را بعهده داشت، با پس گردني 

و به كمك چماق مخصوصي كه به آن مجهز بودند و خليل ملكي آن را منطق عشقي مي ناميد، از حزب اخراج 
. ملكي و عضويت هيئت اجرايي مسعود حجازي و دكتر خنجي ادامه دادندشدند و كار سياسي را به رهبري خليل 

 *.فحاشي به بقايي ادامه يافت و بازار اختالف سياسي گرم شد

                                           
  175 الي 117، از ص 1377 زندگي نامه بقائي، چاپ اول -75
  51 و 50  ص، صها، مسعود حجازيدادها و داوريروي -76
  20نقل به مضمون از كتاب زندگي نامه بقائي، ص -77
اند كـه يـك مرتبـه       گردانده يك روز عصر جماعت داشتند كارهاي عادي حزب را مي          :نويسداحمد در اين باره مي     جالل آل  -*

-گردني از در حزب بيرون مـي       و حضرات را با پس     ]زحمتكشان [ريزند توي حزب    جماعتي از چاقوكشان مي   . شودهجومي مي 

 .كنند
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 آغاز كرديم محل تجمع 1331 مهر 20ما كار تشكيالت جديد را از همان عصر روز «: مسعود حجازي چنين ادامه مي دهد
ما در فاصله كوتاهي توانستيم در خيابان سعدي ... كوچه رامسر خيابان شاهرضا بود در ما منزل نوساز و نيمه تمام خليل ملكي

 78.»كوچه بدايعي محلي را اجاره كنيم
حرفهاو رازهايي كه منطقا مي بايست در سالهاي اوليه .  به چاپ خاطراتش دست زد1375مسعودحجازي در سال 

 است كه حزب 1332 تا سال هاي 1329وط به سالهاي انقالب مطرح مي شدند و اكثر مطالب و رويدادهاي مرب
وي چنانكه . هاي مختلف آن به فعاليت مشغول بودندزحمتكشان چه از نوع بقائي و چه از نوع خليل ملكي و پاره

عادت امثال اوست كه همواره تنها به قاضي بروند و راضي بازگردند، خاطرات خود را هنگامي منتشر كرد كه به 
امري كه به دور از انصاف و حداقل صداقت .  حاكم بر كشور انتظار هيچ گونه پاسخي را نداشته بستحكم فضاي

 . نسبت به تاريخ وحقيقت است
 مسعود حجازي در محاق سكوت قرار گرفت و بدون مزاحمت ساواك به اروپا رفت و پس از اخذ 1336از سال 

. ني به خدمت سرمايه داران نظام شاهنشاهي درآمددكتراي حقوق به وكالت حقوقي در بانك توسعه صنعتي و معد
 انقالب ع كالن سرمايه داران شاهنشاهي به قدري افتضاح آور بود كه به گروه جبهه ملي بعد ازفسابقه و دفاع از منا

 . نيز فرو نشست57اين خاموشي آن قدر ادامه يافت تا شور انقالب . هم نپيوست و كناره گرفت
البته . به انتشار خاطرات خود پرداخت تا بي هيچ مانعي هر آنچه دلش مي خواهد بگويد 1375وي آنگاه در سال 

در اين دروغ پراكني و فحاشي به حزب توده ايران اسراري از وابستگي حزب زحمتكشان به شاه و دربار را نيز 
 .فاش مي كند
 نقل مكان كنيم يك شب موقع خروج چه بدايعيقبل از آنكه هيئت اجرائيه جديد حزب تشكيل شود و ما به كو«: او مي نويسد

عالوه بر من . در ساعت مقرر به منزل خليل ملكي رفتم. از منزل خليل ملكي، او به من گفت فردا ساعت ده و نيم به اينجا بياييد
دن از دكتر خليل ملكي به ما گفت كه قبل از اختالف و جدا ش. مهندس قندهاريان و مهندس وفايي و اميرقلي هم آنجا بودند

حاال هم مجدد مراجعه كرده و . بقائي يكي از فعاالن مطبوعاتي به من مراجعه و پيشنهاد كمك مالي براي تقويت نشريات كرد
ما گفتيم اين شخص كيست و مقصودش از كمك به ما چيست؟ خليل ملكي گفت اين . پيشنهاد خود را تكرار كرده است

 مجله اطالعات هفتگي است و  اظهار مي دارد كه عده اي بازرگانان كه عالقه مند به شخص علي جاللي نويسنده و فعال سردبير
نحوه مبارزات ما با حزب توده هستند، عالقه دارند كه اين مبارزه ادامه يابد و معتقد به تقويت ما هستند و كمك آنهاصرفا براي 

 داده نگران هستند مبادا فعاليت هاي فكري و انتشاراتي هزينه هاي روزنامه و توسعه انتشارات است و به علت حوادثي كه روي
در اين اثنا علي جاللي هم وارد شد و به جمع ما . ما متوقف شود يا تقليل يابد و همين امر نظر آنان را تامين مي كند

وم اين علي جاللي كه حامي و كمك كننده مالي حزب زحمتكشان خليل ملكي بود، بعد از سال ها معل   79.»پيوست
 كه 1340در سالهاي . شد كه از افراد درجه اول پايگاه سيا در ايران بوده و نقش عمده اي در كودتا داشته است

مقارن با فعاليت جبهه ملي دوم بود، فعاالن سياسي مي دانستند كه خليل ملكي از دربار و توليت آستانه قم پول مي 
ه همين جهت دكتر مسعود حجازي كه پس از فوت دكتر امري كه صحت آن غيرقابل ترديد بود و ب. گرفته است

                                           
 54، ص ها، مسعود حجازيدادها و داوريروي -78
  54 همانجا، ص -79
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آمد و بود، به هيچ وجه در صدد تكذيب آن بر نمي) جامعه سوسياليست ها(خنجي سردمدار اصلي نيروي سوم 
حتي مدعي است كه خليل ملكي بدون اطالع هيئت اجرائيه مكرر به حضور شاه رفته است و همين اتهامات 

 به شوراي عالي جبهه ملي راه نيابد و با آنكه خليل ملكي به مصدق هم متوسل موجب شده بود كه خليل ملكي
 آنچه اهميت دارد اين است كه پس از انقالب  *.شد، باز هم جبهه ملي او را نپذيرفت، كه از بحث ما خارج است

 و پس از آن 32 مرداد 28 تا 1331 اسنادي دال بر ارتباط حزب زحمتكشان خليل ملكي در سال هاي 57 بهمن 22
با عاملين اصلي شبكه و پايگاه سيا در ايران منتشر شد و اسم علي جاللي به عنوان سرجاسوس سازمان سيا افشا 

 1332 مرداد 28 كه تحليلي از گزارش عمليات پنهاني سيا در كودتاي »گفته ها و ناگفته ها«در اين مورد كتابچه . شد
 :فته نفت نوشته دكتر محمدعلي موحد است، چنين مي نويسداست و در حكم تعليقه اي بر كتاب خواب آش

تاريخچه سيا تنها به آن بخش از توطئه سرنگوني مصدق كه با عمليات طرح موسوم به تي پي آژاكس و بودجه مخصوص به آن 
مجيدي، ، رضايي، در گزارش ماجرا نام برخي از جاسوسان ايراني آمريكا مانند جليلي، كيواني. ارتباط داشته است، مي پردازد

هنوز نام برخي ديگر از دست اندركاران در . سرهنگ دماوند و سرهنگ عباس فرزانگان در ميان آمده است، منصور افشار
 مي اگر چه نام برخي ديگر از عرصه سياست آن ايام را به كنايه برده اند، ليكن مقصود به آساني ميسر. گزارش محذوف است

. صاحب موسسه چهل و پنج هزار دالر گرفت تا به اهداف كودتا كمك كند.. يات آمدهگزارش عملمثال در بخش پنجم از . شود
بعد از : در اينجا نام موسسه و صاحب آن كه پول را دريافت كرده حذف شده اما با مراجعه به بخش هفتم گزارش كه مي نويسد

ده بود به محكوم كنندگان كودتا پيوست و نوشت كه  مرداد روزنامه اطالعات به رغم قولي كه ناشر آن دا25شكست كودتاي 
ملت از شكست كودتايي از سوي بيگانگان ترتيب داده شده بود شادمان است و با مقايسه اين دو مطلب مي توان گفت كه به 

اين كتابچه در توضيح نام جليلي مي . ظن قوي گيرنده آن چهل و پنج هزار دالر مسعودي صاحب موسسه اطالعات است
علي جاللي و فرخ كيواني دو جاسوس اصلي سيا . ويسد، ظاهرا صورت صحيح نام اين شخص جاللي است نه جليلين

 80.بودند
به اين ترتيب معلوم مي شود آن علي جاللي كه سردبير اطالعات هفتگي بوده است و از طرف بازاريان تهران به 

ي كرده است، از سرجاسوسان سيا در ايران بوده خليل ملكي به منظور مبارزه با حزب توده ايران كمك مالي م
 .علي جاللي بعدها از گردانندگان اصلي حزب زحمتكشان خليل ملكي شد. است

منبع ديگر كمك مالي به حزب زحمتكشان خليل ملكي به دستور شاه، آستانه توليت قم بود كه نويسنده كتاب 
 در توضيح و توجيه آن قلم 112 و 111در صفحه هاي به آن پرداخته و ) همايون كاتوزيان(خاطرات خليل ملكي 

امامسعود حجازي مدعي است كه از اصل ماجرا بي خبر است و حاال كه نوشته كاتوزيان را مي . فرسايي كرده است
از طرفي مالقات خليل ملكي با شاه بدون اطالع هيئت اجرائيه نيروي سوم . خواند، به آن جريان واقف شده است

خليل ملكي مدعي است كه برادر همسرش جواد گنجه اي كه نماينده مجلس بود، نزد .  اختالف بودنيز از موارد

                                           
گفـت  اللهيـار صـالح مـي   . ر صالح و دكتر شاپور بختيار با حضور خليل ملكي در جبهه ملي دوم مخالف بودند       مرحم اللهيا   -*

گفـت  شاپور بختيار مي  . كندحضور خليل ملكي در جبهه ملي دعواي خانمان برانداز كهنه حزب توده و جبهه ملي را تجديد مي                 
 .ك كمونيست انگليسي ـ آمريكايي استمن با كمونيسم مخالفم چه انگليسي و روسي و خليل ملكي ي

  1379ها، تأليف محمدعلي موحد، نشر كارنامه ها و ناگفته گفته-80
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شاه به منظور مقابله با دكتر مصدق در اين روزها با عده اي از نمايندگان مجلس گرم گرفته . شاه آمد و رفت داشت
و اين عالقه مندي به خاطر نحوه ملكي از گنجه اي مي شنود كه شاه به خليل ملكي عالقه مند شده است . بود

مبارزه حزب خليل ملكي با حزب توده است و اين عالقه مندي و اشتياق به ديدار با خليل ملكي را به آقاي جواد 
خليل . گنجه اي نماينده مجلس هفدهم اظهار مي دارد و در نتيجه خليل ملكي هم به ديدار شاه مشتاق مي شود

اما خليل . ر اين مالقاتها چه حرفهايي ردوبدل شده است تاكنون معلوم نشده استاينكه د. ملكي پيش شاه مي رود
 .»شاه به من گفت اگر شما سوسياليست هستيد من هم سوسياليست هستم«ملكي مدعي است كه 

مسعود حجازي شرح مي دهد كه اصل مذاكره با شاه را هيئت اجرائيه حزب زحمتكشان منوط به اجازه دكتر 
اما از شرحي كه مي نويسد، معلوم مي شود خليل ملكي از اين دعوت سر از پا نشناخته و . دمصدق كرده بو

  در مورد اقدامات ملكي و حزبش بعد از اين مالقات مطالبي هست كه در *.مشتاقانه به ديدار ارباب رفته است
 .جريان بررسي عملكرد حزب زحمتكشان خليل ملكي به آن خواهيم پرداخت

ي سخت وحساس مبارزه، اصل مبارزه با استعمار انگليس و دسيسه هاي سفارت آمريكا كه توسط در اين روزها
رهبران وگردانندگان حزب زحمتكشان خليل ملكي زيرپا نهاده مي شود و كار اصلي آن حزب حول محور مبارزه با 

يديان و سيدضياءالدين اين در حالي است كه توطئه هاي محافل اسداهللا رش. گرددحزب توده ايران متمركز مي
طباطبايي و افسران بازنشسته ارتش به رهبري سرلشكر زاهدي در حال گسترش است و تمرين براي كودتا عليه 

در تمام نشريات مظفر بقائي و خليل ملكي و روزنامه هاي وابسته به محافل . مصدق به سرعت در جريان است
. خنراني هاي فلسفي واعظ، هدف اصلي حزب توده ايران استسيدضياء و اسداهللا رشيديان و در تمام منابر و س

حوزه علميه قم نيز توسط آيت اهللا بهبهاني زير تشويق و تهديد قرار دارد كه به اين جريان بپيوندد و مبارزه همه 
 .جانبه اي عليه حزب توده ايران به راه افتد

اصل شراكت در سهام نفت ايران وانگليس را پس از رد پيام مشترك ترومن و چرچيل به مصدق، دولت انگلستان 
كه در جلسه ايدن و آچسن به آمريكا پيشنهاد كرده بود، وارد مذاكرات جدي كرد و حدود و مشخصات شراكت در 
بهره برداري از منابع نفت ايران با دولت آمريكا را مشخص كرد و از آن پس برنامه قطعي و توافق غيرقابل برگشت 

بني بر سقوط مصدق شكل گرفت وبرنامه ريزي اجرايي كودتا شروع شد و همه پيشنهادهايي كه آمريكا و انگليس م
براي رفع اختالف شركت نفت ايران و انگليس به امضاي مشترك روساي دو كشور آمريكا و انگليس توسط 

 بر دو پايه اين برنامه ريزي. هندرسن ارائه مي شد، فقط براي مشغول كردن مصدق و به دست آوردن فرصت بود
از هم پاشيدن اتحاد در فراكسيون نهضت ملي و دولت مصدق و جمع كردن همه مخالفين مصدق در يك اتحاد 

 .وسيع به رهبري نمايندگان مخالف مصدق و در راس آن آيت اهللا كاشاني قرار داشت
عليه مصدق شروع پس از انشعاب در حزب زحمتكشان مخالف خواني حائري زاده و بقائي و كاشاني در مجلس، 

برنامه آنها به صورت چپ روي و ابراز شعارهاي تندتر عليه شركت نفت و خودنمايي به صورت مدافع اصلي . شد
حائري زاده موضوع كمپاني هاي فرعي و كمپاني هاي  «كار به جايي كشيد كه. مطالبات ملت ايران از شركت نفت بود

                                           
 . كتاب خاطرات مسعود حجازي مراجعه شود56 و 55  صبراي اطالع بيشتر ماجرا به ص -*
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سهام ايران را از آن كمپاني هاي فرعي كه در خارج از ايران  خواست كه تابعه شركت نفت را پيش كشيد و ازمصدق مصرانه
در تمام اين كشتي ها ي نفتكش . در نفت كويت سهيم بوديم. او مي گفت ما در نفت عراق سهيم بوديم. وجود دارد، مطالبه كند

جناب ... ن ها شريك و سهيم بوديماين كمپاني كه از عدد و حساب ما خارج است و اطالع صحيحي از آن نداريم، در تمام اي
كاشاني . دكتر مصدق اينجا كه دعاوي، ميلياردها ست، تصريحا كمتر در اطرافش صحبت كرده اند و تلويحا مذاكره شده است

نه ...براي چپ نمايي بيشتر مدعي شد كه درباره غرامت صراحتا بايد بگويم ملت ايران بدهي به دولت استعماري انگليس ندارد
 81.»دولت ايران نبايستي غرامتي بپردازد بلكه مليون ها ليره هم از انگلستان طلبكار استتنها 

مولف كتاب خواب آشفته نفت اثبات كرده است كه چپ روي و گرفتن موضع تندتر و دادن شعارهاي پرسروصدا 
پس سرنگوني كه مخالفان مصدق از چند ماه پيش آن را تعقيب مي كردند، با هدف لكه دار كردن مصدق و س

 .حكومت وي دنبال مي شده است
هياهويي كه دالس و آيزنهاور در مورد خطر حمله نظامي شوروي به ايران به راه انداختند، همĤهنگ باوضع سياسي 

در آمريكا هم شبح ضدكمونيستي بر جامعه مسلط شده بود و مظهر آن را سناتور مك كارتي . آن روز آمريكا بود
بسياري از روزنامه نويسان و . جريان در تاريخ آمريكا به نام مكاريتسم معروف شده استتشكيل مي داد و اين 

اتهام همه اين شخصيت ها حمايت . دانشمندان و اساتيد دانشگاه ها به كميسيون مك كارتي جلب و احضار شدند
ان جنگ سرد، اساس شكل گيري افسانه خطر كمونيسم در ايران و جهان را سياست خاص دور. از شوروي بود

سخنراني چرچيل در فولتن ميسوري كه به نام دكترين فولتن معروف شده است . دولت انگلستان به راه انداخت
اصطالحي كه شخص چرچيل (خطر عمده جهان سرمايه داري را روسيه شوروي و كشورهاي پشت پرده آهنين آن 

عمده همه ي سيستم هاي تبليغاتي و ژورناليستي و القاء خطر شوروي به اذهان كار . اعالم مي كرد) مبتكر آن بود
در آمريكا نيز قضات . مطبوعاتي انگلستان شد و به دنبال آن آمريكايي ها نيز همراه با چرچيل به معركه وارد شدند

حتي دانشمند . ديوان عالي فدرال تشكيل جلسه دادند و بسياري از شخصيت هاي آمريكايي را به محاكمه كشيدند
مي آمريكا، پروفسور اوپنهايمر بارها در اين كميته مخوف كه سرجاسوسان و بازجويان اف بي اي و سيا معروف ات

 .در آن شركت داشتند، مورد بازجويي قرار گرفت
در موضوع القاي وحشت از كمونيسم و شوروي، فلسفي واعظ و خليل ملكي و مظفر بقائي و دارودسته شمس 

جموعه اي از طرفداران مصدق كه متاسفانه مهندس مهدي بازرگان و محمد قنات آبادي و فداييان اسالم و م
. اما هر يك به رويه خاص خود. در همين خط حركت مي كردند) زماني محدود(نخشب و دكتر حسين فاطمي هم 

يكي از زاويه مذهب و شرع مقدس اسالم عمل مي كرد و آن ديگري از زاويه چپ به اصطالح ماركسيستي و آن 
 از زاويه روشنفكري، و آن ملغمه نامتجانسي كه همه يك هدف كلي را دنبال مي كردند و آن القاي وحشت ديگري

از كمونيسم بود و شخص دكتر مصدق نيز از همين مضمون استفاده مي كرد و مكررا در نامه هاي رسمي خود به 
ه حتي امر به خود رهبران آمريكا نيز كرد كهمين توهم را تقويت مي) ترومن و آيزونهاور(روساي جمهوري آمريكا 

مذاكرات ايدن و آچسن و مذاكرات سري دالس و (اما انگليسي ها در مذاكرات خصوصي خود . مشتبه شده بود
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تاكيد مي كردند كه الزاما جانشين دكتر مصدق كمونيست ها نيستند، بلكه عناصر قابل توجهي از ارتش ، ) ايدن
با .  گروه اوباش كه آن زمان در تهران فراوان بودند، با كمونيسم و مصدق مخالفندعلما و بازرگانان نافذالكلمه و

اين همه در تبليغات عمومي خطر شوروي را تا به حد ايجاد وحشت گسترش مي دادند و اين در حالي بود كه 
چنان ويرانه عوامل جاسوسي انگليس و آمريكا خود بهتر مي دانستند كه شوروي در جريان جنگ جهاني دوم به آن

اي تبديل شده است كه نمي تواند دست به اقدامي بزند كه خطر جنگ و رويارويي با نيروهاي متفق سرمايه داري 
حتي محققين آمريكايي مي دانستند كه روسيه شوروي هيچ . را در پي داشته باشد) آمريكا ـ انگليس ـ فرانسه(

اكم شدن يك دولت با ثبات در ايران است كه حداقل اصل احتياجي به نفت ايران ندارد و آنچه خواستار است ح
بيطرفي را رعايت كند و آن كشور را به پايگاه آمريكا تبديل نكند و خواسته شوروي از دكتر مصدق و ساير 

اما عوامل انگليس قيام يكپارچه مردم ايران .  حكومت ها و دولت هاي ايران پس از جنگ جهاني دوم همين بود
راديوي بي بي سي پس .  از غارت و چپاول ثروت ملي را حركت و قيام كمونيستي جلوه مي دادندبراي جلوگيري

از قيام ملي سي تير گفت كه اين نيروي عظيم هر لحظه كه بخواهد مي تواند قدرت را به دست بگيرد و گرداننده 
 شخصيت هاي حقوقي است و مرحوم فواد روحاني كه از. اصلي اين قيام حزب توده ايران و كمونيست ها هستند

يكي از عالي ترين كتاب ها را در مورد نفت و ملي شدن آن نوشته است و چون خود يكي از مشاوران اصلي 
مصدق در امر مذاكرات نفت بود به همه مسايل نفت و پيشنهادهاي دولت هاي آمريكا وانگليس و نظرات مصدق 

ترديدي «: ان زندگي مصدق در متن نهضت ملي ايران مي نويسددر كتابي تحت عنو. در زمينه نفت كامال آشنا بود
نيست كه موفقيت دولت انگليس در جلب موافقت دولت آمريكا و برانداختن مصدق مديون تلقين اين فكر به ذهن آمريكايي ها 

 82.»بود كه اگر او بركنار نشود ايران طعمه كمونيسم خواهد شد
فال از شخصيت هاي مهم وزارت امور ا عمده مي كردند، مانند سرِسِمحتي شخصيت هايي كه اين خطر در ايران ر

خارجه انگليس و وودهاوس سرجاسوس انگلستان، مي دانستند كه اين القاي وحشت يك جنگ رواني و تبيلغاتي 
هاور در اينكه آيزن. است و آنها هستند كه دولت آمريكا را دچار پارانويا يا بيماري رواني ترس از كمونيسم كرده اند

جلسه شوراي امنيت ملي آمريكا مي گفت در آرزوي كشور هايي در خاور ميانه است كه مردم آنها پرچم آمريكا به 
 مليون دالر در اختيار داشت همين االن براي اين كار خرج مي كرد و 500دست گرفته و به خيابان ها بريزند و اگر 

آمريكا در صفحه هاي گذشته نقل كرده ايم، نتيجه همين آنچه كه از وقايع جلسه عمومي شوراي امنيت ملي 
وحشت از كمونيسم است كه عده اي از ايرانيان مانند مظفر بقائي ـ خليل ملكي ـ مهندس بازرگان ـ نخشب ـ 
-فلسفي واعظ و علماي درباري همراه افرادي مانند اسداهللا رشيديان و شبكه بدامن آگاهانه يا ناآگاهانه تبليغ مي

 سرجاسوس انگليسي وودهاوس كه سالها در سفارت انگلستان در ايران خدمت مي كرد و اولين شخصيت .كردند
: اجرايي و مطالعاتي طرح سقوط مصدق بود، در كتاب عمليات چكمه كه خواندن آن عبرت آور است، مي نويسد

وارد ) 1332اواخر آبان  (1952نوامبر من اواسط . مي ترسيدند) دكتر مصدق(از عواقب سقوط او ) يعني آمريكايي ها(آنها «
واشنگتن شدم در آن موقع متصديان سازمان سيا پيش بيني مي كردند كه با به قدرت رسيدن حزب جمهوري خواه وضع سازمان 
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من نمي خواستم متهم شوم كه قصد دارم آمريكايي . به همين جهت به اظهاراتم با دقت گوش فرا مي دادند. آنها بهتر خواهدشد
 را وسيله بيرون كشيدن بلوط از آتش قرار دهم و بنابراين تصميم گرفتم به جاي اينكه بگويم قصدم بازگرداندن تسلط بر نفت ها

استداللم اين بود كه اگر حتي مسئله نفت وسيله مذاكره با مصدق حل مي شد . است، بر روي خطر كمونيسم در ايران تكيه كردم
بنابراين . دق نمي توانست در برابر يك كودتاي حزب توده و با حمايت شوروي مقاومت كندباز هم مص) كه امكانش بعيد بود( 

من براي اين منظور نقشه اي همراه داشتم كه محصول مذاكره با همه كارشناسان مورد اعتماد امور . الزم بود كه او بركنار شود
 83.»سياست ايران در لندن بود

ود كه سالها در ايران خدمت كرده بود وقبل از قطع رابطه و بسته شدن  بmi٦وودهاوس از مامورين عالي رتبه 
سفارت انگلستان در تهران و در پي ترتيب دادن يك سري همكاري هاي پنهاني با برادران رشيديان و دادن يك 

ان به بيروت دستگاه فرستنده براي ارتباط با سازمان اطالعاتي بريتانيا و افتتاح يك مركز ارتباطي در قبرس، از اير
شبكه اسداهللا رشيديان كه از بازاريان ثروتمند تهران متشكل ميشد، همراه با فتح اهللا فرود و سيدضياءالدين . مي رود

طباطبائي، فلسفي واعظ و علماي درباري مانند آيت اهللا بهبهاني و شيخ بهاءالدين نوري و ميرزاعبداهللا واعظ را 
ريچارد كاتم هم كه در آن زمان جزو مشاوران جوان . نيسم مي كردندتحريك به اشاعه خطر حزب توده و كمو

من همان زمان اين احساس را داشتم و هنوز دارم ـ كه  «:وزارت امور خارجه آمريكا بود، درباره مسائل ايران مي گويد
ا فراگرفته راسر آمريكا رانگليسي ها آن روزها با توجه كامل به جنون ترس از كمونيسم كه به سردمداري سناتور مك كارتي س

 84.»بود، عالما و عامدا به اين نقطه ضعف انگشت نهادند و پاي ما را در ميان كشيدند
اما آنچه علت اصلي همراهي دولت اياالت متحده آمريكا با دولت انگليس در اجراي . اين قسمتي از حقيقت است

ا،د شراكت با انگليس و سهم بردن از نفت طرح آژاكس و كودتاي نظامي عليه دولت ملي مصدق را تشكيل ميد
دكتر مصدق حقيقت . اما بهانه كودتا مسئله كمونيسم بود. ايران به شرحي است كه در خاطرات ايدن مندرج است

 ساله اش به احمدآباد در كتابش به تفصيل 11 زرهي تهران و تبعيد 2امر را پس از سالها تحمل زندان در لشكر 
صلي از نحوه دخالت شاه و علماي درباري در تسريع جريان كودتا مي نويسد و نتيجه مي او شرح مف. نوشته است

از آنچه گذشت خوب معلوم شد كه عزل من براي ترس از كمونيسم نبود و ترس از كمونيسم بهانه براي عزل من و «گيرد؛ 
 نفت كماكان در يد و معادن)  استمنظور قرارداد كنسرسيوم(چپاول مال ملت بوده است كه چنين قراردادي تصويب شود 

  85.»شركت هاي خارجي درآيد تا هر چه مي خواهند ببرند و هر حسابي مي خواهند درست كنند
اعتقاد من اين است كه سرنگون كردن  «: كه نوشته بود»ماموريت براي وطنم«دكتر مصدق در پاسخ شاه و انتقاد بر كتاب 
با همان طنز گزنده و قلم » بارقه مشيت يزداني مي درخشيد كه در دلشان دستگاه مصدق كار مردم عادي كشور من بود

 بارقه ي مشيت يزداني در دل آيزنهاور رئيس جمهوري آمريكا درخشيد كه -عرض جواب «: مودبانه اش چنين نوشت
ط عزل رحله اول دستخاز سهام كنسرسيوم مبادله كنند و براي اجراي اين معاوضه در م% 40تصويب نمود آزادي يك ملتي را با 

  شروع گرديد كه چون به نتيجه نرسيد مرحله دوم آن شروع شد و سيصدونودهزار1332 مرداد 25من صادر و كودتاي شب 
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دالر آمريكا بين بعضي از علماي فاسد و امراء و افسران بي ايمان تقسيم گرديد و به هريك از آن مردم عادي كشور مورد توجه 
يزي رسيد كه همه يكدل و يك زبان زيرنظر آن افسران و درجه داران به غارت خانه ام تبار مبلغ ناچشاهنشاه هم از اين اع

 86.»پرداختند، مرا دستگير و به دادگاه نظامي تسليم كردند
سهام شركت نفت انگليس به % 40آنچه اكنون مسلم شده است، اين است كه مسئله كمونيسم بهانه قضيه و تقديم 

تهاآوري براي همدستي آمريكا با انگليس بود و اال آنچه آيزنهاور و دالس در جلسه شوراي امنيت آمريكا، محرك اش
ها مي ملي آمريكا گفتند و از كمونيسم ناليدند و از دخالت شوروي ابراز وحشت كردند و مدعي شدند كه روس

ل، جنبه تبليغاتي ذراجيف مبتتوانند لشكر يانش را به قصد تصرف ايران به حركت درآورند و يك سري از اين ا
زيرا همان شخصيت هاي سياسي و نظامي كه در آن جلسه شركت داشتند، مي . داشته و از حقيقت امر به دور است

دانستند كه شوروي پس از جنگ كه به ويرانه اي تبديل شده تازه در تالش براي ترميم خرابي ها بود و به هيچ 
و خود را با خطر جنگ جهاني سوم با آمريكا و انگليس و ساير دول وجه نمي توانست به ايران حمله كند 

از طرف ديگر هدف شوروي فقط دور كردن سلطه نظامي غرب به رهبري آمريكا از . امپرياليستي مواجه كند
 .مرزهاي مشترك با ايران بود

نظر را تاييد مي كند كه  از روابط ايران و شوروي منتشر شده است، اين 57 بهمن 22اسنادي كه بعد از انقالب 
 .شوروي فقط خواهان روابط عادي دوستانه و بي طرفي دولت هاي ايران بوده است

اين اسناد در مجموعه اي ارزشمند و جالب توجه در فصل نامه تخصصي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
 .ست منتشر شده ا1377وابسته به بنياد مستضعفان، سال دوم، شماره ششم تابستان 

تابعيت بي چون و چراي سياست . پيروزي آمريكا در ساقط كردن دولت مصدق، ايران را در تابعيت آمريكا قرارداد
 از سياست هاي جهاني و منطقه اي آمريكا موجب پيوستن ايران به پيمان بغداد 32 مرداد 28خارجي ايران بعد از 

 و متابعت از سياست هاي آمريكا، مقابله با خطر توجيه شاه براي منطقي جلوه دادن گرايش به سمت غرب. شد
.  داشتوي با بزرگ نمايي در اين زمينه سعي در توجيه وابستگي خود به امپرياليسم آمريكا. نفوذ كمونيسم بود

آمريكا و دول . طرفه اينجاست كه روند وابستگي مطلق به غرب تحت شعار سياست مستقل ملي انجام مي شد
طر كمونيسم را مانند شمشير داموكلس بر سركشورهاي آسيايي نگهداشته بودند و با ترساندن غربي همواره بهانه خ

البته عنوان كردن خطر كمونيسم كاربرد . هاي خود را به آنها تحميل مي كردندآنان از اين خطر، بسياري از خواسته
 داخلي خود به وسيله همين ديگري نيز داشت و رژيم هاي وابسته براي حل و فصل بسياري از معضالت سياسي

 *.حربه بسياري از مخالفين را سركوب و زنداني مي كردند

                                           
 338 و 337  ص ص، همانجا-86
هـاي  و از شوروي كمك    مطرح نكرد ) خطر و تابو  ( دولت هندوستان و حزب كنگره هيچوقت موضوع كمونيسم را به عنوان             -*

 .يافت كرد كه خود بحث جالب و شنيدني از نحوه اجراي سياست مستقل ملي و مردمي استوسيعي در
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شاه در پاسخ به احتمال رنجش روس ها نسبت به پيوستن ايران به پيمان بغداد «: جهانگير تفضلي در خاطراتش مي نويسد
آمريكايي ها هم به ما خواهند ان بغداد شويم مي گويد ما در جنگ اول و دوم جهاني از بي طرفي زيان ديده ايم و اگر وارد پيم

 87.»پيوست و خطر كمونيسم در ايران از ميان خواهد رفت
با آنكه بسياري از سياستمداران حرفه اي كه عمري را در وزارت امور خارجه و سياست خارجي ايران گذرانده 

اما شاه كه در آن روزها مهره اي . ودندبودند، نسبت به لغو اصل بي طرفي ايران و عواقب آن به شاه هشدار داده ب
بيش در دست دالس و نظاميان دوروبر آيزنهاور نبود، پيوستن ايران به پيمان بغداد را با عضويت مركزي انگلستان و 

بازتاب اين عمل . عراق و پاكستان و تركيه و حضور دولت اياالت متحده به عنوان ناظر در نهايت سرعت انجام داد
ما در مقابل چيزي از «: چنين بود) عبدالحسين مسعود انصاري(ان تهديدآميز خروشچف به سفير ايران ايران در سخن

ايران نمي خواستيم جز يك چيز و آن اين بود كه ايران با تجاوزكاران آمريكايي كه مي خواهند به دور ما زنجير بكشند و در 
احتمالي با ما در سمت خودشان داشته باشند، همراه ي را براي جنگ همه جا مواضع نظامي بر عليه ما ايجاد مي كنند و كشورهاي

نشود ولي ايران برخالف انتظار در اين راه خطرناك قدم گذاشت، همسايگي با ما را ناديده گرفت و خود را در دامان آمريكا 
 در مرزهاي خودمان آماده انداخت، به تجهيز قوا در مرزهاي خودمان احتياجي نداريم و براي ما كافي است كه چند موشك

داشته باشيم كه اگر به ما حمله كرديد ايران را نابود كنيم ما گفته ايم و باز هم مي گوييم كه ما خيال نداريم به هيچ دولتي به 
خصوص به هيچ كدام از همسايگان خودمان تجاوز كنيم، ولي اگر حمله كرديد قانون جنگ حكم خواهد كرد كه ما با تمام 

كه داريم بدون هيچ ترحمي نسبت به ديگران از خودمان دفاع كنيم شما از جنگ با ما چه نتيجه اي خواهيد برد و چرا وسايلي 
 88.»بايد ملت بزرگ و نجيب ايران قرباني مطامع يك مشت استفاده جو بشود

 

  فعاليت شديد سفير آمريكا براي اجراي طرح ايدن-2
دعاوي ايدن مبني براينكه در صورت ادامه حكومت دكتر مصدق كمونيست ها بر ايران مسلط مي شوند، توسط 

اين زمان به قلم و مديريت سرسپرده شبكه خبرگزاريهاي امپرياليستي به شدت تبليغ شد و روزنامه كيهان كه 
سرشناس انگليس، عبدالرحمن فرامرزي وكيل ورامين اداره مي شد، همين سم را به خوانندگان ايراني تزريق مي 

رويتر از لندن خبر مي دهد، تحول بزرگي در ايران در شرف وقوع است كه طي آن كمونيست ها در ايران نيرومند تر  «كرد كه
 دار كه هر روز در دو روزنامه كيهان و اطالعات چاپ مي دنبال اينگونه اخبار مغرضانه و هدفو به  89»مي شوند

مورخ (ا كردند و آزادي ستوان مرزوان و مرتضي راوندي پ بقائي و مكي و حائري زاده جنجالي در مجلس به ،شد
 .يران وانمود كردند دليل بر همكاري مصدق با حزب توده ا،را كه بي گناه زنداني شده بودند) مشهور

 به كمك همين ترفندها بود كه حسين عال كهنه مامور .اين تحريكات بر محافل ساده انديش تاثير مي گذاشت
 روابط دوستانه و مستمري با واسطه شمس قنات آبادي و حسين مكي با بيت آيت اهللا كاشاني برقرار كرد و ،آمريكا
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 و قائم مقام الملك با آيت اهللا كاشاني مكرر شنيده شد و مخالفين از آن تاريخ اخبار مالقات هاي طوالني عالء
 ادامه اين مالقات ها پاي .مصدق فهميدند كه حوزه روحانيت سياسي با نظرات دربار روي خوش نشان داده است

ا هم سرلشكر زاهدي و گروهي از همدستان نظامي او رابه خانه كاشاني باز كرد و باالخره پاي هندرسن سفير آمريك
چه آنكه دكتر مصدق به علت . اين مالقات ها براي هندرسن اهرم فشاري عليه مصدق شد. به خانه كاشاني رسيد

آگاهي يافتن به وحدت منويات و مقاصد غارتگرانه آمريكا با انگليس، مثل سابق روي خوش به هندرسن نشان 
مي شد و به تصريح ايدن نخست وزير انگيس، نمي داد و با ترشروئي و اخم و اعتراض با سفير آمريكا روبه رو 

مصدق در مصاحبه بعدي كه راجع به پيام رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير انگليس ترتيب داد، اين پيام را بد و زيان آور «
صدق با ايراني ها خر نيستند و ديگر نمي توان آنها را با اظهارات دوستانه فريب داد، م: توصيف كرد و به سفير آمريكاگفت

 90.»دت به حمالت متقابل پرداختشدت و ح
تاسف در اين است كه اختالف نظرهاي اين دو رهبر متنفذالكلمه به طور كلي به نفع دربار و عوامل امپرياليسم 

مأمورين آمريكايي توانستند آيت اهللا كاشاني را كامال در صف مخالف . تمام شد و تالش مصلحين به جائي نرسيد
در اين زمان با رد پيشنهادهاي مشترك آمريكا و انگليس تحت فشار و توطئه هاي امپرياليسم قرار دولت مصدق كه 

اقليتي كه متشكل از خان هاي بزرگ اذربايجان . داشت، علم كنند و كاشاني رهبر و پيشواي اقليت مجلس شود
استان مركزي مانند ملك مدني و مانند حميديه، امامي اهري، بهادري و محمد ذوالفقاري و مالكين بزرگ تهران و 

ابوالفضل توليت بودند و هر روز عليه دولت معركه به پا مي كردند و با صف واحدي كه همراه مظفر بقائي و 
نيروي بزرگي عليه دولت مصدق . حسين مكي و حائري زاده و مشار اعظم و شمس قنات آبادي تشكيل داده بودند

در اين ميان .  اهللا كاشاني با دكتر مصدق گروهي از مصلحين را نگران كردادامه مخالفت آيت. به حساب مي آمدند
آن روحاني روشن ضمير گوشه هائي از خاطرات . از جمله آيت اهللا طالقاني سخت در تالش اصالح ذات البين شد

دم عرض خدمت مرحوم كاشاني رسيدم خربزه مي خورد تعارف كرد تشكر كر«: خود را بر مزار مصدق چنين بيان كرد
اله طالقاني، بر خالف تصور آيت. »كردم حضرت آيت اهللا مواظب باشيد پوست خربزه زيرپايتان نگذارند گفت مواظبم

 .ها عالماً و عامداً بودكرد و آن مخالفتكاشاني طبق نظر سفير آمريكا با دكتر مصدق مخالفت مي
حي و انتقادي خود نسبت به كابينه دكتر آيت اهللا كاشاني مي توانست ضمن حفظ نظرات و ديدگاه هاي اصال

مصدق به اخاللگري و توطئه هاي ضدملي دربار و عوامل امپرياليسم عليه مصدق ميدان ندهد و خط تمايز روشن 
اختالف ميان آيت اهللا كاشاني و مصدق را . و صريحي بين نظرات مصلحانه خود با توطئه هاي دربار ايجاد نمايد

 و توسعه دادند و با حضور مكرر و متظاهرانه باند بقائي ، مكي، ميراشرافي و عال در خانه عوامل امپرياليسم  شدت
 .آيت اهللا كاشاني از آن بهره برداري كردند و اين همدستي كاشاني منشأ تحريك و توصيه خارجي داشت

 داشت و در شماره  مرداد ادامه28رپرتاژ و عكس و تفصيالت اين گونه ديد و بازديدها كه حتي پس از كودتاي 
آنها از ابراز احترام مزورانه و .  روزنامه نبرد ملت چاپ شده است، در كتابخانه ملي موجود است32 شهريور ماه 28

بررسي . نفاق افكنانه نسبت به كاشاني هدفي جز تشديد اختالف بين دو اين رهبر سياسي و مذهبي در سر نداشتند
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كه اينك در زيرآواري از راست و دروغ قرار گرفته است، تا حدي بغرنج و روابط آيت اهللا كاشاني و دكتر مصدق 
اما به دور از هر گونه . هر دو اتهاماتي را متوجه يكديگر كرده اند كه قابل بررسي است. پيچيده به نظر مي رسد

 سابق آلمان پيش داوري تند و يك جانبه يك حقيقت را به نحو قاطع مي توان اعالم كرد و آن اين كه طرفداران
نازي، كه پس از شكست هيتلر در اختيار سيا قرار گرفتند، در چنين روزهاي حساسي عليه مصدق و نهضت ملي 

پرستي و ملت دوستي در كاشاني و مظفر بقايي و واال اگر كمترين انصاف و وطن. ايران به انجام وظيفه قيام كردند
كشيدند و سرلشگر زاهدي را بر ضت ملي ايران را به آتش نميداشت، خانه و ستاد نهمكي و حائري زاده وجود مي

 . كردندراس دولت مستقر نمي
به هر حال توطئه براندازي حكومت مصدق و امان ندادن به وي به سرعت اجراء شد و لوي هندرسن در مركز 

د بابه ميان اقدامات ضدمصدقي قرار گرفت و در چنين لحظات حساس و بحراني مخالفين دكتر مصدق توانستن
همان طور كه نوشته . آوردن آيت اهللا كاشاني و جمع شدن به دور او راحت تر و بدون دغدغه به مخالفت بپردازند

شد، سرلشكر زاهدي كه در مركز توطئه هاي ضدمصدقي قرار داشت، روابط گسترده اي با آيت اهللا كاشاني برقرار 
خواهد شد كه آيت اهللا كاشاني يكي از اعضاي كميسيون باشد كرد و اعالم كرد به شرطي در جلسه محاكمه حاضر 

لحن ماليم نطق سرلشكر زاهدي در مجلس سنا و قرائت متن آن در «: و روزنامه داد ارگان مخالفين دكتر مصدق نوشت
 مبارزه كه از شدتگويا آيت اهللا كاشاني وساطت كرده اند . راديو نشان مي دهد كه دولت از اقدام خود پشيمان شده است

 91.»جلوگيري شود
وساطت آيت اهللا كاشاني موجب شد همه مخالفين به شدت فعال شوند  و از آن زمان همه مخالفين دكتر مصدق به 

دور شخصيت به اصطالح روحاني آيت اهللا كاشاني جمع شدند و به دنبال آن تبليغات گسترده مطبوعاتي به نفع 
 مصاحبه خبرنگاران جرايد و خبرگزاريهاي خارجي با عكس و تفصيالتايت اهللا كاشاني به راه افتاد و هر روز 

 .مطبوعاتي با كاشاني به راه انداختند و شخصيت هاي گوناگون در نوبت مالقات با آيت اهللا كاشاني قرار گرفتند
مشترك در اين روزها لوي هندرسن سفير كبير آمريكا مورد بي مهري دكتر مصدق قرار گرفته و به دنبال رد پيام 

هندرسن مالقات هاي طوالني با آيت اهللا كاشاني به عمل . ترمن ـ چرچيل توسط مصدق، ميانه خوبي با او نداشت
: آورد و بنا به نوشته روزنامه كيهان كه اصل موضوع را با عكس و تفصيالت در دو شماره منعكس كرده است 

 آقاي هندرسن سفير كبير آمريكا در تهران مجددا در منزل آيت عد از ظهر ب5/4طبق وقتي كه تعيين گرديده بود امروز ساعت «
روز اخير بين سفير كبير آمريكاو حضرت آيت اهللا كاشاني صورت 3اين دومين مالقاتي است كه ظرف . اهللا كاشاني حضور يافت

 .مي گيرد
در اين .  از آيت اهللا خداحافظي كردقه مذاكرهسفير كبير آمريكا پس از يكساعت و چهل و پنج دقي. اين مالقات كامال سري بود

فقط مطلبي كه مي توانم بگويم اين : لوي هندرسن گفت. هنگام خبرنگار ما درباره مالقات بارئيس مجلس از ايشان سوال كرد
 92.»است كه براي من اين مالقات مطبوع و دلپذير بوده است و به عالوه از ديدن آيت اهللا خيلي خوشحالم
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رسي به دست مي آيد اين است كه از اين تاريخ به موازات دستگاه جهنمي خبرسازي آنچه از تحقيق و بر
امپرياليسم كه شايعه خطر تسلط كمونيسم را پخش مي كرد، هندرسن نيز ماموريت داشت كه در دل شخصيت هاي 

اني نيز تلقين اين وسوسه از طريق محفل روحاني آيت اهللا بهبه. روحاني واهمه و تشويش تسلط كمونيسم را بنشاند
مي شد و روزنامه نبرد ملت و دموكرات اسالمي شمس قنات آبادي، هم صدا با روزنامه فرمان و تهران مصور و 

شاهد و آتش نيز همين فتنه انگيزي را دنبال مي كردند و بسياري از سخنراني هاي فلسفي واعظ نيز در همين زمينه 
ي را به دنبال خود به خانه مراجع تقليد و آيات عظام مي برد و از همين تاريخ فلسفي واعظ، سرلشكر زاهد. بود

 *.ها ندامت كردميان آنها رابطه برقرار مي كرد هر چند كه بعدها از اين ابراز همراهي
از اين تاريخ تعدادي از افسران بازنشسته كه در جريان سي ام تير در قتل عام مردم دستشان تا مرفق خونين بود، در 

تفتين ميان روحانيت بي خبر از شگردهاي امپرياليسم مشغول بودند كه يكي از اين افراد سرهنگ شهر قم به 
 93.ليتكوهي قاتل مردم اهواز در سي ام تير بود

مجاهد نستوه مرحوم آيت اهللا طالقاني پس از پيروزي انقالب از همين مزدوران و خناس هاي دربار سخن گفته 
قرمز نامه  اين عمله هاي دربار با جوهر. عروف درباري مشغول نامه نگاري بودنداست كه در منزل بهبهاني آخوند م

 94.هاي جعلي تهديد آميز به مهر و امضاي حزب توده ايران مي نوشتند و براي علماء و مراجع پست مي كردند
 

  تشديد فشار و خشونت عليه حزب توده ايران-3
 :اين زهر پاشي ها در اذهان و افكار عمومي به طور جدي موثر افتاد و دو نتيجه خطرناك را به وجودآورد

له هاي عوامل امپرياليسم اول ـ انباشته شدن ذهن ساده انديش ناسيوناليست ها و روحانيون بي خبر از ترفند و حي
 . از خطر موهوم كمونيسم و ايجاد دشمني و عداوت با نيروهاي كارگري و دموكراتيك ايران

دوم ـ راندن طرفداران دكتر مصدق و دولت وي به خشونت و شقاوت عليه توده اي ها به منظور ابراز برائت از 
 .اتهام دوستي و نزديكي با حزب توده ايران

، ايجاد شكاف در نيروهاي ضدامپرياليستي و جلوگيري از اتحاد و يگانگي آنها در جهات عمده و نتيجه حاصله
مبارزه ضدامپرياليستي بود، تا آسان تر به سقوط حكومت مصدق نايل شوند و راحت تر آتش فروزان نهضت 

خصمانه عليه حزب دكتر مصدق و طرفداران وي با موضع گيري . ضدامپرياليستي و ضد استبدادي را خاموش كنند
دادند كه به اندازه بقائي و ميراشرافي توده ايران و اعمال خشونت عليه توده اي ها به دولت آمريكا و دربار نشان مي
 .با حزب توده ايران مخالف و دشمن اند و اتهامات وارده به دولت بي پايه است
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آمريكا و براي تسكين تشويش دربار الزم مي آنها ادامه اين گونه دشمني هاي كوركورانه را وثيقه جلب حمايت 
ي نطق هاي اللهيار صالح در آمريكا مبني بر اينكه دولت متبوع وي با حزب توده ايران و كمونيسم همه. دانستند 

ي قسم خوردن هاي مصدق و مهر و امضاء كردن پشت جلد قرآن مجيد كه به سلطنت مبارزه جدي دارد و همه
 .كر معلول و مريض سرچشمه مي گرفتوفادار است از همين تف

در حقيقت طرفداران دكتر مصدق به راحتي به دامي كه امپرياليسم و ارتجاع داخلي گسترده بود افتادند و به نوعي 
 .تسليم شانتاژ و ارعاب امپرياليسم شدند

 ضداستعمار و اگر دكتر مصدق در چنين شرايطي به رعايت آزاديهاي دموكراتيك توجه مي كرد و با جمعيت ملي
خواهان مترقي بر مبناي تامين حداقل آزادي هاي سياسي كه خود عمري را براي استقرار آن به مجموعه عدالت

سخنراني و توصيه ايستاده بود تفاهم مي كرد، امكان داشت كه محيط متشنج سياسي آرام گيرد و برنامه براندازي 
اسفانه درست در چنين شرايطي قانون امنيت اجتماعي به امضاي اما مت. امپرياليسم آمريكا و طرح ايدن خنثي شود

قانوني كه طبق آن به صرف اظهار و گزارش رئيس كارخانه و رئيس اداره، كارگر و كارمند . دكتر مصدق رسيد
اين . توانست به صرف گزارش يك پاسبان حكم به تبعيد و نفي بلد دهداخراج و تبعيد مي شد و فرماندار محل مي

ن وسيله اي شد در دست مامورين فرمانداري نظامي تهران و شهرباني شهرهايي كه در آن به ظاهر مقررات قانو
 .حكومت نظامي برقرار نبود، تاسيطره حكومت نظامي و پليسي را بدون اعالم گسترش دهند

دفاع كنند و فضاحت قانون امنيت اجتماعي آنچنان بود كه هيچ يك از وكالي طرفدار مصدق نتوانستند از آن 
وسيله مناسب و خطرناكي شد در دست بقائي و حائري زاده وميراشرافي كه ضمن مخالفت با اين قانون ضدانساني 

در مورد قانون امنيت اجتماعي ممكن  «:دكتر سنجابي در اين باره مي گفت. به صورت مدافعين آزادي جلوه گر شوند
ز آن اطالعي نداشته ام و آقاي دكتر شايگان هم اطالعي ال آنكه بنده مطلقا ابودتصور كنند كه من از آن اطالعي داشته ام و ح

 95.»من در آن ابدا دخالت نكردم و براي مدت محدودي وضع گرديده و چند روز ديگر هم مدت آن پايان مي يابد. نداشته است
د كرد و براي اولين سلب آزادي هاي مشروع و اوليه از سازمان هاي كارگري و دانشجويي جو خشونت را تشدي

 سربازان و پليس سراپا مسلح فرمانداري نظامي حكومت مصدق به 1331 ديماه 17بار در تاريخ دانشگاه روز 
 ديماه اشرار وابسته به حزب زحمتكشان همراه منشي زاده رهبر گروه 14 و15دانشگاه حمله كردند و روزهاي 

ده بود، به دانشجويان و دانش آموزان طرفدار حزب توده سومكا كه پس از يك توقيف كوتاه مدت مجددا آزاد ش
ايران حمله كردند و با كارد و خنجر به جان توده ايها افتادند و به اين نيز قناعت نكرده و دسته جمعي به وزارت 
فرهنگ رفتند و مهندس نقلي را كه از عناصر مورد احترام جامعه فرهنگيان و شخصيت كم نظيري در فرهنگ و 

به يكباره شهر تهران را يكپارچه خون و آتش فراگرفت و بيمارستانهاي تهران . ود، به شدت مجروح كردندهنر ب
 تير به 30مهندس حسيبي كه براي عيادت مجروحين «، » كيهان«مملو از مجروحين توده اي شد و به نوشته روزنامه 
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يبي شما در برابر اين قتل و كشتار ن فرياد زدند آقاي حسبيمارستان سينا آمده بود باجمعيت روبرو شد و خانواده هاي مجروحي
 96.»چه مي گوئيد بما پاسخ بدهيد و حسيبي گفت فورا رسيدگي خواهد شد

 هر 1331فرمانداري نظامي حكومت دكتر مصدق خود زمينه ساز چنين يورش هاي وحشيانه بود، زيرا از مهر ماه 
ر مي شد و فروش روزنامه هاي وابسته به حزب توده ايران كس كوچكترين تظاهر به صلح طلبي مي كرد، دستگي

 قانون حكومت نظامي توقيف شده اند 5 نفر به موجب ماده 94«شديدا قدغن بود و به تصريح اعالميه فرمانداري نظامي، 
ز كارگران چرم  نفر ا5 نفر از كارگران چيت سازي، 25 نفر از كارگران راه آهن، 25 نفر رفتگر برزن ها، 17كه از آن جمله 

 نفر به علت اخالل در 4 نفر نيز به جرم نوشتن شعار به ديوار و دو نفر به علت گرفتن امضا براي صلح و 4ي باشند و سازي م
 97.»محل شعبه هاي قند وشكر دستگير شده اند

 

  پرست مخالفت علني مجلس هفدهم با دكتر مصدق و فروپاشي جبهه ملي و ايجاد احزاب شاه-4
ياليسم موجب تقويت مخالفين دكتر مجموعه اين اوضاع و احوال سياسي در حساس ترين شرايط مبارزه با امپر

كار به جائي رسيد كه جبهه ملي از هم پاشيد و چند نفر از نمايندگان جبهه ملي طرحي را امضاء كردند . مصدق شد
 :اين طرح چنين بود. كه به زيان دكتر مصدق تمام شد

يان موظف مي وطيت و حفظ حقوق مجلسنظر به اينكه نمايندگان مجلس شوراي ملي به قيد سوگند به حفظ قانون اساسي و مشر
هيچ طرحي يا اليحه اي : باشند، امضاء كنندگان اين ورقه قانون ذيل را به قيد سه فوريت و طرح في المجلس تقديم مي داريم

 .نمي تواند به موجب امضاء رئيس دولت باعث تعطيل يا فلج شدن مجلس فعلي گردد
، به امضاي حجت االسالم سيد باقر جاللي ـ حجت االسالم حاج  مخالفت علني با مصدق بود اعالماين طرح كه

سيدجوادي ـ حجت االسالم انگنجي ـ حائري زاده ـ دكتر مظفر بقائي ـ شمس قنات آبادي ـ نادعلي كريمي، كه 
علي الظاهر از نمايندگان فراكسيون نهضت ملي و طرفدار مصدق بودند و فضل علي هدي ـ بهادري ـ ناصر 

 وكيل پور ـ افشار صادقي ـ دكتر فاخر ـ صفائي ـ احمد فرامرزي  و حميديه نمايندگان مخالف مصدق ذوالفقاري ـ
تقديم مجلس شد و براي اولين بار گروهي از نمايندگان مصدقي را علنا در كنار و همگام با مخالفين مصدق نشان 

 كه با تعطيل كردن مغازه ها در مقابل دكتر مصدق فقط با حمايت گسترده توده مردم. داد واين خود زنگ خطر بود
از دو هفته قبل به « : او در پيامي كه براي مردم فرستاد گفت«. مجلس جمع شدند، توانست از تصويب آن جلوگيري كند

اين طرف دولت شاهد فعاليت خطرناك عمال بيگانه بوده است در ميان امضاء كنندگان طرح كساني هستند كه دستشان آلوده به 
 98.»ي گناهان سي ام تير استخون ب
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گفتني است كه مرحوم حجت االسالم حاج سيد جوادي به فاصله يك روز امضاي خود را پس گرفت و اعالم كرد 
اين طرح در ميان جارو . كه چون از اين طرح به زيان دكتر مصدق بهره برداري مي كنند، امضايم را پس مي گيرم

ف ها به طور كامل مشخص شد و هنگام طرح تمديد اختيارات دكتر جنجال و قهر و آشتي مسكوت ماند، اما ص
آيت اهللا كاشاني كه اين زمان رئيس . مصدق به مدت يكسال، يك بار ديگر اختالف مصدق و كاشاني نمودار شد

 تا موقعي كه رياست مجلس را به عهده دارم اجازه طرح اليحه«مجلس بود، به عنوان ابراز مخالفت علني اعالم كرد؛ 
لوايح را كه مخالف قانون اساسي است در مجلس نمي دهم و صريحا قدغن مي كنم كه از طرح آن اختيارات و نظير اين قبيل 

 99.»خودداري شود
 با طرح اختيارات مصدق از مجلس استعفا داد و عده اي را به دور خود جمع كرد و تحسين مكي به عنوان مخالف

 حائري زاده  و»س يا مرعوب است يا مجذوبمجل« ملي به مردم تهران گفت يوسف مشار اعظم نماينده تحميلي جبهه
كه در اختالف اندازي دست شيطان را از پشت بسته بود ، پير محفل مخالفين مصدق شد و همه ترفندهاي پارلماني 

 .را عليه مصدق به كار بست
ويب شد و نمايندگان مخالف دولت از اليحه اختيارات دكتر مصدق باز هم با تجمع توده مردم در مقابل مجلس تص

اما اين عقب نشيني كه موقت و زودگذر بود، پس از . ترس ايجاد يك سي تير ديگر موقتاً عقب نشيني كردند
چندروز باهمكاري باند مرتدين جبهه ملي پايان يافت و اقليت مجلس هفدهم مركب از دكتر طاهري، گنجه اي، 

 صفائي و شمس قنات آبادي آغاز مجدد برنامه هاي ضدمصدقي خود را اعالم ميراشرافي، مظفر بقائي، حسين مكي،
كردند و يك باره فراكسيون نهضت ملي از هم پاشيد و به دنبال آن فروپاشي و انشعاب احزاب وابسته به جبهه ملي 

ه شيوه ـ حزب ايران ، حزب زحمتكشان و حزب پان ايرانيست فرارسيد و احزاب و گروه هاي جديد شاه پرست ب
 به نام هاي جمعيت جوانمردان، گروه ملكه اعتضادي فاحشه اعيان و »خدا ـ شاه ـ ميهن«هاي فاشيستي زير شعار 

. اشراف تهران؛ حزب آوارگان، حزب انتقام ايران، حزب آريا به رهبري سيد محمد بطحائي و سپهر به وجود آمدند
 كه هنري جز به راه انداختن سفره قمار و عياشي براي در گيالن هم چماقداران عزت الملوك ساساني خان طوالش

 براي مكاني را به راه انداخت و بسياري از باشگاههاي ورزشي، »شاه پرستان«شاهپورهاي درباري نداشت، دارودسته 
عربده جوئي هاي شاه پرستانه شد كه معروف ترين آنها  در تهران باشگاه تاج به ميدانداري سرگرد خسرواني و در 

تقريبا در هر يك از شهرهاي ايران چنين دسته هائي با شعار . ندر پهلوي باشگاه گيو به سردستگي وكيل منفرد بودب
در شيراز جمعيت برادران به . علني مخالفت با مصدق و حمايت از شاه و زير پوشش مبارزه با كمونيسم به راه افتاد

برپا كرد ومنطقه فارس را به تشنج و اغتشاس مي كشانيد رهبري آقا سيدنورالدين شيرازي فتنه هاي خشونت باري 
اي با جمع كثيري از عوام الناس متعصب و و سيدنورالدين شيرازي كه داعيه اجتهاد و مرجعيت داشت به هر بهانه
همه مي دانستند كه سيد با كنسولگري . قشري و آلوده به بيماري ضدكمونيستي و ضد توده اي به راه مي افتاد

 و اينك كه محيط تهران آكنده از توطئه هاي ضدمصدقي بود، سيدشيرازي موقع را داشته است چه رابطه ها انگليس
در چنين اوضاعي دهها شماره . براي اخالگري و كسب قدرت و تسويه حساب با خوانين ديگر مناسب ديده بود 
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 و خطر تسلط موهوم كمونيسم بر ايران روزنامه ضدمصدقي به راه افتاد كه سرتيتر همه آن روزنامه ها القاء وحشت
خش دروغ و شايعه و ايجاد نفاق و تشتت و آب ريختن به آسياب پبود و سراسر نوشته هاي آن ورق پاره ها جز 

حتي يك شماره از آن روزنامه هاي ضددولتي فحاش و هتاك و فتنه انگيز كه سردسته آنان مديران . امپرياليسم نبود
اما به طور متناوب و هر چند روز . هد، داد، آتش و وظيفه بودند، به محاق توقيف نيفتادندروزنامه هاي فرمان، شا

شدند و تنها با همت و تالش  غارت و توقيف مي»جوانان دموكرات«و » شهباز« و »بسوي آينده «يكبار روزنامه 
رات و افشاگري هاي روزنامه به خستگي ناپذير روشنفكران مبارز انقالبي كه داراي امتياز نشر روزنامه بودند، نظ

سوي آينده را تحت نام هاي؛ آخرين نبرد ، صبح تابان، عصر نو، نويد، دژ، مستحكم، مبارزان ضداستعمار ، 
خلق، جهان بين،  راهنماي ملت، رهبر مردم ؛ آخرين عالج، رزم آوران؛ سرانجام نبرد توده ها، پيوند ما، روش

روز، دموكراسي نوين، صبح زندگي، اردوي صلح، نغمه نو، صالبت شرق، راه فرداي ما، وحدت آسيا، رها، شرق پي
زندگي، قرن جديد، جهان ما، سرود فردا، جنگ قلم، شاهراه پيروزي، ارزش، شجاعت، در راه زندگي، نويد آينده، 

تمام نسخ چاپ رنگين كمان و بانك مردم، با تاخير و تحمل زيان و ضرر فراوان ادامه دادند و چه بسيار روزها كه 
شده و آماده به توزيع از طرف شهرباني كل كشور توقيف و سوزانده مي شد و اين در حالي بود كه حزب توده 

 و »نبرد ملت« و »آتش« و »شاهد«ايران با همه قدرت به حمايت و پشتيباني از دولت مصدق قيام كرده بود و روزنامه 
 در .امات را به دولت وارد مي كردند، آزادانه چاپ و منتشر مي شدندده ها روزنامه از اين قبيل كه وقيح ترين اته

هاي بسوي آينده و شهباز اين بود كه منشاء همه اين حمله و هجوم به دولت مصدق اين روزها گناه اصلي روزنامه
 .كردنددانستند و اعالم ميرا از دربار شاه و آمريكا مي

 

 لي انشعابات در احزاب وابسته به جبهه م-5
 .بروز اختالف و عناد و دشمني در جبهه ملي در محدوده سران و رجال باقي نماند و به داخل احزاب كشيده شد

بقائي ـ ملكي رخ داد، حزب ايران و حزب پان ايرانيست نيز به همان پس از انشعابي كه در حزب زحمتكشان 
در مجمع مسلمانان مجاهد به رهبري شمس قنات آباد نيز انشعاب و قهر و آشتي و فحش و . سرنوشت دچار شدند

 حزب زحمتكشان كه به طور قطع ساخته دست مستشاران فرهنگي و سياسي سفارت .كتك كاري به وجود آمد
 به دو نيمه يكي به رهبري مظفر بقائي به عنوان مخالف و نيمه ن طبق سفارش و توصيه همان مستشارا،دآمريكا بو

 دولت مصدق به طرف  كهاولي زير اين عنوان. ديگر به رهبري خليل ملكي به عنوان موافق مصدق تقسيم شدند
خالف سرداد و دومي با اين حزب توده رفته است و تحت هدايت و حمايت كرملين قرار دارد، كوس و كرناي م

نيت و رسالت كه با حزب توده ايران بيشتر مبارزه كند در داخل جبهه ملي باقي ماند خليل ملكي اين وظيفه و 
   100.»رزه با حزب توده به جبهه ملي آمديمما به نيت مبا«ماموريت خود را در دادگاه به اين صورت بيان كرد كه 

ا هياهو و جنجال و دخالت شهرباني و چاقوكشان احمد عشقي و ضرب و انشعاب در حزب زحمتكشان همراه ب
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شتم طرفداران ملكي حاصل شد و كلوپ حزب كه در دست طرفداران ملكي بود با حمله چماقداران و چاقوكشان 
:  نوع است3منطق بر «: اين حمله آن چنان سريع بود كه خليل ملكي هميشه مي گفت. بقائي از دست آنان خارج شد

 .»نطق ارسطو منطق ديالكتيك و منطق عشقيم
فعاليت كردند و تا مدتها » حزب زحمتكشان ملت ايران«پس از جدائي بقائي و ملكي از يكديگر هر دو تحت عنوان 

ب عنوان و آرم حزب زحمتكشان ملت ايران توسط بقائي اعتراض داشت و به همه مقامات صخليل ملكي به غ
روزنامه نيروي .  به همين نام معروف شد ارگان حزب دمخور و»نيروي سوم«ا عنوان اما باالخره ب. شكايت مي كرد

.  بعد از كودتا مجله علم وزندگي ونبرد زندگي به عنوان اركان سياسي و تئوريك اين حزب انتشار يافتسوم و
ت كور مقاالت و مطالب اين دو نشريه كال در ضديت با حزب توده ايران و دامن زدن به عصبيت و لجاج

از اين تاريخ بين حزب بقائي و حزب ملكي بر سر دروغ پراكني عليه حزب . ناسيوناليستي عليه اتحاد شوروي بود
 .توده ايران و نفاق افكني در جنبش ملي مسابقه سختي برقرار شد

و تعيين  اختالفات داخلي جبهه ملي و مخالفت آيت اهللا كاشاني با دكتر مصدق به جاي حساس 1331از بهمن ماه 
روزنامه نيروي سوم ضمن دامن زدن به اين اختالفات، مبارزه شديدي را عليه حزب توده ايران . كننده اي رسيد

آغاز كرد و اعضاي آن حزب به شيوه گشتاپو به تعقيت و معرفي كارمندان و كاركنان توده اي دولت در وزارتخانه 
ختند و با انتشار نام و نشاني اساتيد و پزشكان و دبيران ها و سازمان برنامه و راه آهن و شركت ملي نفت پردا

 .متخصص توده اي مصرانه از دكتر مصدق خواستار اخراج اين افراد شدند
از طرف ديگر به استناد همين هوچي بازي ها حزب بقائي و اوباشان شمس قنات آبادي جنجال به پا مي كردند كه 

ي در دست حزب توده ايران است و دولت مصدق را حزب توده همه ادارات و سازمانهاي مهم كشوري و لشكر
نگارنده كه مجلدات و روزنامه هاي شاهد، دموكرات اسالمي و نيروي سوم را با يكديگر . سرپا نگهداشته است

هماهنگي و مقايسه كرده است، به اين نتيجه رسيده كه در ميان هدفهاي اين گروه هاي به ظاهر مخالف و معاند 
امل برقرار بوده است و به صورت يك سيستم واحد عمل كرده و به مثابه يك اركستر با يكديگر رابطه همگوئي ك

تا . ندنيك داشته اند و به همين جهت موردعنايت و توجه خاص دربار پهلوي و امپرياليسم آمريكا قرار داشتمواره
 حضور شاهنشاه شرفياب شدم اعليحضرت اين جانب براي اولين بار به «:آنجا كه خليل ملكي در محاكمه خود گفت

همايوني بدوا از مبارزات موثر و ميهن پرستانه ما در نهضت ملي ايران و همچنين از مبارزه ما عليه كساني كه از بيگانه الهام مي 
 101. »روي سوم مي ناميدند قدرداني فرمودندگيرند، فصلي بيان فرموده  و از حزب ما كه به نام ني

صدرحاج سيدجوادي، مهندس قندهاريان، دكتر محمدعلي علي اصغره رضا شايان، حسين سرشار، خليل ملكي همرا
خليل ملكي ـ . خنجي، دكتر وثيق از بقائي انشعاب كرد و هيئت اجرائيه حزب جديد از افراد زير تشكيل شده بود

 .مهندس قندهاريان ـ دكتر وثيق
مبارزه با حزب توده ايران عالوه بر مبارزات به اصطالح گروه خليل ملكي پس از جدائي از مظفر بقائي، براي 

اما تا اين اواخر سندي كه داللت بر مذاكرات . تئوريك و قلمي به شهرباني و فرمانداري نظامي هم متوسل شدند
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 كه مسعود حجازي خاطرات خود را 1375در سال . قبلي با فرمانداري نظامي و شهرباني باشد به دست نيامده بود
 كرد آن حدس ها به حقيقت و يقين رسيد، آنجا كه مسعود حجازي از مالقات خليل ملكي و سرهنگ اشرفي منتشر

پس از قتل افشار طوس تماس  «.اما در نهايت لفافه كه صريح تر از هر اقراري است. فرماندار نظامي تهران مي نويسد
اندار نظامي تهران همچنان برقرار ماند و مقامات انتظامي سرتيپ مدبر رئيس كل شهرباني و سرهنگ اشرفي فرمو ارتباط ما با 

مذكوراز مراجعات ما به گرمي استقبال مي كردند و براي رفع بعضي مشكالت كه براي سازمان هاي حزبي پيشامد مي كرد، 
 منزل اينجانب پس از مدتي براثر تمايل خليل ملكي مالقاتي بين ايشان و سرهنگ اشرفي در. دستورات فوري صادر مي نمودند

هنگام مذاكره از اتاق بيرون رفتم خليل ملكي از اين مالقات راضي بود . اين مالقات حدود يك ساعت طول كشيد. انجام گرفت
حدود چند هفته بعد به علت برخورد بعضي از افراد در . گويا مذاكرات راجع به مسائل كلي و تفاهمات طرفين دور مي زد

ان فرمانداري نظامي، خليل ملكي اظهار تمايل كرد با سرهنگ اشرفي مجددا مالقات كنيم و گفت فعاليت هاي حزبي با مامور
طبق . اوايل وقت بدون اطالع قبلي به دفتر سرهنگ اشرفي رفتيم.... بهتر است اين مالقات در محل فرمانداري نظامي انجام شود

سرهنگ اشرفي در پاسخ گفت . ه بود به اطالع ايشان رسانيدمعمول از ما استقبال كرد و خليل ملكي مشكالتي را كه پيش آمد
اين برخوردها بيشتر ناشي از طرز عمل شما و افراد حزبي شماست و شما بايد مراقبت بيشتر داشته باشيد تا جلوي اين حوادث 

 .گرفته شود
هم كوتاه نيامد و با شدت سرهنگ اشرفي . خليل ملكي از اين صحبت خيلي ناراحت شد و به مقابله و پاسخگويي پرداخت

 ددر نتيجه جمالت تندي با صداي بلند بين آنها رد و بدل شد و خليل ملكي به صورت اعتراض از جاي خو. بيشتري پاسخ داد 
 102.»بلند شد و اتاق را ترك كرد

مسعود حجازي آن شهامت و صداقت را ندارد كه بگويد موضوع اصلي در مالقات خصوصي خليل ملكي و 
شرفي چه بوده است اما دنباله داستان كه به برخورد سرهنگ اشرفي و خليل ملكي مي رسد و موضوع سرهنگ ا

 .رفتار افراد حزب او مطرح مي شود، مي توان فهميد كه داستان از چه قرار بوده است
خليل ملكي مي خواست سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي مصدق، طرفداران و اعضاي حزب توده ايران را مورد 

اذيت و آزار و تعقيب قرار دهد و فرمانداري نظامي هم در همكاري مستقيم با اعضاي حزب خليل ملكي عليه توده 
 .اما سرهنگ اشرفي زير بار نمي رفت. اي ها پرونده سازي كند و آنها را تحت تعقيب قرار دهد و توقيف كند
مير موبور و عشقي در دسترس خليل ملكي اين جريان مربوط به زماني مي شود كه چاقوكشان شعبان بي مخ و ا

 نبودند و در گروه مظفر بقائي باقي مانده بودند و خليل ملكي در صدد بود كه آن كمبود عوامل سركوبگر و
چاقوكش را به كمك مامورين فرمانداري نظامي جبران كند كه تيرش به سنگ خورد و سرهنگ اشرفي آن اندازه 

 .عبه دست خليل ملكي نشودشخصيت و منش انساني داشت كه مل
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  ايران حزب در  انشعاب-6
 بقـول  و شـدند تشكيل مـي   روشنفكري و مذهبي نيمه هاي محفل به صورت  1322 سال از كه نخشب محمد گروه
ـ  هـم  بـاز  و ! كنند عنايتي هم اجتماعي و سياسي مسائل به كه گرفتند تصميم بودند، مشغول سازي خود به ،خود ه ب
 به گروهي بصورت و يافتند خود عقايد و افكار مناسب را ايران حزب ،ملي احزاب همه بين از نخشب مرحوم قول

 را البالغه نهج و قرآن از آياتي و فحراّ و نطاق و پرشور بودند جواناني نخشب محمد همراهان. آمدند ايران حزب
 و داشـته  ابـراز  جمعـي  مالكيـت  و سوسياليسم عناوين به ايعالقه ضمناَ. كردند مي ها سخنراني و ها بحث چاشني

 سوسياليسـت  پرسـتان  خـدا  و پرسـتي  خدا پايه بر سوسياليسمتحت عنوان    كه  كردند مطرح زمينه اين در حرفهائي
- را با هم تلفيق مي     سوسياليسم و مذهب گروه اين .امن زدند  د ايران حزب در را اي تازه هاي بحث و گرفت شكل

  .كردند
 بـود،  انديوويدوآليسـم   برپايـه  سوسياليسـم  مـدعي  كه ايران حزب تئوريسين بياني عليقلي مهندس و گروه اين بين

مدافعات هر دو طرف از نظريات خود از دركي بسيار سطحي از سوسياليسم و مـذهب                . كرد بروز شديدي اختالف
هـاي حـزب كـارگر انگلـيس از         كايت داشت و مثالً فهم مهندس بياني از سوسياليسم در حول و حوش دريافـت              ح

 و كشـاف  هـاي  بحث به را ايران حزب ، نخشب محمد پرستي خدا پايه بر سوسياليسم به هر حال   .سوسياليسم بود 
 آنچنان و كشانيد زمان امام ظهور و تشفاع و نشر و حشر و  قيامت و معاد صانع، اثبات و خدا نشدني در باره   تمام

 مرتجـع  اي دسته و دين بي گروهي افتاد كه  به راه  اسكوالستيك در حزب ايران    و مدرسي مباحثات اين از قشقرقي
 و رسيد خود اوج به ايران حزب در اختالف و نفاق و تشتت ايران سياسي لحظات ترين حساس در و شدند ناميده
 رجال با نخشب محمد شديد اختالف داشت، جريان امور اين ماهيت و بطن در كه آنچه و بود قضيه ظاهر البته اين
 سفراء و مجلس نمايندگان و مصدق دكتر حقوقي و فني مشاورين و وزراء از همه كه   بود حزبي هاي شخصيت و
 .بود مانده كاله بي سرشان نخشب گروه و بودند استانداران و

 محمـد  گـروه  بـراي  مناسـبي  بهانـه  و فرصت دولتي، به كارهاي  ايران حزب هاي شخصيت و رهبران مشغله همين
 -سياسـي  هـاي  كنفـرانس  و هـا حـوزه  تشـكيل  و حـزب  شـعب  به پي در پي هايمسافرت با تا فراهم كرد  نخشب

 كابينـه  شـورا،  مجلـس  در كه ايران حزب هاي شخصيت و رهبران. بكشانند خود بطرف را حزبي جوانان اجتماعي،
 ترين كوچك داشتند، پردرآمد و حساس مشاغل ها بانك و نفت ملي شركت دانشگاه، برنامه، سازمان ،مصدق دكتر

 خـود  ايـن  و كردنـد  نمي ، بودند فني و علمي عناوين و تخصص فاقد كه مرجائي و نخشب محمد گروه به اعتنائي
 و نخشـب  محمـد  گروه بين هك هائي نزاع و ها فحاشي گاه و تيز و تند حمالت. بود رنجش و اختالف شدت مايه

 عقيـدتي  ديـدگاههاي  اخـتالف  يا و طبقاتي اختالف معلول اينكه از بيش گرفت مي در بياني -زادهزيرك فراكسيون
 .بود اداري و سياسي مشاغل رقابت بر سر كسب و ها نزاع همين نتيجه باشد،
 دسـته  دارو بـا  نخشـب  محمـد  روهگ اختالف. كردند نمي خصومت ابراز سنجابي كريم دكتر با نخشب محمد گروه
 انشـعاب  و جدائي بصورت ، انجاميد نخشب محمد گروه شكست به كه حزبي كنگره جريان در بياني - زاده زيرك
 راضـي،  حسين همراه نخشب محمد. است ارتباط در كاشاني اله آيت خانه با وي كه آن روزها شايع بود   . كرد بروز
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 ها حوزه مسئولين از كه جبروتي محمد كاشفي، رضا لباسچي، قاسم ،)نخشب (مكانيك رضا نفس، نيك بزرگ دكتر
 عنـوان  بـه  »ايـران  مـردم « روزنامـه  و انداختند براه را »ايران مردم آزادي جمعيت« و آمدند بيرون ايران حزب از ، بودند
 .شد مي منتشر جمعيت ارگان
 معين اكبرنوشين، علي مهندس راضي، حسين  نخشب، محمد از بود مركب »ايران ردمم آزادي جمعيت« اجرائيه هيأت
 از كه پيمان اله حبيب دكتر روحاني، حائري دكتر شريعتمداري، علي نژاد، پاك محمد مهندس مرجائي، الدين
 و مطالب .پيوستند نخشب محمد به حزبي تشكيالت همه با بودند، شيراز شعبه ايران حزب فعالين و دبيران

 ايران تودة حزب عليه گسيخته لجام مبارزه نيز جمعيت براين مسلط و غالب خط و »ايران مردم« روزنامه محتواي
 .بود

 دكتر جانب به باالخره مصدق و كاشاني اختالف ميان در »ايران مردم آزادي جمعيت« بود، شايع كه آنچه برخالف
 كاشاني و مصدق ينب كه بودند آن تالش در نخشب محمد و »ايران مردم آزادي جمعيت«. كرد پيدا گرايش مصدق
 شود تجديد گذشته آميز مودت روابط

 شعار مرداد 25 كودتاي جريان در و ماند باقي مصدق دكتر از حمايت در آخر تا »ايران مردم آزادي جمعيت«
 مي آمريكا عليه متعددي مقاالت 32 ارديبهشت نيمه از و كرد مطرح را جمهوري اعالم و سلطنت رژيم سرنگوني
 مرداد 28 از پس نخشب مرحوم. شد محو باالخره و رنگ كم آن اي توده ضد مقاالت تاريخ نهمي از و نوشت
 دنيا از جا همان و گرفت شغلي متحد ملل سازمان در و رفت آمريكا به 1337 سال در و شد توقيف كوتاهي مدت
 .رفت
 توسط »سياسي هاي واژه فرهنگ« و  »چيست؟ حزب« ،»مادي بشر« ، »كليسا و ماترياليسم نزاع« مانند نخشب محمد آثار

 است داشته با وي اي صميمانه و طوالني هاي بحث نگارنده. شدندجوانان طرفدار جبهه ملي خوانده مي
 معلول كه جزوات اين كه است گفتني اما .است خارج كتاب اين دستور از ها نوشته اين ارزش عيار دربارة بحث

 نگارنده. گذاشت باقي اذهان در مخربي تأثير ، بود لنينيسم -ماركسيسم از مغرضانه و ناآگاهانه استنباط و برداشت
 بودن سطحي اصلي منتشر شده از جانب حزب توده ايران مراجعه كرده است، به متون و آثار به كه سالها از پس
 ساده افراد و مملكت اين جوانان بين در كه اي توده ضد و سوسياليستي ضد امراض آن. شد واقف جزوات اين

 و طبع شوخ و برخورد خوش مردي نخشب محمد مرحوم. است ها نوشته همين معلول ، است رايج ملي جبهه
 كه حزبي سنتي رهبران از را وي خصايل همين. بود خاكي و مسلك درويش انساني و ماهر سخنران و گو بذله
 از بسياري بمانند نخشب محمد نهمراها از بسياري. كرد مي متمايز بودند، عبوس و متفرعن و خودخواه بسيار

 و راضي حسين. كردند سقوط بدنامي و دربار پرتگاه وابستگي به در باالخره ملي جبهه هاي شخصيت و رهبران
 رسيدند مقامي و پست به بدني تربيت در دومي و تهران شهرداري در اولي. شدند رژيم هاي عمله از كاشفي رضا
 .شدند »پهلوي نيم ارض« و فرح به سينه دست نوكران از و
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 ايدن طرح طبق داخلي اغتشاشات  ادامه-7
 سري يك اجراي و نفت بدون اقتصاد طرح اجراي منظور به نفت مشكل حل راه در كوشش ضمن مصدق دكتر

 طرح اين. شد سيورسات لغو و مالكانه بهره تعديل اليحه تصويب به اقتصادي مجبور و اداري امور اصالح و رفورم
اندازي به حوزه  دست قصد و زد مي ناخنك مالكيت اصل به بار اولين كه آنجا از اجرائي اشكال و نقص همه با

 خانه در به تظلم به خود سلطه حفظ براي و رفتگ قرار خوانين و مالكين شديد مخالفت مورد داشت، مالكيت
 همدستي به علناَ كه بود وي چاقوكشان حزب و بقائي مظفر دكتر اين هم باز .رفتند تقليد مراجع و عظام آيات

 را زارعين هاي خرمن اليحه اين اجراي راه در اخالل منظور به بقائي حزب افراد و شد متهم مالكين و خوانين
 103.دستگيرشد پازوكي بنام وي نوكران از يكي رابطه اين  در و زدند آتش
 حضرت حرم التوليه نايب و اراك و خلجستان قم منطقه بزرگ مالك توليت، ابوالفضل جريان، اين با زمان هم

 از بود، زده بهم سرشاري ثروت و دانست مي خود پدري طلق ملك را معصومه آستانه موقوفات درآمد كه معصومه
 در هاجنجال و هاشورش سري يك موجب كار همين اما. شد منصوب وي بجاي اتمشك و معزول آستانه توليت

 نماينده شديد، خورد زدو از پس و زدند دست تظاهرات به خيابانها در توليت نوكران و حرم خدام و گرديد قم
 سيد اله آيت مراجعت مهنگا به قم در شورش و توطئه كانون همين  وجود.ندادند راه آستانه و حرم به را دولت
 ساز حادثه ، بود قم علمية حوزة فاضل در دانشمندي علماء آگاه به مسائل سياسي و از كه برقعي مجتهد اكبر علي
 هاي خانه و ها مغازه و گرديد تبعيد و توهين گرفتار كرد، مي مراجعت صلح كنفرانس از كه سيد مبارز و شد

 آقاي ورود هنگام. است متشنج قم شهر كه است ساعت 38« كيهان، زنامهرو گزارش به .رفت غارت به وي طرفداران
 به متعلق دكاكين و ها مغازه ، متعصب مردم. گرفت در سختي زدوخورد اسالم فدائيان طالب و ايها توده بين قم شهر به برقعي
  104.»كردند غارت را چپ افراطي عناصر

 بشدت ، بود اراك و قم منطقه مالك بزرگترين كه معزول توليهال نايب توليت ابوالفضل عوامل خورد، زدو درتوطئه
 به را طلب صلح مبارز مجتهد شبانه و شد غارت پسرش كتابفروشي مغازه و برقعي اله آيت خانه. كردند فعاليت
 تشنج جو كردن غليظ براي شهرباني عوامل كه است گفتني. كردند تبعيد يزد هاي بخش از يكي به آنجا از و شيراز

 بلوا اين در و شد نوشته مصدق دولت پاي به جنايات اين همه و كردند اندازي تير ديني علوم طالب بسوي بلوا و
 جريانات همه به نسبت زمان آن تا قم علميه حوزه كه است اين در تأسف. شدند مجروح كثيري عده و كشته نفر 3
 مورد كه درآمد شكلي به علميه حوزه سياسي اقدام اولين و توجه بود بي و اعتنا بي كشور سياسي اتفاقات و

 شهر يك قم تشنج. شد وانمود دولت عليه تظاهرات عنوان به و گرفت قرار مصدق دكتر مخالفين برداري بهره
 قم حادثه تعقيب بهانه به كه بهبهاني محمد سيد اله آيت براي شد اي وسيله و برد نظامي حكومت زير به را ديگر

                                           
 . بقائي اظهارات و مجلس مذاكرات ،1331 ماه دي 25 پنجشنبه  كيهان،-103
  1331 ماه دي اول  كيهان،-104
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 ضد و درباري علماي از كه بهبهاني اله آيت خانه بين تاريخ آن از و كند تجمع به دعوت انتهر درباري علماي از
 .شد برقرار اي گسترده روابط كاشاني اله آيت خانه با بود مصدقي
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 همفصل يازد

 »1331غائله نهم اسفند «
 
 
 
 
 

 مصدق عليه 31 اسفند نهم كودتاي  شبه-1
 مرتب تشكيل و مجلس داخل در مصدق مخالفين قوي بندي دسته و شهرستانها و تهران در اغتشاشات ادامه

 از خبر همه و همه ، طباطبائي ضياءالدين سيد و مافي نظام منزل در سنا مجلس از شده رانده سناتورهاي جلسات
 آنچنان ، داشت قرار آن راس در زاهدي سرلشگر كه بازنشسته افسران كانون. داد مي دشدي مصدقي ضد اقدام يك
 نظامي فرمانداري مأمورين و انداخت مي براه ايران تودة حزب و مصدق عليه تهران در علني تظاهرات كه بود فعال
 .كردند مي حمايت  آنان از
 بودجه كسري و شد مي روبرو زاده حائري و مكي و بقائي شديد مخالفت با دولت پيشنهادات و لوايح مجلس در
 يهمه نفت مشكل حل ماندن معوق و دولت كارمندان حقوق پرداخت در دولت مالي استطاعت و قدرت عدم و

 .بود دولت مصائب و گرفتاري
 قاطعيت عدم اين. گذاشتمي باز را دربار و امپرياليسم رنگارنگ نوكران دست ، ها توطئه سركوبي در قاطعيت عدم
 و توافق و بست و بند طريق از است ممكن كه آنجا تا خواست مي زيرا ، بود مصدق طبقاتي وابستگي معلول دقيقاَ
 را مشكالت ، زنند مي پرسه شيريني هر دور مگس مانند به كه كاران سياسي بدست مشاغل بعضي سپردن و تفاهم

 قوام كاره همه و كارگردان ) سپهر علي ( سپهر الدوله مورخ گماشتن. كند فصل و حل ساالري پدر رويه و سياق به
 اما. گرفت مي سرچشمه مصدق خصلت همين از  آن كردن ملي جريان در شيالت مهم پست و رياست به السطنه

 مشترك پيشنهادات توانست نمي ايران مردم انقالبي نيروهاي قدرت محاسبه با و پيروي به مصدق دكتر كه آنجا از
. بود غيرممكن دربار و امپرياليسم براي وي حكومت ادامه ، كند تحمل و قبول نفت موضوع در را ليسانگ و آمريكا
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 آن كنترل به قادر خود فقط كه ايسليقه به بنا اما دانست مي درستي به را تحريكات اين همه مركز مصدق دكتر
 اله آيت كه 1331 ماه دي از و بود ها ئهتوط اين همه مركز دربار مصدق دكتر نظر از. خاستباشد، به مقابله برمي

 مجلس نمايندگان بين در دربار تحريكات ، كرد شروع مصدق با را علني مخالفت مجلس رئيس بعنوان كاشاني
 ، آسيا مرد هاي روزنامه در آن خبر و يافت ادامه كاشاني  اله آيت با عالء حسين هاي مالقات شد و بيشتر

 .شد منتشر مروزا باختر و خبر ،  ها خواندني
 روزنامه. برساند ايران ملت اطالع به مستندي و مشروح نطق طي را ها توطئه همه كه گرفت تصميم مصدق دكتر

 مقاالت نجميه بيمارستان تخت از خالصي و نسبي بهبودي از پس كه فاطمي دكتر زنده ياد مديريت به »امروز باختر«
 مجلس نمايندگان از تن 7 كه موقعي بعدازظهر 5 ساعت ديروز«  :داد خبر نوشت، مي گران توطئه عليه شديدي و تند
 گفت عالء يافتند، حضور دربار در جاللي ، سيدجوادي حاج ، پارسا ، ميالني ، معظمي دكتر سنجابي، دكتر ، شايگان دكتر يعني

 ، برسانند ايران ملت باستحضار فاشر واالحضرت و مادر ملكه علياحضرت باره در را مطالبي دارند نظر در مصدق دكتر آقاي: 
 نمايندگان همين »باخترامروز« روزنامه تصريح به  105.»شوند منصرف كار اين از ايشان كه كنيد اقدامي آقايان خوبست
 بهتر را ماجرا مجلس در مصدق مرحوم. دادند را وشاه مصدق مالقات ترتيب و شدند مانع سخنراني از را مصدق
. فرستادند را واالتبار الدوله حشمت و عالء آقايان شاه. بكنم رفراندومي دارم خيال كه دادم پيغام اهش به « گفت، و داد توضيح

 دارم تصميم گفتم شاه شاهد به. باشند داشته حضور شاهد عنوان به كه كردم تعيين را خود دولت نمايندگان از نفر سه هم من
  چه بودند اينجا وقتي پهلوي اشرف واالحضرت كه بگويم مردم به. مايمن مستحضر كشور جريانات از را مردم و بكنم رفراندومي
 مي را بختياري قضاياي چنين هم ، تراشيدند من كار سر موانعي چه مادر ملكه علياحضرت و كردند من حق در كارهائي

  106.»گويم
 از خبر پرده بي و صريح اما رناپيگي و دير چند هر »امروز باختر« روزنامه ، مصدق دكتر گيري جبهه اين موازات   به

 مصدق حكومت از مردم« خواست مي مصدق دكتر از مشروحي مقاله سر طي و داد اغتشاشات و تحريكات منشاء
 »باخترامروز« فقط ملي جبهه به وابسته هاي روزنامه از . »سازد رسوا را تحريك هاي كانون و اصالحات موانع دارند انتظار
 و »آينده بسوي« هاي روزنامه كه حالي در  ، نوشت مي مصدق و شاه اختالف اساس رةدربا مطالبي گريخته  جسته

 .كردند مي تشويق و تحريك فساد هاي  ريشه كندن و دربار و شاه عليه مبارزه به را مردم »شهباز«
 ده يادزن و واداشت درستي موضع اتخاذ به را مصدقي بين واقع جناح ايران تودة حزب درباري ضد مبارزات فشار
 چه به ها پول اين شود معلوم بايد. است اختالف موضوع اختصاصي امالك عوايد و دربار بودجه« : نوشت فاطمي دكتر

 آنرا ميليون 6 كه است تومان ميليون 25 دربار بودجه حاضر حال در شود مي مصرف ترتيب چه به و !؟شود مي داده اشخاصي
 ، بشود كامل تصفيه دربار بايد  است رضوي قدس امالك عايدات از بقيه و پهلوي كامال از ميليون 12 و كند مي تأمين دولت

 خالصه بطور و است شده مملكت داخل در الهه ديوان و امنيت شوراي در مصدق دكتر حضور موقع در كه تحريكاتي

                                           
 .1331 اسفند 4 ،امروز باختر -105

 .1331 اسفند 6 امروز باختر - 106
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 ريشه يك را همه يوستهپ وقوع به خارج در چه و مجلس داخل در چه مصدق دكتر زمامداري ماه 22 طول در كه تحريكاتي
 107.»است   داشته دخالت آن در دربار مستقيم غير و مستقيم بطور و كرده سيراب باال هنگفت بودجه ريشه را آن و بوده
 از شاه كه شد اين بر قرار زيادي مذاكرات از پس و كرد واهمه مصدق دكتر تهديدات اين از الظاهر علي دربار
 قطب و شد مي گران توطئه از خالي دربار تقريباَ بودند، شده اخراج كه هم درما ملكه و اشرف و شود خارج كشور

 بودن خطا ديگر بار يك و بود قضيه ظاهر اين اما .شد مي حركت بي موقتاَ امپرياليسم عمال و مرتجعين محور و
 كه دانست مي قبل روز چند از مصدق دكتر. كرد آشكار را مصدق دكتر پارلماني و ديپلماتيك بندهاي و زد مشي
 مصدق در بازنشسته افسران توطئه افشاي طريق از ايران تودة حزب را اطالع و علم اين و است كار در اي توطئه
 گر توطئه محافل و افراد »شهباز« و »آينده بسوي« روزنامه مداوم و مرتب بطور 1331 ماه شهريور از زيرا ، كرد ايجاد

 سرلشگر 1331 ماه اسفند 7 روز دولت كه شد موجب اطالعات مينه ، كردند مي معرفي مشخصات همه با را
 .كند توقيف را زاهدي

 روزنامه. بود بختياري به رهبري ابوالقاسم خان بختياري ايل  ازايتجاسر تيره و توطئه با كامل ارتباط در توقيف اين
 اصرار اين   108.كند فاش را طئهتو هاي ريشه كه خواست  مي مصدق دكتر از مصراَ اسفند نهم روز »امروز باختر«

 ايران تودة حزب و دانستند مي همه را توطئه هاي ريشه زيرا ، بود العارف تجاهل نوع يك خود فاطمي مرحوم
 نشان آنرا كردن خشك راه و بود كرده فاش را توطئه درخت ميوه و تنه و شاخه و ريشه مكرر و مستمر بطور
 مستلزم كه قاطع اقدامات به زدن دست از آن بين واقع و راديكال بخش حتي مصدق طرفداران گروه اما. داد مي

 يك انجام و دموكراتيك جو استقرار و كليه نيروهاي مترقي و ملي و مردمي با منطقي ارتباط و پيوند و نزديكي
 و داركج سياست و زدن ميخ به و نعل به و گوئي كلي به ناچار به و كرد مي خودداري ، بود عميق اصالحات سري

 ضد مختلف هاي دسته با اتحاد و ائتالف و گيري پي و قاطعيت ارتجاع جبهه در كه اندازه آن. شد مي مريز متوسل
 ابراز و ايران از خروج به شاه تمايل اين بنابر. نداشت وجود مصدق طرفداران جبهه در ، داشت وجود مصدقي
 تقويت به مصدق دكتر تعهد بشرط دولت به سلطنتي امالك عوايد واگذاري و مصدق دكتر به اطمينان و اعتماد
 اما. داد فيصله آميز مسالمت بنحوي را كار ، ايران تودة حزب آزادانه فعاليت از جلوگيري و مشروطه سلطنت بنيان
 :داد گزارش چنين را واقعه جريان خود مصدق دكتر. نبود بيش دامي قرارها و قول اين

 حركت شنبه پنج روز صبح شد قرار شدم شرفياب شاه حضور من. كردند مسافرت به مايلت اظهار همايوني اعليحضرت بعداَ«
 عقب و تغيير اين 109.»شد مبدل 10 ساعت به بعد ، بود زود صبح قرار. كنند مي حركت شنبه روز كه دادند پيغام بعد. كنند

 افرادو آوري جمع براي يكاف فرصت و شود پياده اسفند نهم نقشه كه بود منظور اين براي مسافرت انداختن
 .آيد بدست معركه كارگردانان

                                           
 اسفند 4 ،امروز باختر - 107

 اسفند 9 ،امروز باختر - 108
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 9 و كند تهيه دالر هزار ده مسافرت انجام براي« كه كرد وادار را مصدق. بماند مخفي مسافرت اين آنكه براي شاه تظاهر
 را مراهانشه و شاه مسافرت هاي پاسپورت و بسپارد عالء حسين به را نقد پول دالر هزار و خارجي هاي بانك حواله هزار

 سي دوست عالء حسين 110.»بفرستد دربار به و كند مهر و بچسباند ها پاسپورت به را ها عكس و كند آماده و تهيه شخصاَ
 تعهد دولت و شاه شهود و جلسه در حضار از ، بود خواهي خير و آزاده و دموكرات مرد وي بنظر كه مصدق ساله
 و بهبهاني خانه به را مسافرت خبر روز همان در اما. نشود هگفت اعليحضرت مسافرت خبر كسي به كه گرفت مي
 دكتر. بياندازند راه شاه مسافرت از جلوگيري بمنظور بلوائي شدند مأمور بازنشسته افسران كانون و داد كاشاني آيت

 كرد تلفن بمن بهبهاني اله آيت شب«: داشت اظهار مجلس در بود شده مات و گيج مسافرت خبر افشاي از كه مصدق
 .»كنم تكليف تعيين شاه براي توانم نمي من گفتم. كنيد نمي جلوگيري چرا دارد مسافرت قصد شاه كه
 و بهبهاني خانه در كاخ جلوي در معين افراد تجمع براي گيري پي و مرتب جلسات جمعه ظهر تا پنجشنبه روز از

 اعالم از خود خاطرات ذكر با روزها ينا در زاده حائري. شد تشكيل مجاهد مسلمانان مجمع و كاشاني اله آيت
 صدور به تحريك را كاشاني  اهللاآيت شاه، احمد از صيانت و نگهداري در علماء همت و رضاخان توسط جمهوري
 همديگر و داشت بهبهاني خانه با اي صميمانه روابط كه گر حيله و انداز هم مردپشت اين .كرد  شاه نفع به اعالميه

. داشت عهده به مجلس در را مصدق دولت به حمله كارگرداني و رهبري ، كردند مي داص گرامي عموي پسر را
 سرقبر و اعدام ميدان از اي عده 1331 اسفند 9 شنبه روز صبح كه كشيد آنجا به سريع و مرتب جلسات اين نتيجه
 را بازار گويان شاه باد زنده و كردند حركت بازار طرف به يخي رمضان و طيب رهبري به السلطان امين ميدان و آقا

 ميدان طرف از . شدند ملحق جماعت اين به عشقي احمد همراه مخ بي شعبان گروه كردندو تعطيل به تهديد
. كردند حركت شاه كاخ طرف به غفاري پري و اعتضادي ملكه همراه نو شهر قلعه هاي فاحشه اي  عده قزوين
 شاه« روزنامه مدير كه شهرباني اخراجي كارآگاه معيني داحم و امامي جمال همراه صابر بيوك و شاهنده عباس
 در. افتادند براه گويان شاه باد زنده طاهر و كاوسي عباس بنام، چاقوكش اي عده همراه مخبرالدوله از ، بود »دوست
 روهگ اين. داشتند عهده به را چاقوكشان حفاظت و حمايت هاپاسبان و نظامي فرمانداري مأمورين مسيرها اين همه
 با خداحافظي از پس و بود مرمر كاخ در زمان اين مصدق دكتر. كردند اجتماع مرمر كاخ جلوي در پراكنده هاي
 كاخ افسران از يكي توسط و ديد را بدست چماق و چاقو اوباش و خشمگين جمعيت كه شد اش خانه عازم شاه
 .رفت پهلوي شمس ساختمان به
 و شاغل افسران و منصبان صاحب كه شود مي معلوم »امروز باختر« ، »العاتاط« ، »كيهان« هاي روزنامه مطالعه از

 شازده ، بختي شاه سپهبد عكس و اسامي. داشتند شركت مصدقي ضد تظاهرات در اونيفورم با ارتش بازنشسته
 تاج باشگاه رئيس خسرواني سرگرد ، رحيمي سرهنگ ، گرزن سرلشگر ، فردوسي خيابان فروش اسلحه دولتشاهي

 ناجي، توپخانه سرهنگ ، تهران هاي زورخانه و تاج باشگاه كش عربده و منحرف و مسلك الت ورزشكاران مراهه
 سرهنگ و گيالنشاه سرتيپ ، نقدي سرهنگ ، معيني سرلشگر ، اصالني سرهنگ ، دولو سرهنگ ، كياني سرهنگ
 دبيرستان آموزان و دانش د سلطنتيگار هايازگروهبان اي عده و داشتند بدست را شاه عكس كه حالي در محرّري
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نظاميان  هوگر اين .هاي كيهان و اطالعات چاپ شده استكردند، در روزنامه مي ارتشي هاي كاميون سوار را نظام
 دست و شده سياسي مبارزات ميدان مرد اكنون كردند  فرار نماز چادر و زنانه لباس با 20 شهريور در كه گرآشوب

 .زدند مي تظاهر به
 بزرگترين و شد منصوب بيمه شركت رياست به مرداد 28 كودتاي از پس كه »آسيا« روزنامه مدير صيرفي ردكت

 حمله در »داد« روزنامه مدير نوري عميدي و غفاري پري ، رشتي مهين همراه ، كرد را ها برداري كاله و ها دزدي
 به پرور فاحشه پرست شاه افسران اهراتتظ ميان در حميدرضا شاپور. كردند مي تابي بي مصدق خانه به هجوم و

 گروه اين. كنيد يكسره را كار كه كرد تحريك مصدق خانه به هجوم و حمله به را مردم و آمد جمعيت وسط
 طوس افشار كننده بيهوش و قاتل و بقائي مظفر شفيق يار ، منزه دكتر كه سرتيب ارتش بهداري جيپ با ، توانستند

 اين از عكسي »اطالعات« و »كيهان« روزنامه. بشكنند را مصدق خانه آهني در ، بود هگذاشت مهاجمين اختيار در ،
 .»خواهم مي را سرمصدق فقط« كه است  نوشته مخ بي شعبان قول از آن زير و كرده چاپ ماجرا
 ردربا و گردد يكسره وي كارحكومت و شود كشته اوباش و اراذل هوگر اين توسط مصدق دكتر كه بود اين برنامه
 از اوباش و اراذل گروه اين. آيد بهم قضيه سروته و كند منعقد برايش اي فاتحه و ختم مجلس تأسف ابراز بعنوان
 اله آيت آوردن با و بودند كرده قرق را مصدق منزل اطراف خيابانهاي همه گذشته شب از پاسي تا صبح 11 ساعت
 توسط مجلس در ها سازي صحنه اين نظير. شدند شاه خروج مانع بالخره صحنه به نوري بهاءالدين شيخ و بهبهاني

 از شاه زد مي فرياد ميراشرافي كه حالي ودر شد چيده بقائي مظفر و فرامرزي عبدالرحمن و زاده حائري ابوالحسن
 تشكيل خصوصي جلسه كه كردند وادار را مجلس رئيس نايب رود، مي بين از هم مملكت استقالل رود،مي ايران
 دسته ، است بهتر بپردازيم مراسله و مكاتبه به اينكه بجاي« ورامين تحميلي وكيل فرامرزي عبدالرحمن شنهادپي به و بدهد
 111.»شويم اعليحضرت مسافرت مانع و شرفياب جمعي

 كه را اي نامه و گرديد شرفياب سلطنتي كاخ در كاشاني اله آيت فرزند كاشاني مصطفي سيد« :كيهان روزنامه نوشته به
. بود مسافرت از انصراف تقاضاي نامه موضوع   112.»نمود تقديم ملوكانه حضور به بود نوشته كاشاني اله آيت حضرت

 ، بود بسته بخود را شرق نهضت جمعيت رهبري عنوان كه كاشاني ابوالمعالي سيد نام به كاشاني اله آيت ديگر پسر
 *.شد چاپ »اطالعات« و »كيهان« ايه روزنامه در و كرد منتشر شاه از حمايت در باالئي بلند اعالميه
 تظاهرات اخبار انعكاس و دربار از حمايت در آنچنان »اطالعات« روزنامه ويژه به روزنامه دو اين كه است گفتني
 خواست مي مردم از »امروز باختر« روزنامه كه كردند مي كوشش و جديت پرست شاه افسران و اوباش  پرستانه شاه
 اله آيت اين .كنند خوداري درباري پارة ورق آن خريدن و خواندن از و كرده تحريم را »اتاطالع« روزنامه خريد كه

 و كاشاني اختالف و معركه بياران آتش از يكي و بود خورده شكست ساوه انتخابات در كه مقام و جاه فريفته زادة
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 براي دكاني شرق نهضت و اسالم از مصدق دكتر مخالفين همه با گسترده روابط برقراري ضمن ، بود مصدق
 ايادي و عوامل بعضي بدست مخرب سياست يك« كه بود مدعي و كرد مي حمايت شاه از علني و بود ساخته خودنمائي

 قصد بناچار مملكت پادشاه كه اند آورده فراهم را موجباتي هست اينك كه آنچه از بيش مرج و هرج ايجاد منظور به داخل
 ميان از ملي وحدت اركان از يكي و مردم اتكاء نقاط از يكي خطير و حساس موقع اين در يدور اين با و كند ميهن از دوري
 و ملت از خطير موقع اين در را شاه دوري معني و دريافت را اسرار حقيقت ايران رشيد و هوشيار ملت خوشبختانه. برود

 حقايق به وارد و پرست ميهن رجال از جمعي راهنمائي به و كرد درك را پليد و شوم نيت و واقعي مقصود و فهميد مملكت
 كه شرق نهضت جمعيت اينك. گرديد شوم نيت اين انجام از مانع خود قيام با و خاست پا به (!!) ملي احزاب كمك سياست و

 تعقيب ايران، ملت به تبريك ضمن داشت، عهده به را بزرگي نقش ايران ملت دشمنان خائنانه نيت اين اجراي از جلوگيري در
 جمعيت رهبر. است خواستار اند داشته مملكت به را خيانت بزرگترين قصد نقشه اين اجراي و طرح با كه را كساني قانوني
  113.»كاشاني ابوالمعالي سيد -شرق نهضت
 زاده اله آيت كه ملي احزاب آن. ندارد ابهام هيچگونه جاي كه دارد صراحت شاه از حمايت در آنچنان اعالميه اين
 _بقائي زحمتكشان حزب از بودند عبارت ، اند داده نجات سقوط خطر از را مملكت كه ، كند مي اشاره آنها به

 جمعيت ، آوارگان جمعيت ، بازنشسته افسران كانون ، اعتضادي ملكه رهبري به ذوالفقار  جمعيت-سومكا جمعيت
 مدير كرباسچيان عبداله رهبري هب جهاد فدائيان اسالم گروه همراه كه شرق نهضت جمعيت و سومكا حزب ، آريا

 و ها مخ بي شعبان همراه  و آمدند ها خيابان به او تخت و تاج و دربار بقاء و شاه از حمايت به »ملت نبرد« روزنامه
. كردند تقال خائن شاه نگهداري در ، بودند يك درجه و ممتاز خيانت و جنايت در يك هر كه اي بازنشسته افسران

 كاشاني اله آيت منزل در مصدق دكتر مخالفين از اي عده پسندانه، شاه غارتگريهاي و هراتتظا اين موازات به
 اله آيت حضرت منزل ديشب شب نيمه تا اسفند نهم روز صبح از« :كيهان روزنامه نوشته به و شدند جمع مجلس رئيس
 به ساعت هر آبادي قنات شمس آقاي. بودند ردهك اجتماع آنجا در نمايندگان از اي عده ، بود فعاليت مهم مراكز از يكي كاشاني
 همه از. رسانيد مي اله آيت عرض به و كرد مي كسب جديدي اطالعات خود طرفداران و دوستان و همكاران از تلفن وسيله
 حيات با است خطر در مملكت كرد مي فرياد و بود عصباني خيلي كه  بود تبريز وكيل بهادري آقاي دولت به تر مخالف
 ناگزير مملكت شاه كه است وضعي چه اين ، كنم مي استيضاح را دولت و مجلس روم مي فردا من ، كنند مي بازي تمملك
 عيد ايام براي خواهرانشان و مادر كه اند كرده توصيه مصدق دكتر به همايوني اعليحضرت ام شنيده. برود بيرون مملكت از شود
 حضور در كه مجلس رئيس نايب ذوالفقاري محمد آقاي. است نكرده وافقتم مصدق دكتر ولي بيايند تهران به بازديد جهت
 114.»دارد مملكت اول شخص به احتياج مملكت امروز گفت مي بود، كاشاني اله آيت

 گردهمائي براي شد اي وسيله كاشاني مرحوم خانه در ميراشرافي و بهادري مانند انگليسي معروف وكالء تجمع
 سيد (بهبهاني اله آيت پسران« كه نوشت »كيهان« روزنامه آن فرداي از و كاشاني اله آيت خانه در مصدق مخالفين همه
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 بهبهاني اله آيت با كاشاني اله آيت فردا كه شد قرار و كردند مالقات كشاني اله آيت با   * )بهبهاني مهدي -بهبهاني جعفر
   115.»كند مالقات
 و يار دربار بدبختي لحظات و ادوار همه در و بود درباري اءعلم سردسته و رئيس كه بهبهاني محمد سيد اله آيت

 حقير كه دارند اطالع ايماني برادران عموم« كه شد مدعي با تزوير و ريا و محيالنه ، شد مي درباريانش و شاه مددكار
 مسافرت ناگهاني خبر رانتشا از غفلتاَ ديروز(!!!) نميشوم جريانات اين وارد المقدور حتي و نداشته دخالتي سياسي امور در

 به وحشت نهايت با آنها. كردند مراجعه بمن اصناف و بازار اهالي و اعالم علماء از اي عده خارج به همايوني اعليحضرت
 اصناف و بازار اهالي و اعالم علماء آن  116.»كنم منصرف مسافرت از را اعليحضرت كه داشتند تقاضا و مراجعه اينجانب

 هاي مصاحبه و ها عكس و اسناد شهادت به ، بودند كرده مراجعه مزور و مزدور وحانير اين به زده وحشت كه
 مصدق منزل غارت قصد به تهران فواحش همراه بدست چماق كه بودند بازنشسته افسران و اوباش مشتي ، موجود

 سخنگوي طميفا حسين دكتر تصريح به بهارمست سرلشگر مدت اين تمام در. بودند آمده خيابان به وي قتل و
 فاطمي حسين همراه مصدق دكتر ناچار به و كرد خودداري مصدق خانه مدافعين به كمك از ارتش ستاد در دولت

 توسط كه تيراندازي در. شد پناهنده مجلس به سپس و رفت ارتش ستاد به و كرده فرار خانه ديوار از نردبام با
 :كيهان روزنامه نوشته به كه. رسيد بقتل رضائي محمود بنام اوباش از يكنفر گرفت، صورت مصدق خانه نگهبانان

 شكافي كالبد براي او جسد. داشت نام رضائي محمود مقتول و شد كشته نفر يك مصدق خانه به هجوم و حمله هنگام ديروز«
 شانه روي. تاس شده كوبي خال عاشقانه اشعار او دست روي و است خال از پر او بدن تمام. شد حمل قانوني پزشكي اداره به
 117.»است گرديده كوبي خال ستاره و تاج سپهبدي درجة نيز او

 مانند درباري وكالي همراه بقائي دكتر كه شد كشته طالقاني احمد نام به زحمتكشان حزب اوباش از نفر يك
 .بردند بابويه ابن تا را او جسد ميراشرافي و هدي علي فضل ، حميديه ، بهادري

لرزيد  مي جويان عربده و چاقوكشان اين پاي زير در تهران مركزي خيابان شب هاي نيمه ات اسفند روزنهم صبح از
 نايب ذوالفقاري محمد ، ملي نهضت فراكسيون نمايندگان از گروهي تجمع و مجلس در مصدق دكتر حضور و

 مي ايتحك توطئه عمق از داد مصدق دكتر كه توضيحاتي. كرد ناچار خصوصي جلسه تشكيل به را مجلس رئيس
 تعويق به و است كرده مال بر عالء حسين را معدوم شاه مسافرت بودن محرمانه مدار و قرار كه داد نشان و كرد

 به توسل و حقايق بازگوكردن و اعالميه انتشار به مصدق دكتر تهديد. است بوده نقشه و برنامه برابر مسافرت افتادن
 .كرد نگران را مجلس نمايندگان رفراندوم
 كنم مي رفراندوم حتماَ و ملتم وزير نخست من ، شاه وزير نخست نه و ام مجلس وزير نخست نه من« : گفت صريجاَ مصدق

 .»كنند انتخاب را يكي دربار و دولت بين مردم تا ،
                                           

 حساس مقامات همه در و شدند ايران سياسي كارگردانان از مرداد 28 كودتاي از پس بهبهاني مهدي و بهبهاني جعفر سيد - *
 .دار سلطنتي داشت و سرمايه شاه در دست مهدي بهبهاني بود و عنوان خزانهكرند رخنه مملكت
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 به مردم دعوت و مجلس در خوابيدن از مصدق دكتر و كشانيد مصالحه به را كار نمايندگان از تعدادي درمياني پا
 و مناسب هاي پاسخ ، كرد حمله مصدق دكتر به بشدت زاده حائري آنكه با و كرد خودداري صحنه رد حضور
 حسين درمياني پا. كرد مصدق دكتر از اي جانانه حمايت شايگان دكتر روانشاد. شنيد شايگان دكتر مرحوم از تندي
 شب 5/11 ساعت مكي حسين همراه قمصد دكتر« :كيهان نوشته به و كند مراجعت بمنزل كه كرد راضي را مصدق مكي

 طوالني مذاكرات اين  118.»بود شاه خدمت در شب نيمه 3 تا 12 ساعت از مكي حسين آقاي و كرد مراجعت اش خانه به
 و نقشه با آهنگي هم و تجمع بصورت اسفند نهم روز فرداي از آن آثار اما .نشد فاش هيچگاه ،خلوت شب نيمه
 .گرديد اياننم مصدق مخالفين شده ريزي طرح

 اطراف در ها رجاله تجمع و شاه مسافرت ماجراي اجراي از هدف كه دهد مي نشان اسفند نهم حوادث بررسي
 كه »داد« روزنامه مدير نوري عميدي. است بوده مصدق دكتر قتل و سرنگوني قصد به مصدق خانه به حمله و كاخ
 سرلشگر معاون مرداد 28 كودتاي از پس و بود هپيوست دشمن اردوي به زمان اين و بود ملي جبهه موسسين از

 28 به كار كردند مي تصرف را راديو مردم اسفند نهم در اگر«: نويسد مي خاطراتش در شد، دولت سخنگوي و زاهدي
 مصدقي ضد هاي گروه بين كامل آهنگي هم كه آنجا از اما   119.»يافت مي خاتمه موضوع روز همان و رسيد نمي مرداد
 تنها ، دهد مي نشان 1331 اسفند نهم وقايع اخبار و ها روزنامه بررسي همين. خورد شكست توطئه ،نداشت وجود
 و كيهان روزنامة. بود ايران تودة حزب ، كرد اقدام توطئه محل و نشاني و نام ذكر با گران توطئه عليه كه نيروئي

 طرف از كه حالي در موضعي هاي ميتينگ برپائي با ايران تودة حزب به منتسب افراد كه دارد تصريح اطالعات
 اعالميه و دادند مي شعار !! سلطنتي مشروطه رژيم عليه ، خوردند مي كتك پاسبانان و نظامي فرمانداري مأمورين
 120.است استعمار ضد واحد جبهه تشكيل توطئه با مقابله راه تنها كه زدند مي فرياد و كردند مي پخش

 يك تظاهرات. آمدند ها خيابان به ، بود شده منتشر حادثه اخبار كه اسفند نهم وزر فرداي از مصدق دكتر طرفداران
. داد فراري بودند شده جمع مجلس مقابل در اسفند دهم در كه را درباري اوباش مصدق، حمايت به مردم پارچه
 رضوي احمد مهندس. شد آورده پائين مردم توسط كه كردند نصب مجلس در سر باالي را شاه عكس پرستان شاه
 كرد معزول ، كرد مي حمايت پرستان شاه از علني كه را مجلس گارد فرمانده زاهدي سرهنگ مجلس، رئيس نايب

 دارد اعزام مجلس محافظت براي را اي شايسته افسر كه خواست )ملي دفاع وزير( مصدق دكتر از اي نامه طي و
 اله آيت شديد مخالفت با انتصاب اين اما. شد منصوب سمت اين به سخائي محمود سرگرد شهيد مرحوم كه

 كاشاني اله آيت گرفت، در رضوي مهندس و ذوالفقاري محمد بين كه تندي دعواي از پس و شد روبرو كاشاني
 كه موقعي تا دارد دستور و است ذوالفقاري محمد عهدة به وي غياب در مجلس امور اداره كه كرد اعالم رسماَ

 مجلس جلسات تشكيل از نشود احضار دفاع وزارت به سرگردسخائي و نكند مراجعت مجلس به زاهدي سرهنگ
 و بركنار مجلس گارد رياست از سخائي سرگرد كاشاني اله آيت پافشاري اثر در سرانجام و. گردد جلوگيري
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 همه حمايت آن و كاشاني اله آيت نمائي قدرت اين. شد منصوب كاشاني اله آيت انتخاب به بنا قاضي سرهنگ
. كند ساقط را مصدق دولت تواند مي مجلس وسيله كه به كرد مطمئن را دربار مصدق، دكتر مخالفين از بهجان

 توطئه اتهام به كه زاهدي سرلشگر از مكي حسين كه بود رسيده بحدي زمان اين در مصدق مخالفين نمائي قدرت
 كه گفت كيهان روزنامه مخبر به وي با مالقات از پس و آورد بعمل عيادت بود، توقيف شهرباني در دولت عليه

 121.است من دوستان از زاهدي سرلشگر
 گروه دو بين و كرد قطعي مصدق دكتر با را كاشاني اله آيت جدائي اما خورد شكست آنكه با 31 اسفند نهم توطئه

 اي اعالميه .كنند اقدام ملي نهضت و مصدق عليه متحداَ تا كرد ايجاد تفاهمي و توافق سنتي و سياسي روحانيون از
 را اختالف و كنند كار مشتركاَ كه خواست مي دربار و دولت از شد منتشر بروجردي اله آيت مرحوم جانب از كه

 مي نشان  اعتنائي بي بدان الظاهر علي كه دنيوي امور به كم كم دربار از علني داري جانب بدون و بگذارند كنار
 آيت روحاني رياست حوزه در بهبهاني اله آيت نفوذ كه بود معلوم پيش زا  اما. گرديد ماجرا وارد و كرده توجه داد،
 جدائي مفهوم و معني به مصدق دولت از كاشاني اله آيت جدائي. دهدجهت مي دربار بنفع را كار بروجردي اله

 خود اجتماعي و طبقاتي هاي گيري موضع حسب بر ايران روحانيت زيرا نبود ملي نهضت از روحانيت كامل
 »شاهد« روزنامه در بقائي مظفر دكتر شديد تبليغات مقابل در و است نداشته واحدي كليت و يك پارچگي چگاههي
 علميه جامعه بنام تهران مشهور علماء از اي عده ، است كرده اميد سلب مصدق دكتر از روحانيت كرد مي اعالم كه

 باختر« روزنامه در كه كردند صادر مشروحي ميهاعال اسفند نهم واقعة فرداي در مصدق، دكتر پشتيباني به تهران
 احمد ، الزنجاني الموسوي رضا ، قمي الرضوي علي ، رسولي باقر شيخ حاج آقايان اسالم حجج و شد چاپ »امروز

 موسوي اصغر علي ، نبوي محمد سيد ، طالقاني الدين يحيي سيد ، نوري بزرگ آقا حاج ، شهرستاني غروي حسين
 شبستري االسالم حجت همراه و كردند امضاء آنرا رضوي صادق محمد سيد و طهراني مدرس نابوالحس ، جزايري

 از ، بودند روحانيت كسوت در كه قزوين نيز و تبريز نمايندگان ميالني و جاللي و جوادي سيد حاج و انگجي و
 .كردند حمايت مصدق

 به اعتراض آنكه با و بود ها دخالت آن اهدش خود مصدق دكتر و پيدا اسفند نهم غائله در هندرسن دست آنكه با
 آمريكا خارجه امور وزارت و سيا سازمان  نقش.بگيرد قاطع تصميم توانست نمي اما ، بود كرده هم هندرسن رويه

 محرمانه هاي مالقات و شاه از طرفداري .دانستند مي اسفند همه نهم غائله ايجاد در را هندرسن و دخالت شديد
 سفارتخانه هاي دسيسه متصدي آمريكا سفارت كه دانست مي او. نبود مخفي مصدق دكتر ديد زا هندرسن با عالء

 به دست ملي حكومت عليه آمريكا سفارت پناه در آنها داخلي عوامل و انگليسي جاسوسان و است شده انگلستان
 وزارت. كرد مي محتسا و تساهل هندرسن به نسبت و بست مي را خود چشم همه اين با. اند زده شورش و بلوا

 اين و بودند مصدق العمل عكس منتظر اضطراب و تشويش و ناراحتي با آمريكا ملي امنيت وشوراي آمريكا خارجه
 شدت آنكه براي. است معلوم خوبي به آمريكا ملي امنيت شوراي مذاكرات جلسه صورت از تشويش و اضطراب
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آمريكا در اين  خارجي روابط اسناد كتاب 312 شماره سند شود، معلوم ايران حوادث از آمريكا دولت اضطراب
  .است گويا زمينه
 .مربوطه مقامات رويت براي فقط -سري به كلي
 .گرديد تشكيل زير اشخاص حضور با ملي امنيت شوراي پنجمين جلسه و سي و يكصد
 امنيت رئيس دفاع، وزير خارجه، وزير جمهوري، رئيس معاون. داشت عهده بر را جلسه رياست كه متحده، اياالت جمهور رئيس

 مشاور اطالعات، مركزي سازمان رئيس مشترك، ستاد رئيس واندنبرگ ژنرال بودجه، رئيس داري، خزانه وزير همچنين مشترك،
 دبير ارتش، با جمهوري رياست رابط افسر سرد، جنگ عمليات براي جمهور رئيس ويژه مشاور ملي، امنيت در جمهور رئيس

 مطرح نشست اين در كه اي عمده مسايل كلي گزارش .داشتند حضور جلسه اين در او معاون و ملي منيتا شوراي اجرايي
 :است زير شرح به آن خالصه شد اتخاذ كه مهمي تصميمات و گرديد

 اياالت منيتا بر كه ايران تحوالت  ]بود استالين مرگ از رواني برداري بهره در متحده اياالت برنامه و استالين بيماري اول نكته[
 .    بخشيد مي تأثير متحده
 بار يك شاه كه نيست ترديدي گفت و كرد ايران اخير روز سه دو تحوالت درباره گزارشي دادن به شروع دالس آقاي آنگاه
 را اوضاع كنترل نزديك آينده در مصدق كه است اين كنوني انداز چشم و داد دست از را اوضاع گرفتن اختيار در فرصت ديگر

 كه را آنچه نابودي ترتيب او كه كرد بيني پيش توان مي است شده كاسته اعتبارش و قدرت از چند هر. داشت خواهد دست رد
 و زند مي حرف توده حزب خطر از دالس. بيندازد تله در را كاشاني كرد خواهد سعي و داد خواهد مانده باقي شاه موقعيت از
 در ها كمونيست مخفي راديو اما گفتارهاي كند مي پشتيباني مصدق از التاَعج خودش خاص داليل به توده حزب گويد مي

  .....دارد شاه ضد لحن بشدت ايران اخير دادهاي روي درباره ايران مرزهاي شمال
 تصميم واقعاَ ها شوروي اگر كه رسيده نتيجه اين به كه است مديدي مدت اكنون كه داشت اظهار پاسخ در جمهور رئيس سپس
 منطقه به اعزام براي كافي اندازه به سرباز ما! ؟ داشت خواهد وجود شان برابر در جدي مانع چه كنند تسخير را ايران بگيرند
 استفاده قوي احساس با و هوشيارانه بسيار ايران در را خود بازي ها شوروي و كنيم جلوگيري ها كمونيست تسلط از تا نداريم

 خط سه دالس آقاي. بدهد سئوال اين به پاسخي بتواند مشترك ستاد شايد كه كرد يشنهادپ دالس آقاي دهند مي انجام زمان از
 از قبل را هندرسون كه است اين مشي خط نخستين. دارد بر در خطراتي سه هر كه ساخت نشان خاطر و كرد پيشنهاد مشي
 و ديده آسيب اي نوميدكننده نحو به مصدق در سفيرمان نفوذ. كنيم احضار واشنگتن به كند اخراج ايران از را وي مصدق اينكه

 .....كنيم احضار را او كنند بيرونش لگد با آنكه از قبل است بهتر بنابراين
 جدا انگليس سياست از را خودش سياست ايران در مجدد محبوبيت كسب منظور به متحد اياالت كه است اين مشي خط دومين
 دالس آقاي. نيستند ما ارشد شريك ها انگليسي و نداريم مساعي تشريك انگلستان اب ما مگر پرسيد دفاع وزير ويلسون آقاي. كند

 ژنرال جمهوري رئيس اند شده خارج ايران از ها انگليسي اكنون ولي داشت وجود مشاركت اين اواخر اين تا داد پاسخ
 آن بر عالوه و بگذاريم احترام اند دهكر ايران در ها انگليسي كه عظيمي گذاري سرمايه به بايد ما كرد نظر اظهار آيزنهاور
 دارد امكان متحده اياالت براي. است بوده منطقي كامالَ قبلي پيشنهادات برخالف مصدق به آنان پيشنهادات آخرين كه بپذيريم

 ويلسون يآقا. كند رابطه قطع و بيفتد در انگلستان با خواهد نمي مسلماَ ولي دهد انجام ايران در بداند الزم كه را كاري هر
 .كرد اعالم نظريه اين با را  خود صد در صد موافقت
 را ايران حال هر در روسيه كه است شده متقاعد اكنون دالس آقاي كه فهميده درست آيا. پرسيد داري خزانه وزير هامفري آقاي
 جمهوري رئيس .آري : داد پاسخ دالس آقاي هستيم؟ ايران دادن دست از حال در ما ديگر عبارت به يا و آورد خواهد چنگ به
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 ساير كردن قرباني لزوم بر داللت اين ولي. آوريم حركت به ايران سوي به را خود نيروهاي توانيم نمي ما كه كرد نظر اظهار
 ايران مورد در اقدام اين دشواري. فرستاد كشورها اين از بعضي به را آمريكايي سربازان دارد امكان ، ندارد خاورميانه كشورهاي

 حال در شوروي با را خودمان ما صورت آن در. بكشد پيش را ايران به تجاوز عدم و مودت عهدنامه شوروي كه است ينا
 *.يافت خواهيم جنگ
 است ممكن روسيه نه و باشد ما به متعلق المللي بين صحنه در بعدي اقدام اگر داشت اظهار) نيكسون (جمهوي رئيس معاون
 از پس بايد ما دهد انجام ايران عليه واقعي اقدام يك شوروي واقعاَ اگر گفت جمهور رئيس. رودب بهبود به رو جهان اوضاع كل
 به آمريكا متحده اياالت كه دارم ان از بيم نكنيم عمل قدرت با و موقع به اگر بنشينم مذاكره ميز پشت ، نيروهايمان كامل بسج
 صرف را آن ميليون 100 درنگ بي داشتم اختيار در سري بودجه دالر مليون 500 من اگر. كند تنزل دوم درجه قدرت يك سطح
 امنيت اداره كه نمود اظهار كرد مي چه داشت پول اگر كه جمهور رئيس آرزوي به پاسخ در استاسن آقاي   كردم مي ايران

 پاسخ استاسن آقاي كند؟ فراهم تواند مي مبلغي چه ، پرسيد استاسن آقاي از جمهور رئيس. دارد اختيار در كافي بودجه مشترك
 خارجه وزير كه صورتي در البته كند فراهم دالر مليون چهل تا مليون پنج از كند ايجاب موقعيت كه را هرچه بتواند شايد داد
 .بگيرد تصميم پول اين از استفاده نحوه مورد در
 ميانه خاور كشورهاي كننده تظاهر هاي جمعيت كه بخواند اخبار در روزي بود آرزوكرده كه جمهور رئيس بيانات خصوص در

 باشد مايل جمهور رئيس كه اگر گفت جكسون آقاي ، اند كرده تظاهر متحده اياالت نفع به و درآورده اهتزاز به را آمريكا پرچم
 ام اينكه از است ناراحت بسيار حال هر به گفت جمهور رئيس. دهد ترتيب را تظاهراتي چنين توانست خواهد كه دارد يقين او

 .دهيم ترتيب امريكا موافق تظاهرات ، مخالف تظاهرات جاي به مانده عقب كشورهاي اين از يك هيچ در نيستيم قادر
 خرج ايران در وجوهي درنگ بي بايد كند پيشنهاد خارجه وزير اگر كه است جمهور رئيس نظر واقعاَ آيا پرسيد استاسن آقاي
 كرد؟
 است حاضر البته. خواهدبود ما با برد شد معلوم آزمايش از پس اگر ولي است ارقم يك اين البته داد پاسخ جمهوري رئيس
 122.بكند را كاري چنين
 متحده اياالت دولت اجرايي دستور در »باشد ممكن كه راه هر از« مصدق سقوط براي آمريكا برنامه تاريخ اين از

 امور وزير دالس آلن اجرايي و ذهني همشغل انگليس خارجه امور وزارت با همكاري به قطعي تصميم و قرارگرفت
 انگلستان خارجه امور وزير ايدن سرآنتوني شد مقرر خارجه امور وزارت با مشاوره و رايزني از پس و شد خارجه

 .شود دعوت واشنگتن به
 افسران جمله از بود گوناگون هاي صورت به اغتشاش و شورش ادامه شود اجرا بايست مي ايران در آنچه

 و دربار طرفدار نويسان روزنامه از گروهي با و دادند ادامه مصدق حكومت عليه خود فعاليت به ارتش بازنشسته
 و شد مي آشكار كم كم اسفند نهم شورش در آمريكا سفير دخالت زمان اين. شدند مذاكره وارد مجلس نمايندگان

 .شد استفاده مخالف جهت دو در ساعدزمينه م اين از و كرد پيدا رشد قابل توجهي ايران در امريكايي ضد روحيه

                                           
 و امريكا گلوي در وانياستخ مانند كه است شوروي و ايران 1921 فوريه 26 مودت عهدنامه از آمريكا جمهور رئيس ترس -* 

 .كنند استفاده خود نظامي نيروي از مصدق سرنگوني و نفت صنعت كردن ملي عليه توانستند نمي و بود رفته فرو انگليس
 خارجي روابط اسناد كتاب ،واشنگتن 1953 مارس 4 ملي امنيت شوراي مذاكرات جلسه صورت از تلخيص به نقل - 122

 975 الي 965 صفحه از ،ايران تنف شدن ملي نهضت باره در آمريكا
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 برنامه و دخالت به نسبت را ملي حكومت رهبران اطالع و علم و ذهن كوشيدمي ايران توده حزب طرف يك از
 توسط مصدق وزراي ديگر و مصدق با هايي مالقات افزايش دهد و در اين زمينه مصدق عليه آمريكا سريع ريزي
 به مصدق مخالفين ، ديگر طرف از گرفت و صورت استعمار با مبارزه ليم جمعيت مديره هيأت اعضاي از بعضي
 منظور به بود، فعال شيراز و اصفهان و تهران در خفا در كه ايران در مستقر سرويس انتيلجنت انگليسي شعبه دستور
 ارسف در و شدند فعال شدت به مصدق سقوط ريزي طرح در انگلستان با آمريكا اجرايي وحدت امر در تسريع
 ضمن و زد شورش و بلوا به دست بود، مصدقي ضد سرسخت علماي از كه برادران حزب رئيس شيرازي اله آيت
 و كردند حمله هم ترومن چهار اصل به ايران توده حزب هاي روزنامه فروش هاي كيوسك و ايران حزب به حمله

 براي 1331 اسفند نهم غائله از بعد شقاييق ناصر كه آنجا از. كردند تجاوز شيراز مقيم امريكاييان هاي خانه به
 كرد حركت شيراز به سرعت به داشت مساعدي زمينه فارس در كه مصدقي ضد هاي توطئه و شرارت از جلوگيري

 وزارت اسناد«. كند مهار را مصدقي ضد جريان اين توانست نوشتيم، وي گذشته هاي صفحه در را آن جريان كه
 كه دهد اطالع آمريكا اتباع به خواست هندرسن از تلفني مذاكره يك در مارس دوم روز مصدق كه دارد حكايت بريتانيا خارجه

 آن همه كه نيست معلوم ولي كرد، خواهد ها آمريكايي به را توصيه اين كه است داده پاسخ هندرسن .نشوند ظاهر ها خيابان در
 گناه حاضر وضع كه است  گفته مصدق. است ايران دولت عهده بر ها آن جان حفظ مسئوليت حال هر در و بمانند خانه در ها

. آمد نمي پيش وضعي چنين كرد نمي دخالت است ايران داخلي امر يك كه شاه مسافرت مسئله در او اگر. است هندرسن خود
 گو گفت در مصدق دكتر لحن از و خواسته را ايران سفير ، خبر اين دريافت با ]آمريكا[ خارجه وزير معاون اسميت بدل ژنرال

 سفر سوء تأثير كه است كرده عمل خود وظيفه به هندرسن لوي كه است  گفته اسميت. است   كرده تعجب اظهار هندرسن با
 مارس پنجم در كه است داشته قرار جمهور رئيس با او كه است گفته اسميت بدل .است رسانده وزير نخست اطالع به را شاه

. كند گذاري سپاس اخير زلزله قضيه در آمريكا همدردي و توجه از خواست مي صالح زيرا بپذيرد حضور به را صالح ]اللهيار[
  .123.»ببيند را صالح توانست نخواهد كه است داده خبر جريان اين از بعد جمهور رئيس اما
 خارجه وزارت و آمريكا سفير. شود مي مشخص آمريكا امپرياليسم شناعت و وقاحت نهايت گزارش اين مطالعه از

 به كه تأسفي آن است اين. داند مي خود عادي و ديپلماتيك وظايف از را ايران داخلي امور در دخالت آمريكا
 و متجاوز امپرياليستي حاكميت چنان با و سفيري چنين با مصدق تعامل از استبداد ضد خواهان آزادي مجموعه
 اين .دهد مي دست ، كند مي مداخله ايران كشور شئون همه در اما است ملي حاكميت به احترام مدعي كه قهاري
 اين به مصدق و بود شده انگليس منقرضه سفارت امپرياليستي وظايف دار عهده آمريكا سفير حقيقت در زمان

 دل آمريكا عنايت به هنوز و نداشت را او اخراج قدرت و آمريكاست سفير تسليم بسته دست اما .بود آگاه حقيقت
 چنين انگليس عمال عمل نحوه از قشقايي ناصر روايت دارد آمريكا موهوم وام به اميد شمچ اميدوارانه و بود بسته
 :است

                                           
 . 698 ص ،نفت آشفته خواب - 123
 نفت آشفته خواب كتاب مؤلف و است نشده منتشر ايران در بريتانيا خارجه امور وزارت سري استاد هنوز كه است توجه قابل
 .است  آورده انگليسي متن از را گزارش اين
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 كالنتر (كردشولي خان اميرحسين ديدم. كردند بيدارم خواب از شب نصف از بعد ساعت نيم : فروردين هفتم و بيست پنجشنبه«
 از اي عده سخنراني حين در. بدهد ميتينگ واستخ مي پورشيرازي كريم عصر امروز كه داشت اظهار آمد) كردشول طايفه
 عقب به كنندگان تظاهر طرف از ولي كردند حمله ]علناً و طبق برنامه[تعيناَ  مجتهد ميرزانورالدين حاج دسته ، برادران حزب
 از بعد ولي ندكرد حمله رسماَ كرده عوض هاي لباس با شهرباني مامورين و ها نظامي از زيادي عده موقع اين در .شدند رانده
 چهار اصل اداره. كردند حمله هم بعد زدند را مردم و كرده كمك دولت موافقين عليه بر رسماَ دژباني و پليس مأمورين هم آن

 نفر چند هر فوراَ كه ام آمده من. ارم باغ به آمدند كرده فرار بودند بچه و زن از آمريكايي چه هر و نمودند غارت را ترومن
 جيپ همان با مسلح نفر پنج فوراَ. شهر نزديك بياييد فردا هم شما خود و ارم باغ و در ها آمريكايي حفظ براي ببرم است ممكن

 بين در كرده حركت كشلولي خان احمد و خان منصور ملك اتفاق به جيپ اتومبيل دو با آفتاب از قبل صبح -شهر به فرستادم
 برخورد حسنيه آق گردنه در ..... )حسنيه آق ( به بيايند پر شش و چماق و چوب با افرادشان كليه دادم دستور ايالت تمام به راه

 پر شش و چماق با نفر هشتاد به قريب دقيقه بيست مدت در خواستم آدم آنها از تا بلوكي شش لوي عملدار تيره به كردم
 شهر به كاميون با و رسيدند مي اي عده قسمت هر از عصر تا خالصه برد را عده اين بود آمده شيراز از كه كاميون دو. رسيدند
 ها شهري از زيادي عده روز خالل در ولي شود برقرار آرامش و نظم اي اندازه تا شهر در كه شد باعث عمل اين البته. رساندم
 و شمحضر كه اردكاني نيازمند آقاي و بود شده غارت اش اداره كه شيراز صداي روزنامه مدير اديبي آقاي جمله من ، آمدند
 مصدق يعني طهران اوضاع كرد اظهار. بود نگران زياد آمد عدليه وكيل ) آيتي جعفر ( آيتي آقاي ظهر. است شده غارت دفترش
 بيايند كه كرد مي دعوت را شيراز مردم بلندگو با دژباني رئيس اتومبيل ديدم آمدم مي كه الساعه  چون است خراب قطعاَ

 خان ناصر نوشته دنباله  124.»بدهند گوش را !) داران دين بزرگ نورالدين يد س-شيرازي اله آيت حضرت ( سخنراني
 آنان جاي به و احضار تهران به را استاندار و شهرباني و لشكر روساي فوراَ مصدق دكتر آقاي« كه رسد مي آنجا به قشقايي
 تعيين شهرباني رياست براي جلّليم سرهنگ و ستاد رياست براي فاضلي سرهنگ و لشكر فرماندهي براي ميرجهانگيري سرتيپ
 بسيج مصدق حمايت به فارس و شيراز مردم از اجتماعي و گرفته قرار حمايت مورد و ماندند ارم باغ در آمريكاييان و شدند
 125.»شدند
 يها اداره به مهاجمان ميان در كه نوشتند ها روزنامه« :نويسد مي نفت آشفته خواب كتاب مؤلف شيراز حادثه اين درباره
 مخالفان سوي از آمريكايي ادارات به حمله كه بود روشن. نداشت وجود چپ به تمايل و اي توده افراد از نفر يك حتي 4 اصل
  .126.»بود شده داده سازمان مصدق دكتر سقوط سازي زمينه و ها آمريكايي براي تراشي بهانه منظور به و دولت راستي دست
 افزايش شاه از حمايت و كشور داخل در تشنج ايجاد براي آمريكا اليسمامپري عوامل دخالت كه شرايطي چنين در
 ملي امنيت شوراي را رابطه قطع خطر. بود آمريكا سفير اخراج ، توطئه كردن خنثي و عالج راه يگانه يافت، مي

 و دبزن گول را مصدق كه بود داده رهنمودي و دستورالعمل تهران در سفيرش به و بود كرده حس بشدت آمريكا
 به كه اكنون و بود راه تنها آمريكا سفارت بستن راه از آمريكا دخالت قطع زمان اين. برآيد مهلت كسب درصدد

                                           
 .1371 سوم چاپ ،رسا فرهنگي خدمات مؤسسه ناشر ،شقاييق صولت ناصر محمد روزانه خاطرات ،بحراني هاي سال - 124
 369 و 368 صص

 همانجا - 125

 مي 1332 ماه فروردين 29 اطالعات روزنامه گزارش ، ها روزنامه گزارش به مستنداَ و 725 ص ،نفت آشفته خواب - 126
  .باشد
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 بستن و گر مداخله سفير چنين اخراج مانع توانست نمي قدرتي هيچ بود، شده روبرو مشكل با شاه فرستادن خارج
 و امريكا اتحاد .بود شده روشن ها واقعيت و ها قتحقي همه زمان اين. باشد ملي نهضت عليه فساد و فتنه مركز

 مناسبتي و محمل مصدق براي ديگر .بود شده منتفي وام اعطاي و آمريكا كمك ارسال و شده قطعي هم انگليس
 و كردن كم درصدد هم باز فتنه اصلي ريشه قطع جاي به مصدق دكتر اما بود نمانده باقي آمريكا به اميدواري براي

 دو و متناقض مواد از آن بر عالوه و دانست مي شاه قانوني قدرت در را اصلي درد و بود شاه راتاختيا كاستن
 و بود ناراضي شدت به كرد مي استفاده دولت عليه قانوني مستمسك عنوان به آن از شاه كه اساسي قانون پهلوي
 نه كند سلطنت بايد فقط شاه كه هدف اين تسجيل و تثبيت و كردن روشن و شاه اختيارات سلب براي تالش

 اين در .بود متعدد هدف اين به رسيدن موانع كه حالي در   *بود، مصدق عملي و ذهني مشغله يگانه ، حكومت
 سيد اين قرارگرفتن محور و مجلس رياست مقام در كاشاني مندانه قدرت حضور بزرگ، مشكل اين بر عالوه زمان
 پشت در را هندرسن و عالء و شاه حمايت ، اش طلبانه جاه اهداف به رسيدن و مصدق با مقابله در كه طلب جاه
 داخلي انتخابات تجديد موقع هنوز روزها اين در اما .بود مصدق دكتر ديگر مهم دغدغه و مشغله داشت، سر

 بزند مجلس رياست منصب از كاشاني كندن براي كاري به دست توانست نمي مصدق دكتر و نبود هفدهم مجلس
 .بود مقابله و تحمل به ناچار و
 كامل ديد و رؤيت در عالء و شاه و درباري علماي و كاشاني و هندرسن دست كه اسفند نهم توطئه جريان در

 دكتر آنان رأس در كه مصدق وزراي از اي عده و درآورد صدا به را خطر هاي زنگ گرفت، قرار مصدق هواداران
 طور به را خطرات اين مكرر در مكرر ايران توده حزب. دكردن نگراني احساس بشدت داشت، قرار فاطمي حسين

 اينك. است موجود شهباز و آينده سوي به هاي روزنامه در آن مدارك و بود كرده وتشريح اعالم علني و خصوصي
 به است شده نوشته خلعتبري فريده خانم توسط كيانوري نورالدين دكتر ياد زنده عليه كه كتابي در سالها از پس
 انقالب اوايل در خلعتبري فريده داند مي سطور اين راقم كه آنجا تا. ايم يافته دست جديدي استنادات و اه گفته
 ارتباط و هواداري به قلم اين صاحب توسط انقالب اول هاي ماه همان در اما آمد، در ايران حزب عضويت به 57
 توده حزب و كيانوري عليه تازي يكه براي دانمي كه 1372 سال در. بود ناپيدا مدتي و شد متهم بختيار شاپور با

 ميدان. بودند شده تيرباران حزب اين فعال و آگاه كادرهاي و رهبران اتفاق به قريب اكثريت و بود شده فراهم ايران
 وسيله بنابراين .داشت هم سرقفلي كه بود آساني كار حزب عليه فحاشي و شد فراهم حزب عليه تازي يكه براي
 دكان زاويه اين از و نوشتند كيانوري خاطرات بر نقدهايي و افتاد توده ايران حزب مخالفين از يبعض بدست اي

 هم مزايايي و جايزه ايران توده حزب به فحاشي و شد باز كيانوري شخص و ايران توده حزب عليه دونبشي

                                           
 است و تا زماني كه امپرياليسم آمريكا به دنبـال           دانست كه شاه نماينده بزرگ مالكان و امپرياليسم در ايران          دكتر مصدق نمي   -*

هـاي دهقـاني و كـارگري و لغـو بهـره            انگليس از ايران اخراج نشود و قدرت بزرگ مالكان از طريق تقويت سنديكا و اتحاديه              
 امپرياليسـم   مالكانه حداقل به حد پنجاه درصد بر اساس قانون اختيارات دكتر مصدق تقليل و تنزل نيابد، شاه از قدرت و نفـوذ                     

بنابر اين مسئله حل قدرت شاه موكول به طرد امپرياليسم و تضعيف . شودمند ميآمريكا و بزرگ مالكان و علماي حامي آنان بهره  
  .گنجدبزرگ مالكي در ايران بود كه خود بحث و موضوعي است اساسي و در حد اين كتاب نمي
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 نوشت ادعاهايش و كيانوري عنوان تحت كتابي كه بود بري خلعت فريده خانم نويسندگاني، چنين جمله از .داشت
 نمي بحث اين وارد .نداريم كاري ايران توده حزب به نويسنده اين نارواي اتهامات و ها فحاشي به. كرد منتشر و

 از كتاب اول در خود كه اند داشته نقشي چه خانم اين هدايت در مرام كي منوچهر و احرار احمد امثال كه شويم
 .است كرده گذاري سپاس آنها
 . است توجه جالب است كرده مطرح ديدگاه دو عنوان كتاب خود تحت 144 صفحه در كه بحثي اما
توده  حزب مخالف گروهي كه كرده تقسيم متفاوت فكر طرز دو با گروه دو به را ملي جبهه رهبران نويسنده اين

 شخصيت از يكي اما ردآو نمي ميان به نامي مخالف گروه از .ايران توده حزب همكاري با موافق گروهي و ايران
 :نويسد مي و كند مي معرفي گونه اين داشتند، توجه توده ايران حزب با همكاري به كه را ديگر جناح هاي
 است آورده فراهم قدرت به مصدق دكتر پيروزمندانه بازگشت و مردم قيام كه مساعدي اوضاع از بايد كه بود آن بر ديگر جناح
 تا كه آن وجود با را او امثال و فاطمي دكتر كه بود اعتقاد همين . برچيد را سلطنتي رژيم و دز ريشه به را تيشه و گرفت بهره
 و قرار و پنهان هاي برخاست و نشست به تير ام سي از بعد كردند مي مبارزه توده حزب با شدت به تيرماه ام سي از قبل

 با مبارزه ملي جمعيت ي مديره هيأت اعضاي از يكي كه هايي يادداشت. كرد ترغيب توده حزب رهبران با سياسي مدارهاي
 با او هاي تماس نخست جريان در را فاطمي دكتر تفكر و روحيه ، است داده انتشار »مكري« مستعار امضاي با استعمار

 .سازد مي منعكس روشني به توده حزب نمايندگان
 سطور اين نويسنده را مالقات جلسه هر مذاكرات ي خالصه .شد مكرر مصدق دكتر با جمعيت نمايندگان هاي مالقات.....

 جمله از ملي جبهه سران ديگر با مصدق دكتر آقاي جز به .داشت مي ارسال حزب اجرائيه هيأت براي روز همان در وار گزارش
 و شناس حق مهندس ، قشقايي خسرو ، معظمي عبداله دكتر ، سنجابي كريم دكتر ، شايگان دكتر ، رضوي مهندس آقايان

 در قشقايي خسرو كه است اين آن و دانم نمي فايده از خالي را نكته يك يادآوري .داشتيم هايي مالقات نيز حسيبي مهندس
 و است معظمي دكتر آقاي يكي دارند كالم نفوذ مصدق دكتر آقاي در نفر دو كه داشت اظهار خاصي سادگي با جلسات از يكي

 منظور به نيروها وحدت با خود ي نوبه به من اال و برويد نفر دو اين سراغ همه از پيش است بهتر. فاطمي دكتر آقاي ديگري
 در كرديم مالقات بار يك معظمي عبداله دكتر آقاي با .موافقم گيرد مي سرچشمه جا آن از كه هايي توطئه و دربار با مؤثر مقابله

 .ندكرد مي امساك زدن حرف در بسيار و بودند شنونده فقط ايشان مالقات آن
 اصلي اعضاي نفر سه بار نخستين براي. شد استفاده ايشان با لنكراني احمد آقاي آشنايي سوابق از فاطمي دكتر با مالقات براي
. رفتيم خارجه وزارت عمارت به لنكراني احمد آقاي همراه ]شهباز روزنامه مدير[ نامور رحيم آقاي اتفاق به مذاكره هيأت

 نداشت فاطمي دكتر مورد در مثبتي ذهني قضاوت آشنايي و مالقات از قبل تا كه كند اعتراف نهصادقا بايد سطور اين نويسنده
 به دقت به و پذيرفت را ما خودماني خيلي فاطمي دكتر. بست نقش ذهنش در بزرگي سئوال عالمت ديدار نخستين از پس ولي

 و جنبش مجموعه امپرياليسم جانب از كه بود تيمخاطرا و دربار هاي توطئه ما گوهاي و گفت محور .داد گوش ما اظهارات
 ما نظر به ، مخاطرات اين با مقابله براي مناسب اصلي حل راه جوي و جست سرانجام و كرد مي تهديد را آن آوردهاي دست
 قدمص دكتر هواداران و چپ نيروهاي از اعم ، صحنه در موجود نيروهاي همگي عمل اتحاد همانا مورد اين در محوري مسأله
 بدون شنيد را ما هاي حرف همه دقت با كه آن از پس فاطمي دكتر. كرديم مي تالش عمل اتحاد اين تحقق براي ما و بود

 همه كه ندارد ابايي هيچگونه او كه دريافتيم ما جا همين در و پرداخت نظراتش بيان به خلوص كمال با مĤبي سياست هيچگونه
 يك هيچ از زمان آن تا ما كه كرد عنوان بار اولين براي را مطلبي مالقات اين در او. بگذارد ميان در ما با ، انديشد مي را چه آن
 حاكم قدرت فاطمي دكتر آقاي : بود اين مطلب آن خالصه.  بوديم نشنيده كاشاني و مصدق دكتر آقايان و ملي جبهه سران از
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 و اند چسبيده هرم رأس به زحمت به نزديكش اراني دست و مصدق دكتر كه كرد مي تشبيه هرم يك به را مملكتي ومديره
 مجموعه يا هرم ساختار با سنخيتي يا پيوند هيچگونه آنكه بدون كنند حفظ مكان آن در همچنان را خود كه است اين تالششان
 زمين به سر اب ما همه او قول به تا بشود تكاني دچار هرم اين كه بود كافي او نظر به. باشند داشته آن دهنده تشكيل عوامل
 اين لحظه هر و نيست همكارانش و مصدق دكتر اختيار در حاكمه دستگاه كه بود اين خالصه او تفصيلي توضيحات .بخوريم
 هيچ چون ، داشت تازگي ما براي واقعاَ ها حرف اين .....شوند پرتاب بيرون به آقايان و آيد وجود به تكان اين كه هست خطر
 جو احساس و ها حرف اين شنيدن با كه بود اين .نميشدند ما با گو و گفت وارد صداقت با ديگر سيسيا مردان و رهبران از يك
 را صحنه در موجود نيروهاي و سياسي اوضاع بينانه واقع و آگاهانه او. انداخت گل او با مان صحبت مذاكره در رنگي يك

 به. است كننده تعيين و اساسي نقشي امپرياليسم هاي طئهتو زدن برهم در چپ نيروهاي نقش كه گرفت نتيجه و كرد مي ارزيابي
هاي مقابله با توطئه براي افزون روز آمادگي و هوشياري به را ما صراحت با وگاه استعارات و كنايات اقسام و انواع جهت همين

 ده از ساعت شايد آمديم ينپاي وزير اختصاصي آسانسور با خارجه وزارت كاخ آخر طبقه از .كرددربار و امپرياليسم تشويق مي
 اجرائيه هيأت در جمعيت مسئول براي معمول طبق را مذاكرات ي زود خالصه خيلي صبح شب آن فرداي .بود گذشته شب

 خودمان نيروهاي روي فقط و باشيم مراقب كامالَ بايد كه داد هشدار ما به صميمانه فاطمي دكتر .فرستادم) كيانوري نورالدين(
 مصدق اطراف در ما خود متشكل ازنيروهاي غير اي عمده نيروي گويا كه داشت مي حذر بر توهم اين از را ام او. كنيم حساب
 را پيام اين واقعي مضمون حزب رهبري كه افسوس. برد مي سئوال زير به منطقاَ را هواداران ساير كارايي حداقل و دارد وجود
 خارجه امور وزارت عمارت در ايشان با كيفيت همان به بار دو يا يك .نكرد درك اصالَ يا. نكرد درك بايد و شايد چه چنان

 127.بود تر خودماني و صميمانه كامالَ مذاكرات و نداشت حضور لنكراني احمد بعدي هاي مالقات در البته. داشتيم مالقات
 .زب تعلق داردح يا سياسي سازمان كدام به نيست معلوم بهيچوجه كند مي نقل آن از بري خلعت فريده كه كتابي

 ما همه آن با .است مجهول آن نويسنده اهليت و صالحيت .نيست معلوم هم آن انتشار حتي نام كتاب وتاريخ
 گزارش آخر در چرا ) مكري آقاي ( نويسنده اما .داشته است صحت مطالب اصل كه گذاريم مي براين را فرض
 مجلس و وزيري نخست و مسلح نيروهاي و ها خانه وزارت رأس در  مگر! كند؟ مي اي معقوالنه غير گيري نتيجه

 نفر يك حتي  !داشت؟ نيرويي و نماينده و سمت ايران توده حزب ، ملي دولت و حاكمه هيأت مجموع در و
. نبود ايران توده حزب عضو وزير معاون يك حتي .نداشت حضور هفدهم مجلس در ايران توده حزب از نماينده
 دولتي چاقوكشان و قزاقان سلطه در ها كارخانه .نداشت تشكيالتي و انتشاراتي و يسياس امنيت ايران توده حزب
 آينده سوي به روزنامه. بستند مي ها اي توده قتل به كمر موردي هر در مصدق شهرباني و 2 ركن و ارتش .بود
 آتش به يا و تبديل يرخم به بودند نوشته آنچه و منتشر ديگري امتياز با بار هر و بود شده توقيف بار 30 از بيش

 داشتند، كنترل در ملي جبهه و مصدق دكتر مرحوم كه را هفدهم مجلس انتخابات بار اسف وضع ما .شد مي كشيده
 .ايم نوشته گذشته هاي صفحه در

 و سالمت به شد، مي گرفته كشور وزارت و شهرباني از آن مجوز كه آميز مسالمت پيمايي راه و ميتينگ يك حتي
 با مصدق ملي دولت از حمايت براي واحد جبهه ايجاد براي حزب مكرر هاي دعوت. شد نمي اربرگز امنيت

 دكتر شخص و ملي جبهه همراهي بدون توده ايران حزب. شد داده پاسخ ايران توده حزب به وتوهين فحاشي

                                           
 148 الي 145 صفحه ،بري خلعت فريده ،شباويز راتانتشا،  73 ماه دي ،ادعاهايش و كيانوري كتاب - 127
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 مي اي نتيجه چه آور شبهه و ثقه غير روايت اين از مجهول نويسنده اين .بدهد انجام توانست نمي كاري مصدق
 از كسي االن  !نداشت الزم چيني مقدمه همه اين كيانوري نورالدين دكتر كردن بدنام و كوبيدن! بگيرد؟ خواهد
 روايت اين سقم و صحت عيار و گيرند قرار سئوال مورد تا نيستند زنده استعمار با مبارزه ملي جمعيت رهبران
 از ايتوده ضد گيري نتيجه تا است شده آگرانديسمان قضيه لاص كه كند مي حكم عقل اما .شود مشخص دار نيش
 كيانوري و حزب پاي رابه ها كوزه كاسه همه بايد و است كيانوري خور فحش بهترين هم باز و بيايد بدست آن

 هل و مصدق دكتر نطق يك با داند نمي كه است اطالع بي اندازه اين تا خلعتبري فريده مثل آدمي مگر . شكست
 در مشروطيت زمان طول در كه وزيراني نخست تمام از مصدق قدرت .آمدند مي ميدان به نفر هزاران رشناص من

 هم و بود ملت اكثريت احترام مورد وزير نخست هم مصدق .بود تر بيش و تر بيش نشستند، وزيري نخست مسند
 .گذاري قانون اختيارات و نويسي قانون قدرت هم و داشت اجرايي قدرت هم .ارتش ستاد بر ومسلط جنگ وزير

 بوجود را تير ام سي قيام ، مصدق ناگهاني استعفاي يك .نداشتند گيري تصميم حق نظرش بدون مصدق وزراي
 .كشانيد مي بدنامي و شكست ورطه به را رنگارنگش مخالفين هميشه مردم توده به توسل و نطق يك با .آورد

 خورد شكست اگر مصدق  *.بودند وحشت در كرانش بي نفوذ از و مصدق حضور از شاه حتي و بقائي و كاشاني
 خود .خواستند مي را شكست همان هم وزرايش .خواست مي خودش شود، پيروز مرداد 28 شورش در نتوانست و
 بجان خود مستقيم فرمان با را پليس و ارتش نيروهاي كه بود مصدق دكتر اين و كردند جدا مردم از را

 هنوز خونين عصر آن شدگان توقيف و زخمي و كشته از و انداخت مرداد 27 غروب رد اي توده تظاهركنندگان
 و فاطمي دكتر شهيد و مصدق دكتر با ارتباط اصل همه اين با  **.رسيد خواهيم آن به كه است مانده كشّافي بحث

 كامالَ اشتند،د مصدق دكتر وزيري نخست دستگاه در توجه قابل نفوذي كه صدر حسن و شايگان و نريمان مرحوم
 ضد گيرنده تصميم قدرت آن كو و شنوا گوش كو اما .است داشته وجود مكرر در مكرر ارتباط اين و است درست

 كارگردانان از يكي ايران حزب در .ملي احزاب و ملي جبهه و مصدق قدرت حوزه در استبدادي ضد و امپرياليستي
 اين. بود ملكي تحت تأثير و نفوذخليل هم فروهر و داشت قرار ملكي خليل نفوذ تحت كه بود سنجابي دكتر عمده
 بيشتر آينده هاي صفحه در و شد نوشته گذشته صفحات در كه كردند مي عمل توده ايران حزب عليه مدام گروه
 در سيا ندانسته يك درجه عوامل و شاه با حتي كه توده ايران حزب دشمن ترين بزرگ زمان اين. شود مي روشن
 بدنبال را فروهر داريوش  و سنجابي كريم دكتر و زاده زيرك احمد مهندس امثال كه بود ملكي خليل بود، ارتباط

                                           
 وجود زمينه اين در كتاب و گزارش و سند ها ده و روزلت كرميت كودتاي در كودتا كتاب و آمريكا خارجي روابط اسناد -* 

 .دارد
ه را بگيـرد كـه      خواهد اين نتيجـ   گر اوست و مي   كند مولود ذهن خدعه   بري از آن نقل قول مي     كتابي كه خانم فريده خلعت     -**

امـا  . حاكميت دكتر مصدق فاقد قدرت بود و اين فقدان را دكتر فاطمي من غير مستقيم به حزب توده ايران منتقل كـرده اسـت                       
پس حزبي است وابسته به عوامل امپرياليسم و        .  مرداد نيامد و عالماً و عامداً كنار ماند        28حزب توده ايران به حمايت مصدق در        

اين كتاب بـه ضـرس      . است»  نفتي -توده«ي هم وابسته به انگليس است و حزب توده ايران هم همان حزب              كودتاچي و كيانور  
  .اعتبار است و در هيچ يك از كتب تحقيقي پيرامون نهضت ملي نامي از آن به ميان نيامده استقاطع بي
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 موجود اسنادش كه كن چنان و چنين را ها اي توده كه رفت مي مصدق دكتر مالقات به آنها با و كشيد مي خود
 كلمه با و نبودند قايل سياسي حيات حق ايران توده حزب براي مصدق وزراي اكثريت و ملكي خليل .است

 و طعنت و ضرب زير را كيانوري ، هويت بي و مجهول نويسنده آن وقت آن .آوردند مي را حزب نام )منحله(
 و دارد صحت قضيه عكس درجه 180 درست .است بوده اعتنا بي فاطمي دكتر هشدارهاي به كه گيرد مي ملعنت

 و بودند اعتنا بي ايران توده حزب هشدارهاي به هوادارش وكالي و وزرا از عظيم اي مجموعه و مصدق اينكه آن
 سرخ اضطراب و وحشت ايجاد و كودتا به متهم را توده حزب و كردند مي گيري موضع هشدارها آن ضد بر گاه
 دكتر مرحوم مراحلي در و شايگان و نريمان مرحوم و فاطمي دكتر اگر حاال و رسيد خواهيم آن به كه كردند مي

 مظفر آشكار دشمني و معاندت مقابل در و كردند مي آهنگي هم و تحمل و مدارا به توصيه ديقيص حسين غالم
 زودگذر انـديشي مĤل و اضطرار روي از و بي ريشه و سطحي بود امري كردند، مي ايستادگي ملكي خليل و بقايي

 مبارزه مرحله در بايد كه ودندب نرسيده طبقاتي آگاهي و رشد از اندازه آن به و نداشت بنيادي محمل و واالمنبا
 و معاضدت و همكاري ايران توده حزب  با آباد و مستقل ميهن يك سازي آماده و ساخت و ضدامپرياليستي

 جانشينان و مصدق دكتر  با صعب و سخت مبارزه اين هژموني اينكه تضمين با صد در صد البته و نمايند مساعدت
 و آگاهي از حد اين  به مصدق دكتر رهبري به ملي نهضت عمده رهبران .دباش امثالهم و صالح الهيار مانند خلفش
 كه داشت قرار راهشان سر بر بزرگي موانع و نشدند هم نزديك آن به حتي و نرسيدند سياسي و اجتماعي معرفت
 سرمايه -مالكين بزرگ داخلي سطح در كبيرو بريتانياي و آمريكا امپرياليسم اتحاد خارجي سطح در آن ترين عمده
 همه رأس در و اعالم علماي توجه از قابل وابسته و تعدادي بورژازي ارتش، سران -عشاير روساي -بازار داران
 جهان و ايران توده حزب قدرت از آنها با مقابله براي بايست مي الزاماَ كه شاهنشاهي نظام و شاه و سلطنت آنها

 حل از مصدق دكتر وقتي كه است چنين. آوردند مي حساب به را نيرو آن و گرفتند مي كمك موجود سوسياليستي
 سياسي و اجتماعي اصالحات به دست ناچار و شود مي داشته باز نفت صنعت كردن ملي قانون برابر نفت معضل

 غائله« مصدق دكتر مرحوم قول به يا و حادثه و شود مي مواجه پادشاه قدرت و دربار و ارتش بزرگ مانع با زند مي
 آمدند، نمي ميدان به توده ايران حزب هواداران و مصدق دكتر طرفدار نيروهاي اگر كه شود مي ايجاد »اسفند نهم

 .....شد مي ساقط روز همان غروب در مصدق حكومت
 و عظام علماي جانب از كه اصراري و فشار همه با مصدق دكتر 1332 نوروز و جديد سال حلول تا اسفند نهم از

 وارد شاه با مالقات براي وي شخص بر ملي جبهه طلب مماشات رهبران از توجه قابل اي عده و ميانجي درباريان
 غائله پايان در .شد آن اصول و اساسي قانون از آهنگي هم و منسجم تعريف خواستار و كرد جدي مقاومت شد،
 ملي جبهه سردمداران از توجهي قابل تعداد و گرفت در ملي جبهه رهبران از گروه دو بين كه اختالفي اسفند نهم
 .بود آن اختيارات حدود و سلطنت موضوع گرفتند، قرار شاه جناح در
 محمدرضا سلطنت به كه كرد ادا مجيد اله كالم به موكّد قسم و كرد امضاء و مهر را قرآن پشت مصدق دكتر آنكه با

 براي هم باز نباشد، جمهوري رئيس هيچوقت خود و ندهد تغيير جمهوري به را مملكتي رژيم و بماند وفادار شاه
 از پس مصدق و باشد داشته تام مداخله ارتش امور در و باشد قوا كل فرمانده خواست مي شاه. نبود كننده قانع شاه
 هاي مخالفت كه اينك و بود موقت شاه نشيني عقب كه شد متوجه ماه 2 شدن سپري و تير سي خونين قيام
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 شمرد مغتنم ارتش امور در دخالت براي را موقع شاه .بود شده شروع ادهز حائري و مكي حسين و بقائي و كاشاني
 تيپ فرماندهان نصب و عزل به و كرد مي دخالت ارتش ستاد رئيس بهارمست سرلشكر طريق از ارتش امور در و
 اسفند نهم غائله و بود شاه با مصدق مخالفت اصلي علت موضوع همين و كرد مي مبادرت كشور لشكرهاي و

 به زمان اين  هم مصدق و هاست توطئه همه مركز دربار كه كرد ثابت را توده ايران حزب نظر درستي و صحت
 نمي اطاعت او از نظامي نيروي و ارتش كه كرد عنوان مجلس خصوصي جلسه در  وبود رسيده ملموس نتيجه اين
 فرمانده را خود شاه آنكه چه .ردگي مي فرمان شاه از ارتش هم باز است جنگ وزير و وزير نخست آنكه با و كنند
 شاه مسئوليت عدم و قوا كل فرماندهي بودن تشريفاتي اصل به كه بود خواستار مجلس از اينك و داند مي قوا كل
 خواهد گيري كناره كار از اال و كنند مشخص نو طرحي در اساسي قانون برابر لشكري و كشوري امور كل در را

 مكي گري ميانجي با موقتاَ كه كرد ايجاد هيجاني و صدا سرو مجلس خصوصي جلسه در گفتگو و بحث اين .كرد
 و او از استمالت از پس بود درآمده غش حالت به هيجان و عصبانيت شدت از كه را مصدق ، رضوي مهندس و

 ردكت مرحوم او، عايله و خانه و منزل به دولت مخالفين هجوم و حمله واقعه از نمايندگان عامه تأسف اظهار
 .رساندند مصدق احمد مرحوم پسرش منزل به شب هاي نيمه در و كردند مسئوليت ادامه به راضي را مصدق

 ملي جبهه رهبران و مجلس نمايندگان از زيادي عده .بود قطع دربار و او بين ارتباط سال آخر تا 31 اسفند نهم از
 محيطي در 1331 سال نوروز رسمي راسمم .برود دربار به نوروز عيد سالم براي كه كردند خواهش مصدق از

 موجود هاي گزارش به بنا .رسيدند »اعليحضرت« حضور به علماء مراسم بدو در .شد برگزار آلود اضطراب و خشك
 عكس سال آن هاي روزنامه .بود گير چشم شدت به 31 نوروز عيد مراسم در اسالم حجج و اعالم علماي حضور
 در اينك كه اند كرده منتشر و چاپ دعاگو اي چهره و شاد اي روحيه با علماء حضور مراسم از متعددي هاي

 تمام تاب و آب با اطالعات و كيهان مخصوصاَ ها روزنامه آن هاي گزارش و ها نوشته. است موجود ملي كتابخانه
 اله آيت ابتداء راسمم اين در ، بود قبل سنوات از بيش علماء آقايان اجتماع امسال«. كردند منعكس را اعالم علماء حضور

 شاه عظمت و قدرت سايه در كه كرد مسئلت خداوند از و گفت تبريك اعالم علماي عموم طرف از نوري الدين بهاء شيخ
 پس. كردند معرفي شاه حضور به بودند شده مشرّف سابق اعياد بر اضافه كه را آقاياني آنگاه و فرمايد نابود را مملكت دشمنان

 در بهبهاني اله آيت زحمات از و گفت سخن ) ستوني چهل ( تهراني عبداله ميرزا حاج اله ايت  *نوري، الدين بهاء شيخ از
 اسالم علماي عموم از نمايندگي به باب اين در بهبهاني اله آيت نظر كه شد مدعي و كرد تقدير مسافرت از اعليحضرت انصراف

  . 128.»است بوده مسلمين و ملت طبقات قاطبه و
 آنها اكثر و كرد مي معرفي) اسفند نهم علماي ( را آنها مصدق مرحوم كه هستند علمايي همان علماء آقايان اين

 به دربار سال همان در .بودند دربار بگيران سهميه و موقوفات صاحبان و تهران عمده بازاريان خواران جيره
  !!فرمودند مودت و احترام اظهار تهگذش هاي سال از بيش قم و تهران در مستقر تقليد مراجع و روحانيت مجموعه
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 فيروزه كاخ و اختصاصي كاخ از كه هرزه و عياش جوانك آن .گرفت بخود مذهبي چهره كامالَ شاه روز همان در
 معروفيت و است شده نقل هاداستان هايش گي هرزه و ها باشي خوش و لعب و لعو جلسات برپايي در اش

 .شد مي داده نمايش مذهبي و معصوم و مظلوم چهره با اسالمي و وممعص پادشاهي به تبديل اينك داشت، خاص
 مي بيشتر روز كه هر ) اله ايدهم اسالم حجج و اعالم علماء ( به قلبي شديد عالقه و محبت و مهر به دربار تظاهر

الم فلسفي اي از معصوميت براي يگانه پادشاه شيعه جهان كه تكيه كشد و براي صحنه آرائي مذهبي و ايجاد هاله
 براي استراحت هفته دو از پس رفت و خواهند رامسر به ملكه و شاه فروردين دوم روز كه شد اعالم واعظ بود،

 .شد خواهند مشرف مشهد به »قدس ارض زيارت«
 اله آيت حضرت موافقت و همايوني اعليحضرت عالقه حسب بر« هم فروردين دوم روز اطالعات روزنامه نوشته به

 اله آيت مرحوم و حجت اله  آيت مرحوم منزل به آنجا از و كرد عزيمت قم به شاهنشاه طرف از بهبودي قايآ ، بروجردي
 بود، شده ارسال خوانساري اله آيه و حجت اله آيت بازماندگان براي شاهنشاه طرف از كه هايي خلعت و رفت خوانساري

 بدين و كردند ايراد هايي نطق و داشتند حضور قم اهالي از يجمع و بروجردي اله آيت نمايندگان مراسم اين در .نمود تقديم
 سال آن هاي روزنامه مطالعه   129.»آمدند بيرون عزا از خوانساري اله آيت و حجت اله آيت مرحومين خانواده ترتيب
 رالهكث اعالم علماء و است شده شروع اسالم حجج و اعالم علماء به شاه الفت و انس با 32 سال كه كند مي معلوم
 شاه رضا فقيد اعليحضرت براي حق واسعه رحمت نزول تقاضاي و داشته پاس را ملوكانه منيع مقام هم! امثالهم
 السالم عليه ) علي اميرالمومنين ميالد ( رجب 13 با مصادف كه فروردين نهم روز كه طوري به اند  داشته كبير
 از پس و دادند تشكيل ارتش ارشد افسران و اءعلم از جمعي حضور با رضاشاه آرامگاه در جشني مجلس بود،
 گرم علماء بازار سال آن حال هر به  130.»خواندند فاتحه فقيد اعليحضرت مرحوم مقبره سر بر« خواني، منقبت و وعظ
 آن توجه جلب و علماء به شاه دادن باج كار . مسلمانا و عابد شد گربه و كرد مي آرامش احساس شاه و بود

 و متوسط علماي از كه تبريزي خسروشاهي مرتضي سيد اله آيت براي دربار كه كشيد آنجا به بطل جاه رياكاران
  حجج و علماء عموم جرايد نوشته به كه كرد پا بر ختم مجلس روحانيت مقام از تجليل بهانه به بود، معروف غير

 و تهراني عبداله ميرزا حاج اله آيت عكس اطالعات روزنامه. داشتند حضور آن در مختلف طبقات رجال و اسالم
 در كه دربار وزير عالء حسين كنار در را ) بهبهاني اله آيت داماد ( نوري الدين بهاء شيخ اله آيت و بهبهاني اله آيت
 .كرد چاپ خود فروردين 10 شماره در بود كرده شركت همايوني اعليحضرت طرف از ختم مجلس آن
 خبرگزاري و ها روزنامه او، از كامل حمايت و شاه از نگهداري در شانيكا اله آيت نمايي قدرت از بعد ايام اين
 هاي برنامه و خط برابر سي بي بي راديو .گرفتند قرار كاشاني اله آيت با مصاحبه نوبت رديف در خارجي هاي

 ويگ كاشاني نمايي بزرگ در ايدن بود، سرآنتوني يك درجه مشاوران از زمان اين كه شپرد سرآلن و وودهاوس
 .ربود ها خبرگزاري ديگر از را سبقت
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 كه است فرستاده گزارشي و رفت كاشاني ديدن به بود تهران در كه قاهره چاپ المصور مجله نماينده ايام همان در
 سابقاَ شما ام شنيده« :پرسيد كاشاني از المصور مجله مخبر .دهد مي نشان را او طلبي جاه و وقاحت نهايت آن مطالعه
 مجله سئوال اين حتي »ايد؟ شده شاهنشاه مدافع و ايد ايستاده شاه كنار در ناگهان كه شد چه ايد بوده شاه ختس سر مخالف
 متعدد و مكرر هاي نوشته به شاه، رضا فرمانفرمايي مدت تمام در كاشاني .بود كننده اغوا و ربط بي هم المصور
 از موسسان مجلس جلسات صورت استناد به نيز و اش روزانه هاي يادداشت و خاطرات كتاب در بهبودي سليمان
 بهر .بود برخوردار شاه رضا محمد مواهب از خفا در هميشه هم آن از پس و بود شاه رضا بگير مواجب نوكران
 اين طي من و كند مي سلطنت كه است سال دوازده ايران فعلي شاه« .داد پاسخ خبرنگار كننده گمراه سئوال اين به حال

 كه است اين هست كه چيزي .ام نكرده مالقات را شاه هنوز دارم عهده به هم را مجلس رياست مقام اخيراَ كهآن با سال 12
 مي وجود به را خطرناكي اوضاع و شد مي ايران در فساد و فتنه موجب خواست مي مصدق دكتر كه وضعي آن با شاه مسافرت

 .شدم مانع شاه مسافرت از جهت اين به آورد
 ايران پادشاه. دارد تفاوت فاروق با خيلي شاه :گفتند كرده نزديك من گوش به را سر كاشاني اله آيت گويد مي رالمصو نماينده

 131.»است عاقلي ي شده تربيت مرد يك شاه .مستبد و ديكتاتور نه .است هوسباز و فاسد فاروق مانند نه
 و آمريكا هاي اميدواري همه هندرسن تصريح به بنا كه شاه دربار برابر در علماء درباري آقايان وضع بود چنين اين

 صورت به ايران علماء درباري فضايي چنين در آنوقت او، تقويت براي تالش در و بود بسته او وجود به انگليس
 فقيه ثالثه الدين آفه :اند فرموده كه است درست است شده نقل معصوم امامان قول از آنچه. درآمدند استعمار آلت
 قدرت به چسبيدن و دوستي پول و طلبي جاه خصلت باضافه خصلت سه اين و جاهل مجتهداً و جابر امام و فاجر

 اسالم حجج و اعالم علماء اين در )داشتند قرار گور لب در علماء آن اكثر كه حالي در( مرگ دم تا حتي ثروت و
 با و بماند متوقف استقالل و دموكراسي و ملي سعادت سوي به ايران ملت حركت كه شد آن نتيجه و بود جمع
 مانند طلب قدرت هرزه و فاسد نظاميان عده يك همراه به نما عالم جاهل و فاسد و فاجر علماء همين سازي زمينه
 ، داشتم كاشاني اله آيت جانب از حكم من بود  گفته58 - 57محاكمات سال انقالبي  موقع در كه باتمانقليج سپهبد
 *.رسيد خواهيم آن به كه آمد فرود راناي ملت سر به مرداد 28 صاعقه
 شده مواجه كامل بست بن با نفت مورد در انگليس و امريكا با مذاكرات كه دانست مي زمان اين در مصدق دكتر
 تقاضاي به 1331 سال آخر در .اند شده همداستان او سرنگوني به انگليس و آمريكا متحد هاي دولت و است

 جالب تاريخ اين در هندرسن گزارش .گذشت وعيد و وعده به كار ايران به شكر تن هزار 100 حواله و فروش
 به سريع جواب دريافت به وزير نخست تمايل به رغم« كند، مي توصيه آمريكا خارجه امور وزارت به كه است توجه
 29 تا 23 از نوروز تتعطيال مناسبت به دارم نظر در من. نشود داده خرج به زدگي شتاب پاسخ ارسال در است بهتر من عقيده
 5 حدود در مجلس اندازيم تعويق به آوريل اوايل تا را وزير نخست پاسخ توانيم مي. بكنم شيراز و اصفهان به سفري مارس
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 سفير الدريج مالحظه براي فقط نيز لندن به گزارش اين كه دهد مي اطالع ضمناَ هندرسن. داد خواهد جلسه تشكيل آوريل
 132.»شد لارسا لندن در آمريكا
 كه است اين است، شده مخابره لندن در آمريكا سفير الدريج مالحظه براي هم لندن به كه تذكر اين ضمني مفهوم
 دولت مشي خط اين به هم ايدن سرآنتوني شخص و  بريتانيا خارجه امور وزارت ، لندن در آمريكا سفير توسط
 صورت مصدق با اي مذاكراه ، انگليسي شريك وافقت و اطالع بدون كه باشد مطمئن و كند حاصل اطالع آمريكا
 .گرفت و كمك مالي و اعتباري هم به دولت مصدق داده نخواهد شد نخواهد
 خارجي روابط اسناد جلدي 2 كتاب نام به و شد منتشر 1377 سال در بودن سري سال 50 از پس كه اسنادي
 كارگردان كه ميدارد بر اسراري روي از ردهپ است، دسترس در اكنون هم نفت شدن ملي نهضت درباره آمريكا
 .بودند آمريكا سفير  هندرسن و عالء حسين دربار وزير آن اصلي
 كند مي مخابره بايرود و وزير مالحظه براي فقط -فوري -سري كلي به تلگرام خارجه امور وزارت به آمريكا سفير
 :كه
 با. ببيند  مرا فوريت به است مايل كه كردم دريافت دربار وزير الءع از پيامي مارس 29 در شيراز و اصفهان سفر از بازگشت در
 مورخ 3800 تلگرام (كرد مي اشاره نيوزويك مجله مارس 23 شماره در مندرج مقاله به عالء. كردم مالقات مارس 30 صبح او

 كشور رهبر سه كاشاني و مصدق و شاه به چون و است دوستانه غير ايران به نسبت آشكارا گفت مي كه) سفارت مارس 24
  .نيست نيوزويك مجله مسئول متحد اياالت دولت كه دادم توضيح. زند مي صدمه آمريكا و ايران روابط به است كرده توهين
 .است نشده ناشي امريكا دولت مقامات از بدشكل و ناقص گزارش اين كه دارم اطمينان

 هيچ به كه شده عميق آنچنان مصدق و شاه بين شكاف. برساند من اطالع به را گذشته روز ده تحوالت است مايل گفت عالء 
 هايي آشوب تا فرستد مي ها شهرستان به را خود نمايندگان. كند مي فعاليت شاه عليه علناَ مصدق. كرد پر را آن توان نمي وجه
  *.است نشده موفق ولي ندك تحريك شاه ضد بر را ذوالفقاري برادران و كاشاني است كوشيده مصدق. دهد تشكيل شاه ضد بر

 شده وسوسه زاده حائري  **.شود خارج در ايران هاي خانه سفارت بازرس كرده پيشنهاد او به زاده حائري نظر جلب براي
 و دهد ترتيب جاري هفته آخر در تظاهراتي كوشد مي ظاهراَ مصدق .نپذيرد را شغل اين كه ساخته متقاعد را او كاشاني ولي

 موافق راي كند، مي محروم امتيازاتش و قدرت از را شاه كه نفري هشت كميسيون گزارش به كه بترساند را مجلس نمايندگان
 در محكمي گام اگر كه اند شده قانع  عمالَ اكنون نگرانند واقعاَ ايران آينده سياسي ثبات از كه هايي شخصيت كليه .بدهند

 .....رفت خواهد بين از مانده باقي شاه براي هنوز هك نفوذي نشود برداشته نزديك آينده در مصدق براندازي
 اقدام هم باز اگر بگويد شاه به كه اند ورزيده اصرار و گرفته تماس وي با سياسيون از تعدادي گذشته هفته طي در گفت عالء 

 .باشد دير خيلي ايران نجات براي است ممكن افكند، تعويق به را مصدق مورد در
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 .كنند چيني خبر آمريكا سفارت براي و كنند باور را خبرها اين توانند مي عالء امثال فقط كه اي احمقانه و دروغ گزارش -* 
  !ذوالفقاري و كاشاني به هم آن و روزها آن در هم آن نيست وتحريك توطئه اهل مصدق كه دانستند مي هندسن هم و عالء هم
 اهل مصدق كه دانست نمي او .دارد وزارت عنوان كه سفارت پادوي اين از است ديگري آور خنده دروغ خبر هم اين - **

 نبود؟ دادن باج
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 او و دارد وجود مصدق جانشيني براي نفر يك تنها كه معتقدند عناصر اين از بسياري . آنهاست جانب به حق بود معتقد عالء
 چنين هم و ذوالفقاري برادران ، بقائي ، زاده حائري كاشاني، مانند سياسي رهبران پشتيباني از زاهدي. است زاهدي سرلشكر
 عالء با محرمانه زاهدي پيش روز سه .كند پشتيباني او از اردد احتمال نيز مكي .است برخوردار ارتش و كار محافظه عناصر
 عالء .....نمايد ابراز موضوع اين به را خود تمايل شاه كه پذيرفت خواهد شرط اين به را وزيري نخست كه گفته و كرده مالقات
 مطمئن زاهدي درباره وي ظرن از تا كرده مالقات ايران روحاني شخصيت ترين بزرگ بروجردي اله آيت با مارس 29 در افزود
 .....نمايد آگاه خود نظر از را عالء بعداَ كه است داده قول و رسيد مي نظر به موافق ولي نساخته متعهد را خودش اله آيت. شود
 . كند درز خارج به نبايد آن مطالب و دارد اهميت العاده فوق تلگرام اين
 .تكرارشد الدريج سفير صشخ مالحظه براي نيز لندن به و مخابره بخش دو در

 133هندرسن
 روزها اين هندرسن با توطئه و تباني و داشت ادامه مرتب هندرسن با عالء حسين هاي رايزني و ها خبرچيني اين

 .داشت دخالت تباني و تبادل اين در شخصاَ شاه و بود عالء حسين عمده و اصلي مشغله
 سفير و بود مذاكره و رابطه حال در نيز انگليسي عوامل با ءعال حسين ، آمريكا سفير با توطئه و تباني بر عالوه
 امور وزارت به گزارشاتي مورد اين در و بود مطلع مستقيماَ و داشت نظارت محرمانه مذاكرات اين بر نيز آمريكا
 آشفته خواب كتاب مؤلف و است نشده مشاهده آمريكا خارجي روابط اسناد در كه كرد مي ارسال آمريكا خارجه

 :نويسد مي است، داشته دسترسي انگليس خارجه امور وزارت اسناد به كه تنف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در را مالقات آن گزارش اما. است داشته هندرسن با مالقاتي 1954 آوريل 4 در عالء بريتانيا خارجه وزارت اسناد حكايت به

 آن در و برگشته خزر درياي سواحل به روزه دو يك سفر از تازه بود گفته عالء. يابيم نمي آمريكا خارجه وزارت اسناد مجموعه
 از را قدرت و كرد خواهد يكسره را كار مصدق دكتر نگيرد قاطع تصميمي اگر كه سازد قانع را شاه تا است كوشيده روز دو

 قوا كل فرماندهي آن استناد به و برساند تصويب به را نفري 8 كميسيون گزارش خواهد مي وزير نخست. ربود خواهد او دست
 نامزد تنها عالء حسين نظر به. درآورد دولت تصرف در است دربار اختيار در حاال كه را درآمدهايي و دهد انتقال خود به را

                                           
 ،999 ص ص ،آمريكا خارجي روابط اسناد ،آمريكا خارجه امور وزارت به هندرسن 3853 گزارش از تلخيص به نقل - 133

1000 ،1002 
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 امضاء تاريخ بي اي استعفانامه است حاضر زاهدي. است زاهدي است، برخوردار كافي پشتيباني و الزم انرژي از كه داري زمام
 روحانيون از بسياري و زاده حائري ، كاشاني. كند استفاده آن از بخواهد وقت هر خود ميل به او تا ردبگذا شاه اختيار در و كند
 در تهران به بازگشت از پس كه است گفته شاه. اويند پشتيبان ملي جبهه ناراضيان نيز و مداران سياست و افسران و بازرگانان و

. دهد قرار تأثير تحت را مجلس نمايندگان و شود كار به دست زودتر بايد هك است كرده تأكيد عالء و كرد خواهد فكر باره اين
 خواهند شركت تظاهرات اين در شوند، مي آورده شهر به تهران اطراف و ها شهرستان از كه هاييه گرو نيز و ها اي توده ظاهراَ
  134.جست
 از كاشاني اله آيت حاضر حال در« كه است داده توضيح هندرسن سئوال پاسخ در عالء كه دهد مي ادامه گزارش اين

 كه كنند عمل طوري خواهند مي دو هر مكي و كاشاني   *.دارد ترديد مكي حسين درباره اما نمايد مي پشتيباني كامالَ زاهدي
 **.....135.»نبودند جريان در بگويند و كنند انكار را خود دخالت نشد، ممكن آميز مسالمت راه از مصدق بركناري اگر

 مي پافشاري نفري 8 هيأت طرح تصويب براي داشت، اكيد توجه دربار در موجود خطر به كه مصدق دكتر مرحوم
 در بشدت طرح آن تصويب از جلوگيري در بقائي و كاشاني رهبري به كه را هفدهم مجلس آنكه براي و كرد

 همت ملي دولت از حمايت در دكر تقاضا ايران مردم و ملي احزاب از .دهد قرار تأثير تحت بودند، تالش و توطئه
 را اي شد،توطئه مي منتشر آينده بسوي شده توقيف روزنامه جاي به كه مردم بانك روزنامه روزها همان در .كنند
 روشن و واضح كامالَ عالء حسين توطئه شرح ، گزارش آن در .در اين كتاب به آن پرداخته شده است كه كرد فاش
 كند مستند را گزارش و اطالع اين كه سندي اما .شد داده هشدار ملي حكومت به ،گران توطئه اسامي ذكر با و بود
 قرار دسترس در و شد خارج انتشار ممنوعيت و سريت از اسناد آن 1377 سال در .نبود دسترس در آنروزها در

 و صحت ،است شده مخابره ) 1332 فروردين 26 ( 1953 آوريل 15 تاريخ به كه 324 شماره سند مطالعه .گرفت
 او وزراي و مصدق دكتر شخص و ايران ملت اطالع به صريح و مرتب بطور كه را آن نظاير و هشدارها آن درستي

 موانع ايجاد در را عالء و آمريكا سفير تباني و رساند مي را توطئه عمق كامالَ مذكور سند .دهد مي نشان رسيد، مي
 .سازد مي آشكار طرح، تصويب براي

  سري بكلي ازظهر بعد 1 ساعت 1953 آوريل 15 تهران -خارجه وزارت به ) هندرسن ( ، اناير در سفير از
 .برسد بايرود و خارجه وزير مقام قائم رويت به فقط 4027

                                           
   722 و 721 ص از ،نفت آشفته خواب - 134

 يعني ) صالح خلف ( را خود و بود وزيري نخست مقام به رسيدن آرزومند و چاك سينه عاشقان از يكي مكي حسين -* 
 وزيري نخست باد .دانست مي تهران اول نماينده و فداكار سرباز را خود هنوز او . دانست مي مصدق  اصلح برايجانشيني
 داده حمايت وعده هم مكي حسين به چي بند و زد كاشاني و بود غليان در شدت به سياسي لمپن اين دماغ در يمدار وقدرت

 .بقائي مظفر به هم و بود
 722 و 721 ص از ،نفت آشفته خواب - 135

 كودتـا  ئهتوط از و دانست مبرا را خود جبن نهايت در و كرد ظهور مرداد 25 كودتاي شكست از بعد كاشاني روحيه همين -**
 خـواهيم  آن بـه  كه كردند جعل كاشاني از مورد اين در اي نامه مصدق سقوط از بعد كاشاني اطرافيان بعدها و كرد اعالم بيخبر
 .رسيد
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 وادار را شاه كرده سعي شاه با طوالني مذاكره طي ديروز كه گفت وي .آمد من ديدن به زود صبح امروز دربار وزير عالء - 1
 است كرده قطعي را خود موضع كه بود گفته پاسخ در شاه. دهد انجام مثبتي اقدامات كشور داخلي هاي جريان به نسبت كه كند
 دو شاه. شد نخواهد پيشقدم شاه نكند، ابراز وي جانشين به تمايلي و ندهد مصدق به اعتماد عدم رأي مجلس كه زماني تا ،

 .است كشيده پيش موضعي چنين اتخاذ براي كلي، بهانه
 سعي و هستند دربار و دولت بين فعلي آب شكر و نقار مسئول آنها دارد عقيده و است مظنون ها انگليسي به گفت شاه - الف

 *.كنند تقسيم روسها و خودشان بين را ايران اي بهانه به و بيندازند راه داخلي جنگ حالت يك ميكنند
 دوباره بيند نمي دليلي كه اند شده اغفال ها انگليسي توسط اي اندازه به گذشته در ولي دارد اعتماد ها آمريكايي به او چه اگر

 مستقل كشوري عنوان به روزگار صحنه از و گردد آشوب دچار ايران كه بزند كاري هيچ به دست نيست مايل او. نشوند اغفال
 .شود محو
 . شود ايراني صفت بي و طلب فرصت و طلب جاه مداران سياست دست آلت خواهد نمي او - ب

 ديگري دروغ به و مصدق نزد روند مي راست ديگر در از و بافند مي داستاني و آيند مي او پيش در يك از مجلس نمايندگان
 خاطر به را كار اين ، كند دخالت بايد شاه كه كنند مي اصرار كه مجلس نمايندگان اين كه است شده مسلم او براي. پردازند مي

 نمايندگان اين اگر. بگيرند بهره خود سياسي اهداف به رسيدن براي آلتي براي او از خواهند مي بلكه. كنند نمي شاه به وفاداري
 نمي را خودشان حرف و خيزند نمي بر مجلس در چرا هستند او طرفداران و مصدق برابر در دربار از پشتيباني به مايل صميمانه

 پاي زير كه نمايندگاني همين كه نيست جمع خاطر اصالَ شاه آن بر افزون. شود قدم پيش كه خواهند مي او از عوض در .زنند
 نظر به بنابراين كرد؟ خواهند حمايت شاه از شود رو روبه جدي مقاومت با عمل اين اگر ، كند عزل را مصدق كه نشينند مي او
 .بجنگند كار پايان تا بازان سياست خود بگذارد و بماند صحنه پشت در او كه است بهتر او
 و تهديد با مصدق طرفداران دارد احتمال بماند ساكت او كه صورتي در كه است كرده نشان خاطر شاه به كه گفت عالء -2

 كه كرده تفسير نحوي به را ايران اساسي قانون كه كنند تصويب را نفري هشت كميسيون گزارش سازند وادار را مجلس ارعاب
 قدرها آن نظرش به و خواند را گزارش اين او كه است داده پاسخ شاه. سازد مي روممح دارد هنوز كه اختياراتي از را شاه عمالَ
 آن موافق مجلس نمايندگان اگر بنابراين. است اساسي قانون روح با مطابق او نظر در گزارش واقع در. است نرسيده جدي هم

 كه است داده پاسخ عالء داد؟ خواهد يرتغي را چيزي واقعاَ گزارش اين تصويب آيا بشود؟ آن تصويب از مانع چرا هستند
 .باشد مي مصدق تابع كامالَ شاه كه سازد روشن مسلح نيروهاي ويژه به مملكت براي كه است منظور بدين گزارش تصويب
 پس آن از كه داشت خواهند دست در را مسلح نيروهاي كامل اختيار او جانشين يا مصدق كه است معني بدين آن تصويب
 سازمان يك به تبديل ارتش و اعتباربي شاه كه بود خواهند بركنار سياست از و نبوده كشور در ثبات عامل ارتش و دربار

 هاي چيني دسيسه با بلكه لياقت دادن نشان با نه كه شد خواهند وسوسه ارتش  افسران آينده در. شد خواهد ناتوان سياسي
 دربار وزير كه است متأسف گفت و داد نشان ناشكيبايي اي اندازه ات شاه گفتگو اين ضمن. شوند نايل درجه ترفيع به سياسي
. كرد تأسف ابراز كند مي مذاكره ديگر مداران سياست و كاشاني با عالء اينكه از او. است كرده كشمكش اين داخل را خودش
 منتهاي دارد قصد ، نباشد خواه و شدبا دربار وزير خواه او. ندارد دربار وزارت درمقام ماندن به تمايلي هيچ كه داده پاسخ عالء
 شخص خاطر به او تالش .بياورد عمل به است سلطنت حقوق به مربوط كه جايي تا اساسي قانون حفظ در را خود تالش

 ضرورت ايران استقالل حفظ براي كنوني اوضاع در وي عقيده به كه است سلطنت نهاد صيانت براي بلكه نيست محمدرضا

                                           
 و اعتماد ابراز مجدد كسب براي باشد اي حيله شايد .ميشود مشخص گزارش دراين شاه بافي وخيال كودني نهايت -* 

 .او وشخص باردر از انگليس دولت پشتيباني



 

484

 آوريل 16 روز عصر را زاهدي سرلشكر كه داد قول و بكند بيشتري توجه موضوع اين به كه كرده موافقت سرانجام شاه. دارد
 .بپذيرد حضور به محرمانه

 نصاب حد كه رسد مي بنظر چنين. باشد خطرناك بسيار روزي ) 1332 فروردين 27 ( آوريل 16 دارد احتمال گفت عالء -3
  نمي باور كه دليل اين به ظاهراَ ملي نهضت فراكسيون نمايندگان تاكنون. دارند حضور نتهرا در ، مجلس تشكيل براي نمايندگان

 ولي اند نبوده مجلس جلسه تشكيل به مايل ، آوردند دست به نفري هشت كميسيون گزارش نفع رابه اكثريت رأي بتوانند كردند
 عالء استنباط. هستند آوريل 16 در مجلس جلسه تشكيل هب مايل و اند يافته باز را خود نفس به اعتماد كه است اين مثل اكنون
 هايي اعالميه. است مجلس بر ساختن وارد فشار منظور به آوريل 16 در خياباني عظيم تظاهرات تدارك مشغول دولت بود اين

 براي ها ازاريب. شود تعطيل بازار رود مي احتمال. بريزند ها خيابان به خواهد مي مصدق طرفداران كليه از كه شده منتشر
 كنند سعي ظاهر به است ممكن دولت طرفداران چند هر ، پيوست خواهند آنان به هم ها اي توده البته. شوند بسيج تظاهرات
 .....سازند جدا اي توده تظاهركنندگان از را خودشان

 مجلس كه وقتي تا و معزول را مصدق و منتشر اي اعالميه ، احوالي و اوضاع چنين در كند پيشنهاد شاه به كه بود فكر اين در او
 بزند دست ملي حركت چنين به شاه اگر. نمايد نظم حفظ مأمور را شهرباني رئيس ، است نداده مصدق جانشين به تمايل رأي

 پذير امكان هم نصاب حد وجود بدون حتي تمايل رأي اخذ و كرد خواهند بايكوت را مجلس احتماالَ ملي نهضت نمايندگان
 .كرد استفسار نقشه اين درباره مرا نظر عالء بود خواهد

 با تغييرندهد آوريل 16 عظيم تظاهرات درباره را خود نقشه دولت كه صورتي در گرفت تصميم طوالني بحثي از پس عالء -4
 .كند برخورد چنين روز آن اوضاع
 دولت نظر تحت مسلح نيروهاي وسيله به زيرا نزنند متقابل تظاهرات به دست كه شد خواهد توصيه شاه طرفداران به - الف

 اند شده بسيج توده حزب و دولت طرف از كه چاقوكش گروهاي با ها خيابان در توانست نخواهند و شد خواهند پراكنده
 .كنند مقاومت

 در تا كنند وادار جلسه در نيافتن وحضور غيبت به را مجلس در دولت مخالف نمايندگان از برخي كه شد خواهد تالش - ب
 .نشود حاصل نصاب حد موعود روز
 كه مرجي و هرج اوضاع به نظر كه بگويد و بنويسد شاه به اي نامه ، مجلس رئيس كاشاني كه آمد خواهد عمل به تالش - ج
 آن از نظامي حكومت طبق كه حمايتي رغم به مجلس ، شود مي مجلس نمايندگان به كه تهديدهايي و فرماست حكم شهر در
 .بدهد جلسه تشكيل نيست قادر نصاب حد حصول دمع علت به شود مي
 و نمايد تقدير ، است كرده ايران مردم به گذشته در مصدق كه خدماتي از كاشاني نامه نقل با و كند منتشر اي اعالميه شاه - د

 آزادانه وظيفه انجام هك اند كرده هايي سياست تعقيب به وادار را او كه گرفته قرار مشاوراني نفوذ زير مصدق متأسفانه كه بگويد
 رئيس و بازگردد اش خصوصي زندگي به مصدق كه دهد مي اجازه او به بنابراين و است ساخته ممكن غير را ايراني نهادهاي
 چنين هم مزبور اعالميه. سازد قانون و نظم حفظ مأمور نداده تمايل رأي جديد وزيري نخست به مجلس كه زماني تا را شهرباني

 دستو انتظامي هاي سازمان و مسلح نيروهاي به و دهند ادامه وظايفشان انجام به كه خواست خواهد ايران دولتي تمقاما كليه از
 .كنند اطاعت شهرباني رئيس از كه داد خواهد

 زاهدي ، عصر فردا جاي به شاه كه آورد خواهد عمل به را خود كوشش منتهاي كه داشت اظهار سفارت ترك از قبل عالء -5
 .باشد داشته ضرورت سريع اقدام فردا رود مي احتمال چون ببيند امروز نهمي را
 آن بر افزون .بزند داد شرح عالء كه اي گستاخانه اقدام چنين به دست كرد متقاعد بتوان را شاه كه دارم زياد ترديد من البته -6

 .كند كمك عالء نقشه به است كرده تشريح ءعال كه صورتي به شاه به اي نامه ارسال با باشد مايل كاشاني كه نيستم مطمئن
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 هندرسن
 .شد ارسال سفيرالدريج مالحظه براي فقط نيز لندن به و مخابره بخش دو  در-

 .دهد مي نشان را آمريكا سفير و عالء تباني و توطئه آيد مي بدست امريكا سفير گزارش از آنچه
 اما .رسيد ، بود آن آرزوي در باسفير مذاكراتش در عالء كه سازي سرنوشت روز همان 32 فروردين 27 پنجشنبه
 مي كه طور آن كاشاني و عالء و سفير تباني و آميز توطئه نقشه كلي طور به و شد واقع ديگري صورت به كارها
 اله آيت هاي تضمين حتي .بود ترسيده شدت به تير ام سي قيام تكرار ترس از شاه .نشد اجراء شود انجام بايست
 شاه .بود ترسناك سخت هم امور جريان. كند قانع را شاه نتوانست مصدق عزل براي عالء و آمريكا وسفير كاشاني

 مي كه را مردم خونين اقدام و اعتراض و خشم تير ام سي روز در كه آورد مي بياد ترسيد، مي مردم خشم ابراز از
 فراكسيون رهبران از اي مجموعه و زاده زيرك و حسيبي و مصدق همين ، شود منتهي شاه و دربار ازاله به رفت

 .كند تكرار را بازي ترسيدكه مي شدت به اينك و اند كرده جلوگيري شاه سقوط از ملي نهضت
 آبادان شهر كه بودند داده خبر شاه به .بود ايران توده حزب هشدارهاي و ها اعالميه بود ترسانده را شاه آنچه

 شركت كارگران .شود مي تظاهرات و اعتصاب آماده نفري 8 تطرح هيئ تصويب و مصدق از حمايت به يكپارچه
 تهران به حركت آماده و كرده اعتصاب اعالم بودند، متشكل و متحد ، كارگران سنديكاي در شوراي كه نفت

 آماده مصدق حمايت به مردم يكپارچه مشروطه، انقالب شهر تبريز ، مازندران ، گيالن ، اصفهان در .هستند
 مردم شهرها از بسياري در .اندكرده نويسي نام تهران به عزيمت براي اي عده و باشندمي يماييراهپ و اعتصاب
 به را نقشي ترسيد مي و بود مطلع قضايا از شاه. كنندمي مخابره مصدق حمايت در هايي تلگراف و شده متحصن
 روز از قبل كه بود چنين .دشون قدم پيش مجلس در مصدق مخالف نمايندگان و كاشاني خواست مي .بگيرد عهده

 و شدند خارج تهران از نمايندگان از اي عده آنكه اول .شد اجرا هندرسون - عالء طرح از هايي قسمت پنجشنبه
 مصدق دكتر به بهارستان در اجتماع و تهران مردم تظاهرات از جلوگيري براي كاشاني. رفتند قم به جمعي دسته
 كاشاني نويسي نامه آن كه است توجه جالب شد، برداشته آن اسرار از پرده ها سال از پس اكنون آنچه .نوشت نامه
 آمريكا سفير با تباني و برنامه برابر قم و شهر خارج به مصدقي ضد نمايندگان جمعي دسته عزيمت آن و مصدق به

 و مصدق دولت اراده روز آن اما .ميĤورد در حركت به آمريكا سفير را سياسي هاي آدمك اين و است شده انجام
 ايران ملت آمدن حركت به و اي ماده 8 طرح تصويب در مصدق دكتر شخص پافشاري و ملي نهضت فراكسيون

 شاه حذف راه در قدم اولين كه اي ماده 8 طرح تصويب از ايران توده حزب جانانه حمايت و مصدق محور حول
 برنامه هاو تباني و ريخت بهم را استعمار هاي نقشه ، پهلوي استعماري موسسه و شاه ازاله براي بود اي ومقدمه
 -عالء طرح برابر كه نديد خود در را جرأت و قدرت آن كاشاني .نشد اجرا كاشاني و عالء و هندرسن هاي ريزي

 مصدق دكتر به اما .بنويسد كه مصدق را عزل كند و رئيس شهرباني را مأمور حفظ امنيت كند نامه شاه به هندرسن،
 كه دارد سوئي عواقب و كند مي مختل را نمايندگان قانوني كار بهارستان ميدان در مردم اجتماع كه نوشت نامه

 بود ساز سرنوشت روز دربار وزير عالء قول به كه فروردين 27 پنجشنبه روز .است مصدق دكتر شخص آن مسئول
 حسين و چرچيل و هندرسن هاي نقشه و شد تمام ملي نهضت نفع به مصدق از ايران ملت جانبه همه حمايت با

 و مصدق دولت از حمايت صحنه در مردم حضور كه شد ثابت ديگر بار يك .شد برآب نقش شاه دربار وزير عالء
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 رياست و دربار كه را استعمار و استبداد آن مأمن و مظهر و را آن داخلي عوامل و استعمار تواند مي ملي نهضت
 هفدهم مجلس اقليت بندي دسته و آمريكا دولت جانبه همه فشار همه ينا با. براند عقب به بود، مجلس بر كاشاني

 و بازنشسته افسران دركانون ملي نهضت و مصدق مخالفين فعاليت تشديد و ارتش داخل هاي بندي دسته و
 هاي حوزه در ليره و دالر هنگفت خرج و مجلس اقليت و دربار از قم عظام آيات و مراجع بعضي مخفيانه حمايت

 به را اي ماده 8 طرح تصويب كار ، مجلس نمايندگان و مزد به قلم نگاران روزنامه -نظامي -روحاني فمختل
 و آبادي قنات شمس و ميراشراقي و بقايي مظفر وقيحانه هاي سخنراني بر عالوه زمان اين. انداخت تعويق

 با مخالفت جبهه يك صدق،م دكتر شخص و ملي نهضت عليه مجلس در بهادري و حميديه و فرامرزي عبدالرحمن
 عزاداري و رمضان مبارك ماه هاي سخنراني پوشش زير در راديو در نفوذ اعمال با واعظ فلسفي توسط مصدق
 .است آموزي عبرت داستان خود كه افتاد راه به عبا آل خامس

 و خوانان ضهرو و وعاظ بر رياست تهراني واعظ ميرزاعبداله همراه كه واعظ فلسفي هاي فعاليت از زمان آن
 عليه ها سخنراني اين مركز تهران قائميه هيأت و شد مي منتشر خبرهايي داشت، عهده بر را تهران بيت اهل مداحان
 در اسنادي و نبود مشخص آن يافتگي سازمان و توطئه گستردگي اما .بود مصدق دكتر شخص و ملي نهضت
 نام به قطوري كتاب 1376 سال در ، است ذشتهگ دوران آن از كه ها سال از پس اينك .نداشت قرار دسترس
 و تزوير همه با كه است شده منتشر اسالمي انقالب اسناد مركز توسط فلسفي االسالم حجه مبارزات و خاطرات

 .كند الپوشاني را توطئه اساس است نتوانسته دارد، مهارت آن در واعظ فلسفي كه ريائي
 همراهي و دخالت اثبات در اما نيست فراهم آن امكان فعالَ كه رد چونندا را كتاب آن بر نقد قصد سطور اين راقم

 نهضت عليه و كردمعرفي مي تهران در بروجردي العظمي اله آيه نماينده را خود كه استعمار و شاه با واعظ فلسفي
 كرد فادهاست كتاب آن از توان مي بود، زده وتوطئه آشوب و بلوا ايجاد به دست مصدق دكتر شخص و ايران ملي

 

 مصدق دكتر كتاب و بريتانيا و امريكا امورخارجه وزارت اسناد برابر اسفند نهم  غائله-2
 از پرده هم مصدق خاطرات كتاب و است دهش منتشر امريكا خارجه امور وزارت اسناد كه ، ها سال از پس اكنون
 عمق به توان مي بهتر و بيشتر است، دسترس در هم حسيبي مهندس مرحوم خاطرات و است برداشته ماجرا روي
 توطئه ايجاد در توانايي دست و بود معركه بياران آتش از يكي كه هم مكّي حسين ها سال اين در. پرداخت توطئه

 آورده ميان به ملي ضد ماجراي آن از حكاياتي و تفسيرها يش ها نوشته و ها بهمصاح در داشت، آن رهبري و
 مكي وگرنه است كرده گويي قصه پهلوي دربار و آمريكا امپرياليسم با همدستي از اش تبرئه قصد به فقط كه است

 داده كاشاني اله تآي بدست را ضدمردمي معركه آن داري علم كه بودند گران توطئه سردسته زاده حائري و بقائي و
 مصدق دكتر. بود شده مصدق دكتر مرحوم ساله يك اختيارات اليحه تصويب و طرح مانع كه بود او هم و بودند
 واقعيت اين به دادگستري وزارت معاون اسماعيلي ملك دكتر مرحوم به بقائي مظفر علني توهين و هتاكي از بعد
 با كاشاني اله آيه مخالفت اعالميه. است شده همداستان ربارد و شاه با دولت عليه هفدهم مجلس كه رسيد تلخ
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 بود رسيده نتيجه اين به مصدق و كرد علني ها توطئه اين در را كاشاني همدستي ، مصدق يكساله اختيارات اليحه
 موضوع كه بود شده معلوم ملي نهضت فراكسيون و مصدق به زمان اين. است دربار تحريكات اين همه منشاء كه
 و انگليس و نفت شركت با مذاكره و قانون تصويب با فقط كه نيست سرراستي و ساده امر يك نفت كردن ملي

 باز را مصدق دكتر داخلي مشكالت از اي گره ديگر آمريكايي عوامل فريبنده هاي وعده .شود فصل و حل آمريكا
 از آمريكا دولت حتي .بود شده نتفيم بريتانيا علني و صريح مخالفت با هم آمريكا دولت قرضه موضوع. كرد نمي

 ارايه از ها خودداري اين و رفت مي طفره ايران به آمريكا صادرات بانك ضمانت با شكر تن هزار 100 تحويل
 هر از امريكا دولت نفت، شركت با اختالف رفع و نفت مسئله حل تا كه شد ختم مصدق به ايزنهاور نامه به كمك،
 مصدق و بود اجرا حال در ايدن طرح براساس مصدق كردن ساقط برنامه اينك و تاس معذور ايران به كمك گونه

 به اينك كه دانست مي طرح همان اجراي از ناشي را زاده حائري و بقائي مظفر شديد هاي حمله و مخالفت
 عليه را خود اخالل و تجمع مركز گران توطئه اين همه و بود اجراء حال در كاشاني اله آيت و هندرسن رهبري
 عليه بختياري خان ابوالقاسم مخالفت علم برافراشتن و طغيان مصدق .بودند داده قرار شاه دربار در مصدق دولت
 مخصوصاَ كه اخير يكسال اين در ايران توده حزب هاي افشاگري .دانست مي دربار هايتحريك از ناشي را دولت
 مانند راديكالي هاي شخصيت هم و بود مؤثر مصدق شخص در هم بود، يافته شدت 1331 تير ام سي قيام  از پس
 .بود كرده هشيار ها توطئه مركز به را شايگان دكتر و نريمان محمود و رضوي احمد و فاطمي دكتر

 زيرا برساند ايران ملت اطالع به راديويي سخنراني يك طي را ها توطئه همه گرفت تصميم مصدق بنابراين
 در روز هر و بود درآمده علني صورت به دربار با كاشاني رهبري به 17 مجلس در مصدق مخالفين همدستي
 و بود برقرار ميراشرافي و آبادي قنات شمس -بقائي -زاده حائري توسط دستور از پيش نطق مصدق عليه مجلس

 با همراه ها مخالفت و ها اخالگري همان شود، رسيدگي دولت هاي طرح به بايست مي كه هم جلسه دستور در
 مي اعالم خطابه ميز روي بر پارابلوم گذاشتن با ميراشرافي زمان اين. يافت مي ادامه مصدق عليه ناسزا و فحش
 همراه مجلسي چنين. كنم مي سوراخ را مغزش تير هفت همين با كند حمايت مجلس در مصدق از كس هر كرد
 ديده آشكار و علني و واضح رامو اين همه در كاشاني دست و شد مي همراهي نويسان روزنامه بزرگ گروه يك
 و ها سناتور از ها ناراضي تمام كه است اين دربار ناشايسته تحريكات حسيبي، مهندس نوشتـه به و شد مي

 به تشويق اند، شده بركنار كار از يا و بازنشسته كه غيره و دادگستري و نظميه مأمورين و اخراجي هايارتشي
 و واگذاري امالك تومان ميليون 12 و كشور بودجه از تومان ميليون 6 كه اديزي پول داشتن با و نمايد مي ناراحتي
 روز هاي يادداشت دفترچه در حسيبي مهندس .رسيد مي مجهولي مصرف به رضوي قدس عوايد ميليون چندين
 :نويسد مي اسفند اول جمعه
 اش عقيده فاطمي دكتر ، روم مي من و است من كارهاي مانع دربار بگويد كه دارد اعالميه يك قصد شنبه سه روز براي دكتر
 نموده عمل هم با قبالَ شاه و كاشاني چون داشتند عقيده بعضي و بشود مسافرت به مجبور شاه كرد كاري بايستي كه بود اين
 136.است تر آسان شاه نشاندن خود جاي به موضوع البته ولي شود كنده جا از كاشاني اول باشد بهتر شايد اند،

                                           
 .676 ص ،نفت آشفته خواب - 136
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 دربار، به وابسته هاي نويس روزنامه و منابر  مساجد و مجلس در مصدق عليه تحريكات همه محور هاروز اين
 سفارت و شاه پشتيباني به كه طلب جاه به غايت سيد اين دور مصدق مخالفين همه و بود كاشاني اله آيت بيت

 نامه مصدق به و كرد مي اعالم رفط بي را خود مزورانه طلب جاه سيد اين اما. شدند جمع بود، گرم پشت آمريكا
 نطقي، طي ماه بهمن دوم در كاشاني جواب در مصدق  .»نهد كنار به را عامه حقوق به تجاوز قصد« كه نوشت مي

 بسيار مصدق نطق اين. خواست كمك ساله يك اختيارات اليحه تصويب براي مردم از و كرد گزاري گله شديداَ
 درد به را دلش مجلس در او وزراي به فحاشي و دولت كار در اخالل گفت او. بود غصه و غم از آكنده و سوزناك
 من اسم محمد اي گفت من به نوراني سيدي خواب در و است رفته خواب به اندوه و غم حالت با و است آورده
 مي كمك مردم از من اينك . باش نداشته هراس توطئه از و برو جلو به است تو پشت من دست. است محمد هم

 تير چنين يك آماج قدم هم دوستان طرف از كه است شايسته نه و دارم را خلق حقوق به تجاوز داعيه نه خواهم
 مصدق حمايت به مردم شهرها از. كرد روانه مجلس سوي به را مردم توده مصدق سخنان اين. شوم واقع تهمتي
 علناَ و شد بلند مخالفين عليه هديدهات بهارستان ميدان تجمع در. كردند تهران سوي به حركت و حمايت اعالم

 و علني حمايت سايه در فقط اليحه اين تصويب .گرفتند سرزنش و مرگ و لعنت باد به را مكي و بقايي و كاشاني
 به و كرد اعالم مصدق از را خود حمايت و كرد نشيني عقب سرعت به شد و كاشاني ممكن مردم آلود خشم

 137.كرد نخواهم خودداري همكاري هيچگونه از داد تعهد و بوسيد را مصدق روي و رفت مصدق مالقات
 مركز كاشاني بيت هم باز و بود صوري و ظاهري ، قدمي هم و حمايت تعهدات و قرارها و قول اين همه اما

 . داشت ادامه تفتين و زد مي هايي مضراب تك خودش و بود مصدق مخالفين
 درصد دربار و كاشاني هاي مقاومت اين همه رغم علي الهس يك اختيارات اليحه تصويب از پس مصدق دكتر

 پهلوي امالك عوايد شاه از .كاست مي شديداَ دربار و ژاندارمري و ارتش اعتبارات از كه برآمد اي بودجه تصويب
 دربار تحريكات موارد مصدق آن بر عالوه و كرد مي مطالبه ، داشت قرار شاه تيول در كه را رضوي قدس عوايد و
 هم آن و رفت دست از شاه ازاله فرصت و نشد صادر هرگز كه اي اعالميه .كرد اعالميه دادن به تهديد و برشمرد را
 كه گروه اين .بود جاللي االسالم حجت و جوادي سيد حاج -ميالني -سنجابي -معظمي دكتر درمياني پا علت به

 راه توان مي كه داشتند عقيده و كردند وتدع حوصله و صبر به را مصدق داشتند، قرار معظمي دكتر تأثير تحت
 .كرد پيدا حلي
 محور مادر ملكه و اشرف و رضا علي برادرش و تهران در شاه حضور كه بود رسيده نتيجه اين به مصدق زمان اين
 حل به اميد خاسته، خود و آميز مسالمت صورت به آنهم برود ايران از شاه اگر و است ملي ضد هاي شرارت همه

 پيشنهادات بردن پيش صدد در شاه حمايت با واشنگتن و لندن كه نفت مسئله حل و شود مي تقويت مشكالت
 عقيده كه بود درحالي اين. شود مي پذير امكان نفت كردن ملي قانون برابر ملت نفع به هستند، سابق نفت شركت

                                           
 درج از اما ،نوشت را كاشاني و مصدق دكتر مرحوم مشترك اعالميه اصل كه 1331 سال بهمن 8 ،اطالعات روزنامه - 137

 .كرد خودداري مصدق سخنراني
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 ملي استقالل و ملي حيثيت فظح به و باشد ايران ملت منافع حافظ كه اي شايسته نحو به نفت مشكل اگر داشت
 انگليس استعمار با مقابله به نفت بدون اقتصاد برنامه اجراي با تواند مي الاقل نشود، حل نكند وارد خدشه

 اين در كاشاني و كردتراشي مي مانع شاه اما .بود خواهان را بودجه عميق رفورم و اصالح بنابراين. كند ايستادگي
 و بيعت دست عالء واسطه به شاه با و درآمد مصدق مخالفين همه قطب صورت به بقايي مظفر تحريك به زمان

 .بود داده همكاري
 ديده آن در هندرسن هاي توطئه و آمريكا سفارت پاي كه است اسفند نهم واقعه مقدمه مجلس در تحريكات اين
 و است شده منتشر 57 بهمن 22 انقالب از بعد آمريكا سفارت دخالت نوع و ها توطئه اين اسناد اكنون .شود مي
  308 و 306 و 305 و 304 و 301 هاي شماره اسناد مطالعه. نبود پذير امكان اسناد اين به دسترسي انقالب از قبل

 مشخص و معلوم عواملش و آمريكا بدست را اسفند  نهم واقعه رهبري چگونگي آمريكا خارجه امور وزارت
 .ميكند
 مصدق دكتر كه ماجرا اين در آمريكا عاملين و شود مي روشن مخ بي شعبان ندمان بقايي هاي لومپن و ارتش نقش
 اين در او صفت دالل و عياش و هرزه پسران و كاشاني دست . اند شده معرفي ، است ناميده ) غائله ( را آن

 .دش نمايانده ملت به بود، رياست فكر فقط به كه مايه بي سيد اين واقعي چهره و روشد ملي ضد ماجراي
 شد گذاشته انگشت بود ارتش و دربار همان كه آمريكا و انگلستان استعمار اصلي نقطه به آنكه محض به شد معلوم

 .كردند العمل عكس به شروع آمد، فشار  و
 اينك و است نوشته مكي حسين زبان از دربار بودجه تعديل در شاه نمايي مظلوم از قبل صفحات در نگارنده
 .كنم نمي ديگري دخالت و ندارم ديگري سمت من احكام امضاي جز بود گفته شاه« كه بود شده بلند شاه از ديگري زمزمه

 كرده قبول دكتر و برساند عرض به را مطالب اين و برود شاه مالقات به شخصاَ مصدق دكتر شود سعي كه  بود اين شاه نظر بعد
 عوامل حال بهر. شد مذاكره غيرمستقيم به اضرح اما نرفت دربار به وجه هيچ به موضوع اين در مصدق  138.»بود

 شدند مانع ملت به درباريان و شاه هاي توطئه توضيح و افشاگري را از مصدق ، ملي جبهه ارتجاعي و كار سازش
 كاشاني اله آيت و درباريان و شاه هدف همه و شدند مانع ملت دخالت از و كشاندند گفتگو و سازش به را او و

 كه  301 شماره سند برابر هندرسن روايت .كنند اجرا را ديگري توطئه مردم توده كردن غافل ضمن كه بود همين
 -محرمانه كلي به ( صورت به آمريكا خارجه وزارت به بعدازظهر 2 ساعت) اسفند 3(1953 فوريه 22 تاريخ در

 :است چنين است، شده مخابره ) فوري
 اخير روزهاي تحول ترين مهم درباره خواهد مي كه گفت. كند مالقات من با دكر تقاضا امروز دربار وزير  عالء-1 ..... 3334
 روز صبح دربار مسئول اعضاي از يكي كه است خواسته و كرده تلفن او به مصدق فوريه 19 روز عصر كه گفت .كند گفتگو

 است مصدق نابرادري تصادفاَ كه ار مشاورانش از يكي شاه. كند دريافت را شاه به او شخصي پيام تا برود ديدنش به فوريه 20
 *.فرستاد

                                           
 677 ص ،حسيبي مهندس مرحوم يادداشت ،نفت آشفته خواب - 138

 .بود امپرياليسم و شاه كامل سپرده سر مصدق دكتر برخالف كه بود واالتبار الدوله حشمت نابكار نابرادر اين -* 
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 بيش كه بگويد شاه به خواست دربار فرستاده از خشونت با مجلس نمايندگان از ديگر تن دو و شايگان دكتر حضور در مصدق
 خواهد راداي نطقي و داد خواهد استعفا فوريه 24 در بنابراين و كند تحمل را دربار و شاه دوستانه غير رفتار تواند نمي اين از

 انجام در وي .هستند او هيعل توطئه مشغول دربار و شاه كه حالي در و داد خواهد شرح را استعفايش علت آن ضمن كه كرد
 بختياري خصوص به عشاير ميان در آشوب ايجاد مسئول شاه كه داشت عقيده مصدق. است ناتوان وزيري نخست وظايف
 ها توطئه اقسام و انواع دربار و شاه .كند  مي تشويق اند، شده بازنشسته وي عليه هتوطئ متعاقب كه را ارتش افسران شاه .هاست

 فرستاده. باشد مي او سقوط موجبات كردن فراهم و وزير نخست برابر در مانع ايجاد آنها هدف كه دهند مي ترتيب او عليه را
. نمايد تضعيف را شاه موقعيت كه نكند اقدامي هك شد متوسل مصدق پرستي ميهن به و كرد رد شدت به را اتهامات اين دربار

 .رفت نمي بار زير مصدق اما كند نظر تجديد خود تصميم در خواستند وزير نخست از نيز مجلس نمايندگان ديگر و شايگان
 به وريهف 21 صبح عالء رو اين از .كند مداخله خواست عالء از و شد ناراحت عميقاَ كرد، دريافت را پيام شاه كه هنگامي -2

 حوادث جمله از شاه از شكاياتش از طوالني فهرستي مصدق. يافت ناپذير آشتي را وزير نخست نيز او. شتافت مصدق ديدار
 **.شمرد بر كرد پشتيباني او برابر در قوام از دربار كه را گذشته ژوئيه

 او عليه مدام اشرف واالحضرت و ليرضاع برادرش خصوص به شاه خانواده كه ساخت وارد را اتهام اين مصدق چنين هم .....
 .....ميكند توطئه

 را مصدق بتوان كه اميدوارند او و شاه. بگذارد درميان من با محرمانه را موضوع اين است خواسته وي از شاه گفت عالء -3
 گفته مصدق به شاه ضايتقا به بنا عالء . كند دار لكه را سلطنت حيثيت كلي به كه بدهد امتيازاتي شاه آنكه بدون داد تسكين
 گفته مصدق. بماند خارج در نكند را او بازگشت تقاضاي مصدق كه زماني تا و كند ترك را كشور است حاضر شاه كه است
 تعيين را آنها تكليف دهد اجازه دولت به و برگرداند دولت به را سلطنتي امالك بايد اما كند ترك را كشور نبايد شاه كه است
 اشاره گيرد، مي قرار شاه اختيار در منابع ساير و مشهد در رضوي قدس آستان از كه درآمدهايي به مجدداَ دقمص چنين هم. كند
 .دهد مي تخصيص برايش دولت كه باشد داشته را درآمدهايي اختيار بايد تنها شاه كه نموده عقيده اظهار و كرد

 و بشود او جانشين بايد كسي چه كرد؟ بايد چه بورزد راراص استعفايش دادن در مصدق اگر كه است اين مسئله گفت عالء -4
 بگيرد؟ صورت بايد چگونه جانشيني

 و شده خوشحال اخبار اين شنيدن از كاشاني. است كرده گفتگو اوضاع درباره مجلس رئيس كاشاني با فوريه 21 روز عصر عالء
 پشتيباني شاه از او كند، حمله شاه به مجلس در قمصد اگر اما. كرد نخواهد تعجب بكند مصدق كه هركاري از داشته اظهار

 .آورد خواهد عمل شديدبه
 حساس موقع اين در كه است اين آيد مي بدست خارجه وزارت به آمريكا سفير بعدي گزارشات از چه آن

 رايب هندرسن. بود كننده اميدوار و كننده خوشحال شدت به آمريكا و انگليس براي شاه از كاشاني شديد پشتيباني
 طي را آن نتيجه و زد مصدق با مالقات به دست بكند، او شخص و مصدق خانه هواي و حال از تجسسي آنكه

 .كند مي مخابره آمريكا خارجه امور وزارت به فوريه 23 روز بعدازظهر 9 ساعت در محرمانه كلي به گزارش

                                           
 ميگفت كه بود ايران توده حزب نظر صحت مؤيد دربار توسط قوام آوردن كار روي حوادث از مصدق شكايت همين - **

 از مصدق حاال و كشيد حاكمهم به را امپرياليسم داخلي عامل اين و كرد روشن را دربار تكليف بايد و است فساد منشاء شاه
 . ناليد مي رفته دست از فرصت
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 تأخير كه ام شده معتقد هرزماني از بيش وزير بانخست سرشب مذاكرات از پس خصوص به امروز دادهاي روي از پس - 3356
 اميدوار او كه رسد مي نظر به چنين .دارد ارتباط سازد مي وارد شاه به كه فشاري با نفت پيشنهادات به دادن پاسخ در مصدق
 پشتيباني دبتوان تا كند استفاده است، شدن حل شرف در نفت مسئله كه كرده ايجاد مردم ميان در كه بيجايي خوشبيني از است
 را شاه شود موفق مصدق آينده روز سه دو تا اگر. آورد دست به را اش سياسي مخالفان كردن نابود و شاه با مبارزه براي كامل

 ملي نهضت توانست خواهد من عقيده به كند متفرق را مخالفانش و سازد محروم است باقي برايش هنوز كه آبرويي و حقوق از
 139.كند رد خشونت با را ما پيشنهادات داخلي عواقب از ترس بدون و بازسازي سرش پشت در را
 كه است مدعي آن از قبل اما. ميكند اشاره عالء حسين آينده مالقات به آمريكا سفير تلگرام همين دنباله در

 تاييد موثق كامالَ اطالعات با مصدق جانشيني براي نيرومندي شخصيت هر از پشتيباني به شاه تمايل مورد در من ترديدهاي«
 به خود پيام رساندن براي اي وسيله تا است آن بر و است مخالف زاهدي با هنوز كه داشته اظهار عصر ديروز شاه .است شده
 به امشب ديروقت دارد نظر در عالء.  پذيرد مي را وزيري نخست آيا كه بپرسد به وي از و بيابد آمريكا در سفير صالح الهيار
 140.»است شده تر خوشبين حدودي تا گفت من به تلفني االن ينهم او بيايد ديدارم
 او. برد كار به داشت چنته در جه هر مصدق عصبانيت و خشم كردن فروكش براي هايش كوشش ادامه در عالء
 .شد مي متوسل همه به پريشاني و افسردگي حالت از شاه رهايي براي فرصت آوردن بدست براي
 از گروهي و كردند مي طريق ارائه سازش و صلح ي برقرار منظور به باوري خوش و خوشبيني روي از اي عده

 برقراري در سعي دماوندي جاللي االسالم حجه و ميالني و شبستري و انگجي اله آيت رهبري به مصدق طرفداران
 و بقايي ، انيكاش جمله از مصدق مخالفان از بعضي كه كرد اشاره عالء« و داشت ادامه تحريكات اما. داشتند بس آتش
 سعي كه است خواسته وي از و كرده تلفن عالء به مكّي امروز ظهر از بعد اوايل در. شد نخواهند خشنود اخير تحوالت از مكي
 اكثريت كند حمله شاه به علناَ مصدق اگر كه ورزيده اصرار مكي .نباشد مصدق با آشتي درصدد و سازد متقاعد را شاه كند

 141.»كرد خواهند پشتيباني شاه واز شد خواهند خشمگين مجلس نمايندگان
 دكتر آقايان از بودند عبارت كه مجلس منتخب نماينده هفت درمياني پا با مصدق و شاه اختالف مورد مسئله سه از

 مردم نماينده جاللي االسالم تحج و جوادي سيد حاج ، پارسا ، ميالني ، معظمي دكتر ، سنجابي دكتر ، شايگان
 .كرد فروكش زير شرايط با شاه و مصدق اختالف زيادي حد تا ، دماوند

 .گرفت خواهند وزير نخست از دستور پس اين از كه سازد آگاه را ارتش افسران اوالَ بايد  شاه-1
 .نمايد خودداري آنان با مالقات واز ندهند راه دربار به را مصدق دشمنان  بايد-2
 رفاهي مصارف به را اراضي درآمد كار اين جاي به و دارد باز تدس رعايا ميان در سلطنتي اراضي تقسيم  از-3

 اما. شود فصل و حل هم كوچك اختالف اين كه رود مي اميد اما نكرده موافقت سوم شرط با شاه البته. برساند
 و كرده مخالفت ادامه به تشويق را عالء تلفني هم مكي حسين و اند نبوده خشنود جريان اين از بقايي و كاشاني
 .است شاه پشتيبان مجلس اكثريت و كند اقدام مصدق عليه شاه كه ورزيده اصرار

                                           
 947 ص ،نفت ندش ملي درباره آمريكا خارجي روابط اسناد - 139

 948 ص ،همانجا - 140

 950 ص ،همانجا - 141
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 اين شايد .گفت مي دل راز و كرد مي مشورت آمريكا سفير با همه از قبل دربار وزارت سمت در عالء حسين
 و شتدا انگليس و آمريكا به ارادت گرو در سر كه است بوده شاه شخص موافقت با بيگاه و گاه هاي مالقات
 به شب نيمه عالء و بود آمريكا سفارت گاهش قبله .بود شده تعطيل انگلستان معبودش خانه سفارت كه اينك

 .رسيد مي آمريكا سفير خدمت
 :است چنين شد، تلگرام خارجه امور وزارت به محرمانه كلي به كه سفير فوريه 25 گزارش

 من با محرمانه خواهد مي گفت و آمد ديدنم به بود خاطر ريشانپ و نگران آشكارا كه حالي در دربار وزير عالء  امشب-1
 بي شاه كه بود نخواهد بد رفته هم روي كه است گفته مصدق فوريه 24 در مصدق و شاه مذاكرات ضمن كه گفت .كند صحبت
 از شدن خارج رابراي فرصت شاه .بماند خارج در است نشده تر ثابت ايران اوضاع كه زماني تا و كند ترك را كشور درنگ
 تواند مي كي پرسيده و است خوشحال كشيده دست او عزيمت با مخالفت از وزير نخست اينكه از نموده اظهار و قاپيده كشور
 .است كرده پيشنهاد را فوريه 28 شنبه وزير نخست و برود

 است مايل و بماند تهران رد فوريه 28 تا تواند نمي كه است وضعي در اعصابش كه است گفته عالء به شاه صبح  امروز-2
 اروپا به سپس و كند زيارت نجف و كربال مقدسه عتبات از گويد، ترك بغداد مقصد به اتومبيل با فوريه 26 روز صبح را تهران
 مدارك درنگ بي كه ورزيد اصرار عالء به شاه .است بوده نتيجه بي كه سازد قانع سفر تعويق به را شاه كرده سعي عالء .برود
 . كند تهيه ار سفر

 تهيه ترتيب درنگ بي تواند مي او .كند ترك را تهران فردا شاه كه است خوبي فكر كه داشته اظهار عالء به وزير  نخست-3
 .....بود خواهد بهتر نكند عزيمت شنبه روز تا شاه اگر كه كرده قانع را وزير نخست عالء سرانجام .بدهد را سفر مدارك

 عليرضا به سلطنت شوراي در شركت براي را ) شاه كوچكتر ناتني برادر ( غالمرضا مصدق كه افتهي اطالع شاه كه  هنگامي-4
 كه خواسته عليرضا از لذا .دارد بيم اش خانواده ميان اعضاي شكاف و اختالف از او .است شده حيرت دچار است، داده ترجيح

 .ميكند همراهي خارجه سفر در را او ظاهر صورت حفظ منظور به
 به را سلطنت نهايتاً كه بياورد پايين قدر آن را شاه حيثيت و شود تعبير فرار به شاه زده شتاب عزيمت كه دارد بيم عالء -5

 اند كرده سفارش او به مصدق هم و شاه هم زيرا است گرفته قرار دشواري وضع در شخصاَ كه گفت مي عالء.....افكند مخاطره
 كند منصرف كشور ترك از را شاه توانست خواهد موثري وسيله كه يابد اطمينان او اگر.....!آورد عمل به را رازداري درجه منتها

 142.!نشست نخواهد ساكت
 .بنشيند توطئه و مشورت به آمريكا سفيرمكار با كه بود حد آن تا عالء حسين رازداري اين و

 خسروخان و بازار تجار كه شد دهدا ترتيب شامي مهماني .شد چيده عالء حسين و آمريكا سفير طرف از توطئه اين
 گفتگوها اصلي موضوع نزديك آينده در شاه مسافرت به مربوط شايعات. داشتند حضور آن در قشقايي ايل رئيس
 طور به كه خسروخان استثناي به حاضر مهمانان كليه شد مدعي كه بود آمريكا سفارت وابسته گزارش اين .بود

 كشور مصالح براي شاه رفتن كه كردند عقيده اظهار بود، داشته ابراز شاه عزيمت از را خود خشنودي خصوصي
 هاي روزنامه تيراژترين پر از يكي مدير داشتم شركت آن در من خود كه ضيافتي در چنين هم. است بخش زيان
 .داشتند ابراز كشور بر شايعات اين اثرات از را خود نگراني خارجه امور وزارت تشريفات رئيس و كشور
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 تعويق به كم دست يا لغو در تا بود خواهد بازتر من دست ، است شده فاش خبر اكنون كه گرفتم تصميم صبح مروز ا-3
 ساعت در كنم كسب شرفيابي وقت خارجه امور وزارت طريق از نتوانستم وقتي. كند اقدام كشور از خارج به شاه سفر انداختن
 منتهاي گفت او .ميگشت بر شاه حضور به شرفيابي از لحظه همان در عالء .كردم اقدام دربار وزير عالء طريق از ربع و يازده
 را كشور اگر كه ورزيده اصرار مصمانه شاه ليكن كند منصرف سفر از لحظه آخرين در را شاه كه آورده عمل به را خود تالش
 براي صورت اين در. داد خواهد رقرا حمله مورد را اش خانواده و او و ساخت خواهد منتشر را اش اعالميه مصدق نكند ترك
 را كشور دهد مي ترجيح بنابراين .دهد پاسخ مصدق اتهامات به الزم تسهيالت داشتن دست در بدون كه بود خواهد دشوار او

 كه رسيد خبر بود شاه حضور در كه مدتي خالل در گفت عالء. شود جانبه يك جنجالي و جار درگير اينكه تا گويد ترك
 مجلس خصوصي جلسه است، يافته اطالع امروز صبح تنها شاه مسافرت خبر از كرده  ادعا كه مجلس رئيس كاشاني تقاضاي
 اصرار و شد زده هيجان رسيد شاه به خبر اين وقتي. است شده تشكيل اوضاع درباره مشورت منظور به نماينده 57 از مركب
 ترك در كه بياورند فشار او به آنقدر نرود زودتر اگر ترسيد مي زيرا كند حركت ناهار صرف از قبل حتي و درنگ بي كه ورزيد
 143.شود زحمت دچار كشور

 دستور را سفير گزارش از قسمت اين تاكنون آمريكا خارجه امور وزارت زيرا .است شده حذف سفير گزارش از قسمت  اين-4
 .دارد قرار ممنوعيت مهر زير در هنوز و است نداده انتشار

 يك ترتيب كند تقاضا عالء از كه است رسيده نتيجه اين به مجلس رئيسه هيئت كه داد اطالع عالء به كيپي هنگام اين  در-5
 144.برگشتم سفارت به درنگ بي من. بدهد پيامي تقديم براي را شاه با حضوري مالقات
 افتخار مصدق و باشد هم مصدق رازدار بود قرار كه عالء حسين گري توطئه با بماند محرمانه بود قرار كه خبري

 فاش تهران سراسر در دانست، مي درستكاري و شرف با و تقوي با مردي را او و كرد مي او با دوستي سال سي به
 و ميهماني بعنوان جلسات برقراري و شايعه اين پخش در آمريكا سفير دادن دخالت و او اندازي هم پشت با و شد
 حضرات اين بيت و خانه اطراف اوباش و اراذل آوري وجمع بهبهاني اله آيت و كاشاني اله آيت به دادن خبر

 شاه نگهداري در ارتش نيروهاي فرماندهان تحريك و اخراجي دزد افسران آوري جمع و طرف يك از روحاني
 .بود تكوين شرف در اي تازه توطئه
 خبردار سفارت به ورود محض به« كه دهد مي اطالع آمريكا خارجه امور وزارت به گزارش همين در آمريكا سفير
 از او عزيمت كه بفرستند شاه جهت مضمون اين به پيامي اند گرفته تصميم خود خصوصي جلسه در مجلس نمايندگان كه شدم
 هوايي نيروي ستاد رئيس كه داد اطالع من به سفارت هوايي وابسته همچنين. نيست مصلحت به حساس موقعيت اين در كشور
 فاقد كه بهارمست .داد خواهند استعفا جمعي دسته ايران ارتش ستاد رئيس بهارمست سرلشگر كه داده خبر او به الساعه ايران

 معتقد آمريكايي مستشاران رئيس زيمنرمن ژنرال .بيايد كوتاه شاه به ارتش ستاد پيام تسليم در است، ممكن است قوي شخصيت
 145.»است ضعيف نسبتاَ شخصيتي بهارمست كه است
 مصدق سقوط از بعد جهت بهمين و بود چرچيل تلو تالي كاري دسيسه در و ماهر گري وطئهت در كه آمريكا سفير

 .دهد مي گزارش گرفت مدال چرچيل وينستون شخص دست از
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 صالح .بخواهد مالقات وقت وي از خواستم سفارت ايراني مشاور صالح از و ببينم را وزير نخست درنگ بي گرفتم  تصميم-7
 درنگ بي مصدق منشي صالح، تقاضاي به .است شاه با مذاكره مشغول و رفته دربار به وزير نخست كه شنيد مصدق منشي از

 146.هستم او با فوري مالقات به مايل كه بگويد مصدق به تا شد دربار عازم
 شرح تألمات و خاطرات كتاب در را ماجرا دنباله مصدق و گيرد مي شكل فوري مالقات همين از ها توطئه همه و

. ميكند توصيف وارفته و النفس ضعيف عنصري را بهارمست هندرسن« :نويسد مي آشفته خواب كتاب مولف. دهد مي
 147.»بيفزايد مصدق خيال پريشاني و اوضاع برآشفتگي و نهد ميان در پاي نيز خود خواهد مي هندرسن

 .انداختند راه به مجلس در هياهويي چه بقائي مظفر و زاه حائري و مكي و كاشاني كه نوشتيم گذشته صفحات در
 -رفيع رضا -طاهري دكتر -آصف -حميديه. شد آمريكايي و انگليسي نمايندگان از مملو كاشـاني خانه زمـان اين

 نمايندگان اين زنجان، ايالت بزرگ خان ذوالفقاري محمد و  *جنگ اميربهادر ونوه تبريز وكيل بهادري -اي گنجه
 .كرد خصوصي جلسه اعالم او و بردند مجلس به را كاشاني ، مصدقي ضد

 .دهد مي شرح را مجلس خصوصي جلسه جريان حسيبي
 كه كاشاني نامه. رفتيم جلسه به جمعي دسته خروج لزوم صورت در خصوصي جلسه در شركت به تصميم با نيم و يازده ساعت

 كه برگشتند آقايان بعدازظهر يك .ببرند را نامه رئيسه هيئت شد قرار .نگفتيم پاسخ و شد خوانده نبرند تشريف اعليحضرت
 چنان و چنين واال برود شاه بگذارند نبايد كرده استعفا شاه كه راه در ، عصباني نفر چندين .....دانستند الزم را رفتن اعليحضرت

 رفتم شناس قح منزل به 3 ساعت .ببنديد كه ميكند تهديد را مردم ريخته بازار در مخ بي شعبان .....كردند احاطه را ما كنيم مي
 جيپ با را در كرده حمله مصدق منزل به جيپ بهداري ارتش با افسر چند و اوباش اي عده و مخ بي شعبان كه يافتم اطالع و

 148.اند شده زخمي و كشته نفر چند و شكسته
 الحاصط به نمايندگان با گران توطئه همدستي از حكايت و زند مي باال را توطئه پرده بيشتر مصدق خود خاطرات

 نهضت فراكسيون نمايندگان از اي عده همدستي به توان مي است دست در كه مداركي و اسناد مطالعه از .دارد ملي
 حسين امام روضه در هم و يافتند مي حضور يزيد شام در هم آنان از توجهي قابل عده .برد پي گران توطئه با ملي
 بارز هاي نمونه سنجابي و معظمي دكتر. كردند مي ارادت اظهار هم مصدق به دربار شاه و به وابستگي عين در و

 مورد در شاه با مصدق اختالف اصل كه شد ايجاد شرايطي در اسفند نهم واقعه اين. بودند ملي وكالي گروه اين
 از خواهرانش و برادران به شاه كردن ممانعت و رضوي قدس آستان و شمال امالك عوايد اخذ و دربار بودجه
 مصدق و بود شده وفصل حل نفره 7 هيأت پادرمياني و االتبار و الدوله حشمت وساطت با دولت ركا در دخالت

 نهم در آنچه اما .داشت عادي روال اوضاع و بود شده منصرف مردم براي سخنراني و اعالميه و نامه انتشار از هم
 عمال دفعه اين و بود يباق خود قوت به ملي حكومت سرنگوني دسيسه اصل كه كرد ثابت كرد جلوه اسفند
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 همدستي با جديدي توطئه داشتند، قرار اخراجي وارتشيان بقايي مظفر و  عالء حسين آنان رأس در كه آمريكايي
 .بود تكوين حال در زده، فسردگي به را خود كه خال و خط هفت خورده زخم مار اين شاه شخص

 اين و بود ملكه و شاه مسافرت كند، جلوه عادي د وبمان باقي محرمانه و بايستي شود فاش قرارنبود كه موضوعي
 موافق نمايندگان از اي عده دربار اثنا اين در« :نويسد مي خاطراتش در مصدق. بود آمده عمل به عالء و شاه با توافق
 هم وعيموض چنانچه .اند شده دعوت موضوعي چه براي نشد معلوم و آمدند من خانه به آنجا از كه بود كرده دعوت را دولت
 كه را معظمي دكتر آقاي كه نگذشت چيزي من خانه در شان توقف از كه كنم عرض ميتوانم فقط ندارم خاطر به اكنون داشت
 مورد كه نمودند نجوا جلسه در خود نزديكان از نفر دو يكي با كه آمدند بعد و خواستند تلفن پاي دربار از بود عده آن جزو

 خارج به خواهند مي شاهنشاه كه است اي محرمانه مسافرت به مربوط تلفن دانستند همه ينكها تا .قرارگرفت ديگران كنجكاوي
 نخست با كه آيند مي هم واالتبار و دربار وزير  و آقايان بماند مستور مطلقاَ بايستي اند نفرموده حركت تا و بفرمايند مملكت از

 گفته معظمي دكتر آقاي آنچه و رفتند ديگر اتاق به نمايندگان ايانآق و آمدند نكشيد طولي كه نمايند مذاكره باب اين در وزير
 تشرف ملوكانه پيشگاه به جانب اين اسفند پنجم شنبه سه يعني بعد روز كه شد قرار و كردند بيان استتار قيد به هم آقايان بودند،
 باب اين در شدم مي بيدار وقت هر شب آن طول در من. نمايم اصغاء مسافرت اين خصوص در را ملوكانه اوامر و كنم حاصل

 ده من شرفيابي از قبل چرا بماند مستور بايد چنانچه و دادند خبر تلفن با چرا. است محرمانه مسافرت اين اگر كه كردم مي فكر
 آن و مجلس نمايندگان از بعضي توسط آن اشاعه و طرف يك از موضوع پنهانكاري اين 149.»شدند مستحضر نفر

 و كرد مي مشخص را توطئه يك چهارچوب آمريكا سفير هندرسن با دربار وزير عالء حسين محرمانه مالقات
 .بود كرده خاطر آشفته را مصدق
 نظرات وبه ديد مصمم كشور از خارج مسافرت به حركت در را شاه و رفت شاه مالقات به شنبه سه مصدق
 از نشود مطلع آن از كسي خواهم مي نچو« :فرمودند سپس و نكرد توجه نميداند مصلحت را مسافرت كه مصدق
 طريق از و دهم مي تغيير را سير خط راه اين از و ميروم رامسر بقصد اتومبيل با طهران از. كنم مي نظر صرف طياره با مسافرت
 پيشگاه از و ننمودم عرض ديگري چيز من كه باشد التزام در سرحد تا بايد هم كشور وزير .شوم مي عراق وارد كرمانشاه
 به راجع باز 8 ساعت نهم شنبه و خارجي اسعار تهيه خصوص در دربار وزير آقاي اسفند هفتم پنجشنبه. شدم مرخص ملوكانه
 براي 30/13 ساعت نيز جانب اين  و شود حاضر ظهر تا شد قرار كه نمودند مذاكره من با  همايوني موكب ملتزمين ي گذرنامه
 عمل به تشريفات مراسم حركت موقع كه بهمرسانند حضور وزراء آقايان هم 30/14 ساعت  و كنم حاصل تشرف ناهار صرف
 نظامي فرماندار و ) طوس افشار ( شهرباني كل اداره رئيس ) بهارمست سرلشكر ( ارتش ستاد رئيس مذاكرات اين از بعد. آيد

 خط و سلطنتي كاخ اطراف انتظامات به راجع بودند آمده زودتر كه كدام هر با و خواستم را ) وفا غالمحسين سرتيپ ( تهران
 حدود آن به را خود نتوانند ناشناس اشخاص و ندهد روي اي حادثه كه دادم را الزم دستورهاي و كردم مذاكره ملوكانه سير

 خط و خانه به نسبت و اعليحضرت فرمايي تشريف براي خواستم هم را يك ناحيه كالنتري رئيس احتياط باب من و برسانند
 * .....150.»نمودم را الزم تأكيدات زسيرخودني
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 آيا نمود سئوال نم از تلفن  با **اسفند نهم روز علماي از يكي كه بودم دستورات اين مشغول« :نويسد مي ادامه در مصدق 
 امر مخالف بلي گفتم مي چنانچه و بود حقيقت برخالف نه گفتم مي اگر بفرمايند؟ خارج به مسافرتي خواهند مي اعليحضرت

 همچو گفتم كه بود اين. ننمايد حاصل اطالع مسافرت از كسي تا نشوند فرما تشريف طياره با حتي خواستند مي كه بود نشاهشاه
 آن از پس. شود واقع موثر شايد كنيد اقدام هم شما شده موافقت عدم اظهار گفتم) شويد نمي مانع چرا ( گفت سپس. مگويند
 ساعت جاي به شما فرمودند كه دادند شاهنشاهي همايون اعليحضرت به را گوشي بعد و نمودند صحبت تلفن با وزيردربار آقاي

 و آوردند تشريف اعليحضرتين آن از پس. كردند هدايت بزرگ تاالر به مرا و شدم كاخ وارد ظهر  مقارن.بياييد ظهر ، 30/13
 خوبست .اند كرده صحيحي كار كردم رضع كه كنند ممانعت من حركت از اند آمده مجلس رئيسه هيأت كه فرمودند شاهنشاه

 .فرمايند نظر صرف مسافرت اين از و فرموده توجه هيأت عرض به
 تشريف مجدداَ اعليحضرت تا ماندم علياحضرت حضور در من و شدند خارج تاالر از مجلس رئيسه هيأت مالقات براي سپس

 چي تلفن از فوريت قيد به پاكتي اثنا اين در. اند نداده يرتغي را خود تصميم نفرموده توجه هيأت عرايض به شد معلوم و آوردند
 اينكه با و گذشت ملوكانه نظر از عيناَ كه كنند مالقات فوراَ شما با خواهند مي آمريكا سفيركبير بود نوشته كه رسيد من خانه
 امروز تا برادرانم فرمودند و نشد واقع توجه مورد افتاد خواهد تأخير به شاهنشاه حركت سفير با من مالقات تا كردم مي تصور

 پيش بود اين .نمايم وداع آنها با بروم وبعد بيايند وزراء اول است خوب ببينند مرا اند آمده اكنون و نداشتند اطالع من حركت از
 لزوم هب راجع فرمايشاتي اعليحضرت ابتداء. شدند شرفياب همگي كرد، ابالغ وزراء آقايان به را ملوكانه امر و آمد خدمتي
 آن از پس. رساندم عرض به ملوكانه ذات مراجعت و سالمت در را همه آرزوي و آمال جانب اين وبعد فرمودند مسافرت
 كه اسفند نهم علماي با شد فدمصا سرسرا در ورود مان و نموديم تبعيت هم ما كه شدند سرسرا وارد و خارج تاالر از شاهنشاه

 با وداع براي هم اعليحضرت  *.شدند هدايت است واقع ورودي در نزديك كه اريانتظ اتاق به و نديديند را ما آنها
 وزير آقاي كه جهت اين از بالتكليف. مانديم بالتكليف آنجا در ما و شدند فرما تشريف فوقاني طبقه به سرسرا از واالحضرتان

 و نداشت مورد كاخ در ما توقف چون ديگر  !آورند عمل به تشريفاتي و باشند وزيران شاهنشاه حركت موقع بودند گفته دربار
 كه برسم در به بود مانده قدم چند هنوز و شدم خارج عمارت از زودتر همه از كنم مالقات را آمريكا كبير سفير خواستم مي من
 ورچط بود شده انتظامي قواي به كه تأكيدات همه آن با كردم تعجب و رسيد بگوشم ناهنجاري صوت و غوغا ديوار پشت از

 در از و دهم ادامه راه به كه بودم فكر اين در .ندادند گزارشي باب اين در من به و برسانند آنجا به را خود توانستند اي عده
 پهلوي از و شد وارد در از بودم نديده هيچ را او كه شخصي اثنا اين در كه بروم خانه به ديگري در از و برگردم يا شوم خارج

 گذاران خدمت از يكي آناً و چشم به آي : گفت شوم خارج ديگري در از است ممكن كه من السئو جواب در و گذشت من
 به كه دري به اشاره (را در آن كليد گفت و زد صدا بود ايستاده عمارت درب جلوي و اعليحضرت اتومبيل پهلوي كه را دربار

 وقت آن .كرد باز را در و آورد را كليد .بيار) است شمس واالحضرت كاخ مدخل و شود مي باز الدوله حشمت چهارراه
 فرستاد هم را وكسي است كرده راهنمايي آنجا به مرا كه است اعليحضرت شوفر صادقي امير آقاي شخص آن كه فهميدم
 آمدند مي پايين در از كه را اي عده شوم سوار خواستم مي وقتي .بياورد آنجا به بود اختصاصي كاخ درب مقابل كه مرا اتومبيل
 قدم پنجاه و يكصد از بيش كه من خانه به تا آنجا از و رسيدند نفر سه يا دو فقط نمودم حركت برسند اينكه از قبل ولي ديدم
 از همايوني اعليحضرت كنند درخواست كه بودند آمده اين براي گفتند كردم تحقيق افراد آن به راجع و رسيديم نداشت فاصله

                                           
 واز داشت مصدق با ضديت و اندازي هم پشت در طوالئي يد كه است بهبهاني محمد سيد اله يتآ مصدق مقصود -**

  .است شده ذكر مرداد 28 گران توطئه رأس در بارش نكبت و منحوس نام و بود انگليس سفارت و شاه به سرسپردگان
  )ستوني چهل ( تهراني عبداله ميرزا حاج ، نوري الدين بهاء شيخ ، بهبهاني اله آيت از بودند عبارت اسفند نهم علماي اين -*
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 اتومبيل ورود از پس بالفاصله و نبودم در دم اگر شد معلوم آمد من خانه به معيتج كه عصر اطراف. شوند منصرف حركت
 كه نگذشت چيزي خانه به ورودم از. ساختند مي را كارم داشتند مأموريت كه كساني و رسيد مي جمعيت نمودم نمي حركت
 151.»نداشت باشد مالقات به محتاج كه يمطلب سفير آقاي و آمدند صالح پاشا علي آقاي با هميشه مثل كبير سفير هندرسن آقاي

 از مرغ بودند گفته شنيدم ( دويدند مي اتومبيل دنبال به كه اي عده كاخ از خروج از پس« :دهدادامه مي مصدق دكتر مرحوم
 عبور مانع و آمدند مي جانب اين خانه طرف به كه الدوله حشمت چهارراه شمال سمت در پاسبان اي عده..... )پريد قفس
 سئوال آنجا در را انتظامي قواي توقف دليل شده خارج در آن از رضا حميد شاهپور واالحضرت اثنا اين در .شدند مي يتجمع
 .آورد هجوم اينجانب خانه در به جمعيت كه بود اين. بروند بخواهند كجا هر به آزادند مردم گفت و كرد
 معروف چاقوكش تن چند و بازنشسته و خدمت به حاضر افسر رنف چند عده اين پيشاپيش در كه شود گفته است الزم اينجا در

 اي عده. نشدند موفق و بود درآهني. شوند خانه وارد شكسته را در كه كردند مي سعي ساعت يك قريب و كردند مي حركت
 دهستي شما اشخاص اين هدف چون گفت پسرم بودند است آهني در مجاور و چوبي كه پسرم خانه در شكستن مشغول هم
 محفوظ هستند اينجا در كه هم وزيري نخست كارمندان از اي عده جان بلكه شما كسان فقط نه تنها برويد، خانه اين از شما اگر

 اطالع من حركت از اشرار هنوز چون من عزيمت از پس .رفتم ارتش ستاد به آنجا از و مجاور خانه به كه بود اين. ماند خواهد
 در  *معروف چاقوكش يك و دولتي راننده كه ملي دفاع وزارت بهداري خون بخش قسمت يپج ضربات بوسيله نكردند، پيدا
 تطميع بوسيله كه افراد آن و شدند تيراندازي به ناگزير بودند، خانه در كه نظامي نفر چند و شكستند را خانه آهني در بودند، آن
 تمام در كه كنم عرض است الزم جا اين در. كردند رفرا نداشتند معيني هدف چون بودند، شده آوري جمع داخل و خارج از
 رسمي گزارش طبق بر و بود متوقف ) شاه ( اختصاص كاخ در باشد خدمت به حاضر بايد كه ارتش ستاد رئيس مدت اين

   152.»بودند نگذاشته او اختيار در بود خواسته اشرار از جلوگيري و نظم حفظ براي كه را وسايلي نظامي فرمانداري
 بيانات و نمود بتحص هندرسن آقاي بعد روز ظهر از بعد اينكه ديگر« :نويسد مي 266در صفحه  مصدق دكتر وممرح 

 كردم تلفن دربار به ، رفتم شما خانه از من كه ديروز (بود مضمون اين به قريب نمود، ترجمه صالح پاشا علي آقاي كه را ايشان
 همين گفتم .كنيم نمي دخالت ما گفت كه كنيد مي دخالت ما كار در چرا شما گفتم جواب در من و) نشوند شما خانه متعرض
 كاش اي. »يافت خاتمه جا همين در ما مذاكرات و نگفت چيزي ديگر. است كشور اين امور در دخالت ، ايد كرده كه تلفني
 موقع كه آن از اكه آي است اين سئوال جاي .ماند مي پابرجا هميشه خود رفتار و رويه گونه اين در مصدق دكتر
 داشت، مي برحذر و كرد مي ممانعت شرق بلوك هاي دولت با اقتصادي روابط و نفت معامله از را مصدق دكتر
 در آمريكايي رنگارنگ جاسوسان حضور و ترومن 4 اصل و آمريكا نظامي مستشاري هيأت آيا نبود؟ دخالت نوعي
 و التماس همه آن نبود؟ ايران امور در دخالت عشايري ، صنعتي ، كشاورزي ، اداري ، فرهنگي مستشاران لباس
 باشد؟ ايران كار در خارجي دولت يك دخالت مبناي توانست نمي مالي كمك و وام براي آمريكا دولت به التجاء

 هاي دخالت افشاي و مردم به مراجعه تهديد با فقط كه چنان قوي بودسياسي عليه دربار آن مبارزه قدرت جريان
اما همين قضيه مراجعه به مردم وقتي به  .كردمي وادار نشيني عقب و وحشت و تنگنا به را عواملش و هشا ،دربار
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 به و ها اتاق درون در مذاكره با را كار و گرديدمي ممنوع و منع مصدق ياران شد، توسطمرحله اجرا نزديك مي
پشتوانه اجرائي زمينه را براي مخالفبن اين تهديدهاي مكرر و بدون  كردند،مي فصل و حل مردم اطالع از دور

 علماي حمايت ه ب فراهم كرد تاافسران اخراجي ارتش و شهرباني و چاقوكشان مشت يك مصدق در تهيه و آوردن
 مردم حمايت تحت وزير نخست يك نشيني عقب و فرار ذلت به ملت يك مبارزه حاصل و بيايند ميدان به درباري

 هاي شخصيت همراه پرده، پشت هاي بازي و مماشات روحيه آن با مصدق هك است اين در تأسف .منجر شود
 طوري را كار مقدمات بودند، دربسته هاي اطاق و پارلماني بست و بند مردان كه سنجابي و معظمي مانند ملي جبهه
 زاده ئريحا و بقايي و مكي مانند راه و مزدورنيمه ياران عده يك همراه فريب عوام سيد يك كه نمايند فراهم
 بار تأسف ماجراي اين ادامه در مصدق. دهند قرار حمله مورد مردم را اكثريت به متكي وزير نخست خانه بتوانند

 :نويسد مي
 فرمانداري .بود اختصاصي كاخ در رفتم ارتش ستاد به من كه ظهر بعداز 5 ساعت تا ارتش ستاد رئيس بهارمست سرلشگر
 نمي كار و بود گرديده فلج خود مقرّ از ستاد رئيس غيبت واسطه به بود استمدادي قواي و دستور كسب به محتاج كه هم نظامي
 اداره در شما و درآمد صورت اين به وضع چرا نمودم سئوال و آمد كه خواستم تلفن با را سرلشكر ارتش ستاد از من. كرد

 كسب براي را وزراء آقايان از يكي و نمودند لفنت من به مجلس از. نداد جوابي هيچ .نموديد غفلت وظيفه انجام در و نبوديد
 چون دانستند نمي صالح عيتضو آن با و روز آن در مجلس به مرا رفتن وزراء آقايان از بعضي اينكه با خواستند اطالعات
 خصوصي جلسه در و بردم خود با هم را سرلشگر آقاي و نگذاشتند تنها مرا .بروم گزارش براي شخصاَ كه بود اين من تصميم
 153.ننمود تكذيب و شنيد كردم تكرار بودم داده امنيت حفظ براي كه را دستوراتي هم مجلس

 شعبه مسئول عنوان به من« :مينويسد خاطراتش در مصدق حكومت در مركز دژباني رئيس سررشته حسينقلي سرهنگ
 رئيس اطالع به را ارتشي سازمانهاي عددمت منابع از آمده دست به اطالعات صبح روز هر ميبايستي ارتش ستاد دوم ركن تجسس

 همراه   *.بودند شده بازنشسته و پاكسازي ارتش از كه افسراني رسيد خبر من به 1331 اسفند نهم روز صبح .ميرساندم ستاد
 اجتماع ازارب مقابل در و كنند تعطيل را ها مغازه كه كنند مي تشويق را كسبه و اند رفته تهران بازار به مشكوك عناصر از ايعده

 حضور نيز ستاد رياست دفتر رئيس جاليي اله فتح سرهنگ .برسانم اطالع به را واقعه گزارش تا رفتم ستاد رئيس اتاق به. نمايند
 پشت شاه برداشت را تلفن گوشي بهارمست سرلشگر درآمد صدا به بود وصل دربار به مستقيماَ كه تلفني زنگ ناگهان داشت
گوشي  سرلشگربهارمست شد تمام شاه هاي صحبت آنكه از پس. كرد تغيير بهارمست چهره رنگ كه تگف مي چيزي و بود تلفن
 برايم ماشين تا را دستي كيف گفت و كرد من به رو مكث كمي از پس .شد ميز روي اسناد كردن جمع مشغول و گذاشت را

 مرا شاه گفتند ؟ بريد مي تشريف كجا كردم والسئ آهسته كه بود شدن سوار حال در. نزد حرفي هيچ ماشين نزديك تا بياوريد
 كه بود بعدازظهر 5/1 ساعت حدود .اند رفته دربار به تيمسار كه دادم اطالع هم جالئي سرهنگ به و برگشتم .است كرده احضار
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 جمع بازنشسته افسران كانون در عده اين .شدند بازنشسته مختلف علل به سرتيپ 11 جمله از افسر 136/ 1331 سال در -* 
 هاي سرتيپ اسامي. داشتند لفعا شركت ،ميگرفت صورت مصدق دكتر ملي دولت عليه كه هايي توطئه اغلب در و ميشدند
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 سفيد و اهنپير با مصدق دكتر آقاي گفت و آمد من نزد نظامي فرمانداري در كوهستاني 3 تيپ فرمانده اشرفي حسينقلي سرهنگ
 . اند نشسته كاناپه روي نازك عباي

 دكتر .كرد معرفي مرا جالئي سرهنگ. ايستادم و دادم نظامي سالم .بودم ديده ها روزنامه در را ايشان هاي عكس فقط وقت آن تا
 به بهارمست تيمسار كه داند مي هم جالئي سرهنگ كه كرد خطور ذهنم به آناَ رفتند؟ كجا بهارمست سرلشگر پرسيدند مصدق
 تيمسار كه داند مي سررشته سرهنگ گفته رفته دربار به تيمسار كه بگويد وزير نخست به خود آنكه جاي به اما اند رفته دربار
 گفتم .بياوري ارتش ستاد به را ايشان تواني مي گفتند مصدق دكتر دربار بردند تشريف كردم عرض حال هر به .اند رفته كجا

 خيابان به ماشين با شد نمي و بودند شده جمع زيادي عده پهلوي خيابان در .كردم حركت و شدم پجي سوار .ميكنم اطاعت
. شد مي ممكن سختي به هم نفر يك عبور حتي كه بود چنان جمعيت .رفتم شاه كاخ طرف به پياده ناچار. رفت) پاستور(دربار
 مزيني اصغر علي سرتيپ و نما روحاني چند. كرزن سرلشگر ديگر طرف در و كرد مي سخنراني بختي شاه سپهبد طرف يك در
 جمعيت بين در نظامي لباس با شده سازي پاك افسران اغلب و كردند مي سخنراني ديگر هاي گروه براي مختلف هاي فاصله در

 در به .....مصدق بر مرگ -شاه جاويد برود نبايد شاه بدهند، شعار كه كردند مي تشويق را جمعيت و بودند تحريك مشغول
 در توانيم نمي گفتند قصر در سر باالي از گارد سربازان .كوبيدم در به سنگ و مشت با و شدم نزديك بود بسته كه كاخ بزرگ

 سر باالي از نصيري اله نعمت سرهنگ .كاردارد شما با سررشته سرهنگ بگوييد، نصيري اله نعمت سرهنگ به گفتم .كنيم باز را
 است، شرفياب گفت و برگشت بعد اندكي و رفت نصيري .ببينم را بهارمست سرلشگر خواهم مي مگفت او به .شد ظاهر قصر در

 و برگشت و رفت دوباره .برسانم عرض به را مهم جريان يك خواهم مي بگوييد ايشان به برويد گفتم .بگيريم تماس توانيم نمي
 همان به مصدق .برگشم ارتش ستاد به ناچار. دهند نمي احدي به ورود اجازه و اند بسته داخل از را اعليحضرت اتاق در گفت
 و وزارت اين ديگر معاون رياحي تقي سرتيپ و ملي دفاع وزارت معاون مهنّا سرلشگر ايشان مقابل .بود نشسته صبح حالت

 .بودند دهايستا نكردم توجهي آنها به من كه هم ديگري عده. بودند نشسته كوهستاني 3 تيپ فرمانده اشرفي حسينقلي سرهنگ
 يا اند كشته را ايشان يا باشد علت سه به است ممكن بهارمست سرلشگر نيامدن دادم توضيح و رساندم عرض به را واقعه جريان

 احوال و اوضاع اين با ستاد رئيس كه ندارد دليلي وگرنه اند كرده توقيف كاخ در را ايشان يا و بيايند خواهند نمي خودشان
 مسئول كسي چه ايشان غياب در چيست؟ تكليف پرسيد و كرد حاضران به رو مصدق دكتر  *.بماند كاخ در همه اين مغشوش
 گفتند .است كرده تعيين ارتشي مقررات را تكليف كردم عرض و خواستم اجازه نداد پاسخي كسي چون سكوت از پس است؟
 خواهند را جايشان آنها معاونين فوراَ برود بين زا ستاد رئيس يا ارتش فرمانده مشابه وقايع يا جنگ زمان در اگر گفتم ؟ چطور
 هيچ ارتش ، ها گروهبان به برسد تا گيرند مي را آنها جاي ديگري از بعد يكي ارشد افسران بروند بين از هم آنها اگر .گرفت
 گفتند مصدق دكتر .است مواقع همين براي مراتب سلسله ، ماند نمي بالتكليف و فرمانده بدون بحراني و عادي مواقع در وقت

 كنيم بهارمست سرلشگر جانشين را كسي چه شما نظر به پرسيدند من از بعد. بودند نگفته من به را مطلب اين آقايان اين حاال تا
 او از افسران ساير فرماييد تعيين شما را كسي هر ندارند هم با فرقي چندان و اند كرده تحصيل افسران همه كردم عرض ؟

 تعيين را افسر يك جنابعالي موقتاَ است تنگ وقت فعالَ چون ولي دارند تقدم حق تر شايسته افسران البته. دكر خواهند اطاعت
 مي پيشنهاد را كسي چه شما پرسيدند فكر كمي از پس مصدق دكتر. نماييد انتخاب را ديگري شايسته افسر فرصت سر تا كنيد

                                           
 ستاد عمل در تا است داشته نگه دربار در و كرده احضار صورت آن به را بهارمست سرلشگر شاه كه شد علومم بعداَ  -* 

  ) سررشته حسينقلي ( دهد نشان العملي عكس نتواند شده طراحي پيش از توطئه مقابل و شود فلج ارتش
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 كه نبود ملي دفاع وزارت معاون رياحي تقي سرتيپ جز كسي او و را تيپسر اين فعالَ گفتم و انداختم اطراف به نگاهي كنيد؟
  154.»كردم نمي پيشنهادي چنين و شد مي الل زبانم و ديد نمي آنجا در را ايشان چشمم زمان آن كاش اي
 خارج ما مبحث از فعالَ كه شود مي رياحي سرتيپ لياقتي بي بحث وارد سررشته حسينقلي سرهنگ نوشته دنباله 
 در كه دارد مكي حسين هم ديگري روايت .ايم نوشته قبل هايصفحه در را مصدق دكتر مرحوم نوشته ما و تاس

 خودستايي و رياكاري و دروغ و كذب سراسر كه است شده نوشته اول جلد اول سال ايران معاصر تاريخ ماهنامه
 در كه آنچه اما. رساند نمي را لبيمط بينيخودبزرگ و بازي حقه جز و ندارد يادآوري و داوري ارزش كه است
 دكتر مرحوم قول به كه را اسفند نهم حادثه وسيع دامنه است، آمده آمريكا خارجه امور وزارت خارجي روابط اسناد

 مبحث در كه را سرويس انتيليجنت اعزامي مأمورين چيني مقدمه نتيجه و دهد مي نشان است، بوده »غائله« مصدق
 مرداد 28 شورش تمرين خود كه اسفند نهم حادثه از .دهد مي نشان خوبي به نوشتيم دقمص عليه كودتاي مقدمات

 .نشستند گيري نتيجه به mi٦ و سيا عوامل بود،
 مجلس به كه خطرناك و بدقيافه اشخاص اي عده و فاحشه زن نفر دو«: نويسد مي هاي خود يادداشت مهندس حسيبي در

 اسم به ماها و مصدق به و درآوردند بازي رجاله باز متظاهرين هم ظهر از بعد. شوند زگالوي من با خواستند بودند، داده راه
 با اختالف كردم استدعا .كردم ديدن اسفند دوم كاشاني اله آيت از« .است خواندني قشقايي ناصر روايت  155.»دادند فحش
 اين با است ممكن غير دادند جواب .بكند قمصد دكتر با مالقاتي كردم خواهش .است بس جا همين تا بگذاريد كنار را مصدق
 خود يا بياوريد سركار مطمئن شخص يك كه صورتي در برود كنار است حاضر مصدق دكتر كردم عرض .كنم مالقات وضع

 .نيست مصدق از غير كسي امروز فرمودند و كردند تحاشي جداَ خود زمامداري از .فرماييد زمامداري قبول اله آيت حضرت
 پيدا قدرت كردم عرض .ندارد قدرت فرمود .كرد خواهد مضمحل شاه را شما دوي هر و شود نمي وضع اين اب كردم عرض
 كه ميكنم صادر اعالميه من فرمود زياد مذاكرات از بعد باالخره .ميكند تبعيد و اتومبيل داخل گذارد مي را شما روز يك .ميكند
 روزي از بترسيد ولي گفتم. است خودش به مربوط كند مي كاري ره و نيستم مخالف مصدق دكتر آقاي با وجه هيچ به من

 .السطنه قوام چشم به را مصدق دكتر آقاي و كند نگاه معروف نوري اله فضل شيخ چشم به ايران ملت را شما نخواسته خداي
 البته .شد خواهد بد خيلي ارديبهشت در مصدق وضعيت كردند اظهار .داشتند پري دل هم ايشان كردم صحبت مكي با آمدم بعد
  156.»است مذاكرات خالصه اين
 ملي نهضت كردن ساقط توطئه در موثري دست آنها كه شود مي معلوم ومكي كاشاني كشيدن نشان و خط اين از

 .اند داشته شورش و كودتا عملياتي و اجرايي مأمورين با مستقيم ارتباط و هداشت ايران
 را خارجه وزير فاطمي دكتر مصدق دكتر آقاي منزل رفتم زود صبح : اسفند همن شنبه« : نويسد مي قشقايي ناصر هم باز

 تلفن مجلس رئيس كاشاني اله آيت الساعه داشت اظهار آقايان از نفر يك .....باشد مي شاه تذكره تهيه مشغول عجله با كه ديدم
 باالخره و برود شاه نگذاريد ملت داده اعالميه كاشاني اله آيت .....اندخواسته خصوصي جلسه براي را وكالء تمام و است كرده
 دور چاقوكش نفر چند و بازنشسته افسران از اي عده با ) داده تشكيل شاه خود كه حزبي ( سومكا حزب از نفر هزار يك حدود

                                           
 38 ص ،1367 ولا چاپ ،نويسنده ناشر ،بازنشسته ستاد سرهنگ سررشته حسينقلي ،من خاطرات - 154

 692 ص ،1371 سوم چاپ ،رسا فرهنگي خدمات موسسه انتشارات ،نفت آشفته خواب - 155

 349 و 348 صص ،1371 سوم چاپ ،رسا فرهنگي خدمات موسسه انتشارات ،بحراني هاي سال كتاب - 156
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 خانه به رتشا جيپ يك با اشخاص همين از عده يك موقع اين در و برود شاه گذاريم نمي زنند، مي فرياد و گرفته را شاه خانه
 كه شد تصويب ملي نهضت فراكسيون طرف از ظهر بعداز هشت ساعت .....شكنند مي ماشين با را خانه در ور، حمله مصدق

 دولت با جداَ بودند، انتظامات مأمور كه ها نظامي ولي كردم حركت معطلي دقيقه يك بدون .كنم حركت فارس براي فوراَ من
 در قسم همين هم افسرها ساير . شاه منزل بود رفته هم بعد نداد، نشان رو كلي به كه تبهارمس ستاد رئيس .كردند مخالفت
   157.»آمدم راه تمام را شب آن من. نميكردند غفلت مصدق ضد بر مردم تحريك و انتظامات
 مي و درآمد اجراء موقع به خارجي سياست نقشه رسيد آخر به كه شيالت كار« كه است اين مصدق روايت خالصه

 نمي و داشت حيات هنوز استالين چونكه .دهند نسبت بيگانه هاي سياست به را آن نتوانند كه بروم بين از طوري من واستندخ
 و افسران و علماء و دربار از اي عده من شخص بردن بين از براي كه بود اين .نمايند ساقط كودتا طريق از را دولت خواستند
 بود اين توطئه از مقصود و آوردند پيش را اسفند نهم روز ي توطئه و كردند مساعي دتوحي هم با ملي حبهه اعضاي از بعضي

 از من خروج موقع و شوند جمع كاخ درب نمايم خارج مملكت از را شاه خواستم مي من كه عنوان باين رجاله اي عده كه
 مي نماز  امجنازه به بودند، آمده كاخ به كه اسفند نهم روز علماء گرفت مي صورت كار اين چنانچه و ببرند بين از مرا كاخ

 عده و سپردند مي خاك به كامل احترامات با و دادند مي قرار توپ روي را آن شاهنشاه امر به بودم دفاع وزير چون و گذاردند
 نبرد گمان فردي هيچ تا ميرسانيدند مجازات اشد به بودند  شده جنايت اين مرتكب كه هم را كاخ درب مقابل غوغاگران از اي
 نه كه ملي مرد يك معني تمام به شدم مي من كه بود آنوقت و است گرفته صورت خارجي سياست يك اجراي در واقعه اين

  158.»سني نه بود مخالف من با شيعه
 همه كه شد معلوم بعدها. شدند رسوا مكي حسين و بقايي و كاشاني  و خورد شكست حال هر به توطئه اين

 شده اجرا ارفع سرلشگر امر تحت زحمتكشان حزب نظامي شاخه و بقايي مظفر نظر زير مستقيماَ و كامالَ هابرنامه
 و طباطبايي الدين ضياء سيد و كرد مي اداره را بود، عمليات پنتاگون و سيا وابستگان از كه ديهيمي سرهنگ و است
 رجل بهبهاني عبداله سيد حوممر معروفيت نان و داشت پشمي و ريش فقط الهي آيت از كه بهبهاني محمد سيد

 گذاشته ارثيه به پدرش كه اي مشروطه همان راه در قدم يك حتي عمرش تمام در و خورد مي را خواه مشروطه
 ميدان به وودهاوس مانند انگليس اي حرفه جاسوسان هاي پول دادن با را ميدان چاله الناس عوام ، برنداشت بود

 قابل هاي سهميه داشتند، اختيار در وودهاوس اعتبارات از رشيديان ادرانبر كه هايي پول .بود آورده تظاهرات
 به اسفند و نهم افتضاح آن و شد داده نوري الدين بهاء شيخ و بهبهاني و كاشاني جمله از درباري علماء به توجهي

 كه  است وشتهن راست و درست مخ، بي شعبان هاي چاله ميداني وافتادن فواحش و افسران بازنشسته و الت راه

                                           
 ساقط يا و مصدق قتل يبرا كه 1331 اسفند نهم توطئه : است آمده كتاب نويس زير در و 353 و 352  صص همانجا، - 157
 آيت - شاه شخص توطئه اين در .درآمد اجرا مورد به شده حساب و دقيق طرح يك طبق بود، شده ديده تهيه او دولت كردن
 نيروهاي شده سازي پاك افسران تعدادي ، دربار به وابسته امراء و بهبهاني محمد سيد اله ايت - كاشاني سيد ابوالقاسم اله

 .داشتند مداخله سنا و شورا مجلس نمايندگان از گروهي و مسلح

 185 هشتم، ص چاپ وتالمات، خاطرات - 158
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 در اسفند نهم توطئه شكست *.است بوده كاشاني اله آيت دستور به است كرده ملي نهضت دوران در هركاري
 در ملي نهضت فراكسيون عمده عوامل و مصدق شخص اما .شد ميسر ايران ملت متحد و عظيم تظاهرات نتيجه
 افسران اين هاي پرونده بايست مي انوناَق كه نظامي حكومت در .كردند غفلت ياغي و متجاسر افسران تعقيب
 هاي دادگاه در .كرد تمام درباريان نفع به را كار شود، احاله نظامي دادگاه به اي حرفه چاقوكشان و اشرار و مهاجم
 مانند منش قزاق نظاميان كهنه از تعدادي آن بر عالوه .داشتند حضور مهاجم افسران همان هاي پالگي هم نظامي
 دادند ادامه ها توطئه به آزادانه و نشدند دستگير سابق ستاد رئيس كرزن سرلشگر و سابق سناتور حمدياميرا سپهبد

 توطئه و تجاسر بر و است بوده نتيجه بي نظامي هاي دادگاه در آنها تعقيب شدند، دستگير زير شرح به كه آنها و
 سررشته سرهنگ روايت به شدگان ستگيرد. شد افزوده مĤبانه قلدر ، موقت توقيف از رهايي از پس آنان گري

 - )آرا رزم 2 ركن رئيس ( گيالنشاه سرتيپ -شعري سرتيپ -بختي شاه بازنشسته سپهبد -مخ بي شعبان از« :بودند عبارت
 طيب -معيني سرلشگر -ژاندارمري فرمانده آجودان و ) تاج باشگاه رئيس ( خسرواني سرگرد - )چاقوكش ( مسگر محمود
 رمضان حسين -مستوفي صديق سرهنگ -حكيمي سرهنگ -مستجيب سرگرد -پوالددژ سرگرد -بارفروش ارد ميدان معروف
 صيرفي ابوالحسن -داد روزنامه مدير نوري عميدي -فروهر حسين غالم -امامي جمال -نقدي مجيد سرهنگ -چاقوكش يخي
 سرهنگ -دولو سرهنگ -بود اييبق مظفر محافظ هميشه كه معروف الت و چاقوكش عشقي احمد -آسيا روزنامه مدير

 **..... 159.»شدند آزاد آنها از اي عده بعد روزهاي در كه اسكندري سروان -زندكريمي
 زدند مي فرياد كه حالي در اي عده .شد متشنج 1331اسفند  نهم واقعه متهمان دادگاه جلسه اولين 1332خرداد  24 يكشنبه روز«

 حسين همراه و كرد اعتراض دادگاه در شاه عكس نبودن به جعفري شعبان و ريختند هدادگا سالن به شاه باد زنده مصدق بر مرگ
  160.»كردند پرتاب مصدق موافق تماشاچيان سوي به را سالن هاي صندلي يخي رمضان
 ايجاد و ها كشي عربده هم بعدي جلسات در .بودند بهمنش سروان ودادستان هشترودي سرهنگ دادگاه رئيس
 سخنراني هاساعت آنها مدافع وكالي و داشت ادامه) مزدور كودتاچي اشرار بخوان ( همانمت كاري طلب و تشنج
 : شد صادر شرح اين به نظامي دادگاه رأي 32 مرداد دهم شنبه روز يعني بعد ماه دو به نزديك سرانجام .كردند

 شاه زمان در اسالم فداييان دادگاه سرئي و بعدي سپهبد ( تبرئه نقدي مجيد دوم سرهنگ -تبرئه حكيمي نصراله سوار سرهنگ«
 اله فيض سوم گروهبان -زندان ماه هفت رحيمي عزيزاله دوم سرهنگ -)كرد صادر را اسالم فداييان همه اعدام حكم كه

 دادگستر تراب -تأديبي زندان ماه شش محرر محسن -تأديبي زندان ماه شش عشقي به معروف زيبايي احمد -تبرئه چنگيزي

                                           
مخ، كتابي منتشر شده است و ادعا كرده است كه تمام كارهايش عليه حـزب تـوده ايـران و       از شعبان جعفري معروف به بي      -*

 .دكتر مصدق، به دستور كاشاني بوده است
  31 اسفند 11 دوشنبه ،امروز باختر روزنامه - 159

بايست اين افسران و افراد شـرور را كـه عليـه             با اختيارات قانون گذاري كه دكتر مصدق از مجلس بدست آورده بود، مي             -**
ـ با قـوانين معمـولي كـه        . شدندالعاده صحرائي محاكمه مي   امنيت ملي دست به اغتشاش و بلوا زده بودند، در دادگاه فوق             >ـــ  

شود كرد كه دكتر    اما چه مي  . شد نهضت ملي را در امان نگهداشت و حفاظت كرد         و دربار بود، نمي   حافظ منافع انگلستان     ــ<
  .خواست نهضت و انقالب ملي را حفظ كندمصدق با منش و روش ليبرالي مي
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 زندان سال يك مخ بي جعفري شعبان -تبرئه ابراهيمي تقي محمد -تبرئه رضائي حاج طيب -تبرئه پور اسمعيلي ينسح -تبرئة
  حبسماه پنج سرابي اسكندر -تبرئه سيدي كاظم محمد وظيفه سرباز -زندان ماه دو رئوف رضا -شد تبرئه نظر تجديد در كه

 خسرواني حسن محمد استواردوم -تبرئه خسرواني پرويز دارمريژان سرگرد -تبرئه مستوفي صديق باقر محمد سرهنگ -تأديبي
 عده كه حالي در .يافت خاتمه جا همين به تقريباَ اسفند نهم واقعه پيگيري   161.»تبرئه آزادپور رقيه بانو -تبرئه

 مه دستگير حتي و ماندند مصون مجازات از داشتند دست ماجرا اين در مستقيم غير و مستقيم طور به كه ديگري
 مخالف وكالي از يكي توصيه به بنا كه اسالمبول و زار الله منطقه 3 كالنتري رئيس مقدم سرگرد مانند .نشدند
 سيد. بود كرده آوري جمع ها خيابان از را خود افراد تمام اسفند روزنهم و بود شده منصوب پست اين  به دولت
 رئيس گرزن سرلشگر -ناجي سرهنگ -لرستان صابق و سابق سناتور اميراحمدي  سپهبد-راديو موذن ذبيحي جواد
 روز در آنان از زيادي عده ولي نداشتند نظامي لباس پوشيدن قانون حق طبق بازنشسته افسران .ارتش سابق ستاد
 نمي نيز سربازان .دادند مي دستور شهرباني و نظامي فرمانداري افراد به و بودند آمده نظامي لباس با اسفند نهم

 كساني چه كنند مي اجراء آنان و دهند مي ايست و حمله دستور آنها به كه افسراني كه بدهند خيصتش توانستند
 كاخ اطراف در تظاهرات و بلوا از جلوگيري در قصور خاطر به بهارمست سرلشگر اسفند نهم واقعه پي در .هستند
 تهران نظامي فرماندار وفا سينغالمح سرتيپ. شد ارتش ستاد رئيس رياحي تقي سرتيپ و شد بركنار كار از شاه
 و) شد روبرو مصدق مخالفت با ياغي افسران و اشرار با همكاري  به علتحقيقت در (انظباط عدم خاطر به نيز

 .داد استعفاء
 بجاي بود، ملي حكومت كردن ساقط همان كه مسئله اصل اما برد بدر سالم جان چند از اين توطئه هر مصدق دكتر
 كه گزارشي. نشستند گيري نتيجه و وقايع بندي جمع به انگلستان  mi٦  و سيا حوادث اين از. ماند باقي خود
 در است كرده تهيه آمريكا جمهوري رئيس اطالع براي ) سيا ( اطالعات مركزي سازمان ملي هاي ارزيابي اداره
 است شده مخابره شنگتنوا به 1953 مارس اول در كه محرمانه قيد با گزارش اين .شد منتشر تهران در 1377 سال

 روابط قطع و انگلستان با نفت مذاكرات در بعدي بست بن و 1951 مارس در آراء رزم سپهبد قتل زمان از« است؛ حاكي
 هاي دموكراسي نفوذ و قدرت مستمر كاهش آن نتيجه .است رفته وخامت به رو تدريج به ايران اوضاع كشور دو بين ديپلماتيك

 حال اين با .سازد مي پذير امكان پيش از بيش ها كمونيست وسيله به را قدرت گرفتن دست در كه است وضعي ايجاد و غربي
 كنوني بحران چند هر حال اين با سازد، مي پذير امكان پيش از بيش ها كمونيست وسيله به را قدرت كنوني بحران چند هر

 سازش اين  162.»است انجاميده سازش به اي توده هاي كمونيست پيروزي بدون خوشبختانه ولي است ناخرسندي موجب
اين حادثه  .ملي مرتكب شدند جبهه معروف هاي شخصيت و مصدق دكتر كه مماشاتي بود و اهمال همان نتيجه

 زمان اين كه سازش و مماشات سياست .كرد فراهم را امپرياليستي دولتهاي و سيا اميدواري و خرسندي موجبات
 و شوم سرانجامي و قطعي شكست به را ملي نهضت جريان بود درسنهن شخص و آمريكا عوامل اصلي خط

 .بودند داده هشدار مصدق دكتر به بارها و بارها نيروهاي مترقي ضد امپرياليست كه كشانيد مي بار نكبت و خونين
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 .است  هداشت گيرانه غافل جنبه چند گذشته ساعته 48 دادهاي روي« :نويسد مي اسفند نهم حوادث ادامه در سيا اينك
 در هم و مجلس در نفوذ اعمال در هم است ملي شوراي مجلس رئيس حال عين در كه مسلمانان متعصب رهبر كاشاني -الف

 .است داده نشان رفت مي انتظار آنچه از بيشتري قدرت خود از شاه نفع به تظاهرات فوري دادن ترتيب
 وفادار شاه به احتماالَ ارتش برجسته عناصر .است برخوردار دممر پشتيباني از رفت مي انتظار آنچه از بيش سلطنت نهاد -ب

 استفاده در شاه اراده به بستگي نشوند يا شوند سياسي تحوالت به دادن شكل در موثري حربه به تبديل اينكه ولي ماند خواهند
 سلسه كنترل مصدق كه رسد مي نظر به چنين ديگر سوي از .است نرسيده ظهور منصه به لحظه اين تا اراده اين. دارد آنان از

 هر دارد بيشتري قدرت هنوز مصدق كه نمايد مي چنين كاشاني و مصدق ميان مقايسه در. دارد اختيار در را فرماندهي مراتب
 طريق از پايتخت در كاشاني از طرفداري ولي .است داده دست از مردم ميان در و مجلس در را خود اعتبار حدودي تا چند

 تالفي به قادر هنوز او مصدق شدن ضعيف رغم به  است آن فاقد مصدق كه چيزي.  است شده تحكيم انيخياب تظاهرات
 مصدق كه صورتي در كنند مي طرفداري او از شدت به و دارد عضو 28 مجلس در وي ملي نهضت فراكسيون .....است كردن
 نسبت او پنهاني دشمني .افزود خواهد مخالفان كليه كردن خنثي يا حذف در هايش تالش به كند حفظ اوضاع بر را خود كنترل

 هم او. است بوده كليدي شخصيت شاه نفع به خياباني تظاهرات دادن ترتيب در كاشاني .....يافت خواهد افزايش احتماالَ شاه به
 مدعيان از كيي كاشاني. شود ناپديد كشور سياسي صحنه از مصدق اگر. است كرده هدايت مصدق به حمله در را مجلس چنين
 163.»كرد خواهد حكومت داخل فراواني ميزان به را طلبي فرصت كاشاني .....بود خواهد او جانشيني جدي
 طور به خارجه امور وزارت به را گزارش اين نظير هم آمريكا سفير هندرسن كه سيا هاي گيري نتيجه اين در

 كردن خرج آن و رود مي طفره موضوع اصل زا ، حقايق سلسله يك برداشتن در ضمن است، كرده مخابره مرتب
 در وودهاوس توسط رشيديان برادران لحظه اين تا كه است اعتباراتي و كودتا مقدماتي شبكه گزاف هاي پول

 عده يك توانست او. دهد مي سياسي تعين و عينيت كاشاني طلبي جاه به گزاف هاي پول اين . اند داشته اختيار
 شبكه و آورد ميدان به را اسالم و ناسيوناليسم ظواهر به متعصب دارهاي ميدان و اي حرفه فواحش و چاقوكش

 ليره هنگفت هاي پول با را ارتشي خوار جيره عوامل كه بقايي زحمتكشان حزب نظامي -سياسي شاخه و نظامي
 و ديهيمي گسرهن توسط توانست همچنين و گذاشت آنها اختيار در سيا پايگاه كه آمريكايي دالرهاي و انگليسي
 و بقايي مظفر دكتر نقش سيا گزارش در .بكشاند ميدان به را خطيبي حسين او اجرايي عامل و ارفع سرلشگر
 و عوام فريب سيد كاشاني كه حالي در. است شده گزارش كاشاني از همه و است خالي مكي حسين و زاده حائري

 كار كه آن و بود عاجز اجرايي برنامه تهيه و وطئهت طرح از ، شديد هاي طلبي جاه داشتن ضمن كه بود سوادي بي
 اسناد كه بودند، زاده حائري و بقائي و ارفع سرلشگر مخفي انجمن و سپهبدي عيسي گروه داشت، بدست را اصلي
 نظير بي قدرت از جويي لذت و پرستي دنيا در كاشاني. ادعاست اين مويد بقايي مظفر دكتر خانه از شده كشف
 و تجليل با همراه نهار و شام به ودعوت چراني سور .داد نمي دست از هرگز را اناث جنس از دهاستفا لذت .بود

 بي (كلمه با همه به و شوند شرفياب او بوسي دست به همه خواست مي .بود وي عادي كارهاي از دبدبه و كبكبه
 نه و فقهي اطالعات نه و داشت اطالع مجلس اساسنامه و مدني و حقوقي قوانين از نه. كرد مي پراني متلك) سواد
 سيا پول را كشان صلوات و مريدان اين و كش صلوات و بود مريد خواست مي آنچه ، جديد مسايل از درك
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 و شرف و دين همه كه تهران بازار مقدس و مؤمن ظاهر به تجار از ايعده و رشيديان و بقائي مظفر شبكه توسط
 پرسه آقا اطراف در كردندو مي فراهم آقا براي ميشد، خالصه مستغالت و ملك و بانكي هاي اندوخته در تقوايشان

 دست را كاشاني سيد حتي كه است حقيقت اين مؤيد آمد، بدست بقائي مظفر منزل از كه اسنادي. زدند مي
 حرمت كرده سعي آنكه با بقائي مظفر سياسي نامه زندگي كتاب مؤلف. بود هم آنها مسخره آلت او و ميگرفتند

 مي باشد، كرده را هم موجود وضع رعايت و دهد جلوه مبرّا و گناه بي را او و نگهدارد ممكن حد تا را انيكاش
 در و كرد مي اعتماد بقائي به ! انديشانه ساده گذشته چون كاشاني اله آيت .شد تشديد بقائي فعاليت اقبال دوره در«  :نويسد
 *.پنداشت يم خيرالموجودين را او دوران آن سياسي رجل ميان
 به پيوستن از و بود كرده آغاز را مستقلي فعاليت كه بقائي كار پيشرفت براي كرد توصيه بازار كسبه و تجار از تن چند به او

 در اين .....نكنند كوتاهي بقائي پشتيباني در و نمايند آوري جمع وجوهي خود بين از  بود كرده خوداري مردم و مليون احزاب
 در بقائي نمونه براي .است موجود كاشاني اله آيت تمسخر و تحقير بر دال مواردي بقائي خصوصي هاي نامه در كه بود شرايطي

 آمد پيش جرياني نوشتم برايت كه گذشته هفته مهماني در..... : نويسد مي زهري علي به 1336 شهريور 31 شنبه يك مورخ نامه
 ، سي و   كاشاني اله آيت    آقا خدمت در نهار از بعد. رفت در رحقي دست از اختيار هم قدري حال عين در و مضحك خيلي
 كه اند فرموده اي نظريه مأكول و آكل شبهه مسئله در آقا كه كرد اظهار افتخار آقاي .بوديم نشسته خلوت اطاق يك در نفر چهل

 .....بفرمايند را خود نظريه آقا كه كردند خواهش همه. است مانده باز وتحسين تعجب از الحق و سابق علماي تمام دهان خالصه
 آنوقت و ام كرده قطع را ومسئله نكرده پيدا هيچكس حال تا كه ام كرده پيدا جوابي مسئله اين براي من فرمودند آقا هرحال به

 آفتاب نور در كه همانطور و شود نمي زمين جزء چيز هيچ كه است اين اشپا شكسته سرو خالصه كه دادند مفصلّي توضيحات
 كنيم مي روشن آتش زيرش و ريزيم مي ديگ توي در غذا كه همانطور و شود نمي زمين جزء و ميگردد نباتات رويانيدن باعث

 هم همانطور ) ديگر علميه توضيحات بسياري با البته ( شود نمي آنها جزء وديگ گيرند مي حرارت ديگ از خوراكي مواد و
 ترتيب اين به .كرد مي حرارت افاضه ديگ كه چنان هم كنند مي قوت افاضه و شوند نمي بدن جزء خوريم مي كه غذايي مواد
 . شود نمي ديگري بدن جزء هيچكس بدن

  .نيست مقدور بيشتر چي؟ تان نفهميدي هم اگر) فهميدي؟( 
 راعرض نظرشان بط دكتران بايد گفتم پرسيدند را حقير نظر آقا. بودند گرفته راگاز موذيانه لبخند ها وجاهل جوان بعضي البته
 كرد رد را آقا نظريه زباني بي زبان با ولي افتاد گير سخت بيچاره . كردند استفسار  را شروين دكتر نظر لذا نداريم قابلي ما .كنند

 مي كه كوچه توي. برخاستند افراد شعر خاتمه از پس .خواند اي قصيده ملي شاعر يك زيرا داد جهت تغيير مجلس هم بعد و
 . )بود شده متزلزل قدري شروين دكتر توضيحات از بعد هم خودش ضمناَ ( پرسيد مرا نظر خصوصي طور به افتخار آقاي آمديم
 مايه زيرا است ثابت هم جديد علم با خير نه فرمودند آقا .....ندارد مبنايي و پايه هيچ نظريه اين جديد علم لحاظ از گفتم من

                                           
 طشت روزها آن ،آباديان دكتر آقاي نظر برخالف .شود مي معلوم جمله همين در كتاب نويسنده مصلحتي و عمدي اشتباه -* 

 اما .بود عام و خاص منفور و دانستند مي حيض لكه را بقائي مردم و بود افتاده بام از كه بود ها سال بقائي مظفر امثال رسوايي
 حال در جامعه و بازار و دانشگاه در استبداد با مبارزه و آزادي بحث كه اقبال حكومت دوره در خواست مي باز شاه دستگاه
 اوسيد به مردم و بود كرده تنزل وخائني احترام بي شخصيت به ها سال همان در هم او كه كاشاني توسط ،بود رشد و گسترش

 بحث خود كه .كشيد رسوايي به بقائي كار كه بزند دست مردم فريب به و كند علم را بقائي ، بودند ادهد لقب واالخره خسرالدنيا
 . است ديگري
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 بودكه همين من خبط. كنند مي استفاضه فقط و گيرند نمي جايي  از يزيچ كه است خون كذاي هاي بول گله همين حيات
 كاري بول گله به ما فرمودند ؟ شده تركيب چي از و چيست گلبول بفرماييد كردم سئوال و رفت در به دستم از اختيار احمقانه
 قدر هر جديد علم كنم عرض شدم ناچار ديگر .است استفاضه و افاضه حيات و است مسخره و چرند جديد علم اصالَ و نداريم

 در و كرد پيدا خاتمه جا هيمن به تقريباَ .رويم مي منزل به وداريم ايم نشسته مسخره همان نتيجه توي االن باشد مسخره هم
  164.»بوديم آنجا خطا و خبط كفّاره براي هم ساعتي سه دو و رفتيم منزلشان به آقا خدمت
 مي فخر آدم و عالم به كه كردند بزرگ اندازه و حد آن به مكي -زاده ائريح -بقائي مظفر را سوادي بي آدم چنين

 بر  mi٦ و سيا اينك و كنم مي حل را مشكالت همه بدهيد من بدست را مملكت ماه 6 اگر گفت مي و فروخت
 امپرياليسم خوار جيره روشنفكران عده يك و كردند مي گذاري سرمايه طلب جاه فريب عوام آدم چنين روي

 و ترقي راه سد و كردند علم را سيد نداشتند، فريب عوام سواد بي سيد اين از كمي دست طلبي جاه در كه ريكاآم
 جهان شرايط به مصدق دكتر اگر كه بود اين امر حقيقت اما شديم دور بحث از چند هر. شدند ايران ملت سعادت

 حفظ با توانست مي شد، نمي آمريكا يسمامپريال كمك شيداي قرار بي و مشتاقانه و ميكرد توجه بيستم قرن
 تقاضاي اند، گرفته كمك او از امپرياليسم عليه رستاخيز در جهاني كه شمالي همسايه از خود قدرت و استقالل
. نياندازد تأخير به را كار و كند اقدام شوروي با بازرگاني و مالي اختالفات رفع به زودتر حداقل و كند حمايت
 شرح از پس اصول و قدرت -نفت كتاب در دارد، ايران نفت مسئله در اي گسترده قاتتحقي كه عِلم مصطفي
 است، شكسته ايران عليه بريتانيا نفتي تحريم شد روشن آنكه از پس« :نويسد مي ايران نفتي تحريم شدن شكسته جريان
 نسبت% 50 تخفيف با ايران نفت مقدار هر ريدخ براي البداهه في و آزاد قرارداد يك انعقاد درباره كوزان ايدمتيسو ژاپني كمپاني

 آبادان بندر در) ميتسومارو (ژاپني نفتكش 1953 آوريل نيمه در و شد مذاكره وارد فارس خليج نفت بشكه هر شده تثبيت نرخ به
        تنشان ساخ خاطر و كرد اعتراض ژاپن خارجه وزارت به شدت به اقدام اين به توكيو در انگليس سفارت .كرد بارگيري

 نظر با ايران نفت موردخريد در ها ژاپني مسئله به انگليسي و آمريكايي از اعم ژاپن نفت كنندگان تأمين ديگر رود نمي تصور( 
 به انتخاباتي مبارزه براي دولت وزراي تمام گفتند فقط و ندادند نشان العملي عكس هيچ ژاپني  مقامات)كنند نگاه مساعدت

 (AIOC) .كند تصميم اتخاذ انگليس تقاضاي مورد در تواند نمي كس هيچ آنها غياب در و اند رفته يشخو انتخابيه هاي حوزه
  165.»نياورد بدست توفيقي ولي كرد دعوا اقامه ژاپن هاي دادگاه در انگليس و ايران نفت شركت يعني

 هيأتي كه  كرد تشويق داشت، هم كش تنف تانكرهاي خود از كه نيز را نفتي،آرژانتين تحريم شكستن در ها موفقيت اين كسب«
 كه  ها ايراني ولي داشتند تخفيف% 40 تقاضاي آرژانتين كنندگان مذاكره .بفرستد تهران به نفت عظيمي مقادير خريد براي را

 166.»خورد هم بر مذاكره و نرفتند تخفيف% 30 از بيش بار زير است شده تمام تحريم كار  ديگر كردند مي تصور
 آمريكا سفير هندرسن ولي داد نفت معتنابهي مقادير خريد براي پيشنهادي ايران به كمونيست چين مذاكرات اين از قبل اندكي«

 گر. زد خواهد  آزاد جهان در ايران موضوع به بيني پيش قابل غير اي لطمه اي معامله چنين انجام داد هشدار مصدق به تهران در
 به ديگر طرف از كند تحريم را ايران نفت طرف يك از غرب كه  است عادالنه يرغ بسيار اين داد پاسخ هندرسن به مصدق چه

                                           
 215 و 214 و213 صص ،آباديان دكتر نوشته ،بقائي مظفر سياسي نامه زندگي كتاب - 164
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 را چين به نفت فروش قصد ايران كه كرد تأكيد معذلك .نفروشد كمونيست بلوك كشورهاي به را خود نفت كه بگويد ما
 شيداي خود لد سويداي در هنوز مصدق دكتر امثال كه آزاد اصطالح به جهان به اميدواري همين  167.»ندارد

 ديكتاتوري نوع بدترين دچار را ايران كشور كه كشاند آنجا به را كار بودند، آزاد جهان و آمريكا دموكراسي
 كودتا به منجر كه را سياست همان آمد پي است سال 50 اكنون و است شده ديده كمتر آن نمونه كه كرد آمريكايي

 كله را او ها غربي كه حسيبي كاظم مهندس روزها همان در اما .است ديگري بحث خود كه كنيم مي تحمل شد،
 هاي تخفيف داشت اطمينان بود مصدق نفتي مشاور كه حسيبي اماكاظم«داشت؛  عقيده دادند، مي جلوه اطالع بي و شق
 استدالل او .آمد خواهد وجود به نفت هنگفتي مقادير فروش امكان و شكست خواهد هم در كامالَ را تحريم سرانجام ايران عظيم
 مقابل در بفروشيم، را شده تصفيه نفتي محصوالت تن ميليون سه و خام نفت تن ميليون پنج ساالنه بتوانيم فقط ما اگر كرد مي
 نفت تن ميليون 31 ساالنه فروش بابت سابق نفت شركت كه  است ميزاني برابر دو كه داشت خواهيم عايدي ليره ميليون 70

 168.»كرد مي پرداخت ما به ايران
 ضد امور گرداننده زمان اين كه بقائي مانند امپرياليسم  مزدور دستياران و كاشاني پروازي بلند و طلبي رياست اما

 شدن ملي كار نگذاشت داشت آمريكا  و غرب به مصدق دكتر كه حسابي و حد بي اميدواري همراه بودند، مصدقي
 قبل ها ماه ) هندرسن (آمريكا سفير مانند آمريكا تيزهوش عوامل را كاشاني طلبي جاه مسئله .برسد سامان به نفت
 هم هندرسن با مورد اين در كه ميدلتون هاي بيني پيش همان براساس و بود كرده بيني پيش اسفند نهم حادثه از

 جاه و مختلف سياسي نظريات« :دهد مي گزارش هندرسن كه آنجا .بودند كرده را الزم هاي گذاري سرمايه بود، رأي
 بلند كاشاني خصوص به .پروراند مي خود بطن در جبهه براي را آينده مشكالت نطفه ملي جبهه رهبران شخصي هاي بيطل

 169.»درآورد ايران كامل اختيار صاحب را خود و دهد قرار الشعاع تحت را ديگر رهبران تمام و مصدق دارد كوشش پرواز
 به سيا اطالعات مركزي سازمان جداگانه گزارش و داسفن نهم در تهران اوضاع از هندرسن هاي گزارش پس از

 جمهور رئيس حضور با موضوع كه آن از قبل .شد مطرح آمريكا ملي امنيت شوراي در ايران موضوع واشنگتن
 مخابره هندرسن به را زير محرمانه كلي به نامه امريكا خارجه امور وزير دالس فاستر جان شود مطرح متحده اياالت
 .كرد

 311 شماره
  ايران در سفارت به ) دالس (خارجه وزير از

  2662ظهز بعداز دقيقه 38/7 ساعت 1953 مارس 2 واشنگتن -محرمانه بكلي
 .كند مي روشن را زير نكات شما گزارش آخرين ما نظر به است مغشوش هنوز ايران اوضاع كه حالي در
 حزب وقت آن شود حذف فرضاَ شاه اگر ميكند ايينو هم مصدق با منظور بدين و است شاه حذف توده حزب فوري  هدف-1

 شدت به آنان آمدن كار روي فرصت آن دنبال به و كوشيد خواهد مصدق حذف در و داد خواهد موضع تغيير ديگر يكبار توده
 .يافت خواهد افزايش

                                           
 423 ص همانجا - 167

  424 ص همانجا - 168

 387 ص همانجا - 169
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 مصدق چند هر .دهد كاهش پوشالي كشور رئيس يك سطح به را او قدرت يا كند حذف را شاه يا دارد تصميم مصدق -2
 گاه هر  و سازد جدا آن از را خودش تواند نمي ولي نكند استقبال آن از يا نباشد توده حزب حمايت جستجوي در است ممكن

 در بخصوص امر اين يافت خواهد ناتوان توده حزب برابر در جدي دفاع در را احتماالَخودش شود پيروز فعلي كشمكش در
 غربي ضد جنبه براساس مصدق پيروزي و بگيرد غربي ضد آهنگ بتدريج ها نظمي بي كه پيوست خواهد وقوع به صورتي
 . باشد مردم نظر در او سياست

 وجود مجلس از خارج در هم و درون در هم ، مخالفان از شهامتي با نسبتاَ و معتبر هاي گروه رسد مي نظر به ديگر جانب  از-3
 مثبتي رهبري شاه اگر ، اند مانده وفادار شاه به هنوز كه نظامياني غير از ياريبس و ارتش سران كه است اين ما استنباط. دارند
 .زد خواهند اقدام به دست ، كند موافقت جديدي دولت استقرار در آنان حركت با صرفاَ اگر يا بدهد نشان

 -نظامي خواه مصدق لفانمخا آن نتيجه در كه است كرده حفظ را خود كامل تحركي بي شاه كه رسد مي نظر به چنين  ليكن-4
 .دارند وحشت مثبت اقدام به زدن دست از نظامي غير خواه

 از شاه فوري حذف معني به كار اين و كند حفظ را قدرت بتواند مصدق كه رسد مي نظر به محتمل فوق مطالب  براساس-5
 ها كمونيست وسيله به قدرت گرفتن دست در احتمال افزايش و غرب  و ايران روابط فوري خوردن هم بر ، ايران سياسي صحنه

 نتوانيم ما فعلي شرايط در كه دارد امكان البته. شد خواهيم سپاسگزار تحليل اين باره در شما نظر اظهار دريافت از .باشد مي
 .بود خواهد ما راهنماي شما نظرات خصوص اين در و بزنيم اقدامي هيچ به دست

 دالس
 .اند هدكر تأييد را آن نيتز پل و وزير مقام قائم و وزير معاون ، خارجه وزير و است كرده ضاءام و تهيه جرنيگان را تلگرام  اين-
 آمده كنار توده حزب با مصدق كه نيست دست در مدركي هيچ داد پاسخ مارس 4 مورخ 3543 شماره تلگرام طي  هندرسن-

 به ممكن شاه و مصدق ميان آشتي گونه هيچ هك افزود هندرسن. هست كاري چنين به قادر خود قدرت حفظ براي ولي. باشد
 170.باشد شاه صد در صد تسليم شامل كه شرايطي تحت مگر رسد نمي نظر
 

  مصدق ملي حكومت در روحانيت نقش -3
 حساب به قدرتي ايران در گريكار سنديكاهاي و رسيد خود اوج به استبدادي ضد مبارزات كه 1324 سال از

 براي ريزي برنامه شد، واقف نفت شركت كارگران نفوذ و قدرت ميزان به انگليس و ايران نفت شركت و آمدند
 در كه  اراضي تقسيم و آذربايجان خلقي جنبش .شد شروع انگليس سفارت عوامل توسط قدرت اين سركوبي

 رسيد، ظهور منصه به روستايي و شهري عميق اصالحات مراهه وري پيشه ياد زنده توسط اردبيل و آذربايجان
 منشأ كه دانستند آنها .كرد نگران شدت به را آنها به وابسته مندان ثروت و داران موقوفه و بزرگ اراضي صاحبان

 كند، مي حركت استثمار و استعمار و استبداد از رهايي سمت به كه ايران جامعه كيفي و كمي تحوالت اين همه
 صنف همه در كارگري سنديكاهاي ايجاد ها سال آن در حزب اصلي كار .است ايران توده حزب از گرفته تنشأ
 واعالميه ها روزنامه تمام در. كرد مي همت رعيتي -ارباب سيستم ستم تحت كشاورزان دهي سازمان به و بود ها

                                           
 .965  و964 صص ،ايران نفت شدن ملي نهضت درباره آمريكا خارجي روابط اسناد - 170
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 منتشر نظم و نثر ترين مهيج و نشيواتري با روستايي و شهري بران رنج و كشان زحمت هاي خواسته حزبي هاي
 به رو شهرها به نزديك روستاهاي و كارگري مراكز در ويژه به روستا و شهر در طبقاتي آگاهي سطح. شد مي

 و وعاظ آوردن ميدان به استثماري ضد جنبش و حركت اين با مقابله هاي راه از يكي .رفت مي باال و بود توسعه
 گوهرشاد مسجد حادثه جهت به شاه رضا از ايران روحانيت آنكه با .بود يرانا صحنه سياسي به علماء اصطالح به
 مماشات حالت به تقيه براساس و بود ناراضي شدت به لباس واحد شكل و لگني كاله و حجاب كشف موضوع و
 زمينه در وسيع همكاري صورت به گاه تعامل اين و كردند مي تعامل شاه رضا ديكتاتوري دستگاه با مدارا و
 فرار با بودند فعال هم ها تيپ و لشگرها و ارتش عسكرهاي قاضي و رسيد مي هم) معارف -اوقاف -دادگستري(

 مجموعه بود، آزاد هم روزنامه نشر و بود انداخته رونق به را مسجد و منبر كار كه جديد وضع ايجاد و شاه رضا
 حداقل استبداد اعاده از جلوگيري و پهلوي سلطنت و شاه رضا ديكتاتوري مفاسد تشريح به بايست مي روحانيت

 شاه روابط از آمده بدست مدارك .دادند رضايت سكوت ادامه به علميه هاي حوزه در اما. دادند مي بخود تكاني
 از اما .شد نوشته گذشته هاي صفحه در كه دارد محمدرضاشاه با آمدن كنار و سازش از حكايت روحانيت با جديد
 اتحاديه و ها كارخانه در كارگري سنديكاهاي و كرد مي تهديد را رعيتي ارباب سيستم گيبزر خطر كه 1324 سال
 جنبش و كارگري سنديكاهاي اين با مقابله براي ، كردند مي تهديد هم را بازار بورژوازي ، مختلف صنوف هاي

 در مذهب و دين كه شد دبلن شريعتا وا اسالما، وا صداي و كردند سياست صحنه وارد را علماء از گروهي دهقاني
 اسائه علناَ پيغمبر و خدا به كه بهانه اين به و كرد شروع واعظ فلسفي تقي محمد شيخ را حركت اولين. است خطر
 شيخ هم فلسفي از قبل.انداخت براه را ايران توده حزب عليه جنگ است، خطر در دين و قرآن و كنند مي ادب

 ديگري جنس از فلسفي كار اما بودند كرده ساز را ها بهانه همين هم ضياء سيد اراده حزب و زاده خالصي محمد
 به توهين موضوع به صريحاَ مملكت مشكالت و مسايل به راجع هايم صحبت ضمن خود منابر در لذا« :نويسد مي او. بود

 171.»كردم محكوم را آن و پرداختم ، جرايد بعضي در مذهبي مقدسات
 خدا ضد حزب اين كه كرد مي چيني مقدمه اول. بود ايران توده حزب با يتضد در كالَ درباري شيخ اين منبر

 دم است، كرده متزلزل را ايراني و ايماني وحدت .كند انقالب خواهد مي است، اسالم ضد است، پيغمبر ضد است،
 قتل و شورك ريختن بهم نه فرهنگي و علمي انقالب ولي است انقالب به محتاج ما كشور ، بله .زند مي انقالب از
 در ، ايران تكاياي و مساجد در ، خواني روضه مراسم در مكرر در مكرر مدرك و سند بدون دعاوي اين و غارت و

 اين ادامه .شد مي تكرار و اظهار درباري و سياسي و بازاري هاي شخصيت ترحيم مجالس و ائمه ، ميالد و وفات
 شهرستان و تهران وعاظ از ايعمده گروه و واعظ لسفيف اما .رسيد نفت صنعت كردن ملي جنبش به زمان جريان

 مبارزه بهانه تحت ايران توده حزب عليه ضداستعماري، جنبش اين تقويت بجاي داشتند، قرار او شبكه زير كه را ها
 حديث به استناد .كرد مي ستايش هيتلر از 23 و 22 هاي سال در فلسفي همين . كردند مي پاره حنجره كمونيسم با

  و يا 172»فاسق برجل الدين هذا يؤيد تعالي اهللا ان :است فرموده اكرم پيغمبر كه داريم روايت« كه عقل از دور و كمضح
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 كافري مرد يا و فاسقي مرد وسيله به را اسالم دين تعالي تبارك خداوند فرمود پيغمبر اينكه يعني) رجل كافر (به
 جهاني جنگ كه آلمان صدراعظم هيتلر« .دهد مي رواج را اسالم رهيتل وسيله به يعني .دهد مي گسترش و كند مي تأييد
 عربي برنامه در را قرآن خواندن اسالمي بالد و ها عرب قلوب جلب براي كشيد خون و خاك به را دنيا و انداخت راه به را دوم
 وقتي دارم ياد و خواندند مي راديو در خوب هاي قاري با را مسلمانان قرآن ها آلمان .....كرد گذاري پايه برلين راديو فارسي و
 برلين راديو از را قرآن آواي كه بود آن ، اخبار گرفتن به ما عشق عوامل از يكي بگيريم را برلين اخبار خواستيم مي كه

 173.»بشنويم
 حكومت نيمه تا و شد شروع تهران جامع مسجد در واعظ فلسفي توسط 1324 سال از ايران توده حزب با مبارزه
 شاه از حمايت به علناَ و شد منجر مصدق دكتر با علني مخالفت به 1331 سال آخر از اما . يافت ادامه مصدق دكتر

 .كرد گيري موضع كاشاني و
 درباره او .شد كاشاني همراه مصدقي ضد تحريكات در جهت اين به .دانست مي كاشاني وامدار را خود فلسفي
 .كنم مي فراهم را منبرت شدن آزاد زمينه كه گفتند كاشاني اله آيت مرحوم  1319 سال در« :گويد مي خود منبر شدن آزاد
  *.....174.»شد ممنوعيت رفع منبرم از رسماَ اينكه تا كشيد زحمت مرحوم آن
 عنوان زير ايران توده حزب با مبارزه كار. آمد كار به مصدق با مبارزه كشاكش در فلسفي با كاشاني رابطه اين

 آيت با حمايت فلسفي و شد مصدق دكتر با مبارزه به تبديل كمونيسم با مبارزه و اسالم و غمبرپي و خدا از حمايت
 دولت به حمله براي چيني مقدمه كرد، مي راديويي سخنراني سنواتي معمول طبق كه رمضان ماه ايام از بهبهاني اله

 ارك مسجد در واعظ فلسفي بود شمسي 1331 خرداد 4 با برابر كه قمري 1371 رمضان اول .كرد شروع را مصدق
 و تهران مختلف لشگرهاي به را فلسفي روزها آن در. كرد شروع مصدق دولت عليه هايي سخنراني شاه مسجد و

 و كرد مي سخنراني افسران و سربازان براي درباري واعظ آن و ميكردند دعوت سخنراني براي هوايي نيروي
 و كشور استقالل حافظ شاه كه ميكرد القاء افسران و سربازان آن به عتشيي و اسالم قالب در را پرستي شاه روحيه
 براي احاديث و روايات و اخبار از .است شاه وجود به قايم شيعه كشور يگانه ايران  و است ارضي تماميت مظهر

 حساساتا تحريك !  اي توده پرستان بيگانه عليه منبري هر در خود قول به و زد مي ها حرف ايران سلطان عظمت
 .كرد مي

 اي عده كه پاكستان سفارت شعبان نيمه جشن در كه كشيد آنجا به مصدق دولت عليه واعظ فلسفي مبارزه جريان
. كرد حمله مصدق دولت به كردند، شركت آن در هم بهبهاني محمد سيد اله آيت سردمداري به تهران علماي از

 آن خبر كه واعظ فلسفي وقيحانه سخنراني و پاكستان فارتس در ماليان از اي عده همراه بهبهاني اله آيت حضور
 گروه زمان اين. شد مصدق تعحب و تأسف موجب بود، آمده امروز باختر روزنامه 1331 ارديبهشت 22 مورخه در
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 دهان و واعظ فلسفي از بودند، كامل ارتباط در بروجردي اله آيت و قم علميه حوزه با مستقيماَ كه بهبهاني اله آيت
 مصرانه و بود توده ايران حزب موضوع ها سخنراني آن اصلي مايه خمير و كردند مي پاشي سم مصدق عليه او مگر
 در سخنراني .كند سركوب ميكند، فعاليت مختلف هاي نام به كه را توده ايران حزب كه خواست مي دولت از

 مورخه 811 شماره در آن جريان كه ندكشا مصدق دكتر از پاكستان سفير خواهي معذرت به را كار پاكستان سفارت
 .است شده نوشته امروز باختر روزنامه 1331 ارديبهشت 23
 اله آيت و كاشاني بين ائتالفي شد، كشيده ها روزنامه به مصدق با كاشاني اختالف كار كه 1331 سال ماه آبان از

 ، داشت قرار بروجردي اله آيت و كاشاني اله آيت بيت با ارتباط در مستقيماَ و بود تهران ماليان سردسته كه بهبهاني
 به منجر هميشه كه كرد تبديل مصدق دولت هجوم و حمله ميدان به را ها وشهرستان تهران تكاياي و مساجد اكثر

 .شد مي خورد و زد و ودرگيري اختالف
 مي اجراء شريعت و دين ساتر و پوشش تحت كه واعظ فلسفي سياسي هاي سخنراني از مصدق دكتر طرفداران

 موجب اعتنايي بي همين اما. بود اعتناء بي ها سخنراني اين به مصدق دكتر شخص .بودند ناراضي شدت به شد،
 .شد مي مصدق دولت عليه تبليغات گسترش

 . شدند شاه مسجد در فلسفي سخنراني مانع و كشيد مصدق طرفداران مداخله به كار
 را منبر و مسجد و كند متوقف را دولت عليه پاشي سم كه فلسفي به مصدق طرفدار بازاريان از اي عده تذكرات
 از امروز باختر روزنامه انتقاد .نشد واقع موثر ندهد، قرار مصدقي ضد هاي توطئه اجراي و اميال آلت و وسيله

 عليه عبا آل خامس خواني روضه مجالس دادن ترتيب در دربار عوامل هاي دست .بود شديد فلسفي هاي سخنراني
 .بودند گرفته را فلسفي  وبر دور تهران داران زورخانه و تهران شهر جنوب هاي ميداني چاله .شد مي ديده لتدو

 كه خاصي هاي قيافه با جوان زيادي عده گفتند و زدند تلفن شاه مسجد از كه بود صبح 10 ساعت روزي« :نويسد مي فلسفي
 نمازگزاران جاي ديگر كه اندكرده پر چنان آن را گنبد زير و اند آمده نيستند مسجد و جماعت نمازگزاران قماش از اصالَ
 گفتم و كردم تلفن داشت بسياري ورزشكار رفقاي و بود ورزشكار و قوي و ايمان با مردي كه دوستان از يكي به من .....نيست
 وگوشي كنم مي اقدام االن ينهم گفت! باشيد متوجه بزنند بهم مجلس را اند آمده اي عده .است خطر در سلطاني مسجد امروز

 شما گفته افراد به و برده مسجد به و برداشته را ايمان با نمازخوان ورزشكاران از نفر شصت پنجاه شد معلوم بعد .راگذاشت
 رفته بيرون مجلس از و شده بلند ناچار هستند مواجه كار ورزش عده يك قوي بازوان با اند ديده كه هم آنها و ميكنيد چه اينجا
 175.»اند
 ملي نهضت طرفداران اعتنايي بي و تحمل حد از مĤبي قدسي وساتر پوشش در واعظ فلسفي را وقاحت كار

 عليه مسجد و منبر از تواند مي شهر جنوب هاي لمپن و چي زورخانه نفر چند با كرد مي خيال او .بود گذرانده
 ماه اول روز داشتند، خبر فلسفي كار ابقهس از مصدق طرفداران چون كه بود اين .كند شلتاق مصدق و ملي نهضت
 او. كردند جلوگيري فلسفي رفتن منبر از كافي قدرت با شمسي 1331 خرداد 4 با مطابق قمري 1371 سال رمضان

 نماز اقامه از پس كه گذشته سال چند روال طبق و رمضان مبارك ماه روز اولين ، ارك مسجد افتتاح از بعد روز« :نويسد مي
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 .بود عادي غير وضعيت. شدم مسجد صحن وارد ، شد مي پخش راديو از مستقيماَ و رفتم مي منبر شاه مسجد در عصر و ظهر
 شبستان داخل به .كردند دادن شعار به شروع ديدند مرا تا ايستادند بيرون محوطه در بودند شبستان درب نزديك كه اي عده
 .دادند مي شعار و شدند شبستان وارد بودند بيرون در كه افرادي .نشستم منبر نزديك شد مي تالوت قرآن هنوز چون و آمدم

 خبر انتشار كه گرديد معلوم .....رفتم  مسجد كتابخانه به استوديو طريق از لذا نبود رفتن منبر امكان اصالَ كه شد طوري شرايط
 176.»كنند تعطيل را منبرم تا بود سازي زمينه حادثه اين از قبل هفته دو در من عليه بر امروز باختر روزنامه
 كه گروهي قابل توجه از است اين است شده ثابت آنچه اما است طوالني باره اين در واعظ فلسفي هاي حرف

 مهديه و خواني روضه تكاياي و منبر و مسجد از اسالمي شعاير تعظيم  و برقراري عنوان تحت روزها آن روحانيت
 حمايت تهران در كاشاني بعدها و بهبهاني توسط كه واعظ فلسفي و دكردن مي برداري بهره ملي نهضت عليه تهران
 و مصدق با مبارزه ، اصلي بهانه .شد حمايت نيز تقليد مراجع از تني چند و قم علميه حوزه جانب از شد، مي

 همداستان مصدق دولت عليه مخالفت به قم علميه حوزه پناه در شاه طرفداران زمان اين .بود ايران توده حزب
 مظفر -واعظ فلسفي مثلث. كردند مي تالش انگلستان دولت و انگليس نفت شركت تقويت خط در عمالَ و شدند
 و مذهبي هاي زمينه همه در اتحاد اين و بودند كرده ايران توده حزب متوجه را حمله تيز لبه ملكي خليل -بقائي

 و ها روزنامه در آنچه .بود گير صدقي چشم ضد ميهامجله و ها روزنامه و ترحيم مجالس و مساجد هاي فعاليت
 مديريت به داد روزنامه و ميراشرافي مديريت به آتش و حق نداي و جوان آسياي و مصور تهران هاي مجله

 .داشت قرار راستا يك در نوشتند، مي ملكي خليل حزب اجرائي مديريت به سوم نيروي روزنامه و نوري عميدي
 مذهب زاويه از يكي .بود االشكال مختلف هاي گروه اين غالب و اصلي خط يسمو كمون ها اي توده از ترساندن

 مي دنبال را هدف يك ماركسيستي وشبه روشنفكري منطق با ديگري آن و شاه و پرستي وطن بهانه به ديگري آن
 جز هدفي كه گر فتنه و سحرآميز زبان آن بستن و مسجد و منبر از فلسفي يد خلع دنبال به كه است اين .كردند
 و افتاد راه به فلسفي حمايت به مراجع و علماء تلگرافات تازه ، نداشت شاه سلطنت متزلزل هاي ريشه تحكيم
 نداي و اسالم فدائيان ارگان ملت نبرد و آينده كودتاچي صيرفي ابوالحسن مديريت به جوان آسياي هاي روزنامه

 اله رحمه خميني امام نامه اما .منتشركردند و چاپ را ها تلگراف آن فلسفي، از حمايت به اطالعات روزنامه و حق
 .داشت ادامه فلسفي منبر برقراري تقاضاي و فلسفي از ماليان حمايت. است آمده فلسفي خاطرات كتاب در عليه
 اعالم ممنوع را مسجد و منبر طريق از سياسي امور در دخالت 1331 خرداد 4 تاريخ در تهران نظامي فرمانداري اما
 اتحاد زمان اين در . گرفت مي انجام خفا در منبر آن اعاده براي چيني زمينه اما شد تعطيل فلسفي منبر ماه 5. دكر

 مانند بودند، پيوسته مصدق دكتر مخالف صف به كه ثروتمند بازاريان از اي مجموعه و بهبهاني و كاشاني
 هم واعظ فلسفي منبر اقامه از حمايت در نو برادران رشيديا ها ،درياني اخوان ،كورس الجوردي و خسروشاهي

 زندان در صفوي نواب آنكه با اسالم فداييان و كرد مي تقويت را آنها هم طباطبائي ضياءالدين سيد شدندو داستان
  177.كرد بسيج فلسفي حمايت به را اسالم فداييان گروه ، گاه مخفي از واحدي عبدالحسين سيد توسط بود،
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 بي توده برانگيختن براي وسيله ترين سهل .بود اهميت با دربار اهداف بردن پيش براي برومنا مساجد از استفاده
 هاي طرح در روحانيان و مذهب از استفاده .بود تهران مهديه و فلسفي منبر همين مصدق عليه مذهبي سواد

 اعزامي انجاسوس وودهاوس و لمبتون آن زاينروميس، پرفسور طرح اصلي و اوليه مواد از مصدق سرنگوني
 وايجاد روحانيون و مذهب از استفاده اش اصلي كار بود، شده تشكيل زمان اين در كه بدامن شبكه .بود انگلستان
 كه اي برنامه تحت بهبهاني اله آيت .بود مؤثر توده ايران حزب و كمونيسم تسلط بهانه تحت آنها دل در وحشت
 عالمت به كه هايي نامه سربرگ در قرمز جوهر با را ويسانن خوش از اي عده كرد، مي هدايت را آن بدامن شبكه
 مي مراجع و ماليان خانه در به و نوشتند مي ماليان اِخافه  و تهديد براي را هايي بود، نامه مزين چكش و داس

 كار را ها نامه اين نوشتن و  178.است آورده ميان به صحبت ها نامه اين از خود خاطرات در فلسفي. فرستادند
 مرداد 28 كودتاي از پس امر حقيقت اما .كرد لفاظي  كذايي هاي نامه آن درباره و دانست مي ايران توده حزب
 28 كودتاي پيرامون روسكي گازيو مارك كتاب انتشار و افراسيابي نوشته »تاريخ و طالقاني« كتاب انتشار و شد معلوم
 ترين مهم را) بدامن (شبكه است، مبتني سيا ازمانس پيشين كارمندان با مصاحبه و اول دست اسناد بر كه مرداد
 بلكه. نبود سيا سازمان به مربوط كالَ بدامن شبكه كه است اين حقيقت. داند مي ايران در سيا و mi٦ مشترك شبكه
 عميق بسيار امكانات و اطالعات برمبناي سرويس انتليجنت و سيا سازمان مشترك هاي طرح از يكي بدامن پروژه

 و همكاري و نفوذ سابقه محمود -محمود جلدي 8 وتاريخ داشت اختيار در mi٦ سازمان كه اي هسابق با و
 علماء بين در سازمان آن نفوذ«فصل  در و كرده بررسي نوزدهم قرن از ايران در را انگليس جاسوسي شبكه شناخت

 شيعه و مسلمان مهاراجه ( هاود موقوفه عنوان تحت عراق در انگليس سفارت از كه علمايي اسامي »كربال و نجف
 كه 1324 سال از. است ما بحث از خارج كه است نوشته توجهي قابل مطالب گرفتند، مي »شرعي وجوهات«) هندي
 -اقتصادي -نظامي - فرهنگي- سياسي شئون همه در ، ايران در دخالت به وافري ميل آمريكا نوظهور قدرت
 در و كرد مي استفاده  mi٦ غني و گسترده و وسيع امكانات از يرانا توده حزب با مبارزه زمينه در داشت، مذهبي
 آمريكا بين جنوب نفت شركت سهام بندي سهميه در كه تفاهمي از پس مصدق ملي حكومت كردن ساقط جريان

 معروف بدامن شبكه پروژه به كه شد اجرا مصدق كردن ساقط منظور به مشتركي هاي طرح آمد، بوجود انگليس و
 در بدامن شبكه. است شده منتشر رايت پيتر ، ريپورتر شاپور ، گازيوروسكي مارك توسط آن اسناد و است شده
 .كرد مي دخالت مذهبي -اجتماعي -سياسي هاي زمينه همه در ايران
 و تداركاتي شاخه يك شبكه اين بود شبكه همين كارهاي از يكي بهبهاني اله آيت منزل در) محرر ( عده يك تجمع
 .بود زده دست اي گسترده فعاليت به ايران در 1948 سال از كه اشتد اجرايي
 ما هميشه مگر« .واعظ فلسفي انگيز فتنه سخنان بر است پاسخي و است كننده افشاء طالقاني اله آيت مرحوم سخنان

 آنجا بودم ده در ردادم 28 در من. كوبيدند چماق اين با را ما هم مرداد 28! ؟ كمونيسم چماق. اند نكوبيده چماق اين با را
 همين در آمدم وقتي طهران آمدم سرعت به .است كرده سقوط مصدق دكتر و شده كودتا شنيدم. نبود روزنامه و راديو وسيله
 حاجي حاال و بود ابراهيم مشهدي ها آنوقت كه -هدايت مسجد خادم -خودمان ابراهيم حاج همين ، مسجد همين و محراب
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 تزها اش همه ديدم .آورد نامه من براي تا صد تا پنجاه تا چهل شايد ها پاكت قفسه توي از -بود تر جوان آنوقت شده ابراهيم
 آميز تهديد هاي نامه آنقدر بروجردي اله آيت براي. دين مراجع تمام براي ، من براي نه فهيدم بعد و است كمونيستي وشعارهاي

 اين به. كجاست از ها نامه اين منشاء فهميدم بعد .است بوده آنها مال اينها  بگويم خواهم نمي دانيم مي ما خوب ولي نوشتند
 را شما دين اين بيايد خواهد مي  وحي ضد -دين ضد -خدا ضد كمونيست يعني ترساندند را مردم هم و روحانيت ،هم اسم
 مشت يك ميان اين در .....كمونيستي كشورهاي به شود ضميمه رود مي كشور اين كه ترساندند  را مردماستعمارگران. ببرد

 و هستند اش مانده ته االن كه قلدرها و ها قزاق مشت يك  ]. ن- كرد مي واعظ فلسفي كه كاري همان[ انداختند راه را اوباش
 179.»كوبيدند را مردم جور اين ، كنند مي صدا سرو
 مرحوم كه هست يادم من« :گويد مي 1358 ماه دي 10 مورخه اطالعات روزنامه با مصاحبه در هم منتظري اله آيت
 دادند مي ميتينگ بودند آمده. بودند فرستاده را »مهره« يك آنجا بودم هم من. بود اشنويه در مرداد 28 از قبل بروجردي اله آيت
 كه حاال بگويند كه كنند ناراحت را بروجردي آقاي اينكه براي. بود طور همين هم قم در و هستيم كمونيست ما اينكه عنوان به
 لويي آقاي سفارت خود كه بودند كمونيستهايي ها اين. برگرداند را شاه بايد پس كند مي كمونيست را ايران دارد صدقم

 ميكنند درست هم هايي نمايي چپ يك آمريكا مثل غرب ايادي اوقات بعضي. بودند كرده درست اش دسته دارو و هندرسون
 180.»ها فعاليت اينگونه براي
 تني .بود درباري علماي از كه بهبهاني اله آيت منزل در« :است شده نوشته طالقاني اله آيت قول از تاريخ و طالقاني كتاب
 نويسندگان بود مرداد 28 از قبل زمان.بودند نشسته هم ديگري عده .گفتند مي) محرّر (آنها به كه بودند نشسته نويسندگان از چند
 مي پست آنها آدرس به و نوشتند مي هايي نامه ايران جماعات ائمه براي ايران توده حزب جعلي امضاي به قرمز جوهر با

 آنها .زد خواهيم دار به برق چراغ تيرهاي باالي سرتان هاي شال با را شما زودي به كه بود اين نامه اين محتواي خالصه. كردند
 من به مرداد 28 از بعد داشت آشنايي من با كه) محررها (اين از يكي. ميكردند پست و نوشتند مي آقا منزل در را مطالب اين

 181.»كرد مي درد هايمان دست مرداد 28 از بعد مدتي تا كه نوشتيم و نشستيم آنقدر گفت
 دهد مي شرح وتاب آب با را درباري واعظ آن دعاوي است، شده چاپ 1376 سال در كه واعظ فلسفي خاطرات

 تشكيالت كه فهماند مي عموم به زيرا بود كمونيستي مرام و توده حزب با مفيد و مؤثر بسيار هايمبارزه نوع از ما منبرهاي« كه
 و است ديني شئون ضد و اسالم ضد ، مسجد ضد ، نماز ضد ، است قرآن ضد ، است پيغمبر ضد ، خداست ضد ، توده حزب

 182.»شد مي وارد توده حزب بر كه بود اي ضربه ترين بزرگ زمان آن تا
 مي باال را آمريكا وحشت فقط نبود، انگيزيفتنه و سفسطه و دروغ جز كه خنرانيس همه اين ماحصل همه اين با

 تحت دهقانان و كشان زحمت و كارگران واال كرد مي فراهم شاه و ارتش دخالت براي را الزم هاي بهانه و برد
 واعظ لسفيف هاي حرف به داشت ادامه بدنشان و كار نيروي از كشي بهره كه رعيتي ارباب سيستم ستم و ظلم

سيمان،  كارخانه ها، بافي چيت ها، پزخانه كوره كارگران در تأثيري فلسفي هوي و هاي اين. كردند نمي توجهي
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كردند، سازي تهران،  كارگران دخانيات،شركت نفت جنوب و ساير كارگراني كه در بدترين شرايط زندگي ميچيت
 .نداشت
 معروف كشي قداره در كه بود ها زورخانه گود هاي لمپن و شانبارفرو ميدان و بازار در فقط فلسفي عمل حوزه
 اين در انگليس سفارت سرجاسوسان از وودهاوس مونتاك وسيله كه هايي پول و بدامن شبكه همه اين با. بودند
 .داشت ثمر اميد و بود بسته دل ها سخنراني اين به شد مي خرج راه

 كتاب در كه اصول علم اين اما .بودند اصول علم خواندن مدعي كه بود اين در علماء آن از بسياري لوحيساده
 زندگي در كاربردي كمترين شد، مي تدريس ها حوزه در خراساني آخوند العظمي اله آيت مرحوم االصول كفايه

 در را آن اصول علم كه عقل شرط .كردند مي عمل اخباري اما بودند خوانده اصول آنها .نداشت آنان اجتماعي
 .نداشت تأثيري مساجد جماعات ائمه و اعالم علماي اين در دانست، مي الرعايه الزم شرعي واحكام قضايا طاستنبا
 توده حزب سربرگ ودر بود مزين چكش و داس آرم با كه را نوشته سرخ جوهر با هاي نامه محتواي اين آنها

 بخواهد حزبي اگر كه دادند نمي جوعر خود عقل به بود، ايران توده حزب مهر به ممهور متقلبانه و شد مي چاپ
 بيا عسس كه ( زننده وضع آن با را آنها قبالَ كه ندارد لزومي بزند وبدار كند اعدام را معروفي شخصيت ويا علماء
 و است النفس سليم علماء ضعف نقطه بزرگترين ، گري اخباري رويه اين .كند اعالم ء علما به ) بگير مرا

 بدامن شبكه عوامل و ها خانه سفارت به مستقيم غير و مستقيم كه امثالهم و كاشاني و فلسفي و بهبهاني االحساب
 كثراله عظام مراجع و علماء اكثر حساب از. كردند مي دريافت دالر و ليره صورت به گاه نقد، پول و بودند وابسته
 مي قرار مستمسك را مجعول هاي نامه همان بودند، اخباري فقيه كه اصول مدعي علماء اين. است جدا امثالهم
 و فهميد زيبا چه بزرگ مرد آن« .:نوشت داماد محقق مصاحبه نقد بر پاسخ در كه جو رزم حسين آقاي قول به .دادند
 رب( دارد اخباري تفكر ولي آموزد مي اصول فرد آنكه رغم به متأسفانه و تاخت گري اخباري تفكر عليه و كرد بيان زيبا چه

  183.»)بفقيه ليس فقه عامل
 وعظ جلسه انداختن براه براي او. بود نشسته خانه در ظاهراَ اما كرد نشين خانه را او واعظ فلسفي منبر شدن ممنوع

 دور به زمان اين كه ها درياني و خسروشاهي مانند ثروتمند بازاريان .كرد همدستي كاشاني با مصدق عليه خطابه و
 از كه اردبيلي مجتهد يونس ميرزا زمان اين. كردند فراهم را كار مقدمات بودند، جمع اردبيلي مجتهد ميرزايونس

 سراب و اردبيل در شاه ارتش همراه طرفدارانش و داشت دستي وري پيشه ياد زنده عليه فتوي در و بود مراجع
 سمت به پياده پاي و شدند فرار به مجبور روستاها آن اهالي كه كردند عام قتل را وري پيشه طرفداران و دهقانان
 ماليان اغلب در است عادتي  *.آمد فلسفي كمك به است، مفصلي داستان خود كه كردند حركت تهران و گيالن

 ظاهراَ كه بيداري عالم در تلقين شايد .دهند مي جلوه اطهار ائمه ديدن خواب را خود اعمال محرك هميشه كه

                                           
  1383 بهمن اول پنجشنبه ،شرق روزنامه - 183
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 اقداماتي پوشاندن براي واعظ فلسفي چند هر .شدبا داشته آنها ديدن خواب در نقشي هستند، اطهار ائمه به متوسل
 تهران در ها اردبيلي هيأت رئيس كه نامي احمدي آقاي به كرد، مي پا و دست خود سياسي منبر افتتاح براي كه

 قمي مصطفي سيد آقاي حاج منبر باالي كه ديدن خواب آن دنبال به« كه نويسد مي خاطراتش در فلسفي .شد متوسل بود،
 داشتم عرضه بود، قوي بسيار خواب تعبير در كه قمي روحاني آقا احمد حاج به را خواب جريان خواند، مي لفضلابوا روضه

 مجتهد يونس آقا سيد اله آيه با ها اردبيلي هيأت رئيس احمدي آقاي اين و داشت منبرم افتتاح از حكايت كه كرد تعبيري او كه
 منبر شب 20 ها اردبيلي مسجد در شما كه بگيريم وعده ايم آمده گفتند و ندآمد من منزل به پسرش با و گرفت تماس اردبيلي
 مي هم در را مصدق طرفداران احتمالي حركت هر كه هستند زيادي جمعيت و پرشور و مخلص افرادي همه ها اردبيلي. برويد
 براه عظيمي دسته كه است مناسب بعينار روز كار اين براي و بدهيم نشان را ها اردبيلي قدرت بايد اول گفتند خودشان كوبند

 مي اتومبيل يك   ما*.نياوريد را خود اتومبيل شما گفتند و كردند ريزي برنامه آنها !برويد منبر شما روز آن شب و بياندازيم
 كه هستند حمسل و دارند اسلحه جواز ها اردبيلي از نفر چند بعالوه! باشد خودمان مال زدند آتش يا شكستند را آن اگر كه آوريم

 **.نمايند حفظ را انتظامات اسلحه به توسل با لزوم صورت در
 ها اردبيلي مسجد وبه كردند سوار خودشان ماشين با مرا و آمدند ما منزل درب ماشين چند با اي عده يكم و بيست شب غروب
 دو ديديم شد، كوچه وارد ماشين و رسيديم گلوبندك چهارراه به وقتي .بردند است بزرگي مسجد كه گلوبندك چهارراه در واقع
 چند .....بود جمعيت از پر مسجد .....اند كرده صف ها نظامي مثل هم دوش به دوش ها اردبيلي ، مسجد درب تا كوچه طرف
 مجلس انتظامات مأمور مسلح اردبيلي افراد گفت، بلندگو پشت نفر يك. بودند ايستاده ديوار به تكيه هم مسلح اردبيلي نفر

 اله آيت ديديم وقت  يك.بودند آمده نظم حفظ براي مجلس برگزاركنندگان قبلي اعالن به توجه با هم انتظامي مأمورين. هستند
 184.»آمد چطور ايشان كه كرديم تعجب ما. شد مجلس وارد كاشاني

 واال .بودند يفلسف منبر افتتاح ريزان برنامه اين همدستان همه بودند، آمده نظم حفظ براي كه انتظامي مأمورين آن
 و كنند خودنمايي مسجد و كوچه در مسلحانه نظامي غير افراد مصدق نظامي حكومت در كه است ممكن چگونه
 چهارراه مگر .باشد داشته شكاري اسلحه جواز تواند مي حداكثر دارد اسلحه كه كس آن. كند تماشا انتظامي نيروي

 بي و وقاحت چقدر. كنند خودنمايي اردبيلي نفر چندين كاريجوازدار ش اسلحه با كه بود بيابان و جنگل گلوبندك
 در كه دولتي وعليه برود منبر به دارد خلق ارشاد ادعاي كه مذهبي واعظ نفر يك اسلحه پناه در كه است شرمي
 اسلحه پناه در كه متعظ غير واعظ فلسفي همين. كند تحريك و تهيج و سخنراني است، استعمار با رو در رو مبارزه

 داشت، شرعي شبهه مصدق دولت و نفت كردن ملي نهضت چون كه« است مدعي رود، مي منبر به مصدق حكومت ليهع
 مجوز » الشبهه عند قف « فقهي اصل زيرا است كرده سكوت و كند نمي حمايت حكومت آن از بروجردي اله آيت مرحوم

                                           
  .كاديالك سوار ميشد علي كي ، فلسفي آقاي كه نوشت مي چلنگر روزنامه و شد مي سواركاديالك زمان آن واعظ فلسفي -* 
 و حسين امام و اربعين .بود تهران بازار متن در مصدق دكتر و ملي نهضت عليه مسلحانه اغتشاش ايجاد هدف كنيد توجه -* *

 تاب و آب با كه واعظ فلسفي منبر فتتاحا جريان اين .بود افتاده كار به عمالَ مصدق عليه بدامن شبكه. بود بهانه مذهب و دين
به . كرد منعكس را آن قم علميه حوزه به وابسته حق نداي روزنامه كه است 1331 آبان 21 تاريخ به مربوط ،دهد مي شرح
 .، منتشره در قم مراجعه شودحق نداي روزنامه ، 1331 ، 8 شماره
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 بين « من براي نفت صنعت كردن ملي موضوع وهبعال و كردم مي تمسك اصل اين به هم من و بود تقليد مرجع آن سكوت
 . »نبود »الرشد
 شخص و ماليان درباري ملي اين گروه از ضد كارهاي شرعي توجيه براي صفحاتي فلسفي خاطرات كتاب در

 . است خارج ما بحث از كه است شده سياه خودش
 آمده مذكور كتاب در كه وشتندن نامه فلسفي شخص علماء به از بسياري واعظ، فلسفي وعظ جلسات برقراري در

 سوم بروجردي، العظمي اله آيت مرحوم تلگراف دوم الشريف، سره قدس خميني امام نامه اول شرح بدين. است
 مرحوم نامه پنجم نجف، از الغطاء كاشف حسين محمد اله آيت تلگراف چهارم نجف، از خويي اله آيت تلگراف

 علماء بيانيه، آن بر عالوه. آباد خرم از كمالوند اله روح اله آيت گرافتل ششم ،.خوانساري تقي محمد سيد اله آيت
 تهران وعاظ جمعي دسته نامه ، اطالعات روزنامه 1331 ماه خرداد 17 شنبه مورخ 7828 شماره در مندرج تهران

 مديريت هب آتش روزنامه در مندرج اسالم فداييان اعالميه . نوشته شده است شورا مجلس و سنا مجلس رياست به
 ملي نهضت ضد و مصدق ضد هاي روزنامه اغلب و خرداد 6 شنبه سه مورخه 1213 شماره در معروف ميراشرافي
 توسط 32 مرداد 28 از پس كه استبدادي علت به ايران ملت تاريخي حافظه. نوشتند مخالفت و اعتراض مقاالت

 جريانات همه اين از و رسيد نسيان به كه ديبح تا گرديد ضعيف شد، مسلط و مستولي بركشور شاه و امپرياليسم
. است خميني امام يك درجه مشاوران از واعظ فلسفي كه دانستند نمي انقالب روزهاي در مردم .ماندند خبر بي
 و بهبهاني و فلسفي از را خود كردند مي مبارزه شاه دوران كه مذهبي هاي شخصيت اغلب .بود سري ها ارتباط اين

 ارتباط در فلسفي با كه نكرد اظهار اي نوشته و منبري هيچ در و هيچوقت مطهري شهيد .ردندك مي مبرا كاشاني
 كنار در را فلسفي ، انقالب پيروزي از پس روزهاي اولين در سطور اين راقم .گفت نمي هم بهشتي شهيد .است
 هر. بود انقالب اصلي گردانندگان از يكي فلسفي شد معلوم. كشيد سوت سرم و كردم تعجب و ديدم بهشتي شهيد
 كودتاي يك را مرداد  28 واقعه امروز اگر ، كنم اشاره نكته اين به اينجا در است الزم« :كند مي تحرير واعظ فلسفي چند
 مدتها و بودند اطالع بي ماجرا اين از -من خود جمله از -مردم عامه آن وقوع درزمان ، دانيم مي آمريكا توسط شده ريزي طرح
 به مرداد 28 كودتاي با مملكت است قرار كه دانستند مي زمان آن در متدين مردم اگر شايد. شد علني موضوع اين ات كشيد طول
 چاله از كه نبودند حاضر و دادند نمي را كار اين اجازه دين، شأن به نسبت مصدق هاي روي كج عليرغم برود، آمريكا دامان
 185.»افتند فرو مريكاآ عميق چاه در و بيايند بيرون انگلستان سلطه
 اصل (و) الشبهه عند قف (اصل اما ميĤورد پايين اطالع بي مردم عامه سطح تا را خود فلسفي كه حرفهايي چنين
 الوقتي ابن و سالوسي روحيه از حكايت كند، مي مطرح ملي نهضت و نفت كردن ملي موضوع در را) الرشد بينّ
 روزنامه مانند مصدقي ضد هايروزنامه .رساند مي را او تحاشي و وقاحت نهايت و دارد دربار پهلوي همدست اين
 آيا فلسفي .شدند فلسفي سخنگوي بود، صيرفي ابوالحسن و ميراشرافي مهدي مديريت به كه جوان آسياي و آتش

 اجتهاد بودو اين واعظ كه قريب به. هاي انگليس و آمريكا هم دست شده استدانست كه شاه با دولتواعظ  نمي
ها رفت و آمد داشت، از آن همه اوضاع داغ كثر محافل سياسي ضد مصدقي و اعيان و اشراف تهران و شهرستاندرا
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حق و نهضت خبر بود و دچار شبهه و ترديد بود كه نكند انگليس و آمريكا و شركت نفت جنوب ذيسياسي بي
 دارند؟ها را  باشند و قصد غارت اموال انگليسيملي به رهبري دكتر مصدق ناحق

. زيركاه نديده استنگارنده آدمي با آن همه ادعاي پارسائي و زهد و تقوي و در عين سالوسي و رياكاري و آب
-كرد، واعظان كĤن جلوه در محراب و منبر ميفلسفي واعظ معجوني بود از آن سالوس و ريائي كه حافظ فرياد مي

 .كنندروند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي-كنند 
 28 كودتاي اجرايي عاملين از اي عده.كردند مصدق با جنگ اعالم و دادند اعالميه فلسفي حمايت در اسالم ييانفدا

 روزنامه مدير نوري عميدي ، جوان آسياي روزنامه مدير صيرفي ابوالحسن كاشاني، اله آيت ميراشرافي، مانند مرداد
 چيني توطئه موضوع از كه است مدعي رياكار متّعظ رغي واعظ آن آنوقت .بودند فلسفي آقاي دوربر هميشه ، داد

 منجر آن اصلي محتواي و واعظ فلسفي منبرهاي. است سالوسي نهايت اين و است بوده اطالع بي آمريكا و انگليس
 الناس برب اعوذ قل« كه افتد مي مجيد اله كالم از آيات اين بياد آدمي و شد مي عامي مردم هايقلب در وسوسه به
 تحريف  .»والناس الجنه من ، الناس صدور في يوسوس الذي ، الخناس شرّالوسواس من ، الناس اله ، الناس ملك ،
آمريكا و  سفارت و دربار ي توطئه روي در رو كه دولتي عليه مردم توده احساسات تحريك و جعل و تأويل و

 -درباري -نظامي -سياسي يها شخصيت از بسياري با كه بود واعظ فلسفي اصلي كار داشت، قرار انگليس
 اله لعنته علي! ندارد آمريكا هاي توطئه از خبر كه كند مي ادعا آنوقت .داشت مستقيم ارتباط -بازاري -روحاني

 .الكاذبين القوم علي
 ( و اسـت شبهه بـوده دچار مصدق ملي حكومت و نفت كردن ملي به نسبت بود مدعي كه واعظ فلسفي رويه اين
 به استناد ، كرد مي درست شرعي كاله خود مخالفت براي كه است اي پشتوانه بي دعاوي آن از تنيس) الرشد بين
 و صريح موافقت و فتاوي مقابل در دعاوي اين واال هاست شرعي كاله همان از هم ) عندالشبهه قف (اصل

 اله آيت لباسي،ك محمد العظمي اله آيت ، خوانساري تقي محمد سيد العظمي اله آيت عظام آيات كه محكمي
 ندارد ارزشي كمترين ، كردند نفت حمايت شدن ملي از بودند و تقليد مراجع از كه محالتي بهاءالدين شيخ العظمي

 محمود اله آيت . رساند مي را بدامن شبكه به وابستگي خط و است نزديك انگيز فتنه لجاجت و جويي بهانه به و
 كه اي كمره كوه باقر محمد و اي كمره خليل ميرزا حاج عظام آيات و شاهرودي عباسعلي اله آيت ، قمي روحاني
 در داشت و مرحوم آيت اهللا سيد علي اكبر برقعي مجتهد و شيخ حسين لنكراني را ري شهر علميه حوزه بر رياست
 186.اند كرده صادر اعالميه نفت كردن ملي و مصدق دكتر از حمايت

 دولت و نفت كردن ملي از حمايت در مقامه اله اعلي خوانساري العظمي اله آيت مرحوم 1330 فروردين 19 در
 از را مردم عامه حمايت) بمسلم فليس المسلمين امور به يهتم لم و اصبح من ( نبوي حديث به استناد با مصدق
 مجتهدان از نفر 7 اعالميه صدور به نفت شدن ملي و مصدق دكتر از علماء حمايت دنباله .شد خواستار مصدق
 اله ايت،نجفي مهدي روضاتي، مالذ حسين ، سوقي چهار حسين عظام آيات آقايان ، رشت و اصفهان و قم فمعرو

 و جماعات ائمه از گروهي و شد منجر رسولي باقر شيخ اله آيت اردكاني، مدرسي مرتضي اله آيت خادمي، حسين
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 واعظ راشد حسينعلي مرحوم  تري،شبس مرتضي موسوي، جاللي باقر تبريزي، انگجي اله آيت مانند معروف علماء
 مدت در نامبرده علماء از هيچيك و كردند حمايت ملي نهضت و مصدق از تهران مردم احترام مورد و معروف
 است مسلم توده حزب خطر و است چنان و كند مي چنين حزب كه اين و توده حزب بهانه به مصدق دولت زمان

 »كاست« ايران در روحانيت كه شود معلوم تا دانسته الزم جهت آن به را توضيح اين نگارنده. اند نگفته سخني ،
 مرحوم ياد كه ماندند باقي مصدق از طرفداري به معتبري حوزويِ هاي شخصيت و ها گروه و هاهسته و نيست
 استعمار ضد و استبداد ضد مبارزان خاطره در زنجاني و آيت اهللا سيد محمد رضا زنجاني ابوالفضل سيد اله آيت

 .است باقي هميشه
 بود زنجاني بيوك و ستوني چهل و نوري الدين بهاء شيخ و بهبهاني مانند درباري ماليان سخنگوي واعظ فلسفي

 را شاه برگشت و شدند زاهدي سپهبد با همراه سرانجام و پيوستند كاشاني به بعد و بودند دربار به وابسته كه
 عادات از »تفسيق و تكفير اصل« كه است اين بنويسم صراحت با بايد هآنچ اما. رسيد خواهيم آن به كه گفتند تبريك
 اين. اندرانده ميدان از تكفير با را خود مخالفين و حريفان آنها .است قشري وعاظ و ماليان از گروه اين ناپسند
 كتاب درباره نآ مسلم و معروف نمونه. است رفته كار به هم ضمير روشن علماء از اي عده درباره حتي نافذ اسلحه
 اله فضل شيخ سردمداري به مشروطه ضد علماي تكفير .است) المله تنزيه و االمه تنبه ( نام به نائيني عالمه مرحوم
 آنچه .است مشروطه تاريخ مهم مباحث از كردند، صادر طلبان مشروطه عليه آنها كه غارتي و قتل واحكام نوري

 بود دسترس در و شده منتشر و ترجمه كه رساالتي و كتب و ايران هتود حزب هاي روزنامه در سطور اين نويسنده
 پيدا السالم عليه علي و) ص (محمد حضرت ، الوهيت ، خدا عليه جمله يك حتي ، گرفت قرار مطالعه مورد و

 يم الحاد و ارتداد حكم واعظ فلسفي آنچه اما .است ديگري امر باشد، آن تأويل و تفسير به قرار اگر .است نكرده
 خاك و عمومي اذهان تشويش هدف .افتراست و تهمت ، است جويي بهانه ، است شرعي مجوز بدون دهد،

 كشي بهره و رعيتي ارباب سيستم كه كرد مي اعالن و گفت مي هميشه ايران توده حزب .بود مردم چشم به پاشيدن
 كرد مي مخالفت استعمار و استثمار صلا با. نيست انسانيت شايسته اند،زندگي محروم حداقل از هائي كه انسان از

 بود اجتماعي عدالت خواستار و دانست مي ظالمانه را كارفرما و كارگر موجود روابط و رعيتي -ارباب موجود نظام
 آن و كرد شروع كارگري هاي اتحاديه و سنديكا تاسيس اساس بر را مبارزه كار جنوب نفت شركت با مبارزه در و

 مسكن حداقل و شرب قابل آب از حتي كه شرايط بدترين ودر ها بيغوله در كارگر بنام هك انساني عظيم جماعات
 جامعه كل .بود پيشگام ايران توده حزب راه اين در و برسند خود انساني حقوق و حق به بايست مي بودند، محروم

 كه بودند تدريجي مرگ به وممحك ها خان و اربابان براي ظالمانه بيگاري و سياه فقر در ايران عشايري و روستايي
 ضد كشي بهره و ظلم همه آن عليه فلسفي صداي بار يك براي حتي آيا .بود روستايي زندگي الظاهر علي آن اسم

 مسلط سياسي رجال و ثروتمند بازاريان مالكين، ها، خان حمايت براي فقط واعظ فلسفي منبرهاي. شد بلند انساني
 توده حزب به حمله هم مجلس نُقل و بهانه و شد مي اقامه بودند امپرياليسم و سفارت به وابستگان كه جامعه بر

 هم آزموده سپهبد به آنها از .نبود وابسته فقهاي محدوده در فقط واعظ فلسفي انساني ضد رويه اين. بود ايران
 مصدق تردك مرحوم با است، گرفته لقب ايران آيشمن حق به كه آزموده سپهبد مصدق محكمه در .كرد سرايت
 آن نتيجه اما دارد كاربرد ايران مانند جماعاتي و جوامع در حربه اين .بود گرفته بكار را والمذهبي تكفير حربه همين
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 اما سرانجام .آور بودبسيار وحشت كليسا ارباب بارگاه در و اروپا در تكفير هيبت .است انسانيت ضد و بشري ضد
عدالت  شيفته و شريف هاي جان چه و بود تكفير همين در يهود يسهكن  معابد قدرت .به شكست و بدنامي رسيد

 باشد ابدي لعنت و ننگ داغ تا است باقي جاودانه نامشان اما .رفتند نيستي ديار به مذهبي تكفير حربه همين با كه
 .است تاريخ حكم اين و كنندگان تكفير براي

البناء و انتشار  تيميه و سيد قطب و المودودي و حسنمسئله استفاده از ديانت اسالم بر اساس راي و نظريه ابن
 در مصر و ترجمه آن در ايران در نهايت به فدائيان اسالم و »في ظالل القرآن« و »معالم في الطريق«هائي بنام كتاب

هاي فلسفي از دهان سيد قطب و مصطفي شكري و فرج در مصر نظير همين حرف. واليت فقيه نمودار شد
. آمد كه منجر به حادثه و توطئه عليه عبدالناصر رئيس جمهور انقالبي مصر شد مانند آنها بيرون ميعبدالسالم و

استفاده از اين نظريه كه به اصول گرائي و بنيادگرائي معروف شده است و در ايران كه مظهر آن آيت اهللا كاشاني و 
ها  حجتيه بودند، حربه موثري بود عليه نهضتنواب صفوي و فدائيان اسالم و فلسفي واعظ و گروه مهديه تهران و

.  نوشته ژيل كپل آمده است»اسالمي در مصر هاي نوينجنبش«و نيروهاي مردمي و عدالت خواه كه شرح آن در كتاب 
هاي شكلي آن نظرات اسالمي كه عليه نهضت مردمي افغانستان به رهبري دكتر نجيب اهللا رئيس در باره تغيير جنبه

نستان در قالب مجاهدين اسالمي ظهور كرد و اينك ادامه آن به بن الدن و مال عمر و طالبان و جمهوري افغا
گذاري عظيم و نجومي ملك فيصل و دولت عربستان در همه هاي علميه اسالمي پيشاور پاكستان و سرمايهمدرسه

ه از دستور اين كتاب اي است ك خود بحث مفصل و گسترده،كشورهاي اسالمي و اروپا و آمريكا رسيده است
هاي فلسفي واعظ و آيت اهللا كاشاني و فدائيان خارج است و اين يادآوري به آن جهت آورده شد كه منشا مخالفت

- ماه به پيشاور مي2فراموش نشود كه فلسفي واعظ هم سالي . اسالم با حزب توده ايران و نهضت ملي دانسته شود

 .منتشر شده است» هاي پيشاورشب «كرد كه به صورت كتابرفت و سخنراني مي
  و جماعات اخوان المسلمين در *اي كه بايد درباره آن تاكيد شود اين است كه استفاده از نظريه ابن تيميهنكته

مصر و سوريه و فلسطين، بيشتر عليه عدالت خواهان مترقي بكار گرفته شد كه دكتر ژيل كپل درباره آن مداركي را 
تر صاحب نظران وقايع سياسي ايران از نحوه عمل و اقدامي كه گـروه شيعه امـل به رهبري عرضه كرده است و بيش

خواهان لبناني ها و عدالتدر مبارزه خونين با سوسياليست) معروف به امام موسي صدر(بري و موسي صدر نبيه
 .داشتند، اطالع دارند كه خود بحث ديگري است

                                           
ميالدي صاحب كتاب السياسته الشرعيه، مرشد اصلي و فقيه فتواي اصول گرايان است كـه               ) 1263 - 1238( ابن تيميه متولد     -*

حـدي بـه هـم      فوذ بي ن) عربستان(العرب  باديه نشينان جزيره   بعدها يكي از شاگردانش به نام شيخ عبدالوهاب در منطقه قدرتمند          
شـود كـه بـه نـام        رساند و اولين دولت اسالمي بر مبناي اصول و احكام اسالمي شيخ ابن تيميه و شيخ عبدالوهاب تاسيس مـي                   

حكومت وهابي مشهور است و تاكنون ملك فيصل وابن سعود پس از تصرف كامل عربستان و اخراج حكومت هاشمي از مكه و 
دهد كه وظيفه اصلي خود را انتشار اسالم در جهان بر اسـاس نظـرات               العرب، دولتي تشكيل مي   هاي جزيره مدينه و ساير شهرك   

ترين مـانعي   آورد و بزرگ  اما در عمل سر از همدستي با آمريكا و سازمان سيا در مي            . كندابن تيميه و شيخ عبدالوهاب اعالم مي      
 .ه خود بحث ديگري استهاي عرب از ظلم و استثمار و استعمار كشود براي رهائي ملتمي
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 1331 اسفند نهم كودتاي شبه  نتايج-4
 نشيني عقب به را دربار موقتاَ مصدق دكتر از حمايت به مدارس و ودانشگاه بازار تعطيل و مردم گسترده حمايت

 اعياجتم زمينه اما ، شد مي بيشتر روز به روز مصدقي ضد نمايندگان چيني توطئه و مخالفت چند هر. وادار كرد
 اين همه با. آيد بدست كافي نيروي تا كرد كاسه يك را منفرد نمايندگان همه زاده حائري. نياوردند بدست مناسبي
 .بود داده قرار دفاعي موضع در را دربار و مصدق مخالفين مردم، توده تظاهرات ها، تالش

 ايران تودة حزب نداي به اگر. دبو زودگذر و موقت بسيار اسفند نهم توطئه كردن خنثي در مصدق دولت پيروزي
 دولت بين واقع جناح جانب از مثبت پاسخ استعمار ضد و استبداد ضد متحد و واحد جبهة يك تشكيل براي

. رسيد مي ثمر به و يافت مي اي سابقه بي رشد ايران در درباري ضد مبارزات شك بي ، شد مي داده مصدق
 شيراز در را وسيعي آمريكائي ضد تظاهرات ، مصدق دولت خالفينم با امريكا سفير علني هاي تماس و ها دخالت

 .كرد برپا تهران و اصفهان و
 قنات شمس و مكي و بقائي دستة دارو و بود ايران تودة حزب ، آمريكائي ضد و درباري ضد تظاهرات پيشقراول

 در آمريكائي ضد و ضددرباري شعار زيرا ، كردند بلندتر را مصدق دكتر شدن كمونيست فرياد زمان همين از آبادي
 .شد مي شنيده مصدق نيز طرفداران هاي ميتينگ
 اي توده ضد حمالت ، آمريكا هاي دخالت تشريح بجاي »آزادي جبهه« و »امروز باختر« هاي روزنامه كه است گفتني

 حمالت شدت بر كنند نفي ايران توده حزب با همكاري مورد در را مخالفين اتهامات آنكه براي و كرده بيشتر را
 به توسل در مصدق دكتر پافشاري و شد متشنج بشدت ايران سياسي فضاي اسفند نهم روز از. افزودند خود

. كرد نشيني عقب به وادار بود كرده نگران ديگر تير 30 يك قيام بروز از كه را مخالفين مردم، آراء و رفراندوم
 عهدة به دربار و دولت بين اختالف حل معظمي عبداله دكتر و رفيع مقام قائم و مكي حسين درمياني پا با بنابراين

 دربار طرفداران از آن اتفاق به قريب اكثريت آنكه با نفري 8 هيأت اين تركيب. گرديد واگذار نفري 8 هيأت يك
 كريم دكتر ، معظمي عبداله دكتر از بودند عبارت هيأت اين اعضاي.  گرفت قرار مصدق دكتر قبول مورد ، بودند

 . اي گنجه و مجدزاده ، رفيع الملك مقام قائم ، بقائي مظفر دكتر ، زاده حائري ابوالحسن ، مكي حسين سنجابي،
 شاه سپهبد ، زاهدي سرلشگر توانستند و سرانجام بود شدگان دستگير آزادي براي درمياني پا هيأت اين اقدام اولين
 تقويت موجب استعمار عمال و گر توطئه سران آزادي. دكنن آزاد را خسرواني سرگرد و گيالنشاه سرتيپ ، بختي

 همه و. كنند اقدام توطئه قرارهاي و قول و جلسه تشكيل به آزادانه ديگر بار توانستند آنها و شد مصدق مخالفين
 .دادند اطالع مصدق دولت به و مردم توده به  *، »مردم بانگ« ، »شجاعت« هاي روزنامه مجدداَ را ها توطئه اين
 اساسي قانون پهلوي دو مواد كه طرح اين. كرد تهيه دربار و دولت ميان اختالف حل براي را طرحي نفري 8 أتهي
 دكتر. بود اساسي قانون مواد تكرار حقيقت در ، كرد مي تفسير شاه اختيارات و وزراء مسئوليت حدود دربارة را

 دربارة را دولت اختيارات حدود كه كرد مي شتال بود، نگران دربار از بشدت اسفند نهم توطئه از پس كه مصدق

                                           
  .شد مي منتشر آينده بسوي روزنامه جاي به ترتيب به روزنامه دو اين -*
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 رسمي بطور الاقل ، كند اخراج ايران از را شاه بود نتوانسته كه اينك و كند محكم و مشخص انتظامي قواي و ارتش
 امور در دخالت از و كرده ومتوقف محدود و حبس آباد سعد و مرمر كاخ ديواري چهار در را دربار منجزّ و

 .نگهدارد ردو كشوري و لشگري
 در جزئاً و كال ارتش امور و شده سلب شاه از قوا كل فرماندهي اصل كه داشت اصرار همه از بيش مصدق دكتر

 بر زمينه اين در مصدق دكتر پافشاري. شود گسيخته دربار و ارتش بين اي رابطه هرگونه و گيرد قرار دولت اختيار
 دربار عامل را ارتش ، فرستاد راديو از كه پيامي در وي. بود داسفن نهم آميز توطئه واقعه مشاهدات و تجربه روي
 حمايت و انتخابات اثر بر را بختياري ابوالقاسم بلواي و تجاسر و كرد اعالم مجلس انتخابات در تقلب و مداخله در

. تحكوم نه ، كند سلطنت فقط شاه كه خواست مي مجلس نمايندگان از و نمود معرفي خوزستان و اصفهان لشگر
 دكتر كه شد طرحي تسليم اول، روزهاي در داشت، قرار اسفند نهم توطئه شكست تأثير زير كه نفري 8 هيأت

 و پهلو دو كه اساسي قانون چهارمتمم و وچهل پنجم و سي اصل. بودند كرده پيشنهاد معظمي عبداله و شايگان
 بر نظر « .شود تصويب و قرائت مجلس در طرح بصورت كه بود قرار و شد تفسير زير بشرح ، بود اختالف مورد
 شاه شخص به ملت طرف از الهي موهبت به كه الهي است اي وديعه سلطنت اساسي قانون متمم پنجم و سي اصل موافق اينكه

 45 اصل و اصل همين طبق طرفي از و است مبرا مسئوليت هرگونه از پادشاه شخص متمم وچهار چهل اصل طبق و شده مفوض
 اعم مملكتي امور مسئوليت و اداره كه است بديهي ، باشد مي دولت هيأت و وزراء عهده به مملكتي امور اداره مسئوليت متمم
 خانه وزارت امور اداره در كه است وزيران و دولت هيأت حقوق و نبوده سلطنت شامخ مقام شئون از كشوري و لشگري از

 .»دارند مسئوليت مشتركاَ و منفرداَ و نموده قانوني مقررات اجراي در كوشش و سعي همايوني اعلحضرت بنام مربوطه هاي
 توافق. گرفت قرار هيأت عضو نفر 8 هر قبول و امضاء مورد مجلسي صورت برابر اساسي قانون از تفسيري چنين

 مجلس در آن تصويب خواستار و بردارد دست رفراندوم به توسل از مصدق دكتر كه شد موجب طرحي چنين با
  .خوابيد صدا سرو موقت بطور و شد داده مصدق دكتر به قرار و قول گونه همه مورد ناي در .شود
 سست ، بود شده ور شعله بشدت اسفند نهم توطئه شكست از پس كه را درباري ضد مبارزه آتش ها توافق اين
 بين اوتيتف اختالف و هيچ مورد اين در. كردند اختالف دادن اهميت كم در تالش مصدقي عوامل همه و كرد

 چي بند و زد اين هردوي. نشد ديده هيأت مصدقي نماينده سنجابي كريم دكتر و پرستان شاه سردسته مكي حسين
 حزب افشاگرانه و گسترده تبليغات اثر بر روز هر كه را سلطنتي ضد و درباري ضد مبارزه اصل تا كردند تالش ها

 مالقات از پس« : گفت مي خبرنگاران به سنجابي كريم دكتر .كنند متزلزل ، شد مي تر محكم و تر وسيع ايران تودة
 نيز دولت از و دادند بخرج زيادي نيت حسن الواقع في همايوني اعليحضرت زيرا ، شد توليد زيادي خوشبيني هيأت ديروز
 عرض همينقدر ولي ، بدهم بشما اطالعي توانم نمي مذاكرات جزئيات از كه دانيد مي ولي فرمودند را پشتيباني و تقويت كمال
 در اختالفي اصوالَ زيرا دارم زيادي اميد اختالف رفع به من .....هستم خوشبين بسيار اختالف اين رفع به بنده خود كه كنم مي
 187.»بشود مرتفع روزه سه دو همين كنم مي تصور آنهم  كه است تفاهماتي سوء بلكه ، نيست بين

 بصورت كه حاصله هاي توافق. بود باقي بشدت اختالف زيرا ، بود دهكنن گمراه و زننده گول حرفها اين همه اما
 8 هيأت طرح انتشار. نكرد پيدا مجلس در تصويب و طرح امكان هرگز بود، درآمده ها مسئوليت تفكيك طرح
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 طاهري دكتر و حميديه مانند درباري سنتي نمايندگان . كرد ايجاد زيادي صداي سرو خصوصي جلسات در نفري
 مدير ميراشرافي. كردند مخالفت آن با بشدت ميراشرافي و مظفر بقائي و آبادي قنات شمس همراه يبهادر و

 مي پارابلوم با را او ، كند دفاع آن از مجلس تريبون پاي و كند موافقت طرح اين با هركس« كرد، اعالم علني »آتش« روزنامه
 188.»كشم
 هم مكي حسين و رفيع رضا آن بدنبال و كرد وادار نشيني بعق به را طرح كنندگان امضاء اكثريت ها مخالفت اين
 اختالف دربار با بيشتر روز هر مصدق دكتر اما. شود آسوده توانست بارديگر يك دربار و كردند مخالفت طرح با

 نزديك مصدق دولت به بيشتر را ايران تودة حزب آن بعدي حوادث و اسفند نهم توطئه جهت اين از. كرد مي پيدا
 كه اي اندازه و نسبت هر به. نمود وارد جدي و عميق خلل آمريكا به مصدق دكتر خوشبيني در طرفي از و كرد

 1332 فروردين اول نيمه در و شد مي بيشتر مخالفين ،اتحاد داشت مي بر گام دربار قدرت عليه مصدق دولت
. با مخالفين مصدق بيشتر شد ءعال حسين روابط و داده بخرج كامل آهنگي هم دربار با مجلس مصدقي ضد جناح
 مرسوم رسم خالف تا شد اي بهانه مصدق مخالفين با وي مستمر مراوده و عالء حسين هاي چيني توطئه همين
 دكتر كه موضوع اين اعالم و نرود دربار به تبريك عرض جهت وزير نخست مشروطيت تاريخ در بار اولين براي

 آبادي قنات شمس. كرد علني شاه عليه را مصدق دولت گيري جبهه ، تاس  نرفته دربار به عيد تبريك براي مصدق
 رفقاي ، شود مي داده ها بلشويك به آزادي اقسام و انواع كه كشوري در كنم عرض بايد« : گفت عالء حسين از حمايت به
 وزير از صحبت نوروز عيد از قبل مثال ، شده پيدا جديدي بحث بينيم مي صبح و خوابيم مي شب ما. كنند مي محبوس را ما

 189.»بشود عوض دربار وزير بايد ميگويد و كرده كفش يك در خودرا پاي وزير نخست آقاي بينيم مي امروز و نبود دربار
 كاخ و ويالها در مصدق دكتر مخالفين همه ، بود شده منتقل بابل به شاه دربار كه 1332 سال نوروز تعطيالت در

مالقات  شاه با بابل در مكي حسين. شدند مشغول قرارها و قول و زدوبند و دبازدي و ديد به شمال سلطنتي هاي
  و شد منتشر تهران مطبوعات در مكي حسين هاي مالقات گزارش. بودند هم با شام و نهار و آورد بعمل طوالني

 جلسه در و بافت بهم دروغي و راست حرفهاي خود تبرئه براي مكي. اند توطئه حال در منافقين كه دانستند همه
 كلبه به چاي صرف براي وي از و كرده برخورد اعليحضرت اتومبيل به تصادفي بطور كه : كرد عنوان مجلس علني
 و مقدمه تمهيد و قوا تجديد براي مصدق مخالفين 32 سال نوروز عيد در حال هر به!! است كرده دعوت خود
 اوضاع بررسي و كردند استفاده سلطنتي هاي كاخ درپناه بند زدو و جديد سال در ها دسيسه براي ريزي برنامه

 كانون. است شده انجام مرتب و پيگير و آهنگ هم مصدقي ضد هاي توطئه كه دهد مي نشان 32 سال ماه فروردين
 با مبارزه بنابراين. گرديد مي تغذيه زهرآلود چشمه همين از فساد هاي ريشه و بود شاه دربار تحريكات اين همه
 8 هيأت گزارش و طرح تصويب براي گسترده تالشي و گرفت قرار ايران تودة حزب هاي برنامه رأس در دربار
 .و مجموعه احزاب ملي و طرفداران دكتر مصدق به عمل آمد ايران تودة حزب جانب از نفري
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 تصويب لزوم در مشروحي نطق طي مصدق دكتر و نرسيد جائيبه طرح تصويب براي ملي نهضت فراكسيون تالش
 جامعه سطح در دربار عليه جديدي حركت ، دربار به وابستگان هاي دسيسه و دربار با خود اختالف سوابق و طرح
 مجمل ، است شكسته پا و دست مصدق دكتر نطق كه كرد اعالم ايران تودة حزب نطق، اين موازات به. كرد ايجاد
 از  190.بردارد دست مخالفين سركوبي در تعلل و مماشات از و كند معرفي بيشتر بايد را فساد هاي ريشه ، است
 ريشه افشاي به ايران تودة حزب ، گرديد روز مهم مسئله نفري 8 هيأت طرح كه 1332 فروردين ماه روزهاي اولين

 بوده ايران ملت آزادي و استقالل عليه توطئه و تحريك كانون هميشه دربار« : كرد اعالم و پرداخت دربار هايتوطئه و ها
 روز سيه زحمتكش مردم ها ميليون زندگي امپرياليستي هاي سياست از الهام با مسئول غير افراد مشت يك ان درازسالي. است
 قانون اصول برخالف هائيمداخله چنين. ندارد را ارتش امور در مداخله حق شاه .اند ساخته خود هوس هوي ملعبه را ايران

 191.»دهد پايان كشور امور در شاه مداخله به نفري 8 هيأت گزارش وتصويب تكميل با درنگ بي بايد مجلس. است اساسي
 بارديگر را مشروطه سلطنت ادامه به تعهد و بود مجمل انكه با شاه دربار هاي مخالفت تشريح در مصدق دكتر نطق
 دكتر سخنان به مطبوعاتي مصاحبه طي عالء حسين و برانگيخت العمل عكس به را دربار ، بود شده آورد ياد
 مالقات اين همه. بود تماس در مصدق مخالفين همه با آشكار و مخفي زمان اين عالء حسين. داد پاسخ دقمص
 در و ساختمي فاش ، بود ايران توده حزب نظرات كنندهبيان روزنامه تنها كه »مردم بانگ« روزنامه را مخفي هاي
 دو پرستانه شاه تظاهرات از بعد. ميكند فضولي » شاهنشاهي « دربار وزير عالء حسين« : نوشت عالء حسين سخنان پاسخ
 افكار به اتكاء با بايد مصدق دكتر. است رسيده عالء حسين مطبوعاتي مصاحبة نوبت ديروز تهران، فواحش اخير روز سه

 192.»كند بيرون دربار از و بگيرد را نوكرمنش مردك اين دست عمومي
 بيرون در. كرد مي جلوگيري نفري 8 هيأت طرح ويبتص از مجلس، در عمالش و دربار پارچه يك مقاومت
 حزب كشان قداره و بازنشسته افسران و تهران فواحش تظاهرات و اغتشاش و توطئه روز هر ، نيز مجلس

 عنوان تحت »مردم بانگ« روزنامه و داد مي  ادامه  را تحريك و توطئه كار عالء حسين. داشت ادامه زحمتكشان
 :است شده تشكيل ذيل اشخاص از مركب اي جلسه عالء حسين منزل در پريشب« : داد خبر »يمكن مي فاش را ها توطئه«

 فقيهي دكتر ، اردالن دريائي نيروي سرهنگ ، اردالن اله احسان ، بهنام پياده سرهنگ ، كيكاوسي بازنشسته سرهنگ ، ميراشرافي
 .واالنژاد و ) بقائي مظفر نايب ( زهري   *،شيرازي

 .شود استفاده است، گران توطئه باند جزء كه ژاندارمري هنگ و گارد لشگر از واحدهائي از كه است شده قرار
 در كه سانتي 60 -50 چوبهاي جمله از .اند ديده تهيه مردم جرح و ضرب براي وسايلي وسومكا، آريا به وابسته اوباش و اراذل
 .دارند هم نارنجك. دارد وجود نيزه آن
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 193.»است رفته آريا حزب رهبر سپهر منزل به دربار آبي ارهشم سواري اتومبيل ديروز
 و بود آن تشكيل درصدد استعمار ضد ملي جمعيت كه بود بزرگي ميتينگ از جلوگيري بمنظور ها چيني توطئه اين
 بود الزم حقيقت در. كرد مي دعوت عمل وحدت به را ملي نهضت به عالقمندان همه حساسي روزهاي چنين در
 و شود كشيده اجتماع صحنه به پارلماني بندهاي و زد حيطه از دربار رسمي راندن عقب و طرح تصويب كار كه

 .گيرند قرار مردم توده قدرت فشار زير مجلس نمايندگان
 چند تني فعاليت به را خود چشم مصدق، دولت به وابسته احزاب كه حساسي روزهاي چنين در ايران تودة حزب

 حقيقت در و اندشي مصلحت و مصالحه با كار كه داشتند توقع و بودند دوخته ملي نهضت فراكسيون نمايندگان از
 با داشتند عالقه ملي نهضت ادامه به كه كساني همه به و مردم تودة به يابد، فيصله بازديد و ديد و بند و زد

 : كرد اعالم تمام صراحت
 پيروزي نتايج گذاشتن عقيم براي استعمار .است اّدح كشور وضع .ميگذراند را حساسي خطير روزهاي وطن -عزيز هموطنان

 را ضرورت منتهاي ، استعمار ضد ملي واحد جبهه تشكيل شرايط اين در. است كرده تجهيز را توطئه مراكز همه ، خلق هاي
. شوند حدمت بايد آنها ايادي و استعمار نفوذ قطع براي سياسي نظريات از صرفنظر پرست وطن و شرافتمند عناصر تمام. دارد

 ، دهقانان ، كارگران از تهران استعمار ضد مردم و ها سازمان ، ها دسته ، احزاب كلية از استعمار با مبارزه ملي جمعيت بنابراين
 در صبح 11 ساعت ماه فروردين 25 شنبه سه روز كه نمايد مي دعوت ملي داران سرمايه و كسبه ، ورانپيشه ، روشنفكران

 :كنند اجتماع زير شعارهاي تحقق براي بهارستان ميدان
 .هميشه براي مداخالت اين امكان بردن بين از و كشوري و لشگري امور در دربار و شاه مداخالت به دادن  خاتمه-1
 موسسات برچيدن و جاسوسان اخراج و آمريكايي و انگليسي هاي امپرياليست شكنانه استقالل مداخالت به دادن خاتمه -2

 .كشور اسرسر در آنها جاسوسي
 .دهند مي ترتيب ما ملي حاكميت عليه جديدي توطئه روز هر كه آمريكائي و انگليسي مزدوران مجازات و  محاكمه-3
 .ايران استعمار ضد مردم براي استعماري ضد فعاليت امكان تامين -4

 194استعمار با رزهمبا ملي جمعيت                                                                     
 وابسته احزاب بدنه حتي گرفت، قرار مردم استقبال مورد بسرعت بهارستان جلوي در اجتماعي چنين تشكيل خبر
 بـراي ايران تـودة حزب. كـردند استقبال كـار اين از بود، شده خسته طرح تصويب تاخير از كه ملي جبهه به

 تا ، كرد اقدام ايران حزب به ديگري و ملي نهضت فراكسيون هب يكي مستقيم نامه دو نوشتن به آهنگي هم ايـجاد
 جمعيت چنان حضور كه مجلس اقليت همه از پيش و دولت مخالفين. كند مسدود را تشتت و اختالف گونه هر راه

 شمس همه بيشتراز. برآمدند جلوگيري درصدد دانستند، مي خود عليه بزرگي خطر بهارستان ميدان در را عظيمي
 دسته دولت مخالف نمايندگان. برخاستند فرياد و داد به »كيهان« روزنامه مدير فرامرزي عبدالرحمن و اديآب قنات

 آلوده و ننگين زندگي مجموعه در كه آبادي قنات شمس خواهي اسالم فرياد. رفتند كاشاني اله آيت منزل به جمعي
 در آبادي قنات شمس« :كيهان روزنامه نوشته به و شد بلند ، نداشت وجود اسالم و ايمان اي ذره فجورش، و فسق به

                                           
 .1332 ماه فروردين 25 ،مردم بانگ - 193

 .1332 فروردين 24 دوشنبه ،آينده بسوي بجاي مردم بانگ - 194
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 روي اكنون ، اند كرده عام دعوت مصدق از طرفداري براي ايها توده ، كشيد فرياد داشت دست در را شهباز روزنامه حاليكه
 حزب امروز كه شده چه ، ببرند بين از را فضليت و دين خواهند مي اينها .....است ملي شوراي مجلس و عالء آقاي با من سخن
 آمده بوجود ، استقالل و هستي بردن بين از براي شرمانه بي سازش يك مگر نيست چيز هيچ اين. است شده عزير قدر اين توده
 195.»است
 انگليس نفتي شركتهاي مطامع سخنگوي فرامرزي عبدالرحمن همراه كه انگليسي جاسوس كهنه فرامرزي احمد

 و شود مي تائيد لحظه هر كه اطالعاتي طبق   رساند مي بعرض احتراماَ مجلس ترياس« : نوشت مجلس به بودند، بيشرمانه
 چون ، است شده زاده حائري آقاي جناب به كه توهيني و يافته انتشار شهباز روزنامة در كه كمونيست حزب اعالميه مخصوصاَ

 در و ام شده خارج طهران از كنند، بمرعو دولت نفع به را نمايندگان دارند قصد تظاهركنندگان و نيست مجلس در امنيت
 196.»شوم حاضر توانم نمي مجلس
 و  طرح از جلوگيري و مجلس كردن تعطيل منظور به پسندانه شاه و شادكن دربار هاي جوئي بهانه اين نظير

 درباري نوكران كهنه و آمد بعمل زاده حائري رهبري به مجلس اقليت جانب نفري نيز از 8 هيأت گزارش تصويب
 آنكه تا شد اي بهانه حركات اين. رفتند قم به تهران از جمعي دسته مضمون، بهمان اي اعالميه صدور از پس

  :بنويسد مصدق دكتر به كاشاني
 تظاهرات از فرمائيد دستور ، هستم مجلس محوطه مقابل در تظاهرات  از جلوگيري و آزادي و انتظامات حفظ به عالقمند چون

 متوجه آن مستقيم مسئوليت يابد ادامه نامطلوب رويه اين كه صورتي در و آيد بعمل جلوگيري گاننمايند آقايان به تعرض و
         .است جنابعالي شخص

 197ملي شوراي مجلس رئيس
 ضد ملي جمعيت ميتينگ برگزاري و مردم اجتماع از تهران نظامي فرمانداري كه شد موجب تهديدات همين

 ملكي خليل حزب درسهميه كه چاقوكشان عده يك همراه سواره و پياده ينمأمور. كند جلوگيري بشدت استعمار
 كه كارگران و دانشجويان منظم صفوف به را راه ايران حزب و ايرانيست پان چاقوكشان معيت در ، بود مانده  باقي
 بطرف »است فساد و توطئه مركز دربار« و »گردد بايد كوتاه كشوري و لشگري امور در مداخله از شاه دست« شعارهاي با

 خون و خورد زدو هرگونه ايجاد و تصادم از جلوگيري براي جمعيت. بستند ، بودند حركت در بهارستان ميدان
 تظاهرات به پراكنده و موضعي بصورت ناچار ، گرديد مي دربار تقويت و دولت تضعيف موجب كه  ريزي

 به مصدق دولت از هواداري به تهران مردم عظيم اهراتتظ. كردند خودداري بهارستان ميدان به ورود از و پرداختند
 جبهه رهبران رفتار اما . كرد ايجاد ملي جبهه هواداران بين در مساعدي انعكاس استعمار، ضد ملي جمعيت رهبري

 وحدت به درباري ضد مبارزات صحنه در مردم حضور از جلوگيري در مصدق دولت دستور همه از بيش و ملي
 و كمونيستي اتهام شانتاژ از مصدق دولت حقيقت در. رسانيد آسيب شديداَ استبداد و استعمار عليه ايران ملت
 به مخالفين اطمينان جلب و نظر تامين براي و كرد جاخالي و شد مرعوب مجلس اقليت هاي جوئي عربده

                                           
 .1332 فروردين 25 كيهان - 195

 .مجلس اخبار 1332 سال ماه فروردين 25 كيهان - 196

 .مجلس اخبار 1332 سال ماه فروردين 25 كيهان - 197
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 ملي جبهه طلبي انحصار. داد را استعمار ضد ملي جمعيت ميتينگ از جلوگيري دستور تهران نظامي فرمانداري
 گفتني. گرديد سلطنتي ضد نيروهاي تضعيف و مصدق مخالفين تقويت موجب است، بوده كه اي بهانه و بهرعلت

 مي آنكه با و نبود غافل درباري ضد مبارزات تقويت و تشديد براي فرصتي هيچ از ايران تودة حزب كه است
 هميشه ملي جبهه به وابسته احزاب بدنه بطرف را دوستي دست ، است اتحاد مانع ملي جبهه طلبي انحصار دانست
 شد بنا كه روزي از« : نوشت »آزادي جبهه« روزنامه و شد واقع ايران حزب اعتراف مورد حقيقت اين. كرد مي دراز
 هاي دشمني و تظاهرات به كه ميگردند فرصتي دنبال هميشه كه ها اي ،توده شود مطرح علني جلسه در نفري 8 هيأت طرح
 رد را ايها توده گل دسته ما حزب دبير اما .آمدند ايران حزب ميتينگ استقبال به گل هاي دسته با ، دهند ادامه دربار عليه خود
 كه  كرد مي نفاق القاء زمينه درهمين هم فاطمي دكتر مرحوم مقاالت  198.»كنيم نمي ائتالف شما با ما گفت و كرد

 199.»نيست مردم حمايت مورد افراطي عناصر ضددرباري مبارزات و تظاهرات«
 اعتراض و صدا سرو و نبود ملي جبهه به وابسته روشنفكران و دانشجويان قبول مورد دربست بطور نظراتي چنين

 اعتراض مورد اين در سنجابي دكتر و ملكي خليل به بارها« : گفت نگارنده به نريمان مرحوم. كرد بلند رهبران عليه را
 در ميتينگ برگزاري مخالف خود كه ملي  جبهه .»شويد مي ضددرباري مبارزه اتحاد و وحدت مانع چرا كه  ام كرده

 طرح تصويب تقاضاي« آنرا اصلي برنامه و كرد ميتينگ اعالم عمومي افكار فشار زير باالخره بود بهارستان صحن
 .كرد اعالم »مصدق ملي دولت از حمايت و نفري 8 هيأت

 گفته است زايد. نمود همبستگي واعالم كرد استقبال بشدت تظاهرات چنين برپائي از استعمار ضد ملي جمعيت
 بهادرهاي بزن و انتظامي مأمورين به و  ماند باقي خود بقوت ملي رهبران انحصارطلبانه و منطقي غير رفتار شودكه
-ايرانيستانپ بلند هاي چوب. كنند جلوگيري ايران تودة حزب طرفداران صفوف از پيوستن كه دادند دستور حزبي

 آماده آبادشاه -بهارستان ميدان مدخل در ايران حزب بدستان نيزه همراه ملكي، خليل طرفداران هاي قداره و *ها
 جريان همه  اين با. كنند جلوگيري اي توده آموزان ودانش كارگران و دانشجويان صفوف ورود از تا ندبود

 افسران و سومكا حزب به وابسته افراد. شد برگذار متصاد و برخورد بدون 1332 فروردين 27 روز تظاهرات
 نيروئي و جمعيت دو بين تصادمي بهارستان ميدان ميتينگ تظاهرات جريان در كه بودند تالش در سخت بازنشسته

 رئيس طوس افشار سرتيپ درايت با شوم هدف اين. نمايند ايجاد بودند، مصدق دولت مدافع صورت هر به كه
 اختيار در ارتش سربازان و پليس نيروهاي همه و بود گرفته مصدق دكتر از تام اختيارات قبل شب كه كل شهرباني

                                           
 .1332 ماه فروردين 21 شنبه ،آزادي جبهه - 198

 1331 ماه اسفند 13 ،امروز باختر - 199

-حزب پان [از همان اول اعضاي اين حزب     «: زاده دبير كل حزب ايران در خاطراتش نوشت       ها بعد مهندس احمد زيرك     سال -*

- توده ايران گالويز مـي     هاي عضو حزب  بارها با دسته  . جو و اهل زدوخورد بودند     بر عكس حزب ايران حادثه     ]ايرانيست فروهر 
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 مرحوم از دربار و بازنشسته افسران عداوت و دلتنگي مايه خود اين و شد خنثي ، گرفتند قرار اش فرماندهي و
 .تپرداخ خواهيم آن به كه شد ربودنش و قتل براي اي مقدمه نيز و گرديد طوس افشار

 ، بودند وابسته كاشاني پشتيباني به جهت هر از كه مصدق مخالفين قوي جبهه اي گسترده تظاهرات چنين وجود با
 دربار و مصدق خانه راهي اي عده دولت و دربار دادن آشتي براي دوباره و شده نفري 8 هيأت طرح تصويب مانع
 مبعث عيد سالم در و روم نمي شاه بحضور ، دنشو تصويب طرح تا آنكه بر مبني خود پافشاري در مصدق. شدند
 تصويب مجلس در بايد طرح اين كه ام داده تشخيص و هستم مملكتي امور مسئول من و كنم نمي شركت هم

 : گفت ، برود شاه بحضور وزير نخست داشتند اصرار كه مكي حسين و طاهري دكتر به خطاب و ماند باقي شود،
  .»كنم نمي نسيه معامله من بروم شاه يدنبد من تا كنيد تصويب را گزارش«

 با تشريفاتي، مقام يك به سلطنت مقام و دربار كردن محدود و شاه اختيارات سلب در مصدق دكتر پافشاري
بودند و حوزه علميه و  برخوردار منفردين گروه پشتيباني از حقيقت در كه مجلس اقليت محكم صخره به برخورد

 در زمان اين مجلس اقليت. ماند نتيجه بي ت آمريكا را در پشت سر خود داشتند،علماي درباري و شاه و سفار
 نادعلي تالش و قم به اقليت سفر و كند تحريك مصدق دولت عليه را اله بروجردي آيت مرحوم كه بود تالش
 گروهي دخالت با تحريكات اين. شد منتشر تهران درجرايد آن اخبار و بود منظور همين به كرمانشاه نماينده كريمي

 حوزه در تحريكات اين نظير. شد خنثي اتفاق حسين حاجي مرحوم موثر اقدام با و مصدق طرفدار بازرگانان از
 بغداد، در انگليس سفارت نماينده و دهلي راديو صداي گوينده سجادي الملك تمدن توسط اشرف نجف علميه
 و كفائي حسين آقا حاج و نكردند آن به توجهي فنج تقليد مراجع و علماء كه آمد مي بعمل مصدق حكومت عليه
اما آيت اهللا .  در صداقت آيت اهللا العظمي گلپايگاني شكي نبود.ننهادند وقعي تحريكات اين به گلپايگاني اله آيت

اما از ترس مردم مشهد كه يكي از مراكز مهم طرفداران مصدق بود، . ورزيدكفائي در خفا به دربار شاه ارادت مي
 .كرد علني از شاه نميحمايت
 كش چنبرة در نفري 8 هيأت طرح تصويب جريان و شده مجلس علني جلسات تشكيل مانع مجلس اقليت باالخره

 جديد هاي توطئه سري يك انجام براي گرديد اي مقدمه و شد تمام دربار نفع به مĤال و كرد گير مجلس قوسهاي و
 هم  ايجاد طريق از دولت تقويت در آنكه بجاي ملي جبهه برانره از تعدادي. مصدق دولت سرنگوني براي وعلني
 طريق از تا كردندمي تالش دهند، نشان شايستگي و تفاهم و درايت و كنند همتي ايران تودة حزب با آهنگي
 تئوريسين بصورت كه ملكي خليل همه از بيش. كنند تمام را اختالف كار دربار با خصوصي و پنهاني هايمذاكره
 شاه مالقات به خود و دهد فيصله را اختالف كار كه داد مي اندرز مصدق به ، بود شده نمايان ملي جبهه بزرگ
 1344 ماه اسفند » كيهان « روزنامه در كه خود دفاعيات در ملكي خليل را ديداري و مالقات چنين تفصيل. رفت

 « كه كرد مي  تزريق سوم نيروي روزنامه نخوانندگا مغز در را زهر اين ملكي خليل. است كرده بيان ، است مندرج
 تائيد را نهضت و مصدق دكتر آقاي و بوده خوشبين خيلي ملي نهضت به نسبت اواخر آن در خصوص به  همايوني اعليحضرت

 .»فرمودند مي
 محرمانه مذاكرات و پادرمياني همين و است آمده به ميان »ملكي سياسي خاطرات«در  ديگري بشكل اعترافات همين

 و دندگي يك كه ساخت مطمئن را معدوم شاه دربار ، مكي وحسين معظمي عبداله و ملكي خصوصي خليل  و
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 مانورهاي طريق از را مصدق ميتواند كه شد مطمئن شاه دربار حتي و كند خنثي تواند مي را مصدق دكتر پافشاري
 پيام رد از  پس هاييهدف و طرح چنين. ندك ساقط بازنشسته افسران كانون هاي آفريني حادثه    و اقليت پارلماني

 ماه ،1332 سال ارديبهشت ماه و درآمد اجرا بمرحله ، مصدق دكتر جانب از انگليس و آمريكا مشترك پيشنهاد و
 .شد مصدق دولت براي و مقدمه كودتا حادثه

 

 مصدق دولت شهرباني رئيس طوس افشار قتل  توطئه-5
 به اي صاعقه مانند به مصدق شهرباني كل رئيس طوس افشار ربودن حادثه با 32 سال ارديبهشت روزهاي اولين
 براي دولت نيروي همه .كرد نگران سختي به را مصدق طوس، افشار شدن االثر مفقود خبر. آمد فرود مصدق خانه
 به ، داشت امالك شمال در بدي و زشت سوابق آنكه با طوس افشار .شد سيجب طوس افشار مرحوم كردن پيدا

 باند و ها چشمي هم و چشم بعضي و 1331 اسفند نهم واقعه در درباري افسران توطئه با همراهي نكردن جهت
 پست ويا تصدي يا و آراء مجلس و زيبا فاحشه يك سر بر گاه و داشت وجود شاهنشاهي ارتش در كه هائي بازي
 طرفدار افسران گروه از ، افتاد مي براه دشمني و زدوخورد و نظامي، دعوا مأموريت دوره يك  زمين و قطعه يك
 و شد ظاهر فروردين 27 ميتينگ جريان در وي لياقت. بود رسانده بهم صميميتي و ارادت مصدق به و  بريده شاه

 و درباري افسران رتبه عالي و ممتاز گروه با كه نزديكي بعلت طوس افشار . گرفت قرار مصدق دكتر موردتوجه
 جالبي اطالعات توانست بود، حاضر آنان نوش و كيف و  عيش مجالس درهمه و داشت دربار هرزه هاي شاهزاده

 از منزه دكتر سرتيپ اسفند نهم وقايع جريان در. بدهد مصدق مرحوم به  درباري افسران هاي توطئه مورد در
 شروع مصدق ارادتمندان حلقه از وي كردن دور براي مذاكراتي زمان همان از و شود مي دلخور بشدت افشارطوس

 از پس خطيبي حسين.بود عياشي مجلس شيفته شاهي ارتش امراي از بسياري مانند طوس افشار. گرددمي
 ام خانه به را  طوس افشار ، بازنشسته افسران از گروهي و بقائي مظفر دكتر دستور به كه كرد اقرار دستگيري

 امير عبداله به متعلق كه ده اين. ام داده لشگرك منطقه در »اسگرد« ده به را او انتقال و ربودن برنامه و كرده دعوت
 ها روزنامه نوشته به. گرفت قرار كودتاچيان استفاده ، مورد بود عليرضا شاهپور كوهنوردي و يارشكار عالئي
 ، بود كاركشته و دست چيره تحريك و توطئه در كه بقائي كترد. بود بقائي زحمتكشان حزب عضو خطيبي حسين

 جرايد اختيار در وي بخط خطيبي حسين اقارير كه آنجا از اما. شد وي عضويت منكر بلندي باال ي مصاحبه در
 200 .»هستند من رفقاي از يكي بلكه نبودند حزب عضو ايشان« كرد، اعالم ، شد گذاشته
 طوس افشار قتل توطئه در اينك ، بودند فعال مصدق خانه به حمله  و31سفندوقايع نهم ا در كه گروهي همان
 اين حوصلة از طوس افشار ربودن و قتل واقعه جزئيات در بحث. داشتند دخالت مصدق دولت شهرباني رئيس
 منظور به كه است اين ، آيد مي بدست موجود مدارك و اسناد مطالعه و بررسي از آنچه اما. است خارج كتاب

 شده ضعيف آنقدر دولت و ندارد وجود ايران كشور در عمومي امنيت اينكه اعالم و مصدق دولت كردن سرنگون
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 غار در كه هائي شكنجه آن بر عالوه. شد چيده انساني ضد توطئه چنين ، شود مي گم اش شهرباني رئيس كه است
 . شود گرفته وي از مصدق دولت عليه ارنامهاقر يك كه بود منظور اين به ، كردند وارد افشارطوس مرحوم به »تلو«
 دكتر با ايران تودة حزب بنويسد تا كنند وادار را وي كه بود منظور اين به ها شكنجه »شجاعت« روزنامه نوشته به

 در افشارطوس كه منزلي يافتن ،.....و است كمونيسم تسلط خطر در مملكت و است كرده ائتالف پنهاني مصدق
 دستگيري موجب خطيبي حسين اقارير. گرديد خطيبي حسين دستگيري موجب ، بود رفته آنجا به خانقاه خيابان
 امير و پهلوان و قرائي بلوچ سرگرد  و كيكاوسي سرهنگ ، بايندر سرتيپ ، منزه دكتر سرتيپ ، مزيني سرتيپ
 مصدق دولت يك درجه مخالفين از بسياري كه شد معلوم و آمد بميان بقائي مظفر دكتر و دربار پاي و شد رستمي

 گارد سابق رئيس زاهدي دوم سرهنگ كه كرد معلوم تهران نظامي فرمانداري تحقيقات .اند داشته دست ماجرا در
 تمام و تام دخالت توطئه اين در زاهدي سرلشگر و زاهدي اردشير مهندس و زاهدي نصراله سرتيپ همراه مجلس
 جانوران اين اينك و بود كرده معرفي بمردم را گر توطئه افسران اين پيش مدتها از »آينده بسوي« روزنامه. اند داشته
 .نبود ساخته اي درنده جانور هيچ از كه كردند درندگي و جنايت آنچنان بقائي مظفر دكتر بنام جانوري همراه
 اين در عليرضا شاهپور كه دانستند مي همه. داد نشان را دربار كار جنايت هاي دست ديگر بار يك افشارطوس قتل

 شاهپور ميرشكار عالئي امير عبداله و قرائي بلوچ سرگرد دستگيري. دارد دست بقائي مظفر دكتر همراه توطئه
 ضربتي برنامه يك طي ، بود قرار افشارطوس ربودن از پس« كه داد نشان متهمين اقارير. بود حقيقت اين گر بيان عليرضا

 مي بهم را نقشه خطيبي حسين دستگيري. شود ساقط دولت و شوند ربوده ينهكاب مؤثر وزراء و مصدقي شخصيتهاي از چند تني
 افشار قتل تحقيق كميسيون و تهران نظامي فرمانداري اعالميه .»دهد مي را طوس افشار قتل دستور بقائي دكتر و زند

 بقائي مظفر دكتر منزل رد را ناهار ، قتل در كنندگان شركت ارديبهشت دوم روز« كه داد خبر ايران مردم به رسماَ طوس
 201.»گذارد مي اجراء بموقع آنرا بلوچ سرگرد و دهد مي را طوس افشار قتل دستور بقائي دكتر همانجا ، كنند مي صرف
 متحده اياالت خارجه وزارت اسناد از توجهي قابل قسمت و ميگذرد ساز سرنوشت روزهاي آن از سالها كه اكنون
 حساس مواردي حذف با نيز  mi٦ و انگليس خارجه امور وزارت اسناد حدودي تا و است شده منتشر آمريكا
 كاشاني رهبري به مجلس اقليت و شاه از پشتيباني در انگليس و آمريكا هاي دخالت از پرده ، است شده منتشر

  1953 مه ماه 7 تا 1953 آوريل 15 از بعد تاريخ از آمريكا خارجي روابط اسناد تاريخي رشته . ميشود بردادشته
 اين. است شده حذف قسمتي هم 1953 مه ماه 8 تاريخ به گزارش از . است نيافته انتشار اجازه و است شده قطع
 افشار سرتيپ توجهي بي .بود مصدق شهرباني رئيس طوس افشار سرتيپ مرحوم شدن ربوده با مصادف ايام

 موجب و شد تمام گران اندازه بي ملي حكومت براي ، مصدق دولت مخالفين رنگارنگ هاي توطئه به طوس
 .شد انگليس و آمريكا امپرياليسم و دربار تقويت
 و بود كرده خدمت ارتش در حساسي مقامات در ها سال كه كشور كل شهرباني رئيس بعنوان طوس افشار سرتيپ
 داتتمهي  حداقل خود حفظ در بايست مي شناخت، مي را مصدق سياسي و نظامي مخالفين و شاه اجرايي عوامل
 كه آنطور آشتي مذاكرات براي شاه ارتش اميران دعوت به اگر و برد مي كار به و كرد مي ايجاد و رعايت را امنيتي
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 آمده ارتش ستاد دوم ركن تجسس شعبه رئيس سررشته حسينقلي سرهنگ گزارش و دولت رسمي هاي اعالميه در
 و بقائي دكتر صميمي دوستان از دانست مي كه خطيبي حسين منزل به ورود از قبل بايست مي رفت، مي است،

 دامنه روز هر كه ، بود بقائي مظفر با دولت مخالف نمايندگان سردستگي زمان اين و (است شاهد روزنامه نويسنده
 فراموش .كرد مي آگاه را مصدق دكتر شخص آگاهي و و انتظامي مقامات) داد مي گسترش را مصدق با مبارزه
 دكتر اطالع و اجازه بدون ملي احزاب رهبران و مصدق وزراي اتفاق به قريب اكثر و رياحي سرتيپ كه نكنيم
 تصفيه اجباراَ كه ارتش ارشد افسران با ميخواست طوس افشار سرتيپ واقعاَ اگر و زدند نمي كاري به دست مصدق

 شرايط حداقل ترعاي لحاظ به و بگيرد اجازه مصدق شخص از بايست مي ، كند مذاكره بودند، شده بازنشسته و
 دكتر از طرفداري به كه را فردي منزل آنكه حداقل و كرد مي مطلع مذاكرات محل از را خود محافظين امنيتي،
 عقل يك .باشد داشته خود اختيار در را مذاكره موقعيت محل و و قرار ندهد مذاكره محل بود، معروف بقائي مظفر
 مي شرايطي چنين است، بوده مذاكره قصد  اگر و كردمي حكم ار شرايط اين امنيتي، و پليسي شم حداقل سليم،
 رئيس انداختن دام به براي بود عاملي خود خطيبي حسين زيباي خواهر حضور و وجود .شد مي اعمال بايست

 وارد سهمگين ضربه ملي نهضت به خطرناك و حساس شرايط آن در طوس افشار لغزش اين و مصدق شهرباني
 . كرد
 مكار سفير مسلماَ .است گسيخته 32 ارديبهشت 18 روز تا قتل اين وقوع تاريخ از آمريكا خارجه امور وزارت اسناد
 كرده معرفي را اندركاران دست و داد مي اطالع خارجه امور وزارت به بايست مي را بزرگي بدان اي حادثه آمريكا
 قسمت آن ارشاد وزارت يا و است ندانسته مصلحت را ها گزارش آن انتشار امريكا امورخارجه وزارت يا اما .باشد
 به .است شده ديده ماجرا اين در كاشاني مصطفي سيد و كاشاني اله آيت دست چون. است كرده سانسور را ها

 مي كشف طوس افشار سرتيپ قتل توطئه كه است دوراني به مربوط شده حذف اسناد« نفت، آشفته خواب كتاب نوشته
 گسيختگي اما اند بوده اندركار دست توطئه اين طراحي در بيگانه جاسوسي هاي سازمان كه تاس مسلم ما براي اينك. شود
 اسناد ميان در را شده حذف اسناد برخي از انعكاس. است ساخته ناممكن را زمينه اين در بيشتر هاي گري روشن رسمي اسناد

 دكتر مذاكرات از اي خالصه ميان آن از ما و افتي توان مي ، است گرفته قرار دسترس در كه بريتانيا خارجه امور وزارت
 ، اسناد اين حكايت به. ميكنيم نقل است مهم تاريخي نظر از كه را هندرسن با ) مصدق ملي دولت خارجه امور وزير ( فاطمي
 بار و فروردين 30 در فاطمي اول بار .برساند او اطالع به را خود مطالب تا فرستاد شاه نزد را فاطمي دكتر دوبار مصدق دكتر
 با را گفتگوها مضمون2   1953 آوريل در ( ارديبهشت 26 در آنگاه و نشست گفتگو به شاه با 1332 ارديبهشت 4 در دوم

 .)نهاد ميان در نيز هندرسن
 ها دولت كار مانع خود هاي دخالت با همواره سلطنت سال دوازده طي در او كه بود گفته شاه به نخست مالقات در فاطمي

 از و درافتد مصدق با بخواهد شاه اگر. دارد باز دست دولت امور در دخالت از و كند ترك را خود روش بايد واينك است دهبو
 كودتايي اگر. بود خواهد انتظارش در ناگواري عاقبت ورزد ممانعت است مصدق خواسته كه دربار و دولت روابط شدن روشن
 را شاه خواهد نمي مصدق . شد خواهد رانده بيرون صحنه از يكباره شاه و انجاميد خواهد ملي نهضت پيروزي به دهد رخ

 هم درآمد لحاظ به و بپوشد چشم باشد، داشته دست در را مسلح نيروهاي كنترل كه اين در اصرار از بايد شاه اما. كند بركنار
 نسبت مصدق دكتر كه را عالء ، دولت با يهمكار نشانه به بايد نيز و كند قناعت شود مي تعيين دولت سوي از كه اي بودجه به
 او از وفاداري به تعهدي ملي نهضت اعضاي ديگر نه و فاطمي نه صورت اين غير در .سازد بركنار است، شده بدگمان او به
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 مالقات در. بود داده سازگاري و همكاري قول و گرفته قرار ها حرف اين تأثير تحت شاه فاطمي روايت به. داشت توانند نمي
 دارد قبول را دربار و دولت روابط كردن روشن درباره ، مصدق نظر او و است مصدق با كشور رهبري كه بود گفته شاه هم دوم
 با مخالفت از شاه او نظر به آيا كه بود پرسيده فاطمي از هندرسن .كند صادر باره اين در اي بيانيه كه دهد مي دستور اميني به و

 كه كوچكي گروه شاه موافقت رغم به شايد ولي آري بود داده پاسخ فاطمي ؟ داشت خواهدبر دست نفري 8 هيأت گزارش
 كه بود گفته فاطمي. شوند مجلس جلسات تشكيل مانع همچنان و بمانند باقي خود مخالفت به است زاده حائري با اش رهبري

 دكتر  202.»است پايان به رو مصدق انمخالف از ديگر برخي و بقائي ، آبادي قنات ، كاشاني سياسي زندگي او نظر به
 از سخن داشته هندرسن با فاطمي كه ها گفتگو اين در ظاهراَ« :نويسد مي ها قول نقل اين دنباله در موحد محمدعلي

 آمده » روتني« امضاي به 1953 مه ماه اول گزارش در چه. است بوده ميان در نيز طوس افشار قتل يعني روز حادثه ترين بزرگ
 بود خواسته طوس افشار از پيش چندي بقائي : گفت هندرسن به) 1332 ارديبهشت 6 ( آوريل 26 مالقات در فاطمي كه است
 خطيبي حسين خانه همان در بقائي با جلسه چند مصدق خود اجازه با طوس افشار و كند وساطت مصدق دكتر و او ميان كه

 سيد با برد لشگرك به شدن ربوده از پس را طوس افشار كه ياتومبيل رانندگي فاطمي دكتر روايت  به.است داشته گفتگو
 بنام كتابش در سررشته حسينقلي سرهنگ آنچه با قول نقل اين البته  203.»بود كاشاني اله پسرآيت كاشاني مصطفي

 افشار مرحوم شدن مفقود و قتل پيگيري مأمور كه نويسنده كتاب آن در .است مغاير است، نوشته »من خاطرات«
 كه است مدعي سررشته سرهنگ. است بوده منزه دكتر سرتيپ افشارطوس، هوش بي پيگر راننده« كه نويسد مي ودب طوس
 البته. دهد نمي اطالع اش خانواده يا و خود معاونين به را محل آن به رفتن حتي كه كنند مي اغفال چنان را شهرباني رياست
 204.»بربايند شوند ربوده همزمان بود قرار كه را مسئولين وزراء و ساير شوند نمي موفق توطئه طراحان

 ميشود ومعلوم كند مي كشف را قتل توطئه دهد، محل مي خرج به سررشته سرهنگ كه عملي سرعت و شدت با
 دوم چهارشنبه روز« :نويسد مي او .اند داشته دست توطئه اين در ارتش ارشد افسران همراه دكترمظفربقائي كه

 روي يادداشتي دوم ركن رئيس  *پاكروان حسن سرهنگ ديدم شدم، ارتش ستاد دوم ركن در دفترم دوار موقعي 32 ارديبهشت
 مدبر سرتيپ ، كشور وزير صديقي دكتر شهرباني رياست دفتر در .بروم شهرباني رئيس نزد فوراَ كه خواسته من واز گذاشته ميزم

  پاكروان سرهنگ .دارند حضور پاكروان سرهنگ و كوهستاني 3 تيپ فرمانده اشرفي حسينقلي سرهنگ و تهران نظامي فرماندار
 مفقود ايشان گويند مي .آيد نمي اداره به است روز دو شهرباني رئيس كه دانيد مي گفتند ايشان. كرد معرفي صديقي دكتر به مرا
 در شما گويند مي آقايان ينا. كنيد پيدا را ايشان ميتوانيد آيا ؟ باشند است ممكن كجا ايشان كنيد؟ مي فكر چه شما ،  شده

 بودند نوشته. كردم اضافه و ام خوانده را خبر اين ها روزنامه در ديشب هم من كردم، عرض .هستيد وارد قبيل اين از كارهايي
 و بيايند ايران به سازمان اين جرم كشف متخصصان تا شده داده حواله آمريكا » آي بي اف سازمان « به دالر هزار دويست كه

                                           
  بريتانيا خارجه امور وزارت اسناد منابع استناد به 740 و 739 ص ،دوم جلد ،نفت آشفته خواب - 202

 740 ص ،همانجا - 203

 1367 اول چاپ ،سررشته حسينقلي سرهنگ ،من خاطرات - 204

 .شد ايران ساواك كل رئيس كه معروف پاكروان سرلشگر -*
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 مي بر آي بي اف عهده از فقط كار اين كه داريد عقيده هم شما گفتند صديقي دكتر. كنند پيدا را طوس افشار پسرتي
 **....آيد؟
 عرض! ؟ دهد انجام تنهايي به را كار اين دوم ركن دهيد مي قول شما شود، صرفنظر آي بي اف متخصصان احضار از اگر گفتند
 205.»آخر الي شرط با ولي كرد خواهد كوشش دوم ركن كردم
 بد سوابق همان علت به كه داشتند شركت ايران ارتش ارشد افسران ترين كثيف از عده يك طوس افشار قتل در

 ملي نهضت بقاي براي وقتي كه است چنين .بودند گرفته قرار ارتش از اخراج و تصفيه مورد نظامي و اجتماعي
 شاه جدي مقاومت با آنكه بر عالوه .شود مي ارتش زيسا پاك و شاه قدرت كردن محدود به مجبور مصدق ،دكتر
 كه افسر نفر 1360« جاي به و گرديد ناموفق بود، زده اساسي اصالحات كار به دست دير خيلي چون شد، مواجه

 206.»شدند بازنشسته نفر 136 فقط ميشد شمرده مخدوش خدمتشان صالحيت
 كه آمدند بوجود ايران ارتش در مصدق طرفدار اليستناسيون افسران بنام گروهي ، مصدق ملي حكومت دوران در

 سال همان در كه بود نوشته آن اصالح و ارتش درباره كتابي او. بود سخائي سرگرد ياد زنده آن شخصيت بارزترين
 و رحماني رضا غالم سرهنگ و بود شده تشكيل ناسيوناليست افسران بنام كه گروهي متاسفانه اما. شد منتشر ها

 طوس افشار سرتيپ مرحوم. شدند پاشيده هم از ماه 3 طي در كردند، نمايي بزرگ خيلي آن درباره تينجا سرهنگ
 *.بود ارتش ناسيوناليست گروه افسران همان از يكي
 سرتيپ اما. بود مصدقي شاخص وكالي و افسران و وزراء ربودن قصدشان گران توطئه« كه است اين سررشته سرهنگ نظر

 تهران نظامي فرماندار مدبر نصراله سرتيپ و بود دوستانش از يكي منزل در تصادف حسب بر شب آن تشار ستاد رئيس رياحي
 بنابراين و بود گذرانده ديگري درمحل را شب آن ، كشور وزير صديقي حسين غالم دكتر و بود رفته اقوامش از يكي منزل به

 207.»افتاد توطئه دام به طوس افشار مرحوم فقط
 دكتر شخص از طوس افشار سرتيپ يافتن براي كه كاملي اختيارات و سررشته سرهنگ روزي هشبان فعاليت با

 6 از پس باالخره و كشف را گران توطئه اصلي گروه ساعت 24 ظرف توانست بود، گرفته وزيركشور و مصدق
 دكتر رانهمكا از كه خطيبي حسين توقيف و دستگيري. كند پيدا تلو غار در را طوس افشار سرتيپ جسد روز
 كتاب نوشته به .بود ارتباط در افسران از خيلي با خطيبي حسين. كرد آسان را توطئه كشف كار بود، بقايي مظفر

 قرار ارفع سرلشگر آن رأس در و كرد مي كار زحمتكشان حزب نظامي شاخه با خطيبي حسين ، بقائي زندگي
 .داشت

                                           
 همه آن از بعد كه بود لوح ساده و باور خوش خيلي صديقي دكتر كه گفت بايد باشد صحيح سررشته سرهنگ نوشته اگر -**

 متخصصان واحضار حضور به معتقد هنوز مصدق سقوط براي گوناگون هاي توطئه ايجاد در آمريكا سفير و دولت هاي دخالت
  !است راستگويي سرهنگ چون داد تواننمي سررشته سرهنگ به هم نويسي دروغ نسبت. است آمريكايي

 40 ص ،من خاطرات -205
 39 ص همانجا، - 206

  .ه معروف هم يكي از اعضاي گروه افسران ناسيوناليست بود به نوشته سرهنگ نجاتي در كتاب ملي كردن نفت، سپهبد آزمود-*
 39 ص ،همانجا - 207
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 در را او كه است مدعي سررشته سرهنگ و بود شده فتوقي ساعت 24 از كمتر فاصله به خطيبي حسين آنكه با
 اسناد اما ، است آورده كتابش در را ماجرا شرح و كرد مي نگهداري افسران ساير دسترسي از بدور و كامل حفاظ
 است بوده تماس در بقائي دكتر با زندان از خطيبي حسين كه دارد حكايت بقائي مظفر خانه از آمده بدست

 رتبه در و داشت شركت مصدق عليه كودتاي در بعدها و بود ارتش دوم ركن رئيس كه نپاكروا زيراسرهنگ
. بود اطالع بي قضايا عمق از سررشته سرهنگ و داشت نقش ميانه اين در ، شد ايران ساواك كل رئيس سرلشگري

 از حكايت بود، ستادش رئيس رياحي سرتيپ كه ارتشي 2 ركن رئيس روان پاك سرهنگ با خطيبي حسين ارتباط
 قرار كلور مك ژنرال رهبري به آمريكا مستشاري هيأت نظر تحت كامالَ زمان اين كه كرد مي ارتش فساد عمق
 شد موجب بقائي به خطيبي حسين هاي نامه همين. بردند مي جلو به پله به پله را مصدق سقوط عمليات و داشت

 متهمين ساير و خود عليه اقاريري ، حسين خطيبيوسطايي قرون هاي شكنجه زير كه كند ادعا مجلس در بقائي كه
 .است كرده طوس افشار قتل
 سررشته سرهنگ دعاوي كه كند مي ثابت رسيد، مي بقائي مظفر دكتر بدست زندان از كه خطيبي حسين هاي نامه
 يك به است دهكر قطع ديگر يك با را آنها ارتباط و داشته نظر زير كامالَ را طوس افشار قتل به متهم زندانيان كه

 از ، آنهم را هايي نامه چنين است ممكن چگونه واال شود تعبير تواند مي بيني بزرگ خود به شبيه باوري خوش
  .بنويسد بقائي دكتر به بتواند خطيبي حسين انفرادي زندان

 با رويارويي جز راهي بقايي كه دارد مي بيان را خود وبازجويي دستگيري ماجراي بنحوي خطيبي ، ها نامه اين در
 مافوق و وراء در نيرويي حادثه اين در كه رسد مي نظر به .بيند نمي وزندگي مرگ نبرد در شدن درگير و مصدق
 عليه مصدق كودتاي موهوم طرح ها نامه اين در خطيبي .اوست پيام واسطه تنها خطيبي و است كار در خطيبي
 كاشاني اله آيت اختيار در را ها نامه اين بقائي كه است وجهت قابل. ميكند ادعا را غيره و  بقائي و مكي كاشاني،

 .كند مي ديكته بقائي به را آن ومفاد مصدق دولت استيضاح طرح حتي زنداني خطيبي نامه اين در .....دهد مي قرار
 : كنيد توجه آن نمونه يك به
 هم حاال. دارد مداخله پرونده اين اتجزئي تمام در مصدق دكتر شخص كه خودم شخص استنباط روي كه كردم عرض اول از

 شايد و است مسئله ترين حياتي و ترين مهم جديد مجلس رئيس تعيين از بعد مملكت نظر از موضوع اين كه كنم مي تكرار
 با را ساختگي پرونده اين بتوانند اگر چون. است نداده اهميت بدان و است نكرده درك من قدر به كسي را مطلب اين عمق
 سالها تا كه افكند خواهد سايه مملكت به وحشتناك ديكتاتوري يك كه دارم عقيده من بچسبانند شما به سريشم وارخر هزار
 اطرافيانش و مصدق محض غرض فداي همگي هستند عنواني و شأن داراي وبيش كم امروز كه سايرين و يافت خواهد دوام

 هستند خواب كه كساني و واضح را موضوع اين دليل با تا كه داشتم حسابي كاغذ و قلم و فرصت و مجال كاش. شد خواهند
 تذكر قبالَ كه طوري به. نيست شما به مربوط تنها بچسبانند ميخواهند شما به كه را موضوع اين كنم عرض خواهم مي. كنم بيدار
 مخفي و باشد مي نيز نوشتم مجلس رئيس به نامه در را نامشان كه است عده آن ضرر به كه را تلقيني اقارير از مقداري دادم
 مثالَ .كنند ماگرفتارشان مثل و جلب ديگر عناوين تحت و مطلع عنوان به شما كار اتمام از بعد خودشان خيال به كه اند كرده
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 نقطه اين و(..... اول جلسه در من گفت خواهد مكي يا بوده من مال رنگ سبز اتومبيل بله گفت خواهد كاشاني مصطفي آقاي
 *.شد خواهد گفته مكرر غروب تا صبح از راديو در متهمين اظهارات اين البته و )است طيبيخ از چين
 اول از كه است اين آيد، مي بدست مجلس در مصدق مخالفين عمل نحوه و ها نامه ساير و نامه اين از آنچه

 بوده نفري 8 هيأت طرح رساندن سامان به همانا كه اصلي كار از مصدق انحراف براي رواني جنگ يك ارديبهشت
 ايران در آمريكا نظامي مستشاري هيأت رئيس كلور مك ژنرال هدايت تحت رواني جنگ اين .افتند مي راه به است

 .است شده شناخته كامال اينك كلور مك ومشخصات نام.شد مي رهبري
 رهبري براي .بود شده شروع مرحله به مرحله 32 سال اول از مصدق حكومت سرنگوني طرح كه ايم نوشته قبالَ
 مك ژنرال او .گيرد قرار كار رأس در بايست مي ، نظامي شبه و نظامي تجربه با شخصيت كشور داخل در طرح اين
 ستاد رئيس اتاق جنب اتاقش و داشت قرار ايران در آمريكا نظامي مستشاري هيأت رأس در كه است كلور
  .بود) رياحي سرتيپ(ارتش
 نظامي وابسته شناسايي مورد تهران به ورودش اوايل در بود، رواني جنگ خصصمت كره در كه مرموز شخص اين

 مصدق سرنگوني طرح در« :نويسد مي تاريخ با گفتگو كتاب در كيانوري دكتر ياد زنده. گرفت قرار ايران در فرانسه
 به منوط موفقيت شانس گونههر. بود حياتي دفاع وزارت نقش .خارجه وزارت  و دفاع وزارت ، سيا. داشتند شركت سازمان سه
 يك« ثـبح مورد شخص. شد اعزام تهران به اي ويژه كارشناس منظور اين براي. باشد كنترل تحت ايران ارتش كه بود اين

 ژوئيه 21 دوستش يك به ايزنهاور نامه از استخراج ( شد مي خوانده »كره در جديدي تجارب با سيا نظامي شبه متخصص
 نظامي وابسته كرد جلب تهران در را فرانسه نظامي وابسته توجه 1953بهار اوايل در ايران به دشورو در كلور مك .)1951
 و ميكرد كار ايزنهاور ستاد شعبه همين در دوم جهاني جنگ در و است رواني جنگ شناسركا « كرد توصيف چنين را او فرانسه

 208.»است خود پيشينيان از برتر ياربس لياقت و هوش لحاظ از »كلور مك « است كرده خدمت نيز كره در
 لرزه كند، حفظ را شهروندان امنيت بايست مي كه كشور شهرباني كل رئيس شدن گم شايعه و طوس افشار ربودن

 بوجود مردم وتوده مصدق حكومت شاكله در شديدي تأثير ، رواني جنگ اين و كرد مستولي مردم به را وحشت و
 8 هيأت طرح تصويب براي كه ملي نهضت وفراكسيون مصدق دكتر كار نيروي ي همه. شد داغ شايعه بازار .آورد
 وسيع تبليغات و آن كشف و حادثه پيگري آن از پس و طوس افشار شدن ربوده حادثه با بودند شده بسيج نفري
 طرح و  او از پارلماني مصونيت سلب تقاضاي و بقائي مظفر شخص و مجلس در دولت مخالفين عليه دولت
 رواني جنگ كارهايي چنين مجموعه به .كرد منحرف را مبارزه اصلي كار دولت، عليه علي زهري استيضاح متقابل

 با آنان بين كه تنگاتنگي همكاري با ارتش شاغل و بازنشسته افسران و شد شروع ارتش از آن منشاء كه گويند مي
 كار ، داشت سياسي ارتباط مظفربقائي و زهري علي با قبل ها سال از كه) پاكروان سرهنگ (ارتش دوم ركـن رئيس

 موجب كه طوس افشار مرحوم جسد كشف از پس دولت آنكه با. كرد تمام مصدقي  ضد جريان نفع به را
                                           

 است نوشته وبقائي مجلس رئيس به هايي نامه هم وباز است نوشته بقائي مظفر به زندان از و است مفصل بسيار نامه اين -* 
 دكتر سياسي نامه زندگي كتاب در است شده كشف بهمن 22 انقالب ار بعد بقائي مظفر خانه از كه اسنادي در ها نامه اين اصل
 . است موجود بقائي مظفر
 252 و 251  صص ،كيانوري نورالدين ،تاريخ با گفتگو كتاب - 208
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 از دست مجلس در دولت مخالفين اما .كرد مي رضايت احساس شد، دولت مخالفين عليه تهران مردم تظاهرات
 گفت تسليت اش خانواده به تجريش اهالي به نام و گذارد نماز او جنازه رب جماراني امام اله آيت. برنداشتند توطئه

 هيأت طرح پيگيري بجاي و شد انجام اصلي كار از مصدق انحراف توطئه اما .كرد اعالم عمومي عزاي هم دولت و
 زمان اين چند هر .افتاد تعويق به جهت هر از ارتش گرفتن اختيار  در و شاه قدرت كردن محدود و نفري هشت
 به حتي كه مصدق تالش و تقال اين و بود رفته ازدست وفرصت بود هنگام دير بسيار اساسي كار اين براي

 روز همان در مصدق يك درجه همراهان را ايران ملي نهضت آنكه چه مذبوحانه بودند تالشي كشيد، هم رفراندوم
 و آمده جلو به مصدق دولت عليه قدم به قدم هك بودند ارتش و شاه اين اينك و بودند كرده ذبح 1331 تير ام سي
 را اصلي نقش ايران در آمريكا نظامي مستشاري هيأت و آمريكا سفارت كار اين و در بودند زده دست حمله به

 علي بازنشسته سرتيپ نام شاهد روزنامه نويسنده ، خطيبي حسين توقيف و افشار قتل توطئه پيگيري در. داشت
 نصراله بازنشسته سرهنگ ، بايندر نصراله ،سرتيپ) ارتش بهداري رئيس (منزه اكبر ليع سرتيپ ، مزيني اصغر

لشگرك،  ده كدخداي نخلي عباسعلي ، ملي اقتصاد وزارت كارمند اميرعالئي عبداله ، قرايي بلوچ احمد ، زاهدي
 نصير ، بقائي حزب ضوع و كارآگاه ، دانشجو زماني ناصر ، قرائي بلوچ شهريار ، پهلوان به معروف رستمي امير

 اعالم اصلي متهمين عنوان به  209گزلو قره عليرضا مهندس ، كرماني بقائي مظفر ، ونك پنج شماره كارمند خطيبي
 كه بود مجلس نماينده بقائي مظفر حضور مستلزم پرونده تكميل. شدند بازداشت بقائي مظفر جز به آنها همه و شد
 .وئي و پيگرد قرار گيردمصونيت مورد بازج سلب از پس بايست مي
 شايان سرهنگ دكتر شخص و ارتش دادرسي اداره كارشكني با افشار قتل به متهمين پرونده تشكيل و محاكمه كار
 از پس و كشيد درازا به قانع سروان و بهمنش اكبر علي سرگرد پرونده، بازپرسان و نظامي فرمانداري دادستان فر
 آن در. شد تشكيل طوس افشار قتل به متهمين دادگاه ، نظامي دادگاه در مصدق محاكمه با زمان هم و مرداد 28

 تحاشي جنايت آن در داشتن دست از متهمين همه و شد انداخته مصدق دكتر گردن به طوس افشار قتل دادگاه
 1357 بهمن 22 انقالب از بعد. بود آمده وارد آنها بر كه دانستند اي وحشيانه شكنجه نتيجه را خود اقارير و كردند
 كرده را خود تالش نهايت پرونده آن در كه شد مدعي و كرد منتشر را خود خاطرات بهمنش اكبر علي سرگرد
 .است

 قتل ، نمايشي و فرمايشي محاكمه اين در خواستند مي كودتاچيان كه است مدعي سررشته حسينقلي سرهنگ
 رأي جمله مورداين در اما«: نويسد مي ادامه در و شود گذاشته مصدق دكتر شخص گردن به را طوس افشار مرحوم
. بدهم توضيحاتي بايد .....شود نمي ديده پرونده در كه باشد بايد ديگري عوامل مرهون دفن محل كشف مسلم قدر .....دادگاه
 مرحوم قتل دميخواستن آنها. اند داشته دادگاه تشكيل از كودتاچيان كه بود انتظاراتي جمله اين درج از دادگاه اعضاي منظور
 علي سرگرد به ازكودتا پس خطيبي حسين شدم آور ياد قبالَ كه همانطور .شود گذاشته مصدق شخص گردن به طوس افشار
 مصدق كه نواري آن خواهيم مي ما .....شويم تبرئه صدا بي خواهيم نمي ما. است ما دست حكومت االن گويد مي بهمنش اكبر
 محاكمه دادگاه موازات به خواهيم مي .....كشته را طوس افشار مصدق كه شود ثابت و شود پياده عكسش ، كرده پياده ما عليه
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 دادگاه هرحال به  210.»شود كوبيده دادگاه 2 در واحد آن در مصدق جهاني نظر از تا گردد تشكيل هم دادگاه اين مصدق
 و كرد تبرئه داشت، قرار روفمع آزموده حسين سپهبد آمريت و نظارت تحت كه را طوس افشار قاتلين همه نظامي

 عبارت فرمايشي دادگاه آن اعضاي. رسيدند كودتا از پس داري آب و نان مقامات به پيشه خيانت و دل بز قاتلين آن
 عزيزاله پياده ، سرهنگ*خليلي شاه سواراسعد سرهنگ ، قاجار قهرماني الدوله شريف سوار سرهنگ از بودند
 كتاب مندرج در كه اسناد نويسد مي سررشته حسينقلي سرهنگ .بهمنش اكبر ليع توپخانه سرگرد دادستان ، غفاري

 به نادري سرهنگ انتصاب در را حاصله موفقيتهاي (آن نويسنده كه تركمان محمد تأليف افشارطوس سرلشگر قتل
 ارمستبه سرلشگر دستور به نادري سرهنگ« :نويسد مي مبسوط شرحي طي و است نادرست) ميداند كارآگاهي رياست
 آنان راندن بيرون علت درباره 2 ركن از قبالَ طوس افشار سرتيپ اگر بنابراين .بود شده اخراج ركن دوم از وقت ارتش رياست

 حساس شغل اين به را نادري دوم سرهنگ مسلماَ بود، آورده عمل به را تحقيقاتي) نادري هوشنگ امير و ، كيا علوي سرهنگ(
 مي) افسران ملي گروه سازمان (تشكيالت زمان از را نادري سرهنگ ، طوس افشار سرتيپ كه ودش گفته شايد. نميگرفت نظر در

 شد يادآور بايد ولي. است بوده خاطر همين به شهرباني كارآگاهي رياست به نادري دوم سرهنگ شدن گمارده علت و شناخت
 تقي سرتيپ همچون افرادي ولي اند، بوده عضو ورغي و پرست ميهن افسران از بسياري چه گر) ملي گروه سازمان (همين در كه

 و درستكاري دليل صرفاَ تواند نمي سازمان اين در پس عضويت .شد مي يافت آنان بين در نيز آزموده حسين سرتيپ و رياحي
 211.»باشد ملي نهضت به وفاداري
 هاي موفقيت« است، مدعي كه تركمان محمد نوشته »طوس افشار قتل و ربودن توطئه« كتاب نويسنده نظر برخالف
 باستناد ،» آگاهي كار اداره رياست به نادري سرهنگ انتخاب يعني ، است بوده انتخاب حسن همين با ارتباط در نيز حاصله
 .است بوده واقعيت و حقيقت برخالف كالَ سررشته حسينقلي سرهنگ نوشته

 .است شده غلو اش درباره خيلي كه ستا) ملي افسران سازمان (موضوع كند مي باز را جديدي بحث آنچه اما
 و بود نظير كم وقاحت در كه  آزموده حسين سرتيپ مانند كاري خيانت و كار جنايت افسران عضويت از صرفنظر

 سرهنگ مانند افسراني و شد مرتكب مصدق دكتر حق در  را تصوري مافوق جنايت ارتش كل دادستاني سمت در
 مصدق به كه ناسيوناليست افسران از معدود تعداد آن حتي بودند، ناليستناسيو افسران سازمان عضو كه نادري

 .شدند جدا هم از اي بهانه به يك هر ارتش ستاد به رياحي سرتيپ انتصاب از پس ، دادند مي نشان وفاداري
 وشتهن به آن بر عالوه .است آور عبرت سرباز كهنه نام به رحماني مصور غالمرضا سرهنگ سياسي خاطرات مطالعه

 ناسيوناليست افسران درباره ايران، ساله 25 تاريخ و نفت صنعت شدن ملي تاريخ مؤلف نجاتي غالمرضا سرهنگ
 و آميز مبالغه بسيار آن بر عالوه موجب تأسف و هم و است مضحك هم بود، آن در عضويت مدعي نيز خود كه

 . كنيد توجه .دهد نمي ارائه مورد اين در معتبري سند و محض كذب و دروغ
 جنحال هاي بحث ، مصدق دولت و ملي نهضت با آنها همگامي و ناسيوناليست افسران سازمان موفقيت كه است گفتني

 زيرا روش حزب توده در مخالفت با دولت مصدق. توده و رهبران آن برانگيخت حزب نظامي سازمان افسران ميان را برانگيزي

                                           
 .147 و 146 صص  ،بهمنش سرگرد كتاب به مستنداَ ،92 و 91 صص  ،من خاطرات - 210

  .داشت شاه دستگاه در بسزايي اهميت و شد تهران شهرباني رئيس 1340 سال در و رسيد سرتيپي به خليلي شاه اسعد اين -*

 97 ص ،همانجا - 211



 

538

 دشمن با همكاري جز مفهومي ، توده حزب دوست وطن افسران نظر در ، بود ياستعمار ضد دشوار مبارزات از يكي درگير كه
 سازمان افسران از تن ها ده ، دليل همين به ، بود توده حزب استعماري ضد وشعارهاي ادعاها با مغاير موضوع اين و نداشت
 دست ) توده (حزب با همكاري از ، بودند بريتانيا عليه مبارزه در وطنشان مردم هاي پيروزي شاهد كه توده حزب نظامي

 212.پيوستند ملي نهضت گارد و ناسيوناليست افسران سازمان به تن چند و شدند نهضت هواخواه جمعي ، كشيدند
 اسامي حداقل بايست مي كند، مي نظر اظهار قاطعيت اين با مورخي اگر نيست سندي هيچ به مستند ادعايي چنين
 افسران سازمان به يا و كردند گيري كناره كه را ايران توده حزب نظامي انسازم از سرخورده و بريده افسران آن

 افسران از را خود كه مورخ همين. ميكرد اعالم را ها آن اسامي و نوشت مي بودند، پيوسته ناسيوناليست
 از بعد روز يك حتي هوايي است، نيروي در هم آن ارتش در مصدق از حمايت مدعي و داند مي ناسيوناليست

. است نوشته هم اسرائيل حمايت از در كتابي و كرد مهاجرت آمريكا به و نشد زنداني و توقيف مرداد 28 كودتاي
 .نوشت را اسرائيل و اعراب روزه 6 جنگ كتاب و زيست مي آزادانه ايران در هم مرداد 28 از بعد ها سال
 جذب كرد، نمي تجاوز دست يك نگشتانا تعداد از كه چند از افسران ارتش تني كه است آن دارد حقيقت آنچه

 را غلو اين هم ما و كند مي  غلو هم مورد اين در نجاتي سرهنگ و شدند ناسيوناليست افسران نام به سازماني
 سال دوم نيمه از«. كنيد توجه .بپذيريد را ادعايي چنين فاسد تألي نتايج مورخ كه شرطي به كنيم مي صحت بر حمل
 نظريه صحت به كه مصدق دكتر. داد ادامه خود هاي فعاليت به بيشتر تحرك و اطمينان با ]ناسيوناليست انافسر[ سازمان ، 1331
 و ارتش در را كليدي و مهم مقامات تصدي بتدريج شد، آگاه مسلح نيروهاي بر دولت حاكميت لزوم بر مبني ، سازمان رهبران
 يگان همه جاويدان سلطنتي گارد تيپ استثناي به .كرد واگذار اعتماد مورد افسران ديگر و سازمان افسران به انتظامي نيروهاي

 بدين .گرديد آغاز نيز تهران از خارج هاي تيپ و لشگرها كارنوسازي .شدند سازمان تجديد تهران، پادگان رزمي بزرگ هاي
 در و شد خارج دربار و شاه دست از ايران مسلح نيروهاي فرماندهي و سياسي ،رهبري ها پهلوي دوران در بار اولين براي سان

 حتي مرداد 28 روز در چرا پس ، بود چنين اگر كه است اين اساسي سئوال حال  213.»قرارگرفت قانوني دولت اختيار
 چرا بود چنين اگر.نيامد در حركت به اوباش شورش و كودتاچيان مقابل در مصدق دولت از حمايت به لشگر يك
 انتظامي نيروهاي مجلس، به گزارش و تألمات و خاطرات كتاب در مصدق شخص اقرار به اسفند نهم روز در

 قرار مرگ قدمي يك در را او و گذاشتند اوباش اختيار در را اش خانه اطراف هاي خيابان دستوراتش برخالف
 ربارد در هم بهارمست سرلشگر و شد مجلس و ارتش ستاد به پناه بردن و خانه بام پشت از فرار به ناچار كه دادند
 .نكردند حركت او حمايت به تيپ يك حتي و نيامد مصدق كمك به و ماند
 جريان كه نسلي در بدآموزي و توهم ايجاد جز و نيست مورخي هيچ زيبنده دليل، و مدرك بدون هاي حرف اين

 شده ضعيف آنان تاريخي حافظه و است شده دچار فراموشي به يا و است نكرده درك را مصدق زمان سياسي
 .كند ،نمي تاس
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 را نجاتي سرهنگ امثال ها تيپ و لشگرها آن رأس بر و بود زده ارتش تصفيه و نوسازي به دست مصدق اگر
 ناسيوناليست، همراه افسران از يكي عنوان به نجاتي سرهنگ شخص .شد شكست به محكوم چرا پس بود، گذاشته
 روز در مصدق و ملي نهضت از حمايت در اشتند،د قرار ها تيپ و لشگرها رأس بر كه ناسيوناليست افسران ساير

 بودند؟ كجا و كردند چه مرداد 28 فرداي يا و مرداد 28
 مستند است كاري نويسي تاريخ كه نميداند و ميكند نويسي افسانه ، مستند نويسي تاريخ بجاي چون مورخ همين

 بر عالوه و منطقي وثيقي برقرار باشدرابطه  مستندات و سند اصالت اصل و سند و مستندات و دعاوي بين بايد و
 بعد صفحه دو يكي فاصله به شود، حفظ هم الظاهر علي حتي اسناد و تاريخي دعاوي بين ارگانيك رابطه آن

 افسران ارتش، ستاد رياست به رياحي انتصاب« :مينويسد و ميدهد ارائه قبلي آميز مبالغه دعاوي برخالف نتايجي
 و گفتگو و بحث مورد دانستند، مي اولي ديگران به نسبت اداري و فرماندهي مقامات احراز رايب را خود كه را ناسيوناليست

 رقابت داشت، ضرورت ديگر زمان هر از بيش دشمن با مقابله براي همبستگي و اتحاد حفظ كه دوراني در. گرفت قرار اعتراض
 214.»گراييد دشمني و خصومت به ]ناسيوناليست[ افسران بين

 قسم افسران را تهران پادگان تيپ 5 فرماندهان« :نويسد مي 58 صفحه همين در باالتر سطر چند ! نامي مورخ همين
 215.»گرفتند عهده به ناسيوناليست افسران سازمان خورده

 بهانه رياحي انتصاب از بعد ، نهضت رهبر مصدق به خورده قسم و ملي نهضت به خورده قسم افسران همين اما
 مقابله براي همبستگي و اتحاد حفظ كه دوراني در« كه كشيد آنجا به كار و نشدند ستاد رئيس آنها چرا كه كردند تراشي

 انتصاب در يعني  216.»انجاميد دشمني و خصومت به افسران بين رقابت داشت ضرورت ديگر زمان هر از بيش دشمن با
 ملت و مصدق و شود گذاشته اپ زير مصدق از حمايت براي ناسيوناليست افسران هاي قسم بايست مي رياحي
 پست حد اين تا افسران اين كنم نمي تصور! كنند؟ شخصي خصومت و رقابت فداي ناسيوناليست افسران را ايران

 يا و آميزمبالغه ، ها خوردن قسم ادعاي آن كه باشيم داشته يقين به قريب ظنّ آنكه مگر اند، بوده شرافت بي و
 .است بوده موهوم

 بدان تا ]ناسيوناليست افسران[ فرماندهي شوراي اعضاي بين اختالف  1332 فروردين اوايل از« :نويسد مي نجاتي سرهنگ
 اعتبار به 32 ارديبهشت در شهرباني رئيس طوس افشار سرتيپ قتل و ربودن. شد متوقف عمالَ شورا فعاليت كه گرفت باال حد

 سراشيبي در ناسيوناليست افسران سازمان تيرماه اواسط از. ساخت وارد لطمه سخت ، آن عضو افسران روحيه و سازمان
 28 و 25 روزهاي در افسران و بود شده متالشي عمالَ سازمان كودتا، شدن ونزديك مرداد نيمه بحراني روزهاي و افتاد فروپاشي

 217.»بودند ايران ملي نهضت سركوب گر نظاره مرداد

                                           
 58 ص ،همانجا - 214

  58 ص ،همانجا - 215

 58 ص ،همانجا - 216

 58 ص ،همانجا - 217



 

540

 سخائي سرگرد مرحوم ارتش در مصدق مرحوم طرفدار لينظامي م يگانه كه است اين قلم اين صاحب قطعي نظر
. شد كشته بقائي مظفر عوامل بدست همانجا در و بود گرفته قرار داوطلبانه كرمان شهرباني رياست پست در كه بود
 و مقام و جاه شيفته بودند گروهي افسران اين. داشت وجود كمتر يا و نداشت وجود مردمي اهداف سازمان اين در

 ارتش دادستاني رياست ليست در كه ايران آيشمن به معروف آزموده حسين سپهبد مانند كساني. مانيساز پست
 بعدها كه. بود آمده بيرون مصدق طرفدار ناسيوناليست اصطالح به افسران همان گروه از گرفت، قرار كودتا

 سرهنگ. گذاشت نمايش به ارتش كل دادستان بعنوان را شرمي بي و وقاحت و خيانت نهايت مصدق درمحكمه
 آن در اعتماد قابل اسناد. است نوشته وار افسانه را نفت صنعت شدن ملي جنبش تاريخ و ساله 25 تاريخ نجاتي
 در .است نقيض و ضد آن تاريخي وتبين تحليل و شود نمي ديده برق و زرق پر و حجم پر و قطور هاي كتاب

 مي آوري خنده و مضحكه مرحله به را كار) اسيوناليستن افسران گروه تأسيس (اهميت بي قضيه همين بررسي
 آنكه براي فقط بودند، لشگري و تيپ فرمانده يك هر كه مصدق و نهضت به خورده قسم افسران آن .رساند
 ارتش ستاد رياست پست به يابي دست براي كشمكش و رقابت در را كار است، شده ستاد رئيس رياحي سرتيپ

 اعدام مرحله به كسي مصدق افسران گروه از كه است جهت اين به !! كشاندند دربار به پيوستن و هم با دشمني به
 سختي اگر هم پناه داور و فشاركي سروان و ممتاز سرهنگ . نرسيد المدت طويل هاي حبس و ابد حبس يا و

 حبس سال سه اي دو به حداكثر و دادند نشان را وفاداري نهايت كه بود مصدق خانه از محافظت جهت به كشيدند
 فروخت را اش خانه مصدق مرحوم و گرفته قرار مصدق شخص حمايت مورد كه شدند محكوم ارتش از اخراج و
 فرخنده سرتيپ و رحماني مصور سرهنگ و اشرفي سرهنگ و سررشته حسينقلي سرهنگ. كرد تقسيم آنان بين و
 و تهران تيپ فرمانده پارسا رهنگس و اميني رضا غالم سرهنگ و مصدق شهرباني رئيس مدبر سرتيپ و پي

 پور سپه مهدي سرتيپ و هوايي نيروي خلبان معلم رحيمي هوائي سروان و ارتش 3 ركن رئيس حجازي سرتيپ
 از تعدادي و پرداختند تجارت و كار و كسب به مزاحمت بدون و رستند سالمت به همگي هوايي نيروي فرمانده
 و ناسيوناليست افسران موضوع اساساَ. شدند آمريكا مقيم مانيرح مصور سرهنگ و نجاتي سرهنگ همين جمله
 و ارتش ستاد رياست به رياحي سرتيپ انتصاب از بعد بادكنك يك مانند مضحكي شكل به آن مديره هيأت

 غالمرضا سرهنگ بدست ژاندارمري فرماندهي پست تصدي و طوس افشار سرتيپ توسط شهرباني پست تصاحب
 پيوند بهم را آنها اي فلسفه و عقيده هيچگونه .بودند سياسي آموزش فاقد افسران اين .رفت هوا بباد و تركيد ، اميني
 اياالت ايران و تهران هاي تيپ و لشگر فرماندهي به كدام هر نجاتي سرهنگ ادعاي به كه افسراني اين .داد نمي

 اگر و بيايند ميدان به او هواداري به شود برنده مصدق اگر كه بودند جريان گر نظاره مرداد 28 در بودند، رسيده
 افسران آن مجموعه از. بودند تماشاچي و گر نظاره جهت اين به .كنند وفاداري اعالم شاه به شود بازنده مصدق

 داد مصدق به ها آن خوردن قسم و ملي اهداف و كاراني و لياقت مورد در نجاتي سرهنگ همه آن كه ناسيوناليست
 آن درباره غلو همه آن سرباز كهنه كتاب در رحماني مصور سرهنگ و كند مي سياه ار صفحاتي و دهد مي سخن

 افسران سازمان افراد از تن چند مرداد 28 روز ظهر« :نجاتي سرهنگ نوشته به مرداد 28 روز در. كند مي سازمان
 به خود جيپ اتومبيل با قنبر هرطا سرهنگ كنند جمع را ديگران تا ميĤيند بر صدد در و شوند مي توطئه متوجه ناسيوناليست

 چهارنفر شود مي موفق تنها ظهر بعداز 3 ساعت تا او .اند نبوده هيچكدام اما پردازد مي مصدق دكتر طرفدار افسران آوري جمع
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 سروان بهنگار، منصور خلبان سرهنگ ، نجاتي غالمرضا سرهنگ ، تركي تراب علي سرهنگ. كند جمع هايشان خانه از را ديگر
 جمعيت ازدحام و رفته مصدق خانه در به ، بوده كمري اسلحه سالحشان تنها كه نفره 5 گروه اين . هاشمي حسين نخلبا

 و اندوه با نداشتيم، را آور شرم وضع آن مشاهده تاب چون و بوديم دريا مقابل در اي قطره ما. كنند مي مشاهده را كودتاچي
 218.»كرديم ترك را محل سرشكستگي احساس

 اين مجموعه كه است جهت بدين. است ناسيوناليست افسران سازمان درباره وگزاف الف همه آن ماحصل اين
 شكست العلل علت ، رحماني ورمص سرهنگ ، سررشته حسينقلي سرهنگ ، نجاتي سرهنگ مخصوصاَ افسران
 بهمن 22 انقالب از دبع. دانند مي ارتش بر رياحي تقي سرتيپ فرماندهي نتيجه مرداد 28 روز در را ملي نهضت

 رحماني مصور سرهنگ شود، مي معرفي ملي دفاع وزارت به بازرگان مهندس طرف از رياحي سرتيپ كه 57
 سرهنگ كتاب ضميمه در تلگراف آن عين كه كند مي مخابره بازرگان مهندس مرحوم به بااليي بلند تلگراف
 ايران توده حزب نظامي سازمان مورد در كه آيد مي شپي سئوال اين منطقاَ جا اين در. است آمده سررشته حسينقلي

 .نيامدند ميدان به آنها چرا و گفت توان مي چه
 سازمان آن بر بايست مي كه توده ايران حزب و ايران توده حزب افسران سازمان كه است اين آن مختصر پاسخ

 تشكيل بار زير وجه هيچ به ، ملي احزاب و مصدق دكتر و قانوني غير و بود مخفي كند، اعمال سياسي فرماندهي
 فرمانداري و ملي افسران و ملي احزاب نيروي همه .رفتند نمي استعمار و استبداد عليه مقاومت ضد واحد جبهه
 و چوب و فحاشي و ناسزا با را وحدت دعوت هر و ماندند باقي توده ايران حزب با ضديت در مصدق نظامي
 زنده 32 مرداد 28 از پس سالها كه كيانوري دكتر صريح اقرار و تصريح به .گفتند مي پاسخ سرنيزه و نيزه و چماق
 معضالت و مسايل تبيين و تشريح به انقالب از بعد كوتاه آزادي دوران در حتي و كرد برمال را حقايق و ماند

 توأم و شجاعانه و عالمانه افسري سازمان و ايران توده حزب بر وارده اتهامات از بسياري به و پرداخت ملي نهضت
 جمهوري نظام هاي شكنجه ترين سخت تحمل از پس و گفت پاسخ استداللي و منطقي بيان و مدارك و اسناد با

 خموش و ساكت هم باز ، انقالب دادگاه امن خانه در سكونت و اوين زندان چهارچوب از رهايي از پس اسالمي
 هاي ناپختگي خود هم توده حزب« :كند مي بيان چنين را رام حقيقت تاريخ، با گفتگو بنام اثرش آخرين تا و ننشست

 چند يا و شبكه طريق از خبري تا ، فعاليت بودن مخفي علت به جمله از بود روبرو بسياري مشكالت با آن جداي و داشت زياد
 اعتماد مورد افسران كه كردم پيشنهاد ) مصدق ( او به تلفن با من خود. كشيد مي طول زيادي زمان برسد، ما به خياباني ديدار
 دست به را نظامي واحدهاي توانيد مي شما .داريم اختيار در كنند دفاع شما از بتوانند كه را افرادي ما و نيستند مطمئن ، شما
 219.»هستند وفادار من به اينها همه كه داد جواب او .بسپاريد آنها

 هيأت دست در ايران ارتش كه بود اين در اساسي مسئله كيانوري، دكتر بجاي و درست هاي پاسخ از صرفنظر
گرفته  قرار هيأت همان فرماندهي و نظارت تحت هم ژاندارمري و شهرباني .داشت قرار آمريكا نظامي مستشاري

 » واميد بيم هاي سايه در« كتاب در ورقا ماشاءاله سروان را ژاندارمري و شهرباني در آمريكايي فرماندهان اسامي. بود

                                           
 نجاتي سرهنگ مقاله ،1371 شهريور و مرداد دوم شماره ،اول سال ،فردا ايران مجله - 218

 239 و 238 صص ،هرانت ،نگره انتشاراتي و فرهنگي موسسه ،1376 بهار ،كيانوري نورالدين ،تاريخ با گفتگو - 219
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 ضد ارتش اجرايي ستاد و بريتانيا جاسوسي عوامل و آمريكايي نفوذ و پردامنه و قوي سازمان ينا. است نوشته
 برادران بدست mi٦ مالي وسيع اعتبارات با زاهدي سرلشگر سرپرستي كرميت روزولت و تحت كه مصدقي
 ديپلماتيك يتمصون تحت هاي خانه و آمريكا سفارت متن در زمان اين كه آمريكايي جاسوسي شبكه و رشيديان
و اتحاد همه  مصدق شخص ويژه به مصدق دولت هيأت قدرت اعمال طريق از فقط كردند، مي فعاليت آمريكا

 از را مصدق اما رهبران ملي،.گران بودندجانبه با نيروهاي مسلح ملي و چپ قادر به شكست دادن قطعي توطئه
 مي ترغيب و تشويق ، شاه و آمريكا به تسليم به را مصدق و كردند مي منع ايران توده حزب به نزديكي هرگونه
 دكتر فغان و فرياد و بود شده سلب ايران ملي نهضت به متعهد و مسئول و متصدي دولت از مقاومت اراده. كردند
 بميرد اش خانه آوار زير خواست مي مصدق .نداشت مقاومت اراده مصدق .بود همين هم نريمان محمود و فاطمي

 از دور به و آرام و ساكت محيط در تا كردند خارج معركه از را او ملي جبهه رهبران اما .نپذيرد را تسليم ننگ و
 خواهيم آن به كه شوند تسليم نيز خود و دهند كودتا حكومت تحويل داشتند، را كردنش تكه تكه قصد كه اوباش
 .رسيد
 حزب نظامي شاخه رابط و بقائي ظفرم صميمي دوست خطيبي حسين صريح اقارير بر بنا طوس افشار قتل در چون

 به را بقائي مظفر مصونيت سلب اليحه دولت بود، آمده ميان به بقائي مظفر پاي ارفع، سرلشگر با كشان زحمت
 .كرد تسليم مجلس

 را دولت زهري، علي اما .شد آماده مجلس در طرح براي و ارجاع دادگستري كميسيون به رسيدگي براي اليحه اين
 كاشاني حمايت و زاده حائري رهبري به اقليت و بقائي و كرد استيضاح اعالم و متهم قتل به همينمت شكنجه به

 .كردند اليحه اين تصويب از جلوگيري در سعي
 منكر بود، گرفته تام اختيار كشور وزير و مصدق دكتر از افشارطوس كردن پيدا براي كه سررشته حسينقلي سرهنگ
 مصدق دكتر مرحوم. است داده شرح را خطيبي حسين از گرفتن اقرار نحوه تابشك در و است شده شكنجه هرگونه

-آنجا كه مي. است پذيرفته را متهمان اين از بازجويي مرحله در جرياني را سوء تلويحاَ خود نظر، تجديد دادگاه در

 به را او جسد توانست كمي فاصله به و نموده جديت او قاتلين و جنازه كشف براي كشور وزير صديقي دكتر آقاي« :گويد
 محول عادي مأمورين عهده به كار اين اگر كنم عرض جرأت به .شود شروع بازجويي و كند كشف متهمين از بعضي راهنمايي

 و شد كشف جنازه. ميگرديد كشف جنازه نه و شد مي برده مجرمين از نامي نه كرد نمي خاص نظارت دولت و بود شده
گفته بودند در دستگاه ضبط صوت، ضبط گرديد و چون دوستان يكي از  بازجويي در آنچه و شدند بازجويي مظنون اشخاص
اند تا اقرار كند اين بود كه صداي مضبوط تمام  در مجلس و خارج از مجلس گفتند كه موقع بازجويي به او زجر داده*متهمين

چنانچه قبول كنيم كه در مرحله . وع را از بين نبردمتهمين را بوسيله راديو به استحضار عموم رسيد تا تبليغات مخالفين موض
بايست سبب سوء قضاوت شود و قضات محترم اين جرم را نديده گرفته بازپرسي سوء جرياني واقع شده اين سوء جريان نمي

 220.»متهمين را تبرئه كنند و تيمسار سرتيپ دادستان هم از آنها تشكر كند

                                           
   و دشمن شماره يك مصدق17 مظفر بقائي نماينده مجلس -*

  493، ص 1365مهر، ناشر شركت سهامي انشار، چاپ اول دكتر مصدق در دادگاه تجديد نظر، به كوشش جليل بزرگ-220
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در آن .  مرداد تبرئه شدند28گران قتل افشار طوس بعد از كودتاي ن و توطئههمان طور كه قبالً نوشتيم تمام قاتلي
هاي ياداشت. ماه ارديبهشت، ماه تعيين كننده و حساسي بود. ايام توطئه عليه حكومت ملي به حد اعالء رسيده بود

هدين اسالم و خطر ها و قصد ترورها توسط كاشاني و مجابنديرياحي آمد و وجود دسته« : حاكي استمهندس حسيبي
حزب توده را شرح داد و معتقد به اقدامات سخت، حتي كمي خارج از مقررات بود و گفت اگر خطيبي را شالق نزده بودند، 

 221.»شدقتل افشار طوس كشف نمي
اي كه مرعوب قدرت مستشاري نظامي عرضهبدبختي و شوربختي ملت ايران در اين بود كه شخص نااليق و بي

سقوط !! و نهايت جبن و بزدلي را در دادگاه بروز داد و تا به حد سرسپردگي به شاه و آستان مباركشآمريكا بود 
 شده »اتومات« مرداد 28هاي كودتاچيان به قول خود در روز كرده اين زمان رئيس ستاد ارتش بود و در مقابل توظئه

 مشروحاً در دادگاه بيان كرد كه به آن اي در دست سرهنگ سياسي رئيس ركن دوم ارتش بود كهو آلت بالاراده
 .خواهيم پرداخت

خطري كه . دهد به مصدق گزارش مي»خطر حزب توده«سرتيپ رياحي به جاي درك حقيقت و گزارش واقعيت، از 
دانست كه سرتيپ رياحي براي الپوش گذاشتن بر خطر اصلي، الزم مي. باشدگرانه او ميزاييده و مولود ذهن توطئه

 . ذهن مصدق و كابينه او ايجاد كند و مسلط سازدآن را در
هاي ضد ملي كاشاني و پسرش مصطفي كاشاني كه در واقعه ضد ملي ربودن و كشتن افشار توس او از فعاليت

ها و گرياخالل. دهددخالت و همراهي آنها با دكتر بقائي و افسران ضد مصدقي محرز شده بود، گزارش نمي
اما از تاثير . كندآميز مطرح ميق توسط فدائيان اسالم را به صورت كم رنگ و مغلطهتهديد به قتل وزراي مصد

و جبهه جديدي كه عليه دولت ملي مصدق در مجلس گشوده ) درپناه كاشاني(تحصن سرلشكر زاهدي در مجلس 
مشغول بودند و گري شده بود و از افسران عالي رتبه اخراجي و بازنشسته ارتش كه در پناه گارد مجلس به توطئه

كردند، گزارشي ها را براي كنفرانس خبري عليه مصدق به مجلس دعوت ميهمه روزه مديران و خبرنگاران روزنامه
-هاي دروغ و فتنهما نتيجه اين گزارش. كنداعالم مي» حزب توده«اما خطر اصلي را در وجود . دهدبه مصدق نمي

 بررسي خواهيم كرد تا معلوم شود كه براي سقوط 32 مرداد 27غروب انگيز در باره حزب توده ايران را در واقعه 
بايست توسط سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش دولت تهيه و  چه مقدماتي مي32 مرداد 28دولت ملي مصدق در 

آري اين مالقات با مصدق و حضور در جلسه نمايندگان فراكسيون نهضت ملي براي اجراي چنان . شدتمهيد مي
 . الزم بودايتوطئه

كند و اعالم حمايت و ها را افشاء مياي كه فقط حزب توده ايران توطئهآنوقت در چنين شرايط حساس و شكننده
رياحي رئيس ستاد . دهدهمبستگي به مصدق دارد و همه را به وحدت و حمايت از دولت مصدق فراخوان مي

حزب توده ايران را هم رديف مجاهدين اسالم و دهد و ارتش در جلسه نمايندگان مصدقي آمده و آدرس غلط مي
همين آدم كه مورد حمايت حزب ايران و مهندس حسيبي و به ويژه مورد حمايت مهندس . دهدكاشاني قرار مي

زاده دبير كل حزب ايران قرار داشت و بدون در نظر گرفتن حداقل لياقت و شايستگي سرتيپ رياحي احمد زيرك

                                           
  737 خواب آشفته نفت، ص -221
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بر ستاد ارتش معرفي كرده بود، در چنين لحظات حساسي از خطرات حزب توده را براي تصدي پست رياست 
رغم مخالفت سرتيپ رياحي در كشف توطئه پيروزي سرهنگ سررشته علي. دهدزند و گزارش ميايران حرف مي

خواست چنين امتيازي را كه به سرهنگ سررشته داده شده بود و مورد حمايت در خور تقدير يود و رياحي نمي
ق قرار گرفت، تحمل كند و او را به شغل ديگري گماشت كه در كتاب خاطرات سرهنگ سررشته ددكتر مص

 . دهيماز موضوع دور نشويم و به اين قضيه خاتمه مي. نوشته شده است

دادگستري دولت مصدق اليحه سلب مصونيت پارلماني مظفر بقائي را به مجلس هفدهم فرستاد و كار رسيدگي 
چون فرمانداري نظامي، سرلشگر زاهدي را براي اداي توضيحات احضار كرده . صحن علني كشانده شدباالخره به 

اين تحصن كه با . بود، وي با توطئه و تباني با حسين مكي و ميراشرافي به مجلس پناهنده شد و اعالم تحصن كرد
به صحن در پناه آيت اهللا كاشاني اي همراه بود، كار مبارزه عليه دولت مصدق را سر و صدا و تبليغات گسترده

اي به مخالفين مصدق در مجلس اضافه شد و در ساختمان بازرسي دار تازهگير و ميدانمجلس كشاند و معركه
ام كه مادام كه تأمين آزادي شما نشده دستور داده«: مجلس اقامت كرد و آيت اهللا كاشاني به بازديد زاهدي رفت و گفت

ذيرايي شود و آنگاه خطاب به رئيس بازرسي مجلس گفت، ميل دارم كه تيمسار در اينجا تشريف دارند است در اينجا از شما پ
اين تحصن سياسي و ديد و بازديدهاي   222.»شما از مهمان عزيز ما مواظبت كنيد زيرا ايشان در اينجا حق آب و گل دارند

ه انداختن مصاحبه مطبوعاتي عليه مصدق و ها و نمايندگان مخالف مصدق از زاهدي و به راخبرنگاران روزنامه
 آمدهاي اين پي. داد افشار طوس، خبر از اتحاد كامل مخالفين نهضت ملي ميقتلحمايت كاشاني رئيس مجلس از 

ها اسناد آن به دست آمده است، موضوع جلب حمايت كامل شاه از نخست تحصن را نوشتيم اما آنچه بعد از سال
ام تير بشدت از عزل مصدق و صدور شاه بعد از قيام سي. ع شاه عليه مصدق استوزيري زاهدي و اقدام قاط

اين زمان تمام تالش هندرسن اين بود كه حمايت قاطع آيزنهاور و . فرمان براي نخست وزير ديگري، واهمه داشت
 .دولت انگليس را به شاه ابالغ كند و به او قوت قلب بدهد

طه با دولت بريتانيا و بركناري حسين عالء از وزارت دربار، شاه بيشتر احساس با تعطيلي سفارت انگليس و قطع راب
هاي مكرر حسين عالء با هندرسن، مصدق را به خشم آورد و عزل و طرد او را از باالخره تماس. كردوحشت مي

 عامل مهم اما آن اندازه شهامت و جسارت در مصدق نبود كه اين خائن بزرگ را كه. وزارت دربار خواستار شد
بهم پيوستن مخالفين مصدق و ايجاد آشوب و توطئه و طغيان ابوالقاسم خان بختياري بود، به محاكمه و توقيف 

ها اما سفير آمريكا يعني هندرسن مكار و دوره ديده با كادر وسيع جاسوسي سفارت آمريكا همه اين خالء. بكشاند
ز نسبت به سياست آيزنهاور و حسن نيت هندرسن اميدوار تأسف در اين است كه دكتر مصدق هنو. كردرا پر مي

اعتنايي به دولت ايران و يا به قولي اشاعه اين فكر در جهان كه با آنكه جان فاستر دالس بعنوان اعتراض و بي. بود
ان كرد، به ايرايران امنيت وجود ندارد، به خاورميانه مسافرت كرده بود و از عراق و سوريه و مصر ديدن ميدر 

وزير خارجه از من  «اما سفير مكار آمريكا پيام سالوسانه جان فاستر دالس را به مصدق رساند كه حاكي بود،. نيامد
هايي كه از نظر وقت دارند مانع شده كه در اين مسافرت از ايران مالقات و خواستند به اطالع جنابعالي برسانم كه محدوديت
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ايشان اميدوارند در فرصت ديگري كه وقت بيشتري در اختيار داشته باشند .  قرار دهندحضوراً مسائل مورد عالقه را مورد بحث
 :و در ذيل همين گزارش آمده است 223.»از ايران ديدن نمايند

مصدق ضمن .  مه گزارش داد كه روز قبل مصدق را ديده و پيام وزير خارجه را به وي تسليم كرده است26 هندرسن در -1«
سوق دادن ايران به هرج و مرج . قيده كرد كه انگليس و شوروي سياست مشابهي نسبت به ايران دارندابراز تشكر اظهار ع
بنابر اين اميدوار است هندرسن هنگامي كه در ماه ژوئن براي مشورت به واشنگتن خواهد رفت، منتهاي . سياسي و اقتصادي

 سياسي و اقتصادي كشور و تالش در رفع هرج و مرج و هايي را كه او در ثباتكوشش خود را بنمايد كه جدي بودن دشواري
اگر اين گزارش سفير    224.»)4535تلگرام (باشد به مقامات آمريكايي تفهيم كندكمونيسم و سلطه انگليس با آن رو به رو مي

 بايست به حال، مبارزين واقعي نهضت ملي ميبودميها و نظرات مصدق چنين اقعاً حرفوآمريكا درست باشد و 
لوحانه اميدوار به كمك آمريكا است و اي دارند كه هنوز سادهگريستند كه چنين رئيس دولت و كابينهملت ايران مي

 .آيد مرداد فرود مي28دهد و چنين است كه صاعقه شوروي و انگليس را در يك رديف قرار مي

اما اسنادي كه پس از . حرمانه داشت ساعت مالقات م5/1هندرسن قبل از مسافرت به آمريكا با آيت اهللا كاشاني 
 كه 1332 منتشر شده است، حكايت دارد كه هندرسن قبل از مسافرت به آمريكا در تابستان 57 بهمن 22ب الانق

 عازم سفر بود، با شاه مالقات محرمانه كرده »كودتا«براي شركت در تصميم گيري نهايي براي اجراي طرح آژاكس 
 در كتاب اسناد روابط خارجي موجود 328اما قبل از آن به سندي كه به شماره . شداست كه سند آن نوشته خواهد 

 .توجه كنيد. است و داللت بر اعالم حمايت قطعي چرچيل از شخص شاه دارد

 ايران در سفارت به خارجه وزير مقام قائم از
 سفارت ، سفارت آن 4474 گرامتل به عطف 3067 ظهر از بعد 15/5 ساعت 1953 مه 28 واشنگتن -فوري -محرمانه خيلي

 خارجه وزارت اطالع به «. است كرده تسليم وزارت اين به ابالغ براي و دريافت چرچيل از را زير پيام واشنگتن در انگليس
 دست از را قدرتش شاه كه شد خواهيم متأسف بسيار كنيم نمي دخالت ايران سياسي امور در ما كه حالي در كه برسانيد آمريكا
 بگويد و بدهد شاه به را تضمين اين بتواند هندرسن ي آقا شايد. شود كشور ترك به ناچار يا و بدهد استعفا مقامش از اي داده
 اسميت بيدل. است فرستاده من شخص را پيام اين
 .است كرده پاراف و تهيه ريچاردز را تلگرام اين نويس پيش

 مالقات شاه فرستاده يك با مه 17 در كه بود داده رشگزا خارجه وزارت به مه 20 مورخ 4474 درتلگرام هندرسن
 هندرسن بود كرده تقاضا و است نگران خودش به نسبت ها انگليسي نظر از شاه كه بود داشته اظهار وي و كرده
 از قبل هندرسن بنابراين. شود جويا خصوص اين در را ها انگليسي نظر ژوئن اوايل در واشنگتن به عزيمت از قبل

  :است چنين گزارش سفير و بود كرده محرمانه مالقات شاه با تهران از حركت
  خارجه وزارت به ايران در سفير از
 )1332 خرداد 9 (بعدازظهر 1 ساعت 1953 مه 30 تهران -فوري -سري كلي به

                                           
 گزارش سـفير آمريكـا   1953 مه   25 ، مورخه    327 اسناد روابط خارجي آمريكا درباره نهضت ملي شدن نفت، سند شماره             -223
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 صورت كاخ باغ در اتمالق بماند محرمانه مذاكرات اينكه براي. انجاميد طول به دقيقه هشتاد شاه با من صبح امروز  مذاكرات-1
  *.گرفت

 مطئمن خودش به نسبت ها انگليسي نظر درباره او كه است اين من استنباط كه گفتم شاه به مقدماتي تعارفات تبادل از  پس-2
 من به چرچيل آقاي كه كنم نظر اظهار توانم مي و آورم بعمل كاشف زمينه اين در كه ام داده اجازه خودم به بنابراين. نيست
 بسيار ها انگليسي شود انداخته بيرون يا كند گيري كناره يا بدهد دست از را اختياراتش شاه اگر كه بگويم است داده هاجاز

 موضع درباره او نگراني گفت شاه. شد جمع خاطر خيلي سخنان اين شنيدن با شاه كه رسيد مي نظر به. شد دنخواه متأسف
 نزديك تماس ها انگليسي با دانند مي همه كه مجلس نمايندگان از تن چند هك است دليل اين به مخصوصاَ ها انگليسي گيري
  225.شود محدود شاه اختيارات كوشند مي كه هستند كساني فعالترين ميان در دارند
 سلطنتش به نسبت انگليس دولت از مجدد وتضمين تعهد و اطمينان آوردن بدست براي فقط شاه هاي بازي اين
 مانند شاه مطيع و آمريكايي عوامل و اي گنجه رفيع، الملك قائم مانند انگليسي مزدور يندهنما چند حضور واال بود

 از شاه فرمان به كه بقائي مظفر و بوده شاه به سرسپرده 1324 هاي سال از اش صريح اقرار به كه مكي حسين
 عبداله دكتر حضور نيز و كرد بيان خاطراتش در را آن اسرار آرامش احمد و داد استعفا قوام دموكرات حزب

 در كه زاده حائري ابوالحسن و بود مشروطه سلطنت نظام به معتقدين از مصدق به ارادتش همه با كه معظمي
 شاه نگراني موجب وجه هيچ به بود، برخاسته مخالفت به مصدق با او مستقيم دستور طبق و شاه با دائمي ارتباط
 كه دربار مقيم قديمي رجال از اي عده چون اما .هستند قدرتش و نتسلط و منافع حافظ آنان كه دانست مي و نبود
 به را سياست جهان انفعال و فعل همه و دانستند مي ها انگليسي كار را نفت كردن ملي جمله از كارها اين همه

 اند لويپه خاندان برانداختن فكر در ها انگليسي كه بودند كرده تلقين شاه به كردند، مي وابسته چرچيل سرانگشت
 را شاه احمد عهد ميرزاولي حسين محمد پسر خواهد مي هم مصدق و قاجاريه خاندان آوردن كار روي درصدد و
 الملك و شكوه و عالء حسين مانند شاه اطرافيان جانب از فقط نه ابلهانه و دروغ فكر اين .بنشاند او جاي به

 ملي وجبهه مصدق با همكاري در اي سابقه كه ظاهرالصالح اشخاص شدبلكه مي تلقين شاه به بهبودي سليمان
 حتي .كردند مي ها انگليسي جانب از وحشتي القاي شاه به گرفتند قرار مصدق مخالف صف در اينك و داشتند
 از مكي حسين هم باز است، شده ثابت مصدق دكتر جانب ز ا هدفي و نيت چنين بودن دروغ كه ها سال از پس
 .است برنداشته تدس ها شبهه القاي گونه اين

 آورده بدست مصدق دكتر با همراهي از را اش آوازه بلند نام و افتخار و شرف و معروفيتش همه كه مكي حسين
 كه سقوط كرد رذالت و دنائت و پستي از حد آن به مصدق دكتر با دشمني در بود، گرفته لقب فداكار سرباز و بود
 بنياد كه معاصر تاريخ مجله با طوالني مصاحبه در هم 57 بهمن بانقال از پس حتي .كرد مي القاآتي چنين شاه به

                                           
 گوش ها اتاق در پشت در مصدق جاسوسي عوامل كه بود مدعي شاه چون .باشد امان در شنود احتمال از آنكه براي -*

 .اند ايستاده
 16 10 ص ،همانجا - 225
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 رجال ترين بدنام با و است شده گذاري نام ايران معاصر تاريخ تخصصي فصلنامه بنام و است آن ناشر مستضعفان
 :گويد مي چنين  *.است مبتذل افتضاحي بحد گاه كه كند مي طوالني هاي مصاحبه پهلوي دوران هاي مانده ته
 ؟ بزند كنار را شاه خواست مي واقعاَ آيا ؟ بود حد چه تا شاه با مصدق دكتر مخالفت ).مكي ازحسين(  -س
 فرستادند را الدوله صارم ميرزاي اكبر 1331 مرداد اوايل از. بود چنين مطمئناَ و كند كنار بر را شاه خواست مي دكترمصدق -ج
 ميرزا حسن محمد مخصوص طبيب كه صحت دكتر .كند مالقات شاه احمد وليعهد ، ميرزا محمدحسن هاي بچه تابا اروپا به

 سلسله كردن منقرض جهت در مصدق دكتر اقدامات بدانيد مسلم بنابراين. نكردند قبول ميرزا حسن محمد هاي بچه گفت بود،
   226.بود پهلوي
 با مخالفت در را او و كرد مي القاء شاه به اش محرمانه و ، طوالني هاي مالقات در مكي حسين را ها حرف همين
 تشويش موجب القاآت همين و كرد مي تشويق وزيري نخست به زاهدي انتصاب و كودتا با همراهي و مصدق

 پدر سرنوشت به دائماَ كه شاه« .بود برآمده چرچيل شخص از ضمانت و تعهد و اطمينان كسب درصد و بود شده شاه
 مي شور پر و طوفاني را آينده دورنماي آسود نمي خود درباره انگليس نيپنها هاي نقشه تشويش از هرگز و انديشيد مي

 به و دارد همخواني ايم آورده مكي حسين اظهارات از كه آنچه با  نفت آشفته خواب مولف نظر اين  227.»يافت
 و آمريكا خارجه وزارت به ، چرچيل تلگرام كه برآمد چرچيل از تضمين كسب درصدد هندرسن توسط جهت اين
 با اش محرمانه مالقات در هندرسن را تضمين همان و رسيد هندرسن بدست ايران در آمريكا سفارت به آنجا از

 ادامه در .شد شاه خوشحالي موجب هندرسن تصريح به كه نمود ابالغ شاه به را چرچيل نامه امان و كرد مطرح شاه
  :نويسد مي هندرسن ، گزارش آن
 آيا .كند  بيان وزيري نخست سمت به زاهدي سرلشگر شدن نامزد درباره رودربايستي بدون را نظرش مايلم كه گفتم شاه به -3

 با .نيست آنچناني روشنفكر غول يك زاهدي سرلشگر او نظر به كه گفت شاه نيست؟ يا هست شاه قبول مورد زاهدي سرلشگر
 با -ب. برسد قدرت به پارلماني و قانوني راه از بايد -الف. بپذيرد وزيري نخست به را او شرط سه با است حاضر وجود اين

 جداگانه يا متفقاَ انگليس و آمريكا نيز و باشد انگليس و آمريكا قبول مورد  بايد-ح. برسد قدرت به سياسي گسترده پشتيباني
 از اي نقشه نههيچگو اگر كه دهد مي اوترجيح .بدهند اقتصادي كمك و پول كالني مقادير جديد دولت به بالفاصله باشند حاضر
 .ندهد تغيير را دولت اصالَ ، باشد نشده طرح جديد دولت به اساسي اقتصادي كمك و اضطراري مالي يك كمك براي پيش

 موافقت زاهدي سرپرستي به جديد دولت يك كارآمدن روي با ها انگليسي كه است اين من احساس كه گفتم شاه به -4
 .كرد خواهد مستمر و كامل پشتيباني زاهدي از شاه شوند مطئمن براينكه مشروط كرد، خواهند

 پشتيباني از و است شده عوض شاه رأي كه بفهمند آخر دقيقه در و شوند زاهدي از حمايت كار به دست انگليس و آمريكا اگر
 را شرايطي ولي داد نخواهد تغيير را نظرش كه ورزيد اصرار شاه. بود خواهد بار مصيبت ايران براي است، كشيده دست زاهدي

 .شود درك روشني به بايد است، كرده مطرح كه
                                           

 - خطيبي حسين دكتر -سالور عباس - كاللي تيمور امير - پور والي شاهپور - يمك حسين با طوالني مصاحبه مانند -* 
  .نفيسي احمد - دهقان علي - سرخ خورشيد و العمرشير مادام ومديرعامل پهلوي شمس پيشكار

 سينح با گفتگو ،ايران معاصر تاريخ مطالعات موسسه ،1376 بهار اول شماره اول سال ،ايران معاصر تاريخ فصلنامه - 226
 191 ص ،مكي

 724 ص ،نفت آشفته خواب - 227
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 :ميكند اعالم وصريحاَ است كرده را نمايي مظلوم نهايت شاه مالقات اين در
 را ارتش تحوالت به مربوط هاي گزارش ديگر .است درآمده تحمل غيرقابل صورتي به ارتش با وي كنوني روابط گفت شاه -8

 آميز تحقير برايش بسيار احوالي و اوضاع چنين در .بيايند ديدارش به كنند نمي جرأت ديگر ارتش افسران. كند نمي دريافت
 سفر خارج به عربستان وليعهد با ديدار براي ژوئيه درماه است مايل نكند تغيير اوضاع كه صورتي در. بماند ايران در كه است
 .كند
 گفت خواهد اميني به او. كرد خواهد پرسش وي از امروز ايگفتگوه خصوص در دربار وزير كفيل اميني دارد يقين گفت شاه
 به مضافاَ گفت شاه . ام داده توضيحاتي نيست مطرح ديگر نفت مسئله اينكه درباره همچنين و كراچي به مسافرتم درباره من كه

 تا پذيراست انجام تر انآس مراتب به مصدق دكتر خود با نفت مسئله حل او عقيده به است گفته سفير به كه گفت خواهد اميني
 ابراز را خود اميد كه گفت خواهد اميني به همچنين. آيد بعمل خصوص اين در تالشي هرگونه است اميدوار و بعدي دولت
 كرد خواهد عرضه ايران به را خود مالي و اقتصادي متحدكمك اياالت .نشود يافت نفت مسئله براي حلي  راه اينكه ولو داشته

 .بگذراند سر از نحوي به را فعلي بحران بتواند تا
 هندرسن

 228.فرستاد بايرود جهت مارس 30 مورخه گزارش در را مذاكرات اين تفصيلي گزارش هندرسن -
 اخراج از بعد زمان اين كه دربار وزير كفيل اميني ابوالقاسم به كه گذارند مي قرار يكديگر تباني با شاه و هندرسن
 حرف همين هم اميني ابوالقاسم و  *بزند وحقه دهد گزارش دروغ داشت، باطارت مصدق با دربار از عالء حسين

 هم مصدق دكتر به تهران در خود اقامت آخر روزهاي در آمريكا سفير طرفي از .دهد مي گزارش مصدق به را ها
 به هندرسن. دارد مي نگه رجاء و خوف حالت در و كند مي آمريكا كمك به اميدوار هم را او و زند مي حقه

 هندرسن توسط مستقيمي محرمانه نامه مصدق كه است حاكي خارجه وزارت اسناد و رود مي مصدق دكتر مالقات
 روزنامه اختيار در و نشود فاش نامه مفاد كه بود كرده خواهش آمريكا سفير از موكداَ و است نوشته ايزنهاور به

 خارجه وزارت در ايران مستقيم مسئول كه آمريكا خارجه وزارت معاون بايرود هانري گزارش .نگيرد قرار نگاران
 شماره سند و دهد مي مصدق دكتر محرمانه نامه از گزارشي آيزنهاور به بود، آمريكا ملي امنيت شوراي و آمريكا

 .كنيد توجه كند مي ترسيم آنرا با مقابله راه و دارد نامه مفاد از حكايت آمريكا خارجي روابط اسناد 330
 آمريكا خارجه وزير به بايرود آفريقا و جنوبي آسياي ، نزديك خاور امور در خارجه زارتو معاون گزارش
 1953 ژوئيه 5 واشنگتن -محرمانه خيلي

 آيزنهاور جمهور رئيس به مصدق دكتر نامه موضوع
 به ژوئن 5 در دهمتح اياالت سفير هندرسن كه را آيزنهاور آمريكا جمهور رئيس به ايران وزير نخست مصدق دكتر نامه رونوشت

 داشته اظهار سفير به نامه اين تسليم هنگام مصدق دكتر. كنيد مي مالحظه پيوست به است، كرده تقديم جمهوري رياست دفتر
 .است زير شرح به نامه مطالب رئوس. بود خواهد تأسف مايه بسيار شود فاش آن مفاد اگر كه
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 .است شده رو به رو انگليس هاي عاليتف و رفتار نتيجه در ايران كه ادعايي مشكالت  شرح-1
 عبارت آن از جلوگيري وسيله تنها كه ايران اقتصادي و مالي اوضاع بيشتر خرابي احتمالي پيامدهاي از شديد نگراني ابراز -2

  .متحده اياالت جانب از مؤثر و فوري كمك اعطاي ) ب ( نفت فروش موانع كردن برطرف ) الف ( از است
  مؤثر و فوري كمك اعطاي تقاضاي نيست نفت فروش موانع كردن برطرف به قادر متحده اياالت دولت كه صورتي در -3

 :دارد حكايت گزارش اين نويس زير
 .است كرده تهيه ريچاردز را گزارش  اين-1
 تعيين نژوئ 19 نشست در كه بود سياسي مشي خط راستاي در ، شد تسليم مصدق به 1953 ژوئيه 3 در كه آيزنهاور  پاسخ-2

 .كنيد مالحظه را 332 شماره سند شد
 ، ريحادرز ، جرينگان ، راينور ، شتنرل ، بودي ، مايتوز حضور با ژوئن 19 در كه مذاكراتي جلسه صورت موجب به -3

 مصدق نامه به جمهوري رئيس پاسخ نويس پيش كه شد گرفته تصميم گرديد تشكيل خارجه وزارت در هندرسن و استاتسمن
 متحده اياالت تا نكند خراب را پلها همه ولي كند رد را مؤثر فوري كمك تقاضاي مؤدبانه كه شود تهيه مضمون اين با بايد

 229.بكند ايران در دولتي هر به اقتصادي و مالي كمك ديگري تاريخ در بعداَ بتواند
 براي خداحافظي ظوربمن مصدق دكتر با مالقات و كاشاني اله آيت و شاه با محرمانه مذاكرات از پس هندرسن

 به زدن حقه و كردن خام و مؤثر فوري مالي كمك اخذ براي مصدق دكتر به اميدواري دادن و مرخصي به رفتن
 قصد به را تهران 1332 ماه خرداد دهم تاريخ در ، مصدق مخالفين با خود هاي بست و بند كردن محكم و مصدق

 نهايي تصميم و بود شده فراهم تهران در مصدق كردن ساقط يبرا ها زمينه همه تاريخ اين در. كرد ترك واشنگتن
 نهايي بررسي جلسه در شركت براي هندرسن حقيقت در. شد مي گرفته واشنگتن در بايست مي كردن ساقط براي
 .ساليانه مرخصي از استفاده بهانه تحت آنهم رفت مي آمريكا به آژاكس طرح
. نوشت آيزنهاور ژنرال به اي نامه آمريكا به هندرسن حركت از پيش روز سه دو مصدق موجود اسناد بنابه

-مي او. بود كرده نامه اين بودن محرمانه به تأكيد صالح پاشا علي حضور در هندرسن به مصدق دكتر مخصوصاَ

 آمريكا دولت به مصدق بينانه خوش و جا بي اميدواري همه آن به مردم توده شود فاش نامه متن اگر كه دانست
 و هندرسن به مكرر در مكرر آن ماندن محرمانه در كه هم نامه آن پاسخ اگر و شد خواهند خشمگين و عصباني

 ناپذير برگشت و سخت بحران به مصدق دولت كار شود، منتشر و باشد منفي بود، كرده تأكيد صالح پاشا علي
 به و عمد به آيزنهاور را صدقم دكتر نامه پاسخ. كرد خواهند شديدتر را حمالت ، دولت مخالفين و رسيد خواهد
 علي مستقيمي محرمانه و فوري نامه چنان .انداخت تعويق به تيرماه 12 تا مصدق مخالفين موقعيت تحكيم منظور
 اما .شد مي داده فوريت به مستقلي كشور وزير نخست يك شئون شايسته و مناسب پاسخ با بايست مي االصول
 است 1332 خرداد 10 تاريخ به كه مصدق نامه اصل. انداخت تعويق به ار مصدق نامه به پاسخ عمد به آيزنهاور
 سفارت كاردار توسط تيرماه 12 تاريخ در آيزنهاور پاسخ اما .رسيد آيزنهاور به خرداد 11 تاريخ در هندرسن توسط
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 بود آن سخپا و آمد بعمل تعويق و تعلل مصدق نامه به پاسخ در يكماه از بيش يعني .شد تسليم مصدق به آمريكا
 *.كند فصل و حل انگستان با را نفت مشكالت بايد و است معذور مصدق دولت به كمك از آمريكا دولت كه

 مصدق دولت موقعيت ها نامه اين انتشار و است شده منتشر 1332 تير 20 مورخه اطالعات روزنامه در هاآن نامه
. شد)1332 مرداد27 (مالقات روز اولين در هندرسن به مصدق شديد اعتراض موجب و كرد متزلزل شدت به را

 مالي كمك ايران به اگر كه بود آمريكا دولت به التجاء و التماس و تكراري هاي درخواست همان مصدق نامه
 . رود مي فرو كمونيسم كام در ايران و شد خواهد غرق اقتصادي مشكالت بار زير دولت نشود، مؤثر و فوري
 مي آموزي دانش هر را امپرياليستي دولت آن گري توطئه كه دولتي از لوحانه هساد هاي درخواست تكرار همان

 ضد و ضدملي هاي نشانه بروز همه آن از پس كه بود ايران ملت براي بدبختي و شوربختي نهايت اين و دانست
 و مردم حدمت نيروي به توجه از و بود شده آمريكا دامان به دست مصدق هم باز هندرسن، و آيزنهاور از مصدقي
 اقدامات و ايزنهاور ژنرال درگاه به اميد چشم عاجزانه و كرد مي امتناع سرسختانه شمالي همسايه از گرفتن كمك
 سفارت مشاور و مترجم صالح پاشا علي توسط عمده طور به آن انتشار و ايزنهاور پاسخ. بود دوخته آمريكا سفير

 مخالفين  كيهان و هاخواندني و ميراشرافي »آتش« روزنامه در آن تردهگس انتشار آن از پس و »داد« روزنامه به آمريكا
 سيد و طاهري دكتر و مظفربقائي مانند مصدقي ضد مداران سياست و ارتشي گران توطئه و مجلس در را مصدق

 تأثير اين. اميدواركرد و خوشحال را كاشاني هواداران و اسالم فداييان و رشيديان دسته دارو و طباطبايي ضياءالدين
 .است شده منعكس كامالَ خارجه وزارت به ايران در آمريكا سفارت كاردار درگزارش ها نامه افشاي مخرب
 332 شماره

 ژوئيه13 تهران * خارجه وزارت به) ماتسيون (ايران در كاردار از : محرمانه
 اين عمومي نظر . ام داشته مطلع ايرانيان با گوگفت چندين ، است شده منتشر آيزنهاور و مصدق بين متبادله هاي نامه كه وقتي از

 . است كرده كمك ايران به نسبت آمريكا سياست شدن روشن به و بوده درستي كار ها نامه انتشار كه است
 بر مصدق مخالفان. نمايد تالفي را آمريكا » تودهني « كه كنند نفوذ اعمال او بر مصدق گراي افراط مشاوران كه دارند بيم ليكن

 .افزود خواهد دولت هاي ناراحتي به موضوع اين شك وبدون شده تر قوي ها دستشاننامه مبادله انتشار با كه باورند ينا
 در. نشد تشكيل نصاب حد به نرسيدن علت به ، دهد جلسه تشكيل ژوئيه 12 در وزير نخست تقاضاي به بود قرار كه مجلس
 ، بود طوس افشار قاتالن شكنجه از  **زهري استيضاح به دادن پاسخ نظورم به كه ژوئيه 14 جلسه در حضور از دولت مقابل

 بايد است بيمار مصدق دكتر اگر (بود گفته ژوئيه 9 جلسه در كه ميراشرافي آميز توهين بيانات از تا كرد اعالم و كرد خودداري
 230.يافت نخواهد حضور مجلس جلسات در نشود خواهي معذرت) برود دارالمجانين به

                                           
ف مصطفي فاتح آمـده      كتاب پنجاه سال نفت ايران تالي      659 و   658 و   657هاي دكتر مصدق و آيزنهاور در ص ص          متن نامه  -*

  .است
 .گرديد ارسال ، اصفهان ، مشهد ، تبريز در آمريكا هاي كنسولگري به سياسي پست با و شده مخابره نيز لندن به -* 
 پاك سرلشگر و 2 ركن رئيس پاكروان سرهنگ و بقائي دكتر غار يار و بقائي زحمتكشان حزب رهبر عضو زهري علي - **

 . بود اناير ساواك رئيس بعدي روان
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 آمده آيزنهاور جواب و آيزنهاور به مصدق محرمانه نامه انتشار چگونگي آن نويس زير در گزارش اين ادامه در
 .....شود مي نقل كه است

 جمهور رئيس نامه چكيده آسوشيتدپرس خبرگزاري كه داد گزارش كشور آن خارجه وزارت به ژوئيه 8 در آمريكا  سفارت-2
 در را خبر اين كه صورتي در كرد توصيه و است آورده دست به شده واصل تهران به نژوئ 30 در كه را مصدق به آيزنهاور
 در آمريكا سفارت . گردد منتشر واشنگتن و تهران در همزمان متبادله هاي نامه اصل است بهتر كند منتشر تهران هاي روزنامه
 كه كرده موافقت است شده ناراحت ها نامه كردن درز از محسوسي نحو به كه حالي در مصدق داد گزارش ژوئيه 9 در تهران
 231.شود منتشر ها نامه

 

 مجلس در زاهدي  سرلشگر-6
 راديو و. كرد احضار را او اي اعالميه طي دولت بود، علني توس افشار قتل توطئه در زاهدي سرلشگر دست چون
 به را خود ساعت 48 ظرف در كه است خواهشمند زاهدي اله فضل بازنشسته سرلشگر تيمسار از« : كرد اعالم تهران

 مقام يك قتل مظان در كه كسي به آميز احترام و مودبانه احضاريه چنين  232.»بنمايد معرفي تهران نظامي فرمانداري
 بالفاصله زاهدي م كهنوشتي. بود فرار به دادن مهلت معنيه ب دارد، دولتي ضد توطئه در دستي و است دولتي مهم

 در سكونت براي سنا مجلس سابق  بازرسي و محل اجالسرئيس عمارت و شد آورده مجلس به ميراشرافي توسط
 بعد به آن از و انداخت براه دولت عليه جديدي توطئه مركز مجلس در زاهدي كه شد چنين. شد گذاشته اختيارش

 مجلس خارج با وي رابط وبقائي ميراشرافي  .شدند يم جمع زاهدي اقامت محل در مصدق مخالفين روزه همه
 كشف. شد تر جسورانه مصدق دولت با منفردين گروه همراه مجلس اقليت مخالفت بعد به روز اين از. بودند
 بر طوس افشار قتل جريان كه تأثيري و آورد بعمل مخالفين عليه دولت كه وسيعي وتبليغات طوس افشار جسد
 سلب اليحه مصدق دكتر . كرد پريشان كامال را دربار ،گرديد توطئه شدن فاش به منجر و گذاشت مردم تودة

 طي و داد مجلس تشكيل به امر دولت و مردم توده فشار زير كاشاني اله آيت و داد مجلس به را بقائي مصونيت
 مي تشكيل ماه دو زا بعد كه اي جلسه اولين در اما .كرد دعوت مجلس در حضور براي نمايندگان از اي اعالميه
 در كرمان نماينده روحي علي حضور حادثه علت و خورد بهم مجلس ميراشرافي جوئي عربده ميان در ،گرديد
 مضروب شديداً را روحي علي وي تحريك به ميراشرافي و بود حادثه اين عامل بقائي مظفر دكتر. بود علني جلسه
 بخاطر زماني كه پارلماني ماهر بندباز اين ، است كرمان مايندهن كه بود مدعي بقائي. انداخت بيرون جلسه واز كرد

 براي ،كشيد مي يدك را تهران و كرمان نمايندگي عنوان دو مجلس به اي توده نمايندگان ورود از جلوگيري
 كه شد ومدعي داد استعفا تهران نمايندگي از ،بود مصدق طرفدار كه كرمان سوم نمايندة روحي ورود از جلوگيري

 8 هيأت طرح تصويب براي را راه مجلس در مصدق مخالفين نمائي قدرت. است كرمان شهر نماينده چنان هم
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 و اوضاع چنين در. شد تعطيل دوباره مجلس و بست كامال بقائي دكتر مصونيت سلب اليحه به رسيدگي و نفري
 حادثه و انحرافي هاي جنجال و هياهو چنين زير در كه شد داده هشدار ايران تودة حزب طرف از نامساعدي احوال
 در ، است تكوين شرف در اي خائنانه كودتاي« و است شده چيده دولت كردن ساقط برنامه ، انگيز هيجان هاي سازي

. بشكنيد هم در را جنايتكاران توطئه و باشيد هوشيار مردم. دارند شركت امپرياليسم سرشناس مزدوران از اي عده كودتا اين
 مقدمه. اند كرده تنظيم عالء يا زاهدي آوردن كار روي و فعلي دولت كردن ساقط منظور به را اي خائنانه ايكودت اجراي طرح

 233.»باشيد هوشيار مردم است شده چيده انحرافي هاي توطئه و زدوخوردها و آشوب آيجاد با كودتائي چنين اجراي
 زدو منظور به هائي نقشه بعد به روز مانه از زيرا. داشت حقيقت كامالَ و بود دلسوزي سر از هشدارها اين

 اوباش و اراذل از گروهي بروجرد و شيراز و تبريز در مجدداَ و درآمد اجراء مرحله به ايران در سراسري خوردهاي
 خانه و مصدق طرفداران كلوپ به تبريز »پرستان شاه جمعيت« و شيرازي نورالدين آقاسيد »برادران جمعيت« مانند
 طرح و برنامه و يافت ادامه مصدق عليه امان بي بطور حوادث وسير كردند حمله استعمار ضد ملي وجمعيت صلح
 كينه طوس افشار قتل. شد مي اجراء گوناگون هاي نقشه و ترفندها در ، شود داده امان نبايد مصدق به كه ايدن

 توطئه در عالء حسين بمانند كه دربار وزارت كفيل اميني ابوالقاسم. كرد بيشتر دربار به را مردم تودة وعداوت
 فشار زير. كند نشيني عقب قدري كه كرد انديشي مصلحت معدوم شاه به ، كرد نمي شركت مصدق براندازي
 دندگي يك و مردم تودة فشار زير و كرد موافقت دولت به سلطنتي امالك واگذاري به شاه دربار مصدق، دولت
 . شد داده رضايت علني جلسه تشكيل به و كردند مراجعت قم زا جمعي دسته مجلس اقليت باالخره مصدق دكتر

 نتوانست قم در آذربايجان بزرگ هاي مالك حميديه و بهادري و زاده حائري رهبري به مجلس اقليت توقف
 بهيچوجه بروجردي اله آيت مرحوم. كند برآورده آنان ملي ضد هاي هدف و اميال به نسبت را علماء علني حمايت
 قم مردم تودة لعنت و خشم با روز هر كه اقليت و نشد مصدق دولت عليه آشكار و علني گيري ضعمو به راضي
 .كردند مراجعت تهران به ناچار بودند، مواجه
 طرح تصويب و مجلس جلسات علني تشكيل براي شهرستانها و تهران در كه مستمري تظاهرات و مردم تودة فشار
 افشار قتل توطئه شدن مالء بر و كرد نشيني عقب به وادار را دربار اقليت رالظاه علي شد، مي پا بر نفره 8 هيأت
 از بيش. كرد پريشان را مجلس اقليت و دربار ، گذاشت جامعه بر بيرحمانه قتل اين مظلوميت كه تأثيري و طوس
 دكتر يتمصون سلب اليحه ودولت قرارگرفت توقيف معرض در ايران چاقوكشان حزب ليدر بقائي مظفر دكتر همه
 قرار رسيدگي مورد مجلس دادگستري كميسيون در دادگستري وزير درخواست. كرد تقديم مجلس به را بقائي
 حجت مماشات و حالي وبي كردند كميسيون دادگستري اعضاي از اي عده كه با كارشكني و تعللي و گرفت
 مماشات همين. انداخت تعويق به را بقائي دستگيري كار دادگستري كميسيون رئيس ميالني ابراهيم سيد االسالم
 در و بيفزايد مصدق طرفداران نمايندگان و دولت عليه خود تهاجم شدت بر مجلس اقليت كه شد موجب ها وتعلل
 محمود مرحوم و كردند تبديل زورخانه گود به را مجلس آبادي قنات شمس و ميراشرافي پي در پي جلسه چند

 قنات شمس و ميراشرافي شديد واهانت وشتم ضرب مورد مجلس يسرئ نايب رضوي احمد مهندس و نريمان
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 تعطيل روز ده بمدت را مجلس تا داد مجلس رئيس بدست را الزم بهانه بازيها الت اين وهمه گرفتند قرار آبادي
 .كند
 دامنه گسترش و مجلس در زاهدي سرلشگر نمائي قدرت ، مجلس اقليت هاي جوئي عربده ، افشارطوس قتل

 ديپلماسي بدست را الزم بهانه همه و همه ملي و دموكراتيك مراكز به دربار طرفداران هجوم و حمله و آشوب
 وزير جان فاستردالس خودداري و نمايد اعالم اعتبار بي را مصدق دولت مستقيم غير و تلويحي بطور تا داد آمريكا
 آمريكا دولت كه كرد تفهيم مصدق دكتر الفينمخ به »امنيت عدم« بهانه به ايران به مسافرت از آمريكا خارجه امور
 دكتر مخالفين همه براي شد سبزي چراغ همين. است   برداشته مصدق دولت پشتيباني از دست قطع بطور و كامال

 ترتيب بدين. شود تشكيل ملي حكومت عليه واحدي وجبهه كنند تر محكم وي دولت عليه را خود اتحاد تا مصدق
 محفل ، پرست شاه ،احزاب بازنشسته افسران كانون از متشكل متحد قوي جبهة يك 1332 ماه ارديبهشت اواخر در

ملي تحت زعامت آيت  شوراي مجلس اقليت ، اخوت انجمن و فراماسون لژ ، طباطبائي ضياءالدين سيد گر توطئه
 قائم و دماوندي مدمعت و مانندكهبد ، قافله رفيق هم و بودند دزد شريك هم كه منفردين از وگروهي اله كاشاني

 آقا و تهران در نوري بهاءالدين شيخ و بهبهاني محمد سيد رهبري به درباري يعلماء از گروهي ، رفيع الملك مقام
 به آهنگ هم و نواخت يك بطور مصدق دولت عليه ، درباري نگاران روزنامه و شيراز در شيرازي نورالدين سيد

 بطور مصدق ملي حكومت مدافعين صف ، مصدق دكتر مخالفين ستردهگ اتحاد اين مقابل در. زدند دست فعاليت
 زدو گاه و قلمي هاي بحث و جر و ها مخالفت از گذشته. بود متزلزل و ضعيف و پراكنده و متشتت انگيزي تأثر

 داخل در بندي دسته و رقابت ، كرد مي بروز ها سومي نيروي و ها نخشبي و ها ايراني حزب بين كه خوردهائي
 شايگان و نريمان و فاطمي گروه با معظمي دكتر باند. بود علني بسيار ملي نهضت فراكسيون و مصدق دكتر نهكابي

 اقدامات از بسياري با سنجابي كريم دكتر و داشتند رهبري داعيه خود حسيبي و زاده زيرك و بودند مخالف سخت
 براثر نريمان محمود مرحوم. شد مي رارتك ايران حزب داخل در ها بازي باند همين . بود مخالف مصدق دولت
 توطئه شدن برمال از پس فقط و بود كرده قطع ملي نهضت فراكسيون با را خود روابط مدتها ها كشمكش همين

 كه اين با. ماند باقي وي همراه مصدق دكتر توقيف لحظات آخرين تا و آمد مصدق خانه به مرداد 25 كودتاي
 تالش آمريكا در ايران كبير سفير صالح اللهيار بود، شده علني مصدق دولت با آمريكا حكومت دشمني و عداوت

 اين در آمريكا دموكرات حزب عضو سناتورهاي از گروهي. كند جلب را دالس و آيزنهاور حمايت تا كرد مي
 .است شنيده صالح اللهيار مرحوم از را موضوع اين و نگارنده بودند همراه صالح با تالش
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 »راديكاليسم در دولت مصدق«

 
 
 
 
 

 دربار وابستگان هياهوي و ايران تودة حزب بودن قانوني  اعالم-1
 آسمان به ربقائيمظف و آبادي قنات شمس حلقوم از مصدق دكتر شدن اي توده فرياد كه 32 سال ماه ارديبهشت در
 و چركين سفره در آسماني مائده بمانند كه بهانه اين. داد آمريكا سفارت مزدوران بدست الزم بهانه ، رسيد مي

 رهبران دخالت عدم مورد در تهران 12 شعبه بازپرس ورأي نظر اعالم موضوع همان ، افتاد ها بقائي فساد به آلوده
 رأي كه است اين حقيقت. بود ايران تودة حزب بودن قانوني اعالم و شاه رترو توطئه در ايران تودة حزب فعالين و

 ربطي هيچ و بود ايران تودة حزب وكالي ساله چهار تالش يك حاصل و شده صادر 31 سال ماه دي در بازپرس
 .نداشت مصدق دكتر دولت به
 ايران تودة حزب وكالي شتال شاه نظامي محكمه در ايران تودة حزب وفعالين رهبران شدن محكوم فرداي از

 دادگاه 2 شعبه در بار چهار ، كشور عالي ديوان در بار پنج پرونده آن بطوريكه. يافت ادامه پيگير و مستمر بطور
 قرار رسيدگي مورد تهران دادسراي 12 و 15 شعبه در بار چهار ، استيناف دادگاه 2 شعبه در يكبار ، جنائي عالي

 و غياثي عبدالمجيد آقايان عضويت و قضائي اله حشمت برياست كشور عالي نديوا 5 شعبه باالخره و گرفت
 جنائي دادگاه و كرد صادر را نظامي دادگاه صالحيت عدم قرار 20/1/1329 مورخ حكم طبق آدم بني حسينعلي
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 ترور واقعه در ايران تودة حزب رهبران دخالت اتهام صحت عدم مسئله بر عالوه. دانست رسيدگي مرجع را تهران
 ، ايران تودة حزب بر رضاخاني  1310 سياه قانون انطباق و ايران تودة حزب بودن اشتراكي اتهام موضوع شاه،
 فرض بر كه داد رأي كشور عالي ديوان 5 شعبه و باالخره گرفت قرار قضائي مختلف مراجع بحث مورد مدتها

 حتي ايران تودة حزب زيرا ، نيست ظامين فرمانداري محاكم صالحيت در آن به رسيدگي اتهاماتي چنين صحت
 بهر. است داشته وزير و وكيل مجريه قوة و مقننه قوه در و بوده علني فعاليت داراي قانون آن تصويب از پس

 12 شعبه بازپرس مهاجر اشرف علي آقاي باالخره و داشت ادامه سال چند مدت قضائي هاي كشمكش اين صورت
 تاريخ در و صادر را متهمين نفر 23 هر تعقيب منع قرار 6/10/31 تاريخ در وندهپر مطالعه از پس تهران دادسراي

 .گرفت قرار تهران دادسراي داديار اياغ قزل آقاي موافقت مورد 24/12/31
 تودة حزب مدافع وكيل. است خارج كتاب اين گنجايش از آن نقل و بوده ومشروح مفصل بسيار قرار اين متن
 پرونده« :صريحاَ نوشت تهران دادسراي داديار و كرد رويت 27/12/31 تاريخ در را دادسرا رقرا ، هرمز محمود ايران

 و قرار در معرفي متهمين تعقيب منع به بازپرس آقاي قرار خصوص در پرونده محتويات مجموعه به توجه با ، گرديد مالحظه
. دارند معمول قانوني اقدام مقررات طبق تا رسد مي بازپرس آقاي نظر به پرونده و شود مي موافقت نتيجتاَ آنان انتسابي اتهامات

 و رسيدگي نيز مأمورين عمليات از زندانيان از اي پاره شكايت خصوص در ضمناَ. زندان به نتيجه اعالم لحاظ از بخصوص
 »24/12/31  -اياغ قزل دادسرا داديار -.  فرمايند نظر اظهار
 اول شكسته پا و دست و مغرضانه بطور ، بود ايران تودة حزب ساله چند تالش حاصل كه قضائي صرفاَ جريان اين
 مغرضانه تفسير با »كيهان« روزنامه در وسپس شد منتشر ايران مردم آزادي جمعيت ارگان »ايران مردم« روزنامه در بار
 ها اي هتود را مصدق حكومت كه بلند شد مخالفين فرياد يكباره و رسيد بچاپ آميز تحريك حواشي و اخبار و

 !شود مي كمونيسيتي ايران فردا از و است شده يكي توده حزب با مصدق و كنند مي اداره
 آنچنان ، بودند دولت مخالف هاي روزنامه همگي كه تهران در قد نيم و قد روزنامه 23 خبر اين انتشار فرداي از

 تبلغات زير نسل يك طي كه آنهائي همه و بازرگانان و روحانيون و علماء كه انداختند براه جنجالي و قشرق و بلوا
 طرفداران .شدند زده وحشت  و سراسيمه داشتند، قرار انگليس و آمريكا امپرياليسم كمونيستي ضد و اي توده ضد

 كه تهران دادسراي دادياران از يكي وثوقي ناصر. نكردند پا بر خاك و گرد دولتي ضد بدانديشان از كمتر نيز مصدق
 بيماري به آلوده قاضي همين . انداخت براه جنجال و جار همه از بيش بود، ملكي خليل ومس نيروي حزب عضو
 صرفاَ موضوع يك باالخره ، بود كرده تراشي اشكال تهران دادسراي نظر و رأي اعالم در بارها كه ستيزي ايتوده

 28 آمريكائي كودتاي جهنمي ماشين كه شرايطي در و كشانيد حزبي هاي جنجال صحنه به را حقوقي و قضائي
 انحرافي و كننده گمراه هاي جنجال و ها بحث ايجاد با خورد،چشم مي به آن نهائي هاي تمرين و افتاده براه مرداد

 .شدند گران توطئه كار تسهيل موجب
 را مكي حسين و بقائي مظفر ، نفت صنعت شدن ملي مبارزه جريان در بارها تهران دادسراي شعب كه است گفتني

 ها تجليل جوان بازپرسان و قضات شهامت و طرفي بي از ها هوچي همين و بودند كرده تبرئه مطبوعاتي جرايم از
 .نداشتند را جوان قضات نظري بي و شهامت ابراز تحمل ديگر ايران تودة حزب دربارة اينك اما .بودند كرده
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 آقايان خوب« :نوشت درستي به فريب وامع كار دغل رنگارنگ كنندگان هياهو همين به خطاب مردم بانگ روزنامه
 قانون ، 1310 خرداد قانون نه مگر اوال ، مي دانيد رضاخان ديكتاتوري مخالف و ملي حكومت استقرار طرفدار را خود كه شما
 اجتماعات و احزاب سركوب وسيله و گذشته دادگستري كميسيون از بلكه ، مجلس از نه آنهم ، رضاخان عهد در سياه

 و احزاب آزادي و لغو بايد ، است دموكراسي و اساسي قانون طرفدار و ملي اگر دولت حاليه اين بنابر و بوده اهانآزاديخو
 مواد با منطبق ايران تودة حزب كه داده راي ، سياه قانون مواد آن اعتبار و صحت فرض به عدليه ثانياً. كند اعالم را اجتماعات

 و ساعد حكومت آثار لغو از بايد باشيد دموكرات شما اگر .ايد شده عصباني و ايد هافتاد بهراس چرا ، نيست هم قانون آن
 آزاد بايد نابجا) اعتضادي ملكه (ذوالفقار حزب فواحش و سومكا كاردكشان شما بنظر چرا. كنيد شادي ايران توده حزب آزادي
 مخفي و قانوني غير ، ماست مملكت اسيسي جريان و حزب ترين متشكل دشمن و دوست بقول كه ايران توده حزب و باشند
 پرداخته و انگليس امپرياليسم توطئه را قصد سوء داستان مكرر امروز باختر روزنامه در مگر فاطمي دكتر آقاي شما .....بماند
 هم مهتدي حتي كه آن طرح در توده حزب سران معاونت و قصد سوء از حاال كه شد چه .ايد نخوانده ساعد و آراء رزم دست
 234.»ترسيد مي مخالفين حمله از آيا..... گوئيد مي سخن گرفت، پس كرد، و اگر نكرد ادعائي چنين
 قنات شمس و ميراشرافي و بقائي مظفر يكطرف از. شد شروع متضاد بظاهر جناح دو از ايران تودة حزب به حمله
 قرار ايران تودة حزب و قمصد به حمله بهانه را بازپرس رأي و نظر همين مجلس بند نيم جلسات در آبادي

 ايران تودة حزب با و است جمهوري به شاهنشاهي رژيم تغيير صدد در مصدق دولت كه بودند مدعي و ميدادند
 و فرهنگ وزارت و دادگستري كه ميكردند فرياد ايران حزب و ملكي خليل ديگر طرف از و است كرده ائتالف
 جلسه در معظمي عبداله كه بود شديد شاه آنچنان رژيم تغيير يهياهو .است گرفته قرار ايها توده دست در ارتش
 با ملي نهضت فراكسيون و ندارد را شاه با ومخالفت رژيم تغيير قصد« :داشت مي اظهار  قرآن به قسم قيد با مجلس علني
 با جداَ اينده،نم يك قانوني قدرت با من خود باشد داشته قصدي چنين مصدق دكتر روزي اگر و است  مخالف رژيم تغيير
 توده اختيار در فرهنگ وزارت و دادگستري اينكه اثبات براي  235.»كرد خواهم مبارزه و مخالفت فكر اين با و ايشان
 شرمانه بي ، كشيد مي دوش به سالها را قضات استقالل حفظ كباده كه دادگستري وزير لطفي عبدالعلي ، نيست ايها
 آموزگار و دبير نفر 57 ساعت 24 ظرف آذر مهدي دكتر و  236.كرد بركنار كار از را اياغ قزل و مهاجر اشرف علي
 *.نمود خدمت منفصل و تبعيد و بركنار كار از را اي توده
 جلسه در تا كرد دعوت نگاران روزنامه و قضات از سوم نيروي معروف ايدئولوگ ملكي خليل ميان اين در

 تودة حزب بودن قانوني غير قطعي مدارك و دالئل و دبهمرسانن حضور )نيروي سوم(زحمتكشان  حزب سخنراني
 كنند صادر ايران تودة حزب عليه قضائي احكام ترتيب چه به و چگونه كه يادبگيرند و بشنوند وي زبان از را ايران

 طورب و علناَ ، دارد قرار امپرياليسم اجتماعي پايگاه دو مقابل در سوم نيروي بود مدعي كه بين خود گنده مرد اين! 
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. بود شده امپرياليسم اجتماعي پايگاه ملكي سوم نيروي حقيقت و در رفت مي آمريكا امپرياليسم طرف به نعل چهار
 در آمريكا امپرياليسم و دربار با انحاء از نحوي به بخش رهائي نهضت اخير سال سي طول در كه كساني همه زيرا
 همين در جملگي شد، مالء بر ايران اسالمي جمهوري حاكميت و انقالب جريان در آنان اسامي و بودند رابطه
 چون كه كرد مي حمله دادگستري قضات به ملكي خليل. بودند شده وتعبيه تهيه و تربيت سوم نيروي پايگاه

 كه بود مدعي وقيحانه او. اند داده شاه ترور و بهمن 15 حادثه متهمين برائت به رأي نيستند شناس كمونيست
 مقامات« كه گفت مي علني ملكي خليل »كند نمي درك است توده حزب جانب از كه را خطري ما دولتي دستگاه متاسفانه«

 237.»هستند بست و بند در توده حزب با مصدق حكومت باالي
و دروغ پرداز  فحاش روزنامه يك بصورت جوادي سيد حاج صدر اصغر علي مديريت به كه سوم نيروي روزنامه
 دولت عليه آبادي قنات شمس و بقائي دكتر آن، مطالب از و شد بقائي مظفر دستيار نبهتري بود، درآمده و مفتري
. كردند مي سند اتخاذ بلشويكي حكومت و كمونيستي كودتاي يك بودن نزديك بر مبني خود نظر تائيد و مصدق
 شد مي بازگو منابر در درباري روحاني اي عده توسط كمونيسم، از وحشت و ترس ايجاد و ها جنجال و هو همين

 كه هيأت اين و رفت منبر به دولت عليه تهران قائميه هيأت رئيس تهراني محمد شيخ رمضان مبارك ماه اول از و
 و گرديد مصدق دولت عليه توطئه مراكز از ، درآمد حجتيه انجمن بصورت و شد يكي مهدويه هيأت با بعدها
 .كرد حمله مصدق دولت هب تهراني محمد شيخ دستگيري خاطر به مجلس در مكي حسين
 عليه »خشم طوفان« عنوان تحت  اسالميهايهئيت و انصاراالئمه بنام مذهبي محفل چند و مهدويه و قائميه هيأت
 فحش جز شد، منتشر دولت مخالف هايروزنامه همه در كه اعالميه اين مطالب. كردند منتشر مصدق اعالميه دكتر

 توجهي قابل مطلب ديكتاتوري و كمونيسم خطر از هوار و داد و مياسال مسائل در گوئي كلي و خواني رجز و
 .كرد مي منتشر تمام تاب و آب با را قائميه هيأت !! مبارزات خبر بقائي مظفر ارگان »شاهد« روزنامه. نداشت
 الفوائت »كمونيسم خطر« القاء »شاهد« روزنامه ويژه به دولت مخالف هاي روزنامه 32 سال تير و خرداد ماههاي
 از خبر روز هر و دادند قرار خود ملي ضد و تخريبي اقدامات لوحه سر را »مصدق دكتر با ايران تودة حزب« موهوم
 ارگان »سوم نيروي« روزنامه كه حالي در. كردند مي منتشر ايران تودة حزب رهبران با مصدق دكتر پنهاني مالقات
 .داد مي انجام دولت از طرفداري لباس در را پراكني زهر همين ملكي، خليل
 با هم ملكي خليل و است توده حزب با مصدق ائتالف رابط ايران قيام روزنامه مدير صدر حسن« كه بود مدعي بقائي دكتر

 گذاشته همكاري قرار و اند كرده آشتي ) خدابنده و لنكراني (توده حزب نمايندگان با مصدق دكتر منزل در وي وساطت
 :نوشت و كرد اعالم ايران تودة حزب مركزي كميته مصوبات مجري را مصدق دكتر »شاهد« روزنامه و  238»اند

 مسلط ها بلشويك اگر .توده حزب مركزي كميته تصميمات مجري ايران ملي وزير نخست مصدق محمد دكتر آقاي جناب«
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 ها كرنسكي و مازاريك و هابنش دكتر سرنوشت به هستند بلشويكي حكومت كن صاف جاده امروز كه آنهائي ، شوند
 239.»بينديشند

 مي القاء مختلف هاي صورت به را وحشت و ترس همين امپرياليستي خبرگزاريهاي گسترده تبليغات زمان اين
 همان. است كمونيستي حكومت يك مصدق دكتر جانشين كه كردند مي عقيده اظهار امپرياليستي مفسرين. كردند
 هاي روزنامه در ملكي خليل و سيدجوادي حاج صدر اصغر علي وي همراه و بقائي دكتر را كننده گمراه اخبار

 دكتر حكومت و تزاري روسيه و چكسلواكي وقايع تاريخ داستان ذكر با و كردند مي تكرار »سوم نيروي« و »شاهد«
 دچار كرنسكي و مازاريك و بنش دكتر سرنوشت به مصدق دكتر كه كردند مي شبهه القاء اكتبر انقالب و بنش

 .است حتمي ايران در شرقي اروپاي وقايع تكرار ، نيايد بعمل وخشن شديد مبارزه كمونيسم با اگر و دش خواهد
 همين است، گرفته قرار نگارنده بررسي و مطالعه مورد و است موجود اينك هم كه ها روزنامه اين مقاالت سرتاسر

 در. كردند مي القاء و ايجاد روحانيون و مصدق دكتر طرفداران دل در را كمونيسم از وحشت و افكنانه نفاق فكر
 قوي جاسوسي و اطالعاتي منابع از كه انگليس خارجه امور وزير ايدن مستر يعني گروه اين حقيقي رهبر حاليكه

 من ، است كمونيستي حكومت ، مصدق جانشين تنها كه نداشتم قبول را استدالل اين من« كه داشت عقيده ، بود برخوردار
 يك توان مي آن با كه حكومتي. بگيرد را او جاي تواند مي بخوبي تري معقول حكومت ، كند سقوط مصدق اگر كه بودم معتقد

 نشان آنرا امور ظواهر كه دارد وجود بازگشت و نرمش حالت نوع يك كشور آن در كه ، ميدانستم بست بخش رضايت قرارداد
 240.»دهد نمي
 توسط مصدق دكتر جانشين رساندن قدرت به و كردن پيدا براي انگليس و آمريكا دولت دو استعماري تالش همه
 مقامات بست بندو« و »توده حزب و مصدق ائتالف«  و »ايران بر كمونيسم تسلط« هياهوي كه مزدوراني و نوكران همان
 قهرمان نوانع به زاهدي كه ديد خواهيم و افتاد مؤثر باالخره بودند، انداخته براه را »ايها توده با مصدق دولت باالي
 .نمود اجنبي تقديم را ايران حيثيت و ثروت منابع همه و نفت سرانجام و كرد حكومت ايران بر كمونيسم با مبارزه

 قرار مردم توده استقبال مورد تهران دادسراي 12 شعبه بازپرس جانب از صادره حكم ها جنجال و جار اين همه با
 مخالف عقايد و آراء به احترام ادعاي و منشي دموكرات و خواهي يآزاد داعيه كه شد ثابت ديگر بار يك و گرفت

 كه آنجا و ندارد اعراب از محلي ، ملي رجال از بسياري اداري و سياسي قاموس در دموكراسي اصول رعايت و
 و ميراشرافي با حتي است سهل كه مكي وحسين بقائي با ملي جبهه آزاديخواه و ملي خيلي هاي ملي باشد الزم
 مي آواز هم و پياله هم و كاسه هم نيز زاده منشي و شاهنده عباس و صابر بيوك و صيرفي دكتر و نوري ديعمي

 ايران تودة حزب بودن قانوني قضائي دستگاه« :نوشت و كرد اعالم را حقيقت اين درستي به »آينده بسوي« روزنامه. شوند
 دچار ايران تودة حزب مركزي كميته تعقيب منع خبر از ، اريدرب مزدوران و جاسوسان ، آدمكشان. است شناخته برسميت را

 و است كرده تحميل ايران پوسيده حاكمه هيأت بر را خود موجوديت شرايط ترين سخت در ايران تودة حزب. اند شده وحشت
 مفهوم به حزب يك ايران تودة حزب تنها كه است داده نشان ايران اخير سال دوازده تاريخ. كرد خواهد تحميل هم پس اين از
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 ميل كمال با من« :گفت ملكي خليل و بقائي دسته دارو هياهوي پاسخ در تهران دادستان فضل بني  241.»است واقعي
 ديماه در قرار اين. دهد قرار رسيدگي مورد را بازپرس قرار و توده حزب متهمين پرونده بخواهد كه هيأتي يا فرد هر حاضرم

 انتقادي هم كسي و نكرده صدائي سرو و شده منتشر ها روزنامه در گريخته و جسته ها وزر آن در و شده صادر گذشته سال
 ها روزنامه بعضي در استنتاج سوء و تأويل و تحريف و آن عمده قسمت كسر با امروز بازپرس قرار كه است شده چه نكرده
 در زيرا ، نيست جرم توده حزب در عضويت تريدادگس نظر از ....اند داده قرار سياسي پيرايه يكنوع آنرا و است شده منتشر
 و 242.»است مختومه امروز تا هم متهمين پرونده و ندارد وجود بشناسد جرم را امر اين كه موادي يا ماده عمومي مجازات قانون
 !بود غيرملي و ملي گران توطئه و گيران بهانه همه به صريحي پاسخ اين
 رعايت ترينكم و كردند مي ايران تودة حزب با بست و بند به متهم ار وي مصدق، دولت از طرفداري مدعيان اين

 دولتهاي مانند هم مصدق دولت كه داشتند انتظار و كردندنمي تحمل ملي دولت در را آزادي به احترام و به قانون
 . زدبياندا راه دببند و و بگير كشي كند قداره رسماً ايران تودة حزب عليه صدراالشراف و هژير و ساعد

 ايران، تودة حزب با مصدق بست و بند دربارة ميراشرافي و بقائي با وي آهنگي هم و ملكي خليل جهنمي هياهوي
 موهوم خطر آنها حقيقت در. بود الزم به غايت مرداد 28 كودتاي كار گردش و ها توطئه كردن مخفي منظور به

 به بريتانيا امپرياليسم برگشت و آمريكا مپرياليسما تسلط جريان تا كردند مي مطرح را ايران توده حزب و شوروي
 .مخفي بماند و مردم به هيجان و التهاب دروغين مبتال شوند ايران نفت منابع

 « :گفت درستي به كـرد پيدا را امـور حقايق به انـديشيدن فرصت زرهي 2 لشگر زندان در آنكه از پس دكترمصدق
 را ايران ملت استفاده سوء ادامه براي و كنند استفاده سوء ما نفت معادن از ديگر سال 40 اينكه براي اند كرده بهانه را كمونيسم

 آميز خدعه و ساختگي واقعه از تبرئه و ايران توده حزب بودن قانوني اعالم  243.»نمايند محروم استقالل و آزادي از
 بر را كمونيسم موهوم تسلط خطر گردي بار يك تا داد آمريكا امپرياليسم بدست را الزم بهانه 27 سال بهمن 15

 .بياندازد براه ايران
 درايت و شهامت از اندازه آن فاقد لطفي عبدالعلي و صالح اللهيار و معظمي عبداله امثال مصدق دولت كارگردانان

. ندنماي دفاع احزاب آزادي اصل از و كنند اعالم را قضائيه قوه و بازپرس نظريه درستي و حقانيت كه بودند سياسي
 خواهي پوزش به نهايت در و دربار و بقائي به البه و عجز ابراز و قاضي كردن خدمت منتظر به كار اين بجاي آنان
 مولود بازپرس نظريه اعالم كه كرد اعالم آمريكا در ايران كبير سفير صالح اللهيار و افتادند متحده اياالت دولت از

 غيرقانوني همچنان حزب  اين و است كرده خودداري توده حزب شناختن برسميت از دولت و است تفاهم سوء
 حقايق ملي نهضت پويائي و جريان. كرد تكرار را آزادي ضد حرفهاي اين نظير هم فاطمي حسين دكتر و است
 انگليس و آمريكا امپرياليسم دو پيشنهادات قبول از مصدق دولت كه مادام شد معلوم و كرد افشاء بسرعت را امور

 .شود مي تر داغ روز هر دولت عليه بلوا و تهديد و مخالفت تنور ترفندي و بهانه هرگونه تحت ، نداستنكاف ك
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 ايران ملي نهضت سرنوشت كننده تعيين ماه  سه-2
 دسيسه و بررسي و مطالعات. بود ايران ملي نهضت ساز سرنوشت ماههاي ، 1332 سال مرداد و تير ، خرداد ماه سه

 اختيار در ، بود مصدق دكتر مخالفين با علني و مخفيانه جلسات حاصل كه آمريكا سفيركبير هندرسن لوي چيني
 امور وزارت مركزي ساختمان در مصدق دولت براندازي طرح بررسي جلسه آخرين و گرفت قرار سيا سازمان
 25 روز «در است، منتشر كرده آنرا فاش قابل جزئيات كه روزولت كرميت تصريح به .شد برگزار آمريكا خارجه
 اقدام يك آژاكس برنامه قصد. بود آژاكس عمليات رمز نام ...شد مي گرفته تصميم ايران در ما عمل نحوه دربارة 1953 ژوئن

 .گرفت مي بر در را سيا و فاستردالس جان ، رآيزنهاو ، ايدن آنتوني ، چرچيل وينستون ، ايران شاه برنامه اين .بود مشترك
 كه دادمي نشان آژاكس طرح دالس بقول 244.»بود مصدق محمد دكتر ايران وزير برانداختن نخست اتحاد اين مقصود
 آمريكا امورخارجه وزير دالس فاستر جان دفتر در .»شويم خالص ديوانه مصدق«شر از توانمي راهي چه از و چگونه

 و اسامي ذكر از پس روزولت كرميت و شدند جمع آمريكا جاسوسي و سياسي و نظامي وفمعر هاي شخصيت
 چهره با ويلسون چارلز دفاع وزير مورفي، باب از بعد« :نويسد مي جلسه شخصيت مهمترين دربارة آنان وعقايد مشاغل

 ويلسون آجودان ، بود نشسته من ستد بغل كه هندسن لوئي و او بين. داشت قرار خشن اما مهربان و سفيد موئي ، گلگون اي
 جهت واشنگتن به تهران در خود مأموريت محل از عجله با او. بود قضايا اصلي كليد لوئي جلسه اين در پرسش بدون ...بود
 فرد نفوذترين با لوئي گرفت اما مي تصميم دالس فاستر جان كه است ممكن. بود آمده پيشنهاداتش كردن عنوان و مقصود بيان
 245.»بود گيري تصميم ينا در

 بي و وقاحت از و هندرسن بودن خطرناك از بكرات و هميشه جمعيت مبارزه با استعمار به وابسته هاي روزنامه
 هندرسن 32 سال فروردين اول از. بودند داده هشدار دولت مخالفين با گيري تماس و چيني دسيسه در او پروائي
 به عزيمت از قبل و بود مذاكره و تماس در كاشاني با ويژه به صدقم دكتر مخالفين با وترفندي بهانه هر تحت
 و وي متعلقه فوت بمناسبت كاشاني اله آيت به تسليت براي هندرسن لوي آقاي روزگذشته« ها روزنامه تصريح به آمريكا
 مالقات اين در  246.»كشيد طول ساعت 5/1 مالقات اين و كرد مالقات اله آيت با آمريكا نمايندگان مجلس رئيس نامه دادن
 ماههاي در هندرسن. بود ايران تودة حزب از وحشت وايجاد كمونيسم موهوم خطر القائ هندرسن عمده كار ها

هاي مترقي روزنامه در آن اخبار و داد انجام مصدق مخالفين با را ديدارها آخرين 1332 سال ارديبهشت و فروردين
 طرح از پر انباني با بزرگ كشور يك سفير هيأت و قالب در ناكيخطر فرد چنين. شد مي منتشر و ضد استعمار 

 آژاكس طرح كردن اجراي فراهم و شركت قصد به عجله با آمريكا امپرياليسم براي قميتذي اطالعات و توطئه
 كننده دلگرم اطالعات همين  *!هست خبرهائي كه دانستند مي هم مصدق مخالفين دكتر همه و شد آمريكا عازم

                                           
  6 و 5 ص ص جاما، نتشاراتا كودتا، در كودتا -244
 11ص كودتا، در كودتا - 245
 2 فروردين 29 كيهان، روزنامه - 246
 بارها روزولت گرميت. بود آژاكس عمليات سرفرمانده آمريكا، معروف جمهور رئيس روزولت تئودور نوه روزولت گرميت -* 
 در را مهمي عوامل داشت، آمريكا اسوسيج سازمان در كه مؤثري مقام و سمت مقتضاي به و بود كرده مسافرت ايران به

. دهد قرار آمريكا قدرتمند مردان رديف در را او توانست مي روزولت به وي انتساب. شناخت مي اروپا و خاورميانه سرتاسر
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 و علني جلسه تشكيل از موهن هاي كشمش و خورد و زد انداختن براه با روز هر 17 مجلس اقليت كه دش باعث
 به توسل با توانست مي كه رسيد مي بنظر قوي آنچنان اقليت. كنند جلوگيري نفري 8 هيأت طرح تكليف تعيين

 منفرد اصطالح به نمايندگان از توجهي قابل تعداد هماهنگي. كند فراهم را دولت سقوط قطعي مقدمات ، استيضاح
 بود آورده بوجود را خطر اين ، اقليت با )كردند مي شركت حسين امام تعزيه در وهم يزيد شام مجلس در هم( كه
 . كنند ساقط قانوني طريق از را دولت توانند مي كه

 عليه كه تظاهراتي و لتدو مخالف هاي روزنامه دوجين چند افتادن براه و 31اسفند  نهم نمائي گردانندگان قدرت
 هاي خيابان به و آمد مي بعمل تماشاچيان طرف از مجلس صحن در ملي نهضت فراكسيون نمايندگان و مصدق
 كه اقليت پارلماني مانورهاي. داد مي مصدق مخالفين شديد گرفتن نيرو از خبر ، كشيد مي هم مجلس اطراف

 آبادي قنات شمس و فرامرزي عبدالرحمن و بقائي مظفر و يمك حسين و زاده حائري مانند زبردستي هاي شارالتان
 ، ايران پارلمان تاريخ در بار اولين براي. كرد تنگ ملي نهضت فراكسيون به را عرصه ، داشتند عضويت آن در

 نهضت فراكسيون خرداد 27 روز. نبود گيري تصميم به قادر زيرا. كرد مي خودداري جلسات در شركت از اكثريت
 ، شود مي گزار بر اقليت هاي گري اخالل و مجلس كار گزارش بمنظور كه ميتينگي در تا كرد دعوت ردمم از ملي

 از قدرتش و نيرو همه با» استعمار با مبارزه ملي جمعيت«. كردند استقبال دعوت اين از ملي احزاب همه. كنند شركت
 مراسم اين درتائيد همه »آينده بسوي« و »شهباز« يها روزنامه تاكيدات و تفسيرها و مقاالت. كرد استقبال مراسم اين
 از حمايت و ملي نهضت فراكسيون دعوت اجابت منظور به جمعيت مبارزه با استعمار هواداران و اعضاء و بود

 در. كردند حركت بهارستان ميدان بطرف مجلس اقليت و دربار عليه علني تظاهرات انداختن براه و مصدق دولت
  .بستند جمعيت بر را راه ايران حزب و سوم نيروي افراد و ها ايرانيست پان مه باز ميتينگ اين
 الفت و پيوند هيچ اينكه اثبات منظور به هاي مترقي و عدالت خواهنيرو از ودوري اختالف ايجاد و افكني نفاق

 با مبارزه يمل جمعيت«. بود ملي جبهه مسلط سياست ، نيست آنها و ها مصدقي بين مساعي اشتراك و وتفاهم
 حركت از ، بود مصدق براندازي جبهه كثيف آرزوي كه وكشمكش خورد زدو ايجاد از جلوگيري براي» استعمار
 يادآور كه سعدي تئاتر مقابل و مخبرالدوله ميدان نزديك جمعيت قطعنامه و كرد خودداري بهارستان ميدان بسوي

 از زاهدي سرلشگر اخراج و اقليت تشبثات از جلوگيري. دش خوانده ، بود استبداد عليه ايران تودة حزب مبارزات
 تصويب و تكميل طريق از دربار با مبارزه و آمريكائي جاسوسي مراكز بستن و كنندگان توطئه ودستگيري مجلس
 عظمت با و پرشكوه تظاهرات اين ترتيب بهر. بود قطعنامه اين مهم مواد از احزاب آزادي و نفري 8 هيأت طرح
 در كاشاني فطر عيد روز. نرفتند بدر ميدان از داشت، تكيه احد كوه به پشتشان كه مصدق مخالفين و اقليت اما ، بود

                                                                                                                                            
 آمريكا امورخارجه وزير دفتر در كه آژاكس طرح كنندگان تصويب وي تصريح به. بود آشنا نزديك از شاه با سيا مأمور اين
 ريچارد دكتر -خارجه امور وزارت مشاور فريمن دكتر -دالس معاون اسميت بيدل والتر ژنرال : از بودند عبارت داشتند، ضورح

 كل معاونت سمت به كارتر توسط بعدها كه آمريكا خارجه امور وزارت ريزي برنامه مدير و دادگستري وكيل باوي سون
 كه برمه و مصر ، افغانستان ، فيليپين ، پاكستان كشورهاي در امريكا سفير ودباير  هانري-شد گمارده آمريكا جاسوسي سازمان

 امور وزير معاون مورفي  رابرت-بود شرقي جنوب آسياي و آفريقا و نزديك خاور امور در امورخارجه وزير معاون روز آن در
 برادر دالس  آلن -ر آمريكا در ايران لوي هندرسن سفي-دفاع آمريكا وزير ويلسون  چارلز-سري و اجرائي درعمليات خارجه
  )كودتا  در كودتا كتاب از تلخيص. ( بود سيا مقتدر رئيس آيزنهاور حكومت در كه دالس جان
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 زحمتكشان حزب از وگروهائي زاده حائري رهبري به مجلس اقليت. كرد نماز برگزاري اعالم سابق شاه مسجد
 انتظامات اين نماز .كردند شركت نماز ينا در بودند، معركه بيار آتش اسفند نهم حوادث در كه كساني همه و بقائي

 خبرنگاران و فيلمبرداران توسط مراسم اين از »كيهان« روزنامه نوشته به .مخ بودهاي شعبان بيبه عهده نوچه
 فيلم بودند كرده استراحت شميران در خود ييالقي منزل در كاشاني اله آيت حضرت كه ديروز« و شد برداري فيلم خارجي

 247.»شد فرستاده آمريكا به امروز اله آيت حضرت موافقت از پس و بردند حضورشان به پخش زهاجا براي را
 كاشاني بهارستان، ميدان تظاهرات به پاسخ در تيرماه 15 شنبه سه روز و نماند حدباقي همين به مخالفت ابراز كار
 ايران مملكت« :كرد اعالم شد، اپچ »اطالعات« و» كيهان« و دولت مخالف هاي روزنامه همه در كه اي اعالميه طي

 بر و است آزادي صياد و است ديكتاتور و فريب عوام كه حالي در است زده آزاديخواهي تزوير نقاب كه است مردي گرفتار
 را ايران ، اساسي قانون مسلم اصول خالف بر  كه است درصدد  ممكنه وسايل تمام با دولت رئيس كه نيست پوشيده احدي
 و است كرده چيني زمينه شدن ديكتاتور براي كه است سال پنجاه و برگرداند استبدادي حكومت و مشروطيت از قبل بحال
. است كرده سقوط بدنامي به و است دار چوبه مستحق و ...است افتاده خداوندگاري خيال به و است طاغي و ياغي اكنون

 248.»اليم بعذاب ظلمو الذين بشر و ينقلبون منقلب اي ظلمو ينذال وسيعلم
 بود، آمريكا عازم ساليانه مرخصي از استفاده و استراحت براي كه تهران از آمريكا سفيركبير هندرسن لوئي حركت

 حكومت كردن ساقط بمنظور نظر تبادل و توطئه قصد به استعمار با مبارزه ملي جمعيت طرف از روزها همان در
 .شد اعالم مصدق ملي
 كه شود مي معلوم جديد اسناد به بنا .شد ارزيابي سيا عوامل با سفير نظر تبادل و وتباني توطئه بمنظور مسافرت اين

 طراح و است خودستايي از مملو و بوده انحرافي هاي جنبه داراي» كودتا در كودتا« بنام روزولت كيم خاطرات
 اين در. كرد دگيرسي مصدق سقوط جريان و كودتا مقدمات ابعاد به توان مي بهتر اكنون. است نبوده او اصلي

 مرداد 28 كودتاي بنام كه نظامي شبه شورش و مرداد 25 كودتاي و مصدق دولت پرونده بازخواني و رسيدگي
 به .شكست انگليس و آمريكا امپرياليسم پاي به فقط را ها كوزه و كاسه همه توان نمي ديگر است شده معروف

 عين در و داشتند را سهم كمترين آن در ها ايراني كه شد بخط سيا دست به آشي« نفت آشفته خواب كتاب نويسنده قول
 نياز مورد مواد منزله به جريان اين در ايراني عناصر بگوييم تر روشن اگر. شد نمي پخته ها ايراني دخالت با جز آش آن حال
 چه ، اي ماده چه كه ناي در گيري تصميم شوند، جوشانده كودتا ديگ در بايستي مي كه بودند سبزي و بنشن و برنج مانند
 مستقالَ كه بودند آن از تر كفايت بي و تر نامنسجم مصدق دكتر ايراني مخالفان. بود آشپز با گيرد قرار استفاده مورد كي و مقدار
 249.»دهند صورت كاري بتوانند و باشند اثري منشاء

 مي فراهم كودتا اين مقدمات) د مردا- تير- خرداد- ارديبهشت-فروردين (1332 سال ماهه 5 و 31 اسفند اول از
 توسط كه پايگاه ايجاد و شناسايي مرحله و زاينر پرفسور و لمبتون آن ميس توسط كه مطالعاتي مرحله از و شد

                                           
 1332 خرداد 30 ،كيهان روزنامه - 247

 1332 تيرماه 15 شنبه سه ،كيهان - 248

 42  ص،موحد علي محمد تألييف ،نفت آشفته خواب كتاب بر اي تعليقه - 249
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 مرحله به اسفند اول از و شد ختم آمريكا متحده اياالت با  سازش و تفاهم به باالخره بود، شده انجام وودهاوس
 .شد وارد اجرايي

 .كرديم بررسي است، شده ناميده ) غائله ( مصدق دكتر مرحوم قول به كه را اسفند نهم توطئه و سفناكا واقعه ما
 را ايران روحانيت دادن دخالت مسئله .پرداختيم نفري 8 هيأت طرح جريان به .نوشتيم را پارلماني جنجالهاي

 در اينك و داديم قرار رسيدگي مورد مختلف هاي جنبه از را طوس افشار قتل توطئه داستان و كرديم بررسي
 مراحل اين همه در .كنيم مي دنبال را موضوع كاشاني اله آيت پناه در مجلس در زاهدي سرلشگر تحصن مرحله

 رهبر را خود كه كاشاني اله آيت حضرت و قوا كل فرمانده شاهنشاه مانند طمطراقي پر و معنون هاي شخصيت
 كردن ملي نهضت اصلي صاحبان را خود كه زاده حائري و بقائي ظفرم و مكي حسين و انگاشت مي جهان مسلمين

 بود رفته يادشان و بودند نشان و مدال در غرق كه نديده جنگ و پرهيبت سرهنگان و تيمساران و دانستند مي نفت
 قتل به كمر ، داده هم دست به دست بودند، كرده فرار تهران به دهاتي لباس با و چادرزنانه با 1320 درشهريور كه

 قرار متعصب كشان آدم و چاقوكشان پناه در كه كاشاني اله آيت و زاده حائري و بقائي و مكي و بودند بسته مصدق
 آمريكا هايدولت به انتظارشان و اميد همه و آمدند نمي حساب به چيزي ايران بزرگ ملت مقابل در واقعاَ داشتند

 اگر و است ماجرا حقيقت ي همه اين و كردند مي حركت هاآن كشي نقشه و ريزي برنامه با و بود انگليس و
 آمريكا متحده اياالت دولت كه بعدي مرحله در و انگليس با مبارزه در مصدق دكتر شخص و ملي نهضت رهبران

 در سقوط به هرگز كردند، مي تكيه آنها يكپارچه واتحاد ايران ملت به فقط شد، متفق و متحد بريتانيا دولت با
 وتعدادي تهران فواحش هاي سردسته و اوباش يكعده  .شدند نمي گرفتار مرداد 28 صاعقه و تاتوريديك مذلت

 اژدان پري و اعتضادي ملكه و مخ بي شعبان سردمداري به كاشاني دسته دارو و كشان زحمت حزب چاقوكشان
 .كنند خاموش را نهضتي كه بودند آن از تر كوچك خيلي كرباسچيان عبداله رهبري به اسالم فداييان گروه و  قزي
 وزارت محرمانه اسناد .است شده مشخص ساخته سيا فاجعه آن ابعاد همه ، شوم واقعه آن از هاسال از پس اكنون
 .است شده منتشر سيا و سرويس انتليجنت برجسته اعضاي خاطرات و آمريكا متحده اياالت و بريتانيا خارجه امور

 محاكمه جلسات صورت .اند كرده بررسي را حادثه آن ايران و انگلستان و يكاآمر كشورهاي از اي برجسته محققين
 منتشر ملي نهضت فراكسيون وكالي و وزراء هاي بازجويي و او محافظ افسران و رياحي و مصدق دكتر مرحوم
 حادثه به وارد هاي شخصيت خاطرات و است دسترس در اختصار همه با هم مصدق خاطرات كتاب .است شده

 مرداد 28 شوم حادثه درباره مجهولي مسئله كمتر و است شده منتشر حزبي و گروه هر از هم مبارزه اندركار ودست
 مواجه خط قرمزهايي و ها محدوديت با آن جانبه همه به نحو ملي عظيم نهضت آن بررسي اما .است مانده باقي
  .است

 مخالفين همدستي اوج ملي شوراي مجلس رياست كاشاني اله آيت درپناه و مجلس در زاهدي سرلشگر تحصن
 زاهدي سرلشگر انتصاب براي موجود است، كه اسنادي به بنا كه بود انگليس و آمريكا امپرياليسم و دربار با مصدق

 در كه بودند سپرده كاشاني اله آيت بدست را تحفه اين اينك و بودند رسيده تفاهم به شاه با ، وزيري نخست به
مخالفت و  اصلي سنگر زمان اين. بود دردناك سخت مصدق شخص و ايران ملت براي اين و بكوشد حفاظتش
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 سرپرستي و اداره تحت آمريكا به هندرسن سفر از پس كه بود تهران در آمريكا سفارت ايران ملت توطئه عليه
 .قرارداشت »ماتيسون« بنام سفارت كاردار

 همه با نفري 8 هيأت طرح تصويب كار نيز و طوس افشار قتل در شركت اتهام به بقائي از مصونيت سلب كار
 رسميت از جلوگيري براي مجلس اقليت و نرسيد سامان به كرد وارد هفدهم مجلس بر ملت و دولت كه فشاري
 به توسل و ها گري اخالل اين. كردند خودداري جلسه در حضور از و زدند قم به مهاجرت به دست جلسه يافتن

 عيد نماز در .گرفت مي صورت كاشاني اله آيت حمايت و اجازه با جلسات انداختن تاكثري از و اوبستراكسيون
 كرد، مي تأمين آنجا از را دارانش چماق بقائي مظفر هميشه كه ورامين اهالي از گروهي و مصدق مخالفين همه فطر
 در بين بزرگ خود مرد اين. بردند شاه مسجد به فطر عيد نماز اقامه براي را كاشاني اله آيت صلوات و سالم با

 جهان مسلمانان همه مرا. نيستم ايران مسليمن رهبر فقط هستم مملكت اين سرمايه من« كرد مي ادعا مجلس هفتگي سخنراني
 مسلمين رهبر كرد مي خيال كه بسر عمامه سيد اين  250.»بكنند توهين بمن همه اين چرا آخر. دارند قبول خود رهبري به

 زمان اين نمايد، حمايت طوس افشار قتل از و كند اخالل مصدق دولت كار در كه ميداد اجازه بخود و است جهان
 ايران در آمريكا كبير سفير هندرسن ارزيابي. بود واقف قدرتش به كامالَ آمريكا امپرياليسم و شد شاه اميدواري مايه

 جبهه رهبران شخصي هاي طلبي جاه و مختلف سياسي نظريات كه« داد مي گزارش خارجه امور وزارت به كه بود درست
 ، دارد كوشش» پرواز بلند كاشاني «بخصوص. پروراندملي، نطفه مشكالت آينده ايران را براي اين جبهه در بطن خود مي

 حسين و  251.»درآورد» ايران كامل اختيار صاحب «صورت به را خود و دهد قرار الشعاع تحت را ديگر رهبران تمام و مصدق
 به خدمت جز و ايم نبوده رياكار و فريب وعوام بوده فداكاري خدمتگزار ما«كه  گفتمي و كردمي داري دانمي خائن، مكي

 آزادي فراكسيون نام به كه هفدهم مچلس اقليت هاي توطئه  252.»ايم نداشته نظري و غرض ايران ملت و مملكت
 مورد در كيهان روزنامه مخبر .بود وابسته يكاشان اله آيت پشتيباني و حمايت به كالَ مصدق عليه بود، شده معروف

 ترتيبي بي و نظمي بي از همه اينها« :گفت كوتاهي مصاحبه در او خواست نظر كاشاني از شهرباني رئيس قتل
 اله حضرت آيا شد سئوال و شود مفقود آن مسئول كه باشد نامنظم قدر اين بايد چرا پليس و انتظامي دستگاه. دستگاههاست

 رئيس!  نمايند؟ شركت مجلس جلسات در و كنند مراجعت تهران به قم از آزادي فراكسيون نمايندگان كه رمايندف مي توصيه
 ، رياست وظيفه نظر از من و آزادند خود نظريات و افكار و عقيده ابراز در نمايندگان كه ام شده آور ياد بارها من : گفت مجلس

 مصدق دكتر دولت عليه تحريكات مركز قم زمان اين  253.»كرد نخواهم فيتكلي آنها به و ندارم خاصي نظر مورد اين در
 و ميراشرافي و زهري علي و بقائي مظفر مانند طوس افشار قتل كه آزادي اصطالح به فراكسيون نمايندگان و بود

 رئيس ادهز سركشيك پناه در و بودند داده قرار خود پايگاه را قم بودند، فراكسيون آن عمده رهبران زاده حائري

                                           
،  1362 مـاه  تيـر  ام سي ،چاپخش  انتشارات ،دهنوي محمد تأليف ،كاشاني اله آيت هاي سخنراني و مكتوبات سوم دلج - 250
 388 ص، 32 تيرماه يكم جلسه

 387  ص،1377 ، اول چاپ ،تهران چاپخش انتشارات ،علم مصطفي تأليف ،اصول و قدرت ، نفت كتاب - 251

 389 ص ،همانجا - 252

 351 ص ،همانجا - 253
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 هم را مجلس و زدند مي مخرب اقدامات به دست قم در مصدق ملي حكومت عليه ،)ع (معصومه حضرت خدام
 دست اسفند نهم غائله و تير ام سي در كه دولت تعقيب تحت ارتشيان عده يك آن بر عالوه. بودند انداخته كار از

 روي مقدمات شهر آن از است نوشته ليتكوهي سرهنگ كه قراري به و كردند برقرار عملياتي پايگاه قم در داشتند،
 سرتيپ ( كودتا نظامي فرماندار كه را اي نامه عين . كردند مي رهبري را كودتا و زاهدي سرلشگر آوردن كار

 قم شهر اهميت تا آوريم مي نوشته اين در است، نوشته كودتا وزير نخست زاهدي سرلشگر به خطاب ) دادستان
 روشن هم قم به هفدهم مجلس اقليت جمعي دست مهاجرت علت و شود معلوم مصدقيضد مركز يك بعنوان
 . گردد

 
 1/6/1332 – 10487 شماره به

  وزير نخست آقاي جناب
 افسران نفر 136 جز مصدق دكتر دستور به كه بازنشسته افسر ليتكوهي اله فتح توپخانه دوم سرهنگ رساند مي عرض به محترماَ

 .باشد مي زير شرح به ليهامشار خدمت ضعو . است شده بازنشسته
 از بعد و غضب مورد پرستانه شاه هاي فعاليت اثر در و بوده خوزستان 10 لشگر 2 ركن رئيس 1331 سال تيرماه سوم  در-1

 بازنشسته خدمت سابقه سال 16 وجود با و منظور 1331 ديماه بازنشسته افسران صورت در بالنتيجه و منتقل مركز به تير سي
 . است دهش
 خانه به حمله اتهام به ، داشته شركت مصدق دكتر خانه به حمله و شاه نفع به تظاهرات در 31 اسفند 10 و 9 وقايع  در-2

 .است بوده متواري و صادر نامبرده قرار غياباَ و گرفته قرار تعدي مورد مصدق
 .اندولت جنابعالي انجام وظيفه نموده الي كودتا در قم به نفع شاهنشاه و د31 اسفند 10 الي 6 در مدت از -3
 در را مهمي رل تهران شهر چه قم چه اجتماعات در كودتا دو در جاري سال مرداد 28 الي پنجم و بيست از كودتا  در-4

 .است داشته مصدق دكتر حكومت كردن واژگون
 ابوالفضل و بروجردي اله آيت جناب مورد در تهران در چه و قم در چه خاص هاي مأموريت نيز تاكنون 32 مرداد 25  از-5

 .است داده انجام تيموفق با اينجانب دستور با توليت
 .است شده متحمل باال موارد در هزينه و خسارت ريال هزار دويست از متجاوز تاكنون مزبور  افسر-6
 .است افتاده عقب عترفي از نيز شدن بازنشسته علت به كه بوده نامبرده ترفيع موعد 32 ه ما فروردين اول  در-7
 خسارت باشد مقتضي و صالح كه هرنحوي به نماييد مقرر امر است مستدعي ، حق احقاق و نامبرده تشويق منظور  به-8

 با سرهنگي درجه به 30 فروردين از دارد افتادگي عقب درجه جهت از خود ازرفقاي سال دو چون و جبران را نامبرده سرهنگ
 . است عالي امر به موكول ، منصوب قم نظامي فرماندار سمت به خدمتش محل مورد در.گردد خرمتف مزايا و ازحقوق استفاده

 254دادستان سرتيپ ، تهران نظامي فرماندار  - 91949 شماره                                                                            
ديد تصميم به انحالل مجلس از طريق توسل به مردم  مي مخالفين بزرگ پايگاه را مجلس مصدق دكتر چون

نمايندگان  بحث دستور در كاشاني از رياست مجلس هفدهم اله آيت خلع و مجلس انحالل. گرفت )رفراندوم(

                                           
 ،تهـران  نيلـوفر  انتشـارات  ،1369 پاييز دوم چاپ ،بزرگمهر جليل كوشش به ،نظامي درمحكمه صدقم محمد ازكتاب لنق -254
 458 ص
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 به مهاجر نمايندگان شود، انجام بايست مي مجلس داخلي انتخابات 32 تيرماه در چون. گرفت قرار طرفدار مصدق
 از بيش ها كشمكش اين .دانستند مي الزم مجلس را رياست به كاشاني اله آيت مجدد انتخاب و دآمدن تهران به قم،

 رهبري به هم مصدق مخالف وكالي بندي دسته و داشت ادامه ملي نهضت فراكسيون جلسات در كه بود ماه 2
 در بشدت لسمج رياست به وي مجدد انتخاب براي تالش و كاشاني اله آيت دادن قرار محور و مكي حسين
 ناصر شخص به مجلس امور كاشاني، مجلس رياست در كه دانستند مي ملي نهضت نمايندگان. بودند فعاليت

 شخص همين و است كاشاني االختيار تام نماينده او .شود مي واگذار زنجان خمسه محال بزرگ خان ، ذوالفقاري
 حسيبي مهندس و رضوي مهندس به تا ستا داده راه مجلس جلسه علني داخل به را مصدق مخالفين كه است

 جرأت بقائي مظفر كه بود مجلس بر كاشاني رياست در. مرگ نمايند به تهديد را مصدقي نمايندگان و كنند فحاشي
 ميراشرافي وسيله را به كرمان نماينده روحي علي و كرمان نماينده هم و بداند تهران نماينده را خود هم كرد مي

 و بود مصدق مخالفين همه محور كاشاني شخص زمان اين. كنند بيرون مجلس از و دهند قرار شتم و ضرب مورد
 شنيع به مجلس، رئيس كاشاني اله آيت پناه در ميراشرافي ، بهادري ، حميديه مانند مجلس پرست شاه نمايندگان

 تبديل خورد و زد ميدان به مجلس صحن .كردند مي مبادرت مصدق طرفدار وكالي و مصدق عليه كارها ترين
 چاقوكشان از اي عده بود، مصدقي ضد افسران به وابستگان از زاهدي سرهنگ مجلس گارد رئيس چون و بود شده
 مي شركت مصدق طرفدار نمايندگان با درگيري و فحاشي و توهين و حمله در و داده راه مجلس به را اي حرفه
 قرار ملي نهضت فراكسيون نمايندگان كار دستور در لسمج رياست از او ازاله و كاشاني كندن آنكه نتيجه. كردند
 بدنامي حضيض به اوج از را كاشاني و كرد كاشاني متوجه را حمله تيز لبه زمان اين هم ايران ملت و گرفت

 نتيجه سرانجام و شد تشكيل مجلس رئيس انتخاب براي مجلس جلسه 32 تيرماه دهم روز مقدمات اين با. كشاندند
 به نفر 41 جلسه در حاضر وكيل نفر 72 ميان از روز آن. گرديد متجلي مجلس رئيس انتخاب در اه آرائي صف آن

 از بيش ملي نهضت مخالفين نامزد كاشاني اله آيت و دادند رأي بود، مصدق هواداران نامزد كه معظمي عبداله دكتر
 عصبانيت با و شد تلخ سخت هال آيت حضرت اوقات و آمد گران سخت كاشاني براي شكست اين. نياورد رأي 31

 .سوخت پربادش دماغ و كردند ترك را جلسه
 .گرديد كاشاني هواداران شديد عصبانيت موجب مجلس رأي« كه است آورده خود هاي يادداشت در حسيبي مهندس
 دولت ود،ب بقائي دكتر دوست ترين نزديك كه زهري علي و كردند كدورت اظهار صفائي ]عبدالصاحب[و ذوالفقاري برادران
 در سراپا كه كاشاني شديد عصبانيت از. »كرد استيضاح طوس افشار قتل متهمان آزار و زجر و شكنجه اتهام به را مصدق
 اما .كرد صادر مصدق عليه الحني شديد اعالميه پرستيد، مي عاشقانه را طلبي رياست و بود ور غوطه طلبي جاه

 با است مندرج اعالميه كل سوم جلد در و شد منتشر 57 بهمن 22 انقالب از بعد جلد 5 طي كه كاشاني مكتوبات
 .دارد اختالف است، شده منتشر 1332 تيرماه 15 مورخه اطالعات و كيهان هاي روزنامه در آن خالصه كه آنچه
 در و است برنداشته دست عنوان اين از هنوز نبود مجلس رئيس كاشاني تاريخ اين در آنكه با اعالميه اين در

 به فحاشي به شروع است، آمده قمي عباس شيخ حاج آالمال منتهي كتاب در كه عربي شعري با اعالميه هسرلوح
 .است كرده مصدق
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 داللت قمي عباس شيخ آالمال منتهي كتاب از شعري چنين به را ايشان كه فاضلي آشناي از اعالميه همين ذيل در
 مذهبي علماي و ها خوان روضه شخصي هاي خانه اكثر در قمي عباس شيخ كتاب اين. است كرده تشكر كرده،

 هجو را  او و است خوانده عباسي متوكل مجلس در) ع (نقي علي امام گويند مي كه است شعري و است موجود
 مقام در را خود طلب جاه سيد اين اينك و است داده وعده الهي عذاب و نيستي هاي درحفره سرنگوني به و كرده
 دارد ماليخوليايي افكار و كرده پيشه ديكتاتوري كه گويد مي مصدق به خطاب و است كرده مي تصور همام امام آن
 از جلوگيري عنوان تحت و است كرده سرازير هوس و هوي دامنه از را خودسري وسيل ديكتاتوري ناپاك فكر و

 مجلس از ختياراتا اليحه آن بتصويب وحشت، و رعب محيط در مردم، عامه حقوق حفظ بنام و بيگانگان استعمار
 نتيجه در كه كاشاني اله آيت نمايي مظلوم و انصاف از دور هاي حرف آن همه نقل .است آمده نايل ملي شوراي

 جلد به توانند مي عالقمندان و است مورد بي ، گرديد دچار بدان مجلس رياست كرسي دادن دست از عصبانيت
 255.كنند مراجعه كاشاني مكتوبات سوم
 پسندانه استعمار اعمال توجيه براي مذهب و قرآن و شيعه و دين از ابزاري استفاده شود گفته بايد موكداً آنچه اما
  بلكه متمادي ساليان و استاد آن از استفاده در و خور مفت شيخ مشت يك كه اطرافش هاي مرَده و كاشاني كه بود
 ما بحث از كه فرستادند نيستي ديار به و كردند تكفير را ارزشي با هاي جان چه و بودند استاد كار اين در ها قرن

 !است خارج
 اش دسته و دار و كاشاني شكست. آمد بوجود ايران در جوشي و جنب ، مانده 31تير  ام سي سالگرد به هفته دو از
 ملي، احزاب همه .كرد خوشحال را مصدق طرفداران مجلس، رياست از كاشاني سرنگوني و مجلس انتخابات در

 هاي سوسياليست(نخشب  رهبري به ايران آزادي جمعيت ،)فروهر ايرانيسم پان بربنياد ايران حزب( نايرا حزب
 خانه استعمار، با مبارزه ملي كارگري، جمعيت سنديكاهاي و ها انجمن ملكي، خليلي سوم نيروي ،)خداپرست

. كردند آمادگي اعالم تير سي سالگرد در شركت براي انجمن و هيأت 20 حدود در و ايران دموكرات جوانان صلح،
 روزهاي آن از كه اكنون .شود برگزار اش شايسته عظمت و شكوه با توانست مي تير ام سي سالگرد تظاهرات
 در زيادي اسناد .شود نوشته بايست مي كردند، ايفا ملي رهبران كه مختلفي هاي نقش شود، مي يادآوري حساس
 عظمت كه كند مي ثابت خاطرات و اسناد آن. است شده منتشر 1331 تير ام سي سالگرد قيام خونين اولين مورد

 از بعضي پنهاني بودن وابسته ، ها خودخواهي .براند عقب به را امپرياليسم توانست مي ملت يكپارچه حضور
 واحد صف ايجاد مانع است، شده منتشر اينك شاه به او وابستگي اسناد كه ملكي خليل مانند ملي جبهه رهبران

 مأمور او .كند رام را ملكي خليل لجاجت و دندگي يك نتوانست هم دكترصديقي و مصدق انديشي مĤل حتي .شد
 هم را زاده زيرك و سنجابي دكتر و فروهر زمان اين در كه ملكي خليل تالش همه .كند جدا را ها صف كه بود

 دكتر. برسد ظهور منصه به تير ام يس قيام عظمت شايسته و پارچه يك تظاهرات كه شد مانع كشيد، مي خود دنبال
 ، داشت تير ام سي تظاهرات يكپارچگي و وحدت به   و عقيده بود كشور وزير زمان اين كه صديقي غالمحسين

 نظر به ها، اي توده و جمعيت ملي مبارزه با استعمار عصر و بدهند ميتينگ ملي احزاب صبح شد قرار باالخره اما«: گويد مي

                                           
 398 الي 395 ص ،كاشاني مكتوبات ،سوم جلد - 255
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 طبقات كليه از مردم همه زيرا بود، شده آماده تير ام سي در) است مرداد 28 كودتاي منظور ( مرداد 28 تحرك مايه خمير من
 حزب به وابسته عناصر ، كردند اصرار ديگر اي عده و ملكي خليل ولي ستودند مي را او وجان دل از و بودند مصدق طرفدار
 قدرت و خاصي وترتيب نظم با ها چپ روز نيم يك نتيجه در . رديگ زمان در مليون و كنند شركت ديگر تظاهر يك در توده

 كه آورد وجود به اي نشانه قوا تقسيم اين. زدند تظاهر به دست تشكيالتي ضعف با ملي عناصر روز نيم يك و فراوان تشكيالتي
 برابر چند ها اي توده راتتظاه زيرا ، شوند معتقد دولت پايگاه ضعف به مصدق دكتر قدرت ارزيابي در اوالَ غربي هاي دولت

 ملي ضد حركت يك آغاز براي را آمريكا دولت موافق نظر توانست انگليس دولت ترتيب اين به  و بود ملي نهضت طرفداران
 برداشت همين از متĤثر بود، داده قرار تهديد مورد را مصدق دكتر شدت آن با كه آيزنهاور پيام من نظر به . سازد آماده ايران در

 256.»بود بهارستان ميدان در تير ام سي نمايشات از آمريكا جمهور رئيس
 و گروه هر از .بود ملت وحدت اصل، زيرا .نيست موضوع منطقي و درست تحليل به قادر پهلو دو و مبهم نظر اين
 عام قتل فرمان مصدق دكتر بايد كه داشت عقيده ملكي خليل امپرياليسم، و استعمار با مقابله در .انديشه و دسته هر

 در كه كند حاصل اطمينان آمريكا دولت كند تا كوب و سر بياندازد زندان به را آنها حداقل يا و صادر را ها اي توده
 منسجم، و قوي تشكيالت ايران توده حزب بيند مي كه حال و ندارد وجود كمونيست عنوان تحت نيرويي ايران

 مداخله به ناچار را پس آمريكا .است نفوذ و اعتبار صاحب ميعمو افكار در و دارد دانشجويي و دهقاني و كارگري
 رومي الدين جالل موالنا قول به و بيمارگونه استدالل اين .شوند مسلط كشور بر انگليس با همراه كه كند مي

 به را ايران ، تز آن اجرايي كاربرد مسلماَ .منطقي دليل تا ماند مي سفسطه به بيشتر كه مايه بي و سست) چوبين(
 زمانه چون اما. بود همين هم ملكي خليل قلبي خواست و داد مي رجعت رضاشاه و عليشاه محمد سلطنت دوره
 يك بايد سوسياليست يا و كمونيست گفت مي ملكي خليل كند، قبول را ارتجاعي هاي نظريه چنان توانست نمي

 بر مرگ و آمريكا بر مرگ بگويد اگر و است غربي دموكراسي و آمريكا با موافقت آن و باشند داشته مشخصه ملي
 آمريكا شود تا سركوب بايد و است روسي حزب اين پس است، جنوب نفت شركت حامي كه انگليس استعمار
 اگر صورت آن در حتي و دارد ارزاني مصدق دولت به را اقتصادي هاي كمك سيل و كند تأييد را مصدق حكومت
 نفت شركت  مديرانو كند مي مخالفت هم بريتانيا دولت با مريكاآ دولت ، بزند كشي كمونيست به دست مصدق
 گران با و آورد مي ايران بنادر به را آمريكايي الجثه عظيم هاي كش نفت و ريزد مي دريا به سريعاَ هم را جنوب
 سازد مي يبهشت ايران از و خرد مي مصدق دكتر از فائقه احترامات با و دالر با نقداَ را شده ملي قيمت، نفت ترين
 جمعيت پر و منظم و مرتب تظاهرات وقتي ملكي خليل جهت بهمين. است مقدار بي مقابلش در عدن جناّت كه

 دكتر نزد .افتد مي وحشت به بيند، مي 32 سال تير ام سي روز عصر در مصدق از حمايت در را ايران توده حزب
 مصدق دكتر آقاي اين. بردند را ما آبروي امروز ها  اي توده ؟مانده باقي ما براي چه ديگر آقا« :ميگويد و رود مي سنجابي

 خودت آقا بگويد آنكه بجاي است، ملكي خليل مانند آمريكاپرستي، در كه سنجابي و »كند كار چه ما با خواهد مي
متعصب  فروهر و شود مي همدست او با كند، شركت تير ام سي قيام عظمت در پارچه يك ايران ملت كه نخواستي

 كار به  ايرانتوده حزب اعضاي عليه چاقوكشي و كاردكشي راه در را توانش و تاب تمام كه را  شؤونيستو
روند و  مي مصدق دكتر نزد بازاريان از نفر چند و مانيان حاجي و شمشيري و سنجابي و ملكي خليل همراه ،برد مي

                                           
 1358 شهريور 20 تاريخ به دنيا روزنامه با مصدق دكتر كشور روزي صديقي غالمحسين دكتر مصاحبه - 256



 

569

 ها همين هستند زياد يا هستند كم .هستند ها همين ندكنمي دفاع شما از آنها كه «:گويدخليل ملكي به تندي به مصدق مي
 او حرف .كنيد مي متوحش را مردم اين و كشيد مي ملت رخ همه به اين را ها اي توده قدرت شما كه دارد دليلي چه .هستند
 ها يابانخ توي آنها جاي گفت ملكي .كنند مي تظاهرات هم ها آن خوب ؟ بكنم كارشان چه گفت مصدق .بود تند و رك خيلي
 ودادگستري قانون بايد. بكند بايد كي ...بكنند زنداني را ها آن فرماييد مي : گفت مصدق. باشد زندان در بايد آنها جاي نيست
. كند نمي قبول ايشان و بشو دادگستري وزير بيا آقا گويم مي كه است بار چندين سنجابي دكتر آقاي اين به من گفت بعد. بكند
 كه دارد اي رندانه لحن مصدق پاسخ  257.»بكنند آنها با را مبارزه وهمين بشوند دادگستري وزير بيايند يدبگوي ايشان به شما
 نيز او دوستان و ملكي خليل از دموكرات مصدق فاصله و فكر طرز اختالف.  است نمانده دور سنجابي نظر از البته
 *.است نمايان اين پاسخ در

 29 روز ظهر بعداز 9 ساعت و كرد اعالم رسمي تعطيل ، اختيارات قانون ناداست به را تير ام سي روز مصدق دكتر
 داريد خاطر به  البد-ايران قهرمان ملت« .كرد صادر ملت به خطاب  1331 تير ام سي قيام بمناسبت راديو از پيامي تير
 مي موانعي و مشكالت با را خود جانب هر از زيرا. شد مأيوس گذاري خدمت ادامه از دولت روزهايي چنين در گذشته سال كه
 و بود كار در اجنبي دسايس و تحريكات دست روزها اين مانند نيز ايام آن در .بود كرده فراهم اجنبي سياست دست كه ديد

 بالفاصله اما. گذارد زمين بر مبارزه راه نيمه در گذاشت فشار و تنگنا در چنان را دولت ، ها كارشكني و ها گرفتاري اين عاقبت
 اين گذاشت نخواهد باشد ممكن كه قيمت هر به و نيست موافق ، كار از دولت اين گيري كناره با ايران ملت كه گشت معلوم
 به خود را او شد مي پخش راديو از مصدق دكتر سخنراني كه زمان همان در 258.»بماند ناتمام و نتيجه بي مقدس جهاد
 چشم از بدور و قبلي اطالع بدون مصدق حركت  اين .كرد شهدا قبور نثار گلي دسته و رساند تير 30 شهداي مزار
 ريزي برنامه در و داشتند قرار كاشاني اختيار در كامالَ كه اسالم فداييان ترور خطر روزها همان در زيرا .بود اغيار
نه  اما بود هداد مصدق قتل به فتوا قبل روز چند طلب جاه سيد آن .كرد مي تهديد را مصدق جان بودند، استاد ترور
 آن نظر از هم طاغي و ياغي حكم و بود خوانده طاغي و ياغي و آزادي صياد را مصدق بلكه مهدورالدم تصريح به

 كشته  **دانست، مي جهان مسلمين رهبر بلكه ايران مسلمين رهبر تنها نه را خود كه ! برجسته فقيه و اجتهاد مدعي
 و رفت تير 30 شهداي فبر سر به شبانه جهت بهمين و دبو واقف خطرها اين به مصدق و بود مصدق شدن
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 ملكـي  خليل ادبانه بي و تند هاي حرف مقابل در مصدق دكتر عصبانيت از حكايت ام شنيده نريمان محمود مرحوم از آنچه -*
 هاي حرف اين ، چيست اي مراغه ساعد و صدراالشراف با من فرق پس كنم زنداني را ها اي توده اگر بود گفته مصدق و داشت

 .بگذاريد كنار را برانگيز اختالف
 1332 تيرماه 31 اطالعات،  روزنامه-258

 رهبـر  فقـط  هستم مملكت اين سرمايه  من .بشود توهين بمن بايد چرا همه اين  آقايان :بود قرار اين از كاشاني سخنان  عين -**
 الـه  آيت هاي سخنراني و مكتوبات جموعهم سوم جلد .دارند قبول خود رهبري به جهان مسلمانان همه مرا .نيستم ايران مسلمين
 كه كاشاني مدعي بود، امـروز هيجـده ميليـون نفـر             1330 مهرماه   9 و نيز نگاه كنيد به روزنامه شاهد به تاريخ           388ص ،كاشاني

يز صـريحاً   اند و نه فقط ايران و ساير كشورهاي اسالمي بلكه مسلمانان روسيه ن            ها و رهبري مرا پذيرفته    ايراني راهنمائي و توصيه   
 .اند كه براي جهاد عمومي منتظر دستور من هستنداعالم كرده
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 از مصدق دكتر كه است گفتني .شد مستقر شد، مي ناميده وزيري نخست كه اش خانه دژ در و برگشت بسرعت
 آن در حال هر به. نكرد استفاده وزيري نخست ازكاخ هرگز اسالم، فداييان قتل به تهديد و ها توطئه همين ترس

 مكي و بقائي ، كاشاني توسط مصدق كردن ساقط يا و كشتن براي مختلف هاي حمله طرف هر از حساس روزهاي
 نام با و مخفيانه كودتا طرح مجري روزولت كرميت سال همان تيرماه در آن بر عالوه و داشت قرار كار دستور در

 توطئه اين و بود اجرا حال رد كودتا نقشه و گرفت تماس ايراني كودتاگران شبكه با و بود شده تهران وارد مستعار
 بر شايگان دكتر مانند مصدق دكتر طرفداران از اي عده. بودند بسته دل آن به دانستندو مي مكي و كاشاني و بقائي را

 محمود .فشردندبزرگ از همه طرفداران مصدق فارغ از هر انديشه خاص حزبي پاي مي حزب يك تشكيل لزوم
 بود، فعاليت در ملي جبهه جاي به زمان اين كه ملي نهضت فراكسيون  بهو داشت را عقيده همين هم نريمان
 فراكسيون اين با قبل مدتها از و دانست مي دربار با بند و زد در را نمايندگان آن از تعدادي و نداشت ايعالقه

 يك در را ضددرباري نيروهاي همه بايد داشت عقيده و بود جدي مصدق از حمايت در اما .كرد نمي همكاري
 ملي نهضت مرد بزرگ آن عقيده اين .كرد متوجه سلطنتي نظام و شاه به را حمله تيز لبه و كرد متحد بزرگ سازمان
 با ضديت و عقيده در جسارت و تقوي در او مانند ملي شخصيت كمتر بود ديگري جنس از ياد زنده آن. بود ايران
 .است گريدي بحث خود كه توان ديدمي آمريكا امپرياليسم و شاه
 به توجه و گفت سخن بزرگ حزب تشكيل از 1331 تيرماه امسالگرد سي سخنراني در شايگان دكتر ياد زنده

 .است آموزنده شايگان دكتر سخنان
 برنامه از قدمي و دانند مي را خود تكليف شوند مي انتخاب و نامزدي احزاب طرف از كه مجلس نمايندگان حزب تشكيل با«

 ها بدبختي بسياري از و شود مي تكميل ايران مشروطه رژيم حزب تشكيل با .بروند فراتر توانند نمي اند، داده هاآن موكلين كه اي
 كه فرض بر ( متخلف نمايندگان و دهند مي آنها دست به روشن و صريح را نمايندگان كار برنامه .آيد مي بعمل جلوگيري
 اين و شود مي روشن ايران ملت سرنوشت حزب تشكيل با. شود مي محروم ينمايندگ از آينده انتخابات در ) شود پيدا متخلفي

 نخواهد پذير صورت ديگر آيد مي عمل به ايران ملي نهضت پيشرفت از جلوگيري براي امروز كه هايي توطئه و ها بازي دغل
 259.»بود
 ايران ملي نهضت صليا ضعف به و داشت برمي پرده دردناكي واقعيت ز ا شايگان علي دكتر ياد زنده آنكه با

 تشكيالت و جبهه و حزب به اعتقادي مصدق دكتر شخص كه بود آن در اصلي گرفتاري اما بود گذاشته انگشت
 و دولت فقرات ستون كه بودند ايران حزب اعضاي از ملي نهضت عمده رهبران زمان آن در و نداشت سياسي

 جمع ايران حزب در بايد مصدق طرفداران همه هك داشتند عقيده و دادند مي تشكيل را ملي نهضت فراكسيون
 ملي نهضت بزرگ ايدئولوگ را خود و قرارداشت سوم نيروي حزب كه دررأس ملكي خليل ديگر طرف از. شوند
 مصدق شخص براي حتي و مصدق طرفدار هاي شخصيت از بسياري و ايران حزب رهبران براي و پنداشتمي

 اوهام در غرق و كرد مي تصور ملي رهبران از بلندتر گردن سرو يك جهات همه از را خود و كرد مي تكليف تعين
 با مبارزه در نه و نفت معضل حل در نه را مصدق اصلي كار و ملي نهضت اصلي مسئله و بود بيني بزرگ خود
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 شركت مسئله از قبل گفت مي و دانست مي توده ايران حزب با مبارزه را در اساسي مسئله بلكه شاه و دربار قدرت
 هايي جمعيت و ايران توده حزب حساب به كه است الزم موكداَ ، ارتجاع و شاه و دربار و انگليس و جنوب نفت
 ايران كشور از تا خونين سركوب آنهم و كرد سركوب را آنها و رسيد بايد كنند، مي فعاليت حزب آن نام به كه

 براه و مصدق از حمايت براي است، جهاني قدرت يگانه كه آمريكا حتماَ كه است وقت آن .شوند نابود و محو
 دانست مي چيز يك در را مصدق نجات راه او .آيد مي ميدان به فاقه و فقر از ايران نجات و نفت صنعت انداختن

 به ايران و شود مي فصل و حل آمريكا و شاه كمك به مشكالت بقيه گفت مي و توده ايران حزب سركوب آن و
 است سوم نيروي آن و دارد وجود فراگير حزب گفتند مي ها سومي نيروي .رسيد مي اديآز و استقالل و سعادت

 تواند مي كه است زمان متفكر تنها و بزرگ معلم و رهنما و پرداز نظريه بزرگترين كه ملكي است خليل آن رهبر و
 عداوت و بيني بزرگ ودخ مسئله و است نوشته كم بنويسد باره اين در چه هر سطور اين راقم. دهد نجات را ملت
 استبداد و استعمار با مقابله در ايران ملت وحدت جدي مانع و داشت وسيعي ابعاد توده ايران حزب با ملكي خليل
 و كرد مي تصور جهان ايدئولوگ يگانه را خود كه بود مبتلي بيني خودبزرگ بيماري از حد آن به ملكي خليل. بود
 مصدق دكتر به حتي و خواند مي فرا خود نظرات از متابعت به را دقمص حكومت دوران ملي هاي شخصيت همه
 او در كه خاص ادبي بي آن و خروش و جوش با و كلمات تندترين و ترين ركيك با هم آن .كرد مي نهي و امر

 * !!آيد مي بجوش ام تركي رگ گاه كنم چه گفت مي خود بعدها و داشت وجود
 نشريات در ايران توده حزب و بود شده نمودار بزرگ توطئه يك ابعاد كه 1332 تير 30 از پس روزهاي همان در

 القاء را تبليغات اين ايران حزب رهبران و ملكي خليل همين كرد، مي فاش را نظامي كودتاي توطئه تكوين خود
 مي عنوان آن بجاي و كردند مي محكوم را آن و دانستند مي عمومي اضطراب ايجاد و ملي ارتش به نسبت شبهه
 مسعود  *.است ايران توده حزب و كمونيسم ناحيه از خطر و شود جلوگيري سرخ كودتاي از بايد كه كردند

 بنام قطورش و پرحجم كتاب در ، كرد پيدا شديد اختالف او با بعداَ و بود ملكي خليل ياران از كه حجازي
 زمان يعني روزها آن در« :نويسد مي مورد همين در است، كرده منتشر 1375 سال در كه ها داوري و رويدادها
 اين مورد در عمومي توجه و شد مي صحبت مصدق دكتر عليه نزديك زمان در هايي توطئه وقوع از جا همه زهري استيضاح

 همكاران ميان در عمداَ را او نام) كاتوزيان همايون دكتر (فوق نويسنده كه ملكي خليل وانگهي. بود مجلس طرف به ها توطئه
 دانست مي ناصحيح را هايي ديدگاه چنين اساسي طور به بلكه كرد نمي كودتا از صحبتي تنها نه آوردمي بميان مصدق هبرجست

 اظهارات برابر در و نداشت قبول دربار و شاه طرف از هم آن روز جريان عنوان به هم را مصدق دولت عليه اي توطئه وجود و
 متهم را او داشت مي حتمي ملي حكومت عليه را هايي توطئه وقوع كه سوم نيروي حزب رهبري هيأت جلسات در خنجي دكتر
 نزديكي تا تيرماه اواخر يعني روزها آن در اين بر عالوه« :نويسد مي باالتر سطر چند در نويسنده همين .»كرد ماليخوليا به

 در نه و ها صحبت در نه و سمير محافل در نه و ملي مطبوعات در نه. نبود كودتا درباره صحبتي 1332 مرداد 25 هاي
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 بي قصد به شود حقايق منكر تواند نمي چون اما .»شد نمي شنيده دولت عليه كودتايي احتمال خصوصي مذاكرات
 از قبل ماه چندين از چه اگر«: نويسد مي و كند مي اقرار ناچار به ايران توده حزب هشدارهاي جلوه دادن اهميت
 اتهاماتي و بود نقيض و ضد اغلب كه بود آمده ميان به كودتا درباره ! اشاراتي توده حزب هب وابسته نشريات بعضي در كودتا

 و شايعات و اتهامات ساير مانند مطلب اين رو اين از نكرد، پيدا واقعيت كه شد مي زده افرادي به كودتا در شركت درباره نيز
 حجازي مسعود نويسي دروغ اين .»نداشت بازتابي مردم ينب و ملي محافل در ها سال آن در روزنامه اين واقع خالف اخبار
 اين شخص همين اما .دهد مي ايران توده حزب با وي عداوت شدت از خبر كه است تاريخ تحريف و قلب واقعاَ
 اظهار ملكي خليل برابر در خنجي دكتر آقاي كه دانست مي قبول قابل وقتي مصدق عليه را) كودتا نه ( توطئه خطر
 حتي ! جهان و ايران تاريخ بزرگ گوي پيش و ايدئولوگ و پرداز نظريه ملكي خليل حتي بدبختانه كه دباش كرده
 دكتر ماليخولياي به بود كرده اعالم توطئه صورت به هم آن كودتا به مانده روز 15 كه را خنجي دكتر نظر همان
 .است مندرج نامبرده كتاب 283 ص در مطالب اين همه. بود كودتا واقعيت منكر و بود داده نسبت خنجي
 كريم دكتر و فروهر جمله از ملي هاي شخصيت از اي عده سوم نيروي اجرائيه هيأت موافقت بدون ملكي خليل

 رويدادها كتاب 101 صفحه در .رفتند مصدق مرحوم منزل به رفراندوم به اعتراض عنوان به و كرد جمع را سنجابي
 بيشتر عصبانيت با و پرداخت سخن به بالفاصله ملكي خليل ، خنجي دكتر از بعد« :نويسد مي حجازي مسعود ها، داوري و
محكمي  داليل با خنجي دكتر چون .»كنيد مي بازي حزب  سرنوشت با ها حرف اين با گفت خنجي دكتر به خطاب و

 ! جهان سوم نيروي رهبر جناب مزاج به اين و بود كرده دفاع جهت هر از مصدق از و دانست مي توطئه را محرز
 من كنيد مي عنوان را ايشان نام  دايماَ كه نيست مطرح مصدق دكتر موضوع اينجا گفت عصبانيت با و  نيامد خوش

 .ببريد جهنم به هم را ما چه اگر بود خواهيم شما بدنبال ما كه گفتم مصدق به مالقات جلسه در
 راه اين گفت و كرد صحبت مصدق با ادبانه بي و تند ملكي خليل كه است شده نقل هم سنجابي كريم دكتر قول از
 باعث ملكي رأي استبداد و خودرائي. آمد خواهيم شما با جهنم تا هم ما و شود مي ختم جهنم به رويد مي شما كه
 مسعود نوشته مورد اين در. شود نشين خانه و بردارد مصدق حمايت از دست ملكي خليل 32 مردادماه از كه شد

 روز صبح 8 ساعت .بود رفراندوم روز آورد بوجود حزب در نامناسبي وضع كه ديگري حادثه« .است توجه قابل حجازي
 خبر فكر هم دوستان از تعدادي با برخورد از پس رفتم شهر داخل به رفراندوم در شركت براي كه 1332 مرداد 12 دوشنبه
 داشتند اعتراض همه حزبي افراد. است عظيمي تظاهر تدارك حال در فردوسي خيابان در استعمار با مبارزه جمعيت كه آوردند

 رقيب بي و تنها ها اي توده براي را صحنه و ايم نكرده تظاهرات به اقدام مردم تشويق و رفراندوم از حمايت براي ما چرا كه
 260.»بودند نديده رفراندوم روز براي تداركي هم ملي احزاب و ها گروه ساير .بدهم آنها به كه نداشتم جوابي . ايم گذاشته
 كه بود اين مصدق دكتر استدالل .بودند كرده مخالفت رفراندوم با هم ايران حزب رهبران كه بود اين امر حقيقت

 و پارچگي يك ، هم ملي نهضت فراكسيون اعضاي بين در و نيست اكثريت داراي ملي دولت هفدهم مجلس در
 هيچوقت داشت، مي هفدهم مجلس در مصمم و يقو طرفداران دولت و ملي نهضت اگر و ندارد وجود وحدت

 قبلي دادگستري كميسيون و شد نمي انتخاب دادگستري كميسيون عضويت به بددهن و گو ياوه و قلدر ميراشرافي
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 تا كرد نمي تعلل همه اين و باشد كرده روشن بحال تا را بقائي مظفر مصونيت سلب اليحه تكليف بايست مي
 اگر يا و بشود انتخاب دادگستري كميسيون عضويت به جديد دوره اين در بود، سمجل كارپرداز كه ميراشرافي

 كه مكي حسين به هيچوقت بودند، همراه مصدق دولت با 17 مجلس اكثريت و ملي نهضت فراكسيون وكالي
 در را بزرگ افتضاح آن كه دادند نمي اجازه بود، كار به مشغول مصدق عليه تحريكات در ناپيدايش و پيدا دست
 اوباش به و شود مرتكب بود، مصدق باوفاي و صديق ياران از كه مجلس رئيس نايب رضوي احمد مهندس مورد

 آنوقت و كنند مضروب هم را نريمان محمود و بكشند پايين رياست صندلي از زور به را او كه دهد دستور مجلس
 و اسكناس اندوخته هيأت در مجلس اظرن نماينده عضويت به آراء اكثريت با را غدار دشمن اين ، وكال همين

 مي او آن بر عالوه .كند بپا جنجال و جار آنهمه دولت عليه سياسي لمپن اين و كنند انتخاب ملي بانك پشتوانه
 و دهند رأي مصدق عليه تا اند كرده خريداري را مجلس نمايندگان از اي عده انگلستان جاسوسي شبكه كه دانست

 و دربار هاي دسيسه همه به زمان اين در مصدق .كنند سرنگون را مصدق دولت هريز علي استيضاح جريان در
 سابقه با و معمر بود مردي مصدق .داشت آمريكا دولت به اميدواري مختصر هنوز اما .بود برده پي انگلستان
 و داشت قوي سياسي شم و شناخت مي را هفدهم مجلس نمايندگان اكثر آن بر عالوه و پارلماني امور در طوالني

 و سنجابي اما .رودمي باد بر داشت، ايران ملت سعادت براي كه آرزوهايي مجلسي چنين بر تكيه كه دانست مي
 مسعود .نداشتند دربار هاي دسيسه و مجلس نمايندگان از را شناخت آن زاده زيرك و معظمي عبداله و ملكي خليل

 همان در سطور اين راقم كه كند مي نقل سنجابي ريمك دكتر از را داستاني خود كتاب 478 صفحه در حجازي
 از و رفتيم مصدق دكتر منزل به )فروهر ، سنجابي(نفر سه ، ملكي خليل با« .است شنيده صالح مرحوم از 1338 هاي سال
 داليل نيز ما جانب از كه سپرديم ملكي به را ميدان ]فروهر و سنجابي[ كرديم، مخالفت مجلس بستن با ]ملي [احزاب جانب

 داليل و نپذيرفت را نظر اين مصدق اما .كند منصرف خود تصميم از را مصدق دكتر و دارد عرضه را مجلس بستن با مخالفت
 گفت و برخاست جا از داريد سراغ  او در كه خاصي تندي همان با ملكي آقاي باالخره. كرد تأكيد مجلس بستن براي را خود

 و تالش از هم باز سنجابي دكتر . آمد خواهيم شما دنبال به جهنم تا ولي است جهنم هب رويد مي شما كه را راهي اين مصدق
 تقاضاي همايوني اعليحضرت مقام از كرد پيشنهاد مصدق به و برنداشت دست رفراندوم به توسل از مصدق انصراف براي تقال

 261.»ايد كشيده چرس صبح وزامر جنابعالي كه شود مي معلوم گفت سنجابي دكتر به مصدق .بشود مجلس انحالل
 توطئه در شاه دست كه وانفسا شرايط آن در زيرا بود متلكي و توهين و اعتراض چنين مستحق سنجابي كريم دكتر

 مصدق كه دانست نمي سنجابي مگر برآن عالوه .بود مسخره پيشنهادي چنين ناليد، مي دربار از مصدق و مشخص
 كرده مخالفت بود، شده تشكيل اختناق و ترور جو در شاه اختيارات بردن باال براي كه دوم موسسان مجلس با

 آنجا به ملي جبهه رهبران هاي مخالفت اين نتيجه نيست؟ قايل مجلس ابقاي يا انحالل در شاه براي حقي و است
 وطئهت با مقابله در مصدق از حمايت براي تالش از ملي احزاب رهبران از بسياري مرداد پنجم روزهاي از كه كشيد
 كه شكستي است آن سرِ واقعيت اين .باشند گر نظاره فقط و بمانند تفاوت بي يا و بردارند دست كودتا و دربار هاي
شد و دراين ميان نقش سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش بسيار قابل توجه و  وارد ايران ملت به مرداد 28 روز در

                                           
  .كتاب همان 479 و 456 صص به شود رجوع - 261



 

574

 نخست به كه روزي همان از هفدهم مجلس. داشت را دهمهف مجلس انحالل قصد واقعاَ مصدق. تأثر برانگيزاست
 و كاشاني هاي كارشكني و آن از بعد حوادث و بود افتاده اعتبار از مصدق نظر در كرد تمايل ابراز قوام وزيري
 قتل به كمر كه دانست مي هفدهم مجلس مزاحم وجود از مصدق را اسفند نهم مرگبار حادثه و زاده حائري و بقائي

 مي ملكي خليل و ملي نهضت فراكسيون نمايندگان از بهتر را هفدهم مجلس مصدق. بود بسته اش ينابود و
 آنكه از بعد زدند مي سينه به را مصدق سنگ همه اين كه ملي احزاب رهبران اين كه بود اين در بدبختي . شناخت

 داد بروز خود از را منشي تدموكرا و ملي شخصيت و منش و گرفت فاصله ليبرالي روش از قدم چند مصدق دكتر
 و كرد اعتنايي بي ها اي توده كشتن و بستن مورد در زاده زيرك و سنجابي و ملكي خليل امثال هوار و داد به  و

 مصدق تكيه .گرفت قرار آنان اعتنايي بي و مهري بي مورد كامالَ شد، قايل سياسي حيات حق هم حزب آن براي
 و دولت مشكالت بيان در مصدق نطق .آمد مي گران ملي اصطالح به رهبران به امر همين و بود مردم توده بر

 غائله و كردند مي مجلس در مخالفين كه انگيزهايي فتنه به اشاره از پس او. است زآمو عبرت رفراندوم به توسل
 يمل نهضت متعهد و غيرت با نمايندگان و مصدق عليه كه هايي توهين و خورد و زد و آشوب و اسفند نهم

 و زاهدي سرلشگر مانند او اصلي قتل  و قاتل گرفتن پناه در و طوس افشار قتل تر مهم همه از و شدند مي مرتكب
 آمريكا پسندانه طلبي جاه و فريب عوام سيد هاي فضولي و ها اعالميه و مجلس پناه در كاشاني توسط بقائي مظفر

 قدمان هم از نهضت اين شروع در كه هستند قليلي عده وزيامر مخالفين درميان« :گفت و پرداخت مطلب اصل به كاشاني
 مجلس در زمان اين كه را گران توطئه اسم كه بود دراين مصدق هنر[ است اولي ذكرآن ترك كه علتي به ولي اند بوده همراهان و
 و دولت رتضعيف ته،دساخ رها پيروزي مراحل درآخرين را ملت اكنون ]آوردنمي رسمي بودنددرسخنراني گرفته پناه دربار و

 و بقائي و مكي و كاشاني به مستقيم اشاره اين و[ اند افتاده پيش قديم مخالفين از حتي ملي آمال پيشرفت از جلوگيري
 از بعضي با بيگانه سياست ايادي و مخالفين از گروهي مجلس دراين .]بود كريمي نادعلي و آباد قنات شمس و زاده  حائري
 اين براي و كند تأمين را آنها منافع و بيگانگان مطامع بتواند بدهندكه دولتي دست به را امور زمام كه كوشند مي شدگان منحرف
 از باالتر قانوني هيچ مشروطه و دموكراسي دركشورهاي.اند داده قرار خود مضره تبليغات براي اي وسيله را مجلس تريبون منظور
 و گذارد مي درميان باملت شده مواجه آن با كه را مشكلي تاريخي حساس لحظات دراين دولت جهت همين نيست،به ملت اراده
 دارند،دولت موافقت تقينينه 17دوره شدن تاسپري مجلس كنوني وضع ادامه با اگر كه شود مي سئوال مردم خود از مجلس به راجع

 آن انحالل به رأي اند، موافق آن هدف و نقشه و دولت اين با اگر و كند همكاري مجلس اين با بتواند كه بيايد كار روي ديگري
 262.»كند همكاري دولت با ملت آمال درتأمين بتواند شودكه تشكيل ديگري مجلس بدهندتا
 بزرگ آوردهاي دست از يكي كه رفراندوم قالب در مردم از ) دولت يا مجلس يا ( سئوال طرح و ملت به مراجعه

 ملت به مراجعه اصل. كرد نزديك دموكراتيسم به بزرگ قدم يك را مصدق دكتر بود، مدرنيته درجهان دموكراسي
 و بينانه واقع ابتكار يك مردم توسط ، دولت و مجلس و دربار با اختالف تكليف تعيين و  رفراندوم قاعده تحت
 شخصيت و ملي احزاب رهبران اكثر و مصدق دكتر بين فاصلي خط و بود پارلمانتر زاده اشراف يك از انقالبي
 حل راه توانستند نمي بودند، مخالف اصل اين  با عمدتاَ كه ملي جبهه رهبران .آورد بوجود ملي صطالحا به هاي

 همراه كه مجلسي اكثريت و انگليس  و  آمريكا امپرياليسم وابسته به طلب قدرت شاه دادن شكست براي ديگري
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 نتيجه كه استيضاحي  پاسخ به تن هم مصدق .دهند ارائه بودند، امپرياليسم  و  دربار منافع حافظ كاشاني اله آيت
 مجلس مقابل در كه اجتماعي  و تجمع  و تالش همه با هم مردم و  داد نمي بود، ملي حكومت شدن ساقط آن

 راه به را مجلس هفدهم نتوانستند بودند، كرده تحصن اي ماده 8 طرح تصويب براي ها خانه تلگراف در  و كردند
 و زاده حائري و مكي و بقائي. بودند بهره بي عمومي مقبوليت از مصدق مخالف يوكال زمان اين. آورند ملت
 تشكيل مانع آنها ، برد مي بسر خانه يك در شب هر هم كاشاني و بودند برده پناه قم به مردم ترس از مجلس اقليت
 از ، داشت قرار مامپرياليس و شاه اراده تحت كه مجلسي با مقابله جز اي چاره و شدند مي مجلس عمومي جلسه

 .نبود رفراندوم راه
 مردم هم مرداد 28 تا  25 روزهاي در و داد مي ادامه  را ملت به رجوع و تكيه و دموكراتيسم رويه همين مصدق اگر
 و ملي احزاب رهبران مخالفتهاي  و ها وسوسه  اما .شد نمي خاموش ايران ملت سعادت چراغ طلبيد مي كمك به را

 راحت اي لحظه  و گرفتند خود محاصره در را او مصدق، كابينه وزراي اكثريت و حزبي يرغ ملي هاي شخصيت 
 دراز مندي بهره اصلي شرط كه بود  رفراندوم قالب در ملت به توسل همين. رسيد خواهم آن به كه گذاشتند نمي
 توانست مي ) مردم از تنخواس كمك و ملت به مراجعه و توسل ( انقالبي اصل .كرد مي فراهم را آن نتايج از مدت

 براي شد اي بهانه  و گرديد تبديل خود بعكس رفراندوم نتيجه شد كه ديده اگر  و ) نگهدارد زنده را ملي نهضت
 مضحك فتواي رغم علي رفراندوم نتيجه حال بهر. بود ملت از استمداد راه درنيمه ماندن آن علت مصدق، سقوط
 اين .بود مجلس انحالل به ايران ملت پارچه يك  رأي ، استعمار نوكران و  پرستان شاه مخالفت ابراز و كاشاني

 رفراندوم گيري  رأي  در  يا ملي احزاب زيرا نبود پسند مورد آنچنان اما. كرد خوشحال را مصدق دكتر كه رأي
 و  ديقيص و  ملكي خليل و  حسيبي مانند ملي رهبران داري جلو بدون و  قبلي نقشه بدون يا  و نكردند شركت
  * .شد برگزار پراكنده صورت به ، زيركزاده و  سنجابي
 زير در و بود كرده برپا سخنراي جلسات منزلش در اختالف ايجاد براي كه كاشاني گيري معركه و سازي حادثه
 مخالفين صف در كه را قزوين بسر عمامه وكيل صفائي عبدالصاحب) عبا آل خامس عزاداري و وعظ مجلس (بهانه

 به متهم را مصدق مذهبي اخبار و احاديث قالب در واعظ آن و فرستاد مي منبر به داشت قرار 17 مجلس در مصدق
 كه داد پورشيرازي كريم و فروهر بدست الزم بهانه ، كرد مي اساسي قانون و مشروطه اساس با ضديت و ديني بي
 به كاشاني هواداران و شوند مجروح اي عده و كنند حمله كاشاني خانه به ملي احزاب هواداران از اي عده با

                                           
 آفتـابي  هم زيركزاده و سنجابي ، است رفته گلپايگان به كه شد اعالم و كرد قهر مصدق با معظمي عبداله رفراندوم قضيه  در -*

 سـفارش  و بود بسته حزب اعضاي روي به را اش خانه در و بود بريده سوم نيروي حزب از و بود كرده قهر ملكي خليل.نشدند
 مـردم  آزادي جمعيـت  ( نخشـب  طرفداران كردند اي جلوه تهران در كه ملي نيروي عمده ، نيست خانه در بگويند كه بود كرده
 و آبـادي  كـريم  مرحـوم  جلـوداري  بـه  تهران چي فهوه صنف و مانيان محمود و شمشيري رهبري به اصناف اتحاديه و ) ايران

 واعضـاي  صلح خانه و دموكرات جوانان و استعمار با مبارزه يمل جمعيت. بودند دولت كارمندان و مصدق حزبي غير طرفداران
 اتحاديـه  ، ها پزخانه كوره كارگران ، ها كارخانه كارگران از عظيمي گروه و بودند كرده ريزي برنامه قبل از كه ايران توده حزب

 .داشتند يگير چشم فعاليت توده حزب هواداران ها شهرستان در و دهقانان و صنوف كارگران سنديكاهاي و
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 در توقيف 32 مرداد 28 اسفند تا ظهر روز 9مخ از فرداي حادثه چون شعبان بي(مخ بي شعبان هايجلوداري نوچه
 به كار و آمدند مقابله به چماق و چوب و قداره و چاقو با حدادزاده براداران و عشقي و )فرمانداري نظامي بود

 عده امضاي به اي نامه روز، آن فرداي و  آمدند ميدان به كاشاني هواداري به علمايي و كشيد كاشاني نمايي مظلوم
 ميرزا و الغطاء كاشف آل حسين محمد شيخ ، شيرازي عبدالهادي سيد ، گلپايگاني جمال آقا ( نجف علماي از اي
 و روحانيت شامخ مقام به بتنس كه آميزي جسارت و آور توهين مطالب از آن در كه شد منتشر ) اصطهباني آقا

 شود مي منتشر و گفته) العالي بركاته دامت (كاشاني ابوالقاسم سيد حاج آقاي اله آيت مستطاب حضرت مخصوصاَ
 263.بود شده صادر ، بهبهاني محمد ميرسيد اله آيت به خطاب نامه اين ، بود شده تألم و تأثر اظهار ،

 در چگونه كه نبود معلوم و داشت فاصله روز يك فقط آن انتشار روز ات انشاء تاريخ از زيرا بود جعلي نامه اين
 در استاد آن كه ، رسد مي درباري آخوند بهبهاني دست به سريعاَ روزگار آن پست با اشرف نجف از روز 1 ظرف
 را آن ، شد آشكار بعدها بدامن شبكه با ارتباطش كه اطالعات روزنامه در مرداد 9 تاريخ در بتواند تزوير، و جعل
 الدين بهاء شيخ و بهبهاني محمد سيد جز به نيامدند كاشاني حمايت  به ايران معتبر علماي حال بهر. كند مي منتشر
 حمايت به مساجد جماعت ائمه و تهران معروف علماء از هيچيك .نكرد كاشاني حمايت از جرأت كسي نوري

 . نكردند اقدامي) علني(
 يك هيأت در را خود كه كاشاني اعالميه .نكرد وجود ابراز كاشاني حمايت  هب كسي هم قم مراجع و علماء از

 اجانب نقشه با كه برانداز خانه رفراندوم در شركت« :بود چنين داد،نمايش مي فتوي صاحب و الشرايط جامع مجتهد
 شركت خواهي وطن مانمسل هيچ البته و البته. است حرام و فرجه تعالي اله عجل عصر ولي حضرت مبغوض شده ريزي طرح

 264.»كرد نخواهد
 و بهبهاني طرف از بروجردي اله آيت مرحوم به كه فشاري همه با ، نگرفت قرار مردم عامه توجه مورد تحريم اين

 رفراندوم عليه مذهبي حوزه هيچ از الكلمه نافذ و نام صاحب علماء ساير و مرحوم آن شد، وارد دربار عوامل
 .ندادند فتوي مصدق ودولت
 رأي دولت نظر خالف به نفر 115 تنها دهندگان رأي جمع از .شد انجام مرداد 12 روز تهران در رفراندوم سرانجام

 در شركت حق زنان براي كه علماء بهانه از جلوگيري براي انتخابات اين در. دادند مجلس هفدهم دوره ابقاي به
 رأي اول ساعات در زنان از توجهي قابل عده همه اين با .شد جلوگيري ها زن دادن رأي از نبودند، قائل رأي

 19 در نيز شهرها بقيه در پرسي همه. شود داده آنها به رأي اجازه كه داشتند اصرار و بودند آمده ها حوزه در گيري
 مجلس انحالل با مخالف رأي 700 شهرها در مجموعاَ و بود دولت نظر كامل تأييد آن نتيجه و رسيد انجام به مرداد

  *.....265.شد ريخته ها صندوق به

                                           
  1332 سال ماه مرداد9،  اطالعاتزنامه رو-263
 1332 سال مرداد 10،اطالعات روزنامه -264

 1332 سال مرداد 20،اطالعات  روزنامه-265
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 كوشش به نظامي دادگاه در مصدق محاكمات مجموعه كتاب و مصدق تألمات و خاطرات كتاب كه بعد ها سال
 در ايران ملي نهضت درباره آمريكا خارجي روابط  منتشر شد و اسناد»نظامي محكمه در مصدق« بنام مهر بزرگ جليل
 ابقاي يا و انحالل و رفراندوم به اقدام در مصدق اصرار و ابرام ياصل علت گرفت، قرار دسترس در 1377 سال

 با مبارزه در مصدق دكتر انديشي مĤل و خبرگي از حكايت كه شد فاش مردم رأي به توسل طريق از مجلس
 حساس روزهاي يعني خود حكومت آخر روز تا را درايت و اطالع و علم آن كه افسوس اما .داشت خود مخالفين

 ملي ازنهضت جانبه همه و مسلحانه دفاع و ملي نهضت نجات در پافشاري و نداد بروز خود از مرداد 28 تا 25
 را او بودند جمع خوابش تخت دور كه ملي رهبران شايد .بود شده تنها و درمانده و خسته پيرمرد شايد .نكرد ايران
 قضايا آن همه به كه كردند مي گيري كناره به تهديد را او وزرايش هيأت و تشويق تسليم و گيري كناره و استعفا به

 با كه را مردم بزرگ هاي نوآوري از يكي رفراندوم به توسل مصدق با خاص، مرحله اين در اما .رسيد خواهيم
 .نمايش گذاشت و قدرتمندانه عمل كرد به بود، خوان هم كامالَ دموكراتيسم اصول
 مجلس ناحيه از كه خطري و رفراندوم علت درباره نظامي يبدو دادگاه در محاكمه جلسه سومين در مصدق دكتر
 :گفت چنين بود، شده متوجه ملي نهضت به
 مي ساقط استيضاح نتيجه در را دولت كشد نمي طولي كه داشتم يقين. بود دولت متوجه مجلس از كه خطري به راجع اما و«

 در ايران[  سفيركبير صالح الهيار آقاي از. كنم مي بيان ودخ عرايض تأييد براي كه دارم حكايتي استيضاح اين به راجع. كردند
 به هريمن مستر با كه نفت آمريكايي متخصص همان  ]لوي والتر[ مستر كه بود حاكي و رسيد اينجانب به گزارشي ]آمريكا
 دولت اختالف رفع ايبر كه حلي راه و نموده ايران به سفري خود خرج با كند موافقت ايران دولت اگر است مايل ، آمد ايران
 زياد سالهاي و نمود ملي را خود نفت صنعت هم مكزيك دولت كه بود اين پيشنهاد. كند پيشنهاد گرفته نظر در انگليس و ايران
 ميليون 80 مكزيك دولت كه شد نحو اين به اختالف رفع باالخره. بود اختالف دولت آن و امتياز صاحب انگليسي شركت بين
 دولت كه موقعي چون شد مرتفع اختالف و كرد را كار اين و كند اختالف رفع و بدهد شركت آن به رتخسا بابت از دالر

 ايران كه موقعي و نمود مي استخراج نفت تن ميليون 4 سال آن در امتياز صاحب شركت نمود ملي را خود نفت صنعت مكزيك
 مبلغي برابر 8 هم ايران دولت كه است مقتضي. كرد مي استخراج تن ميليون 32 نفت سابق شركت نمود ملي را خود نفت هم
 دالر ميليون 160 شود مي پرداخته اقساط به مزبور مبلغ چون .بدهد دالر ميليون 640 يعني داد شركت آن به مكزيك دولت كه
 ميليون 10 سالي سال 20 ظرف در ايران دولت را مبلغ اين و بود خواهد دالر ميليون 800 جمعاَ ، كند اضافه آن سود براي هم
 داده جواب كبير سفير صالح آقاي به بود مذاكره قابل پيشنهاد آنكه براي ...يابد خاتمه طرفين اختالف طريق بدين و بپردازد ليره
 را ايشان ورود ساعت. اند دولت ميهمان تهران در اقامت و مسافرت ايام در و است حاصل موافقت لوي مستر مسافرت با كه شد

 شده منصرف فعالَ كه رسيد تلگرافي روز 2 از پس .است خواسته مهلت روز 2 لوي مستر كه رسيد تلگرافي مجدداَ .دهيد اطالع
 بود كرده استيضاح را دولت مجلس نمايندگان از يكي كه بود روزهايي همان اين. است كرده موكول بعد به را مسافرت و است

 مستر كه نبود منطقي ...نيست قرارداد انعقاد به احتياج و شود ساقط دولت حاستيضا اين با كه بود شده اميدوار انگليس دولت و

                                                                                                                                            
 محدوديت به توجه با شد ريخته ها صندوق به دولت ابقاي و مجلس انحالل به شهرستانها و تهران در كه آرائي كل  جمع-*

 بالغ نفر ميليون دو به و بود بااليي رقم، ساعت 3 به آن مدت بودن محدود نيز و رأي از زنان ميتمحرو و كنندگان شركت سني
 .شد مي
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 تصميم در اينكه براي بخواهد مهلت روز دو بعد و بگيرد ايران به مسافرت به تصميم انگليس دولت از استمزاج از قبل لوي
 كتاب در كه شاه پاسخ در مصدق مرحوم زمينه همين در  266.»بدهد منفي جواب آن از پس و كند نظر تجديد خود

 به مصدق كه بود شده مدعي رفراندوم بودن تقلبي و اهميت بي منظور به رفراندوم مورد در وطنم براي مأموريت
-مي. بود گرفته شتم و ضرب زير به ها اي توده همكاري با را خود مخالفين و بود شده متوسل اوباش و اراذل

 به و نشمرند هيچ به را آن بيگانه دول كه داشت انتظار توان مي چگونه شمرد چهي به را خود ملت رأي پادشاهي اگر« :نويسد
 -نويسدمي خود خاطرات از يكي در انگليس خارجه وزير ايدن كه بود عمومي افكار به توجه عدم همين و نكنند تجاوز مملكت

 در را ملت منافع بتواند تا بشمارد محترم را عمومي افكار بايد مملكت هر  رئيس-است نارس ناسيوناليسم يك ايران ناسيوناليسم
 بر بتواند تا سربسپارد بيگانه دول از يكي به پادشاه كه شود مي سبب اين از غير اي رويه انتخاب و نمايد حفظ بيگانگان مقابل
 تحت كه مجلس نآ با ايران ملت آيا بود نشده رفراندوم چنانچه آيد مي پيش سئوال اين اكنون ...نمايد سلطنت مرده ملت يك
 267.»بود موافق بود، شده واقع خارجي سياست تأثير
 يكصدهزارتومان قيمت به هنمايند هر شدن از فروخته مصدق دكتر مرحوم كه بود اطالعي تر اهميت با همه از اما

 .كنيد توجه .بود كرده گوشزد هندرسن به را آن و داشت
 خارجه وزارت به) هندرسون (ايران در سفير از

 ظهر بعداز 10 ساعت 1953 اوت 18 تهران -سري
 مراسم در كه آنچنان ) خانه ي پيژامه با ونه ( كامل لباس با مرا او كشيد طول ساعت يك امشب مصدق با من گفتگوي
 ...كردم احساس را آزردگي پنهاني هاي شراره او رفتار در اما بود مؤدب معمول طبق. پذيرفت حضور به است معمول تشريفاتي

 جانب از كه اطالعاتي با كلي طور به او روايت. برشمرد بود انجاميده مجلس انحالل به كه وقايعي رئوس مصدق نگاهآ -6 
 آشكارا مجلس نمايندگان از نفر 30 كه داشت اظهار آن بر افزون. كرد مي تطبيق است شده داده خارجه وزارت به سفارت
 به توانستند مي نيز رأي 40 اين از أي ر ده. است باقي نشده خريداري رأي 40 تنها و اند شده خريداري ها انگليسي توسط
 در آنها خريداري جهت در مذاكراتي كه است شنيده كه هنگامي و شوند خريداري صدهزارتومان يك هر بهاي به سادگي
 268.»شوند حلمن بايد و نيست ايران مردم منافع جهت در ، انگليس نشانده دست مجلس كه گرفته تصميم ، است جريان

 قدم يك را مصدق و است شده انجام درستي كار مديريتي و سياسي بلحاظ كه شد ثابت و شد انجام رفراندوم
 فقط و خريد جان به را ملي احزاب رهبران از اي عده مخالفت او .است كرده نزديك دموكراتيسم به بزرگ بسيار
 حتي ملي احزاب رهبران. ماندند باقي مصدق هواداري به بودند، پراكنده و متفرق بسيار كه ملي احزاب حزبي بدنه
 منتشر مرداد 28 كودتاي از پس كه اسنادي .بياورند بدست را آمريكا حمايت كه كردند مي كوشش زمان اين در

 دولت با رفتار در آن ترين مهم كه دهد مي نشان ملي رجال و مصدق روحيه در را اساسي تغيير چنين است، شده
 براي مردم به توسل طريق از هفدهم مجلس انحالل و رفراندوم به مصدق دكتر تصميم. شود مي مشخص آمريكا
 پارلمان راه از را مصدق دولت بود قرار شاه با آهنگي هم و دقيق هاي ريزي برنامه با كه انگلستان و آمريكا دولت

                                           
 124 ص ،دوستان انتشارات ،1378 سوم چاپ ،نظامي محكمه در مصدق -266

 203 ص ،مصدق تألمات و خاطرات -267

 1045 و 1042  ص ص،آمريكا خارجي روابط اسناد -268
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 شديد جويي مقابله به و شد محسوب بزرگ بسيار شكست يك كنند، ساقط مجلس نمايندگان آراء توسط و
 در خارجه وزير فاستردالس جان« كه دارد حكايت آمريكا خارجي روابط اسناد 339 شماره سند ويراستار نظر. واداشت

 ايران توده حزب افزايش روبه قدرت درباره خبرنگاران از يكي سئوال پاسخ در مطبوعاتي كنفرانس يك در)  مرداد6 (ژوئيه 28
 ناديده را آن ايران حكومت رسد مي نظر به كه توده قانوني غير حزب افزايش روبه قدرت بخصوص اخير تحوالت داد پاسخ
 متحده اياالت براي. گيرد مي ناديده را ها فعاليت گونه اين ايران حكومت كه وقتي تا. است شده ما نگراني موجب است گرفته
 269.»بنمايد ايران به بيشتري كمك هرگونه بود خواهد دشوار
 اياالت از گرفتن كمك موهوم اميد هم باز بود، آمريكا مالي كمك وعيد و وعده با همراه كه التيماتوم اين  لبدنبا

 توده ايران حزب نفوذ رد ضمن كه دانستند مصلحت اما .آمد وجود به مصدق دكتر و ملي رهبران دل در متحده
 بزرگ  و نادرستغلط سياست به روزها اين در مصدق .كنند مطرح مجدداَ آمريكا دولت از را مالي كمك  تقاضاي
 كام به ايران« نكند، مصدق دولت به مالي كمك آمريكا دولت اگر كه آن دادن جلوه غول و توده ايران حزب نمايي

 مشاورين و رهبران از اي عده به آن بار زيان اثرات و غلط سياست آن حتي و بود برده پي »رود مي فرو كمونيسم
 مصدق هاي نگاري نامه در شبهه القاء چنين بودن بار زيان به گذشته هايصفحه در .بود شده تثاب هم مصدق دكتر
 اينك كه ايم نوشته مطالبي »رود مي فرو كمونيسم كام در ايران نشود آمريكا طرف از مالي فوري كمك ايران به اگر« كه

 خواب كتاب مؤلف و بود كرده توجه ها هشدار اين به مصدق است، شده رويت حسيبي مهندس از كه سندي برابر
 ژوئيه 28 (مرداد 6در دالس آنكه از پس«. است پرداخته آن توضيح به »داخلي منابع از گزارشي« عنوان زير نفت آشفته
 حق ،  حسيبي از مصدق دكتر ، گفت سخن ايران در ها كمونيست نفوذ افزايش خطر از خود مطبوعاتي مصاحبه در ) 1953
 در را آن ايران سفير صالح و  *كنند تهيه او هاي گفته به پاسخي تا خواست نصيري دكتر و عاملي دكتر ، يگانشا دكتر ، شناس
 بعد روز يك اما دارد زمينه اين در متني تهيه از حكايت حسيبي 1332 مرداد 9 مورخه يادداشت. بخواند مطبوعاتي مصاحبه يك
 از مصاحبه اوالَ كه شدند بدان معتقد باالخره و كرده تغيير ديگران تذكرات اثر بر دكتر نظر ...است آمده مرداد 10 يادداشت در

 مقدمات عالوه  و است داده را جواب ايران مختار وزير خود كه باشد اين مثل مبهمي عبارت با بلكه نشود انجام دولت طرف
 و شود حذف آمريكا وخبط انگليس سياست از نفرت و آن تبليغات و ها كمونيست براي زمينه علل بودن مساعد براي تاريخي

 در افراطي احزاب ساير و است منحل چنان هم و بوده غيرقانوني توده حزب اينكه بر مبني شد داده دالس اظهارات جواب فقط
 مرام يبرا ايران زمينه عالوه و كرد جلوگيري آنها از بتوان كه كنند مي كمونيست مرام تبليغ نه و دارند كمونيست مرام نه ظاهر
 و است انگلستان دولت ، حال و گذشته در آن مسئول كه اقتصادي ي مضيقه و فاقه و فقر فقط و نيست فراهم كمونيستي هاي

 خطر در خوني بي از كسي كه ماند مي اين به دالس اظهارات و شده داستان هم نفت از فروش جلوگيري در فعالَ هم آمريكا
 تهيه متن كه پيداست« :نويسد مي ادامه در نفت آشفته خواب كتاب نويسنده .»دشو خودداري هم خون تزريق از و باشد
 و كمونيسم خطر دادن جلوه بزرگ در مصدق دكتر كهنه سياست آن با آهنگ هم ظاهراَ و داشته متفاوت لحني اول شده

                                           
 1030 و 1029  ص،آمريكا خارجي روابط اسناد -269

 از بايست مي القاعده علي .شود نمي برده خارجه وزير فاطمي حسين دكتر از اسمي جلسه اين در كه است اين در  تعجب –* 
 مهنـدس  هـاي  يادداشت در ديگري جواب تنظيم و تهيه به كه بعدي جلسه در شايد .آمد مي بعمل دعوت هم خارجه امور وزير

 .باشد كرده شركت هم فاطمي دكتر است دهش اشاره آن به حسيبي
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 يك فاصله همان در و بود فتهيا تنظيم وضع اين از نجات براي فوري اقدام ضرورت و ها اي توده تسلط از آمريكا ترسانيدن
 اند گفته و ساخته متذكر سياست اين معكوس تأثير به را مصدق كرده» ديگران «تعبيربه آن از حسيبي كه كساني يا كسي روزه
 دالس به گويي پاسخ نحوه باره در نهايي تصميم بود چه هر .شد خواهد آمريكا بيشتر تشويق موجب كمونيسم خطر بر تأكيد كه

 و رفراندوم نتايج رسمي اعالم  و دالس فاستر جان آميز تهديد سخنان    بدنبال270.»افتاد تأخير به ديگر روز چند
 تير تا 1331 تير سي از يكسال طي كه اي كننده اغوا سخناني ، مطبوعاتي كنفرانس در هم آيزنهاور مجلس، انحالل
 از بهبهاني و كاشاني و زاده حائري و قائيب مظفر جانب از كه مصدق كابينه بر كمونيسم سلطه بر مبني 1332

 و پا هم كه مصدق از طرفداري هيأت و لباس در ملكي خليل جانب از كمونيسم از وحشت سياست و يكطرف
 و آمريكا از وام گرفتن براي مصدق دكتر آميز التماس هاي نامه و شد مي تبليغ ايران در دربار و بقائي شانه به شانه
 و زشت سخنان براي را الزم هاي بهانه و داد هم دست در دست همه و همه ايران در يسمكمون خطر شبح القاي
 سقوط به اميدوار را آنان و شد مصدق مخالفين خوشحالي موجب كه كرد فراهم آيزنهاور جويانه مداخله و زننده

 وقاحت و شناعت آن و خارجي و داخلي هياهوي اين همه با اما. شد آنان بيشتر وقاحت عامل و كرد ملي حكومت
 ميليون دو ، مصدق نطق يك با كه داشت وجود ايران ملت در آور حيرت و عظيم ظرفيت آن ، مصدق مخالفين
 صندوق پاي به شهرستانها و تهران مرداد گرم هواي در جان و دل با و دهند سر موافقت فرياد او نداي به ايراني
 ، يافت مي استمرار مصدق رنگارنگ مخالفين با مقابله صميمت و اراده همين اگر و شوند حاضر رفراندوم هاي

 آنچنان .شد مي مواجه باري خفت شكست با بود مانده باقي تهديد و سخنراني حوزه در فقط كه آيزنهاور مداخله
 آن به كه شد مواجه مرداد 25 شب نيمه در باري خفت شكست با هم آمريكا به وابسته ارتش كودتايي مداخله كه

 . رسيد مخواهي
 آرام و رام را آيزنهاور دولت كه بود زمينه اين در مصدق تالش تمام مرداد 25 كودتاي از قبل روزهاي اين در اما
 خارجه امور وزير با و كند مراجعه خارجه وزارت به كه شد داده مأموريت صالح اللهيار به جهت اين به. كند

 و است آمده آمريكا خارجي امور روابط اسناد در ماجرا شرح كه بدهد ايران اوضاع از گزارشي و نمايد مالقات
  340 شماره سند. سازد مي نمايان بريتانيا با همدستي در را آمريكا دولت ناپذير برگشت گيري تصميم ، آن مطالعه

 الحص اللهيار كه دهد مي نشان است، آمريكا خارجه وزارت در ايران امور مسئول با ايران سفير مذاكرات حاوي كه
 با مالقات از بود دالس فاستر جان مقام قائم كه اسميت بيدل ژنرال و كند مالقات آمريكا خارجه وزير با نتوانست

 بود، جنوبي آسياي و خاورميانه امور در آمريكا خارجه وزير معاون كه بايرود هانري با حتي .كرد خودداري صالح
 پذيرفتن از داشت وي با اي صميمانه آشنايي كه بايرود يهانر مانند نفوذي با شخصيت و كند مالقات نتوانست

 كرد مالقات آمريكا خارجه وزارت كل مدير با صالح ناچار و كرد خودداري ، دالس فاستر جان دستور به بنا صالح
 .است شده مخابره ايران در آمريكا سفارت كاردار اطالع براي آن شرح كه
 271 ) استاتسمن (آمريكا خارجه وزارت در ايران مسئول با اناير سفير مذاكرات گزارش -340 شماره سند

                                           
 770 و 769 صص  ،نفت آشفته خواب كتاب - 270

 .كرد تهيه اوت 13 در استاتسمن را گزارش  اين-271
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 1953 اوت 11  واشنگتن -محرمانه
 جان آفريقا و جنوبي آسياي ، نزديك خارجه آسياي امور كل مدير جرنيگان جان . ايران سفير صالح  اللهيار-كنندگان شركت

  .يونان و تركيه. ايران امور مسئول استاتسمن
 آقاي. يافت حضور خارجه وزارت در) 1332 مرداد 19 (اوت 11 روز نيم و يازده ساعت در خودش يتقاضا به ايران سفير
 داده روي ايران به نسبت متحده اياالت دوستانه رفتار در تحول و تغيير نوعي كه رسد مي نظرش به چنين. داشت اظهار صالح
 تفصيل به او. است شده ناراحت سخنان اين شنيدن زا وي و  *.است جمهوري رياست خارجه وزير اظهارات آن گواه كه است
 براي است ممكن چه اگر كه داد پايان درخواست اين با را سخنانش و كرد صحبت ايران سياسي اوضاع و اظهارات اين درباره
 به اماقد كم دست كه است اميدوار ولي. بكند ايران به بيشتري كمك كه باشد نداشته امكان آمريكا متحده اياالت دولت

 .بزند صدمه كشور دو روابط به كه نكند هيچكاري
 رئيس اظهارات وي . است گرفته قرار دوراهي سر بر ايران مسئله متحده اياالت دولت رسد مي نظر به چنين گفت جرنيگان آقاي

 دشوار متحده اياالت براي كنند نمي استفاده شاندخو ذخاير از ايرانيان كه مادام : بود گفته كه ساخت نشان خاطر را جمهور
 غرامت مسئله فقط گويا : گفت و كرد اشاره نفت اختالف حل در ما هاي تالش به او. بنمايد ايران به بيشتري كمك كه است
 ايران در اينكه براي ها انگليسي به كه داشت انتظار مصدق از نبايد. داد پاسخ صالح آقاي. شود حل بايد كه است مانده باقي
 بلكه بچسبد ، شد نخواهد حل دوستانه طور به هرگز نظرش به كه غرامت مسئله به نبايد آمريكا گفت او .بدهد» شپادا «اند بوده
 پيشنهادي هيچ ايران سفير. سازد متمركز ها كمونيست دست به ايران افتادن از جلوگيري يعني مهمتر مسئله به را خود توجه بايد
 272.نكرد دوستانه حركات زيادتر چه هر جامان و مصدق دولت به اضافي كمك دادن خبر به
 كه دارد اهميت نظر اين از توجه اين .شود مراجعه قبلي سند به كه است داده  توجه340 شماره سند نويس زير در
. داشت قرار دالس برادران دست در كه رساند مي را آمريكا سياي سازمان و خارجه امور وزارت كامل آهنگي هم
 نظرها تبادل و ها مشاوره اين يهمه و كند مي نمايان را تنگاتنگ همكاري اين 338 شماره سند و 339 شماره سند
 سفير هندرسن لوئي زمان اين اينكه به توجه با. است شده مخابره تهران در آمريكا سفارت كاردار اطالع براي

 به خانه سفارت امور رد،ب مي بسر واشنگتن در كودتا طرح بررسي نهايي درجلسه شركت براي ايران در آمريكا
 .نداشت هندرسن از كمي دست گري حيله و مكاري و اندازي هم پشت در كه بود شده واگذار ماتيسون

   خارجه امور وزير  با-سيا سازمان  رئيس-دالس آلن تلفني مكالمه  گزارش-338 شماره سند

                                           
 چـاپ  صـبح  جرايد در كه ايران اخبار ضمن در . بود گفته كه) مرداد 14 ( اوت 4 مطبوعاتي مصاحبه در كه آيزنهاور نطق -*

 خـالص  و آسوده پارلمان هاي مخالفت از را خود توانست و آمد فايق پارلمان بر باالخره مصدق ردكت آقاي كه ايد خوانده شده
 ام كرده اشاره كه طوري به گرفت كمك و كرد استفاده ايران كمونيست حزب از خود اقدام اين در البته مصدق دكتر آقاي. كند

 جـا  هر در را راه اين بايستي آمريكا و است خطرناك و شوم آمريكا براي اساساَ و آسيا كشورهاي به نسبت ها كمونيست تهديد
 راه و بگيـرد  آسـيا  قاره در را كمونيستي خطر توسعه جلوي آمريكا و شود مانجا بايستي يازود دير كار اين و كند مسدود باشد

 كاشاني و بهبهاني اله آيت و بقائي مظفر و ملكي خليل شادي موجب كه آيزنهاور تهديدات شرح. دكن مسدود را ها آن پيشرفت
 روزنامـه  همه و 32  مرداد 15 اطالعات روزنامه در مشروحاَ شد رانيا ملي نهضت و مصدق خالفينم مجموعه و واعظ فلسفي و

 .است شده منتشر كننده شاد تفسيرهاي با مصدق مخالف هاي

 1031 و 1030 ص ،آمريكا خارجه وزارت  اسناد-272
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 بامداد 10/10 و 9 ساعت 1953 ژوئيه 28 واشنگتن
 دالس آلن ؟ نمايد مطرح اش هفتگي مطبوعاتي مصاحبه در را ايران مسئله است مايل آيا كه پرسيد و كرد تلفن برادرش به وزير
 مطرح موافق بشدت ديگران هم و خودش هم و كرده كار خارجه وزارت كارمندان با آن نويس پيش روي ديروز داد پاسخ

 دالس آلن. نيستند كار اين به مايل هم قدرها آن ارمندانشك گفت و كرد تلفن او به بعد يكساعت مجدداَ وزير. هستند آن ساختن
 هرگونه «عبارت درباره وزير. دارند اطالع نويس پيش نهايي متن از كرده موافقت اظهار بايرود هم و جرنيگان هم داد پاسخ
 كار به در اصلي هنكت گفت دالس آلن ؟ آن كامل قطع به تهديد يا است كمك افزايش آن معني پرسيد» ايران به بيشتر كمك
 بوده همين هم او منظور گفت دالس آلن. باشد زننده گول ترجمه درهنگام كند مي فكر كه وزيرگفت. است همين عبارت بردن
 273.نمايد مي واگذار او عهده به را قضاوت ، آيزنهاور نامه به توجه با حال هر در. است

 كننده اغوا بود، كننده تهديد كه حال عين در مصدق يهعل آمريكا خارجه وزير فاستردالس جان و آيزنهاور سخنان
 گفته است بهتر كه كرد مي تفهيم ملي جبهه رجال به رجا و خوف درحالت را مصدق به مالي كمك قصد و بود هم
 با همكاري و موافقت جلب صدد در مصدق دكتر هم باز كه شد موجب القائات همين و كردند مي شبهه القاء شود
 . برآيد رآيزنهاو دولت
 ملك و طاهري دكتر رهبري به منفرد وكالي از اي عده بين در را فكر اين مجلس داخلي انتخابات بودن نزديك
 يك دست به مجلس امور سپردن و مجلس رياست از كاشاني اله آيت رفتن كنار با كه آورد بوجود كهبد و مدني

 و رفراندوم به كار و شود جلوگيري مجلس و دولت جوئي مقابله از شاه به متمايل و مصدقي روي ميانه شخصيت
 گروه و ملي نهضت فراكسيون عضو نمايندگان با خصوصي جلسات در مصدق دكتر كه پرسي همه به توسل

 و مشاوره جلسات از پس و آورد بدست مساعدي اجرائي زمينه فكر اين. نشود كشيده ، بود كرده مطرح منفردين
 رضوي مهندس و شايگان دكتر. كردند تمايل ابراز معظمي عبداله دكتر به مجلس يانمتول اكثر پنهاني بندهاي و زد
 آبادي قنات شمس و ميراشرافي و بقائي مظفر و زاده حائري رهبري به مجلس اقليت. رفتند كنار وي نفع به هم

 .داد نخواهند رأي ديگري كس به كاشاني اله آيت جز به كه كردند اعالم
 درآمده كاشاني و دربار ، مصدق نمائي قدرت بصورت مجلس انتخاب رئيس كار كه الياحو و اوضاع چنين در

 مجلس رياست براي تنها نه ) كهبد و مدني ملك و اورنگ و طاهري  دكتر ( منفرد نمايندگان از گروهي بود،
 -دربار توافق مورد ادافر از يكي بايد كه داشتند عقيده نمايندگان از گروه اين بلكه كشيدند، پيش را معظمي عبداله
 را كشور اوضاع نفت كار دادن فيصله به تعهد و وزيري نخست قبول با الطرفين مرضي بصورت مصدق و كاشاني

 داشت اطمينان معظمي عبداله دكتر به كامال دربار. شود جلوگيري بلشويك حكومت وتسلط انقالب از تا كند آرام
 ، كرد خواهد مخالفت نيز مصدق وبا رفت نخواهد رژيم تغيير ربا زير بهيچوجه كه معظمي علني وتعهد قسم و

 خبر مصدق دكتر سرسختي و دندگي يك از كه سياسي كاران كهنه از گروه اين و دربار خاطر تسلي و اطمينان مايه
 با سرسختانه ، داشت مصدق به عالقه و بود ملي نهضت فراكسيون عضو آنكه با معظمي عبداله. گرديد مي ، داشتند

 و منفردين حمايت. دانست مي سلطنت خلع و رژيم تغيير مقدمه آنرا و بود مخالف مجلس انحالل و رفراندوم
 بدست با و داد پايان معظمي نفع به را مجلس داخلي انتخابات مدني ملك و اورنگ و طاهري دكتر پادرمياني

                                           
 1029 ص ،آمريكا خارجي روابط و اسناد -273
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 مي وبنظر نشست مجلس رياست كرسي بر و كرد غلبه آورد بدست رأي 31 كه كاشاني اله آيت بر رأي 41 آوردن
 رضوي مهندس و آراء اتفاق به ذوالفقاري محمد. شود وزيري نخست پست تحويل براي خوبي مقدمه كه رسيد
 با الظاهر علي انتخابات قضية و شدند تعيين مجلس رياست نيابت به رأي 41 با ملي نهضت فراكسيون رئيس

 .يافت پايان مجلس مصدقي جناح پيروزي
 شعب انتخابات پيروزي، اين هاي تهنيت و تبريك و شعف و شور ميان در و بود نگذشته پيروزي اين از وزر دو

 و نماينده عنوان به توجهي قابل رأي با مكي حسين و كرد وارد دولت به سنگيني ضربه ملي بانك نظار و گانه شش
 دكتر مصونيت سلب كار بايست مي هك مجلس دادگستري كميسيون و شد انتخاب ملي بانك بر مقننه قوه ناظر
 و افتاد دولت مخالفين بدست كامالَ ، كند رسيدگي طوس افشار مرحوم قتل مسئله در را او   اتهامي پرونده و بقائي
 از نفر 15 كه حمايتي و زهري علي استيضاح طرح با ضربه دو اين. ماند تنها دادگستري كميسيون در سنجابي دكتر

 تقريباَ و كرد بيشتر را مصدق مخالفين و اقليت ائيمن قدرت ، آوردند بعمل استيضاح ينا از مجلس نمايندگان
 رأي مصدق دكتر بركناري و سقوط به نمايندگان اكثريت ، استيضاح طرح صورت در كه رسيد مي بنظر قطعي

 اجراء را رنگاو و طاهري دكتر نيرنگ و دسيسه مصدق جانشيني به معظمي عبداله كشيدن پيش با و داد خواهند
 در دغلكاران حضور و وجود بعلت و بود مصدق دكتر ارادتمندان از اما منفرد وكالي جزو كه نريمان مرحوم. كنند

 را مكي حسين انتخاب و معظمي عبداله رياست ماجراي ، بود مانده بركنار آن عضويت از ملي نهضت فراكسيون
 مجلس نمايندگان دستور از قبل هاي نطق و اسناد مطالعه از كه مداركي و شواهد و كرد تشريح چنين نگارنده به

 *.كند مي تائيد را پرده پشت ماجراي و واقعيت همين ، آيد مي بدست
 بوجود مردم تودة در 31 سال تير سي خونين قيام كه اي خاطره هيجان و تير ام سي سالگرد مراسم بودن نزديك
 با پناهگاهش به مردم هجوم ترس از زاهدي سرلشگر و واداشت ملتأ و سكوت به را دولت مخالفين موقتاَ ، آورد

 اتومبيل با تير 29 روز ، بود خواهد مصون دولت حبس و توقيف از كه معظمي عبداله وتعهد التزام و وساطت
 اجراي به و شد منتقل ديگري امن مكان به سپس .رفت اش خانه به مجلس گارد معاون پناه در و مجلس رئيس
 .داد مهادا توطئه

 

  به روايتي ديگر1332 ريت ام سي -3
 اخالل اما ، شود برگزار اش شايسته عظمت و شكوه با توانست مي 1331تير  ام سي قيام بزرگداشت تظاهرات

 در اگر. كشانيد فضع و تشتت و تفرقه به را كار فروهر داريوش بيني كوته و مغزي بي و ملكي خليل هاي گري
 تودة حزب هواداران حضور مانع بقائي مظفر رهبري به وراميني چماقداران تير سي شهداي چهلم و هفتم مراسم
 ملي جبهه داخل در ملكي خليل .بود پيوسته دشمن جبهه به علني بقائي مظفر كه قيام سالگرد در ، شدند ايران

                                           
 مـورد  معظمي برادران كه شد موجب همدستي همين است روشن كامالَ قضيه اين در معظمي عبداله گري توطئه و همراهي -*

 .باشند امان در مرداد 28 كودتاي از پس و گيرند قرار زاهدي سرلشگر احترام
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ه دكتر غالم حسين صديقي با روزنامه دنيا كه از نظر خوانندگان مصاحب. داد انجام را بقائي توصيه و وصيت همان
 دارند امتناع اما دكتر صديقي وزير كشور دكتر مصدق .دهد مي تذكر را ماجرا گذشت دليل اين قضيه است و همان

 نفاق امر در را بقائي مظفر دكتر وظيفه همان قداره و چماق به مجهز ايرانيستهاي پان و ملكي خليل بگويند اينكه از
 شده ها ملكي و ها بقائي هاي خواسته تسليم ملي جبهه رهبران ساير و خود و داده انجام اختالفات وتشديد افكني

 برگزار آبادان و اصفهان و رشت و اهواز و تهران در تير ام سي سالگرد تظاهرات ها، افكني نفاق اين همه با. اند
 و كاشاني اله آيت زيرا .31 سال مراسم چهلم و هفتم  و سوم روزهاي عظمت و شكوه بمانند نه اما .شد

 صحنه به توجهي قابل نتوانستند نيروي اش وابسته احزاب و ملي جبهه و ماندند خانه در كامالَ طرفدارانش
 در توجهي قابل نيروي دانشجو قليلي عده و اداري كارمندان و كسبه و اصناف معدودي جز. بياورند تظاهرات
 ايران تودة حزب كه اي مدبرانه ريزي برنامه با بود، مساعد هوا كه عصر هنگام. نكردند مشاركت صبح تظاهرات

 تظاهرات در خاصي عظمت و شكوه با آموزگاران و آموزان دانش بويژه كارمندان دانشجويان، كارگران، برد، بكار
 گران توطئه و دربار بر مرگ ادفري تهران خيابانهاي در شب از پاسي تا افروخته هاي مشعل با و كردند شركت
 .كشيدند
 آنكه بجاي ، داشت قرار مصدق دكتر از كامل حمايت درجهت عمالَ كه ايران توده حزب اي توده عظيم قدرت
 ايجاد آنان مريض و معلول دماغ و دل در ، گيرد قرار ملي جبهه رهبران و مصدق دكتر استفاده و استقبال مورد
 از ترس كه بود منظور بهمين بدهند متينگ جداگانه ايها توده بايد كه  ملكي لخلي اصرار. كرد وحشت و ترس
 همه اين و كنند آمريكا امپرياليسم و دربار با سازش آماده وآنانرا بنشانند ملي رهبران دل در را ايران تودة حزب
 بايست مي آژاكس هنقش مطابق طرفي از و بود منظور بهمين سوم نيروي روزنامه در ملكي خليل جنجال و جار

 كمونيسم تسلط هياهوي و تبليغات تا ، ببينند مجزا بطور را نيرو اين ، داران سرمايه و روحانيون و مالكين و ارتش
 *.....274.كنند باور را

 مبارزه طريق از بلكه تفاهم جلب و همكاري راه از نه را قدرت اين از استفاده راه ملي جبهه رهبران و مصدق دكتر
 معظمي عبداله دكتر جهت اين به. كردند مي تصور آمريكا و دربار حمايت جلب بمنظور آنان عليه گري اخالل و
 او با باشد، داشته قصدي چنين هم مصدق اگر و نيست كار در رژيم تغيير قصد بهيچوجه كه داد مي اطمينان شاه به

                                           
 ، نقل به مضمون145 ص روزولت، گرميت خاطرات -274

-ضر به تجمع يك پارچه طرفداران مصدق نبود و سعي در جدائي نيروهاي ملـي از عـدالت                 وجه حا  خليل ملكي كه به هيچ     -*

فقط يك راه بـراي جمعيـت ملـي مبـارزه بـا       . كردتوان گفت كه ندانسته طرح كرميت روزولت را اجراء مي         خواهان داشت، مي  
خواهـان و   عيت ضد اسـتعمار و آزادي     حركتي جم خواهان باقي بود و آن مطابق نظر خليل ملكي سكوت و بي           استعمار و عدالت  

حركت ها را زنداني كند و يا حداقل خاموش و بي         ايخواست كه توده  خليل ملكي موكداً از دكتر مصدق مي       .خواهان بود عدالت
 .شوند
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 به تا داد تشكيل شاه قد تمام عكس يرز در را جلسه اولين مجلس تازه رئيس معظمي عبداله. كرد خواهد مبارزه
 275.است وفاداد شاه به مجلس رياست مقام در مجلس مصدقي نمايندگان رهبر كه بفهماند همه

 اين از مصدق دكتر طرفداران كه شعفي و شور و مجلس رياست به معظمي عبداله انتخاب از هفدهم مجلس اقليت
 عظيم تظاهرات. ندادند راه بدل مصدق عليه مخالفت ادامه از يأسي و واهمه كوچكترين ، كردند مي ابراز پيروزي
 ، برنداشتند دست توطئه ادامه از اما ، بود رانده عقب به را آنها چند هر تير ام سي قيام خاطره بزرگداشت در مردم
 و رخب هرگونه و داشتند خبر حدودي تا مصدق دولت كردن سرنگون بر مبني آمريكا دولت نهائي تصميم از زيرا

 مستشار قالب در كه جاسوس توجهي قابل گروه بر عالوه زمان همين در. كردند مي منتشر زمينه اين در را تفسيري
 چند تني ، كردند مي فعاليت مصدق حكومت عليه ايران در آمريكا به وابسته فرهنگي و فني و كشاورزي و نظامي

 گروه اين. شدند ايران وارد سيا جاسوسي سازمان بجان از براندازي در متخصص و ويژه جاسوسان و مأمورين از
 بعمل مصدق دولت عليه كه متعددي اقدامات در روزولت كرميت. داشتند قرار روزولت كرميت سرپرستي تحت
 نفت شركت طرف از لندن در«: دهد مي شرح چنين براندازي عمليات تسريع در را انگليس امپرياليسم اشتياق ، آورد
 . كردم مالقات ، داشت را گروه سخنگوي نقش كه كوچران سرجان آقاي با بار اولين براي. گرفتند تماس من اب انگليس و ايران
 امر اين در تأخير در نفعي هيچ آنها ديگر عبارت به. بود مصدق حكومت كردن سرنگون دقيقاَ داشت مغزش در او كه را آنچه
 مطالعه و مصدق دولت براندازي در انگليس امپرياليسم عجله  276.»شوند بكار دست فوراَ كه خواستند مي و ديدند نمي
 جريان در روزولت كرميت و شد منجر آژاكس طرح تصويب و تنظيم به باالخره سيا جاسوسي سازمان تحقيق و

 و گروه از مصدق دكتر مخالفين با و كرد مسافرت لندن و بيروت و تهران به بار چند آژاكس طرح تنظيم و تهيه
 277.آورد بوجود محكمي بندي جبهه و كرد آمادگي ايجاد و گرفت تماس محرمانه لفمخت اشخاص
 ، بود مكي حسين و زاده حائري و ميراشرافي مهدي سيد ، بقائي مظفر دكتر با آنها حقيقي رهبري كه مجلس اقليت
 سرتيپ و داد زنامهرو مدير نوري عميدي ابوالحسن و رشيديان برادران از كه او گروه و زاهدي سرلشگر با دقيقاَ
 و مستقيم تماس ، شد مي تشكيل بازنشسته و شاغل افسران از اي عده و بختيار تيمور سرتيپ و فرزانگان عباس
 با را خائنين و مزدوران اين اكثر روزولت كرميت. بودند باخبر روزولت كرميت طرح و هدف از و داشتند مستمر

 آمريكا امپرياليسم و سيا نقشه همين از اطالع. است كرده فيمعر كتابش در مستعار و رمز با گاه و مشخصات
 و ترس هيچگونه بدون)  داد-آتش  (خود هاي روزنامه در نوري عميدي و ميراشرافي مهدي سيد كه شد موجب
 .كنند حمله مصدق دولت به اي واهمه

 براندازي طرح جريان در هك كساني همه و مجلس اقليت ، شد وارد تهران به روزولت كرميت كه 1332 تيرماه در
 مقدار جهاني بزرگ قدرت دو پشتيباني بر عالوه كه دادند تشكيل منسجمي و متحد جبهه ، داشتند قرار دولت
 الجثه عظيم صندوق يك ما«. داشتند اختيار در ولگردان و بيكاران آوردن در بحركت و اوباش خريد براي پول فراواني

                                           
 .1332 تيرماه 17 ،كيهان  روزنامه-275

  115 ص كودتا، در كودتا - 276

 136 ص ، همانجا-277
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 صندوق گاو اين. است كرده اشغال را آنجا تمام تقريباَ كه دارد قرار بزرگ پستوي يك در قصندو اين . داريم معاونم دفتر در
 بالمنازع ليدر و رهبر زاهدي سرلشگر مخفيانه فرار و فراوان پول و ريزي برنامه اين  با 278.»است ايراني پول در غرق
 دولت سرنگوني در مجلس اقليت براي ترديدي و شك هيچگونه جاي مجلس از مصدق دكتر مسلم جانشين و

 دولت علني مخالفت بر دال كه خبري هرگونه از مصدق دكتر مخالفين و مجلس اقليت بنابراين . گذاشت نمي باقي
. شكستند مي دست سرو آن انتشار و پخش در و شدند مي خوشحال سختي به ، بود كار برنامه شروع و آمريكا
 اولتيماتوم و حجت اتمام و انگليس دولت و ايران اختالف دربارة آيزنهاور ژنرال نامه موضوع اخبار آن از يكي
 با را خوشحالي اين اقليت، سخنگوي ميراشرافي مهدي مديريت به »آتش« روزنامه. بود نفت درباره آمريكا دولت
 نامه متن بار ناولي براي اما ، كرد خودداري آيزنهاور نامه انتشار از دولت« .آورد جامعه بميان و كرد منعكس زير كلمات
 موثر العاده فوق مصدق دولت وضع در آيزنهاور نامه آتش روزنامه عقيده به. شد منتشر آتش روزنامه در مصدق به آيزنهاور

 و است شده روشن كامال المللي بين سياست گذشته خردادماه 7 تاريخ از زيرا. نمود خواهد تزلزل دچار بشدت را او و است
 آمريكا براي او به كمك اعطاي و است غرب دول زيان به اقدامش مصدق دكتر كه بوده معتقد مداريشزما ابتداي از آيزنهاور

 براي اگر كه نمايد تهديد را آمريكا گذشته مانند تواند نمي مصدق دكتر ديگر كه است شده معتقد آمريكا دولت. است مضر
 دالس حضور با كراچي كنفرانس در روسيه تحوالت. انيدكش خواهد آهنين پرده پشت به را ايران نكند كمك او به زمامداري

 دامان به ايران سقوط از وحشتي ديگر آمريكا كه داد پيغام هندرسن توسط خارجه وزير دالس تاريخ همان در و شد مطرح
 279.»دارد اثر سوء آمريكا در شاه قدرت با مصدق مخالفت و توده حزب با مصدق همكاري و ندارد كمونيسم
 از. افزودند خود هاي وتوطئه حمله شدت بر آمريكا دولت اولتيماتوم از پس مصدق مخالفين همه و سمجل اقليت
 شخصي انديشي عافيت به را آنان و گذاشت تأثير مصدقي هاي شخصيت از كثيري گروه بر اولتيماتوم همين طرفي

. شد متزلزل بشدت دولت يأته و كابينه داخل از مصدق دكتر وضع و كشانيد شاه با سازشكاري دريوزگي به و
 اقتصادي كمك از آمريكا خودداري« كه بود چنين كارانه محافظه و ليبرالي منش با آيزنهاور نامه به مصدق دكتر پاسخ

 منافع كه كشوري هر با را خود اقتصادي روابط است ناگزير ايران دولت ،ولي دهد نمي كشور دو مناسبات در تغييري ايران به
 280.»دهد توسعه كند نتامي را ايران
 مبادالت ميزان كه است كرده پيشنهاد ايران به شوروي دولت« :كرد اعالم ايران در شوروي بازرگاني وابسته روز همان
 شوروي ايران بين كاال مبادله جديد پروتكل به منضم ليست در. يابد افزايش اي مالحظه قابل ميزان به شوروي و ايران تجاري
 281.»بگذارد او دسترس در بخواهد ايران كه كاالئي هر تواند مي شوروي دولت. است شده ندهگنجا جديدي كاالهاي

 

                                           
 179 ص همانجا، -278
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 هفدهم ، رفراندوم و اوج راديكاليسم در دكتر مصدق مجلس در  توطئه-4
 ايجاد از ، مجلس رياست كرسي دادن دست از و رئيسه هيأت انتخابات در اشانيك شكست از پس مصدق مخالفان

 حيله پاسخ و مصدق محرمانه هاي نامه انتشار .آفريد حادثه و شد معركه وارد مكي. برنداشتند دست فساد و فتنه
 و مكي حسين مجلس جلسات در .كرد متحد را ملي دولت مخالفين مصدق، درخواست به آيزنهاور گرانه

 و حمله و رضوي احمد مهندس با مكي خورد و زد. بودند بزن يكه بهادري و حميديه و سرتيپ پور و ميراشرافي
 را مردم نفرت شد، پيرمرد از وكالت كرمان آن شدن محروم موجب كه كرمان واقعي نماينده روحي علي به هجوم

 كردن ساقط براي تالش در معظمي عبداله دكتر رياست زمان در حتي مجلس اين. رسانيد اوج به هفدهم مجلس از
 از را مجلس رئيس نايب رضوي احمد مهندس داد، دستور مصدق مخالفان گروه به مكي حسين. بود مصدق دولت
 قانوني رئيس نايب ، مجلس نماينده كسوت و قيافه در لمپن مشت يك جمعي دسته هجوم. كنند اخراج جلسه
 ايد ايستاده چرا زد مي فرياد مكي. شد مجروح سختي به رضوي هندسم و گرفته لگد و مشت زير به را مجلس

 رضوي احمد مهندس از حمايت به نريمان محمود. كنيد بيرون مجلس از را ...زن اين. كنيد مي نگاه و معطليد چرا
 صدمه او راست چشم و شكست نريمان محمود عينك و گرفته لگد و مشت زير به هم را نريمان. برخاست

 بود صيرفي ابوالحسن با مديريتش كه آسيا مرد روزنامه مصدق خوي زشت مخالفين با پا هم ،روزها  اين  282.ديد
 كه ساعد كابينه در نريمان محمود كه نوشت و كرد متهم شوروي براي جاسوسي به را نريمان محمود مرحوم ،

 مدير كه صيرفي بوالحسنا  همين  283.كرد مي جاسوسي شوروي سفارت براي بود، راه وزير و دارايي وزير
 هيچ از و فلسفي مداحان از و بود شده ارتجاع سخنگوي اش روزنامه ،بود ) جوان آسياي و آسيا مرد ( روزنامه
 در هم زاده حائري. كرد نمي خودداري ملي نهضت فراكسيون و مصدق درباره گويي زشت و افتراء و تهمت

 مريض مصدق دكتر اگر گفت مي ميراشرافي. رود مي سرو سفارت به كه كرد متهم را مصدق ، مجلس جلسات
 بنابراين. نشد تشكيل وزرايش و مصدق دكتر به فحاشي بدون مجلس جلسه يك حتي .برود دارالمجانين به است

 مجلس در حضور از داد دستور وزراء به و كرد تلقي خود به توهين را هفدهم مجلس زشت رويه اين مصدق
 از برخي. كشيد بست بن به دولت و مجلس كار گونه بدين. كند مراجعه ملت به تگرف تصميم و كنند خودداري
 انجام به است مانده ناتمام كه را نقاطي انتخابات دولت كه كردند مي پيشنهاد ملي نهضت فراكسيون نمايندگان

 فراكسيون از نفر 2 امضاء كه متقابلي طرح پيشنهاد با مصدق مخالفين اما. شود ايجاد مجلس در اكثريتي و برساند
 در طرح اين. شوند مانع انتخابات به زدن دست از را دولت خواستند مي شد، مي ديده آن در هم ملي نهضت
 سيد حاج (ملي نهضت فراكسيون نمايندگان نفر 2 آن زيرا .نشد هم مطرح حتي و نرسيد تصويب به مجلس
 امضاي مصدق مخالفين هدف در دقت از پس كه ندداشت اظهار) دماوند نماينده جاللي و قزوين نماينده جوادي
 نظارت هيأت ( در مجلس نماينده سمت به مكي حسين مجلس داخلي انتخابات در. اند گرفته پس را خود
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 سعي دولت مخالفين كه داد مي جديد اي توطئه از خبر موضوع همين. شد انتخاب ) ملي بانك اسكناس اندوخته
 به هفدهم مجلس در كه هجومي و حمله رويه آن و برانگيز سئوال انتخاب اين. دارند كشور اقتصاد ثباتي بي در

 به را بود، مصدق كرده تنگ دولت بر را عرصه عمال و شد گرفته بكار ملي دولت و مصدق عليه مكي سردمداري
 اساس رب شاخت دكتر تجويز به بنا مصدق دكتر. انداخت) رفراندوم (مردم به توسل طريق از مجلس انحالل فكر

 مبلغ انتشار به تصميم ، ملي پول پشتوانه تقويت در توليد و كار اصل مبناي بر و ملي بانك جواهرات هاي قيمت
 تضعيف از جلوگيري منظور به مردم به آگهي و اعالم بدون را عمل اين و گرفت اسكناس تومان ميليون 312

 اطالع و اسكناس براندوخته نظارت سمت به مكي ينحس انتخاب اما .داد انجام ها قيمت رفتن باال و ريال ارزش
 عليه گسترده تبليغات به دست فوق سمت به انتخاب فرداي همان در داشت، وزير نخست عمل از كه اي محرمانه
 .زد ملي دولت
 به مكي انتخاب اول. واداشت مجلس انحالل به را او چيز دو كه نويسد مي خود خاطرات در مصدق دكتر مرحوم

 مي او. دولت مخالف نمايندگان استيضاح ديگري و مجلس سوي از اسكناس اندوخته بر نظارت هيأت عضويت
 فراهم مجلس بدست را دولت سقوط زمينه نگرفت نتيجه داخلي توطئه و المللي بين مراجع از خارجي سياست چون« :نويسد

 بگذارند مضيقه در را دولت و بدهند رأي دولت عليه رب شدند حاضر ، دولت با موافق نمايندگان از اي عده كه معنا بدين ، كرد
 از نفر دو مأموريت مدت. نمايند ساقط كافي رأي نداشتن بواسطه را آن و كنند استيضاح نداد اگر و كند استعفا خود كه

 كه كند انتخاب ديگر نفر دو دو، آن بجاي بايست مي مجلس و بود شده منقضي اسكناس اندوخته هيأت در مجلس نمايندگان
 اندوخته هيأت در جلسه يك بود كافي و گرديد انتخاب مزبور هيأت عضويت به دولت مخالف و طهران نمايندگان از يكي

 تقديم مجلس به بود تومان ميليون 553 همين جزو كه اسكناس تومان ميليون 312 انتشار به راجع گزارشي بعد و شود حاضر
 و كنند استيضاح را دولت كه بود اين دولت سقوط ديگر طرز. بكشد كار از دست دولت كه شود سبب زندگي گراني و كند
 تقديم مجلس به مهمي غير موضوع در طهران ديگر نمايندگان از يكي هم را استيضاح. كنند ساقط را آن و بدهند منفي رأي
 نظارت هيأت در حضور رايب را ] مكي  حسين[ طهران نماينده آن توانست مي دولت نه آمدها پيش چنين با و بود كرده

 حضور از است نموده تعين وقت استيضاح براي ملي شوراي مجلس نظامنامه ماه يك از بيش نه و كند دعوت اسكناس اندوخته
 شود خاموش خود خودي به ايران ملي نهضت كه شد مي سبب طريق دو از يك هر به دولت سقوط .نمايد خودداري مجلس در
 نزند استقالل و آزادي از دم كسي هيچوقت ديگر و برود بين از بود ملي نهضت رهبر ضمناَ كه لتيدو بدست ايران ملت هدف و
 را مملكت سرنوشت و نشوم آش از گرمتر كاسه گرفتم تصميم كه بود اين. بماند استعمار بار زير هميشه براي ايران ملت و

 اال و كند تمام را خود كار و بماند دولت تا بدهند مجلس لانحال به رأي موافقند آن ابقاي و دولت با اگر بسپارم مردم بدست
 284.»نمايد عمل بدان باشد مملكت صالح طور هر كه بيايد كار روي ديگري دولت و شود بركنار كار از دولت
 مصدق كردن ساقط براي فقط مكي حسين اقدامات هم و استيضاح هم .بود صحت به مقرون مصدق نظر دو هر
 عليه ها خواندني روزنامه در كه بود شده انتخاب اسكناس اندوخته هيأت عضويت به تازه وزهن مكي حسين. بود

 .كرد بپا خاك و گرد دولت
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 اين انتخاب از وزير نخست آقاي است شده منتشر هم جرايد بعضي در و ام شنيده كه طوري به« :گفت مرداد 6 در مكي
 نيست خارج حال دو از زيرا. است واضح خيلي ايشان عصبانيت لتع. هستند عصباني خيلي ملي بانك نظارت سمت به جانب

 ملت ، شوم خبردار مسئله آن از من كه دارد آن بيم باشد كرده منتشر اگر .است نكرده يا كرده منتشر اضافي اسكناس دولت يا
 285.»است نگران حد اين ات من انتخاب از دولت كه گرفته صورت انفعالي و فعل البد پس. گذاشت خواهم جريان در را ايران

 آن رونوشت كه ايران ملي بانك كل مدير نصيري دكتر به اي نامه در مكي اطالعات روزنامه با مصاحبه اين بدنبال
 نشر در انفعالي و فعل نوع هر قانون اجراي نظر از «كرد، تأكيد فرستاد تهران دادستان و كشور عالي ديوان رئيس به را

 آنچه  286.»باشد اينجانب كامل نظارت با بايد آيد عمل به اسكناس پشتوانه در انفعالي و فعل نوع هر چنين هم و اسكناس
 درجه در بايست مي كودتا اجرايي ستاد و شاه نظر برابر زمان اين .بود درست كامالَ بود كرده ارزيابي مصدق دكتر
 .بود شده آماده جهت هر از ارك اين براي الزم بودجه و شود بركنار هفدهم مجلس همين طريق از مصدق اول
 هم حسيبي مهندس هاي يادداشت. بودند مخالف رفراندوم با ملي نهضت فراكسيون نمايندگان ملي جبهه داخل در

 مصدق سقوط از پس كه آنها .بود مخالف رفراندوم با هم صديقي دكتر كشور وزير حتي .است نظر اين مؤيد
 او كابينه در  عضويت و كردند مي افتخار مصدق بنام كردند، تأسيس 1339 سال تير 30 در را دوم ملي جبهه مجدداَ

 دكتر نظر با ملي حكومت هاي لحظه ترين حساس در ، كردند مي عنوان خود ملي وجاهت براي بزرگي سرمايه را
 بود، شده مردم آوردن ميدان به طريق از ملي نهضت نجات براي ملي قهرمان يك به تبديل زمان اين كه مصدق
 مبارزه در و خواستند مي اطاعت فقط ملت از ملي اصطالح به مردان آن اكثر. زدند گويي ياوه و مخالفت به دست

 و كنند خواستند قانوني عمل مي فقط بودند، درآورده بحركت را كودتا ماشين اينك كه آمريكا و شاه هاي توطئه با
 به توسل و انقالبي رويه به كه بودند وزرايش و ملي نهضت نمايندگان از محدود تني و مصدق شخص فقط اين
 دكتر .بودند افتاده در كشور وزير صديقي با نهضت وكالي حسيبي، مهندس شهادت به .داشتند توجه مردم

 بوده شما نوكر دولت دستگاه و وزير خواهيد مي شما« :بود گفته مصدق دكتر خود حضور در صديقي غالمحسين
  287.»باشد
 از تيرماه، 19 مورخ يادداشت در حسيبي. پسنديدند نمي را رفراندوم ملي نهضت فراكسيون اعضاي از برخي حتي
 كه كندمي  يادداشت تيرماه 2 در و بودند مخالف رفراندوم با كه بردمي نام سنجابي و رضوي و معظمي و پارسا
 288.است داشته حذربر مجلس تعطيلي براي  رفراندوم از را او و رفته مصدق دكتر نزد نقوي همراه خود
 .ايمنوشته را  آن جريان كه برد مصدق مالقات به خود همراه را اي عده و بود مخالف رفراندوم با هم ملكي خليل
 بي و درمانده و خسته سياسي مبارزات و ها جنجال ادامه از و بودند مبارزه اين شدن طرفه يك انتظار در مردم توده

 مأيوس  شديداَ نظاميان مديريت و سلطه و اجتماعي امنيت اصطالح به قانون بختك زير در كارگران وضع ! تفاوت
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 و آهن راه و دخانيات و سازي چيت و سيلو مانند تهران مهم هاي كارخانه در نظامي واحدهاي استقرار. بود كننده
 در را طرناكيخ و متشنج محيط ، بست مي بكار تهران كارگران عليه تهران نظامي فرمانداي كه شقاوتي و خشونت
 مي آفريني حادثه دخانيات كارخانجات در حجازي سرهنگ حساس روزهاي همين در. كرد ايجاد كارگري مناطق
 اي نتيجه ها پزخانه كوره كارگران بزرگ اعتصاب از. شدند زنداني و اخراج كار محيط از كارگر صدها و كرد

فشار و اعمال قدرت به صاحبان و  كردن وارد و رفاه و آسايش وسايل حداقل ايجاد بجاي دولت و نشد حاصل
 اين در. كشيد نظامي فرمانداري مأمورين ضرب و جرح و ارعاب و بزيرتهديد را ها، كارگرانپزخانهمالكين كوره

 آن همه و بود محرز دربار و كودتا عوامل با وي همدستي كه مصدق كابينه وزيركار عالمي دكتر حساس روزهاي
 اي توده ضد و اخالقاَضدكارگر و ذاتَا كه بختيار شاهپور دكتر همراه ، آمد بيرون پرده از دقمص محاكمه درجريان

 *.بردند بكار كارگران عليه داشتند قدرت در آنچه ، بود
 و امور مسئولين و دولت به خود هاي روزنامه در مكرر ايران تودة حزب را كننده مأيوس احوال و اوضاع اين همه

 و اخالل و شاه قدرت مسئله ماندن بالتكليف و مجلس انحالل اوضاعي چنين در .كرد مي گوشزد ملي احزاب
 .سازد اثر بي را رفراندوم انقالبي عمل و كار از آمده بدست نتايج و آثار توانست مي دربار گري توطئه
 انتخابات شروع تقاضاي و شود معزول شاه توسط ، مجلس فترت ايام در مصدق دولت كه داشت وجود خطر اين
 دكتر به شخص كه انديشان مصلحت از اي عده. گردد دولت ادامه براي مجوزي توانست نمي هيجدهم دوره

 و خطرات از جلوگيري براي ، بود شايگان علي سيد دكتر مرحوم گروه آن مظهر و داشتند شائبه بي ارادتي مصدق
 اين همه. كرد مطرح را سراسري بزرگ حزب يك تشكيل پيشنهاد مجلس آينده انتخابات در مخالفين نفوذ اعمال
ايران به  ملت امپرياليستي ضد مبارزه كار  ، بود باقي خود قوت به دربار زمانيكه تا زيرا بود مورد بي ها جوئي چاره

 مجلس انحالل آيا«. بود كرده اعالم مصدق دكتر به رسيد و اين حقيقت و واقعيت را بارها حزب توده ايرانثمر نمي
 توطئه اين اصلي مركز هميشه كه است ساخته روشن وضوح بطور بارها اخير چهارسال تجربه زيرا. خير مسلماَ است؟ كافي
 ساير و است استعمار مزدوران جبهه اصلي دژ دربار ...دهند مي تشكيل درباريان آنرا عوامل موثرترين و دربار خائنانه هاي

                                           
 از اي عـده  پـيش  روز چنـد  «.بـود  كـارگران  بـا  مصدق دولت كار وزارت رفتار از اي نمونه زير گزارش و خبر به توجه -* 

 وزارت مقامـات  اطـالع  بقرار. بفرستند نبيمارستا به را ايشان جديد كار قانون طبق كردند تقاضا كار وزارت از مسلول كارگران
 را آن هزينـه  درصـد  60 بايـد  باشـيد  بسـتري  به مايل چنانچه و شويد نمي قانون اين مشمول شما كه دادند تذكر ايشان به كار

 آنـانرا  تواندكارنمي وزارت چون. كرد خواهيم پرداخت هزينه بابت را خود حقوق درصد 60 بتدريج ما گفتند لينمسلو. بپردازيد
 به نظامي فرمانداري مأمورين از اي عده ديشب اينكه تا ، نشدند خارج كار وزارت از و كردند غدا اعتصاب مسلولين كند، قانع

 نفر دو و فرستادند آباد شاه و بوعلي هاي بيمارستان به را اي عده و كردند خارج ركا وزارت از شبانه را آنها و رفته كار وزارت
 خـانواده  از اي عـده  امروز. فرستادند اجتماعي امنيت كميسيون به امنيت در اخالل اتهام به زماني و ساعدي اسامي به را آنان از

 كاميون چند نظامي فرمانداري طرف از. داشتند را شدگان بازداشت آزادي تقاضاي و كرده اجتماع تهران فرمانداري در مسلولين
 )1332 مرداد 21 چهارشنبه كيهان. ( ساختند متفرق را مسلولين خانواده و شد فرستاده فرمانداري به پاسبان و سرباز

 در ، بـود  دخانيـات  كارخانه اعتصاب دستگيرشدگان هاي خانواده تجمع از حاكي كه خبري شرح و عكس خبر همين باالي در
 . است شده درج كيهان شماره همين
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 و عمومي افكار بزور است ممكن. گيرند مي الهام آن از و دارند تكيه آن به هميشه هفدهم مجلس قبيل از خيانت مراكز
 سطحي اقدامات اينگونه ولي , كرد سكوت به وادار و راند عقب را درباريان و دربار مدتي براي استعمار ضد مردم تظاهرات

 مترقي نهضت عليه توطئه و يكتحر كانون بعنوان را دربار و بگشايد را گره اين تواند مي كه است موسسان مجلس تنها. است
 عليه مردم دست در نيرومندي حربه عنوان به تواند مي هنگامي موسسان مجلس و ...سازد اثر بي هميشه براي ما كشور

 دولت فوق هاي هدف انجام براي و باشند داشته عمل آزادي نمايندگان انتخابات در مردم كه باشد آنها مزدوران و استعمارگران
  :بايد

 .بكوشد سياسي هاي آزادي استقرار ر د-1
 .كند لغو را» اجتماعي امنيت «ارتجاعي قانون -2
 همه از مركب ملي واحد جبهه تشكيل در و كند لغو را مبارز روشنفكران و كارگران سركوب وسيله اين ، نظامي  حكومت-3

 289.»شود تسريع استبداد و استعمار ضد هاي جمعيت و احزاب
 

 ايران جامعه  اقتصادي-سياسي وضع به گذرا نگاهي و مرداد 25 كودتاي  مقدمات-5
 پاسبانان و جاويدان گارد نظاميان و اوباشان شورش به منتهي روزه سه حوادث و مرداد 25كودتاي مورد در

 وجود زمان آن تا كه مداركي و اسناد برابر 1360 سال در ، است شده معروف مرداد 28 كودتاي نامب كه شهرباني
 تر عميق خيلي مسئله كه كند مي معلوم آن اسناد بررسي و بازبيني .شد پرداخته وقايع آن تحليل و بررسي به داشت

 و نظاميان و مداران شريعت و مداران دولت پنهاني روابط و ها توطئه از بسياري بر ابهام پرده و تر بود گسترده و
 در كه انگلستان جاسوسي عوامل از اي مجموعه و فعاليت مرموز و مخفي بود شده كشيده آمريكا سفارت و دربار
 .بود نشده فاش ، بود شده جاسازي آمريكا سفارت در) ژرژميدلتن (آن كاردار اخراج و انگلستان سفارت بستن پي

 كودتا آن برابر در مصدق دكتر كابينه و ملي نهضت فراكسيون و ملي جبهه احزاب كه بود اين از عبارت قضيه اصل
 شدن كشته يعني ( وادادگي و مقاومت و تسليم بين حالتي در و بودند شده مرعوب آن پرده پشت حوادث و

 و سرگشتگي و حيرت مانه ، است شده منتشر كه اسنادي اينك و داشتند قرار ) ها تانك بمباران مقابل در بالدفاع
 صورت به مصدق دكتر از كه اي الكلمه نافذ شخصيت هيبت. كند مي نمايان مشخصاتش و وجوه همه با را تسليم
 و بالدفاع تسليم و نشيني عقب و پريشاني دچار زودي اين به بايست نمي بود، كرده ظهور كاريزما و اسطوره يك

 و گذشته مدارك و اسناد مجدد بررسي. انجاميد مي بدكاره افسران و زاهدي سپهبد به تسليم و فرار به سرآخر
 .كند مي تبين را آن بار خون تبعات تسليم و نشيني عقب اين علت موجود
 -ارباب سيستم بر مبتني مصدق مداري دولت ماهه 28 دوران آن در ايران اجتماعي و  سياسي-اقتصادي ساختار
 بر آمريكا نظامي مستشاري هيأت و آمريكا وسفارت ترومن 4 اصل تردهگس سازمان و ارتش و دربار و بود رعيتي
 رأس بر و بود شده تشكيل آنها مباشرين يا و مالكان بزرگ از اكثراَ هفدهم مجلس و بود مسلط كشور شئون همه

                                           
 .استعمار با  مبارزه ملي جمعيت اعالميه از تلخيص به نقل ،32 مرداد 9 ،آينده بسوي بجاي شجاعت  روزنامه-289
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 خان و مالكان بزرگ از بسياري آنكه عجب و داشت را مداران شريعت نمايندگي ادعاي كاشاني اله آيت مجلس
 و بيات السطان سهام خانواده و اميني علي دكتر و كاللي اميرتيمور مانند ايران عشاير و ايالت در دار ريشه هاي
 مسلط دولت اقتصادي اركان بر يا و داشتند كشور كل شهرباني بر رياست و وزارت سمت مصدق كابينه در يا كهبد
 .بودند

 بازار در اي حجره هم دانستند مي مصدق دكتر حامي ود راخ كه ها شهرستان و تهران بازار بزرگان از بسياري
 .مازندران و گيالن و مشهد و فارس و تهران اطراف در بزرگ هايباغ و آبادي پارچه چند هم و داشتند

هم  با ثغور امالك و اختالفي كه در حدود در سراسر كشور با همه معروف هاي خان و مالكان بزرگ مجموعه
 آن و بودند متحد هم با مسئله يك كردند اما در آنان به مصدق اظهار ارادت و حمايت ميداشتند و تعدادي از

 كه ايران تأسيس نو ژاندارمري تسلط و اربابي  واليات و بر اياالت ارتش سيطره و شاه اختيارات ماندن محفوظ
 كه حكمت فاخر ردارس امثال .كشور هاي بخش و روستاها همه بر بود، آمريكايي شوارتسكف ژنرال آن مؤسس

 ناپاكشان قلوب و آزمند چشم اما داشتند مصدق به نظري كه بودند فراوان آخور از هم و خوردند مي توبره از هم
 و اجمال بصورت كه نمايي اين با حال .بود شده دوخته)  انگليس-آمريكا (مختلط سفارت و پهلوي دربار به كامالَ
 با آيا كه است اين اصلي سئوال ايم، كرده ذكر  رعيتي-ارباب سيستم حوسمن تبعات و مالكان بزرگ سلطه از گذرا
 انتظامي نيروي و ايران ارتش بر كه آمريكا نظامي مستشاري هيأت و ترومن 4 اصل و دربار و ارتش سيطره وجود

 رد آيا و داشت وجود ملي نهضت پيروزي امكان بود، مسلط) كارآگاهي و آگاهي (و)  ژاندارمري-شهرباني(
 جنگ و انتشاراتي عوامل و ملكي خليل قلم سيطره تحت و بودند گزاف و الف در غرق كه گرايي ملي مدعيان
 ها كمونيست بنام بودند ساخته غولي ايران جامعه خواه آزادي و خواه عدالت نيروهاي از و داشتند قرار سيا رواني

 فولتن در چرچيل سرونيستون كن گمراه عقل هاي حرف تكرار آن و برد مي آهنين پرده پشت به را ايران كه
 و هوش بر بقائي مظفر دكتر و مداران شريعت و ملكي خليل قلم و بيان از مختلف هاي شيوه به كه ميسوري
 با مبارزه البته. شد مي ايران ملت نصيب بار خفت شكست جز اي نتيجه آيا. شد مي بمباران مردم عقول و حواس
 از يد خلع و مجلس در قانوني تصويب به را كار نفت صنعت كردن ملي طرح و قالب در كه انگليس استعمار
 پاي و يافت ادامه بود) زمان خريد (درحكم كه طوالني هاي مذاكره به كار و كشانيد جنوب نفت شركت عوامل
 و زندان در مصدق بر امر حقيقت اما .آمد بميان ميانجي و ناجي بعنوان صلوات و سالم هزار با هم آمريكا دولت
ترين حالت بايد گفت تا حدي موضوع اتحاد آمريكا و انگليس، بينانهشد و در خوش معلوم آباد احمد تبعيد ايام

 . روزه دكتر مصدق از آمريكا، بر وي روشن شد كه به آن خواهيم پرداخت42پس از مراجعت از سفر 
 با فقط كه بود اين مصدق دولت اصلي شعار ، يد خلع قانون اجراي و نفت صنعت كردن ملي اول روزهاي در

 به مجاز را انگلستان دولت و كرد خواهد مذاكره كردن ملي غرامت درباره فقط و نفت منحله شركت نمايندگان
 نه الزاماَ و اجباراَ و بود بسيار فاصله عمل از مستمر گيري بهره و عمل تا شعار از اما .داند نمي مذاكره و دخالت

 سرآخر و آمد بميان هم آمريكا دولت پاي بلكه شد مذاكره سابق نفت شركت از نمايندگي به يسانگل دولت با تنها
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 يك بصورت خفا در و شد اصلي كار صاحب) گرايان ملي و مصدق دكتر نظر از ( ايران ملت ناجي و ميانجي
  .درآمد  290)تألمات و خاطرات كتاب در مصدق دكتر صريح نوشته به( انگلستان قدرتمند شريك
 نتيجه باشد، آمريكا متحده اياالت دولت به ملي نهضت فراكسيون و ملي جبهه و مصدق آمال و اميد همه وقتي
 دولت مساعدت و كمك و توجه به مصدق دكتر ، 32 ماه خرداد آخر روزهاي در حتي .شد كه شود مي همان
 آن منكر و نداشتند توجه بيستم قرن رد امپرياليسم اتحاد اصل به مصدق دكتر و ملي جبهه . بود اميدوار آمريكا
 دانستند، مي سياسي مسايل پرداز نظريه را خود كه ملي جبهه بدستان قلم از اي مجموعه و ملكي خليل و بودند
انگليس  از اي بافته جدا تافته را آمريكا دولت ، كاشفي رضا و نخشب محمد و زاده زيرك احمد مهندس مانند
 ملي جبهه و مصدق هاي آرزو و ميل رغم علي ايران در امپرياليسم حضور گزنده و تلخ واقعيت اما. دادندمي جلوه

 ميل تابع و داشت خارجي واقعيت انگليس و آمريكا امپرياليسم اتحاد اصل. شد مي تحميل ايران كشور و جامعه بر
 بنام آمريكا نفتي بزرگ ايه شركت از بعضي بين كه راه نيمه در آن بر عالوه .نبود آنان خام پندارهاي و آرزو و
   كاليفرنيا او اويل استاندارد -2   نيوجرسي اويل استاندارد -1   آمريكايي بزرگ شركت 5 شامل : نفت تراست(
 ايران نفت سابق شركت با ) واكيوم سركوني -5   كمپاني اويل تكزاس -4    پوريشن    كور اويل گلف -3

 نفتي هاي شركت هاي رقابت موضوع گرفت، صورت سهام تقسيم و نافعم در اتحاد) پتروليوم بريتيش (انگليس
 هاي شخصيت و رجال مطنطن هاي پردازي نظريه همه و بود مصدق خوشي دل مايه كه انگليسي و آمريكايي

 دكتر مقابل در متحد هاي دولت همراه متحد شركاء و رفت هوا باد بر ، ملكي خليل آنها بزرگ معلم و ملي جبهه
 آن در .پرداخت خواهيم آن به كه رساندند هم مقاتله به را كار و ايستادند مقابله به قد تمام ايران ملت و مصدق

 و آشكارشد ملي جبهه و مصدق دكتر به انگليس  اجتماعي امپرياليسم-سياسي خطرناك واقعيت روزها بود كه
 آلن و كرد تعطيل را انگلستان سفارت الظاهرعلي و بست را انگلستان سفارت نظيرتدبير بي و حوصله با مصدق
 ميدلتن آن بدنبال و كرد بيرون ايران از را انگليس مستعمراتي كادر در شده تربيت پرمدعاي و نخوت پر سفير شپرد
 و گرفت قرار ايران ملت تحسين مورد و كرد اخراج ، داشت مهارت چيني توطئه و مكاري در كه را سفارت كاردار

 آن از انگلستان دولت حمايت و نفت شركت استعماري مديريت نحوه و نفت شركت عليه دولت كه تبليغاتي با
 كه جهان عمومي افكار .پذيرفت را مصدق عمل المللي بين انداخت، جامعه براه اروپا و ايران در گر غارت كمپاني

 را مصدق بود، يسانگل و آمريكا جهاني امپرياليسم عليه اعتصاب و اعتراض و غضب و خشم در روزگار آن در
 مصدق نفع به جهان عمومي افكار يجانبه همه حمايت و ستودند آسيايي كشور يك ضداستعماري اسطوره بمثابه
 تمام از انگلستان دولت كه حمايتي و نفتي غارتگر شركت يك هاي توطئه تمام. شد شناخته سال مرد و افتاد براه
 مرتكب» ديپلماتيك مصونيت« اصل و خانه سفارت ساتر و پوششزير  در ، خاسته بپا ملت يك عليه ها توطئه آن

-بين كمونيست و سوسياليست احزاب نقش كه نشود فراموش .گرفت قرار جهان عمومي افكار نفرت مورد ميشد،

 مثال المللي بين حمايت اين ايجاد در آمريكا و اروپا خواه عدالت روشنفكران جامعه و نگاران روزنامه و المللي
 .ودب زدني

                                           
 338  ص،تألمات و خاطرات -290
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 آن ميس نظرات تأثير تحت انگليس مردان دولت ، استوكس هيأت مذاكرات شكست از پس كه ايم نوشته قبالَ
 دكتر با ، است محال كه بودند رسيده نتيجه اين به  ابتهاج ابوالحسن و الملك منصور و سهيلي علي و لمبتون
 سلطنتي مهردار لرداستوكس مراجعت وزر همان از و كنند ساقط را دولت اين بايد و برسند تفاهم به مصدق
 آهنگ هم براي تالش و رسيد قطعيت به انگلستان وزيري نخست و خارجه امور وزارت در اين نظريه انگليس،
 قرار آمريكا دموكرات وحزب ترومن جمهوري رياست تحت زمان آن كه آمريكا متحده دولت با نظريه اين كردن

 جمهوري دولت در و آمد بدست ترومن جمهوري رياست در مطمئن و مقدماتي نتايج و. شد شروع داشت،
 كه گرفت تصميم انگلستان دولت مشخص دوره يك در اما. رسيد قطعي نتيجه به آيزنهاور ژنرال رهبري به خواهان

 آسوستيدپرس و سي بي بي مانند خود هاي تحت نفوذ خبرگزاري و مطبوعات در كه مصدق شر از تنهايي به خود
 ميس و وودهاوس مونتاك و زاينر مانند هايي شخصيت كار اين براي. شود خالص بودند كرده معرفي »يوانهد« را او
 ايران از اي جانبه همه اطالعات و سوابق ، نفت شدن ملي از قبل سالها انگستان دولت. شدند ايران وارد لمبتون آن

داراي  انگليس استعمار. رسيد مي هيجدهم قرن به آن اطالعاتي و اجرايي عوامل و اطالعات آن سابقه. داشت
 خود كه داشتند نفوذ و سيطره ايران اجتماعي مختلف طبقات و صنوف و ها شبكه در كه بود ايران در نخبگاني
 و اين نخبگان ماحصل .دارد وجود باره اين در متعددي هاي كتاب و است اي گسترده بسيار بحث موضوع
 نهضت كردن ساقط براي آمريكا دولت با توافق از پس كه شد مي ناميده mi٦ بومي غني امكانات بنام اطالعات

 عهده به آن اداره مسئوليت كه آميخت هم در سيا كالن بودجه و ايران در سيا پايگاه با ، مصدق دولت و ايران ملي
 آن مهم و ياجراي هايشخصيت كه آمد بوجود »بدامن«بنام  ايران در اي شبكه و گرفت قرار رپيورتر سرشاپور
 سرشاپور. قرارداشت ريپورتر سرشاپور با تنگاتنگ و وسيع همكاري در برادران رشيديان بودند كه علَم و اسداله
 اين .بود عالي مشاور انگلستان سفارت در ، اول جهاني جنگ دوران از كه بود ريپورتر جي اردشير پسر ريپورتر

 تاريخ زمينه در وسيعي اطالعات كه بود ايران هاي زرتشي از تداش قرار استادي كسوت در كه موجه ظاهر به مرد
 و سياسي علوم مدرسه رتبه عالي مدرس و هند دانشگاهي معتبر اساتيد از داشت و هندوستان و ايران ادبيات و

 برآمدن در كه است كسي همان و داشت روابط ايراني هاي شخصيت و رجال همه با و شد ايران حقوق مدرسه
 .شد نوشته گذشته هاي فصل در آن از اي شمه كه داشت مؤثر نقش سلطنت به رضاشاه

 نفت شركت از يد خلع و شركت نفت با مبارزه راه از ايران عليه استبداد و استعمار ملي نهضت كه شرايطي در
 لعوام و سرويس انتليجنت باسابقه و بومي اطالعات همان از رسيد مي توسعه و رشد به و گرفت مي شكل جنوب
 آمريكايي محقق يوروسكي گاز مارك. آمد بوجود مصدق حكومت براندازي براي هايي شبكه سيا، سازمان جديد

 است، مبتني »سيا« پيشين كارمندان با مصاحبه و اول دست براسناد كه» مرداد 28 كودتاي« پيرامون خود پژوهش در
 محرمانه هاي فعاليت 1940 دهه اواخر از آمريكا« :سدنوي مي و داند مي ايران در سيا شبكه مهمترين را» بدامن شبكه«

 ورود سال[ 1948 سال از كه بدامن رمز نام با عمليات سلسله يك اجراي پنجم ...بود كرده شروع شرح بدين را اي پنجگانه
 از كه بود سياسي و يتبليغات برنامه يك بدامن. بود شده آغاز توده حزب و شوروي نفوذ با مقابله براي ]ايران به ريپورتر شاپور
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 يك معادل اي ساالنه بودجه ظاهراَ و شد مي اداره» سيلي «و» نرن «رمز هاي نام با ايراني تن دو سرپرستي به اي شبكه طريق
 291.»داشت دالر ميليون
 گاز ورـتص برخالف بدامن شبكه كه كند مي مشخص سيا و سرويس انتليجنت روابط يتاريخچه درباره مطالعه

 كردن ساقط در توفيقي توانست نمي mi٦اطالعاتي امكانات وبدون نبود آمريكايي شبكه يك قطف يوروسكي
 از پس كه آمريكا و انگليس مشترك جاسوسي هاي شبكه تأسيس موضوع. باشد داشته مصدق ملي حكومت
 خود گرفت، قرار سيا سازمان اختيار در كالَ هم آلمان نازي دولت به وابسته هاي شبكه ، هيتلري آلمان شكست
 .است خارج ما بحث از كه است اي گسترده و جذاب بحث

 دكتر دولت سقوط خود برجسته و خبره جاسوسان اعزام با داشت تصميم mi٦ سازمان شد نوشته قبالَ كه همانطور
 ايزنر مقام در قبل سالها كه فال ساموئل و رينز پروفسور و لمبتون آن ميس اعزام. دهد انجام تنهايي به را مصدق
 ايجاد و تهيه را فعالي هاي مصدقي ضد و كودتا مقدماتي شبكه ،داشت تسلط فارسي زبان به كامالَ ، سفارت شرقي
 بازاريان و سياستمداران با خود كه بودند جمله آن از پرون ارنست و شفعيها مقتدر علي و رشيديان برادران. كرد

 و امامي جمال و يزدي طباطبائي الدين ضياء سيد و شانيانكا و خسروشاهي و اخوان كوروس مانند تهران ثروتمند
 مجلس در جنجال و جار ايجاد به عمدتاَ كه كردند ااجر مصدق عليه هايي نقشه  و بودند ارتباط در طاهري دكتر

 عليه مساجد و منابر و مطبوعات در تبليغاتي موج يك و شد منجر طاهري دكتر و امامي جمال توسط شانزدهم
 مجالس و محافل انداختن براه و كشي ترياك و يرخوا مشروب در افراط و زاينر رفتار نوع. انداخت هبرا مصدق
 او بجاي و شود احضار ايران از كه شد موجب اسرار حفظ در انظباطي بي و مصدقي ضد رجال با نشيني شب

 :كند مي معرفي ينچن را وودهاوس ، راجرلوئيس  ويليام 292.شود اعزام ايران  بهmi٦ نماينده وودهاوس
 دوران او. كرد توصيف اديب و مدار سياست و سري مأمور و چريك جنگجوي عنوان به واحد آن در توان مي را وودهاوس«

 و بود شده نايل سرهنگي درجه به سالگي 27 در. بود جنگيده يونان مقاومت نهضت اعضاي دوش به دوش دوم جهاني جنگ
 برجسته مورخ و هاوس چاتام مدير ، پنگوئن انتشارات سردبير و انگلستان عوام مجلس در آكسفورد كار محافظه نماينده بعدها
 كه بود معتقد هنگام آن در. داشت عهده به را ايران در mi٦ بخش رياست 1951 -52 سالهاي در او. گرديد يونان تاريخ

 نشانده دست كشور يك تأسيس و جنوب ويس به سرخ ارتش عزيمت از جلوگيري راه تنها آمريكا و انگلستان مشترك عمليات
 سر در فكري چنين استالين بسا چه : نوشت مسئله اين به انديشيدن با وودهاوس بعدها. است ايران در شرقي اروپاي سبك به

 هاملت هاي نقش ترتيب به كاشاني و شاه كه حالي در ، نمود مي ممكن كامالَ امر اين 1950 اوايل در ولي است نداشته
 دشمن كه ...بود  كميك- تراژدي-موذي تئاتري شخصيت يك وودهاوس نظر در مصدق ، كردند مي بازي را بكت سوتوما

 ها انگليسي نظر نقطه از كه» ايران و انگليس نفت شركت «با مصدق مبارزه اصلي خطر. رفت مي بشمار انگلستان اش هميشگي

                                           
  180 ص ،دوم جلد ،ايران معاصر تاريخ از  جستارهايي-291

  378 ص  ،لوئيس اجرر ويليام ،ايراني  ناسيوناليسم- نفت- مصدق-292
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 جدي تهديد  *.داشت يونان داخلي جنگ در او كه اي سابقه با ...نداشت نگراني جاي وودهاوس نظر از نمود، مي جدي كامالَ
 تحت ايران كه اين احتمال ماند مي سركار بر بيشتر مصدق چه هر او عقيده به .بود ها كمونيست بوسيله قدرت گرفتن دست در

 در آمريكا سفير هندرسن لوي ويژه به آمريكاييان عقيده به نزديك بسيار نظريه اين البته. شد مي بيشتر درآيد ها روس كنترل
 لوي. كرد ايفا انگليس و آمريكا مواضع كردن يكسان در مهمي نقش و داشت روسها با طوالني تجربه هندرسن. بود تهران

 293.»داد تغيير ها انگليسي موضع با همدلي جانب به را آمريكا سفارت محيط هندرسن
 انگليس و آمريكايي رتبه عالي مأمور نفر دو همين آنكه چه .بود هندسن لوئي و وودهاوس تبليغاتي نظر اين البته
 وجود شدن كمونيست خطر هيچگونه ايران در كه بودند كرده اعالم متبوعه وزارت به خود رسمي گزارشات در

 سفارت موافقت و آهنگي هم بدون كه بود كرده اعالم  mi٦ و انگليس خارجه امور وزارت به وودهاوس. ندارد
 بنابراين و داشت را عقيده همين هم انگليس سفارت كاردار ميدلتن. ندارد وجود مصدق سرنگوني امكان آمريكا
 مشترك برنامه و آهنگي هم با كه بود ايران وزيري نخست براي جانشين پيداكردن ، مشترك ريزي برنامه اولين
 و خبره جاسوسان اين هاي نقشه و دش ايران ملت قيام با مواجه كه آمد كار روي بر السلطنه قوام انگليس و آمريكا

 نوشته را انگليس و آمريكا مشترك اقدامات ، السلطنه قوام آمدن كار روي جريان در كه ، شد آب بر نقش سابقه با
 زيرا . انگلستان سفارت با رابطه قطع براي بود اي مقدمه ، انگلستان سفارت و وودهاوس اول توطئه شكست .ايم

 انگلستان سفارت اختصاصي و خالص نقشه را السلطنه قوام آوردن كار روي ملي هجبه عوامل و مصدق دكتر
. شد پوشي چشم و اغماض آمريكا گسترده دخالت از و نكردند گيري جبهه موقع آن تا آمريكاييان عليه و پنداشتند

 آوردن كار روي هبرنام شكست از پس وودهاوس .كنند دريافت مالي كمك و وام ثروتمند آمريكاي از آنكه اميد به
 را اسلحه محموله و بكشد ها كمونيست آوردن كار روي به را كار تير از ترس اينكه ام سي قيام و السلطنه قوام
 بازيهاي قهرمان از اين و كند تقسيم ها كمونيست با مبارزه براي جنوب ايالت و قبايل رؤساي و شيوخ بين بايد
 همين.دهد جلوه بازي قهرمان را اش جاسوسي عمليات خاطراتش كتاب در داشت دوست كه بود پير چريك اين

 نقاهت و مريضي بعلت (انگليس امورخارجه وزارت و وزيري نخست به چرچيل تصدي زمان در پير چريك
 و سيا مأمورين با مذاكره براي) بود چرچيل با انگليس خارجه وزارت امور بود بستري بيمارستان در كه ايدن شديد
 ناميدند، مي چكمه عمليات آن به ها انگليسي آنچه درباره را خود پيشنهاد و شد مأمور آمريكا ارجهخ امور وزارت
 تشريك در ها آمريكايي كردن قانع براي را خود استدالل بيشترين آمريكايي مأمورين با مذاكرات در .داد ارايه

 كه حالي در. كرد متمركز ايران در كمونيسم خطر روي بر مصدق، سرنگوني طرح در مستقيم همكاري و مساعي
 ها آمريكايي كيسه از بريتانيا منافع نجات براي خواهم مي كه اين به شوم متهم خواستم نمي چون« .نداشت عقيده آن به خود
. كنم پافشاري ايران در كمونيسم خطر بر گرفتم تصميم نفت صنعت كنترل گرفتن پس بر تأكيد جاي به كنم بخشش و بذل

 هنوز  مصدق-بود ترديد جاي  كه-باشد پذير امكان مصدق با مذاكره راه از نفت قضيه حل اگر حتي كه بود اين من استدالل
                                           

 كليساي و مالكين و كاران محافظه و يونان پادشاه و سلطنت طرفداران با دوش هم انگليسي نيروهاي يونان داخلي جنگ در -*
 يونـان  انكـارگر  و خواهـان  آزادي و دموكراسي طرفدار نيروهاي و بودند درگير خونيني جنگ در ها كمونيست با ، ارتدوكس

 .شدند عام قتل آمريكا لجستيكي و مالي حمايت و انگليس ارتش توسط

 404  و403ص ص ،همانجا -293
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 در و »شد مي سرنگون بايد مصدق بنابراين كند مقاومت شوروي حمايت صورت در توده حزب كودتاي مقابل در نبود قادر
 مي ايران در شوروي كودتاي يك از جلوگيري براي كوششي نوع هر كه بودم شده معتقد اول همان از من« :نويسد مي ادامه

 نه را مسئله اگر كردند مي همكاري بيشتر ما با احتماالَ ها امريكايي .باشد مند بهره امريكا و انگليس مشترك همكاري از بايست
-به. »كرديم مي ارايه كمونيسم كردن مهار زاويه از بلكه ، سابقش وضع به» ايران و انگليس نفت شركت «بازگرداندن زاويه از

 مي چنين بود، جزء كننده شركت يك 1950 دهه اوايل در ايران دادهاي روي در كه كاتم ريجارد جهت همين
 فعاليت اوج روزها آن. دريافتند ما كشور در را كمونيسم از ترس دامنه وسعت ها انگليسي كه كنم مي احساس هنوز« :گويد
 294.»بشويم كودتا درگير كه بياورد فشار ما به تا كرد استفاده ترس اين از انگليسي مهجا و ...بود كارتي مك جوزف

 حزب نيروي كه دانستند مي انگليسي جاسوسان و سياسي مأمورين هم و آمريكا جاسوسي و سياسي مأمورين هم
 بهيچوجه ويشور دولت آن بر عالوه و باشد حاكميت تصرف به قادر كه نيست واندازه حد آن به ايران توده

 بهر .كردند مي كرنا و بوق در را شوروي و كمونيسم خطر روز هر همه اين با .ندارد ايران در مداخله به تمايلي
 هجوم و حمله به روز هر و دانست مي ها انگليسي توطئه را السلطنه قوام آمدن كار روي مصدق دكتر صورت
 جلوه نفت بازار به يابي دست و ايران ملت سعادت مخالف را انگلستان فقط و زد مي دامن انگلستان عليه تبليغاتي

 نمي بميان مصدق دكتر مهيج و بليغ هاي سخنراني و ملي احزاب هاي نوشته در آمريكا سفارت از اسمي و داد مي
 عمل به وشاه هندرسن با مشتركي تالش و كرد مي را رابطه قطع بيني پيش انگليس سفارت كاردار ميدلتن .آمد
 كه است مدعي وودهاوس. شود منصرف انگليس سفارت و ها گري كنسول بستن از مصدق دكتر ات آورد

 اطالع باره اين در مصدق تصميم از معتبر هاي خانه وزارت از يكي كل مدير وسيله به پيشاپيش سفارت جاسوسان
 *.بودند يافته

 را انگلستان دولت و كشور داخلي امور در تدخال به را ميدلتن و بود كرده تهديد رابطه قطع به را انگلستان مصدق
 ميدلتن با وزير نخست شخص و خارجه امور وزارت عمالَ و بود كرده متهم ايران ملت منافع عليه چيني دسيسه به

 و بود خواستار مصدق از را آن در تأخير يا و رابطه قطع از جلوگيري كار آمريكا سفير هندرسن و نداشتند روابطي
 اما. كند مي نمودار را تالش اين نهايت آمريكا خارجه امور وزارت اسناد و بود اختالف حل براي همذاكر در داخل
 آنها و بود كرده خطر متوجه را وودهاوس مانند انگليسي جاسوسان ، رابطه قطع به تهديد و مذاكرات ادامه همين
 منابع و فرستنده و گيرنده دستگاه يك با را رشيديان برادران و كردند جاسازي امن هاي درمكان را خود عوامل
 خواب كتاب مؤلف. دادند قرار آمريكا سفارت اختيار در كامالَ را خود شبكه آن بر عالوه و كردند مجهز پول كافي
 برادران همكاري  ارتباط وسايل تهران ترك از قبل وودهاوس. رسيد فرا روابط قطع روز درهرحال« :نويسد مي نفت آشفته

                                           
 453 و 452 صص  ، همانجا-294

 و بـود  مصـدق  زمان در خارجه امور وزارت رمز اداره مديركل هم كه بود مفتاح عبدالحسين انگليس سفارت خبرچين اين -*
و بعـد از كودتـا كـارگردان و همـه كـاره وزارت               خانهوزارت آن معاون ، خارجه وزارت به فاطمي دكتر مرحوم تصدي از پس

 شد خارجه ايران
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 نوشته وودهاوس كه خاطراتي و ماجرا ي  بقيه 295.»آورد فراهم آمريكا سفارت در سيا سازمان سرپرست با را رشيديان
 است ما بحث مورد آنچه .نيست ما بحث مورد آورده، نويسي خالصه بطور را آن نفت آشفته خواب مولف و است
 سفارت خارجي و داخلي ملعوا همان ، نداشت توجه كه حالي در بست را انگستان سفارت مصدق كه است اين

 را انگليسي جاسوسان هاي برنامه همان بيشتر، قدرت با آمريكا سفارت و اند شده منتقل آمريكا سفارت به انگليس
 اسناد در كه بسطي و شرح به همان. دهد مي گزارش لندن به هم و آمريكا به هم را كار ونتيجه كند مي دنبال

 به سفيرش كه بود آمريكا سفارت زمان اين كودتا مهم مراكز از يكي پس .است آمده آمريكا خارجه امور وزارت
 به است ناميده اسفند نهم غائله را آن مصدق كه 1331 اسفند نهم روز در حتي و داشت ارتباط همه با علني طور

 و اوباش بدست وي شدن تكه تكه و مصدق بمرگ بود نزديك كه توطئه آن در آمريكا سفيركبير علني دخالت
 گزارشي آن كه است داده شرح تألمات و خاطرات كتاب در را آن و است كرده اقرار شود منتهي چاقوكشان
 چيني توطئه در آمريكا سفير عمل نحوه آن بر عالوه. بود مسلم و محرز مصدق شخص براي و است انحصاري

 و زننده و عريان و آشكار آنچنان مصدق مخالفين با آشكارش و پنهان روابط و مصدق دولت و ملي نهضت عليه
 از قبل تا شود احضار هندرسن لوئي آقاي آمريكا عقيده داشت ملي امنيت شوراي كه بود ديپلماسي عرف با مغاير
 پيشين هاي صفحه در را آمريكا ملي امنيت شوراي جلسه صورت متن ما و كند بيرون را او لگد با مصدق آنكه
 نهضت تا بود شده مجهز انگليسي جاسوسان از اي مجموعه با سيا پايگاه و آمريكا سفارت آنكه نتيجه .ايم آورده
 بحد و بود مهمتر همه از كه خطر ديگر عامل. بود توجه بي عمده خطر اين به مصدق دكتر و كند خاموش را ملي
 مريكاآ نظامي مستشاري هيأت ، كرد خاموش را ايران ملي نهضت چراغ و كرد خسران و خطر ايجاد خود اندازه و
 قرارداشت كلور مك ژنرال بنام بشري ضد و رواني جنگ ديده دوره هاي ژنرال از يكي آن رأس بر كه بود ايران در
 خطر اين مقابل در دفاعي وسيله هيچگونه ،بود ملي وزيردفاع خود قول به يا و بود جنگ وزير آنكه با مصدق و

 عظيم نيروي يك اندازه و حد در مصدق دولت و يمل نهضت عليه كلور مك ژنرال كارهاي. نكرد ايجاد مسلم
 و بودند او فرمان به گوش اكثراً ايران ارشد افسران .دانست مي ايران ارتش رأس بر را خود او .بود مهاجم نظامي

 استعماي ماهيت كه ديگري كشور ژنرال يك بدست را خود ارتش تواند مي استعمار با مبارز ، ملي دولت يك آيا
 قزاق افسران بسيج و ايران ارتش در  كلور مك ژنرال دخالت نحوه و نشان و نام! ؟ بسپارد است گر سلطه و دارد
جمعيت ملي ضد  به وابسته هاي روزنامه ، روزها آن در و بود آشكار و واضح كامالَ ملي نهضت عليه ايراني مĤب

 البته. بودند كرده گوشزد و يادآوري مصدق به را آمريكا نظامي مستشاري هيأت اين خطر مكرر در مكرر استعمار
 اي كلمه مستعمراتي نظامي مستشاري هيأت اين عليه بار يك حتي ملي جبهه جرايد و نشريات در كه است واضح
 كيانوري نورالدين« :نويسد مي آمريكايي ژنرال اين درباره اصول و قدرت ، نفت كتاب نويسنده. است نشده نوشته
 به توسل طريق از خواست مصدق از ، داشت خبر كودتا جزئيات از خويش حزب اطالعاتي هشبك توسط كه توده حزب رهبر
 را او درخواست مصدق ولي بزند كودتاچيان برابر در متقابل اقدام به دست توده حزب اعضاي اختيار در سالح گذاردن و مردم
 براي نبود مايل هيچوجه به بعالوه و بدهند دست از را خود جان او حفظ خاطر به مردم خواست نمي طرف يك از چه .كرد رد
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 ]آژاكس بنام كودتا عمليات فرمانده[ روزولت تاز و تاخت براي را راه وضع اين كند، تكيه ها كمونيست به زمامداريش ادامه
 وظيفه كالر مك ، پيوست وي به نيز ايران در آمريكا نظامي مستشاري هيأت رئيس كالر مك رابرت ژنرال بزودي و بازگذارد

 عمليات اجراي حين آنكه براي تالشي ودر گرفت عهده به را كودتا پيروزي جهت در ارتش قدرت به دادن سامان و سر
 به روزي چند اتفاق به كرد دعوت او از دارد نگاه دور تهران از را ارتش ستاد رئيس ، رياحي تقي سرتيپ ، دوم كودتاي

 نظامي مستشاري هيأت كه آنجا از گفت او به كالر مك ولي كرد رد را تدعو اين رياحي. بروند گيري ماهي و استراحت
 از بايد ما دوي هر كرد اضافه و كند نمي مسئوليتي احساس هيچوجه به مصدق برابر در او است دربار در خدمت مأمور آمريكا
 *.هستيم راناي خدمت به موظف ما دوي هر گفت و كرد مخالفت نيز نظريه اين با رياحي. كنيم حمايت شاه

 . م ژنرال از و رفت اصفهان به او اوت 16 روز. كند برقرار تماس نظامي فرماندهان با شخصاَ گرفت تصميم كالر مك ژنرال
 وزير نخست عنوان به را زاهدي انتصاب و مصدق عزل فرمان از هايي نسخه بدهد دستور خواست شهر آن پادگان فرمانده دولو
 اعزام تهران به را اصفهان لشگر از هايي ستون خواست گستاخانه دولو ژنرال از باالتر اين از. كند پخش خود افسران ميان جديد
 با وي گفت كالر مك. نمايند حمايت بود غيرقانوني ديگر وي نظر به كه مصدق نيروهاي برابر در كودتا نيروهاي از تا دارد

 قاطعانه جواب در دولو. است كرده موافقت نيرو اعزام با بختيار و گرفته تماس كرمانشاه پادگان فرمانده بختيار تيمور سرهنگ
 ناچار كالرك مك. آمريكايي افسر يك برابر در نه داند مي مسئول ارتش ستاد و مصدق وزير نخست برابر در را خود گفت
 و كالر مك با شانس رانته در .»اندازم مي بيرون دفترش از اردنگي با را مصدق من «داد پايان جمله اين اداي با را جلسه

 پرداخت با شاغل افسران از جمعي و بازنشسته افسران از اي عده با همكاري طريق از توانستند آنها . بود مساعد بيشتر همدستان
 هنگ فرمانده 2 و تانك فرمانده گردان يك افسران اين ميان در كه بكشانند شاه طرفداران صف به درجه ترفيع وعده يا و پول
 دفتري سرتيپ ، نمايد مخالفت» مزدور جمعيت «تظاهرات با پليس نيروهاي شوند مانع آنكه براي بعالوه. داشتند وجود نيز پياده
 و بگذارد اش عهده به را شهرباني رياست بخواهد او از و كند مذاكره مصدق كردندبا تشويق را زاهدي به نزديك افسران از

 296.»كرد خواهد مصدق به را يوفادار نهايت پست اين در شد مدعي دفتري
 ترومن 4 اصل سازمان وجود كرد ايفاد موثر و مهم و توجه قابل نقش ملي نهضت سقوط در كه ديگري مهم عامل
 به احتياجي آمريكايي سازمان اين مخرب نقش اثبات در ما. بود فعال ايران در وارن ويليام توسط زمان اين كه بود

 توده حزب افسران كه سندي با را سازمان اين مخرب نقش خود نظامي دادگاه در مصدق دكتر زيرا نداريم استدالل
 كند مي موظف را ما تلخ واقعيت اين ذكر اما .شود مي نقل عيناَ كه است كرده بيان رساندند، ايشان دست به ايران
 اين ملي ضد اقدامات و كارها به نسبت ايران توده حزب هشدارهاي صحت به ملي نهضت تاريخ بررسي در كه

 شود نمي ديده ملي احزاب طرفدار هاي روزنامه از هيچيك در برآنكه عالوه هشدارها اين و كنيم توجه سازمان
 هاي دستمزد و اند بوده استعماري سازمان اين سرشناس اعضاي از ملي جبهه و مصدق طرفداران از اي عده بلكه

                                           
 در دخالت از بابد مي هك كند تفهيم ايران در خدمت مامور ژنرال اين به كه نداشت را جسارت و جرأت اين رياحي سرتيپ -*

 ماجرا از را مصدق دكتر موقع همان بايست مي رياحي رتيپس آن بر عالوه. كند خودداري شاه از هواداري به ايران ارتش امور
 رياحي سرتيپ از كه است انتظاري ترين بينانه خوش اين شد مي متذكر را كودتاچي ژنرال اين حضور خطر و كرد مي مطلع
 فاجعه ابعاد اند كرده معرفي كودتاگران همدست را رياحي كه كنيم توجه اسنادي به اگر و باشد داشته تواندمي ايران ملت

 .شود مي تر گسترده
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 ساختمان وي و داشت اي حسنه بسيار روابط وارن ويليام با مصدق دكتر و كردند مي دريافت سازمان اين از كالن
 مي تبليغ ايرانيان خدمتگذار را خود سازمان اين. بود داده اجاره خدمتگذار ظاهر به سازمان اين به را خود بزرگ
 از اعدف براي كه فرمودند تيمسار«: گفت نظر تجديد دادگاه در و شد آشنا حقايق به دير خيلي باالخره مصدق اما. كرد

 نظريات برخالف اخباري توانند نمي داخلي هاي روزنامه كه است اين علت. كنم مي استفاده خارجي هاي روزنامه از خودم
 چه خارجي هاي روزنامه به استناد كه دانم نمي و كنم استفاده خارجي هاي روزنامه از كه ناچارم بنابراين ، كنند منتشر دولت
 دفتر تسليم كه 1953 سپتامبر 17 مورخ فرانسوي لوموند روزنامه استناد به من .شوم واقع اعتراض مورد كه است خالفي كار

 ايران ملي بانك از ريال هزار 600 و ميليون32 مبلغ دونالي ادوارد امضاي به 703352 شماره چك طبق بر گفتم شد، دادگاه
 به پول اين از مبلغي .است نوشته لوموند روزنامه هك ندارم اين به كاري من. است شده مرداد 28 رستاخيز صرف و شده گرفته

 پول گيرندگان كه شده برداشته مجلس آن در هايي عكس پول گرفتن وقت كه ندارم اين به كار من و شده داده روحانيون
 صحيح روزنامه خبر اين اگر. بكنند مؤثري عمل ايران ملي نهضت به راجع ديگر نتوانند وجه هيچ به و كنند اختيار سكوت
 ادوارد. است نشده گرفته دونالي ادوارد امضاي به و فوق شماره چك بموجب وجهي چنين كه كند تكذيب ملي بانك نيست
 و است رسانيده مصرفي چه به را وجه اين كه بپرسند و بشناسند را او و كنند تحقيقات او از بايد نميدانم من. است كي دونالي

 كمك افسر ادامسن كلنل خانه در را خود زاهدي سپهبد چون كه گفتم و شد دادگاه دفتر تسليم كه لوموند روزنامه استناد به نيز
 صحيح هم روزنامه اين مندرجات چنانچه. نگرديد موفق ايشان دستگيري به اينجانب دولت بود، كرده مخفي آمريكا نظامي
 تيمسار. كند نمي قبول را آن مردم كند يبتكذ هركس ايشان از وغير كنند تكذيب شخصاَ زاهدي سپهبد تيمسار خود نيست

 تهران شهر اهالي آن از قبل هفته يك كه نيست معقول. است كرده غارت ملت مرا خانه كه فرمودند) ارتش كل دادستان آزموده(
 يندبيا بعد روز چند و بدهند رأي ملي نهضت پيشرفت و مبارزه براي من دولت ابقاي و مجلس انحالل به قوي اكثريت يك با

 واگر كند نمي قبول كسي را آن و است عاميانه بسيار و نيست شايسته بزرگي تيمسار يك از ها حرف اين. كنند غارت مرا خانه
 كه ملي بانك نامه استناد به را چك اصل آزموده سپهبد  297.»فرستند مي لعنت ها حرف اين گويندگان بر نباشد جسارت

 (مخفي روزنامه از لوموند روزناه كه را خبر اصل و كرد تكذيب بود، شده نوشته كودتا دولت اراده اعمال روي از
 خشم برآتش قانوني غير و قالبي دادستان يك احمقانه هاي حرف اين و خواند ارزش بي بود، كرده اقتباس) مردم
 لوموند و كنند يم خبر كسب توده روزنامه يك از كه آنهايي براي است فرقي چه دانم نمي من« :گفت و افزود مصدق دكتر
 جاست اين لوموند روزنامه بود دالر هزار 390 چك اين. است ننموده خالفي كار باشد كرده منتشر روزنامه آن را خبر اين اگر
 .بدهم الزم توضيحات تا بدهيد من به

 .بدهيد ريددا ميل كه توضيحي هر ندارد موردي است شده بايگاني و پرونده ضميمه كه مدركي استرداد : دادگاه رئيس
 را پرونده يكبار .كنند استفاده شد الزم وقت هر اينكه براي ؟ گذاريد مي چرا پرونده در آقا اون بود بنده مدرك : مصدق دكتر
 آنجاست كه مسايلي و ملي بانك بروم دادستان باهمين حاضرم. ندارد ضرورت پرونده تشكيل نشود استفاده مورد اگر آوريد مي

 دادگاه محترم رياست .كنم مي خود اليحه قرائت به شروع و ندارم عرضي. شود روشن مملكت اين در دبگذاري. نمايم روشن
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 رفته بين از اشخاص بين هايي، پول تقسيم واسطه به من دولت اگر. برسد حقايق به كه شود مي تشكيل اين براي دادگاه اين
 298.»نيست ايران ملت به مربوط
 و) جوادي حسن سرلشگر (دادگاه رئيس هاي گيري سخت از نظر جديدت دادگاه در مصدق عصبانيت و خشم

 درد و دريغ و افسوس روح كه بود آنچنان نظر تجديد دادگاه غيرقانوني دادستان آزموده سپهبد حيايي بي و وقاحت
 اما زد مي فرياد .بود مقصر همه ار بيشتر ساختنش در خود كه شد زنداني يقفس در زندان و او .بود نمودار آن از

 آن از بايست مي و بود پيوسته تاريخ به قضيه چون. شد نمي منعكس خارج به دادگاه ديواري چهار از فريادش
 مي خشم و عصبانيت با مصدق كه تحسين به با گاه و درد و رنج با هم آن شد مي يادآوري تاريخ در فريادها
 آمد ايران ملت گفت دادستان. پردازم نمي اليحه قرائت به بنده .دهيد نمي دفاع اجازه من به شما دادگاه محترم رياست« :گفت
 آنها را متنفذ اشخاص از اي عده و ولگرد اي عده .نكوبيد من سر به مرا خانه ايران ملت است دروغ. كوبيد من سر به مرا خانه

 دادگاه به مربوط كاري چه ت،نيس مربوط به دادگاه كار اين فرماييد مي شما. آوردند سرمن به را كار اين و كردند تحريك
 ايران ملت كنم ثابت دادگاه اين در بايد من كه است اين حقايق بزرگترين از يكي .ايد نشسته حقيقت كشف براي شما! است؟
 شما. نيست ممكن برنامه بانك دفتر به رسيدگي با و ملي بانك دفتر به رسيدگي و چك اين با جز .نكوبيد سرمن به مرا خانه

 اين بحث. »بشود او امثال و دادستان تيمسار ظلم گرفتار است كوتاه جا همه از دستش كه زنداني شخص يك كه يدنشو راضي
 دادگاه سئواالت به ندادن پاسخ و سكوت به تهديد و شد مصدق اعتصاب و قهر موجب نظر تجديد دادگاه در چك
 جزو را لوموند روزنامه ترجمه چون فرموديد؟ محروم مشروعي حق از مرا دادگاه محترم رياست چرا« :گفت باالخره و كرد

 . »كنم مي قرائت را آن دادگاه محترم رياست اجازه با و ام آورده اكنون و داشتم زندان در خود نوشتجات
 ضروري بنظر آن نقل است مصدق دكتر حكومت آخر ساله يك فشرده تاريخ از اي خالصه مقاله متن كه آنجا از

 .آمد
 غنيمت را مصدق استعفاي شاه .آمد بعمل 31 تير 27 در پيش يكسال ملي جبهه پيشواي ساختن بركنار براي انونيق اقدام اولين
 ملي جبهه سران رهبري تحت كه ، مردم انقالب اثر بر بعد ساعت چند ولي ساخت دولت تشكيل مأمور را السلطنه قوام و شمرد

 واقعه برپاشده اين .زد تكيه او بجاي دولت رأس در فاتحانه مصدق ردكت و نشست عقب السلطنه قوام ، بود كمونيست حزب و
 آن از. درآورد پا از را وي است ممكن ناگهاني ضربت يك با فقط آينده در كه  داد نشان مصدق دكتر رقباي به» ملي قيام يعني«

 اعتبار از شان مجلس انحالل براثر كه هاسناتور بازنشسته، افسران .شد مي دار دامنه هاي چيني توطئه مركز تهران بعد به تاريخ
 به مصدق بردن بين از براي را خود هاي نقشه بلكه تا بودند تالش در روز و شب بزرگ مالكين و مداران سياست .بودند افتاده
 رنظ ومورد مدار سياست هم بود سرباز هم .شد آفتابي زاهدي سرلشگر آمدن روي كار پيشنهاد كم كم .بگذارند اجرا مورد

 بنيان و مصدق دكتر حكومت ساخن واژگون منظور به اخير دولت از پولي كمك براي بود خوبي وسيله باالخره .ها آمريكايي
 نخست عزل منظور به سلطنتي فرمان تحصيل از بود عبارت دسته اين هدف اولين .شد مي او جانشين بايد كه حكومتي گذاشتن

 نفر يك كه داشت ترديد مخصوصاَ و كرد مخالفت تقاضا اين با مدتها شاه ولي  .او جاي به زاهدي سرلشگر انتصاب و وزير
 دربار با را مخالفت بناي ابتدا همان از كه داشت آراء رزم سپهبد از كه تلخي تجربه با چه ، دهد قرار دولت رأس در را نظامي
 عليه بر ملت مبارزه نماينده مصدق ا زير. دبريز دايره روي مصدق دكتر با را خود اختالف آنكه از داشت بيم بود، گذاشته
 در بايست مي مناسبت همين به .كرد مي پيدا را ملي  تمايالت به خيانت جنبه او با مخالفت و آمد مي شمار به انگليس استعمار
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 پيش مجلس بستن براي رفراندوم موضوع اتفاقاَ .بزند غيرقانوني كامالَ عمل يك به دست وزير نخست كه بنشيند روزي كمين
 پناهنده خارج به كرد صادر را زاهدي وزيري نخست فرمان كه حالي در و زد آخر سيم به شاه. آورد پيش را الزم فرصت و آمد
 ملي دليل برخاسته شهر جنوب اهالي ميان از شورش كه را موضوع همين) كودتا دولت يعني (كنوني رژيم هواخواهان. شد

 از بعضي ميان مالها بوسيله پول تومان ميليون 4 ميانه اين در مصدق طرفداران عقيده به كه يحال در دانند مي خود انقالب بودن
 حتي .است شده چاقوكش مشت يك برانگيختن وسيله ها آمريكايي پول و گشته تقسيم دهند مي در تن هركاري به كه مردم

 ساخت منتشر اند، كرده تبديل ايراني پول به را رهادال آمريكايي كارگزاران كه را چكي توده، حزب مخفي ارگان مردم روزنامه
 چه كه نيست معلوم وصف اين با. بود ژرژدنالي ادوارد آقاي طرف از دالر هزار 000/390 بمبلغ ملي بانك بعهده 703352 چك
 تماالَاح عامل دو هر كه است اين حقيقت .احساسات عامل يا پول عامل ؟ است شده مصدق دكتر شدن سرنگون موجب عاملي

 299.دادند غارت باد به را مصدق خانه مرداد 28 روز عاميلن صورت بهر. اند داشته تأثير قضيه اين در
 تازگي به من .نبود نامعتبري شخص هم دنالي ادوارد« :گويد مي لوموند مقاله از ديگر قسمتي بيان از پس مصدق دكتر
 كند نمي فرقي اسكناس با كشيد چكي اگر باشد 4 اصل رئيس كه كسي. است ) ترومن ( 4 اصل حسابداري رئيس او كه شنيدم

 رفع كنند وارد خود حساب در و بدهند را چك اگر و خورد مي بر مشكالتي به بانك از اسكناس بردن زيرا . است بهتر بلكه و
 كه خواست ما حريف و گرفته صورت مرداد 28 روز صبح در عمليات كه شد معلوم گذشت كه آنچه از. شود مي مشكالت اين

 300.»)بود آمريكا غرض( بگيرد ديگري دست با را عقرب
 ودستور برنامه برابر را آمريكا دالري اعتبارات بود، ترومن 4 اصل حسابداري كل رئيس كه ژرژدنالي ادوارد اين

 الفع آنكه نتيجه. داد مي مختلف هاي گروه به و كرد مي هزينه آژاكس طرح آمريكايي -انگليسي مجريان مشترك
 انتليجنت جاسوسي اعضاي از تعدادي همراه سفارت آن مأمورين شده ريزي برنامه اقدامات و آمريكا سفارت بودن

 مستشاري هيأت افسران حضور بود، شده جاسازي سفارت آمريكا در انگليس سفارت بستن از پس كه سرويس
 مبالغ خرج و) اردشيرزاهدي مانند (ترومن 4 اصل ايراني و آمريكايي مأمورين شدن فعال و ارتش در آمريكا نظامي

 هاي چاقوكش و ها الت هاي سردسته و درباري نگاران روزنامه و ارتش افسران و مالها بين ليره و دالر هنگفتي
 انفعال و تسليم به منجر كه آورد بوجود ايران در جرياني كاشاني، اله آيت و بهبهاني محمد سيد توسط ميدان چاله
 ملي نهضت سقوط توطئه اصلي كانون به اينك كه را آمريكا سفارت توانست مي مصدق دكتر. شد مصدق كابينه
 هيأت عوامل و كند تعطيل گر مداخله خانه سفارت يك بنام مسلم اسناد و متعدد داليل به بود شده تبديل

 هم را ترومن 4 اصل و كند اخراج ايران از را استعماري هيأت اين هاي گروهبان و افسران و نظامي مستشاري
 ايران از استعماري كودتا طرح مجريان اتهام به را آنها امثال و دنالي ژرژ ادوارد و وارن ويليام و كند تعطيل و تخته
 شوارتسكف ژنرال كلور، مك روزولت، كرميت امثال تا نمايد بسيج خود نفع به را جهان عمومي افكار و كند بيرون

 چاقوكشان افسر، واعظ، نويسنده، مالئي، هاي كسوت در كاران جنايت از اي مجموعه كمك با نتوانند هندرسن و
 هاي وابسته و سياسي و اقتصادي و نظامي عوامل و آمريكا سفارت اگر آيا .كنند ساقط را ملي نهضت اوباش، و

 كشي لشگر ايران به آمريكا شدند، دولت مي اخراج ايران از جاسوسي موسسه آن عشايري و مطبوعاتي و بازرگاني
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 »آمريكا خارجي روابط اسناد« كتاب در كه اسنادي بموجب .شد نمي آمريكا عايد چيزي جهاني رسوايي جز كرد؟ مي
 آن منتظر آن هر و بود افتاده وحشت به آمريكا عليه عمومي افكار مخالفت از بشدت آيزنهاور دولت است، موجود

 معروف مردان دولت از يك هيچ زمان آن در. كند بيرون لگد با را) آمريكا سفير (هندرسن مصدق دكتر كه بود
 مي روبرو آمريكايي ضد تظاهرات با جا همه و نداشتند مسافرت جرأت پليسي امنيت و اسكورت بدون آمريكايي

 كرد مي خرد را ملي نهضت و مصدق مخالفين كمر آمريكايي گران توطئه و جاسوسان اخراج برنامه اجراي .شدند
 خليل و مصدق وزراي از اي عده همه از بيش و مصدق اما .آمد مي فرود استعمار سر به ايران تمل بزرگ مشت و

 توده حزب حق بر هشدارهاي به و شدند ملي نجات برنامه اين مانع آنها مانند و سنجابي و زاده زيرك و ملكي
 .رداختپ خواهيم آن به كه كردند خاموش را ايران ملت سعادت چراغ و نكردند توجه ايران
  وآزادي مدافع« عنوان بستن مورد در آمريكا تبليغات كه كنيم صرفنظر توانيم نمي توجه جالب نكته يك ذكر از اما

 موهوم و واهي ادعاي اين انداختن جا براي آنان و بود كرده مدهوش را ملي جبهه ايران در خود به »دموكراسي
. آفريدند خود نيت حسن با اما اطالع بي اطرافيان و خود دل در بسياري اميدهاي و كردند اي گسترده تبليغات
 كه بود اعتمادي گير چشم رفتن دست از ايران در كودتا نتايج« :نويسد مي مگي جرج ايران ملي نهضت شكست بدنبال

 وقتي  301.»ندكرد مي مبارزه خود استقالل و آزادي كسب راه در كه هايي ملت ويژه به. بودند بسته آمريكا به جهان ملل قبالَ
 دموكراسي و آزادي مدافع عنوان به كشور آن به كه مللي ، گرفت پيش در گذشته با متضاد روشي ايران در آمريكا

 سرشناس قاضي دوگالس ويليام كه طور آن. آمدند بيرون توهم از و شدند سرخورده بكلي نگريستند، مي
 از )  نوريس-الفولت (كه تعريفي اساس بر بخوانم خود دوست را او دارم افتخار كه مصدق« :كند مي نظر اظهار آمريكايي
 كار اين در چه گر .كنيم خرد را او تا شديم همدست انگليس با ما. بود واقعي دموكرات يك دهد، مي دست به دموكراسي

 امر واقعيت و حقيقت  302.»نشد محسوب شرافتمندانه اطالق) آمريكايي (خاورميانه در ديگر پس آن از اما گرديديم موفق
 بود، انگلستان دولت عليه ايران ملت مبارزه اوج كه ) 1332 و 1331( 1953 و 1952 هاي سال در كه است اين در
 و ملي جبهه و مصدق فقط .بود پيشرفت به رو بسرعت ايران در آمريكا هاي دخالت با مخالفت محسوسي نحو به

 و آمريكا حامي بقائي مظفر و ملكي خليل دمداريسر به ملي نهضت فراكسيون جبهه راست اعضاي از اي عده
 رئيس و مجلس رئيس نائب رضوي مهندس حتي .بودند مكار دولت آن سياسي و مالي حمايت به اميدوار

 و برزن و كوي هر در گوهوم يانكي فرياد .كرد مي مخالفت اظهار آمريكا سياست با بشدت ملي نهضت فراكسيون
 و خاورميانه ملل همه منفور بشدت انگليس هاي آمريكا ودولت زمان آن در. بود اصلي شعار مردم توده اجتماعات

 .بود گرفته فرا را ميانه خاور و آفريقا اعظم قسمت انگليس استعمار از بخش رهايي هاي نهضت .ندبود آفريقا
 آسيا و آفريقا و نهندوستا از انگليس دولت استعماري كشي بهره و جنايات و مظالم شرح و هند قاره شبه استقالل

 به آيزنهاور و دالس سفر سالها همان در. داد مي تشكيل را سوم جهان ملل مدارس و ها دانشگاه درسي مواد
 را خاورميانه هاي ملت كه بود اين آيزنهاور آرزوي. شد مي استقبال انزجار و نفرت با آفريقايي و عربي كشورهاي
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 صريح با ايم نوشته را آن شرح كه آمريكا ملي امنيت شوراي جلسهدر آيزنهاور آرزوي اين. كند جلب خود بطرف
 .است شده بيان كلمات ترين
 حضور ديدند مي آمريكايي هاي شخصيت كه گرفت مي مايه سياسي واقعيت و حقيقت اين از ناشي آرزو اين

 در و شود مي مواجه مردم عميق انزجار و نفرت با ويتنام ، كره ، هند ، مصر،سودان ، ايران در آمريكايي سياسيون
 سياست از آمريكا كه حمايتي و فرانسه استعمار عليه كره و ويتنام هاي ملت مقاومت .بود چنين وضع هم آفريقا

 رهايي هاي جنگ در و كرد مي فرانسه استعمار از مراكش و تونس و الجزاير و چين هندو در فرانسه استعماري
 با را آمريكا نام كرد مي حمايت فرانسه از مسلحانه بطور آفريقا شمال و الجزاير و  الئوس- كره-ويتنام ملل بخش
 ملي امنيت شوراي جلسه صورت از فراز اين به توجه .بود كرده مترادف استعمار حامي و ظلم و انزجار و نفرت
 كه بخواند اخبار رد روزي بود كرده آرزو كه جمهوري رئيس بيانات خصوص در« .كند مي تأييد را باال مطالب همه آمريكا
. اند كرده تظاهر متحده اياالت نفع به و آورده در اهتزاز به را آمريكا پرچم ، خاورميانه كشورهاي كننده تظاهر هاي جمعيت

. دهد ترتيب را تظاهراتي چنين توانست خواهد كه دارد يقين او باشد مايل جمهور رئيس اگر كه نمود اظهار جكسون آقاي
 جاي به مانده عقب كشورهاي از هيچيك در نيستيم قادر ما اينكه از است ناراحت بسيار حال هر در گفت جمهور رئيس

 روز به روز و نشد برآورده هيچوقت آيزنهاور آرزوي  اين 303.»دهيم ترتيب آمريكا موافق تظاهرات ، مخالف تظاهرات
 به نبود قادر آمريكا جلسه تصور همين بموجب آن بر عالوه. گرفت وسعت و شدت آمريكا از نفرت و مخالفت
 توسل و بود مواجه خاورميانه ملل عمومي نفرت با هم انگليس و كند تصرف را ايران نفتي مناطق انگليس كمك

 حضور ايران مورد در موانع اين همه بر. ميكرد تبديل خاكستر از تلي به را دولت آن گذاري سرمايه منافع زور به
 در كارگري سنديكاهاي حضور و) سليمان  مسجد-گچساران- اهواز-آبادان (راناي خيز نفت مناطق مردم يكپارچه
 بر و كرد مي محال نفتي مناطق به را آمريكايي يا انگليسي سرباز يك حضور اجازه حتي اصفهان و خوزستان مناطق
 مي محسوب نايرا به تجاوز در بزرگي بسيار مانع 1921 داد قرار وجود و شوروي جماهير اتحاد عوامل اين همه
 دول به را عملي چنين اجازه انگليس در حتي اروپايي كشورهاي كارگري قدرت و اروپا عمومي افكار. شد

 برنامه و توجه مورد ايران كشور داخل از طغيان و شورش و كودتا و توطئه اصل جهت بهمين و داد نمي استعماري
 قيمت هر به آن حفظ و استقالل خط در ملي زاباح و او كابينه وزراي و مصدق دولت اگر و گرفت قرار ريزي
 و كودتاچي افسران از بازجويي و مرداد 25 كودتاي شرح .شوند موفق داخلي گران توطئه بود محال داشتند قرار

 فرار آشفته و ژوليده وضعي سرو با و نشد جوراب پوشيدن به قادر حتي كه عجله، و لرز و ترس با شاه فرار داستان
 گور و گم و كاشاني وفرار شد پياده سلطنتي احترامات از بدور و خلوت گوشه يك در بغداد دگاهفرو در و كرد
 پرداخت، خواهيم آن به تشريح كه آدامسن كلنل امن خانه به زاهدي سرلشگر بردن پناه و رشيديان و بهبهاني شدن
 حساس شرايط آن در حتي صدقم دولت كه كرد شود مي چه اما .كرد مي ايران ملت قدرت از حكايت همه و همه
 و كودتاچيان مقابل در عمل شدت از حاكي كه اقدامي كوچكترين بود، مطرح ايران سعادت و عظمت موضوع كه

 و نداد بروز خود از كنند مقاومت ها توطئه مقابل در چگونه كه ملت به راهنمايي و مردم توده به رساني اطالع
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 مي و بود ملت تشجيع  تشويق و هدايت و مردم به خبررساني و رگزاريخب وسيله يگانه كه تهران دولتي راديوي
 پنبه نرخ بيان و عادي خبرهاي پس در كند، تالش خود استعماري ضد و انقالبي ارشاد و هدايت وظيفه به بايست

 امراه نفطوا«: نويسد مي نفت آشفته خواب كتاب نويسنده مانند مورخين از بعضي كه اين. بود رفته فرو جو و گندم و
 نفت يعني  304.»حروب و انكاد شرور النفط و سلطان من نائبه يصبه فانه عليه صب انه راي من و حرام اومال فيها الخير زاينه
 قرار نفرت و فحش مورد كند نظر آن در هركس و است حرامي مال و ندارد نفعي هيچ كه است زناكاري زن يك
 و شدن شكسته موجب و است شرور نفت و گيرد مي قرار پادشاه خشم مورد و است پشيماني نصيبش و گيرد مي
. نكنند توجه آن به نفت صاحب ملل كه دارند قصد اوهامي چنين ذكر از و است گرفتن قرار جنگ معرض در

 همين ادامه ودر است پرداخته انگلستان از يد خلع و نفت كردن ملي به كه است ملتي سرزنش و تنبيه قصدشان
 زدو و جنگ به است ممكن چگونه نفت كه كرد يقين سرانجام دانست، مي اوهام و خرافه را آن خود كه گفتار
 مبارزه و شدنمي ملي نفت كاش اي كه است اين آميز سفسطه تعبيرات اين نتيجه. شود تعبير بال و آفت و خورد

 مي درخرمشهر مرداد 28 عنوان تحت كتاب ديباچه در نويسنده همين. پيوست نمي وقوع به امپرياليسم عليه اي
 : نويسد

. بود واگذاشته من به را خانه و رفته مرخصي به خود او كه بزرگمهر خانه در بودم خرمشهر خزعليه در من مرداد 28 روز آن
 واز آمدند رنگارنگ وشعارهاي كتل و علم با ، خود مشايخ دنبال به خرمشهر پيرامون عرب عشاير از انبوهي دسته ظهر از پيش
 نيم. بود فراري شاه از تنفر اظهار و مصدق به وفاداري اعالم مقصودشان و بروند شهر خانه تلگراف به تا گذشتند خانه يجلو
 به دسته همان باز است برگشته ورق پايتخت در كه افتاد معلوم و شد شنيده تهران راديو از ناجوري هاي نغمه كه بعد به روز
 كه دادند مي شعاري  و گذشتند مي كوبان پاي و زنان صيحه كه شدند پيدا ، شاه از يبزرگ عكس زير بار اين و شيوخ دنبال
 مانا. است ظهر از پيش تظاهرات همان دنباله اين كه بردم گمان لحظه يك. نبود مفهوم من براي آن از چيزي» مصدق «كلمه جز
 در شاه بزرگ عكس اما دهند مي نشان واكنش و اند درآمده جنبش به پايتخت هاي بازي رجاله برابر در واليات مردم كه

 هر كه خرمشهر اهل نام شريفي بود شاعري. است خطا من گمان كه زد مي بانگ و گفت مي ديگر چيزي گروه آن پيشاپيش
 شريفي. رسيد مجلس نمايندگي به و گرفت را كار دنباله هم بعدها . ساخت مي  *»فداكار سرباز « مدح در قصيده دو يكي هفته
 چطور : گفت دهند؟ مي است شعاري چه اين كه پرسيدم بود بلد را محلي عربي لهجه كه او از . بود آمده من ديدن به روز آن
 من روز آن فرداي) فدايت به هزارمصدق (كه  است شاه به خطاب) بفداك مصدق الف: (ميگويند كن دقت ؟ فهمي نمي ؟

 و نگريستند مي يكديگر در مبهوت و مات و ديدند مي رفته باد بر را خود يآرزوها كه بودم بسياري جوانان اندوه و اشك شاهد
 آن به داشت ايرانيان همه دل در ريشه و آورد پديد مصدق دكتر كه بزرگي آن به نهضتي چگونه كه ماند باقي من براي معما اين

  305.گشت خاموش تفي به كشيد مي شعله ملك اين كران تا كران از كه آتشي و نشست فرو آساني
 به نان و نادان و المزاج متلون ايران  مردم بگويد خواهد مي .بنويسد را مطلب حقيقت خواهد نمي نويسنده اين
 حكومت كه كند نمي تشريح او .داند مي آنها بردگان و عرب شيخ نفر چند در را ملت همه او. خورند مي روز نرخ

                                           
 37  ص،همانجا -304

 .است مكي حسين  مقصود-*

 52 و 51 صص  ، همانجا-305
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 دل در كه آتشي شعله برخالف و بود تسليم قصدشان ليم جبهه احزاب و ملي فراكسيون و ملي كابينه و مصدق
 قابل گروه و بودند جاي گرفته بود آفريده خود كه كمونيسمي غول از وحشت آنان دل در كشيد، مي شعله ايرانيان
 امتيازات و مزايا آن ، امپرياليستي ضد مبارزات پيشرفت و تعميق كه بودند خود منال و مال فكر در آنان از توجهي

 تشريح از نويسندگاني چنين. دادند ترجيح مقاومت به را تسليم آنكه نتيجه و بود داده قرار تهديد معرض در را
 را موضوع ايران توده حزب سر بر كوزه كاسه شكستن به حداكثر و روند مي طفره وضع سريع برگشت اين علت
 فروزان شعله آن و خورد شكست ملت چرا كه ريزند مي تمساح اشك شدن المله وجيه براي اما. كنند مي سمبل

 !شد خاموش تفي به سراسري
 .بود دربسته هاي اتاق در مذاكره به ملي جبهه رهبران عادت و توجه نتيجه سراسري فروزان شعله آن خاموشي اين
 مينظا حكومت بختك. ندادند قرار باشد سياسي تشكيالت و ها اندام داراي كه اي زنده جامعه يك در را مردم آنها
 و نظم مردم بر ارتش سلطه و نظامي حكومت به توسل با كرد مي گمان مصدق دكتر .برنداشتند مردم سر از را

 ارتش ستاد بر و بود ملي ودفاع جنگ وزير خود كه نظامي قدرت چنبره در او مخالفين و شود مي مستقر امنيت
 امنيت تأمين موجب نظامي حكومت اگر ردنك توجه خود اما . دارد قرار او كنترل تحت مملكت همه بود، مسلط
 هاي قسمت در جيپ و سرباز و توپ و تانك آنهمه مرداد 24 غروب چگونه شود مي اش كابينه سلطه و دولت
 مانع نتوانست و نداد دولت به ساده گزارش يك حتي اش نظامي فرماندار و درآمدند حركت به شهر از مهمي
. كند جلوگيري آزموده اسكندر سرهنگ و نصيري سرهنگ هاي جيپ و پوش زره حركت از و شود آنها حركت

 به و كنند دستگير را مجلس نماينده نفر دو و دولت خارجه امور وزير و كنند قطع را بازار تلفنخانه توانستند آنها
  . اين حادثه بدون اطالع فرمانداري نظامي تهران امكان نداشت.سعدآبادببرند كاخ

 آماده مرداد 25 كودتاي اجراي براي را محيط كردند، تحميل ايران بر مصدق دولت و ملي جبهه احزاب كه شرايطي
 دادن شكست مشترك واحد جبهه يك ايجاد بدون و شد گرفته ناشنيده ايران توده حزب هشدارهاي همه و كرد
 بررسي جلسه در سنهندر لوئي كه 1332 تيرماه 4 در .نبود پذير امكان ملي نهضت مخالفين هاي توطئه و ها نقشه
 مذاكره از كه را خود آوردهاي دست همه بود، كرده شركت واشنگتن در آژاكس بنام مرداد 25 كودتاي طرح نهايي

 منتشر اسناد. كرد مطرح بود، آمده بدست كودتا طرح داخلي مجريان از اي مجموعه و مصدق و كاشاني و شاه با
 بود، شده تشكيل آمريكا خارجه امور وزير دالس فاستر جان دفتر در كه نهايي، جلسه آن در كه دارد حكايت شده

 . وي مقام قائم ماتيوز فريمن -2  .خارجه وزارت معـاون  اسميت بيـدل ژنرال -1 :داشتند شركت زير اشخاص
 مي وانمود اللهيارصالح و مصدق صميمي دوست را خود كه آمريكا امورخارجه وزارت معاون بايرود هانري -3

 وزارت هاي برنامه ريزي مدير باوي رابرت -5  .خارجه وزارت سياسي معاون مقام قائم مورفي  رابرت-4. كرد
 مجري روزولت كيم -8  .سيا مركزي سازمان مدير دالس آلن -7  .آمريكا دفاع وزير ويلسون چارلز -6 . خارجه
  .ايران در طرح

 است، كرده مصاحبه و مذاكره مورد اين در هندرسن با كه بعد هاسال اصول، و قدرت نفت كتاب مولف نوشته به
 محرك و نكردند نظري اظهار طرح اين عليه له و نه نه بايرود هانري و هندرسن جلسه اين در كه است شده مدعي
 نظر و قضاوت بر عمدتاَ كه آيزنهاور ژنرال نتيجه در و بود خارجه وزير دالس فاستر جان طرح اجراي در اصلي
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 اين و اند داده ارايه نيز روزولت كيم و بايرود هانري را نظر همين  306.كرد موافقت نقشه اجراي با ودب متكي  دالس
 خود با نهايي تصميم چه اگر« :نفت آشفته خواب نوشته به . رساند مي را آمريكايي مداران سياست گويي دروغ نهايت
 307.»داشت تأثير همه از بيش هندرسن تصميم آن اتخاذ در اما بود ردالستفاس جان
 كه بود كودتا آن نتايج شناعت و كودتا كثيف اعمال افشاي نتيجه آمد، بعمل بعد ها سال كه ها گويي تناقض اين

 خبرگزاري و مطبوعات صحنه در كثيف، اعمال در دخالت بدنامي و از خود تبرئه براي كودتاچيان و مردان دولت
 كه وغارتي قتل افشاي و شاه محمدرضا ديكتاتوري اشاعه از پس مرداد 28 كودتاي فجايع. دادند بروز خود از ها

 همه  وشد افشاء مطبوعات جهان در  مرتكب شدندبختيار تيمور سرهنگ و زيبايي سرهنگ مانند گراني شكنجه
 به استعمار  »خون بوي« گفتمي كه طرحي اجراي با تهران در سيا پايگاه رئيس .كرد رسوا و بدنام را كودتاچيان

 308.كردمي مخالفت رسد، مي ممشا
 اطراف به نگاهي برداشت بود شده گذاشته او جلوي در كه را اي پرونده دالس« :نويسد مي نفت آشفته خواب نويسنده

 هيچوجه به من كه دانيد مي شما وزير آقاي گفت هندرسن. شد خالص ديوانه مصدق دست از بايد طور اين پس گفت و افكند
 كند يكي دست ها روس با خواهد مي كه اي ديوانه با و وخطرناك بار نوميدي وضع با اما آيد نمي خوشم كارها نوع اين از

 وزارت در يكي كه برادر 2دالس آلن و دالس فاستر جان  309.»نداريم كار اين جز اي چاره بنابراين هستيم رو روبه
 اي عالقه داشتند، نفتي هاي شركت در كه هنگفتي سهام و نقش با سيا، سازمان رياست سمت در ديگري و خارجه
 كه داشت اظهار علناً كودتا براي نهايي گيري تصميم درجلسه او .دادند نشان ها انگليسي با همكاري به شديد

 310.»آوريم بدست را ارتش پشتيباني ، شاه كمك با كه است آن ما عمده هدف«
 هنوز آن جديد رهبري استالين مرگ با كه دندبو معتقد چند هر .بود شوروي العمل عكس از آمريكاييان عمده ترس
 شوروي جماهير اتحاد بنابراين .است نياورده بدست را الزم پارچگي يك و است نبخشيده استحكام را خود موضع

 شد قرار اضطراري احتياطي اقدام يك عنوان به اين وجود با. كرد خواهد اجتناب ايران در دخالت از شرايط آن در
 عراق در بصره درحوالي و تركيه درجنوب را آنها دارد امكان كه آمريكايي نيروهاي عمومي تمركز« درباره اآمريك ارتش ستاد
 311.»كند اتخاذ الزم تدابير ايران در توده حزب جانب از احتمالي كودتاي يك با مقابله براي كرد تجهيز

                                           
 465  ص،عِلم مصطفي نوشته اصول و قدرت و نفت -306

 789  ص،نفت آشفته خواب -307

 شـماره ،  خاورميانه الملي بين مطالعات مجله ،ايران در 1953 كودتاي ،گازيوروسكي مارك از نقل به - 461 ص ،همانجا -308
 1987 اوت 19

  789 ص ،نفت آشفته خواب -309

 790  ص،همانجا -310

  466 و 465 قدرت و اصول، ص ص- نفت-311
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 و كارمندان از بسياري با و دارد مي ضهعر مورد اين در را بسياري منابع كه نفت و اصول و قدرت كتاب نوشته به
 قرار كه انگليسي -آمريكايي كودتاي نقشه است، كرده مذاكره خارجه امور وزارت و سيا نظامي و سياسي شخصيت

 :بود شرح اين به بوده اساسي نكته 4 حايز شود اجرا بود
 -2. شود معرفي» نقابدار كمونيست «مرموز چهره كي عنوان به مصدق آن ضمن كه بيفتد راه به دار دامنه تبليغاتي و مبارزه -1

 او جاي به را زاهدي و كند بركنار را مصدق كه گيرد قرار فشار زير شاه. گردد آشوب و مرج و هرج به تشويق نيز اپوزيسيون
 روزولت و ويلبر -4  .گردد جلب مصدق جاي به زاهدي جانشيني براي ارتش افسران پشتيباني باالخره -3  .نمايد منصوب
 تبليغاتي اوراق. است گرفته قرار سيا اختيار در و شده ترجمه فارسي به كه ، اند كرده تهيه مصدق عليه را الزم تبليغاتي خوراك

 تهران به هواپيما با سرعت به و شود مي داشته نگاه دور مطبوعاتي هاي آژانس دسترسي از ، اول درجه اولويت از مندي بهره با
 312.گردد مي ارسال
 كيم شخص كه قرارداشت محور اين آمد، حول بدست آمريكا خارجه وزارت جلسه مذاكرات نتيجه از آنچه

 كند مراجعه هندرسن لوئي به بخورد بر اشكالي به كه مورد هر در و شود تعيين كودتا اجرايي رياست به روزولت
 كرده آماده را قبرس پايگاه كه كودتا نقشه اصلي طراح وودهاوس با توأمان و تنگاتنگ همكاري با آن بر عالوه و

 به مرحله كردن پياده به بود، كرده جاسازي آمريكا سفارت در را آنها ايراني رابطين و انگليسي جاسوسان و بود
 تا آمريكا داري خزانه كه اعتباري با باشد داشته احتياج روزولت كه مبلغ بهر را الزم بودجه و شود اقدام آن مرحله
 .كند خرج و اخذ ، بود گرفته قرار دالس فاستر جان اختيار در  و شده تصويب دالر نميليو چهل حد
 مندرجات تطبيق. است شده ترجمه كودتا در كودتا بنام ايران در و است نوشته را خود خاطرات روزولت كيم

 گزافه از حكايت اند، كرده منتشر ويلبر دونالد و ويلبر ادل اخيراَ و ريچارد كاتم كه اطالعاتي و كتاب وودهاوس
 به دخالت و او هاي كوشش نتيجه كودتا آميز موفقيت اجراي همه اين با .دارد روزولت كيم بازي قهرمان و گويي
 نخست چرچيل سرونيستون دست از بزرگ جنايت همين بخاطر روزولت كيم و است بوده هندرسن لوئي موقع
 .است تهداش دريافت بهايي گران هداياي و مدال انگليس وزير
 ايران وارد جيمنزالكريج نام به جعلي گذرنامه يك با و گذشت عراق مرز از  1332 تيرماه 28 روز در روزولت كيم
 ايران در سيا پايگاه و mi٦ انگليسي شعبه مشترك عمل اتحاد نحوه است، شده منتشر اخير هاي سال در آنچه .شد
 .دهد مي نشان را

 ساعت از مصدق دكتر. شود مي آغاز مصدق عزل بر مبني شاه نامه ابالغ با ادمرد 24 شب نيمه 1 ساعت در كودتا
 .شود مي خبر با كودتا از مرداد 24 روز بعدازظهر 7

 :است چنين بدوي دادگاه در مرداد 25 كودتاي از مصدق دكتر روايت
 من و است كودتا خيال در دربار كه نمودند مي اظهار آمدند مي من منزل به كه اشخاص از اي عده مرداد 20 و 19 روزهاي در
 كه كند كودتا بيايد كسي است ممكن كند؟ كودتا خواهد مي چه براي دربار گفتم مي و بودم مخالف كامالَ اظهارات اين با

 در را دولت رياست خودش و كند كودتا دولت عليه بر بيايد كسي است ممكن. شود پادشاه مقام قائم خود ، بردارد را پادشاه
                                           

 بـه  توجـه  با سيا وعامل سياسي مرموز  مرد اين درباره كه است ويلير دنال دو از نقل اين .466 ص ،واصول  قدرت - نفت -312
 .شد خواهد بحث ،افتاد بيرون پرده از ميالدي 2000 سال در كه اسنادي
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 الزم كه آنجايي از ولي دادم نمي اثر ترتيب اظهارات اين به هيچوجه به من .كند كودتا كه ندارد معني دربار ولي. بگيرد دست
 خانه به خواستند مي مردم كه اسفند نهم روز از بلكه روزها اين در تنها نه بدارم مصون تعرض گونه هر از را خود شخص بود
 9 روز در اش خانه به كه مردمي شئون ذكر از برسد خود نظر مورد مسئله بيان به تواندب آنكه براي مصدق دكتر [بريزند  ام

 ]نكرد معرفي را بازنشسته هرزه افسران و درباري علماي و اوباش و چاقوكشان و نكردند بيان مطلبي كردند، حمله 31 اسفند
 وضعيت كه كردم مي سئوال ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ از مرتبه چند و بودم خود خانه دفاعيه قواي تقويت فكر در هميشه
 به منتهي كه ها خيابان از بعضي اول در شبها و نيست نگراني جاي هيچوجه به گفتند مي ايشان ؟ است حال چه در من خانه
 قواي ،به مواظب سواران دوچرخه بيايند من خانه به رو جمعيتي اگر كه گذارند مي جاده عرض در كاميوني شود مي من خانه

 شياع حد به كودتا اخبار  ]مرداد [ دوم و بيست پنجشنبه روز. كنند دفاع من خانه از و شوند حاضر آنها .دهند اطالع انتظاميه
 .بود رسيده

 جواب من به ايشان. نكند پيدا وقوع صورت كودتا كه كنند مي اقدامي چه باب اين در كه پرسيدم ارتش ستاد رئيس از من
 رفتم مي آباد سعد به وقتي دارم نظر در كه كردم سئوال ايشان از من. نيست نگراني جاي است شده الزمه طاتاحتيا تمام دادند
 هم باز ها تانك مختلف هاي تيپ به شاهنشاهي گارد تقسيم از بعد آيا  ]شاه خانه در يعني[ بود آباد سعد در بزرگ تانك چهار
 فرض بر. نيست تانك آنجا در كه شدم مطمئن كامالَ من. است ملي دفاع توزار اختيار در ها تانك گفتند ايشان هست؟ آنجا
 صورتي در نكرد مالقات مرا جمعه روز رياحي سرتيپ. بود نخواهد موثر شده بيني پيش كه نظرياتي با. بكنند هم كودتا كه هم
 وقت اول در معمول طبق بر ازب هم شنبه روز. آمد مي من نزد دستور كسب و گزارش دادن براي معموالَ جمعه روزهاي كه

 شايعه كه روزها اين در هم آن روز دو ارتش ستاد رئيس كه كرده پيدا علتي چه كه شدم نگران من. ننمود مالقات مرا اداري
 در شود سبب من ديدن و هستند وظيفه انجام مشغول شايد گفتم خود به ولي نموده؟ خودداري من مالقات از است، زياد كودتا
 گرفتار من «گفتند و آمدند من مالقات به ايشان شنبه روز همان ظهر بعداز 5 ساعت حدود در ولي. شود ايجاد صينق كارها
 آباد سعد در ها تانك كه شد معلوم تحقيق از پس. هست آباد سعد در ها تانك دانستم نمي كه بود اين آن و بودم شده كاري
 اجازه و رسانيدند شاهنشاهي اعليحضرت عرض به دربار وزارت كفيل آقاي . بياورم شهر به آباد سعد از خواستم و هست
 از دفاع كار در را الزم هاي بيني پيش كه بود خواهد شما متوجه آن مسئوليت دهد روي اتفاقي اگر «گفتم ايشان به من» ندادند
 نمودند ذكر آن در كه گرفتم اي نوشته ايشان از كنم متوجه داشتند كه مسئوليتي به را ايشان اينكه براي و» ايد نكرده من خانه

 نگه و گرفتم را نوشته اين ).منم آمد پيش مسئول و است بوده دركار من دقت عدم واسطه به دهد رخ كه اتفاقي هرگونه(
 ندداد جواب ايشان . كردم مالقات تقاضاي ايشان از و دربار وزارت كفيل اميني ابوالقاسم آقاي به كردم تلفن بالفاصله. داشتم
 هم مذاكراتي يك خواستم مي و آمدند .بياوريد تشريف امشب است ضروري كار چون كردم عرض  صبح؟ فردا يا بيايم امشب

. بگيرم ايشان از آمده دست به اگر هم را مذاكرات آن نتيجه بود، رسيده اعليحضرت عرض به بود شده قبل روز چند در كه
 كه است اين نظرشان اعليحضرت«دادند  جواب .كردم سئوال ها تانك به راجع طفق بود، نرسيده نتيجه به هنوز مذاكرات چون
 كه كردم موافقت نداشتم نظري اين از غير چون هم من شود آورده شهر به آباد سعد از نباشد زننده كه صورتي يك به ها تانك
 .رفتند ايشان و» شود عمل دانند مي صالح اعليحضرت خود طور هر
 بعداز 7 ساعت حدود در ولي بگذارم خود حال به را رياحي سرتيپ آقاي اينجانب هم شنبه روز كه دش سبب مذاكرات اين
 به بايد كه است مطالبي گفت هستم مصدق دكتر من كه كرد حاصل اطمينان اينكه از پس و خواست تلفن پاي مرا شخصي ظهر

 شهر به ظهر حدود در را آباد سعد هاي تانك از نكدوتا .شود مي شروع كودتا امشب گفت .بفرماييد گفتم .بگويم شما شخص
 اقدام كودتا براي از كه هم را اشخاصي واسامي اند برده نيست معلوم كه محلي در الدوله حشمت خيابان در و اند آورده

 اينجانب دشو مي كودتا شب اين در حتماَ كه شد داده خبر اين آنكه از پس. نوشتم هم را اسامي آن من و گفت من به ميكردند
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 را ايشان فوراَ كه دادم دستور. بود رفته شميران به و نبود ارتش ستاد در ايشان .خواستم ارتش ستاد از را رياحي سرتيپ مجدداَ
 اين با و اخبار اين با گفتم دادم ايشان به بود رسيده كودتا به راجع من به كه اخباري .آمدند بيايد شهر به كه بخواهند شميران از

 هيچ بدون من گفتند ايشان نباشيد؟ من خانه از و من از دفاع فكر در و باشيد شده خارج ارتش ستاد از بايد چرا شما وضعيت
 نحو به را شما و شما خانه دفاعيه وسايل ميروم اكنون. برگردم كنم صرف شام او  با بودرفتم آمده شميران به دخترم چون نظري
. نيست مفيدي كار شود مي من منزل به منتهي كه هايي خيابان اول در كاميون گذاردن كه گفتم ايشان به من. كنم فراهم احسن
 امشب بنابراين .اند كرده تمام را خود كار و آمده كودتا عوامل آن. برسد من خانه به امدادي قوه تا گيرد صورت كودتايي اگر
 صداي از مردم بفرستيد تانك اگر كه نيست هايي شب آن از اين. نفرستيد تانك من خانه به شما كه نيست هايي شب آن از

 313آخر الي .شوند ناراضي تانك
 تلفن از بعدازظهر 7 ساعت كه موضوع اين بر تأكيد و نظامي كودتاي موضوع از .است مصدق شخص روايت اين

 و ذاشتگ مصدق اختيار در را كودتاچيان اسامي و كردند تشريح را كودتا توطئه جريان و گرفتند تماس اندروني
 بودن خطرناك و حساسيت و بود موضوع به اعتنا بي كامالَ كه را رياحي سرتيپ و كرد يادداشت دقت با هم ايشان
. كرد آشنا وظايفش به را كودتاچيان همدست يا و ابله يا كودن آدم اين و آورد هوش به كرد، نمي درك را اوضاع

 و ها مصاحبه در بارها كيانوري ياد دكتر زنده و است اربرخورد كامل وثوق از كه را معتبر و صحيح روايت اين
 اصل و اند كرده المـاع دروغ را آن رضـمغ انـنويس تاريخ و نويسندگان است، كرده تأكيد آن به هايش نوشته
 يلمسا در كننده تعيين عامل ترين مهم وصحيح  موقع به اطالعات«. اند داده نسبت آشتياني آقاي بنام شخصي به را اطالع

 تنها 1332 مرداد 25 شب در كه شود گفته است كافي فقط. شود مي محسوب سياسي و نظامي و انتظامي و امنيتي اقدامات و
 خنثي را مرداد 25 كودتاي بتواند مصدق دكتر تا شد موجب خبرداد، ها تانك جابجايي و حركت از كه ناشناس فرد يك تلفن
 شخص آن كه شود مي معلوم  ]هفدهم مجلس ملي نهضت فراكسيون سخنگوي[ اپارس اصغر آقاي اظهار بنابر حال و نمايد
 314.»است بوده آشتياني الدوله عظام آقاي

 تحت را پارسا اصغر آقاي اظهارات عين و است كرده روايت چنين پارسا اصغر كه است مدعي حجازي مسعود
 آقاي از مقدماتي بازجويي براي سرواني رماهشهريو اواسط روزي «:نويسد مي و ميكند نقل كتابش در خاطره دو عنوان
 كريدور همان در و شد شهرباني داالن وارد بود، كرده تلفن مصدق دكتر شادروان به مرداد 25 شب كه آشتياني الدوله عظام
 از بازجو آقاي. بوديم مقدماتي بازجويي اين شاهد زديم مي قدم داالن در ما اكثر چون. كرد آشتياني آقاي از سئواالتي سرپا
 تلفن مصدق به مرداد 25 شب مناسبت چه به پرسيد بود دارايي وزارت قديمي كارمندان از خود روايت به كه آشتياني آقاي

 شب هاي نيمه به نزديك معهود شب .باشد مي) روز آن پهلوي خيابان در (كرج نهر نزديك من منزل گفت آشتياني آقاي كردي؟
 طرف از بر نفر و تانك شماري ديدم . كردم نگاه خيابان به پنجره از و شده بيدار خواب از  العاده فوق صداهاي سرو به واسطه
 به نظر. افتاده نياز كشي لشگر به كه افتاده شهر در اتفاقي چه آيا شدم نگران و كردم وحشت .اند شده سرازير شهر به شميران
 تانك شدن سرازير قضيه و كردم تلفن ايشان منزل به اطالع جهت فوراَ شان خانواده و مصدق آقاي با قديمي دوستي و ارادت

                                           
 كوشش به ،دوستان انتشارات 1378 سوم چاپ ،نيلوفر انتشارات تهران اول چاپ ،نظامي محكمه در مصدق كتاب از  نقل -313
 26 و 25 صص  ،مهر بزرگ جليل
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 مصدق دكتر آقاي به را اعليحضرت فرمان ابالغ مأموريت آقايان بود اي ساده مسئله اينكه گفت بازجو .رساندم عرضشان به هارا
 جمله از و حضار همه كه ندبر مي تانك با شب نيمه را بزرگان  فيمابين نامه كه دانستم مي كجا از من گفت آشتياني .داشتند
 315.»افتاد خنده به بازجو خود

 مصدق دكتر شادروان اما است داده اطالع را ها تانك آمدن مصدق، خانه به شب نيمه كه دارد  اقرار خود آشتياني
 كودتاكنندگان اسامي و است داده ارتش كودتاي از اطالع ظهر بعداز 7 ساعت در تلفن كه دهد مي شرح مشروحاَ

 ياد زنده و است صحيح مصدق روايت مسلماَ كه روايت دو اين و است نوشته مصدق و گفته نشان و نام اب را
 زنده با شده آوري جمع اطالعات براساس او شخص كه است كرده اعالم ها نوشته و ها مصاحبه همه در كيانوري

 او و اند داده اطالع صدقم به شب نيمه نه و غروب اول در و مقتضي وقت به مصدق به سيامك سرهنگ ياد
 سال در كه »نظامي محكمه در مصدق« كتاب آنكه با حجازي مسعود و است كرده يادداشت را كودتاچيان اسامي
 و كرده منتشر 1375 سال در را اش اي توده ضد و مغرضانه خاطرات مسعودخان جناب و است شده منتشر 1369
 صادقانه كامالَ اظهارات دادن نشان ارزش بي بمنظور و عمد به است، بوده مطلع مصدق دكتر اظهارات از مسلماَ

 مي آشتياني خود اينكه به توجه بدون كند مي بزرگ را آشتياني بنام گمنامي شخص از پارسا اصغر خاطره كيانوري،
 خاطرات و تاريخ در آن اِعمال و ورزي غرض اين. است داده اطالع را ها تانك آمدن مصدق به شب نيمه گويد

 از بسياري به كتاب آن از و است حجازي مسعود روحي عوارض از كيانوري شخص و ايران توده حزب ليهع
 در ما .است كرده سرايت است، شده نوشته مرداد 28 و 25 كودتاي و ملي نهضت مورد در كه هايي نوشته
 شهر در ملي نهضت عليه كه هايي توطئه مورد در را ايران توده حزب هشدارهاي مشروحاَ گذشته هاي صفحه
 دكتر توسط كه را ساز سرنوشت و حساس اطالع مهمترين از يكي و ايم نوشته بود اجرا و انعقاد حال در تهران

 و هشدارها آن همه قطورش دركتاب حجازي مسعود اما .ايم نوشته مشروحاَ شد، داده مصدق دكتر به كيانوري
 و غرض نهايت اين و است كرده وانمود بود، بدور واقعيت از و ميشد تكرار مرتب كه دروغ مشتي به را ها اعالميه
 و سوم نيروي و ملي جبهه در انقالبي مبارز يك قالب در كه آمريكاست امپرياليسم به متعهد روشنفكر يك مرض

 .شود مي ظاهر ايران هاي سوسياليست جامعه اصطالح به
 ابالغيه و ماند مي ناكام رياحي سرتيپ و مصدق صشخ به ايران توده حزب موقع به رساني اطالع با كودتا اين

 گارد افراد و افسران وسيله به نظامي كودتاي يك ديشب نيم و يازده ازساعت« كه شود مي منتشر مرداد 25 صبح در دولت
 دستي اسلحه  و تير شصت به مسلح نظامي نفرات مذكور ساعت از ابتدا كه ترتيب بدين. شد گذاشته اجرا مرحله به شاهنشاهي

 ايشان منزل به نيز ارتش ستاد رئيس توقيف براي و كردند توقيف شميران در را زاده زيرك مهندس و راه وزير امورخارجه، وزير
 بعد يك ساعت در. نشدند موفق ايشان دستگيري به ، بود كار مشغول ارتش ستاد در رياحي تيمسار چون ولي .نمودند مراجعه

 آقاي منزل به پوش زره يك و ارتش جيپ دو و نظامي كاميون چهار با شاهنشاهي گارد رئيس نصيري سرهنگ نيز شب نيمه از
 آقاي منزل محافظين چون ولي است داشته را خانه اشغال قصد ، بدهد اي نامه خواهد مي اينكه عنوان به آمده وزير نخست
 هاي تلفن اشخاص توقيف از قبل كنندگان وطئهت. كردند توقيف را مذكور سرهنگ بالفاصله بودند خود كار مراقب وزير نخست
 وسيله به بازار خانه تلفن و قطع شاه باغ گاردشاهنشاهي پادگان با را ارتش ستاد تلفني ارتباط همچنين و كرده قطع را آنها منازل
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 همان در بود، رفته شاه باغ به سركشي براي كه  را ارتش ستاد معاون و بودند كرده اشغال او مسلح همراهان و آزموده سرهنگ
 آورده شهر به مسلح كاميون چهار وسيله به آباد سعد گاه توقيف از را زاده زيرك و راه وزير و خارجه وزير و كردند توقيف جا
 آنان دنديدن مساعد آنجا در را وضع چون ولي .بردند اند، كرده اشغال را آنجا قبالَ همكارانشان كه اين خيال به ارتش، ستاد به و
 شده بالاثر كودتا نقشه كه ساعت اين در. داشتند نگاه صبح 5 ساعت تا گارد ملي گاه توقيف در و بردند سعدآباد به مجدداَ را
 شان منازل به را آقايان رفته آباد سعد به بود يافته رهايي شاه باغ توقيف از كه ارتش ستاد معاون كياني سرتيپ تيمسار بود

 دستگير را كنندگان توطئه از تن چند تاكنون و گرفته دست به را عمليات ابتكار ساعت اين زا انتظامي مأمورين. برگرداندند
 316.»رسيد خواهد ايران ملت استحضار به تفصيل طور به واقعه اين جريان. اند كرده
 داده مصدق دكتر به سيامك سرهنگ ياد زنده و كيانوري دكتر توسط ايران توده حزب كه هشداري با ، كودتا اين
 كه كيانوري مبني بر اين دكتر به حمله موضوع اما .شد دور ملي نهضت سر از بزرگي خطر و شود مي خنثي شد،
 توسط بعد ها سال ، وچه چه و است جاعل و گويد مي ودروغ است نبوده مصدق به كودتا توطئه دهنده خبر او

 نقد به خود اصطالح به و بررسي به ابتذال حد به »ايران توده حزب نقش به درون از نظر« كتاب در خسروي امير بابك
 مصدق به مرداد 25 كودتاي از كيانوري كه كند ثابت تا است كرده سفسطه 534 تا 493 ص از و شود مي كشيده
 كه اي ارزنده شخصيت به حرمتي و ادب كمترين كه اي عنودانه تسماج و لجاجت چه با هم آن است نداده خبر
 و پيشه دغا ياران همه اين از آدمي واقعاَ .كند مي زندگي شرايط بدترين در و است هشكنج و اعدام حكم زير در

 ايام در اند و رسيده اجتماعي و سياسي دانش و علم و نشاني و نام به ايران توده حزب حمايت كنف در كه عنود
سئوال  حاال. تاس تأثر و تأسف بسي جاي اين و كند مي تعجب شوند، مي تهي آدميت شرف و نشان از شكست

 آنها به اعتقادي اميرخسروي خان بابك مهندس اگر كه است تاريخي مطالب و مسايل است كه اين اساسي اين
 معرض در و بنويسد 62 و 61 سال در ايران توده حزب بار خون انهدام از پيش ها سال توانست مي است، نداشته
 آزادي و فراغت با و حيات زمان در كيانوري دكتر و آن هكميت اعضاي و ايران توده حزب و دهد قرار عمومي افكار
 گونه خاطرات انتشار از پس آنكه نه .كند اقدام اتهامات آن پاسخ به داشت ايام آن توده ايران در حزب كه نسبي

 بيايد بميدان و كند تيز شمشير او نشان، تاك از نه مانده نشان تاك از نه كه خاص شرايط در هم آن دكتركيانوري
 . است آور شرم واقعاَ كه جداً و
 نزديك اندوه و يأس و اضطراب حالت با شاه .شوند مي دستگير كودتاچيان خورد و مي شكست مرداد 25 كودتاي

 كند مي فرار عراق به كوچكي هواپيماي با حاتم سرگرد خلباني به آتاباي آقاي و ثريا ملكه دلداري با قلبي ايست به
 يكپارچه ايران ملت و گيرد مي قرار عراق در انگليس و آمريكا سفيران و فيصل ملك و السعيد نوري پناه در و

 مي هراسان زاده احمدزيرك مهندس و معظمي عبداله دكتر و ها ملكي خليل اما. ريزند مي ها خيابان به كنان شادي
 راز و رمز گشودن كه دنافت مي وحشت و هراس به ديگري زاويه از بقائي و مكي و زاده حائري و كاشاني و شوند
 .است ايران معاصر نويسان تاريخ مهم وظيفه آن

                                           
 .1332 ماه مرداد 25 ،اطالعات  روزنامه-316
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 شود، مي محول سررشته حسينقلي سرهنگ عهده به رياحي سرتيپ مستقيم نظارت با كودتاچيان دستگيري وظيفه
 به قمندعال افسر اين .بود بسته كار به توس افشار مرده يا و زنده كردن پيدا براي را تالش نهايت كه افسري همان

 .است كرده منتشر 1357بهمن  22 انقالب از پس را خود خاطرات مصدق
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 همفصل سيزد
 »سقوط نهضت ملي« 

 
 
 
 
 

 مرداد 28 و 25 كودتاي تا مجلس انحالل  از-1
. بود منطقي و بجا كامال موسسان مجلس ايجاد طريق از دربار قطعي تكليف تعيين براي ايران تودة حزب پافشاري

 به توجه. بودند نزده عمل به دست كامال آژاكس طرح مجريان و گران توطئه هنوز كه شد ارائه وقتي پيشنهاد اين
 شاه دربار با مبارزه در تعلل كه ميكند روشن را حساس و ظريف نكته اين روزولت كرميت خاطرات و گزارش
 نسبي استقبال و مجلس انحالل جريان از كامال شاه زيرا ، بود شده يكاآمر امپرياليسم اطمينان و اميد همه موجب
 به شاه مالقات به شوارتسكف ژنرال و اشرف اعزام از روزولت كرميت هدف. بود ترسيده رفراندوم از مردم توده

 كمونيسم نفوذ توسعه«:  اعالم كردآمريكا دولت ،اقدام اين موازات به و بود شاه به دادن قلب قوت و دلداري منظور
 كمك با سرانجام توانست مصدق دكتر. داشت خواهد بر در آمريكا براي شومي عاقبت ايران منجمله و آسيا كشورهاي در

 317.»كند جلوگيري آسيا كشورهاي در كمونيسم نفوذ توسعه از است مصمم آمريكا و كند منحل را ايران مجلس كمونيستها
 كند جلوگيري بود انتظارش در كه شومي عاقبت از تا آمريكا دولت براي شد اي بهانه »كمونيسم نفوذ« از جلوگيري

 روزها همان در آيزنهاور كه بود آسيا اوليه مواد و ثروت منابع دادن دست از ترس حقيقت در شوم عاقبت آن و
 آزاد دنياي امنيت حفظ براي غيره و بيرماني ، انزونزي ، هندوچين جمله از آسيا خام منابع«: كه داشت مي اظهار وقيحانه

 و  318»باشد مي وضعيت همان داراي و رديف يك در آسيا كشورهاي ساير با لحاظ اين از ايران و دارد را ضرورت كمال
 نبود پذير امكان كه هاي رزميپياده كردن نيرو نظامي و قدرت اعمال طريق از ايران كشور در ثروت منابع اين حفظ

 ، ايران در استعمار قدرت اعمال راه تنها و كرد مي جلوگيري بشدت اوزيتج چنين از سوسياليستي جهان و

                                           
 1332 مرداد 15 ،كيهان  روزنامه-317
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 و بود ميسر كمونيسم از ترس القاء طريق از مذهبي قدرت جلب و ناسيوناليستي سنن و سلطنت نيروي از استفاده
 .شد مند بهره آن از و كرد مشخص بسرعت را امكاناتي چنين از استفاده راههاي آمريكا امپرياليسم

 واكنش بشدت ، 17 مجلس عليه مبارزه ادامه در مصدق دولت تصميم و ملت اراده مقابل در آمريكا جمهور يسرئ
 كه ايد خوانده ها روزنامه در صبح امروز كنم مي گمان« :داشت اظهار مطبوعاتي مصاحبه يك در مرداد 15 روز .داد نشان
 مي استفاده ايران كمونيست حزب از اقدام اين در مصدق البته. ندك خالص آن از را خود و آيد فايق پارلمان بر توانست مصدق

 تواند مي چگونه ، بدهد دست از را نقاط اين دنيا اگر زيرا. است نحس و شوم آمريكا براي صفحات آن اوضاع اين تمام. برد
 زود يا دير و كرد مسدود بايد ئيدرجا را راه اين كه كنيد مي مالحظه صورت اين در. دارد نگاه را اندونزي ثروتمند امپراطوري

  319.»هستيم كار اين به مصمم ما گرددو مسدود بايستي
 آفرين غرور مصدق دكتر براي ، كاشاني پسندانه آمريكا فتوي و مصدق مخالفين كارشكني همه با رفراندوم نتيجه
 دكتر همه از پيش و ملي نهضت فراكسيون ملي جبهه سران و مصدق همراهان از اي توجه قابل تعداد چند هر. بود

 و مصدق از پشتيباني در ايران ملت اما. دادند ادامه مصدق عليه خود غضب و قهر به ملكي خليل و معظمي عبداله
 نوبت حاال و بودند سپرده مصدق دكتر به دل زبان، يك و دل يك خارجي هجوم و حمله هر دفع و ملي نهضت
 آيزنهاور به ، رفراندوم خواندن نحس و شوم و آيزنهاور ارعاب و تهديد و گويي درشت مقابل در كه بود مصدق
 عليه آيزنهاور مصاحبه و سخنراني كه بود حاكي داد مي خبر پرده پشت اخبار از آنچه اما .بدهد شكني دندان پاسخ
 قمصد مشاورين هيأت و ملي جبهه داخل در اما .گردانيد متحد و اميدوار و شاد را ملي نهضت دشمنان ايران،
 و ملي نهضت مدافع و گر پرخاش و قهرمان مصدق آن از ديگر .كرد ايجاد دودلي و اختالف و وحشت و رعب
 ، سوم نيروي ، ايران حزب هاي ارگان و دولت طرفدار هاي روزنامه .آمد نمي بيرون نفسي ، ايران محروم ملت

 در ،بود پيشرو هميشه مصدق از حمايت رد كه امروز باختر روزنامه حتي .شدند خفقان دچار كامالَ آزادي جمعيت
 يك مقابل در. كند طلب مصدق دكتر از كه بود ايران ملت حق اين. بود رفته فرو انتظار و بهت و سرگشتگي حالت
 آن نفتي هاي شركت و انگلستان دولت با شراكت و همدستي به اينك كه جمهور رئيس بنام آمريكايي ژنرال
 دخالت به متهم را او و بپردازد مقابله به ،كند مي رفراندوم يعني آن ملي حماسه و ايران ملت نثار را زشت سخنان

 مقابلش در و كند  اعالماستقالل خواهان كشور يك عليه متحد ملل منشور و المللي بين قوانين برخالف و نامشروع
 سخن انگلستان دولت لمقاب در بارها كه همانطور رسمي اعالميه و راديويي نطق يك طي مصدق هرگاه. بايستد
 رسانده بود، جهانيان اطالع به را ايران ملت طلبي استقالل و دولت آن استعمارگري  و بود داده اعالميه و بود گفته
 و داخلي مخالفين آنوقت .كرد مي معرفي جهانيان و ايران ملت به را انگليس استعمار متحد و دنباله و كرد مي عمل
 دولت آيا. شدند مي فراخوان مبارزات صحنه و ميدان به مردم و كردند مي را خود كار حساب دربار و ارتش
 ملت با مبارزه در آيا كه است اين اصلي سئوال و كند كشي لشگر ايران به توانست مي انگليس دولت يا و آمريكا
 به  ؟بود هشد بيني پيش مشترك حمله و انگليس و آمريكا هايتدول كشي لشگر عامل مصدق ملي دولت و ايران

                                           
 -امـروز  بـاختر  هاي روزنامه به شود رجوع. نوشتند حروف ترين درشت با را مصاحبه اين عصر و صبح در تهران  جرايد -319
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 بر و آمده آژاكس طرح مواد و بندها در آنچه. نداشت وجود مطلقاَ اي برنامه چنين كه ردك اعالم  بايدقاطع ضرس
 و شاه و مجلس در مصدق مخالفين و آخوند و مال از برداري بهره فقط ،بود شده مداقه و مذاكره ها ماه آن روي
 واردعليه مصدق  نتوانستند اي الكلمه نافذ ماليان تعداد آن گليسان و آمريكا هاي دولت كه دانيم مي و بود ارتش
 از مجلس در مصدق مخالفين .نبود قايل ارزش پشيزي امثالهم و كاشاني و بهبهاني  ملت ايران براي.كنند ميدان
 همراه كه شمار انگشت نفر چند جز و شدند قدم پيش استعفا در تك به تك و جمعي دسته خود مردم توده ترس

 بودند متحصن جان ترس از مجلس خانه حوض در نفره 8 اقليت بنام زاده حائري و مكي و بقائي مظفر و كاشاني
 .شدند زنداني هم  *زهري و بقائي و شدند مخفي چند تني رفراندوم توسط مجلس انحالل از بعد بالفاصله و

 .بود انتخابيه هاي حوزه مردم و ايران ملت ترس از استعفا اين و كردند استعفا هفدهم مجلس نمايندگان اكثريت
 من گفت و داد استعفا خود وفاداري ابراز براي و رسيد مصدق دكتر خدمت هم قم نماينده توليت ابوالفضل حتي

 بقائي و كاشاني امثال اقليت نمايندگان با همراهي از را خود و است مصدق با ايران مردم و هستم مردم نماينده
 از را قم علميه حوزه و حرم خدام هواداري اتهام كه بود اين هدفش و كرد برائت ابراز و جدا گر توطئه و قاتل

 .كند انكار دربار و اقليت و كاشاني
 عوامل و انگلستان سفارت و انگلستان دولت با كه اي مقابله همان بايست مي مصدق هوايي و حال چنين در

 توهين ايران ملت به آمريكا دولت چون كرد مي اعالم و آورد مي بعمل آمريكا مورد در بود، كرده نفت شركت
 اجازه حتي را به آن حد تحقير كرده است كه ايران كبير سفير و است دانسته ارزش بي را مردم رأي و است كرده

 مستعمره دولت كارگذار يك حد تا را او و است نداده آمريكا امورخارجه وزارت اول درجه مردان دولت با مالقات
 و مكار سفير و برگردد ايران به بايستي كند، مالقات خارجه وزارت كل مدير با شده ناچار كه است داده تنزل
 سفارت هفته يك ظرف بايد هم كاردار آمريكا ماتيسون و ندارد ايران به مراجعت حق هندرسن مانند گري توطئه

 عوامل و گر مداخله هاي ژنرال چنان زودتر چه هر بايد و لغو نظامي مستشاري هيأت قرارداد و كند تخته را
 مستشاري عضو آدامسن كلنل خانه در توانست مي زاهدي نه آنوقت . بروند بيرون ايران از 4 اصل جاسوسي

 ايران هاي تيپ و لشگرها به نظامي مستشاري رئيس عنوان تحت كلور مك ژنرال نه و شود مخفي آمريكا نظامي
 را مصدق زمان كه آنها .كرد مي پنبه را ها رشته همه مصدق جويي مقابله نطق يك حتي. برود توطئه اجراي براي
 ام سي خونين قيام آن و اند ديده را احساسات و آمادگي و شجاعت تحسين برانگيز ملي سيل آن و اند كرده درك
 در ايرانيان انگليسي ضد و پرستي بيگانه ضد و خواهي استقالل پتانسيل و شدت كه دانند مي دارند، بخاطر را تير
 احساس همان ملت بود، آمده نفت شركت و انگلستان حمايت به قد تمام آمريكا كه اينك و بود درجه نهايت حد
 شده مرعوب كه بود ملت و هيئت دولت و رئيس ستاد ايران رهبر اين فقط و داشت آمريكا با را ضديت و تنفر

 و ها صديقي و ها زاده زيرك و سنجابي و ها ملكي خليل امثال كه را خوف احساس و رعب همين و بودند
 مدارك و اسناد برابر آن شرح كه كشاند شكست به را مبارزه كار افكندند، مصدق دل در كابينه وزراي از تعدادي

                                           
ـ  دشمن كه مصدق ژست واين نداشت دخالتي توس افشار درقتل الظاهر علي زيرا. شد آزاد مصدق دستور به زهري علي -*  دارغ
 .شد مصدق مداري قانون و خواهي آزادي بر حمل جامعه در كرد آزاد ،بود سيا مسلم عوامل از كه را
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 رها را ملت رهبران آن كه كند مي معلوم اسناد آن مطالعه. آمد خواهد نظر تجديد دادگاه و مصدق نظامي محكمه
 مصدق و بود آمريكا سفير هندرسن بزرگ خواست اين و شدند مانع صحنه در حضور از را ردمم و بودند كرده
 چه و جاني چه را آن تاوان ايران ملت كه دارد هم بزرگ وعوارض خسارات بزرگ مردان فريب و خورد فريب

 .كرد پرداخت مالي تا امروز
 اعتراض آمريكا امپرياليسم راهزانانه و وقيحانه خنانس اين به آنكه بجاي آمريكا در ايران كبير سفير صالح اللهيار
 و كند مي مبارزه آن با بشدت دولت و است قانوني غير توده حزب«: داشت اظهار و افتاد خواهي عذر و دريوزگي به ، كند

 و آزادي ظحف براي ايران كشور به بارها چنانكه آمريكا نجيب ملت و دولت كه است اميدوار ايران ملت و دولت بنابراين
 *...320.»نفرمايند دريغ معنوي و مادي هاي مساعدت از نيز مرحله اين در .اند نموده كمك استقالل

 متذكر اي نامه طي ايران حزب مركزي كميته به آمريكا از صالح اللهيار كه داد خبر »شجاعت« روزنامه زمان همين در
 از گروهي زيرا داشت حقيقت خبر اين و اشندب »اصولي« مصدق دولت از جانبداري و حمايت در كه است شده

 شده تمام مصدق دكتر دوره كه داشتند عقيده بودند، گروه همين جزو ايران حزب زعماي كه ملي جبهه رهبران
 مرضي شخص است، »ايها توده« نفع به آن نتيجه كه شاه و دربار و مصدق تصادم از جلوگيري براي بايد و است

 همين بارها حزبي جلسات و محافل در مرداد 28 كودتاي از پس كه كنيم مي دآورييا. آيد كار روي الطرفين
 مذاكرات از پرده بحراني روزهاي همان در »شجاعت« روزنامه. بود شده مطرح بياني عليقلي مهندس جانب از مطلب

 و سياح حميد و ءعال حضور با سوئيس سفارت مهماني در« :كرد اعالم و بود برداشته درباري و دولتي رجال خصوصي
 321.»اند كرده وزيري نخست كانديداي را صالح اللهيار سپهر، الدوله مورخ
 تودة حزب به وابسته هاي روزنامه فقط آمريكا خارجه امور وزير دالس راهزنانه نطق و آيزنهاور اولتيماتوم برابر در

 به وابسته هاي روزنامه و پرداختند يسانگل و آمريكا دولتهاي استعماري نيات افشاگري و حمله و پاسخ به ايران
علني و  دخالت همه اين مقابل در را سكوت غيره و »ايرانيسم پان نداي «،»آزادي جبهه «،»سوم نيروي« جمله از دولت

 و حمله به كنند تالفي آمريكا امپرياليسم نفع به را موضوع براي آنكه .دانستند مصلحت آمريكا امپرياليسم وقيحانه
 عليرغم كه را مجلس اقليت ، دالس خواني رجز و آيزنهاور نطق. پرداختند ايران تودة حزب و شوروي هعلي هتاكي
 و جلسات و كرد يخوشحال  ابرازسخت بود، روبراه خانه مجلس در حوضهنوز دود و دمشان مجلس انحالل
 .شد مي منتشر جرايد در و داشت ادامه زاده حائري »آزادي« فراكسيون وقيحانه هاي اعالميه

                                           
 32 مرداد 18 ،شجاعت  روزنامه-320

تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه دولـت         هاست كه روي در نقاب خاك كشيده است و نمي          مرحوم اللهيار صالح اكنون سال     -*
هـاي  »ملـي «امـا  . كدام كمك و حمايت را براي حفظ استقالل و نهضت ملي ايران كرده بود) تا آخر عمر دولت مصدق  (آمريكا  

جبهه ملي بايد صادقانه به اين پرسش پاسخ دهند كه دولت آيزنهاور و ترومن و نيكسون چه حمايتي براي دوام و بقاي استقالل                       
 .اندايران و دموكراسي و پيشرفت مادي و معنوي ملت ايران كرده

 32 مرداد 18 شجاعت، روزنامه -321
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 بمثابه توانست مي كه را هفدهم مجلس ، ملت آراء به توسل و رفراندوم انقالبي برنامه اجراي و نمايندگان استعفاي
 در و معظمي و اميني و عالء و زاهدي قماش از دولتي و كرده سرنگون را مصدق دولت قانوني و قدرتمند عامل

 و كامل بطور آورد، كار سر بر  رامكي حسين و صالح يارالله مانند هائي شخصيت وجهش ترين مقبول و بهترين
 اندام عرض توانست مي پادشاه شخص و دربار فقط مصدق دولت حاكميت مقابل در بنابراين. برد بين از قاطع
. داشت قرار مترقي نيروهاي كنترل كاه و تعرض و حمله مورد شاه دربار ، 32 سال مرداد و تير ماه دو در. كند

 از بعد. ديد نمي ايمن را خود شاه شاهنشاهي گارد افسران بين در حتي. بود شاه به اي ضربه عالء ينحس بركناري
 و بودند مصدقي ضد فعال هاي كانون از آمريكا نظامي مستشاري هيأت و ترومن 4 اصل و آمريكا سفارت دربار،
 علني گاه و پرده ضد ملي پشتهاي  فعاليت افشاي طريق از روزبروز مصدق دولت به ايران تودة حزب هشدار

 نمانده باقي چيزي. شد شاه وحشت و جبن و ترس موجب عوامل اين همه. يافت مي شدت مردمي ضد مراكز اين
 مجلس انحالل عمل اين با و كند صادر را هيجدهم دوره انتخابات شروع فرمان و شود مصدق تسليم شاه كه بود

 بود آمريكا امپرياليسم وحشت و اضطراب موجب اقدامي چنين احتمال. دنماي تائيد را رفراندوم به اقدام و هفدهم
 تقويت براي آنان. است كرده تشريح خاطراتش در اژاكس برنامه مجري و طراح روزولت كرميت را وحشت اين و

 ناي با »پادشاه يا هستي موش تو« :بود گفته شاه به اشرف روزولت، تصريح به و شدند متوسل اشرف به ترسو شاه
 ثمر به را روزولت كرميت دلخواه نتيجه و كند مصدق دكتر عزل به قانع را تاجدار برادر نتوانست اشرف همه

 مسكوني منزل فروش براي كه اشرف ادعاي خالف بر. رود بيرون تهران از خواري و خفت با شد ناچار و برساند
 باره دراين مرداد 28 كودتاي مجري و احطر روزولت كرميت ، است آمده تهران به فرزندش معالجه پول تهيه و

  *گوردون. گرديد سوئيس به رفتن و تهران ترك به مجبور كه داد قرار فشار تحت را اشرف چنان مصدق«: نويسد مي چنين
 از كه دارند قصد انگليس و آمريكا كه بگويند او به و بگيرند تماس اشرف با سوئيس در ما از نفر يك و خودش تا كرد پيشنهاد
) آمريكا يعني (ما طرف از. بگذارد ميان در برادرش با را موضوع و برود تهران به كه بخواهند او از و كنند حمايت برادرش
 ، دانست مي بيستم قرن كُش زن و ژوان دون را خودش كه چارلز ...شد گرفته نظر در ماموريت اين براي چارلزماسون سرگرد

 و شجاع زن يك كه واالحضرت ...بود واالحضرت جذابيت شيفته كامال زيرا ، كرد لقبو تمام خوشحالي با را پيشنهاد اين
 ...رفت خواهم تهران به موضوع طرح براي زودتر چه هر من البته گفت و كرد قبول را پيشنهاد زياد هيجان با بود ! استثنائي
. نبود بخش رضايت شاه با بحث نتيجه و شد روبرو شديد مخالفت با مصدق طرفدار مطبوعات طرف از ايران به اشرف ورود

 كرده ترك زده وحشت و نااميدانه را تهران كه كرد مجبور را او آمد وارد اشرف به توده حزب و مصدق طرف از كه فشارهائي
 322.»بازگردد سوئيس به

 كرد، رصاد مصدق دكتر فشار تحت شاهنشاهي دربار كفيل اميني ابوالقاسم اي كه اعالميه از اشرف و شاه وحشت
 شاهنشاهي دربار قبلي اطالع وبدون همايوني پيشگاه از اجازه بدون پهلوي اشرف واالحضرت اينكه بر نظر «.شود مي معلوم
 از و شوند خارج ايران از فوراَ كه شد ابالغ نامبرده به معظم پيشگاه از اجازه كسب با ، اند شده وارد تهران به ظهر از بعد ديروز

                                           
 همكـاري  روزولـت  رميتك با مصدق براندازي طرح در كه بود سرويس اينتليجنت االختيار تام نماينده و جاسوس گوردون -*

 .داشت

 158 و 157  صص ،كودتا در كودتا -322
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 با بستگي كه را دربار وزارت مربوطه مقررات و تشريفات رعايت كه سلطنت جليل خاندان افراد از يك بهر نسبت پس اين
 ابوالقاسم -      شاهنشاهي دربار وزارت كفيل. شد خواهد عمل ترتيب ترين سخت با ننمايند دارد را سلطنت شامخ مقام حيثيت
 323.»اميني
 شاه مالقات به را شوارتسكف ژنرال ، روزولت كرميت ،دربار اعالميه صدور و تهران از اشرف اخراج از پس

 گروه با ، داشت عهده به را ايران ژاندارمري نيروي كل فرماندهي سمت سالها كه آمريكائي ژنرال اين. فرستاد
 و بود زاهدي سرلشگر صميمي دوستان از و داشت آشنائي نگاران روزنامه و سياستمداران ، نظاميان از زيادي
 ژنرال اين سفر كه كند مي تصريح روزولت كرميت. داشت توطئه و دسيسه طرح در اي ويژه گيخبر و تسلط
 آمريكائي معروف ژنرال اين ورود  بهانه 324.است بوده الزم اشرف مأموريت شكست دنبال به آمريكائي باز دسيسه

 سفر در را بازنشستگي ايام كه داشت ادعا و بود قديمي دوستان از ديدار و مالقات مرداد ماه، حساس روزهاي در
 و ورود به نسبت بشدت »شجاعت«  روزنامه!است آمده ايران به هند از عبور ضمن و گذراند مي سياحت سيرو و

 هاي روزنامه آن دنبال به و نمود خطر اعالم مصدق دولت به و كرد اعتراض شوارتسكف گرانه توطئه هاي مالقات
 كه شد معلوم بعدها. شد خارج ايران از شاه با كوتاه مالقات يك از پس ناچار شوارتسكف و آمدند بميدان مترقي

 .است كرده مالقات هم زاهدي سرلشگر با
» قدرت بازي« كتاب نويسنده موسلي لئونارد نظر به. است شده گفته زيادي مطالب شاه با شوارتسكف مالقات درباره

 ژنرال اين. است آمده نقد پول دالر ها ميليون حاوي چمدان تعدادي و ديپلماتيك پاسپورت يك با شوارتسكف
 سرفرمانده و عامل ، ها دستورالعمل و اخبار رساندن و  شاه با مالقات از پس ايران نظامي و سياسي امور از مطلع

 و دهد مي دلداري شاه به كار عاقبت از جبن و ترس و ترديدها مقابل در و كند مي معرفي شاه به را كودتا عمليات
 عمل كامل احتياط با و كند فصل و حل شاه با را امور بقيه شخصاَ روزولت كرميت كه بيند مي لحتمص سپس
 كاري طريق اين از و شد نخواهي موفق شوي معامله وارد و كني مذاكره شاه با ها واسطه طريق از بخواهي اگر كيم« .نمايد
 كسي اولين ما دشمن و هستند مواظب دنيا همه زيرا ، زد ستد كار اين به عام مالء در توان نمي كه نيست شكي. كرد شود نمي
 پنهاني و اختفاء دركمال شاه با مالقات كه دانست مصلحت روزولت كرميت بنابراين  325.»ديد خواهد كه است

 نفت شركت االختيار تام نماينده حال عين در كه  آمريكائي-انگليسي جاسوس يك توسط باالخره. گيرد صورت
 مهم العاده فوق مالقات ترتيب ، داشت صميمت دربار واقعي گرداننده و شاه سوئيسي مشاور پرون ستارن با و بود
 را شاه توانست ، است نگاشته را مالقات اين از مفصلي شرح كه روزولت كرميت. شد داده شاه با روزولت سري و

 فراهم كافي ونفرات پول و كرد ندخواه پشتيباني قدرت همه با وي از انگليس و آمريكا دولتهاي كه كند مطمئن
 خدمت در انگليس و آمريكا دريائي نيروهاي شوروي، دولت احتمالي العمل عكس هرگونه برابر در و است شده
 نقل. كرد عرضه شاه به را كودتا احتمالي شكست خطر با مقابله راههاي همه مالقات اين در او. بود خواهند شاه

                                           
 1332 مرداد ششم ،كيهان  روزنامه-323

 160 ص ،كودتا در  كودتا-324

  158 ص ،كودتا در  كوتا-325
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 مأمورين وحشت و ترس درجه تواند مي شاه با مالقات نحوه در ولتروز كرميت خاطرات از هائي قسمت
 كه ميرفت . بود ) 1332 سال مرداد دهم ( اوت ماه اول شنبه«. برساند توطئه احتمالي افشاي از را شاه و آمريكا جاسوسي

 مرا قوه چراغ يك با ) بيل ( كردم رفتن راه به شروع باغ طول در من شب نيمه از قبل دقيقه چند. شود شروع يكشنبه روز
 قصر دروازه به كه موقعي بود صندلي روي پتو يك . نشستم عقب صندلي در ، بود حاضر آنجا ماشينش ...كرد مي همراهي
 ماشين داد اجازه گارد. كرد احتياط نبود الزم اين از بيش ديگر ولي ، كشيدم خود روي را پتو و رفتم صندلي زير به رسيديم
 كنار را پتو من. نشست صندلي روي من پهلوي و آمد پائين قصر هاي پله از الغري هيكل ، ايستاد ماشين هرا بين. شود داخل
 نمي من ! روزولت آقاي بخير شب. كرد دراز من بطرف را دستش شاه سريع نگاه يك از بعد. باشد او براي كافي جاي تا كشيدم
 كه موقعي از زيادي مدت . اعليحضرت بخير شب ...خوشحالم مالقات اين از خيلي ولي ببينم را شما داشتم انتظار بگويم توانم

 ...سازد مي آسانتر را ام استوارنامه تقديم موضوع اين. شناختيد مرا كه خوشحالم من ، است گذشته ايم كرده مالقات را همديگر
 گرميت نوشته  دنباله 326.»است افيك من براي تنها شما حضور و شما نام .نيست الزم واقعاَ كارها اين. خنديد اعليحضرت
 بنام رمز اسم يك تعيين از پس و رسيده كامل توافق به شاه با كه رسد مي آنجا به سيا معروف جاسوس روزولت

 وزير، نخست عنوان به زاهدي سرلشگر وانتصاب وتعيين آژاكس طرح اجراي با موافقت و شاه براي) پيشاهنگ(
 پادشـاه اين. شـوند مي جدا هم از بعد، شب براي مالقات قرار تعيين از پس و ميشود تمام مالقات صبح نزديك
 را توطئه مدار و قرار بيگانه جاسوس يك با خجالت و شرم و پروا هيچگونه  بدون *  !شده تربيت و عاقل

 در تا ميگرد قرار رسيدگي مورد تهران از خارج به شاه حركت ترتيب و آن اجراي نحوه بعد شب و ميگذارد
 .بماند مصون دستگيري و توقيف از شاه ، مصدق دولت براندازي توطئه شكست ورتص
 قصر در شوارتسكف ژنرال و اشرف واالحضرت با مذاكره حتي گفت مي روزولت به كه بود ترسيده آنچنان شاه

 از شاه آرامش براي روزولت و است خوابيده جاسوس يك باغ درخت هر پشت در و بود خطرناك سلطنتي
 در ما هاي صحبت كنم نمي فكر اعليحضرتا«: دارد مي اظهار و كند مي صحبت ، است آورده بعمل كه امنيتي ماتاقدا
 پياده صحبتمان آخرين در را دقيقي ريزي برنامه شاه و من«: روزولت مالقات اخرين و» كند درز بيرون به بتواند ماشين اين

 ها فرمان دادم قول. داشتيم توافق هم با كارها و ، جنگي تدابير ، عمل طرز قبيل از اساسي موضوعات تمام مورد در. كرديم
 پرواز خزر درياي سواحل به ثريا ملكه اتفاق به شاه كه شد قرار آن از بعد. كند امضاء را آنها روزبعد او و شود صادر حتماَ
 فرستاده آيزنهاور طرف از بود قرار كه اصياختص پيام آن است الزم شاه عزيمت لحظه در كه آمد بنظرم. بماند منتظرنتايج كرده
. دهم ارائه درآورده كلمات قالب در را آيزنهاور احساس كردم سعي جهت بدين. بدهم شاه به ، بود شده فراموش و شود

 خدا كنم مي آرزو. است فرستاده شما براي را پيام اين آيزنهاور پرزيدنت. داشتم واشنگتن از تلگرافي امروز عصر ! اعليحضرتا
 ديگر ، كنند حل را كوچك مشكل اين نتوانند يكديگر همكاري با ها روزولت و ها پهلوي اگر. باشد شاهنشاه اعليحضرت همراه

 327.»داشت نخواهد وجود اميدي كجا هيچ در

                                           
 168 ص ،كودتا در  كودتا-326

 عاقـل  ايران شاه : گفت مي) المصور (مجله مخبر به و بود داده شاه به كاشاني ابوالقاسم سيد كه بود آميزي احترام لقب  اين -*
 .است شده تربيت و
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 از مصدق دكتر كه رسيد مي وبنظر شد معلوم رفراندوم نتايح مرداد بيستم روز و رفت رامسر به مرداد 19 روز شاه
 براندازي طرح و كودتا عمليات 1332 ماه مرداد بيستم روز از كه بود آن حقيقت اما .است راضي كار شرفتپي

 حمله ستون چهار روزولت كرميت. بود گسترش حال در بسرعت توطئه هاي هسته و درآمد اجرا بمرحله مصدق
 محوطه داخل مسكوني ازلمن و آمريكا سفارت جز به امني نقطه هيچ چون و داشت نظر در خود طرح در را

 ، درباري روحانيون: از بودند عبارت حمله ستون چهار. مستقركرد آنجا در را عمليات ستاد ، نداشت وجود سفارت
 از كه بود پيتراستوتمن عهده به آمريكا سفارت از خارج در عمليات وفرماندهي ها زاهدي و اوباش ، ها ارتشي
 وظيفه او ، ام آورده خود با را نفر يك من« داد اطالع شاه به روزولت. است تاكود امور در متخصص آمريكائي نظاميان

 آور شگفت اعليحضرت براي مرد اين. باشد ارتباط در اند شده انتخاب احتياط و دقت با كه افسران از قليلي عده با دارد
 كاري مخفي  328.»كنم ذكر را نامش هآنك بدون دادم توضيحاتي مختصراَ استوتمن پيتر شخصيت به راجع. بود خواهد وجالب

 با. گويد نمي شاه شخص به حتي را عمليات فرمانده و مأمور اسم روزولت كه است آنچنان عمليات بودن سري و
 و نشاني و نام ذكر با را ايراني گران توطئه همه» شجاعت« روزنامه ، آيد مي بعمل توطئه اختفاي در كه تالشي همه

 كه را تحريكات منشاء و كرد مي معرفي مردم توده به و داد مي اطالع مصدق دكتر به را آنها تجمع محل و سمت
 و خبر چند به نباشد مدرك و سند بدون ادعا اين كه اين براي. شد مي متذكر بود، پهلوي دربار و آمريكا سفارت
 هشدار ايران تودة زبح مرداد 18 روز .شود مي استناد است، شده منتشر »شجاعت« روزنامه در كه مشروح گزارش

 استعماري ضد مبارزه ساختن عقيم براي امپرياليستي سياستهاي بوسيله ملت دشمنان شريرترين شركت با متحدي جبهه« كه داد
 استعمار ضد واحد جبهه تشكيل پيشنهاد باز دسايس اين قبال در ما .است توطئه مركز دربار هم باز .است آمده بوجود ما ملت
 دولت موافقين از اي عده درخشان وعيدهاي و وعده با كنند مي سعي آمريكائي امپرياليستهاي ديگر طرف از. يمكن مي تجديد را
 مشيرالسلطنه منزل « و 329»اند كرده ايران آينده وزيري نخست كانديداي را صالح اللهيار ظاهراَ. كنند جلب خود بسوي را

 و مكي حسين و است شده گران توطئه تجمع محل و مركز ويشيودر تصوف و ذكر جلسات انعقاد بهانه به اميرسليماني
 ارتش ستاد سابق رئيس بهارمست سرلشگر. ميكنند شركت جلسات اين در زاده حائري و طباطبائي الدين ضياء سيد و ميراشرافي

 محل زنجان منطقه به قريب سرگرد و كالم جواهر. ميكند شركت ها توطئه در ، است داشته شركت 31 اسفند نهم توطئه در كه
 از كفائي اله آيت. اند شده تهران در آشوب ايجاد براي چماقدار و اوباش آوري جمع مشغول و اند رفته ها ذوالفقاري اقامت
 مي آهنگ هم تهران با را مشهد گران توطئه محفل و كرده اقامت نوري الدين بهاء شيخ منزل در و است آمده تهران به مشهد
 را او. است حقيقي گرداننده آباد سعد كاخ در ، است سوئيس تبعه كه شاه مشاور و رفيق پرون  ارنست-قدكترمصد آقاي. كنند
 گروهك شيرازي فالي سيد بنام نما روحاني يك و استخر و پارس روزنامه مدير شرقي و شيرازي معدل. كنيد خارج ايران از
 مخازن رئيس بهرامي سرتيپ و اند شده همدست شيرازي الديننور سيد نما اله آيت با و داده تشكيل را) نو ايران جمعيت(

 تاج باشگاه در خسرواني سرگرد. باشند مي اوباش آوري جمع و توطئه مشغول و اند شده وارد شيراز به همت وسرتيپ ارتش
 شده كمال سرتيپ و ميراشرافي پايگاه شوشتري منزل. كند مي سخنراني ياغي دولت عليه قيام و مصدق حكومت عليه علناَ
 .»نباشيد ساكت گران توطئه اين مقابل در مصدق دكتر آقاي. است
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 روز از كه است گزارشي و جزوه و مقاله ها ده از اقتباس ، شد آورده خالصه و فشرده بصورت سطر چند در آنچه
 مورد نآ گزارش يك حتي نمونه براي كه ، است شده نوشته »شجاعت« روزنامه در فقط مرداد 18 الي مرداد 15

 از حساس روزهاي همان در افشاگري همه اين پاداش به و نگرفت قرار مصدق دولت نظامي فرمانداري توجه
 سال دانشجويان از نفر 50« داشت، قرار وزير نخست و ملي دفاع وزير مصدق دكتر نظر تحت كه افسري دانشكده

 330.»شدند اخراج سياسي هاي فعاليت در بودن مظنون بجرم افسري دانشكده سوم
 براي ويزا صدور در كه كرد مي خواست در موكداَ گذرنامه اداره از فرهنگ وزير آذر مهدي دكتر روزها همين در

 شركت خارج كشورهاي فستيوال جشنهاي در دبيران از بعضي مبادا تا شود دقت ، روند مي خارج به كه كساني
 جز مصدق دولت طرفدار هاي روزنامه ، گران طئهتو محافل معرفي و كشف براي تالش همه اين مقابل در! كنند

 عليه و است شده تسليم شاه كه حاال گفتند مي آنها. ندادند پاداشي ايران تودة حزب به افترا و وتوهين فحاشي
 اخراج دربار از كه هم عالء حسين و است كرده بيرون را مادرش و اشرف و است نكرده گيري موضع رفراندوم

 دربار وزارت به دارد، صميميت و قرابت مصدق دكتر با كه اميني ابوالقاسم بنام قاجاري ادهشاهز يك و است شده
 ترك تحريكات از دوري قصد به را تهران ساله همه ومعمول مقرر موعد از زودتر نيز خود و است شده منصوب

 عكس به تحريك ار دربار) موسسان مجلس تشكيل (غيرقانوني مسائل طرح با كه دارد لزومي چه .است كرده
 ي ها شادي وراي در و دربار خلوت و آرام ظاهر بطن در اما. ميداد را نتيجه همين قضايا ظاهر البته و. نمود العمل
 دبيركل كيانوري نورالدين دكتر. بود آمده در بحركت مرداد 21 غروب از دقيقاَ كودتا ماشين چرخ رفراندوم نتايج
 ساير و گارد لشگر در كودتا اجراي مقدمات كه رسيد اطالع ما به مردادماه ويكم ستبي روز«: نويسد مي ايران تودة حزب

 ساعت در مبشري سرهنگ را اطالع اين. باشند مي عمل ساعت تعيين انتظار در و است شده فراهم شاه اطمينان مورد واحدهاي
 درستي به را او اطمينان آنكه براي گيرمب تماس مصدق دكتر با كردم كوشش منزل همان از. آورد من منزل به شب نيمه هاي
 و كرد تلفن اندرون به داشت مصدق دكتر خانم و مصدق دكتر با آشنائي و بستگي كه مريم همسرم ، سازيم مطئمن خبر مبداء
 روز و نكرد اكتفاء مصدق دكتر به تلفني اطالع به تنها ايران تودة حزب  331.»خواستيم تلفن پاي را مصدق دكتر
 شكستن درهم براي ، است اجرا شرف در كودتا خائنانه توطئه تهران شرافتمند مردم« كه كرد اعالم مردم تودة هب مرداد22
 كودتا توطئه اين اصلي عاملين .شود مي آماده كودتا اجراي براي ممتاز سرهنگ فرماندهي به دوم تيپ. شويد آماده توطئه اين

 -كمال  سرتيپ-محوي  سرتيپ-دادستان  سرتيپ-بختي شاه  سپهبد-گرزن  سرلشگر-باتمانقليچ نادر سرلشگر : از عبارتند
 نفرات و بود كوهستاني تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ كه آنجا از  332.»ديهيمي  سرهنگ-اخوي  سرهنگ-زاهدي سرلشگر

 تيپ از واحدهائي و بودند كرده شروع باوي را مذاكراتي كودتا اصلي عوامل داشت، اختيار در اي آماده و زبده
 با. كرد جدا كودتاچيان گروه از را ممتاز ،سرهنگ توطئه افشاي اما. بودند شده عمليات در شركت نامزد كوهستاني

 تهران غرب منطقه حفاظت و بود مصدق دكتر اعتماد مورد افسران از كوهستاني 3 تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ آنكه
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 عوامل كه شد مي آن از مانع وي بازي رفيق و مماشات و حالي بي ، داشت قرار وي عهده به مصدق دكتر خانه و
 و دهد قرار كنترل تحت ، بودند گرفته جاي او فرماندهي تحت تيپ مهم مواضع و اركان در كه را كودتا مهم

 اصلي عناصر از يكي را اش فرماندهي تحت تيپ و ممتاز سرهنگ ايران تودة حزب جهت اين به. سازد طردشان
 ستايش درخور همتي با ممتاز سرهنگ و شد روبرو شكست با مرداد 25 كودتاي آنكه از پس .كرد معرفي كودتا
 ملكي خليل »سوم نيروي« فحاش روزنامه ويژه به ملي جبهه طرفدار هاي روزنامه ، گرفت را مصدق دكتر جانب

 چرا كه بچگانه بهانه اين تحت. كرد شروع ايران تودة حزب هاي روزنامه عليه را اي افكنانه نفاق و سخت حمالت
 بعد كه حقايقي! دارد دست كودتا در ممتاز فرماندهي تحت كوهستاني تيپ كه است كرده اعالم ايران توده حزب

 تودة حزب اطالع و خطر اعالم كه كرد ثابت ، شد شنيده داورپناه ايرج سروان و فشاركي سروان زبان از سالها از
 تحت تيپ افسران از كودتاچي افسران بيشتر «.است بوده بجا و صحيح الكام كوهستاني تيپ دخالت بر مبني ايران

 333.»بودند ممتاز سرهنگ فرماندهي
 مظفربقائي دكتر و*  كردند مطلق سكوت دولت طرفدار هاي روزنامه ، دقيق و صريح هشدارهاي اين مقابل در

 روزنامه در بود مشغول فعاليت به آزادانه مجلس انحالل از پس حتي كه بزرگ گر توطئه و طوس افشار قاتل
 اخبار. است عمومي افكار انحراف جعلي كودتاي خبر انتشار از نظرشان و دارند كودتا قصد ها اي توده« : نوشت »شاهد«

  و 334.»بزند كمونيستي كودتاي يك به دست دارد نظر در توده حزب كه است حاكي رسيده ما دست به كه موثق بسيار
 335.»كند منحل را مجلس تا است انداخته براه مصدق دكتر را كودتا« كه داشت مي اظهار آبادي قنات شمس
 ها بقائي توسط آمريكائي كودتاي مجريان كه افكاري تخدير و انحراف و كودتا خطر برابر در دولتي محافل سكوت
 و هشياري به مردم هتود بحدممكن آنكه جز اي چاره راه هيچ و بود آور دلهره و خطرناك واقعاَ ، كردند مي  ايجاد

 يك طي ماه مرداد 23 روز و كرد انتخاب را راه همين ايران تودة حزب .رسيد نمي بنظر ، شوند دعوت آمادگي
 : ايران رشيد مردم خواه، وطن بازرگانان روشنفكران، وران، پيشه دهقانان، كارگران،« :كرد اعالم مشروح العمل دستور
. اند پرداخته داري دامنه توطئه به شما شرافتمندانه مبارزات محصول كردن پايمال براي ديگر يكبار دربار نوكران ، ملت دشمنان

 نهضت و گيرند بدست را امور نظامي كودتاي يك با كه است اين آنها قصد. دارد جاي توطئه رأس در دربار هم بار اين
 خطر يك سايه در شما طوالني هاي كوشش حصولم ديگر يكبار. نمايند مختنق خود اربابان نفع به را ما ملت ضداستعماري

 خود قواي تمام با خطر بروز محض به بايد. باشيد بيدار و هشيار ديگر وقت هر از بيش كه داريد وظيفه. است گرفته قرار جدي
 بارها كنونتا شما. است بيكران شما نيروي. شويد ميدان وارد دشمنان توطئه كردن منهدم براي امكانات جميع از استفاده با و

 336.»سازيد مارشان و تار و شكنيد درهم را آنها توطئه بايد و توانيد مي هم بار اين ، ايد داده شكست آنرا عمال و دربار
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 بقوت تغييراتي انجام با طرح اصل اجراي اما .انداخت عقب به را كودتا ماشين حركت هم باز ها افشاگري اين
 از بعد دقيقه چند پريشب شده فاش هايشان نقشه ديدند كه وقتي كودتاچيان« :»تشجاع« روزنامه نوشته به. بود باقي خود
 ، نصيري سرهنگ فرماندهي به سلطنتي گارد واحدهاي بود قرار. كردند اعالم را كودتا افتادن تعويق به سفيد موشك با شب نيمه

 به شاهرخ سرهنگ فرماندهي به جي پادگان يزره تيپ از واحدهائي و ، ممتاز سرهنگ بفرماندهي كوهستاني تيپ از واحدهائي
 رسانده دولتي مقامات و وزير نخست اطالع به توطئه جريان مرداد 24 جمعه روز ظهر از بعد 5 ساعت ولي ، كنند حمله تهران
 نتشرم را كودتا توطئه دقيق جريان اينكه ضمن اكنون. آورد وارد كودتاچيان دسيسه بر شكني درهم ضربت توطئه افشاي و شده
 مي دولت از ما. اند فعاليت مشغول بشدت كودتاچيان هنوز كه رسانيم مي ميهنان هم اطالع به صراحت كمال با ، كنيم مي

 اين در انگاري سهل گونه هر كه گوئيم مي قاطعيت با ما. كند مجازات بشدت و دستگير را شده شناخته خائنين اين كه خواهيم
 337.»است ايران ملت عمارياست ضد مبارزه به مسلم خيانت راه

 را خود ارتباط خطير و حساس روزهاي آن در كه ايران تودة حزب مركزي كميته عضو كيانوري نورالدين دكتر
 خاطراتش در بود، كرده حفظ فيروز مريم توسط اندروني تلفن طريق از مصدق دكتر با مشكالت همه رغم علي
 حمله قطعي قرار شب براي كه آورد خبر و آمد من منزل به مبشري سرهنگ هم باز ظهر از بعد سوم و بيست روز «:نويسد مي
 اين ميان در. آورد خود با ، بودند كودتا گردانندگان كه را اي رتبه باال افسران برخي اسامي ضمناَ و است شده گذاشته گارد
 كشور كل شهرباني رياست به او طرف از و بود او اطمينان مورد و مصدق دكتر زاده خواهر كه بود هم دفتري سرتيپ نام اسامي

 كودتا توطئه دكتر آقاي گفتم او به و گرفتم ارتباط مصدق دكتر با اندروني راه از باز ساعت همان در من  *.بود شده منصوب
  دارد ارتباط آنان با ايد كرده اعتماد او به شما كه دفتري سرتيپ ...اند گرفته جاي هم شما كنار در ،كودتاچيان است قطعي
 سرتيپ به من و برد نخواهند پيش از كاري آنها ، است اندازه از بيش شما نگراني : گفت ولي كرد سپاسگزاري مصدق دكتر

 338.»دارم كامل اعتماد دفتري
 مصدق دكتر به همه از بيش دونفر«: گفت مي مصدق حكومت بحراني روزهاي آن از بحث ضمن صالح اللهيار مرحوم
 به باوري خوش و ناداني روي از را من يكي و آورد كار روي ها بعضي نصايح رغم علي خودش را ييك اند، كرده خيانت
 .»بودند شيباني سرتيپ و دفتري سرتيپ دو آن و كردم معرفي مصدق

 نخست مصدق دكتر شخص به كودتاچيان اسامي مرتب و مكرر بطور مرداد 24 و 23 و 22 روزهاي در آنكه با
 القاعده علي و رسيد مردم اطالع به مشروح و كامل بطور آن بر عالوه و شدداده مي اطالع يمل دفاع وزير و وزير

                                           
 1332 مرداد 25 ، شجاعت-337

 انتصـاب  .اسـت  شـده  اشـتباه  دچار ايام آن از سال 25 گذشتن بعلت موضوع بيان و تاريخ ذكر در كيانوري دكتر ياد زنده -*
 مسـلح  گـارد  كـل  رئيس دفتري سرتيب تاريخ آن از قبل و گرفت صورت مرداد 28 روز در شهرباني رياست به دفتري سرتيپ
 سـرتيب  ، تـوس  افشار قتل از پس چون شود شهرباني كل رئيس ميكرد تالش و داشت قرار كودتاچيان شبكه در كه بود گمرك
 .بود كرده گيري كناره تقاضاي قبل مدتها واز داد ينم كار به دل و بود شده شهرباني رئيس موقتاَ مدير

 مـرداد و اوج بحـران       28سرتيپ دفتري درعين همكاري كامل با كودتاچيان، در اين زمان فرمانده گارد گمرك بود كـه در روز                   
ـ   علـي (توسط دستور موكد و صريح دكتر مصدق به سرتبپ رياحي رئيس ستاد ارتش، به سمت رياست شهرباني                   ت رغـم مخالف

 .منصوب شد) سرتيپ رياحي

 35 ص ،ايران توده حزب انتشارات ،مصدق محمد دكتر و ايران تودة حزب -338
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 عناصر اي توده ضد تبليغات متاسفانه ، باشد داشته مثبتي تأثير مصدق دكتر طرفداران رفتار و ذهن در بايست مي
 كور عداوت و كينه ، سپاس احساس و بستگي هم  رفاقت، بجاي كه بود قوي و شديد آنچنان دولت به وابسته
 دكتر شخص اما. رفت نمي اين جز انتظاري ، ها ايرانيست پان دسته دارو و ملكي خليل از. كرد ايجاد اي كننده

 بررسي قابل مجهول اين هنوز و بود آساني و سهل كار اين و كند توقيف را گر توطئه افسران توانست مي مصدق
 داخل از عناصري و ملكي خليل اغواهاي و تبليغات آيا. نزد دست مياقدا چنين به مصدق دكتر چرا كه  است
 ، است مسلم كه آنچه حال بهر ؟ اند بوده موثر مصدق دكتر مماشات و حالي بي و سستي در مصدق دكتر كابينه
 بي از را او كيانوري نورالدين دكتر عصبانيت با توأم هشدار كه مرداد 24 روز ساعات آخرين در فقط مصدق دكتر
 رياحي سرتيپ اما. فرستد مي رياحي سرتيپ دنبال و دهد مي باش آماده دستور ، بود داده تكان مماشات و حالي
 و حساس ساعات چنين در ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ ، دادگاه در مصدق اظهار بنابر. نبود ارتش ستاد در

 .بود استراحت ومشغول  339خورد مي شام دخترش همراه شميران در خطرناكي
 كه را شائبه اين ، بود كرده ايجاد مصدق دل در ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ كه اطميناني و باوري خوش
 كه مدركي و دليل نتوانيم اگر حتي. كند مي آشكار ، است بوده متزلزل و دل دو امر نهايت در رياحي سرتيپ
 نهايت مويد خود دادگاه در  مصدق دكتر خنانس ، دهيم ارائه ، برساند كودتاچيان با را رياحي سرتيپ همكاري
 و نكرد مالقات مرا جمعه روز رياحي سرتيپ آقاي«. است كودتاچيان برابر در رياحي سرتيپ مماشات و تزلزل و ضعف
 مرا وقت اول در معمول طبق هم شنبه روز. آمدند مي نمودن دستور كسب و گزارش براي معموالَ جمعه روزهاي آنكه حال

 مي بخود ولي. نيايد من بديدن مهم هاي روز اين در ستاد رئيس كه شده پيدا علتي چه كه شدم نگران و من كردندن مالقات
 آنروز عصر ايشان ولي .شود پيدا نقص كارها در شود مي باعث من نزد آمدن و باشند وظيفه انجام مشغول ايشان شايد گفتم

  .»شدم كاري گرفتار گفتند و آمدند من بمالقات
 بياورد تهران به را شاهنشاهي گارد تانك دستگاه چند بود موظف مصدق دكتر دستور به بنا رياحي سرتيپ آنكه با
 از ، اند نكرده موافقت شهر به ها تانك آوردن با اعليحضرت آنكه بهانه به ، بدهد 109 خانه محافظين تحويل و

 را ها تانك و برود آباد سعد به مجدداَ گيرد يم تصميم مصدق دكتر فشار مقابل در كه ، كرد مسئوليت سلب خود
 آن در و گرفتم نوشته ايشان از كنند عمل دارند عهده به كه مسئوليتي به آنكه براي« :گويد مي مصدق دكتر و بياورد شهر به

 340.»داشتم نگاه و گرفتم را نوشته اين. است مسئول بشود سوئي عمل و آمد پيش نوع هر كه شد متذكر
 دكتر به كه تعهدي رغم علي رياحي سرتيپ هم باز ، بود مسلم و محرز شاهنشاهي گارد گري طئهتو آنكه با

 كرديم كوشش مبشري سرهنگ كمك با«. بود اعتنا بي شاهنشاهي گارد ملي ضد جريانات به نسبت بود سپرده مصدق
 ستاد در حساس لحظات اين در او كه مكردي مي فكر. سازيم آگاه جريان از را او و كنيم پيدا را ستاد رئيس رياحي سرتيپ
 او از. كند مي استراحت شميران در خود منزل در تيمسار جناب كه شد معلوم اي كننده گيج تعجب با ولي ، است ارتش

 كودتاچيان طرف از شب همان كه بازداشتي خطر از او كه شد باعث امر همين و كند حركت شهر به بالفاصله كه خواستيم

                                           
  50 و 49 صص  ، )كيهان در منتشره مطالب آوري جمع ( ،مصدق دكتر دفاع و  محاكمه-339
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 دادگاه در مصدق دكتر اظهارات با مقايسه با كيانوري دكتر خاطرات درستي و  صحت 341.»بجهد ودب گرفته انجام
 با و غيرتمند افسر دو فشاركي سروان و داورپناه سروان خاطرات و سخنان با را اظهارات اين اگر و شود مي ثابت

 ايران اسالمي انقالب پيروزي هب شاياني خدمات و حياتند قيد در اكنون هم كه مصدق دكتر خانه محافظ شهامت
 موجب ايران تودة حزب موقع به اقدام و ومواظبت مراقبت و هشدار تنها كه شود مي محرز نمائيم تطبيق ، اند كرده

 . است گرديده مرداد 25 كودتاي شكست
 كاميون و تانك با 1332 مرداد 24 شب12 ساعت باالخره ، دانستند مي خطرناك را برنامه تعويق كه كودتاچيان

 سرهنگ. آيند مي وزير نخست خانه در به وزيري نخست از مصدق دكتر عزل فرمان ابالغ بهانه به سرباز هاي
 كرميت مالقات شبهاي از يكي در و داشت آسايي غول هيكل كه ديوانه نعمت به معروف نصيري اله نعمت

 سه. داشت عهده به را كودتاچيان ماندهيفر ، بود شده معرفي آمريكائي جاسوس به و داشته حضور شاه با روزولت
 سروان فرماندهي به اول ستون. آمد در بحركت مرداد 24 شب نيمه در روزولت كرميت طرح اجراي براي ستون
 طرفدار مؤثر نمايندگان و مصدق دكتر وزراي و فاطمي حسين دكتر و رياحي سرتيپ بازداشت مأمور  كه *شقاقي
  بازار كنترل و بازار منطقه خانه تلفن قطع مأمور كه آزموده اسكندر سرهنگ هيفرماند به دوم ستون .بود مصدق
 و مصدق دكتر دستگيري مأمور ، داشت قرار آن در اصلي فرمانده كه سوم ستون و شد كارگري و شهر پائين مناطق
 تلفن و شد قطع ازارب تلفن. كردند اجرا را برنامه بسهولت دوم و اول گروه. بود ارتش ستاد و تهران راديو تصرف
 زاده زيزك مهندس و شناس حق مهندس و فاطمي دكتر ، شقاقي سروان. گرفت قرار آزموده سپهبد اختيار در خانه
 وعزل خلع فرمان توانست آنكه با و شد روبرو بامشكل معدوم نصيري سرهنگ مأموريت اما. كرد دستگير را

 با قبل از كه شجاعيان ستوان فرماندهي تحت گروهان طتوس نمايد، دريافت رسيد و كند ابالغ بوي را مصدق
 فقط كودتاچيان دستگيري مصدق خانه محافظ افسران شهادت طبق. شود مي دستگير ، بود آماده حزبي دستوالعمل

 طرف به نصيري سرهنگ حركت با مقارن ، كودتا نقشه طبق بود قرار «.است شده ميسر اي توده افسران همت و آمادگي با
 اجرا اي برنامه يك هر ، كاخ جلو در مستقر گروهان همان با نيز واحدهائي وزيري نخست عزل فرمان براي مصدق دكتر منزل
 ايران تودة  حزب نظامي سازمان عضو درحقيقت و كودتاچيان همدست ظاهراَ كه شجاعيان ستوان فرماندهي تحت واحد. كنند
 ، ما كشتن جاي به حزبش دستور به شجاعيان ستوان ولي ، بود ) مصدق خانه محافظ گارد افراد ( ما بردن بين از مأمور ، بود

 342.»كرد محاصره را افرادش و نصيري
  فاطمي دكتر آزادي و ارتش ستاد معاون فوري نجات و كودتاچيان و نصيري سرهنگ آسان و سهل دستگيري
 مقدور نيرو كمترين با و آساني هب آژاكس طرح دادن شكست كه كند مي ثابت ، زاده زيرك و شناس حق ومهندس

 تودة حزب هشدارهاي به ملي نهضت فراكسيون نمايندگان و مصدق دكتر شخص اگر و است بوده پذير امكان و
 .شدند نمي مرداد 28 در قدرت تصرف به قادر بهيچوجه كودتاچيان ، كردند مي توجهي كمترين ايران

                                           
 35 ص وري،كيان نورالدين مصدق، محمد دكتر و ايران تودة  حزب- 341
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 دخالت بودن آشكار رغم علي مرداد 25 روز همان از زيرا. نبود جهت بي ايران تودة حزب خطر اعالم و هشدار
 كار خيانت دست كردن پنهان در سعي ملي جبهه به وابسته احزاب و دولت اعالميه امريكا وسفارت شاه و دربار
 سر در مزاحمتي هيچگونه بدون كودتا اصلي افسران از كثيري عده آن بر عالوه و كردند دربار و آمريكا عوامل
 اطمينان و آرامش نهايت در شده دستگير كودتاچيان ، ها روزنامه گزارش شهادت به. بودند حاضر خود يها پست

 اعالميه انتشار به قاطع تصميم اتخاذ و كودتا كامل افشاي بجاي دولت و شوند مي زنداني تهران دژبان در احترام و
. نمود اعالم شاهنشاهي گارد سرهنگ چند انهخودسر عمليات نتيجه را كودتا كار و كرد مبادرت ايكننده منحرف
 مي تشكيل مصدق دكتر وزراي حيرت و بهت و ترس ميان در دولت هيأت جلسه مرداد 25 روز صبح 6 ساعت
 عزل فرمان ابالغ از حرفي اما .كند مي مطرح را نصيري سرهنگ آمدن و كودتا خبر مصدق دكتر جلسه آن در. شود

 دستگير مرداد 28 كودتاي از پس كه مصدقي وزراي همه. آورد نمي بميان وزيري نخست به زاهدي انتصاب و
 نشده مطلع وزير نخست توسط و رسماَ عزل فرمان از كه كردند اقرار نكته اين به بازجوئي و محاكمه در شدند،

 مصدق فظمحا گارد رئيس اظهار به بنا .نداشت را عزل فرمان برابر در اطاعت قصد بهيچوجه خود مصدق دكتر. اند
 تلفني مصدق مرحوم دختر اشرف، ضياء خانم شود، مي بلند كاخ خيابان اطراف در فراواني صداي سرو كه مرداد 25 شب نيمه«
 پس اين از و شد صادر من عزل فرمان دخترم هيچي گفت مصدق دكتر . شده خبر چه بابا پرسد مي و گيرد مي تماس پدرش با

 *...343.»بود خواهم منزل در عادي فرد يك بعنوان
 در صديقي غالمحسين دكتر توضيح و اقرار به ، بود شده تشكيل مصدق خانه در صبح 6 ساعت كه كابينه جلسه
 از اطالع از بعد مصدق دكتر صريح اقرار به بنا و كرد رسيدگي عادي مسائل و جاري كارهاي به فقط ، دادگاه

 تلگرافي آنكه يا و بروند بغداد به شاه بازگرداندن ايبر هيأتي كه شد گرفته تصميم بغداد به اعليحضرت مسافرت
 كه ، مصدق دكتر كابينه داخلي اوضاع از هوائي و حال چنين در. فرمايند تعيين را سلطنتي شوراي كه شود تقاضا

 هواپيمائي رئيس پور سپه سرتيپ توسط مصدق دكتر به داشت تسليم و سازش ، مماشات سردرگمي، از حكايت
 مرداد 25 صبح 6 ساعت«. است كشور هوائي مرز از خروج حال در شاه هواپيماي كه شد داده عاطال كشور كل

 را تلفن. دارد مصدق دكتر با فوري بسيار كار كه داشت اظهار و زد تلفن مصدق خانه به هوائي نيروي فرمانده پور سپه سرتيپ
 سرگرد و آتاباي و ثريا اتفاق به شاه اطالع قرار به : گفت اي زده هيجان صداي با پور سپه ، كردم وصل مصدق دكتر اطاق به

 اين در. كنيم سرنگون آسمان در يا كنيم فرود به مجبور را هواپيما فرمائيد مي دستور چه. است كرده پرواز كالردشت از خاتم
 و ملت و تاريخ برابر را ودخ كه جا آن از و ام كرده حفظ سينه در را آن سال پنج و بيست كه بودم مهري به سر راز ناظر من جا

 به است هشداري حقيقت در كه را آن افشاي خميني امام رهبري به ايران انقالبي حساس لحظات اين در دانم مي مسئول ميهنم
 منتظر و شد تمام پور سپه سرتيپ حرفهاي وقتي. كنم مي بازگو دانم، مي انقالب سود به انقالب ضد با مقابله در انقالب رهبر

 نمي دستوري چنين كاش اي. برود بگذاريد گفت مصدق دكتر. گذشت سكوت به اي لحظه چند ، بود مصدق دكتر دستور
 344.»داد

                                           
 1358 سال ،فشاركي و داورپناه افشاگري ،مرداد 29 و 28 ،اطالعات  روزنامه-343

  .اش بود اين گفته دكتر مصدق به دخترش براي تشويش و اضطراب خانواده-*

 .مصدق دكتر منزل محافظ افسر ،داورپناه ايرج سروان خاطرات ،1358 مرداد 28 اطالعات،  روزنامه-344
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 آمريكا و شاه و دربار به اشاره كوچكترين ملي نهضت فراكسيون و ملي جبهه به وابسته احزاب اعالميه سرتاسر در
 آمريكا توسط هم باز دربار با اختالف رفع و اآمريك توسط نفت قضاياي فصل و حل به هنوز آنها . بود نشده

 براي كه شود مي دعوت رشيد مردم شما از عزيز هموطنان«: بود چنين ملي نهضت فراكسيون اعالميه. بودند اميدوار
 در امروز ظهر از بعد نيم و پنج ساعت در ملي ميتينگ در شركت و كشور جاري وقايع و ديشب توطئه باب در مطالبي استماع

  .»فرمايند اجتماع بهارستان دانمي
 گوئي مجمل به ايرانيست پان حزب و ايران مردم آزادي جمعيت و سوم نيروي حزب و ايران حزب اعالميه
. كردند مصدق دكتر از حمايت اعالم ، آورند بميان سخن آمريكا امپرياليسم و دربار و شاه از آنكه بدون و پرداخته
 گنده خود و حماسي و فريبنده كلمات مشتي جز »باخترامروز« روزنامه مرداد 25 شماره در احزاب آن هاي اعالميه
 جز به. بود آبكي و توخالي مرداد 25 ميتينگ هاي سخنراني ...نداشت توجهي قابل مطلب پرستي، خود و بيني

 مصدق ودكتر صديقي غالمحسين دكتر تقبيح و مذمت مورد بعدها كه فاطمي حسين دكتر حماسي و عصبي سخنان
 حسين دكتر مرحوم سخنان. بود خاطرات شرح و خودستائي و گوئي زاده كليزيرك مهندس حرفهاي گرفت، قرار

اين حمله و فحاشي فاطمي به . »كرد سفيد را فاروق سياه دربار روي ، شاهنشاهي دربار اين« :داشت مي اظهار كه فاطمي
 اي وحشيانه و خشن رفتار نتيجه و مولود باشد، رياليستيوي به نهضت ضد امپ اعتقاد از ناشي شاه بيش از آن كه

 درجه تا بعدها كه شقاقي سروان. شدند مرتكب فاطمي مرحوم توقيف موقع در شقاقي سروان و سربازان كه بود
 دكتر مرحوم مرداد 28 روز تا مرداد 25 روز از و كرد تجاوز وحشيانه فاطمي مرحوم همسر به رفت باال سرتيپي
 انقالبي و تند گيري جبهه براي را مصدق كابينه ، داشت قرار شديد تندخوئي و عصباني حالت يك در كه فاطمي
 آرامش در سعي فراوان تالش با سنجابي دكتر و صديقي دكتر اما دكتر مصدق و. بود گذاشته فشار در دربار عليه
 .داشتند وي
 آمريكا سفارت نام آوردن بميان و حمله از هنوز ، كرد برخورد شدت به شاه دربار با كه حال عين در فاطمي دكتر
 آمريكا سفارت دخالت به اگر حتي. دانست مي ها انگليسي كار را كودتا نقشه و كرد مي خودداري عامداَ و عالماَ
 دكتر گناه و اشتباه و خطا كليدي مسئله همان اين و كند برمالء آنرا دانست نمي مصلحت داشت، گماني و ظن

 »امروز باختر« معروف سرمقاله از قسمتهايي به توجه .بود ملي جبهه معروف هاي شخصيت همه و قمصد و فاطمي
 كلنل ايرنسايد دستياري به مرتبه يك شما پدر« :نوشت مي فراري شاه به خطاب فاطمي دكتر. كند مي روشن را حقايقي
 چيزي چه جنايت اين از او. گذاشت هم بر شمچ ژوهانسبورگ درگوشه عاقبت و كشيد شمشير خود وطنان هم بروي ، انگليسي

 ملعنت و بار نكبت راه همان اجنبي خوار جيره ايادي و  بغداد-انگليس سفارت هاي فرستاده نقشه روي از شما امروز كه ديد
 و پنهاني هاي رسوائي و فجايع اين شاهد بايد تاكي و كرد تحمل و صبر بايد چقدر مصدق دكتر آقاي. پيمائيد مي نو از را آميز

 به بايد ديگر. بريد داشت ملت با كه را وصلي خط آخرين . شد مرتكب ديشب كه آوري ننگ رفتار با دربار. بود دربار آشكار
 به و داده خاتمه اجنبي شهوات و اغراض سال دوازده و مادر و خواهران و برادران تحريك سال دوازده ، توطئه سال دوازده
 هم حمالتي و است انگليس از صحبت مقاله اين سرتاسر در  345.»دارد وجود ملتي كه كرد ثابت كامال شاهنشاهي گارد
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 هرگز اخير سال دوازده طول در من «.است نبوده شاه طرفدار هيچگاه كه خود تبرئه در كوشش و سعي گاه و دربار به
 نيش مناسب فرصت در و كشد مي هم در سر جبن و ضعف موقع در افسرده مار مثل كه خال و خط خوش جوان اين استان به

 نسبت كودتاچي دربار وحشيگري تجاوز و از كه فاطمي دكتر  مرحوم .»ام نياورده فرود سر ، زند مي را خود جانگزاي
 و سلطنت مقام از ستايش در  كه روزنامه باختر امروزنداشت بياد شايد ، بود عصباني سخت اش خانواده و خود به

 25 شماره. است داشته بفردي منحصر و كننده تعيين نقش چه خال و خط خوش مار اين مقام و وجهه باالبردن
 و شوروي به سياست خارجي ايران بود، كننده تعيين و خارجه امور وزير فاطمي بقلم كه »باخترامروز« روزنامه مرداد

 آمريكا مدارانزما« . بود آمريكا خارجه امور وزارت سياسي خط مدافع و ميكرد حمله مالنكف جديد سياست
 و »ميكرد تعقيب استالين كه است هدفي همان شوروي دولت هدف عوض در . است كرده تغيير كرملين تاكتيك اگر معتقدندكه

 .است استالين از بيش بمراتب غربي هاي دموكراسي براي مالنكف خطر
 خشن و صريح مخالفت كه روزهائي چنين در فاطمي سعيد دكتر مانند او مطبوعاتي همكاران و فاطمي دكتر

 دوست را آمريكا دولت هم باز ، بود رسيده عامي و عارف هر گوش به مجلس انحالل و رفراندوم با آيزنهاور
 انگلستان عايد شكستي ، شود مي ايران ملت نصيب كه پيروزي هر بدنبال «:نوشتند مي و كرده معرفي مصدق دولت

 بين در امر اين و آمد گران طلبان استعمار بر رفت مي انتظار آنچه از بيش لسمج انحالل به ايران ملت رأي ...شود مي وچرچيل
 زيرا ، است شده تلقي عصبانيت با لندن سياسي محافل در توطئه كشف خبر ...گرديد تلقي تلخي نهايت با لندن زمامداران
  346.»بود شده ريبسيا وقت صرف و زحمات كودتامتحمل اين تنظيم و طرح براي انگليس خارجه امور وزارت
 قصد به آن كردن بزرگ و كردن بازگو كه حقيقتي نصف همان ، بود حقيقت نصف فقط حرفها اين گفت بايد

 جنايت و قهار سياست كردن خارج ضربه زير از و گذاشتن مسكوت يعني. است حقيقت تمام به گذاشتن سرپوش
 و وزراء همه ، آمريكا امپرياليسم وحشتناك چهره ريگ مشاطه گاه و اختفاء سياست اين در. آمريكا امپرياليسم آميز

 حسين دكتر كه اندازه و حد آن به گروه اين ميان در اما. داشتند شركت مراتبهم قدر علي مصدقي هاي شخصيت
 اين برآنكه عالوه گروه آن. نداشت وجود كسي مطلقاَ ، بود شده شاه ضد و درباري ضد مرداد 25 روز در فاطمي
 اصلي خطر كه ميكردند اعالم دانستند، مي سياستي بي و خردي بي و عصبانيت از ناشي را اطميف دكتر سخنان
 . است شده تمام شاه مسئله و است توده حزب
 مرداد 25 از ، دادند مي تشكيل را مصدق كابينه فقرات ستون كه ايران حزب گردانندگان و ملكي خليل دسته دارو
 ايران تودة حزب عليه پرست شاه افسران و سربازان و پليس همراه را خود تيتبليغا حمالت آتش 32 مرداد 28 تا

 بسود دقيقاَ كه آفريني حادثه و خورد و زد هرگونه از جلوگيري منظور به ايران تودة حزب. كردند متمركز
 مواظب آنكه بر عالوه و كرد مي صادر درگيري از جلوگيري و آرامش حفظ دستور خود افراد به بود، كودتاچيان

 طرف از كه چپاولي و غارت و آشوب از جلوگيري در ، نكند مصدق طرفداران با خشني برخورد هيچگونه بود
 25 ميتينگ در. كرد مي كوشش ، بود افتاده براه بقائي كشان چاقو و سومكا جمعيت و اعتضادي ملكه دسته دارو
 با ، ندادند راه خود بميان را ايران تودة حزب افراد ايرانيست، پان و سومي نيروي چماقداران بهارستان ميدان مرداد
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 ايران تودة حزب ارگان» مردم «روزنامه كه مرداد 26 روز از. شد برگزار حادثه بدون  مرداد 25 ميتينگ همه اين
. دهند جلوه موجه ايران تودة حزب عليه را خود حمالت كه داد مصدق طرفداران بدست را الزم بهانه ، شد پخش
 روزنامه اين ، دانستند مي ابله كوردالن اين. كردند مي پاره است غيرقانوني كه عنوان اين به را »مردم« روزنامه آنها
 ادامه براي مجوزي و محمل نبايد ، خائن شاه فرار با ديگر و است شده توقيف فراري شاه ترور توطئه جريان در

 مسائل الفباي درك از حتي مصدق دكتر هواداران ما كه كنيم اقرار بايد. باشد داشته وجود محروميت و توقيف
 . و به هيچ وجه درك و فهم سياست و مبارزات اجتماعي را نداشتيم!بوديم محروم و عاجز سياسي

) زاده زيرك احمد مهندس و سنجابي كريم ، ملكي خليل (ملي جبهه اصلي گردانندگان مرداد 26 روز صبح از
. انداختند براه آمريكا سفارت حمايت جلب بمنظور ايران تودة حزب به نسبت ار اي توزانه كينه عداوت و دشمني

 هاي روزنامه تالمقا! گرفت مي انجام زودتر كار اين بايست مي صديقي غالمحسين دكتر عقيده به همه اين با
. بود نايرا توده حزب و شوروي دولت به نسبت هتاكي و فحاشي از مملو ساز سرنوشت روز 4 اين در ملي جبهه
 ارگان »آزادي جبهه« روزنامه سرمقاله هم باز بود شده نمايان ديگر بار كودتا خشن قيافه كه مرداد 28 روز صبح حتي
 ضد تخريبي وحشيانه نقش ديگر بار ها كمونيست انگلو« :نوشت بود، مصدق دولت و كابينه فقرات ستون كه ايران حزب
 .»كردند ايفا ملي يها پيروزي ساختن اثر بي بمنظور را خود ملي
 حزب كه است آن حقيقت .بود چه شد، مي ملي جبهه و ايران حزب وحشت مورد همه اين كه وحشيانه نقش اين
 مجلس و سلطنت انحالل با فقط نيست جايز درنگ ديگر نوشت شاه فرار اعالم از پس بالفاصله ايران تودة

 آمريكا كودتا اصلي گردانندگان«: داد هشدار مرداد 27 روز و بود اميدوار ايران ملي نهضت ادامه به توان مي موسسان
 ، ملي جنبش سركوب آنها هدف . اند امپرياليسم به وابسته داران سرمايه و بزرگ مالكين ، دربار و شاه داخل در و انگليس و

 كه رژيمي و برداريم ميان از را سلطنت بساط تا بكوشيم بايد. است الجيشي سوق پايگاه به كشور تبديل و نفتي منابع غارت
 افكار كردن منحرف با كوشند مي استعمار عوامل و سازشكاران. سازيم برقرار كشور در ، باشد استوار مردم رأي بر آن اساس
 سلطنت ، داشت نگه را آن بايد است خوب سلطنت اساس -ولي .بود خائن شاه اين كه كنند وانمود طور اين ، مردم عمومي
 بالدرنگ بايد. براندازد را سلطنت و شكند هم در را استعمار اصلي پايگاه بايد استعماري ضد نهضت -است مليت مظهر

 347.»شود گذاشته رفراندوم به جمهوري برقراري و سلطنت برافكندن
 سالهاي ، شد وانمود وحشيانه نقش نام به روزها آن در كه هاي مترقي و ضد استعماربخش نيرو نجات نقش اين
 مردم جمهوري اعالم با ايران تودة حزب كه كردند گيري نتيجه و گرديد تفسيرهائي و بحث و يرايهپ موجب سال
 و كرده تلقي مليت مظهر را سلطنت هميشه ناسيوناليسم كه است آن حقيقت. است كرده زده وحشت و ترسانده را

 25 طول در و مرداد 28 كودتاي زا پس سالها. است استوار سلطنت بقاء اصل بر ناسيوناليسم طبقاتي پايه و اساس
 مرفق تا شاه دست و رفت استعماري دادهاي قرار ترين ننگين زير به ايران كشور شاه كه بار جنايت سلطنت سال
 فقط بايد كه بود مدعي و بود چسبيده سلطنت اصل به ملي جبهه بازهم ، بود آغشته مبارزين و آزاديخواهان بخون

 تكيه و پايگاه شد، مي مضمحل و معدوم سلطنت اساس كه جمهوري اعالم با ابراينبن. كرد جدا آن از را حكومت
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 كاري چنين به راضي ها مصدق و ها سنجابي و گرديد مي متزلزل ايراني  مالك-بورژا هاي ناسيوناليست اصلي گاه
 طرح انمجري و عوامل طرفي از. گرفت مي سرچشمه جا همين از ايران تودة حزب به حمالت همه و نبودند
 حزب بموقع اقدام و مراقبت و هوشياري حاصل آنرا و بودند مرداد 25 شب نيمه كودتاي شكست شاهد كه آژاكس
 ايها توده سركوبي در را خود قدرت و توان و نيرو همه مرداد 28 تا 25 روز 4 فاصله در دادند، تشخيص ايران تودة

 همين ، رفت مصدق دكتر مالقات به مرداد 27 روز كه اآمريك متحده اياالت سفيركبير هندرسن و كردند متمركز
 دكتر به آن بر عالوه و كرد  مي تقاضا مصدق دكتر از آمريكائي اتباع جان حفظ پوشش و لفافه تحت را درخواست

 كرميت. كند مي هواداري وي از و ميداند ايران قانوني سلطان را شاه آمريكا دولت كه كرد اخطار صريحاَ مصدق
 هندرسن كه دهد مي گواهي باال مطالب به بود فرستاده مصدق دكتر مالقات به را هندرسن ، خود كه روزولت

 بخواهم را پليس رئيس بدهيد اجازه «:كه بود اين مصدق دكتر پاسخ و است كرده مصدق از درخواستي و اخطار چنين
 را پليس رئيس ، كند ترك را آنجا هندرسن آنكه از قبل. كنند محافظت كامال را شما ميهنان هم كه داد خواهم ترتيبي من. 

 و پليس نيروي و بوده خوبي كمك حركت اين كه رسيديم نتيجه اين به من و هندرسن. داد او به را الزم دستور و خواست
 348.»نمايدمي تشويق را شاه هواخواهان

 همه كه شد اين آمريكائي باعتا جان حفظ بهانه زير ايها، توده عليه خشونت به تشويق يا و فريب و اغوا اين نتيجه
 ايران تودة حزب عليه رياحي رئيس ستاد ارتش سرتيپ فرماندهي تحت شهرباني و تهران نظامي فرمانداري عوامل
 عصا با مصدق دكتر كه اند بوده باور اين به ملي جبهه ساده طرفداران  مرداد28بعد از  سالهاي  در.شوند عمل وارد

 تر مهم همه از و روزولت كرميت نوشته اما. قبيل اين از حرفها چه و است كرده يرونب خانه از را هندرسن
 با هندرسن مالقات كه ميكند معلوم را حقيقت مصدق دكتر ونايب كشور وزير صديقي غالمحسين دكتر اظهارات

 يافته پايان آمريكا لكام موفقيت با و شده انجام احترام با و بوده آمريكا امپرياليستي سياست سود به مصدق دكتر
 آمريكا سفيركبير هندرسن لوي ماه مرداد 27 روز عصر. بودند شده ناراحت سخت كمونيست عناصر نفوذ از ها آمريكائي«. است

 وضع شما داشت اظهار و آمد وزير نخست ديدار به  ايها توده تظاهرات مشاهده با  *.بود آمده مرخصي از تازه كه تهران در
 اقدامي چه وضع اين برابر در شما. اند گرفته دست در را عمل ابتكار ها كمونيست بينم مي كه جرياناتي اين با نداريد خوبي

 349.»بود شده دير اما ، دادند را تظاهرات اين از جلوگيري دستور مصدق دكتر آقاي البته كرد؟ خواهيد
 ها تيپ كردن وارد براي روزولت يتكرم ديگر طرح ، ايران تودة حزب طرفداران به نسبت عمل شدت با زمان هم
 براي را خود آمادگي كرمانشاه لشگر فرمانده بختيار سرهنگ و شود مي دنبال ، تهران به شاه طرفدار لشگرهاي و

 شده سالح خلع افسران نيز تهران در. دارد مي اعالم تهران تا كرمانشاه از جنگيدن قيمت به حتي تهران در حضور
 ايجاد قصد به تهران هاي مغازه غارت و خورد و زد و  هياهو ايجاد در زدند، مي پرسه هآزادان كه سلطنتي گارد
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 و اوباش. داشتند موثري نقش ، باشد امنيت و آرامش موجب تواند مي شاه حضور فقط اينكه كردن وانمود و ناامني
 و هياهو و جنجال به دست قزي آژادان پري و اعتضادي ملكه رهبري به تهران فواحش و بقائي حزب چاقوكشان

 است كودتاچيان نقشه برابر ها خورد زدو و غارت اين كه ايران تودة حزب مكرر هشدارهاي. زدند تهران در غارت
 و نوري عميدي رهبري به درباري نگاران روزنامه. نبود موثر ملي جبهه هواداران معلول و مسدود شعور و دل در ،

 و ترس و خورد و زد ابعاد بولتن و جزوه انتشار با فرد زهتاب رحيم و »داد« روزنامه مرتب انتشار با ميراشرافي
 و  الوف و آالف به مرداد 28 كودتاي از پس كه بيگانه مزدوران اين همه. دادند مي گسترش را ناآرامي از وحشت
  .اند گفته داستانها ساز سرنوشت و حساس روزهاي آن در خود نقش از رسيدند، مقام و جاه و ثروت

 بر مبني شاه فرمان متن انتشار. شود مي وارد مصدق دكتر متزلزل حكومت به ضربه آخرين مرداد 28 روز صبح از
 ادارات به بازنشسته افسران هجوم و حمله مجوز »داد« روزنامه در وزيري نخست به زاهدي انتصاب و مصدق عزل

 ، بود رفته سيم بي و راديو تصرف در اهيهمر و هدايت براي كه نوري عميدي. شد راديو و ها وزارتخانه و
 كرد شروع و من ماشين توي پريد پهلوان سرهنگ ، پهلوي سيم بي مقابل در«: دهد مي شرح را فرمان چاپ تأثير چگونگي

 دانيد مي گفت بعد. كشيدم او دست از را دستم من. ببوسد را دستم ميخواست كه  بود شده احساساتي اينقدر حتي . بوسيدن مرا
 چرا كه شدم متأثر بسيار ديدم كه را شاهنشاه فرمان. خريدم را داد روزنامه شماره يك صبح امروز. كرديد خدمتي چه امروز
 ديديم ما. رسيدند هم نظامي بازنشسته رفقاي بتدريج و افتادم راه آنها همراه ديدم را شاه هوادار جمعيت كه بعد. شود نمي اجراء
 و اخبار و روزنامه انتشار در كودتا عوامل عمل آزادي اين مقابل در  350.»آخر الي. داد عيواق رهبري را جمعيت بايد كه

 روزنامه انتشار از جلوگيري بجاي و دادند نمي نشان العملي عكس هيچگونه ملي جبهه طرفداران آشوب، ايجاد
 پخش علني بصورت بار اولين ايبر كه ايران تودة حزب ارگان مردم روزنامه كردن پاره به »فرمان« و» آتش« و» داد«

 مسالمت پايان و تسليم نحوه از حكايت داشت جريان مصدق دكتر خانه داخل در آنچه. كردند مي تالش ، شد مي
 كنند تلگراف ها آن ، كنم پيشنهاد وزيران هيأت به داشتم تصميم «كه داد شرح دادگاه در مصدق دكتر. كرد مي واقعه آميز

 مورد چنانچه .دارند استعفا قصد است شده شايع تهران در كه برسانند عرض به و بخواهند مسافرت از را اعليحضرت نظر و
 351.»فرمايند سرپرستي سلطنت مقام از و شوند فرما تشريف زودتر چه هر باشد تكذيب

 ليمتس و فروپاشي و تزلزل و مصدق دكتر ناتني برادر واالتبار الدوله حشمت هاي توصيه و ها پيغام حقيقت در
 فرمان كليشه و »داد« روزنامه خبر. داشت تأثير تصميمي چنين ايجاد در مصدق دكتر وزراء از توجهي قابل گروه

 دكتر به علناَ رجبي مهندس و عالمي دكتر و لطفي. كرد زده وحشت را مصدقي وزراي زاهدي، وزيري نخست
 دكتر فرياد. دارد را نصب و عزل حق اهش مجلس، غياب در زيرا ، شود تسليم بايد كه آوردند مي فشار مصدق
 الزمه زيرا ، نداشت كابينه كلي روند در تأثيري سلطنت الغاء در نريمان محمود پافشاري و تشويق و فاطمي حسين
 نبود پذير امكان مردم توده ساختن مسلح با جز شاه طرفدار افسران با جوئي ومقابله درگيري و سلطنت الغاء اعالم

 انگليس نفت غاصب شركت از ملت حقوق استيفاي قصد به آمريكا امپرياليسم كامل تائيدات با كه ملي بورژازي و

                                           
 1353 مردادماه 27 ،نوري ميديع خاطرات ،اطالعات روزنامه -350
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 به توسل هرگونه و بود اميدوار آمريكا حمايت جلب و تضاد از استفاده مشي خط به بود، هنوز رسيده قدرت به
 برادر واالتبار الدوله شمتح هاي پيغام. كرد مي تلقي ايران توده حزب سريع پيروزي بمنزلة را خشونت و جنگ
 كه هائي گلوله اولين با مصدق دكتر و شد بخش نتيجه باالخره صديقي غالمحسين دكتر توسط مصدق دكتر ناتني

 كنند پخش راديو از اعالميه يك بگوئيد مصدق دكتر آقاي جناب به«. برد باال را تسليم پرچم ، شد پرتاب منزلش طرف به
 مشاور سمت سال سالهاي كه واالتبار الدوله حشمت پيغام .»دهند خاتمه جنجال اين به و اردند مخالفتي شاه با دولت كه
 دسيسه و وتوطئه كنكاش همه آن حاصل صديقي دكتر توسط ، داشت  عهده به را مخصوص و رمز دفتر رياست و
 هم و شاه اعتماد مورد هم واالتبار الدوله حشمت كه آنجا از و گرفت مي انجام ايران كلوپ در شبها كه بود اي

 وكالي از چند تني اتفاق به مصدق دكتر كابينه مجموعه و شد عمل پيشنهادش به بود مصدق دكتر اعتماد مورد
 را خودشان مصدق محمد دكتر «:كردند شركت زير بشرح نامه تسليم يك تنظيم در ، بودند نفر 23 بر بالغ كه مصدقي
 منزل در دفاع بال فرد يك مانند ايشان خواهند مي اين از غير انتظامي مأمورين كه اكنون ولي دانند مي قانوني وزير نخست

 مالفه از سفيدي بيرق آن دنبال به و  352»شود خودداري له معظم منزل به تجاوز و تعرض از هستند خودشان مسكوني
 خواست مورد كه تسليم اين. است شده تسليم مصدق كه رفت باال بام خانه مصدق بر مصدق دكتر تختخواب
 وضع. كرد مسلط كشور بر را كودتاچيان آساني به بود مصدقي موثر رجال و كابينه اعضاي باتفاق قريب اكثريت
 دكتر طرفداران تماشاچي و تسليم روحيه و ختم شد كودتاچيان به دلخواه نتيجه و بود چنين اين مصدق خانه داخل
 روز (كذا روز آن در«: است كرده حكايت بازرگان هديم مهندس كه بود بشرحي 109 خانه از خارج در مصدق
 از و مصدقي خيلي كه را جواني افسر. رسيدم بمنزل كه بود بعدازظهر 2 ساعت طرف. آمدم خانه به دير بنده) مرداد 28 كودتاي
 روي را دستش و بود بسته بكمر را تيرش هفت حاليكه در ، شود مي خارج خانه از سرعت و اضطراب با ديدم بود ها همسايه

 كه اضطرابي و ابهام حال آن در نهار صرف از پس ...ميشود چه نميدانم است خراب اوضاع گفت دستپاچگي با ، بود گذاشته آن
 كه افتاديم براه كاخ خيابان بطرف پياده ايشان منزل از كرده تلفن سحابي دكتر آقاي به ، بود شده خاموش راديو و داشت وجود
 آنجا. بود اميريه خيابان در سحابي دكتر آقاي منزل (!!) بود خواهد ما عهده بر اي وظيفه چه و است برخ چه ببينيم الاقل

 هاي نزديكي وقتي ...دادند مي شاه نفع به شعار الحال معلوم زنهاي از اي عده و آمد مي شهرنو طرف از كه ديديم را اتوبوسي
 كه كرد مي شكايت و كشيد مي خود با ذغال جوال يك كه ديديم را ئيپا سرو بي ترياكي مرد رسيديم مصدق دكتر آقاي خانه

 روحيه اين   353.»كرد آنرا فروش پيشنهاد بما و داشت بغل زير راديوئي جعبه ديگري مرد . نبوده اين از بيشتر ما شانس
 در مصدق دكتر وزراي و مشاورين تسليم توطئه آن و منزل از خارج در مصدق طرفداران تفاوت بي و تماشاچي

. شود داده اثري ترتيب كوچكترين ايران تودة حزب ومبارزه مقاومت نداي به كه شد آن از مانع منزل داخل
 اتباع جان حفظ عنوان زير مصدق دكتر صريح دستور برابر كه ايران تودة حزب اعضاء و طرفداران سركوبي
 ترين مهم و بزرگترين و برد نظامي فرمانداري مأمورين و پليس تسلط بزير را تهران شهر ، آمد عمل به آمريكائي

 و »كيهان« هاي روزنامه گزارشات مطالعه. برود نظاميان تسلط زير به شهر كه بود همين نيز روزولت كرميت هدف
 كه جواناني از گروه و عده هر به آنها. رساند مي شهر بر را نظاميان تسلط مرداد 28 و 27 روزهاي در »اطالعات«

                                           
 59 ص ،مصدق دكتر ودفاع محاكمه  كتاب-352
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 به و يافت ادامه شاه مخالف جرايد و ها روزنامه به نظاميان تسلط. كردند مي حمله دادند، مي ارشع شاه عليه
 اي توده به مردم روزنامه فروش هنگام سوم نيروي و ايرانيست پان افراد و انتظامي مأمورين «كيهان روزنامه گزارش تصريح

 سربازهاي كه جائي تا يافت وسعت كم كم روزنامه كردن پاره كار. كردند مي پاره و گرفته را آنان روزنامه و كردند مي حمله ها
 مي پاره گرفته ها فروش روزنامه دست از ، بودند نوشته شاه عليه مقاالتي كه هم را عصر هاي روزنامه كليه سلطنت طرفدار
 354.»كردند

 بازداشت و مجروح ، مصدوم نتهرا در ايران تودة حزب فعالين از كثيري گروه مرداد 27 غروب تا مرداد 27 روز از
 سخت كه روزولت كرميت ، است نظاميان دست در شهر اينكه به اطمينان با مرداد 28 روز صبح و ، شدند

 و اوباش از گروهي ، شود گر جلوه مردمي و ملي قيام بصورت كودتا برنامه كه داشت عالقه و بود خوشحال
 به. كرد تهران مركزي هاي خيابان وارد بود، شده تجهيز ديانرشي برادران توسط كه را تهران اي حرفه چاقوكشان

. شدند ملحق اعتضادي وملكه قزي آژادان پري رهبري تحت بدكاره زنان و فواحش از مركب اي دسته گروه اين
 جهاد گروه نام تحت دوستانش از اي عده) 32 ماه مرداد 30 نبرد ملت( روزنامه در كرباسچيان عبداله نوشته بنابه
 و ملت رستاخيز روز پنج بنام احمد بني واحمد اتابكي علي منصور هاي نوشته. كردند شركت ! ملي قيام در حق

 ورزشكاران از گروهي كه دارد حكايت مخ بي شعبان هاي نمائي قهرمان و دعاوي و زاهدي اردشير خاطرات
 28 ملي قيام در كه كرد مي افتخار يزن بقائي مظفر دكتر. بودند فوق هاي گروه همراه ! ملي قيام در ها زورخانه

 ارتش هاي تانك حمايت تحت روزولت كرميت تصريح به اوباش و اراذل اين همه و است داشته شركت مرداد
 طرفدار هاي روزنامه خود راه سر در و كردند مي پيشروي ستادارتش و راديو و سيم بي و مصدق خانه بسوي
 توده و مترقي هاي روزنامه غارت كه است گفتني. كشيدند مي آتش به را ملي احزاب مراكز و كرده غارت را دولت

 بر داير را خود تصميم قبال كه مصدق دكتر احوالي و اوضاع چنين در.بود گرفته انجام مرداد 27 غروب در اي
 رد جواب مسلحانه مقاومت و مبارزه بر داير ايران تودة حزب نداي به ، بود گرفته كودتا فتنه خواباندن و تسليم

 در مصدق دكتر با مذاكره جهت) ايران (تودة حزب سران از تن چند«: است چنين مصدق خانه محافظ افسران نوشته. داد
 مخالفت  آنها پيشنهاد با مصدق دكتر كه كردند مالقات مصدق دكتر با كودتاچيان برابر در مقاومت و اسلحه تحويل مورد
 ثمرات حفظ امكان كه اي وسيله و نجات راه يگانه از لحظات آخرين در مصدق دكتر كه بود چنين و  355.»كرد
 .شد تسليم و نكرد استفاده ، بود مقدور و ميسر آن با استبدادي ضد مبارزه و نفت صنايع كردن ملي

 زايد آنها نقل كه است شده نوشته فراواني مطالب معظمي مهندس خانه به وي فرار چگونگي و عاقبت درباره
 از آن بار زيان نتايج و كودتاگران مقابل در تسليم كه است اين شود نوشته دريغ و افسوس با بايد كه چهآن اما. است
 بزرگترين اين و شد نوشته ايران تودة حزب بپاي همه و همه مصدق دروغين هواداران و ملي بورژوازي طرف
 سياسي شعور و ايران تاريخ به نسبت كه دغلكاري و خيانت اين مقابل در. است بورژوازي نويسندگان خيانت

 .بازد مي رنگ دربار و آمريكا و كودتاچيان با مماشات و تسليم گناه ، شدند مرتكب ايران ملت اجتماعي

                                           
 ).دكترمهران (، افشاگري سروان داورپناه و سروان فشاركي1358 مرداد 29 و 28 روزنامه اطالعات، -354

 1358 مرداد 29 و 28 روزنامه اطالعات ، -355
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 و رشد از جلوگيري منظور به امپرياليسم و دربار و شاه به قدرت تفويض در بورژوازي تسليم حادثه و تجربه
 هاي نمونه ها پديده چنين اين. است شده تكرار كشورها از بسياري رد ايران ضذ استعماري و ملي جنبش تعميق
 توجه قابل است شده كودتاچيان سلطة به منجر كه حوادثي و ايران ملي نهضت جريان در آنچه. دارد بسيار تاريخي

 كه است شده ديده كمتر. است نظير بي تقريباَ كه است بورژوازي خيانت تلبيس و دغلكاري ، است تعمق و
 تاريخ مظلومين بمانند انجام سر و كنند خود تبرئه در تالش و سعي ملي جبهه طرفداران وسيع طيف مانند گروهي

 . بمانند باقي ملي قهرمانان بعنوان مدتها تا و
 سياسي معروف چهره و شخصيت چند نقش و دخالت بررسي به اغلب مرداد 28 كودتاي پيرامون كه است گفتني

 شود مي آورده بهادر بزن و مشهور قداربندان و معروف اوباشان از نامي گاه و است شده تفاءاك روحاني و نظامي و
 باشد مقدور كه آنجا تا است دانسته الزم نگارنده .است آمده به ميان كمتر افسران و سرهنگان و اميران اسامي و

 .كند آوري جمع اند داشته كودتا ضد و كودتا در تاثيري و نقش كه را افسراني و نظاميان اسامي
باتمانقليچ  نـادر  سـرلشگر-زاهدي اله فضل سرلشگر: اند بوده عامل و داشته نقش كودتا در كه اميراني و افسران

 آزموده اسكندر سرهنگ - )فراري سپهبد(خسرواني  پرويز  سرگرد-)شد معدوم اسالمي انقالب دادگاه بحكم(
 داشته را ممتاز سرهنگ معاونت سمت كه كوهستاني 2 تيپ ستاد رئيس كريمي زند سرهنگ -)فراري سپهبد(

 مصطفي  سرهنگ-جاويدپور  سرگرد-فاطمي كه خود كشي كرد دكتر توقيف مأمور شقاقي يكم ستوان -است
 محمد  سرتيپ-دادستان فرهاد  سرتيپ-ساواك رتبه عالي افسر امجدي بابا  سرهنگ-)فراري سپهبد (امجدي
 دادگاه بحكم و رسيد ايران ساواك رياست به (نصيري اله نعمت سرهنگ -دقمص دكتر شهرباني رئيس دفتري
 معدوم اسالمي انقالب دادگاه به حكم (نشاط  سرلشگر-پژمان  سپهبد-بختيار تيمور  سرهنگ-)شد معدوم انقالب

 به اسالمي انقالب دادگاه وبحكم شد سپهبد (مجيدي  سرهنگ-گيالنشاه  سرلشگر-رحيمي عزيزاله  سرهنگ-)شد
 جريان در و شد سرلشگر (رياحي يكم  ستوان-بود مانند بي پرمدعا سواد بي نظامي اين قساوت. )رفت عدم ديار

  سرتيپ-وجداني  سپهبد-)فراري سپهبد (روحاني محمد علي  سرهنگ-)شد معدوم مبارزين بدست انقالب
 دادگاه به حكم (رحيمي سپهبد -كسرائي  سرهنگ-افسران باشگاه رئيس پرورش  سرتيپ-بهنام  سرهنگ-شيباني
 سپهبد (ناجي  سروان-)شد معدوم اسالمي انقالب دادگاه بحكم (خسروداد  سروان-)شد معدوم اسالمي انقالب
 3 تيپ از مجلسي  سروان-)شد معدوم اسالمي انقالب دادگاه بحكم كه اصفهان مبارز مردم قاتل و معروف

 ني قره  سرتيپ-)گرديد معدوم اسالمي انقالب دادگاه كمبح و شد سرلشگر (لقاء نوذري  سروان-كوهستاني
 و بود) حر (حكم در طالقاني اله آيت مرحوم بقول و شد شبه كودتائي وارد شاه عليه بعدها كه رشت تيپ فرمانده

 وزير فرزانگان عباس  سرتيپ-رسيد اسالمي جمهوري ارتش ستاد رياست و به داشت فعاليت انقالب جريان در
 حبيب  سروان-پور جاويد  سرگرد-پهلوان  سرهنگ-زند  سرگرد-پوالددژ  سرگرد-زاهدي افتلگر و پست
 .خليلي امير شاه سرگرد -)دفتري سرتيپ آجودان (قهاري هوشنگ امير  سروان-نراقي  سروان-بالري
 و اعدام آنان از تعدادي عاقبت . رسيدند ترفيع و پاداش به معدوم شاه مراجعت و تسلط از پس افسران اين همه

 اسالمي انقالب هاي دادگاه انقالبي قضات قاطعيت و همت و انقالب بركت به كه بود حبس و زندان در سقوط
 .رسيدند كيفر به ايران
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 شود مي برنده طرف كدام ببينند كه بودند گر نظاره و منتظر   گروهي شاه، مزدور افسران گسترده خيل اين مقابل در
 و مبارز و طلب حق و آزاديخواه افسران كمي تعداد فقط و دهند نشان وفاداري و كرنش و كنند حركت آنها تا

 آنان و بريزند بهم و كرده مختل را آمريكائي مزدور كودتاچيان شوم نقشه توانستند اول مراحل در پرست وطن
 -يپ فرخنده سرتيپ -اشرف شجاعيان علي  ستوان-شيرازي  سروان-مبشري دوم سرهنگ : از بودند عبارت
 -پور سپه  سرتيپ-فياضي  سروان-نداشت ونفراتش تيپ به چنداني تسلط كه ، ممتاز  سرهنگ-خيرخواه سرگرد
 بالياي به و بلد ونفي زندان  به اين عدهبايد گفت كه   موكداَ*).مهران (فشاركي  سروان-پناه داور ايرج سروان
 و رياست دراز و دور آرزوهاي به مصدق جلجو و دنده يك و سرسخت مخالفين از تعدادي .شدند دچار سياسي
 معروف بقول و كردند تحميل بخود را آمريكا و دربار و شاه مزدوري ننگ و بدنامي داغ و نرسيدند خود قدرت

 كودتا از بعد حوادث بررسي در كه بود بقائي دكترمظفر گروه، آن بارز نمونه و مظهر كه شدند الخره او خسرالدنيا
 از پس روزولت كرميت نقش الظاهر علي كه آنجا از اما. آمد خواهد آن مشروح است، كرده بازي كه نقشي بعلت
 نقل كتابش از ايران در وي اقامت روزهاي و لحظات آخرين نيست مناسبت بي ، پذيرد مي پايان كودتاچيان تسلط
 از ماها از بعضي گاهي و بود سرور و جشن ، شادي از سرشار بار اين ولي فرارسيد انتظار از اي دوره بارديگر «:شود

 كه بودند شده مطلع كامال حاال سفارت اعضاي. رفتيم كنسولگري به بيل و من. شد مي بد حالشان زياد مشروب و خوشحالي
 غربي قسمت باالي طبقه در كه اطاقي و ايم داشته دخالت كار اين در ما كه نداشتند خبر اصال البته. است افتاده خوبي اتفاق

 عجله با من ...زدن بوق به كرد شروع و شد باغ وارد) زاهدي (اردشير سر آخر... بود شده عايق كامال بودند داده ماب سفارت
 وزير نخست به تا پدرم پيش بياي بايد گفت يكديگر به گفتن تبريك از بعد و گرفتيم آغوش در را همديگر ما رفتم او پيش
 به موضوع اين است بهتر كنم مي فكر ، بكنم كوتاهي صحبت سفير با است بهتر رفتن از قبل گفتم او به .بگوئي تبريك جديد

 لوئي. افتاديم راه سفير خانه طرف به رقص درحال تقريباَ و بازو به بازو و كرد قبول ميل كمال با اردشير ...شود رسانده اطالعش
 حاضر يخ در شامپاني بطر يك. هستيم خوبي ايخبره حامل ما كه دانست مي او ، بود ما منتظر واستخر ساختمان بين هندرسن

 اردشير شد تمام بطري موقعيكه. نوشيديم بقيه و چرچيل وينستون و آيزنهاور و جديد وزير نخست و شاه بسالمتي ما ...بود كرده
 356.»كشيد آغوش در را لوئي
 و تب در كه آفريقائي و ئيآسيا و التين آمريكاي كشورهاي از بسياري در ومفيد كارا طرح يك بعنوان آژاكس طرح
 نحوه براي الگوئي و شد برده بكار و آميخته محلي هاي ويژگي با سوختند، مي بخش رهائي نهضت مبارزات تاب

  .مردمي شد هاي نهضت عليه توطئه اجراي
 

                                           
 هـاي  خواست كيفر و مرداد 28 تاريخي تجربه كتاب و داورپناه سروان خاطرات ، اطالعات روزنامه از مجموعه اين  اسامي -*

 .است آمده فراهم انقالب دادگاههاي

  209 و 208 اثر ياد شده، ص ص -356
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 جديد بر اساس مدارك  مرداد25روايت ديگر از شكست كودتاي -2
 در صفحه هاي پيشين ثابت . مرداد بر اثر هوشياري و اطالع قبلي مصدق از آن با شكست مواجه شد25كوتادي 

خواه توسط زنده ياد كيانوري خواه توسط زنده ياد (شد كه اصل خبر كودتا و جزئيات آن توسط حزب توده ايران 
رستي هشدارهاي قبلي حزب توده ايران با به اطالع دكتر مصدق رسيد و صحت و د) سرهنگ سيامك، يا مبشري

 حاال اگر نويسندگاني مانند مسعود حجازي آن اطالع دهنده را عظام . مرداد ثابت شد25شكست كودتاي ظهور و
 ،الدوله آشتياني نوشته اند و پافشاري در نظر خود دارند كه نه حزب توده بلكه آشتياني به مصدق خبر داده است

 نويسنده ديگري .مي كند  ثابت ايراني را به حزب تودهزي اساس، ضديت و عناد امثال حجاپافشاري در اين نظر ب
به نام بابك اميرخسروي هم صفحات زيادي را سياه مي كند تا ثابت كند كه كيانوري خبردهنده اصلي كودتا نبوده 

 حزب توده ايران را در  اين دعاوي نمي تواند حقيقت تاريخي نقش  *. بوده استزنده ياد سرهنگ مبشريبلكه 

                                           
هـاي  تر از آن اعالم اسامي احـزاب و جريـان         اما مهم . داد ذكر نام اشخاص ضروري است      مر 25 در بررسي شكست كودتاي      -*

 .اند مرداد كرده25سياسي روز است كه اقدام به خنثي سازي كودتاي 
نويس بايد هدف باالتري    در حالي كه تاريخ   . كرد سياسي دكتر كيانوري است    ه كردن چهره و عمل    وبابك امير خسروي در پي مش     

كند كه فقط حزب توده ايران، دكتر مصدق را از خواب غفلـت بيـدار كـرده بـود و       اسناد موجود ثابت مي   . ظر قرار دهد  را مد ن  
تواند براي امير خسروي هم هـدايت  اي درج شده است كه مي  كتاب بابك امير خسروي نامه     507 و   506عجب آنكه در ص ص      

اد كيانوري عقل و خرد او را مختل كرده است، باز هم درصدد تخطئـه و                اما چون غيظ و غضب نامبرده عليه زنده ي        . كننده باشد 
در جريان تنظيم اين بخش از نقـد بـر          «: اصل نامه به اقرار آقاي بابك امير خسروي چنين است         . بدنام كردن دكتر كيانوري است    

درباره رويـدادهاي روز  ) ركيسروان فشا(خاطرات كيانوري بودم كه يادداشت يكي از افسران شريف محافظ خانه دكتر مصدق        
را كه به اين موضوع     ) مهران(بخشي از نامه سروان فشاركي      .  از طريق دوست ارجمند مرتضي زربخت دريافت شد        32 مرداد   24

  .كنممربوط است نقل مي
ي دكتر مصدق بوسيله    برا..... بيني كودتا و هشدار     حاكي از پيش   ]ايران[اي از كميته حزب توده       مرداد ماه نامه سرگشاده    24روز  

           >ــــاســقرار  خيابــان كــاخ منــزل مســكوني جنــاب دكتــر مصــدق 109پيكــي بــه دفتــر نخســت وزيــري، كــه درخانــه 

بينـي  ضمناً روزنامه به سوي آينده ارگان جمعيت هواداران صلح ضمن هشدار و اطـالع و پـيش                . داشت، تحويل گرديد   ـــ<
يل درج و منتشر نمود و اينجانب با شناسائي كامل از روحيات اين خـائنين               ص كودتاگر را به تف    كودتا اسامي فرماندهان و افسران    

خـوار دربـار و از   و پوسيدگي و واماندگي ستاد ارتش و اعتقاد به توطئه و خيانت افسران اطالعاتي ركن دو كـه همگـي جيـره     
الوقوع بودن كودتا و صحت اطالعات منتشره به حضور  قربترين عناصر انتخاب شده بودند، با ايمان قطعي به          ترين و رذل  كثيف

آقاي دكتر مصدق رسيده و آن نامه سرگشاده و روزنامه را تقديم و اظهار داشتم به اعتقاد من اين اطالعيه كامالً صحيح و وقـوع                
مطالب مندرج در آن نامه آن بزرگوار به دقت . گيري آن اقدام شودكودتا قطعي است و تقاضا كردم به آن توجه و در جهت پيش       

گفـتم كـه سـرهنگ    . اند آيا شما هم باور مي كنيـد      و روزنامه را مطالعه، فرمودند در اين اطالعيه نام سرهنگ ممتاز را هم آورده             
خودشان فرمودنـد   . خورمباشد ولي در مورد خيانت و توطئه بقيه صد در صد اعتقاد دارم و سوگند مي               ممتاز فرمانده آن تيپ مي    

كنم شما امشب در اينجا بمانيـد و        فرمودند خواهش مي  . كنمبالدرنگ گفتم هر امري داريد اطاعت مي      .  شما خواهشي دارم   من از 
گفتم از صبح امروز بنا به اوضاع و احوال، تصميم گرفته بودم كه تا روشن شدن وضع و رفع بحـران شـبانه روز                    . به منزل نرويد  
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 واقعيت اين است كه مصدق از كودتاي در .ايدخنثي كردن كودتا مخدوش كند و تغييري در اصل موضوع ايجاد نم
 مصدق از سرتيپ .  را نوشته ايمي آنشرف وقوع اطالع حاصل مي كند و درصدد دفاع بر مي آيد كه قبال ماجرا

نه اش را فراهم كند و در دستگيري كودتاچيان همت نمايد و حاال رياحي قول كتبي گرفت كه وسايل دفاعي از خا
 قبال اعالميه مجمل و بدون رهنمود دولت مصدق .موضوع دستگيري كودتاچيان مطرح است كه چگونه انجام شد

را نوشتيم كه حكايت از حادثه كودتا آن هم توسط چند نفر افسر خودسر گارد شاهنشاهي مي كرد و هنوز دخالت 
 آمريكا و انگليس در اين كودتا به عمد آورده نشد و اال شخص مصدق بهتر و بيشتر از هر كسي مي دانست شاه و

اما فعال مصلحت نمي ديد   است دولت بزرگ حامي اين جنايت كارانكه كودتا آفرينان چه كساني هستند و كدام
 به استحضار ملت خواهد رسيد كه يالًص تف حادثه حقيقت را باطالع مردم برساند و وعده به آينده مي داد كهيتمام

 مرداد هم به اطالع مردم نرسيد و توده مردم را در بي خبري 28 و 27 و 26هيچوقت حتي در روزهاي حساس 
 راديوي دولت مصدق هم به جاي تشويق ملت به .گذاشت و غرق در مذاكرات خصوصي در اتاق هاي دربسته شد

 فقط آهنگ پخش كرد و درباره فوايد پالستيك و نرخ پنبه و گندم و از اين هم گرايي و وحدت در عمل و برنامه،
بي خاصيت  قبيل حرف ها سرگرم شد و بشير فرهمند هم كه خود را مديركل تبليغات جا انداخته بود و آدمي بود

 . از ترس در اتاق هاي خانه مصدق ويالن و سرگردان بود،و فقط به درد نوكري و پيش خدمتي مي خورد
 مرداد به عهده سرهنگ حسينقلي سررشته كه افسري شجاع و 25به هر حال دستگيري افسران كودتاچي در صبح 

 منتشر كرده است و حقايقي را مطرح مي كند كه 1367 محول شد و نامبرده خاطرات خود را در سال ،پاكدامن بود
ل افشار توس و بقيه در مورد حوادث  صفحه اي كه نصف بيشتر آن در مورد قت135آموزنده است و در يك كتاب 

 مرداد است به اندازه چندين كتابي كه امثال بابك امير خسروي و مسعودحجازي نوشته اند به حقيقت و 28 تا 25
 . را عامل اصلي شكست نهضت ملي اعالم كند ايرانمي پردازد بدون آنكه كيانوري و حزب توده واقعيت ماجرا

ك خسروي و ميرمسعود حجازي موسوي موجود برض گزنده و هار در امثال باروحيه ضد توده اي كه مانند م
 جويي و م در اين سرهنگ وجود ندارد و اگر انتقادي به حزب توده ايران دارد مردانه است نه از جنس انتقا،است

اما  ، است موجود مليبلكه مي توان گفت كه ته مانده رسوبات ضد توده اي است كه در ا كثر نظاميان! كينه توزي
 .خيلي كم وجود دارددر اين سرهنگ خوش نيت 

 مرداد مامور شدم ابوالقاسم اميني وزير دربار را دستگير كنم و به شهرباني تحويل دهم همراه 25صبح روز «: او مي نويسد
 از قصر و پيدا پس از بازديد. سرهنگ غالمرضا اميني افسر فرمانداري نظامي و يك جوخه سرباز اول وقت به قصر مرمر رفتم

در مجاورت كاخ . تمام قصر را بازديد كرديم ولي اثري از وزيردربار نبود. نكردن وزير دربار مستقيما به كاخ سعدآباد رفتم
                                                                                                                                            

تقاضا كردم چنانچه امشب صداي تانك و توپ و مسلسل از خيابان كاخ شنيديد تعجب               ضمناً  . بمانم و با هشياري خدمت نمايم     
يل صمطمئن باشيد كه افراد محافظ بيدار و هشيار مراقب بوده، هر حركتي را سركوب خواهند نمود و چنين هم شد كه تف                     . نكنيد

ي است و عجب سنگ محكـي اسـت بـراي           آن با توجه به موفقيتي كه حاصل گرديد و كودتا شكسته شد، بس شيرين و خواندن               
خوش بود گر محك    .....دوستي و فداكاري افراد   پرستي و ملت  ها و ادعاي بزرگ وطن    هاي واقعي احزاب و گروه    نشان دادن چهره  

كتاب نظر از درون به نقش حزب توده ايران، بابك امير خسروي ،             . (»رو شود هر كه در او غش باشد        تا سيه  –تجربه آيد به ميان     
 )506، ص 1375اطالعات، تهران چاپ 
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سعدآباد ساختماني را مشاهده كردم كه آنتن هاي بسيار بلندي داشت، براي بازرسي داخل ساختمان شدم، ديدم سرهنگ 
امي تهران، ارنست پرون را كه مقيم آن ساختمان بود دستگير كرده و اثاثيه و نوشته هاي بسياري را حسينقلي اشرفي فرماندار نظ

متوجه شدم آنتن ها نيز متعلق به دستگاه . از داخل قفسه ها در چمدان ها جا مي دهد تاهمراه متهم به فرمانداري نظامي بياورد
نشاني وزير دربار را به دست آوردم . يك مي توانست تماس داشته باشدبي سيمي است كه ارنست پرون با آن با نقاط دور و نزد

و به طرف محوطه اي بسيار ساكت و آرام حركت كردم پس از محاصره ساختماني كه وزير دربار در آن زندگي مي كرد، در 
، گفت خواب هستند بيدارشان گفتم با وزير دربار كاردارم.  مرداد در را بازكرد25زدم خانمي با لباس خواب بي خبر از وقايع 

پس از دستگيري وزير دربار ماموريت پيدا ... او را تحويل شهرباني دادم... پس از چند دقيقه وزيردربار با رب دوشامبر آمد. كنم
. به منزل او در خيابان نياوران رفتم و مشاهده كرديم روي تخت خوابيده است. كردم سرهنگ حسن اخوي را دستگير كنم

شكست . از ترس به اسهال مبتلي شد[خوي گفت از ديشب به مرض اسهال دچار شده ام و قادر به حركت نيستم سرهنگ ا
كودتا اين سرهنگ را كه مغز متفكر كودتا بود و با افسران سيا و هيئت مستشاري نظامي آمريكا در ارتباط مستقيم قرارداشت به 

 كردم و كسب تكليف كردم سرتيپ رياحي گفت او را تحت الحفظ در از همان جا به ستاد ارتش تلفن. ]اسهال گرفتار كرد
 مرداد 25تا پايان روز . طبق دستور عمل كرديم و او را به بيمارستان شماره يك برديم. بيمارستان شماره يك ارتش بستري كنيد

ادر به غذا خوردن نبودند، نصيري اين دو از كثرت ترس ق. عده زيادي از جمله نعمت اهللا نصيري و باتماتقليج در زندان بودند
 357.»مرتب مي گفت خودش فرار كرد ما را گير انداخت

در مورد سرهنگ اخوي گفتني است كه او كامال تحت حمايت سرتيپ رياحي قرار داشت و شادروان سرگرد 
شكيل در مورد سرهنگ اخوي چون ت«:  مرداد بود، مي نويسد25علميه كه بازپرس و بازجوي وي پس از كودتاي 

. جلسات در خانه وي محرز بوده اينجانب دستور دستگيري وي را داده بودم ولي نامبرده بيمار بود يا خود را به بيماري زده بود
سرتيپ (ولي رئيس ستاد ارتش . دستور داده شده او را به بيمارستان منتقل نمايند كه بالفاصله بازجويي و در آنجا بازداشت شد

تور داده بود كه چون من به سرهنگ اخوي خيلي خدمت كرده ام و او را به اين مقام رساندم و فعال به دادستان دس) رياحي
در آخر روز ... فردا بازجويي گردد. خيانت كرده و پشيمان شده است، ممكن است فشار بياورند، در بازجويي خودكشي نمايد

به من گفت كه سرهنگ اخوي در ستاد ارتش  ] استمقصود سرتيپ شايان فر دادستان كل ارتش در زمان مصدق[ دادستان
پيش رئيس ستاد رفته بود، خيلي متاثر بود، گريه مي كرده، جريان سرهنگ فرزانگان و سفارت آمريكا را كليتاً گفته بود ولي 

فت تير گذاشته ه. اظهار كرده بود كه چون به شما خيانت كرده ام در مقابل خدمت هايي كه به من كرده اي حتما انتحار مي كنم
  358.»به مغز خودش كه رئيس ستاد ترسيده بود و گرفته بود، آن هم به زحمت به طوري كه دست رئيس ستاد زخمي شده بود

با توجه به اين سابقه بود كه . اينكه رئيس ستاد ارتش دستور داده بود كه همان روز سرهنگ اخوي بازپرسي نشود 
 كودتا و باند سرلشگر ارفع كه به نوشته ارتشبد فردوست مغز متفكر كودتا اين مغز متفكر. مي ترسيد خود را بكشد

                                           
 112 و 11ص  ص  خاطرات سرهنگ حسينقلي سررشته،-357
رسـد كـه    مي مرداد به دست سرهنگ نجاتي25 ياد داشت ها و وصيت نامه سرگرد علميه بازپرس و بازجوي كودتاچيان     -358
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 مرداد بحال مرگ دچار اسهال شده 25  بريتانيا بود پس از شكست كودتاي mi٦و وابسته به انتليجنت سرويس 
 *.بود و از ترس عواقب كار مي خواست دست به خودكشي بزند

يرتركش سفارت انگليس و آمريكا به سنگ خورده و با شكست كامل  مرداد آخرين ت25اينكه مي نويسيم كودتاي 
در حالي كه نعمت اهللا نصيري گريه مي كرد و . روبرو شده بود، از چنين حاالت افسران كودتاچي استنباط مي شود

 خودكشي، حكايت از شكست قطعي طرح كرميت  قصدبه شاه فحش مي داد و آن ديگري اظهار پشيماني و
 همان توقيف اوليه كودتاچيان در خانه مصدق و فرار عده اي از آنها تمام برنامه كودتا را بهم .روزولت داشت

 مرداد برمي دارد و معلوم مي كند چه آسان اين 25يادداشتهاي سرگرد علميه پرده از اسرار كودتاي . ريخت
ي پس از توقيف به اتهام  زند كريم2سرهنگ . سرهنگان پرمدعاي بي عرضه يكديگر را به راحتي لو مي دادند

سرهنگ ستاد اخوي وي را ديده با او در شميران نزد سرهنگ فرزانگان رفته و سه «: شركت در كودتا در بازجويي مي گويد
در آنجا طرح عمليات و كارها ) دو روز بعد از رفراندوم (14/5/32نفري با هم به تهران آمديم و به سفارت آمريكا رفته روز 

  جاده كرج به باغ19 دوباره يك روز ديگر سرهنگ اخوي و وي و سرهنگ فرزانگان با آن آمريكايي در كيلومتر .ريخته مي شود
تيمسار باتمانقليج رفته و در آنجا باز تهيه طرح ها را نزد وي كه مي بايست رئيس ستاد ارتش آينده كشور شود بررسي مي 

  359.»شود
 هشدارهاي نتيجه در منتهي .رسيد موفقيت به نيز آن از هايي  بخش و رفت پيش برنامه طبق مرداد 25 كودتاي
 آورده بدست كودتاچي افسران نشان و نام از مصدق شخص كه غيرمستقيمي اطالع و ايران توده حزب كه مكرري

 مرداد 24 روز همان در كه ارتش در شاغل اي توده افسران و مبشري سرهنگ را اطالعات آن مجموعه و بود
 همه و شد روبرو شكست با كودتا ،شد گذاشته مصدق دكتر شخص اختيار در آن جزئيات و بودند آورده بدست
 مخفي آمريكا سفارت در زاهدي سرلشكر و شدند دستگير مرداد 26 روز نيمه و مرداد 25 روز در كودتاچي افسران

 كودتاچيان سرعت آن با و زودي اين به كه كرد نمي تصور داشت بعهده را كودتا سرپرستي كه روزولت كيم. شد
 به را ماجرا همه لرزان پايي و دست با و مرض حال به بود كودتا طرح متفكر مغز كه اخوي سرهنگ .شوند دستگير
 زند سرهنگ .اندازد مي براه قالبي خودكشي صحنه حتي و كند مي استغفار و عفو طلب و گويد مي رياحي سرتيپ
 پست نامزد كه باتمانقليج نادر سرتيپ .كند مي دعوت كردن اقرار و گفتن به را كودتاچي افسران همه كريمي
 افندي صولت، رستم (كه ميرزا قلچماق همين .نداشت خوردن غذا قدرت ضعف شدت از بود كودتا ارتش رياست
 كه بيند مي ،رسد مي ارتش ستاد نزديك به نفراتش با وقتي اما كند تصرف را ارتش ستاد كه ودب مامور ،بود) پيزي

روشن است و فرار را بر قرار ترجيح مي دهد و مشعشعانه عقب ) سرتيپ رياحي(چراغ هاي دفتر رياست ستاد 
 28در روز «از قول سرتيپ عزيزاهللا اميررحيمي كه در زندان دژباني با او هم بند بود نقل شده است كه . گرد مي كند

                                           
 مرداد سرتيپ شد و از طرف شاه به رياست كميسيون پاداش ترفيعات منصوب شـد و آن                  28 بعد از كودتاي     سرهنگ اخوي  -*

عده از افسران و غيرنظاميان كه در كودتا شركت داشتند با پيشنهاد سرتيپ اخوي مدال و نشان و پاداش و درجـه از شـاه مـي                           
 .گرفتند
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نبود از سلول خود خارج شود سرانجام پس از اصرار و تاكيد مرداد وقتي درب زندان دژبان گشوده مي شود باتمانقليج حاضر 
اين كه مصدق در حال سقوط است و شما بايستي رئيس ستاد ارتش بشوي و دفتر رياست ستاد را تصرف كنيد آماده لباس 

با . كرديمپوشيدن شد اما از ترس و هول و هراس عاقبت كار در حال لرزش بود و باالخره نتوانست لباس بپوشد و ما كمكش 
 360.»اين همه شلوارش را پشت رو پوشيده بود

 براي اين افسران بظاهر پر هيبت كه ساعتها وقت. همه افسران و تيمساران كودتاچي به همين روحيه دچار شدند
 سربازان از گماشته چندين و كردند مي صرف واكسيل كردن مرتب و سبيل كردن چخماق و چكمه كردن براق

 محض به آنها .وزيري نخست به حمله و كودتا اهل نه بودند جنگ اهل نه ،بودند آنها نوكري در روستايي بيچاره
 آن افسراني كه و نداشتند فرار مهلت چندان 32 سال در اما .كردند فرار 20 شهريور مانند شدند روبرو مانع با آنكه
 شده اجير چاقوكشان و اوباش اهيهمر اگر كردند جلوه ملي رستاخيز قهرمانان بصورت مرداد 28 روز ميانه در

 سرهنگ. شدند نمي آفتابي هرگز نداشتند سر پشت در را آمريكا سفارت حمايت و نبود بهبهاني و كاشاني توسط
 و پناه خسرو سرهنگ واحدهاي كه شد مطمئن آنكه از بعد ،بود شاه فرمان رساندن مامور كه نصيري نعمت

 واال كند حركت پوش زره با كه داد جرات بخود اند كرده حركت مصدق هاقامتگا سوي به خود پايگاه از زندكريمي
 را مصدق خانه بسوي حركت جرات بود، معروف) خره نعمت (به ارتش در كه مغز بي هيكل قوي افسر اين

 دكتر درخواست و نظر ،راي ميليون دو از بيش با رفراندم روز در كه مردم حمايت از و مصدق قدرت از. نداشت
 ساعت ماه مرداد گرم هواي در مردمي و ملي اهداف و ملي نهضت به ايمان روي از و عارفانه و عاشقانه ار مصدق

 هميشه افسرانش و اطرافيان همه با شاه .ترسيدند مي واقعا افسران اين كردند، تصويب و ايستادند ها صف در ها
 صورت در آنكه براي حتي .كرد فرار برهنه پا كودتا شكست از اطالع از بعد چگونه كه ديديم و بودند وحشت در

 نوشهر به و شد دور تهران از كودتا از زودتر روز 4 ،نباشد تهران در مصدق خلع حكم ابالغ زمان و كودتا شكست
 كه است شده منتشر اخير هاي سال در متعددي اسناد. بود نگهداشته آماده هم را هواپيما احتياط محض و رفت

 25 كودتاي. پرداخت خواهيم آن به بررسي در كه دارد كودتا پيروزي به mi٦ و سيا اطمينان عدم از حكايت
 دستگير مصدق خانه همان  در شاه نامه تسليم از پس نصيري سرهنگ .خورد شكست ساعت نيم ظرف 1332مرداد

 حزب افسران از شجاعيان ستوان حتي .كردند فرار يا و شدند تسليم يا اش فرماندهي تحت قواي و شد بازداشت و
 پوش زره آن از مانور قدرت كه گرفت نشانه نصيري نعمت سرهنگ پوش زره بسوي را خود تانك لوله ايران توده
 و ممتاز سرهنگ كارداني و مصدق خونسردي و تدبير وحشتناك شب آن در. گرديد تسليم به ناچار و شد سلب
 و سيا كارگزاران مدتها كه هايي نقشه همه نشجاعيا ستوان و داورپناه سروان و فشاركي سروان عمل ابتكار

 . كرد آب بر نقش ،بودند كرده تهيه ايراني مزدور و خائن افسران و سرويس انتليجنت
شود، بحث اين است كه چگونه و چرا دكتر مصدق نتوانست از چنين پيروزي خيره كننده اما آنچه اكنون مطرح مي

ند و همه فغان و افسوس و درد و دريغ در همين قضيه است كه چرا اي براي اعتالي نهضت ملي ايران استفاده ك
 .»خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود«دولت مصدق 
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كاشاني و زاهدي به سوراخ هاي معلوم و نامعلوم . ملت يكپارچه به حمايت مصدق برخاست. شاه فرار كرده بود
 تيپ و گرداني عليه مصدق و به حمايت از شاه هيچ لشكر و. افسران كودتاچي دستگير شده بودند. خزيده بودند

اگر الف و گزاف كرميت روزولت را كه اينك افسانه سازي هاي او مشخص .  مرداد حركت نكرد25فراري در روز 
 قبرس دستور خروج mi٦ سيا و پايگاه ، كهشودروشن ميشده است كنار بگذاريم، حقيقت و واقعيت امر 

يالن شاه كه از سران اصلي كودتا بود، وضع آنان را پس از شكست كودتا چنين سرتيپ گ. جاسوسان را داده بود
با دستگيري سرهنگ نصيري فرمانده گارد شاهنشاهي، قواي نظامي هم در دست ما نبود و ما در بادي امر احتياج «: مي گويد

تصميم گرفتيم كه )  مرداد26(ور روز بعد بدين منظ. داشتيم كه عده اي از قواي نظامي را براي اجراي منظور خود همراه نماييم
 361.»به اتفاق آراء تصويب شد كه يكي از استان ها را در دست بگيريم. مركزي براي اجراي عمليات خود انتخاب كنيم

 شكست قطعي عالمت ،شدند ها استان از يكي متوجه و ببرند پيش از كاري نتوانستند تهران در كودتاچيان كه اين
 بود دست در اخباري و بود كرمانشاه تيپ فرمانده كه بود بختيار تيمور سرهنگ متوجه اميدشان مهه .بود كوتاچيان

 ژنرال همين و است آمده كودتاچيان كمك به كلور مك ژنرال نام به آمريكا نظامي مستشاري هيئت رئيس كه
 نتيجه بي مذاكرات هم دولو سرلشكر با و بود رفته اصفهان به ،بود مصدق دولت دامخاست در بظاهر كه آمريكايي

 ،كند مي معرفي) كودتا در كودتا (قهرمان را خود و است نوشته روزولت كرميت آنچه .ايم كرده نقل كه داشت اي
 و ترور و توطئه كثيف كارهاي به دارد ميل جاسوسان همه مانند كه است اي پسندانه آمريكا كابويي روحيه از ناشي

 اين با .ايم ديده وودهاوس ،عربستان لورنس نوشته در را حاالت همين ما و بدهد اي هافسان و قهرماني جنبه كشتار،
 مظفر مانند آنان عوامل و كودتا اجرايي سران دستگيري و سراسيمه و مفتضحانه صورت به هم آن شاه فرار همه
 و زاهدي چند هر. كرد مواجه كامل شكست با را مرداد 25 كودتاي ،ها رشيديان و زاهدي شدن مخفي و بقائي

 كه بود معلوم اما .بودند شده مخفي ،بودند مصدق دكتر و ملي نهضت عليه توطئه اصلي عوامل كه ها رشيديان
 در شب هر آنها تباني و دسيسه هايجلسه و توطئه آنكه چه كند توقيف را آنها توانست مي كودتا از قبل دولت
 مرداد 25 كودتاي در مؤثري نقش چه ها رشيديان برادران نستدا مي آنكه با مصدق و بود داير ها رشيديان منزل

آنها  به نسبت ،اند داشته آن نمايندگان خريد و هفدهم مجلس در تشنج ايجاد در باري كثافت اعمال چه واصوال
يادآوري اين . است كه مي توان در اين مورد بكار برد) لغتي(تسامح و مدارا بخرج مي داد و اين شايسته ترين 

و نويسنده معروف سياسي مي ) گرانادا(قعه شايان دقت است كه بريان ليپينگ مفسر انگليسي برنامه تلويزيون وا
يكي از شكاياتي كه طرفداران مصدق در مورد مصدق عنوان مي كردند اين بود كه باعلم به وابستگي آشكار رشيديان «: نويسد

   اين شكايت طرفداران دكتر مصدق كه بطور 362.»كوتاهي مي شدها و امثال آنها از هر نوع اقدام مؤثري برضد آنها 
 مشخص هواداران حزب توده ايران بودند، كه در روزنامه بسوي آينده و روزنامه هاي مترقي قلم مي زدند و در

 و ها رشيديان گري توطئه محافل از مشخص بطور بارها و كردند مي فعاليت استعمار ضد ملي جمعيت
 آنها تبعيد بجاي مصدق و دادند مي هشدار پشت هشدار آنان مورد در مصدق به و كردند اگريافش سيدضياءالدين
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 به درمان و دارو و دستمزد حداقل خواستن براي را اي توده كارگر ها ده كه اجتماعي امنيت قانون همان برابر
 قانون آن به ملي ضد گران هتوطئ اين عليه ،كرد مي تبعيد اجتماعي امنيت در اخالل بعنوان هوا و بدآب مناطق
 اهللا حبيب بازداشت دستور. داد را آنها بازداشت دستور 1331 مهر در رمق بي و صوري بطور اما .نكرد استناد

 سفارت با روابط داشتن به را آنها دادگستري وزير و داد قرار بررسي مورد آگاهي اداره را پسرانش و رشيديان
پرونده امر مانند يك دعواي ساده و پيش پا افتاده به . ن انگيسي متهم كردانگليس و دادن اطالعات به ماموري
 363. دستور آزادي رشيديان ها صادر شد1331معهذا در اسفند . دادسراي استان تهران ارجاع شد

 ادعاي . مرداد شكست خورد25بهر صورت با هوشياري حزب توده ايران واقدام قاطع و سريع مصدق كودتاي 
 .است افسانه يك ،است بوده مرداد 28 كودتاي يعني كودتا دوم پرده اجراي درصدد اينكه بر مبني روزولت كرميت
 مراجعت آمريكا از هندرسن تا ماند آمريكا سفارت در مخفيانه بطور اما بود ايران از فرار حال در روزولت كرميت

 به بفوريت خواست هندرسن لوئي زا سفارت كاردار و كردند دراز هندرسن دامن به توسل دست بار اين و كند
 سفيران گزارش نيز و حساس روزهاي اين مورد در  آمريكاخارجه امور وزارت اسناد مطالعه .كند مراجعت ايران

 25 كودتاي شكست بر دليل ترين بزرگ مايوس، و آشفته فراري شاه با مالقات از پس عراق در آمريكا و بريتانيا
 حيرت روز سه نتيجه افتاد اتفاق مرداد 28 در آنچه .است مرداد 28 كودتاي بنام ديگري طرح نبودن مطرح و مرداد

 خوف حالت همان مرداد 26 روز تا واال است ملي نهضت فراكسيون و ملي احزاب و مصدق كابينه در سرگرداني و
 انگليس و آمريكا خارجه وزارت امور مسئولين شعور و ذهن بر مرداد 25 كودتاي شكست از بدبختي احساس و

 .است پيدا واشنگتن به او فوري تلگرام از آمريكا گر توطئه دولت سفير جانشين سرگشتگي و حيرت. بود حاكم
 )  مرداد 25 (1953 اوت 17 تهران ، توزيع محدود- ماتيسون به وزارت خارجه-از كاردار در ايران 

 برنده اين كشمكش طوالني به سبك ايراني براي به دست فرار شاه و عدم اطمينان به عمليات زاهدي ، احتماال مصدق را: 348
به نظر سفارت كامال محتمل است كه مصدق يك شوراي سلطنت تعيين كند و نيازهاي او را براي مدتي . گرفتن قدرت مي كند

ميم گيري توسط ما معتقديم كه در اوضاع فعلي و تا زمان تص. برآورده سازد تا وقتي بتواند احتماال جمهوري را اعالم نمايد
وزارت خارجه درباره مسائل گوناگون سياسي ناشي از رويدادهاي اخير، بازگشت فوري سفير ضروري است ولي چون اوضاع 

همچنين .   مجبور نشود در مصاحبه رسمي شركت كند *هنوز متغيير است، پيشنهاد ما اين است كه سفير در صورت بازگشت
ت مصدق طي چند روز آينده مي تواند وزارت خارجه را در گزينش سياستي كه بايد دنبال طرز رفتار و اظهارات و اقدامات دول

 364  ماتيسون-نمود كمك كند
به رفتار (در تلگرام قبلي تصريح شده بود كه با توجه . تلگرام  بعدي كاردار سفارت از پريشاني او حكايت مي كند

 توجه ذكر وت. آمريكا سياست مناسب را دنبال نمايدوزارت خارجه ) و اقدامات دولت مصدق طي چند روز آينده
                                           

ص  ،1369 چـاپ اول     ،ن جلد دوم، مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هـاي سياسـي           كتاب جستارهايي از تاريخ معاصر ايرا      -363
344 

 همين احتمال بازنگشتن سفير دليل بر اين بود كه مقامات وزارت خارجه آمريكا بازگشت هندرسن را به علت دخالتي كه در                      -*
  .دانستند و اشاره ماتيسون به همين موضوع استكودتا داشت صالح و مصلحت نمي

 1038 ،1037 ص ص ، جلد دوم،اد روابط خارجي آمريكا درباره نهضت ملي شدن نفت اسن -364
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مرداد  25طرح جايگزين و ثانوي براي كودتاي ) 32 مرداد 25(به همين فراز از تلگرام ثابت مي كند كه تا آن روز 
تهيه و تنظيم نشده بود به همين جهت در همان روز مجددا كاردار سفارت آمريكا در تهران بصورت محرمانه به 

امروز صبح دولت آشكارا بر  « هندرسن در آنجا به گشت و گذار مشغول بود، تلگرامي مخابره مي كند كهبيروت كه
بسيار خوشوقت خواهيم شد اگر هر چه زودتر تاريخ دقيق ورودتان . اوضاع مسلط است، پيشنهاد مي كنيم بالفاصله حركت كنيد

 365» ماتيسون-ورود شما استچون نخست وزير به كرات جوياي تاريخ قطعي . را اطالع دهيد
 براي اما نكته جالب توجه اي كه در آن به چشم مي خورد و. اين تلگرام سلطه مصدق را بر اوضاع خبر مي داد

هندرسن مايه اميدواري بود و براي ملت ايران مايه نحوست و بدبختي و حاال اگر بجاي مصدق شخص با عزم و 
ها را عناصر دار و هم كرميت روزولت را تحت نظر مي گرفت و آناراده اي نخست وزير بود مي بايست هم كار

كرد و يا درنهايت با اعالم قطع رابطه با نامطلوب اعالم كند و احضار آنها به وزارت خارجه ايران را درخواست مي
اما . دآمريكا به علت دخالت آن سفارت در كودتا و توطئه ضدملي شر آمريكا را از سر مردم و نهضت ملي دور كن

نه آن اراده در دولت وجود داشت و نه آن مال انديشي و عجب آنكه در وزارت خارجه آمريكا اين كياست و 
 .درايت وجود داشت كه به سفير و كاردار توصيه كنند با مصدق مدارا كنند

 1953 اوت 18 واشنگتن-به رئيس جمهور) بيدل اسميت(يادداشت قائم مقام وزير خارجه 
 بكلي سري

  عمليات با شكست روبه رو شده ٭.رام پيوست نياز به توضيح ندارد و اوضاع ايران را در چند كلمه برايتان بيان مي كندتلگ
زيرا ژنرال هاي ايراني كه مسئول كار بوده اند سه روز تاخير و ترديد بخرج دادند و در اين ميان مصدق توانست ته و . است

زيرا شاه در صدور فرمان عزل مصدق از اختيارات قانوني خود استفاده . بود) ضد كودتا(توي قضيه را در بياورد و در واقع يك 
  و آورنده پيغام و هر كس را كه در گير بود و به دستش افتاد بازداشت *.كرده بود، آن پيرمرد كودك صفت فرمان را نپذيرفت

مي خواهيم چيزي از مواضع خود را در آن كشور حفظ اكنون ما ناچاريم با ديدي كامال متفاوت به اوضاع بنگريم واگر . كرد
كنيم احتماال مجبور خواهيم شد با هر تدبيري خودمان را به مصدق نزديك كنيم و به خود جرات داده مي گويم اين كار موجب 

  والتربيدل اسميت-افزوده شدن دشواري هايمان با انگيسي ها خواهد شد
  366. است كه سفير آمريكا در بغداد فرستاده بود345منظور از تلگرام پيوست سند شماره  -٭

 مرداد تهيه نشده بود و از طرفي 25اين رهنمود جديد هم ثابت مي كند كه طرح جايگزين شكست نظامي كودتاي 
اميدواري به نزديك شدن به مصدق در دستور كار قرارگرفت و از جانب ديگر همه اميدها به آمدن سريع سفير 

به تهران بسته شده بود، سفيري كه با همه علماء و روضه خوان ها و اوباش تهران و ) رسنهند(مكار آمريكا 
بازاريان ثروتمند آشنا بود و از قبل كامال از شبكه مخفي انگلستان خبر داشت و با برادران رشيديان كه در ارتباط 

 از عوامل جبهه ملي و كابينه مصدق مستقيم با پايگاه قبرس بودند، آشنايي داشت و توانست از درون خانه مصدق و
هم اطالع يابد و مثل هميشه بهترين راه ها را پيدا كند و آنچنان وقيح بود كه از دخالت علني در امور ايران هم 

                                           
  1038 همانجا، ص-365

  . حقه باز آمريكايي مصدق را پيرمرد كودك صفت مي نامد يعني آدم لجباز مثل يك كودك و اين ژنرال كله شق-*
  1041 ص ،همانجا -366
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خودداري نمي كرد و دستيار ورزيده اي بنام علي پاشا صالح داشت كه اعضاي دولت مصدق به احترام شخص 
طرفه اينكه برادر ديگر اللهيار صالح، بنام سرگرد خدايارخان صالح، آجودان . كردندياللهيار صالح به او احترام م

سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش بود و در خفا با كودتاچيان و ضد مصدقي ها در ارتباط بود، با هندرسن آشنايي 
 با شاه همكاري مي كرد، داشت و با سرتيپ شيباني هم كه از دوستان اللهيار صالح و دكتر مصدق بود اما در خفا

عالوه بر همه اينها با شخص آيت اهللا كاشاني و سيد محمد بهبهاني از نزديك آشنايي . روابط صميمانه اي داشت
چنين سفير مسلط به اوضاع و احوال ايران مي بايست . داشت و ساعت ها با كاشاني در خلوت مذاكرات مي كرد

ي كه هم مصدق خواهان حضورش در تهران بود و هم اعضاي سفارت سفير. هر چه زودتر به ايران مراجعت كند
اين سراسيمگي دولت مردان آمريكايي كه ناشي از شكست به . آمريكا و سرونيستون چرچيل به او اميد بسته بودند

هاي ايراني بود، از تلگراف سفير انگليس در عراق بيشتر نمايان شد و مشاهده پريشاني شاه و ) ژنرال(اصطالح 
ملكه و انعكاس آن به سرونيستون چرچيل و شوراي امنيت ملي آمريكا بر ترس و هراس آنها افزود و آمريكايي ها 

درصدد ارتباط و ايجاد پل دوستي و رابطه حسنه با مصدق برآمدند كه در تلگرام و دستورالعمل به كاردار ايران 
توجه است و عمق ترس و وحشت و استيصال  از سفير انگلستان در عراق جالب 345سند شماره . منعكس است

 .شاه را مي رساند
 1953 اوت 17 بغداد -به وزارت خارجه) بري(از سفير در عراق 

        بكلي سري 
 . فقط براي اطالع معاون وزارت خارجه توزيع شود-92

دگاه خود شاه از حوادث روزهاي براي اينكه اطالعات دست اول و از دي. شاه ايران از طريق عراق خواستار مالقات با من شد
اخير در ايران كسب كنم و احساسات غرب گرايي ذاتي او را بيدار كنم و سياست وزارت متبوع خود را در پشتيباني از او 
يادآور شوم، ساعت نه و نيم شب در مهمانسراي ويژه دولت عراق كه شاه را در آنجا مسكن داده اند، مخفيانه به ديدار شاه 

ه پس از سه شب بي خوابي، خسته و شكسته مي نمود و از چرخش حوادث حيرت زده بود اما از آمريكايي ها هيچ شا. رفتم
شاه گفت در هفته هاي اخير بيش از پيش احساس مي كرد كه بايد به نحوي جلوي . ناخرسندي و گاليه اي ابراز نمي داشت 

   از اين رو هنگامي كه پانزده روز قبل به وي*.اخ تر شده بودمصدق را بگيرد چون او در زير پاگذاشتن قانون اساسي گست
پيشنهاد مي شود كه يك كودتاي نظامي را سرپرستي كند، مي پذيرد و با وجود اين وقتي كه بهتر انديشيده بود به اين نتيجه 

 اين رو تصميم مي گيرد كه فرمان بنابراين كودتا سودي ندارد از. رسيد كه اقدام شاه بايد در محدوده اختيارات قانوني او باشد
پس از آنكه خاطر جمع مي شود كه همه كارها و تمهيدات انجام . نخست وزيري سرلشكر زاهدي را به جاي مصدق صادر كند

پذيرفته و امكان ناكامي نيست، تهران را به قصد كاخ ييالقي خود در كنار درياي خزر ترك كرد تا با اين ترفند مصدق را خام 
فرمان به سرلشكر . ه روز بعد فرمان انتصاب سرلشكر زاهدي را توسط يك سرهنگ مورد اعتماد ايراني به تهران فرستادس. كند

                                           
و ود و مصدق را صياد آزادي و مستحق چوبه دار تشخيص داده بـود و ا                همين اراجيف را كاشاني هم طي اعالميه اي گفته ب          -*

ه  اين شـا   ،را مبغوض امام زمان اعالم كرده بود و حاال همان علم عثمان را كه كاشاني و حائري زاده و مظفر بقائي ساخته بودند                      
فع قدرتش به يك ننون اساسي را به عياش هرزه به دوش مي كشيد و فراموش كرده بود كه خود اولين مقام قدرتمندي بود كه قا       

 . قانون اساسي پيش يك سفير انگليسي بلغور مي كردتورق پاره تبديل كرده بود و حاال از قداس
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  شاه انتظار داشت كه عمليات در *.زاهدي تسليم شده او را دربرگزيدن زمان و شيوه ابالغ فرمان به مصدق آزاد گذاشته بود
 زيرا پيام ظاهرا ديروقت رسيده بود روز بعد هم خبري نشد زيرا جمعه و همان روز شروع شود ولي اقدامي صورت نگرفت

روز سوم مصدق به شكلي خبردار شده و فرصت يافته بود اقدامات پيشگيرانه را با موفقيت آغاز كند و بدين سان . تعطيل بود
نار درياي خزر را با يك امروز صبح شاه كاخ ك. هنگامي كه سرهنگ ياد شده به خانه مصدق رسيد، خودش بازداشت شد

ملك فيصل نيز . هواپيماي بيچكرافت، يك خلبان، يك كارمند دربار و ملكه اش ترك گفت و ساعت ده و نيم وارد بغداد شد
امروز بعدازظهر شاه به ديدن ملك فيصل رفت و او نيز به بازديد شاه آمد و مراتب مهمان .  از اردن هاشمي بازگشت 11ساعت 

براز داشت ولي از آنجايي كه دايي اش كه پشتيبانش به شمار مي آيد در قاهره مانده بود، بنظر مي رسيد از نوازي خود را ا
 **.رويدادهاي اخير گيج شده است

. شاه گفت در نظر دارد به زودي و شايد همين فردا بيانيه اي انتشار دهد ولي الزم است قبال از اوضاع تهران اطالع حاصل كند
 ... دست نگه دارد تا به او رهنمود داده شود ولي فشار براي صدور بيانيه زياد و رو به افزايش استاو سعي مي كند

هاي  شاه پس از بيان عالقه خود به قانون اساسي و نفرت از حزب توده و دعا براي استقالل ايران و از اين حرف 
. ور نكردني است كه چطور نقشه به شكست انجاميدبراي او بكلي با «:عوام فريبانه به سفير انگليسي در عراق مي گويد

اكنون او به اطالعات و رهنمود براي ... مقامات مورد اعتماد او در اين باره اطمينان داشتند كه نقشه به موفقيت خواهد انجاميد
روپا برود و نخست مي خواهد به ا. گفت گمان نمي كند بيش از دو سه روزي در بغداد بماند. حركت بعدي خود نياز دارد

وي افزود كه مجبور است به زودي كاري براي خود، دست و پا كند زيرا . سپس اميدوار است احتماال به آمريكا سفر كند
من سعي كردم روحيه اش را تقويت كنم و بنابراين اظهار . خانواده اي بزرگ و امكانات مالي ناچيزي در خارج از ايران دارد

. اند به كشورش برگردد و سلطنت برملتش را كه آنقدر برايشان زحمت كشيده است در دست بگيردداشتم اميدوارم به زودي بتو
ولي شاه نوميدانه گفت كه مصدق بكلي ديوانه شده است و به نحوي بيمارگونه حسود است و مانند ببر به هر چه برفراز سرش 

فريب   تواند با حزب توده كنار بيايد و سپس آنها راشاه بر اين باور است كه مصدق فكر مي كند مي. مي جنبد حمله مي كند
سفير انگلستان در عراق شاه را   *.بدهد و از ميدان بدر كند ولي مصدق با اين كار خود تبديل به دكتر نبش ايران خواهد شد

 367.»خيلي دلداري مي دهد و رونوشت اين تلگرام را به تهران براي سفارت آمريكا ارسال مي كند
اه و سراسيمگي او از شكست كودتا و پناه بردن به انگليس و آمريكا نشانه اين است كه طرح كودتايي اين ياس ش

 مرداد در آن زمان به هيچ وجه مطرح نبود بلكه سفارت آمريكا در تهران منتظر ورود هندرسن بود و ژنرال 28بنام 
عالوه بر آن ژنرال . د تا وضع روشن شوددار و مريز رفتار كنبيدل اسميت هم مصلحت مي دانست كه با مصدق كج

                                           
 .  حيله گري و دروغ گويي شاه حتي در اين لحظات بدبختي از سرش نمي افتد و مظلوم نمايي مي كند-*
ق، شخصي بود بنام امير عبدااله نايب السـطنه عـراق، مـردي عيـاش و      دايي ملك فيصل پادشاه قالبي و دست نشانده عرا         -**

هرزه و نوكر حلقه بگوش انگستان كه همراه نوري السعيد نخست وزير ديكتاتور و مستبد عراق كه بر ملت عراق سلطه داشتند و              
گيسي را از كار بركنار كرد و به ديـار  زنده ياد عبدالكريم قاسم با كودتاي نظامي كه مورد پشتيباني مردم بود اين گروه نوكران ان  

 .عدم فرستاد
خليل ملكي است كه در آن روزها در جلسات نيروي سوم و            !  اين حرف شاه از همان القائات تئوريسن و نظريه پرداز بزرگ           -*

 .لي رايج بوديجبهه ملي خ
  1040 و 1039 ،1038 ص  ص، جلد دوم،اسناد روابط خارجي آمريكا در باره نهضت ملي شدن نفت -367
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اين موضوع ! »عمليات را رها كن و از كشور خارج شو«بيدل اسميت به كرميت روزولت دستور تلگرافي داده بود كه 
اما ورود هندرسن به تهران مانع اجراي فرمان بيدل اسميت مي شود چه آنكه . در كتاب كرميت روزولت آمده است

 بعدازظهر امروز مصدق را خواهد ديد و وزارت خارجه با توجه به 6ارت خارجه رسانده است كه ساعت هندرسن به اطالع وز«
 368.»گزارش او درباره اين مالقات مناسبات خود را بيشتر مورد مطالعه قرار خواهد داد

 و همه آنها ترس از شكست كودتا و فرار شاه به همه اركان سياست خارجي آمريكا و انگليس مثل بختك افتاده بود
حتي وودهاوس سرجاسوس انگليسي كه نقشه . درصدد فرار از معركه و انكار خود در ايجاد آن توطئه كودتا بودند

شاه با ملكه ثريا و چند نفر ديگر از . همه چيز از دست رفته به نظر مي رسد «:كودتا را طراحي كرده بود، بعدها نوشت
  سرمقاله تايمز لندن **.ران پليس مصدق جستجوي گسترده را آغاز كرده استدر ته. درباريان وفادارش از كشور گريخت

آن زمان من در توكيو بودم و اخبار مختصري كه بدستم مي رسيد مرا بي .  اوت نوشت كه بايد از ايران چشم پوشيد 17شماره 
 369.»سرحد انفجار رسيده بوددر سفارت مان شنيدم كه سرونيستون چرچيل از شنيدن اين خبر به . نهايت افسرده ساخت

حالت سردرگمي و افسردگي جبهه متحد استعمار بيشتر از آن است كه شرح داده شد و براي اجتناب از طوالني 
گودوين (شدن موضوع به همين اندازه قناعت مي شود و از شرح روايات ديگري كه ناصر قشقايي مبني بر پيشنهاد 

ايي و محمدحسين خان قشقايي همراه سرتيپ فرزانگان آمده بود كه نقداً افسر آمريكايي كه به مالقات خسروقشق) 
پنج ميليون دالر بگيريد و زاهدي را براي اجراي نقشه كودتا كه االن مخفي شده است به داخل ايل قشقايي ببريد و 

زير هم در كابينه و نفر 2ماهيانه هم پنج ميليون دالر بگيريد و كليه اختيارات فارس و جنوب در دست شما باشد و 
 نوشته است و   و از اين قبيل حرف ها كه ناصرخان در كتاب سالهاي بحراني370بعد از مصدق داشته باشيد

كند، به همين حكايت از درماندگي جاسوسان آمريكايي و خدمه ايراني آنها مانند زاهدي و سرتيپ فرزانگان مي
ار از ايران بود و مي خواست زاهدي را هم مخفي كند و تالش هاي مذبوحانه داللت دارد كه روزولت در فكر فر

اگر اين نوشته ها را كنار يكديگر بگذاريم معلوم مي شود، كه كتاب كودتا در كودتاي كرميت روزولت مجموعه اي 
است از رجزخواني و دروغ و افسانه پردازي كه بعدها به سفارش سازمان سيا نوشته شد واال چگونه عقل قبول مي 

ر چنين شرايط شكست و سرگرداني و پيدا كردن جا و مكان براي اختفاي زاهدي، در همان روز به برادران كند د
بوسكه تلفني دستور بدهد كه براي روز چهارشنبه دست به كار كودتا شوند؟ اين سرهم بندي كتابي تحت عنوان 

 مورد مطالعه قرار گرفت و تحت تاثير  عجوالنه منتشر شد و عجوالنه هم57كه در اول انقالب ) كودتا در كودتا(

                                           
  1042 ص ،همانجا -368

 مصدق بعدها فهميد كه زاهدي يك شب در خانه مهندس تشكري مشاور نفت مصدق و از اركان اصلي حزب ايران مخفي              -**
بود و راقم اين سطور بعد از كودتا كه به تهران آمد تشكري را در يك جلسه حزبي به مناظره و منازعه كشيد و اقرار كرد چـون           

 .اميل بود ناچار در منزلم او را نگاه داشتمبا همسرش ف
  79ص  ،1367 ، ترجمه غالم رضا نجاتي، تاليف مارك گاز يوروسكي، مرداد28كودتاي  -369
،ص 1371هاي بحراني،خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقائي،موسسه خدمات فرهنگي رسـا،چاپ سـوم            كتاب سال   -370
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ها افسانه سازي آن قرار گرفتيم و به علت نبودن اسناد ديگري آن نوشته روزولت را تماما صحيح دانستيم و سال
بعد معلوم شد، كتابي است كه با مشورت سيا و دوستان و همكارانش نوشته شده است و چون بعد از شكست 

ابل شورش اوباش و گارد شاهي و خيانت سرتيپ دفتري و عوامل ديگري كه  مرداد  مصدق در مق25كودتاي 
شرح آن خواهد آمد، سقوط كرده بود، كرميت روزولت شير ميدان شد و قهرمان بزرگ جاسوسي و استاد در 

او در برگشت به آمريكا از دست چرچيل مدال لياقت الماس . براندازي حكومت هاي ضد آمريكايي لقب گرفت
ت و جام هاي مي به سالمتي و افتخارش در ميهماني هاي تهران، لندن و واشنگتن نوش شد و اكنون كه نشان گرف

اسناد روابط خارجي آمريكا و خاطرات وودهاوس و تحقيقات گازيوروسكي منتشر شده است و اسناد وزارت امور 
انه اي بنام كرميت روزولت نوه خارجه انگليس هم در دسترس قرار گرفته است، معلوم مي شود كه آن قهرمان افس

 پليسي و جاسوسي نوشته است نه گزارش -پرزيدنت روزولت رئيس جمهور اسبق آمريكا يك رمان سياسي
 .سياسي قابل اعتماد

 

  در خانه نخست وزير ملي ايران چه خبر بود-3
ق و رئيس دولتي كه خود را حامي نهضت ملي ايران مي دانست و در پي پيروزي بر شاه و اما در خانه مصد

 مرداد كار به پريشاني و ترس و دورويي و اظهار تشويش اكثر وزراي 25كاشاني و استعمار بود، با ظهور كودتاي 
 .شوددولت كشيد و اين ترس و پريشاني از صحنه دادگاه نظامي كامالًً استنباط مي

تر مصدق مي خواست با تحمل هر مشقت و رنج و رياضتي، با پيش گرفتن اقتصاد بدون نفت سروساماني به دك
او در . كارها بدهد و دست استعمار انگليس را كه از منابع نفت ايران قطع كرده بود، مانع سلطه مجدد آن شود

لت هاي انگليس و آمريكا را مورد تالشي نستوه و خستگي ناپذير با دقت و وسواس همه پيشنهادهاي مشترك دو
پيشنهادها كه در لفافه و پوشش اصطالحات فني و حقوقي هر بار  اما مي ديد كه ماهيت آن. مطالعه قرار مي داد

اينك ثابت شده است كه هدف . بشكلي جديد، ارائه مي شد يكسان است و نمي توانست آن پيشنهادها را قبول كند
ا از ارائه آن پيشنهادهاي جورواجور، مشغول كردن دولت مصدق بود تا مقدمات اصلي دو دولت انگليس و آمريك

 مرداد با آنكه با شكست كامل مواجه 25اجراي سقوط دولت را از طريق كودتا فراهم كنند و اينك حادثه كودتاي 
وقفه و مداوم توده تظاهرات و پشتيباني بي . شده بود اما شيرازه و روال عادي مملكت و دولت را متزلزل كرده بود

مردم و احزاب مترقي و عدالت خواه ضد استعمار از مصدق و ابراز ننگ و نفرت بر دربار و سلطنت و كاشاني و 
اما در درون خانه نخست وزيري جز سكوت و . استعمار، دولت را علي الظاهر مسلط بر اوضاع نشان مي داد
 . در انديشه و هراس بودحيراني و سرگشتگي و هراس از آينده خبري نبود مصدق

بيش از همه پيرمرد در انديشه اينكه چگونه براي يارانش كه در كسوت وزارت و وكالت هستند اصل ماجرا را 
آيا فرمان عزل را مطرح كند؟، آيا هيئت دولت را آگاه كند كه شاه او را عزل كرده است و فرماني هم . مطرح كند

ست؟ مصدق از همه جريانات پشت پرده خبر داشت اما نمي توانست داير بر نخست وزيري زاهدي صادر شده ا
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فقط با چند نفر ياران با دل و جرات مانند . همه حقايق را به وزرايش كه اكثرا ترسو و بزدل بودند آشكار كند
مهندس حسيبي و مهندس احمد رضوي و دكتر شايگان مطلب را خصوصي مطرح كرد و بالفاصله بعد از اعالميه 

 از راديو تهران پخش شد، سراسيمه اكثر وزراء و نمايندگان فراكسيون 32 مرداد 25 صبح 7كه در ساعت دولت 
نتيجه مذاكرات خصوصي به آنجا ختم شد كه فراكسيون نهضت ملي اعالم كند . نهضت ملي به خانه مصدق آمدند

 .ت به عمل آيدمتينگي در ميدان بهارستان برپا شود و از مردم براي پشتيباني از مصدق دعو
صبح خواستم به رياحي تلفن بزنم، چندين تلفن به منزل شان كردم جواب نداد «. روايت مهندس حسيبي جالب توجه است

 صبح راديو گفت كه حق شناس، و زيرك زاده و فاطمي 7ساعت . و اظهار شد كه تلفن سالم است، به او دسترسي پيدا نكردند
ف كرده اند و دسترسي به رئيس ستاد پيدا نكردند، يك تانگ و چهار كاميون نظامي به را ديشب از طرف گارد سلطنتي توقي

. سركردگي نصيري رئيس گارد به منزل مصدق رفته ولي چون قوا وجودداشته نمي توانند كاري بكنند و توقيف مي شوند
 چون دولت بر اوضاع مسلط بود كوچه به منزل مصدق رفتم. آزموده تمام تلفن هاي بازار را قطع كرده بود) اسكندر(سرهنگ 

چون صداي توپ و تيراندازي مي آمد قدري متوحش . در منزل مصدق عده اي بودند. هاي منزل مصدق محفاظت مي شد
بعد . به ستاد رفتم معلوم شد خبري نيست، مانوري است كه دستور توقف آن داده شد. بوديم، رياحي از منزل دكتر بيرون آمد

آقايان رضوي، شايگان، زيرك زاده، . اظهار شد فراكسيون نهضت در منزل رضوي است. دكتر مصدق رفتممجددا به منزل 
عده اي بازاري و معممين حضور داشتند كه آتش شان خيلي تند بود و به حق تقاضاي . جاللي و موسوي سخنراني كردند

بعدازظهر شعارهاي . از ظهر ميدان بهارستان داده شد بعد5قرار متينگ ساعت . مجازات شديد و فوري كودتاچيان را مي نمودند
در محل سخنراني كه همواره . زننده اي نسبت به دربار از طرف صفوف منظم و دستجات منتسب به حزب توده داده مي شد

 جريان خالصه. دفتر جاللي نائيني است اول جاللي بعد شايگان بعد زيرك زاده و بعد فاطمي و باالخره رضوي سخنراني كردند
دكتر فاطمي از همه شديدتر صحبت كرد و شاه . ديشب كودتا و شركت گارد را در اين كودتا بطور مستقيم تاييد نموده بود

 سال پيش خواند و رسما خواهان طرد او شد و ديگران هم در اين زمينه 32فراري را فرزند كودتاچي و نوكر شركت سابق نفت 
قطعنامه اي شامل پشتيباني از مصدق و خواستن اصالحات و تعقيب و مجازات خائنين در با شدت هاي بيشتري بحث نمودند و 

 371.»محكمه مخصوص و باالخره تشكيل شواري سلطنتي و يكسره كردن تكليف شاه
 برادران تشكيل شوراي سلطنتي در حالي كه شاه فراري شده بود و همه. بذر اختالف در همين قطعنامه افكنده شد

اه فراري و منفور بودند و تشكيل آن برابر قانون اساسي مي بايست با فرمان شاه باشد، در اين حال و و اطرافيان ش
هواي انقالبي كه شاه وابسته به امپرياليسم فرار كرده و به اربابان پناه برده بود، چه معنا و مفهومي مي توانست 

ده رجال محافظه كار طرفدار آمريكا كه در همين شعار تشكيل شوراي سلطنت خبر از توطئه يك ع. داشته باشد
شوراي سلطنت در زماني كه اصل سلطنت و سابقه . فراكسيون نهضت ملي و خانه مصدق النه كرده بودند مي داد

خائنانه سلطنت و تاسيس استعماري سلطنت پهلوي در هر روزنامه و در هر سخنراني و در هر اعالميه و بيانيه اي 
ررسي مردم عالقمند به حفظ استقالل و نهضت ملي قرار گرفته بود، چه معنا و مفهومي مي مشروحاً مورد بحث و ب

توانست داشته باشد اال آنكه عالوه بر تشتت سياسي بين مردم مبارز ايران، راه تبرئه و عقب نشيني براي عده اي از 
تار شدن تشكيل شوراي سلطنت با آيا واقعاً خواس. رجال دو دوزه باز و ابن الوقت جبهه ملي را باز مي گذاشت

                                           
  805 و 804ص ص  ،كتاب خواب آشفته نفت -371
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وجود يك دولت انقالبي منبعث از رفراندوم ملي كه قانون اساسي را عامدانه و عالمانه وفق مصالح مردم و خلق 
ايران به كنار نهاده بود و اصل اختيارات شاه را زير پا له كرده بود، يك قدم بزرگ به عقب و در نهايت عقب نشيني 

ط خلع شاه باز هم به اراده و راي مردم و تشكيل يك محكمه فوق العاده بود تا كار نبود؟ راه حل موضوع فق
دستان تعقيب افسران و عاملين غيرنظامي كودتا بدست قانون دادرسي ارتش و دادستاني كه خود اكثراً از هم

 با چه 31م اسفند مگر مصدق فراموش كرده بود كه مجرمين و تبهكاران غائله نه. كودتاچيان بودند، قرار نگيرد
رجاله بازي كار دادگاه نظامي را به مسخره و مضحكه كشانده بودند و سرانجام همه تبرئه شدند و حداكثر حكم 

اگر نخست وزير، مدعي رعايت قانون . حبس براي شعبان بي مخ يك سال زندان بود كه تجديدنظر خواسته بود
 دست به رفراندم مي زند و اگر راديكال است چرا كار اساسي و حكومت بر موازين قانون اساسي است پس چرا

اين . رسيدگي به پرونده يكعده افسر قزاق منش و ضدمردمي را به دست قانون دادرسي ارتش گذاشته است
حال روايت مهندس زيرك زاده را . ها به مصدق وارد شده و تاكنون نيز جوابي براي آن بدست نيامده استاعتراض

 27در روز «. مي كنيم تا ثابت شود كه عده قابل توجهي از رجال ملي در فكر تسليم بودنداد نقل  مرد25از كودتاي 
فراماسيون معروف و مار [   متينگ بزرگي در ميدان بهارستان برگذار شد گويندگان در ايوان دفتر روزنامه جاللي نائيني*مرداد

كه در ضلع شمالي آن قرار داشت  ]وضه خواني امام حسينهفت و خط خالي كه هم در شام يزيد شركت مي كرد و هم در ر
دكتر شايگان، دكتر فاطمي و مهندس رضوي نطق هاي جنجال برانگيز و شامل ..... ايستاده و از آنجا براي مردم نطق مي كردند

حظه كسالتي به او از طرف حزب ايران قرار بود دكتر سنجابي صحبت كند ولي در آخرين ل. حمالتي به اقدام شاه ايراد كردند
براي من . من از سخنرانان زبردست نيستم كه بالبداهه بتوانند مدتها صحبت كنند  **.دست داد و من به جاي او صحبت كردم

بايستي موضوعي را انتخاب كنم، مقدمه اي بچينم و با استدالل به نتيجه دلخواه . هر كنفرانس مدتي مطالعه و دقت الزم داشت
به . دانستم چگونه شروع و به كجا خاتمه دهم از اين جهت نمي. طق حاضر نبودم، درباره آن فكر نكرده بودمبراي اين ن. برسم

  372.»هر حال بيش از چند دقيقه صحبت نكردم و نطقي بي جان و بي حرارت و بي محتوا ايراد كردم
 يك حزب كه خيلي هم پرادعا رهبر و دبيركل. از سراسر اين حرف ها روحيه ابن الوقتي و عافيت طلبي پيدا است

ها از آن همه حـادثه.  مرداد صورت گرفته بود بيان كند25بود، نمي توانست همان وقايع و جنايتي كه در نيمه شب 
قبيل توطئه قتل افشار توس و اخالل گري هاي مظفر بقائي و حائري زاده و كاشاني را كه هر دانش آموز دبستاني 

اب جامعه ايران مي دانست و نهضت ضداستبدادي و ضد استعماري در اوج بود و آن سالهاي پر تنش و تب و ت

                                           
 25 مرداد و تازه پس از كودتاي نيمه شب          27 مرداد بود نه     25 زيرك زاده در ذكر تاريخ دچار اشتباه شده است متينگ روز              -*

 ز مرداد بي جهت به بحث و اين دست و آن دست كردن از دست رفت و كار به لفاظي هاي حقـوقي و ابـرا                         25مرداد يك روز    
 .شت كه خود موضوع بحث ديگري استفضل و اظهار لحيه بزرگان جبهه ملي گذ

 شخصيت پرمدعاي بـي     .د و معروف شد كه سنجابي اسهال گرفته بود        ماين كسالت مصلحتي بود و تمارض بحساب مي آ         -**
خاصيت و كلبي مسلك و ابن الوقت كه سوابق همكاري با آمريكايي ها داشت و دريوزگي اش در دادگاه شاه بعدا مشخص شد                       

 .يدكه به آن خواهيم رس
دي، يبه كوشش ابوالحسن ضياء ظريفـي و خسـرو سـع          ،   پرسش هاي بي پاسخ در سالهاي استثنايي       ،خاطرات زيرك زاده   -372
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شهر تهران مركز همه آن جريانات و قلب تپنده مبارزه بود، آن وقت موضوع بحث براي ذهن يك دبير كل تحصيل 
ن پر شده كرده و مدعي نظريه پردازي سياسي كه هميشه ستون هاي روزنامه جبهه آزادي از تفسيرهاي سياسي ايشا

. بود، قفل مي شود و به الطائالت گويي مي پردازد و بي محتوا نطق مي كند و خود را به ناداني و خنگي مي زند
زاده به مردم ايستاده در آفتاب آدمي ياد ساعد مراغه اي مي افتد كه عمداً خود را به خريت مي زد، حاال زيرك

آيا مردم براي شنيدن يك نطق آبكي و بي . ودند ارائه طريق نمي كندمرداد ماه تهران كه تشنه رهنمود و راهنمايي ب
اين ادعاي زيركزاده اوج تقلب و محافظه كاري او را مي رساند ! جان و بي محتوا در ميدان بهارستان ايستاده بودند؟

در اعتقاد به و با آن همه الف و گزافي كه هميشه در حزب مي زد و خود را در مسائل سياسي استاد و آگاه تر و 
معلوم مي شود كه چه . وطن پرستي و عشق به نهضت ملي سرآمد ديگران بحساب مي آورد دور از انتظار بود

انسان هاي بي اعتقاد و جاه طلبي به حزب سازي اقدام كرده بودند و ما غافل بوديم كه براي چنين آدم هاي بي 
ي كه فقط اينها رهبران ملي اند و حزب توده و رهبران محتوايي هورا مي كشيديم و كف مي زديم و با چه افتخار

هيچ برنامه . اين رهبران ملي در شرايط بحراني كشور مردم را به حال خود رها كردند!! آن نوكر روس و توده نفتي 
حتي در محاكمه همان عده كه در زندان . اي براي حفظ حكومت ملي از تهاجم مجدد نظاميان پيش بيني نكردند

زنداني بودند تسريع نكردند و همه درصدد پيدا كردن راه و رويه اي براي تفاهم با آمريكا و سفيرش و در دژبان 
 مرداد تشكيل شد و به كارهاي 26در خانه مصدق جلسه هيئت وزراء روز . آمريكايي بودند! انتظار آمدن آن ناجي

ق در محكمه نظامي و محاكمه تجديدنظر براي آنكه سخني برخالف واقع نوشته نشود كتاب مصد. عادي پرداخت 
آنچه در مرحله اول به نظر مي آيد آسودگي خيال و بي پروايي توطئه گران . مصدق را مالك بررسي قرار مي دهيم

 كه اولين غائله و كودتاي نهم اسفند و پس از آن فاجعه قتل افشار توس اتفاق 1331نظامي است كه در پايان سال 
ت ها كه كال افسران ارتش از رده هاي مختلف شهرباني، ژاندارمري و ارتش در آن دست افتاد و در اين جناي

داشتند، هيچگونه گزارشي از ركن دوم، دايره تجسس ركن دوم، شهرباني و آگاهي و كارآگاهي كه سابقه رقابت در 
علي . امال بي اطالع بودگزارش دادن وقايع در آن ها متداول بود، به مصدق نمي رسيد و او از جريان توطئه ها ك

االصول به نخست وزيري كه وزارت دفاع ملي را هم بر  عهده داشت مي بايست از اعمال و فعاليت افسران شاغل 
و بازنشسته گزارش و اطالعاتي داشته باشد و شهرباني هم كه زيرمجموعه وزير كشوري مانند دكتر غالمحسين 

گزارشاتي از وضع داخلي كشور مي داشت و با زير نظر گرفتن صديقي بر آن رياست فائقه داشت، مي بايست 
مخالفين مصدق كه در كانون افسران بازنشسته، هيئت قائميه، منابر و مساجد و سخنراني هاي وعاظ مجتمع بودند 

و ارتباط نمايندگان مخالف مجلس با گروه ها و رجال و شخصيت هاي ضدمصدقي مانند برادران رشيديان ها، 
وان ها، سيد ضياء الدين ها، نظام السطنه ها و خانقاه اخوت و مراكزي بنام خانقاه ذهبيه و خاكساريه و كوروس اخ

شبكه هاي فراماسونري كه فعاليت هاي ضدمصدقي داشتند، نفوذ داشته باشد و اطالعاتي كسب كند و اگر گزارشي 
فرماندار نظامي سرهنگ اشرفي و افشار توس، سرتيپ مدبر، (نمي رسيد شخص وزير كشور و رئيس شهرباني 

اين وزير كشور پرمدعاي كابينه كه خود را استاد جامعه . مي بايست خواستار چنين گزارشاتي باشند) امثالهم
 .شناسي و عالم به همه علوم اجتماعي مي پنداشت از همين كنترل عادي وزارت كشور و شهرباني عاجز بود
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چشم مي خورد و بسيار زننده است، معلوم مي شود كه هيچ يك از نكته اي كه در محاكمات مرحوم مصدق به 
وزراء در حال و هواي خدمت به نهضت ملي نبودند و حتي كمتر وزيري به شغل و مسئوليت خود دلبستگي 

اظهارات لطفي وزير دادگستري را در محاكمات مصدق پي گيري مي كنيم و مي خوانيم كه لطفي قاضي . داشت
من هميشه در حال استعفا و فرار از مسئوليت «: زير دادگستري كابينه نهضت ملي بود، مي گويدمعروف مملكت كه و

 حكومت نظامي 5بودم اما از ترس مصدق و اينكه مرا به زندان كردن و تحويل به فرمانداري نظامي و توقيف برابر ماده 
زيرا مكرر و زياد از حد توهيناتي كردند . ايشان جور نبودمبنده با روش اخالقي ... از ترس به كارم ادامه مي دادم. تهديدمي كرد

طرز صحبت شان با من شبيه يك كسي بود كه . كه من خون جگر خوردم و اين اهانت ها يك دفعه و دو دفعه و سه دفعه نبود
و بي من در حضور ايشان صريحا عرض مي كنم يك شخص فوق العاده عصباني ... در مقابل يك دزدي واقع شده باشد،

اگر بدون جلب نظر ايشان استعفا مي دادم مي ترسيدم يك دفعه بي خبر صبح شده مشمول ... نظير آن را نديده ام. گذشت هستند
براي اينكه ايشان فوق العاده سوءظني، زودباور و خوش باور بودند و .  قانون حكومت نظامي شوم و به همين زندان بروم5ماده 

اين اظهارات لطفي مكرر در مكرر بيان شد و سپهبد آزموده دادستان محكمه از . ي اعتقاد داشتندبه گزارش هاي رفقايشان خيل
آن بسيار استفاده كرد و حتي فصل دوم كيفر خواست عليه دكتر مصدق را تحت عنوان واگذار كردن مشاغل حساس و مهم  

  و اين 373.»لوس و زبون و بيچاره قراردادكشور به اشخاص بي شخصيت و يا به اشخاص جبون، محافظه كار، متملق، چاپ
 بسي تاثر و تاسف بود كه مصدق از شخصيت هاي معتقد به نهضت ضداستبدادي استفاده نكرد واتفاقا يكي جاي

 53از ايرادات آزادي خواهان مترقي به مصدق ، وزرات لطفي قاضي دست آموز و مطيع رضاشاه و رئيس محكمه 
 آن شرايط سخت زندان و گرفتار شدن در دست يك عده نظاميان شقي و نوكر صفت البته دكتر مصدق، در. بودنفر 

در تمام مدتي كه آقاي لطفي وزير «: و عاشق جاه و مقام، حرف ها و اظهارات لطفي را با متانت جواب داد و گفت
چنين عملي از ناحيه شخص من تصور نمي كنم كه ... دادگستري دولت اينجانب بوده اند نسبت به ايشان كمال اعتماد را داشتم

برفرض صدور وقتي خود ايشان اظهار فرمودند از ايشان معذرت طلبيدم ديگر جا ) يعني توهين كرده باشم(صادر شده باشد 
حق اين بود كه تا ساعتي كه كار ما در . نداشت كه با يك دكتر مصدق افتاده اين طور رفتار كنند و چنين بياناتي را بفرمايند

ما خود «:   مصدق در ادامه گفت...ام نشده، از يك ديگر طرفداري كنيم و قدر ايامي كه با هم كار كرده ايم بدانيمزندان تم
  374.»اين گله بنده است ديگر عرضي ندارم.  حاجت تيغ بركشيدن نست-افتادگان مسكينيم

ت و دل به رهبري بسته است كه كار  به حال ملتي كه آن همه در تالش و مبارزه با استبداد و استعمار اسآدمي واقعاً
سوزد و  ميدلش،  اما مي بيند كه همراهان و وزراي مصدقي حتي الفباي مبارزه را هم نمي دانند،را به سامان برساند

 با نهايت .شودهاي جوانان وطن دل مرده ميهاي عاشق و شيدا و خونگيرد و از فدا شدن آن همه جانآتش مي
 كه چرخه كودتا و برنامه ساقط كردن دولت مصدق و برنامه نابودي نهضت ملي 32 ماه تاسف در روزهاي مرداد

ايران به حركت درآمد بود، آن هيئت مديره و كابينه و دولتي كه مي بايست امور مملكت را بطرف اهداف ملي 
سرتيپ تقي . دند با روحيه اي متزلزل هر يك در پي عافيت طلبي بو،سوق و جهت بدهد و مقاومت ملي ايجاد كند

                                           
كتـاب مـذكور     448و   420-418ي اطالع بيشتر به صفحه هاي       برا . 49 و 48و13 ص    ص ،نظامي دكتر مصدق در محكمه    -373
 .اجعه شودمر

   همانجا-374
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وزراي كابينه . رياحي كه در آن روزهاي سرنوشت ساز رئيس ستاد ارتش بود اصوال اعتقادي به نهضت ملي نداشت
هر كه مي خواهد باشد خائن يا ( رعيتي و نظام شاهنشاهي بودند و شاه را -مصدق اكثرا معتقد به سيستم ارباب

 كه در نظر آنها براي آنها فرق نمي كرد كه ماهيت اين شاه) ردم نوكر خارجي يا خدمتگزار م- ظالم يا رئوف-خادم
خدمتگزار اعليحضرت همايوني بود و سلطنت را برابر مشيت الهي به عهده گرفته است، ملي است يا نوكر و 

سرتيپ رياحي نمي خواست افسراني را كه روحيه مردمي داشتند به پست هاي سازماني . انگليس و آمريكاست
 محاكمه سرتيپ رياحي ثابت شد كه فردي است مطيع شاه و ضد توده اي و ضد كارگر و ضد نهضت در. بگمارد

جانم را در اختيار شاه مي گذارم و مقدراتم را به شما اعضاي محكمه نظامي مي سپارم و هر چه فرمان و «: او مي گفت. ملي
 ماه انتظار داشتم جانشين مرا دكتر مصدق تعيين كند چون در روز بيست و چهارم مرداد«: مي گفت. »راي دهيد اطاعت مي كنم

  375.»دل به كار نمي دادم
رئيس . چرا؟ براي آنكه مي دانست ژنرال مك كلور رئيس هئيت مستشاري نظامي آمريكا مخالف دكتر مصدق است

بير و ستاد ارتش كه مي بايست نهضت ملي را از شر دسايس دشمنان نهضت ملي حفظ كند و آنها را با قوه تد
قدرت نيرو مرعوب كند، خود پيشاپيش دل به تسليم و اطاعت و فرار از كار و مسئوليت داده بود و مي گفت فقط 

توده اي ها را بكشيد چون آنها كه با شعار شاه پرستي به خيابان آمده اند در اصل و اساس توده اي هستند كه 
هاي  را القاء مي كرد و چنين رئيس ستادي امور و ادارهكرده اند و به مصدق همين گزارش غلط و دروغ) كاموفالژ(

به چه علتي مي بايست رئيس ركن دوم . مختلف ارتش را بدست سرسپردگان به شاه و استعمار آمريكا سپرده بود
رياحي افكار و عقايد آنها را مي دانست و از . ارتش و دايره تجسس آن، سرهنگ سياسي و سرهنگ پاكروان باشند

مصدق غيرنظامي بود اما سرتيپ رياحي افسران ملي و ضدملي و شاه پرست را مي . ها اطالع داشتسوابق آن
اما سئوال اصلي اين است كه آيا اصوال سرتيپ رياحي خود ملي بود و معتقد به نهضت ملي يا فردي بود . شناخت 

ق و زيركزاده كه معرف او به كه حداقل در ارتش دزدي نمي كرد و دزدي نكردن و دزد نبودن در ارتش براي مصد
مصدق بود، يك امتياز بزرگ بشمار مي رفت و آيا اين صفت دزد نبودن رياحي كافي براي تصدي چنان پست 

 مرداد به هر يك از كالنتري 27 ،كودتاچيان روز «:حساس و تعيين كننده اي بود؟ سرهنگ حسينقلي سررشته مي نويسد
 تومان بدهند و سوار 10 تا 5قد داده بودند تا اوباش هر محل را جمع كنند و به هر يك  هزار تومان وجه ن40هاي تهران مبلغ 

سپس اوباش با فرياد هاي جاويد شاه و مرگ بر .  تومان گرفته اند50 تا 40تاكسي هايي كنند كه هر يك از رانندگان تاكسي نيز 
  376.»ه طرفداري از شاه وارد ميدان شده اندمصدق در خيابان ها جوالن بدهند و اين طور وانمود كنند كه مردم ب

حال سوال اين است، سرتيپ مدبر كه رئيس شهرباني مصدق بود و آن همه سازمان عريض و طويل در اختيار 
 داشت چرا به كار كالنتري ها و رؤساي كالنتري ها  مخفيانه نظارت و كسب خبر نمي كرد و مخالفين مصدق به

بگذريم از اينكه همين سرتيپ مدبر هم از همكاري با مصدق اكراه ! پخش كنندطور گسترده مي توانستند پول 
در هيئت دولت مصدق وضع آن چنان بهم ريخته بود و . داشت و مي خواست هر چه زودتر كناره گيري كند

                                           
  همان كتاب61و نيز نگاه كنيد به ص  59ص   همانجا،-375

 113ص ، 1367چاپ اول  ،خاطرات سرهنگ سررشته -376
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وزراي مصدق آنچنان با شخص مصدق ناهم آهنگ بودند كه مرحوم دكتر مصدق جرات نكرد موضوع كودتا و 
يكي از مسائل . ي آن را و متن فرماني كه سرهنگ نصيري حامل آن بود، براي وزراي خود مطرح كندعلت اصل

اصلي دعوا و بازجويي هاي طوالني از مصدق درمحكمه نظامي همين قضيه بود و مرحوم مصدق نمي خواست 
خره با ترفندهايي اقرار كرد كه  اما باال»وزرايم ترسو و جبون بودند حكم شاه را مطرح نكردم«بطور علني بگويد كه چون 

صالح نمي دانستم اين حكم را علني كنم اوال به خاطر جعلي بودن آن ثانيا ترسيدم كه موجب پريشاني و از هم گسيختگي «
امور شود و اگر به اصالت آن حكم يقين هم مي كردم باز هم ارزشي براي آن حكم قايل نبودم زيرا شاه حق عزل نخست وزير 

 *.» و به ويژه آنكه من داراي اختيارات هستمرا ندارد
او شاه را حاكم مي دانست و چه بسا . اما سخنان دكتر صديقي وزير كشور مصدق برخالف راي و نظر مصدق بود

نظر اكثريت قريب به اتفاق وزراء به استثناي دكتر حسين فاطمي سازش با . وزراي مصدق تابع همين نظر بودند
حتي در اين مورد دكتر سنجابي، زيرك زاده، حسيبي و خليل . اي مراجعت به ايران بودشاه و دعوت از شاه بر

ملكي هم همين نظر را داشتند و البته خليل ملكي ضمنا صراحتا عقيده به كشتار توده اي ها هم داشت و مي گفت 
د، مصدق هم آن را منحله بايد اين سازمان و حزب كه منحله بود و شاه و حكومت ساعد آن را منحله اعالم كرده ان

ها را به زندان بياندازند و سر جايشان بنشاند كه خود داستاني است از شدت كينه ايو غيرقانوني اعالم كند و توده
اما مصدق مي گفت كه حزب توده اي در كار . ايمو عداوت وي با حزب توده ايران كه در جاي خود به آن پرداخته

 وجود دارند مانند خانه صلح و جمعيت ملي ضد استعمار سازمان هايي هستند كه نيست و آنچه احزابي بنام چپ
تذكر اين  نكته مهم الزم است كه . همه اين مطالب در دادگاه مصدق مطرح شد. مشمول آن قضيه غيرقانوني نيستند

و ظهور خليل ملكي و حزب نيروي سوم كه خود را نظريه پرداز حكومت مصدق مي پنداشت تا قبل از بروز 
 مرداد منكر آن بود و اين شايعات را جنگ هاي رواني حزب توده قلمداد كرده بود وشرح داديم كه در 25كودتاي 

 دارپاسخ دكتر خنجي چه گفته بود اما حاال كه كودتا با همه سبعيت و توپ و تانگش ظاهر شده بود و وزراي وفا
 بودند،  مرداد هم همه از افسران گارد شاهنشاهي25به مصدق و شخص مصدق را هدف گرفته و كودتا كنندگان 

باز هم نمي توانست بنويسد كه كودتايي از طرف ارتش ايران و شاه واقع شده و يا توطئه هاي ديگري از جانب 
او مي گفت فقط بايد مواظب حزب توده بود و اگر . مخالفين نهضت ملي و مصدق بروز و ظهور خواهد كرد

حزب توده است، حاال كه قيافه سرهنگ نصيري، سرهنگ اخوي، سرتيپ فرزانگان و كودتايي بشود از طرف 
سرهنگ اسكندر آزموده در روزنامه ها منتشر شده بود، نمي توانست ادعا كند كه اين افسران توده اي هستند و 

ان است به اين عليه مصدق در جري) توطئه هايي( روز قبل در لفافه و جمالت مودبانه گفته بود 15دكتر خنجي كه 
مسعود حجازي در فصل تظاهرات در . خواهي از دكتر خنجي دست داده بودبزرگ نظريه پرداز حالت معذرت

قطعنامه تظاهرات توسط مهندس رضوي قرائت شد «: ميدان بهارستان و سخنراني در باشگاه حزب نيروي سوم مي نويسد
پس از پايان تظاهرات، اعضاي .  از طرف مردم خواسته شدكه طي آن مجازات كودتاچيان و تشكيل شوراي موقت سلطنت

حزب نيروي سوم همراه تعداد زيادي از شركت كنندگان در تظاهرات به صورت راهپيمايي به طرف باشگاه حزب نيروي سوم 
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در اين جلسه بعضي از مسئولين حزب به سخنراني هاي آتشين . حركت كردند و در آن جا جلسه سخنراني برپا گرديد
  و ناصر خدايار كه سابقه عضويت و فعاليت در حزب نيروي سوم نداشت، پشت تريبون قرار گرفت و گفت از هفت *پرداختند

آخرين و جالب ترين سخنران . سال قبل كه فعاليت سياسي را با عضويت در حزب توده آغاز كردم در آرزوي چنين روزي بودم
پراحساس كه به نفع دكتر مصدق كرد، اعالم داشت كه مي خواهد يكي از آن روز خليل ملكي بود او پس از يك سخنراني 

ملكي سپس به طرف دكتر خنجي كه در بالكن حزب، آرام . شخصيت هاي برجسته رهبري حزب را به حاضران معرفي نمايد
 شده بود مقاومت دكتر خنجي كه غافل گير. شاهد سخنراني ها بود رفت و دست او را گرفت و به طرف تريبون سخنراني كشيد

كمي كرد و سپس مقابل ميكروفن رفت و براثر سخنان تحسين آميز ملكي، حاضران به ابراز احساسات نسبت به او 
  اين تجليل از خنجي به يك نوع معذرت خواهي ملكي از توهين و جسارتي بود كه به خنجي در 377.»پرداختند

تاثر و تاسف دارد اين است كه خليل ملكي نظريه پرداز بزرگ اما آنچه جاي . جلسه قبل از رفراندم وارد كرده بود
كه ظهور كودتا و دخالت نظامي از طرف آمريكا و انگليس و شاه را عليه مصدق ديده بود و با معذرت خواهي از 

دكتر خنجي اقرار كرده بود كه توطئه هايي عليه حكومت ملي در جريان است، بجاي آنكه در اتحاد صفوف 
صدق بكوشد و براي نجات حكومت ملي به اصل وحدت ملي روي آورد و تالش كند كه بهترين شيوه مطرفداران 

پس از آن روز خليل ملكي در «و رويه براي شكست امپرياليسم و دربار اتخاذ شود، به نوشته صريح مسعود حجازي 
و تماشا كرد تا شاه پيروزمندانه به   378» مرداد ديگر به محل حزب نيامد و در خانه خود به سر مي برد27 و 26روزهاي 

 .كشور برگردد و بعد از آن وظايف محوله به خليل ملكي ارجاع شود كه خود بحث ديگري است
خليل ملكي از قضايا مطلع بود و مي دانست كه فقط نجات نهضت ملي از راه وحدت ملي و ايجاد جبهه واحد 

حتي به قيمت . ت كنند اما او سخت با اين كار مخالف بودميسر است و الزاما مي بايست توده اي ها در آن شرك
 .نابودي نهضت ملي و دولت مصدق و اين حرف را بعدها طي اعالميه اي رسمي اعالم كرد كه به آن خواهيم رسيد

 مرداد شكست خورد و همكاران و موافقان كودتا كه مستقر و شاغل در ارتش بودند دستگير شدند و 25كودتاي 
در داخل ارتش در پناه ديگر هم قطاران و تحت حفاظت سرهنگ سياسي و سرهنگ پاك روان قرار تعدادي هم 

اما چون عامل اصلي اجرايي كودتا از گارد شاهنشاهي بود، مصدق دستور انحالل گارد شاهنشاهي و اجراي . گرفتند
در خلع سالح گارد و مهر فوري خلع سالح آن را خواستار شد و بيش از همه شادروان دكتر حسين فاطمي تالش 

گارد شاهنشاهي كه محافظت از شاه و كاخ هاي سلطنتي را به عهده داشت، . و موم كردن بيوتات سلطنتي كرد
افرادش تحت قاعده و مقررات ويژه اي انتخاب مي شدند و افراد ساده آن از سربازان دوره ديده استخدام مي 

ودم كه محمدرضا مرا احضار كرد و گفت يك واحد مستقل با نام خاص من سرگرد ب«: ارتشبد فردوست مي نويسد. شدند
. براي حفاظت كاخ شخصي من و محوطه و درب محوطه تشكيل بدهيد ولي نگهباني ساير كاخ ها با همان هنگ گارد باشد
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 بر تمام دوره هاي نظامي، از نظر جسمي فوق العاده قوي باشند وعالوه.  سانتيمتر نباشند180افراد اين واحد از لحاظ قد كمتر از 
اين واحد اونيفورم و عالئم مخصوص داشته باشد كه به فرهنگ ايران باستان . دوره هاي مخصوص كاراته و جودود را ببيند

قرار شد كه اين واحد همگي استخدامي باشند واز . مربوط باشد و در مالقات خارجي ها گارد احترام فقط از اين واحد باشد
اجراي اين دستور در لحظه اول به نظرم كار سنگين و مشكلي رسيد ولي با استفاده از شيوه و .  استفاده كنندحقوق استخدامي

به معاونت خود بود قره باغي ] ارتشبد شد[اولين كارم انتخاب سرگرد عباس قره باغي . مديريت صحيح كار را شروع كردم
 نفر سرباز كافي 300پس از مطالعه مشخص شد كه ... ما با هم بوديم  دائ1315براي من احتياج به تحقيق نداشت زيرا از سال 

قرار شد كه افراد دوره خدمت وظيفه را ديده باشند، از افراد عشاير باشند، حداقل سوم . است كه بايد كادر را نيز بر آن افزود
ده نباشد و زارع و گله دار و كارگر به هيچ وجه شهري نباشند، حرفه شان آلو. ابتدايي و حداكثر سوم متوسطه داشته باشند

 سانتيمتر و هيكل ورزيده باشد، سوابق وي در لشكري كه خدمت كرده و يا در حين خدمت 180قد حداقل . رجحان داشته باشد
معاينه پزشكي دقيق در لشكر مربوطه ). سوابق سياسي و غيرسياسي(است دقيقا بررسي شود و رونوشت آن به مركز ارسال گردد 

ماموريت اين انتخاب به سرگرد عباس قره باغي محول شد و يك افسر هم براي كمك به او داده شد كه در سراسر ... م شودانجا
كشور مسافرت كند و به كليه پادگان هاي نظامي و ژاندارمري مراجعه نمايد و طبق طرح و با دقت كامل كه از خصوصيات 

 30هر واحد به . عزامي قره باغي بي نقص بودند و نتيجه حتي بيش از حد انتظار بودافراد ا... ذاتي او بود ماموريت را انجام دهد
طبق برنامه و دستورات شروع به كار مي كرد، برنامه نگهباني، اعالم خطر، و اطالع مافوق و خالصه . مي رسيد) يك دسته(نفر 

اع سالح ها اهميت خاص داده مي شد و هر روز به آموزش با انو. آنچه كه براي نگهباني كاخ الزم بود آموزش داده مي شد
ورزش هاي گوناگون با وسايل سخت و نيز كاراته و جودو توسط استاد مربوطه جزء آموزش . افراد برنامه تيراندازي داشتند

ن اطالع از تاريخ نظامي و عالئم اونيفورم ايران باستان كه سرلشكر محمود بهارمست رئيس وقت ستاد ارتش از آ... روزانه بود
 2تهيه لباس ها وسيله بهترين خياط نظامي دوز شروع شد و براي هر فرد . دقيق داشت براي افراد عالئم مشخص انتخاب شد

اين لباس ها مخصوص مواقع نگهباني بود ويا مواقع گردش در خيابان ها، تا مردم . دست لباس كامل از كاله تا كفش آماده شد
 ماه پس از دستور محمدرضا گارد آماده شد و بهارمست براساس تاريخ نظامي ايران باستان نام آن 9 ...با اين اونيفورم آشنا شوند

 پرسنل و يك گردان تانك و يك واحد 700اين گارد جاويدان با ... را گارد جاويدان گذاشت كه پيشنهاد كرد و تصويب شد
بدين ترتيب محمدرضا براي ... زينه آن مافوق تصور بود نفر رسيد و ه2000هليكوپتر مجهز شد و توسعه يافت و تقريبا به 

از نظر من بهترين افسر ... حفاظت خود و كاخ هايش تشكيالت وسيعي ايجاد كرد كه بودجه آن بار سنگيني بر دوش ارتش بود
افسري كه . ويراستار اين خاطرات در دنباله همان فصل مي نويسد. (گارد سرگرد ناظر و ديگري اسمش را فراموش كردم بود

عضو ) گارد جاويدان(اين دو نفر از افسران مهم ). فردوست نامش را فراموش كرده است سرگرد عبدالصمد خيرخواه است
  چنين لشكر گاردي كه اعضايش همه از عشاير بودند و ورزيده و قوي هيكل و مغزشان *... 379.»حزب توده هستند

ران باستان و شاهنشاه عظيم الشان و شاه دوستي مطلق را شست و شو شده بود و فقط عشق به شاه و عظمت اي
 مرداد شدند كه ديديم در همان قدم هاي اول با شكست مفتضحانه 25آموزش ديده بودند، مامور اجراي كودتاي 
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روبرو شدند و حاال مي بايست جناب سرتيپ رياحي دستور خلع سالح و انحالل چنين گاردي را كه تا عمق 
افراد همين گارد رل «: سرهنگ حسينقلي سررشته در خاطراتش مي نويسد. ت بودند، اجرا كنداستخوان شاه پرس

 مرداد خلع 26 و 25 و سئوال اصلي اين است كه اگر اين گارد در روز »اصلي را در حفاظت اوباش به عهده داشتند
ن سئوال اساسي سرهنگ  مرداد ميدان دار اصلي شورش بود و به اي28سالح و  منحل شده بود چگونه در روز 

 مرداد وقتي كه من 28بايد اين نكته را اضافه كنم كه چند ماه پيش از كودتاي «: سررشته جواب مي دهد و مي نويسد
مسئول شعبه تجسس ركن دوم بودم و توطئه ربودن قتل مرحوم افشار توس را كشف كردم، همين سرتيپ رياحي مرا از آن 

د و به دژباني منتقل نموده بود، يعني در واقع كمك سرتيپ رياحي كه خود را در پشت شغل حساس در ركن دوم بركنار كر
پس از پايان دو سال زندان، روزي براي رسيدگي به . عظمت دكتر مصدق پنهان كرده بود نكته اي ديگري راهم اضافه مي كنم

او . سرلشكري رسيد در كارگزيني مشغول كار بودافسري به نام پاشائي كه گويا بعدها به درجه . كاري به كارگزيني ارتش رفتم
 مرداد يادداشتي را كه سرتيپ رياحي به منظور انتقال 28ضمن صحبت از گذشته ها و اظهار همدردي گفت اگر ارتش قبل از 

فتاري و شما به يكي از نقاط جنوب ايران به كارگزيني نوشته بود عملي مي كرد و شما به پست جديدتان مي رفتيد ديگر اين گر
 .»البته آقاي پاشائي اين مطالب را از روي حسن نيت و بدون توجه به عقيده سياسي بيان مي كرد. دردسر را نداشتيد

... من عقيده داشتم كه كار خلع سالح گارد جاويدان به درستي انجام نگرفته است«: سرهنگ سررشته در ادامه مي نويسد
زير پست و تلگراف دكتر مصدق، آقاي علي اصغر پارسا نماينده مجلس، آقاي يك روز در حضور مرحوم سيف اهللا معظمي و

بشير فرهمند مسئول راديوي تهران و آقاي غفاري نماينده مجلس و دكتر عالمي وزير كار كه دوره بازداشت و زندان را مي 
 مرداد اصل ماجرا و 28 در در مقابله با چند آشوبگر) ملي مصدق(گذرانديم، ضمن بحث هاي مختلف و علل كوتاهي ارتش 

گفتم روزي كه همه زندانيان در يك اتاق جمع مي شوند، آقاي معظمي در اين مورد . حقيقت قضيه را از من سوال كردند
معموال در يكي دو روز در هفته در منزل يكي از زندانيان نهار آبرومندي تهيه مي شد و به . توضيح بخواهند من جواب بدهم

يك روز آقاي سيف اهللا معظمي همان سوال را از من . همه در يك اتاق جمع مي شديم و غذا مي خورديم. زندان مي آوردند
در پاسخ گفتم اين اوباش نبودند كه به ادارات دولتي حمله كردند و ارتش به آن بزرگي را از اقدام مؤثره بازداشتند، به . پرسيدند

 مقاومتي از زندان به ستاد ارتش بردند، مركز فرماندهي ارتش و ستاد را اشغال منزل مصدق حمله كردند، زندانيان دژبان را بدون
  مرداد همين آقايان روساي ستاد ارتش28كردند و عمال حكومت ملي را ساقط كردند بلكه باعث آن هر ج و مرج در روز 

 را خلع سالح كرده اند و مخالفان بودند كه گزارش نادرست به آقاي دكتر مصدق دادند و ادعا كرده بودند كه گارد سلطنتي
دولت ديگر قادر نخواهند بود با توسل به گارد سلطنتي خود را نشان دهند زيرا هم شاه فرار كرده و هم گارد سلطنتي خلع 

در اين موقع سرتيپ رياحي كه در جمع حضور داشت به گفته هاي من اعتراض كرد و با تاكيد گفت بلي ما . سالح شده است
من كه منتظر همين اقرار سرتيپ رياحي بودم . نتي را خلع سالح كرديم و به دكتر مصدق هم گزارش درست داديم گارد سلط

ايشان گفتند كه من تيمسار كياني معاون ستاد . تقاضا كردم توضيح دهند كه به چه ترتيب گارد سلطنتي را خلع سالح كردند
همان سوال را از تيمسار كياني پرسيدم و از ايشان تقاضا كردم . كردندارتش را فرستادم، ايشان گارد سلطنتي را خلع سالح 

 مرداد من به سعدآباد و 25پس از فرار شاه از تهران در : تيمسار كياني گفت. بفرماييد چگونه گارد سلطنتي را خلع سالح كردند
رفتم به اسلحه خانه دادم تا در انباري اسلحه آنان را از دستشان گ. پادگان باغ شاه رفتم گاردهاي سلطنتي را به خط كردم
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  مجددا *.نگهداري نمايند و اسلحه خانه ها را قفل و مهر و موم كردم و به اسلحه دار سپردم و كليد را به ستاد ارتش آوردم
شنيديد كه آقايان : به حضار در اتاق گفتم . گفتند همين، خلع سالح را انجام دادم. پرسيدم چه كاري غير از اين انجام داديد

اين حرف من به ايشان برخورد و گفتند شما اگر به جاي من بوديد چه كار ديگري عالوه ! ايشان چگونه خلع سالح كرده اند؟
بر اين انجام مي داديد؟ پاسخ دادم اين كاري كه شما در آن روز انجام داديد كاري است كه روزانه هر فرمانده دسته يا ستوان 

اين در حقيقت خلع سالح نبوده بلكه كار روزانه يك گروهبان يا ستوان . د يا گروهبان، انجام مي دهداعم از اينكه افسر باش
بدين طريق كه بعد از برگشت سربازان از خدمات صحرايي فرمانده گروهبان يا دسته از . روزهاي خدمات صحرايي است

ه ها يكايك اسلحه ها را از دست سربازان گرفته به گروهبان آنها را در جلو اسلحه خانه به صف كرده پس از بازديد اسلح
آقاي معظمي گفتند آقاي . اسلحه دار تحويل مي دهد و اسلحه دار نيز در انبار را بسته و مهر كرده به دفتر همان گروهان مي برد

 ها را تحويل اسلحه سررشته شما بفرماييد اگر جاي ايشان بوديد چگونه خلع سالح مي كرديد؟ پاسخ دادم پس از اينكه اسلحه
خانه ميدادم دستور مي دادم فورا از يكي از زاغه هاي مهمات تهران كاميوني بيايد واسلحه موجود در اسلحه خانه گارد را 

بعد دستور مي دادم از اداره موتوري چند . تحويل بگيرد و به زاغه ها ببرد و از دسترسي مجدد سربازان گارد سلطنتي دور كند
دازه گنجايش گارد به محل بيايد و سربازان خلع سالح شده را سوار كند به فرماندهان آن سربازان دستور مي دادم كاميون به ان

فورا به سمت كرج و قزوين حركت نمايند و به محض رسيدن به قزوين ورود خود را اطالع دهند و سپس از آنان مي خواستم 
ن به زنجان دستور مي دادم به ميانه و تبريز و مهاباد بروند و عده خود را به پس از رسيد. ماموريت خود را تا زنجان ادامه دهند

ادامه دادم . يكي از ادارات راهسازي معرفي كنند و به كمك استانداري و فرمانداري محل به تعمير و مرمت راهها مشغول شوند
 گارد از آسايش گاهها خارج شدند، قفل در  مرداد عليرغم گزارش خلع شدن گارد سلطنتي به دكتر مصدق، سربازان28در روز 

اسلحه خانه را شكستند ، مسلح شدند، به خيابانها ريختند و با دادن شعار جاويد شاه اجامر و اوباش را در حمله به ادارات 
 مسرتيپ رياحي پس از شنيدن گفته هاي من شايد متوجه شد كه با اين ندان. دولتي و ارتشي و موسسات ملي تشويق كردند

براي اينكه در آينده جلوي زبان مرا در افشاي شاهكاريش بگيرد، در كتاب . كاري هايش چه ضربه اي به جنبش ملي زده است
افراد گارد شاهنشاهي زير نظر سرتيپ كياني، سرهنگ سررشته و :  اظهار مي دارد403در صفحه ) جنبش ملي شدن نفت ايران(

اگر منبع اين ادعا سرتيپ رياحي باشد، بايد گفت كه ايشان با مطرح . سالح گرديدندآباد خلع  سرگرد مويد در باغ شاه و سعد
ز آنچه كه در آن روز در زندان از من شنيد انتقام خود را بگيرد و مرا جزو خلع سالح  خواسته است پس ا) سررشته(كردن نام 

  380.»كنندگان به شمار آورد
وال سرهنگ نجاتي چنين ادعايي كرده است و سرهنگ نجاتي حقيقت امر اين است كه سرتيپ رياحي در پاسخ س

كتاب خود را از طريق نامه نگاري به كساني كه در ايام حكومت مصدق سمتي داشته اند استعالم كرده و آنها را 
بعنوان سند در كتابش نقل كرده است بدون آنكه در پي تحليل و بررسي صحت و عيار راست و دروغ آن نامه ها 

تيپ رياحي در آن نامه خود را بزرگ ترين مدافع حكومت مصدق خوانده است در حالي كه اسناد ديگر سر. باشد

                                           
  بنا بر مداركي كه بدست آمده است، خلع سالح گارد جاويدان فقـط               ! به دست گربه سپرده بودند      ايشان در واقع گوشت را     -*

براي اطـالع بيشـتر نگـاه       . شامل افراد وظيفه بود و اسلحه آن گردان هم تحويل سرهنگ دادستان شد كه خود از كودتاچيان بود                 
 ميرجاللي و دريادار نصير زند و سرهنگ شاهقلي          كتاب محكمه نظامي مصدق و اظهارات سرلشكر       784 و   783كنيد به ص ص     

 .1332 مرداد 28 الي 25در مورد خدمات سرتيپ رياحي در تثبيت و تسهيل كودتا و همراهي سرتيپ رياحي با كودتاچيان از 
  ، خاطرات سرهنگ سررشته129تا126 نقل به تلخيص از ص -380
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حتي عده زيادي از . و اقارير و اظهارات سرتيپ رياحي در دادگاه حكايت از سستي و ندانم كاري ايشان دارد
كرده اند و سقوط مصدق و تاريخ نويسان نهضت ملي سرتيپ رياحي را مقصر و همكار مخفي كودتاچيان اعالم 

سرهنگ سررشته مدعي است كه . توسعه كار اوباشان را در نتيجه كارهاي ضد و نقيض سرتيپ رياحي دانسته اند
زنداني شدن تيمسار رياحي فورماليته بوده است و حتي در موقع آزادي مبلغ قابل توجهي از شاه توسط سرهنگ 

  381.زيبايي بعنوان پاداش دريافت كرده است
از طرف شاه دو دختر «: نويسدتي سرهنگ سررشته كار بي اعتمادي به سرتيپ رياحي را به آنجا مي رساند كه ميح

سرتيپ رياحي بخرج دربار به سوئد اعزام شده اند و اغلب شب ها رياحي با تيمسار ايادي دكتر مخصوص شاه ديدار داشته 
 ايادي دكتر مخصوص شاه با سرتيپ رياحي و خود من سرتيپ«زيركزاده هم در خاطرات خود مي نويسد كه . »است

 و آزادي خود را مديون زحمات سرتيپ ايادي مي داند و روابط صميمانه خود را با »دوستي صميمانه اي داشته است
  382.او شرح مي دهد

 آن  مرداد نكرد شكي در26/27/28بهر حال در اين كه سرتيپ رياحي همتي در خنثي كردن توطئه هاي سه روزه 
 نيست و حاال اينكه همدست كودتاچيان بوده است، سند معتبري تاكنون بدست نيامده است و تجزيه و تحليل

اقدامات رئيس ستاد و سخنانش در دادگاه اين ظن قوي را تا مرحله اقرب به يقين ثابت مي كند كه سرتيپ رياحي 
ر تلگراف خود به مهندس بازرگان نخست آنكه سرهنگ مصور رحماني د با . در فكر سازش و تسليم بوده است

وزير موقت از انتصاب سرتيپ رياحي به سمت وزارت دفاع به سختي انتقاد كرده است و اورا از عوامل مهم 
اما .  مرداد مي داند، سرتيپ رياحي خود منكر آن اتهامات است و خود را به مصدق وفادار مي داند28كودتاي 

اه انجام نداده است و شور و شوق و همت و نصرتي به دفاع از دولت و آنچه كه مسلّم است عملي برضد ش
از توطئه هاي افسران ضدمصدقي در آن . تالش نكرد تا شورش اوباش بخوابد و خنثي شود. مصدق ابراز نداشت

در دادگاه هم جز تملق به شاه سخني . روزهاي حساس يا بي خبر ماند و يا غمض عين كرد و تجاهل العارف نمود
 .نگفت و گاه عليه مصدق هم اظهاراتي كرد

او در دادگاه خود را مبرا از هواداري و حمايت مصدق اعالم كرد و همه كارهايي كه در ارتش راجع به دعاي 
صبحگاه و شامگاه در مورد حذف نام شاه شده بود به گردن مصدق انداخت و عالوه بر آن مدعي شد كه به مصدق 

اما او توجه نكرده است و دستور اكيد در اجراي . اي اين تصميم عواقب بدي داردهم هشدار داده است كه اجر
 مرداد دل به كار نمي دادم و هر آن 24از روز «: سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش كه مي گفت! حذف نام شاه داده است

                                           
   همان كتاب130 و129 مراجعه شود به ص -381
 در  زادهزيـرك (. 145 و   144 كتاب سرهنگ سررشته و نيز رجوع شود به خاطرات زيركـزاده ص              131ه ص    رجوع شود ب   -382

 ماه زنداني شد و بعد به راحتي آزاد شد و به ثـروت رسـيد و        6اثر همين روابط صميمانه با سرلشكر دكتر ايادي فقط در حدود            
لي مورد بغض و عناد شاه بـود كـه شـرح مـاجرا را در                 در حالي كه مدعي است خي      . به آمريكا رفت و به سالمت زيست       سپس

 اما همه اين مخالفت هاي دربار و ارتش با زيركزاده مولود اوهام او بود كه كمك سرلشكر ايادي در رفـع آنهـا                     .كتابش مي دهد  
  .)بسيار موثر شد
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 را در متينگ ميدان بهارستان  مهندس احمد زيركزاده هم كه مردم 383.»منتظر بود كه مصدق جانشيني براي او اعالم كند
 مرداد با حرف هاي بي محتوا و آبكي مشغول كرده بود، حاال ديگر چه كسي مي بايست مردم را به 25در روز 

در خانه مصدق و جلسه هيئت دولت ! مقابله با شورش و توطئه هايي كه عاليم آن ديده مي شد تجهيز مي كرد؟
دعوت از شاه به مراجعت به ايران و يا استمزاج از  ايت تصميم آن،هم مي دانيم، جز حيرت و سرگرداني كه نه

اعليحضرت درباره چگونگي تشكيل شوراي سلطنت بوده است كاري اساسي براي نجات نهضت ملي صورت نمي 
سفسطه گران كه ذهنشان از ! حاال در اين ميان كدام حزب و سازماني مي توانست به تنهايي اقدام كند؟. گرفت

جوئي رسيده بود، مي گفتند سازمان نظامي ناد با حزب توده ايران انباشته شده و بحد بيماري بهانهضديت و ع
حزب توده با آن كادر نظامي فراوانش بايد به ميدان مي آمد و همه اعضاء و افراد سازمان جوانان حزب توده هم با 

اما يك .  اختيار دكتر مصدق مي گذاشتهمه توانشان مي بايد به صحنه مي آمدند و حزب همه امكاناتش را در
قسمت معادله و برنامه را كه موافقت دكتر مصدق بود در نظر نمي گرفتند چه آنكه دكتر مصدق مي گفت بر اوضاع 

مسلطم و احتياجي نيست كه از امكانات حزب توده استفاده كنم و اگر حزب توده بدون حمايت علني و 
 ارتش و 2يدان مي آمد از ناحيه سرتيپ رياحي و سرتيپ سياسي رئيس درخواست مشفقانه از طرف مصدق به م

) كاموفالژ( نفر با كودتاچيان ارتباط مستقيم داشتند، حزب را متهم به 2سرهنگ پاكروان رئيس دايره تجسس كه هر 
 آيا راهي جز صدور اعالميه وحدت و هم آهنگي از جانب. مي كردند و حكم قتل عام حزب توده صادر مي شد

مصدق راه معقوالنه تري به نظر مي رسيد؟ حزب توده ايران اگر تحت عنوان هواداري از مصدق به ميدان مي آمد 
 مرداد اعالم راه پيمايي و مقابله با اوباش مي كرد همان ستاد ارتش مصدق مي گفت حزب توده تحت 28و در روز 

پس همه را بكشيد و . ه قدرت را بدست بگيردكرده است ك) كاموفالژ(شعار مصدق خواهي پنهان شده است يعني 
اين عين گفتار صريح سرتيپ رياحي در محكمه نظامي است و ما همه اسناد آن را در صفحه هاي آينده بنظر 

 .خوانندگان مي رسانيم
 

                                           
يپ آزموده از اقارير سـرتيپ     در مورد تنظيم بخشنامه حذف نام شاه در صبح گاه و شام گاه سرت              . 59 محكمه مصدق، ص     -383

پـس از تنظـيم     : متهم در اولين جلسه بازجويي اقرار به تنظيم بخشنامه بـاال نمـوده و مـي گويـد                 «: رياحي چنين اظهار مي دارد    
موضوع را براي دكتر مصدق كه مقام مسئول وقت بود تشريح كردم و ايشان دستور دادند بخشـنامه صـادر شـود و پـس از آن                           

ه امرا زير نظر مستقيم دكتر مصدق بودند و من شخصا پيش بيني مي كردم كه اين دستور اثرات فوق العاده بـد  تشريح مي كند ك 
 .»و ناگواري در روحيه افسران و سربازان خواهد داشت و من  خود را مسئول نمي دانستم و مصدق مسئول بود
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 جلسه هيئت دولت پس از ابالغ فرمان عزل مصدق -4
قبل از ورود در موضوع مي خواهم چند كلمه در مورد بيگناهي همكاران خود به عرض «: مصدق در دادگاه اعالم كرد

 مرداد 25غير از عده اي از وزيران كه صبح روز . آقايان همكاران من چون دستخط ملوكانه در هئيت دولت مطرح  نشد. برسانم
 .» بودندبه اتاق من آمدند سايرين بي اطالع

 اتفاق آنها زيرا مصدق با همكاران و وزرايي سروكار داشت كه اكثريت قريب به. مسئله اصلي و اساسي همين است
شاه دوست، معتقد به نظام سلطنتي و ضد كمونيست و طرفدار كامل آمريكا بودند واگر اطالع مي يافتند كه شاه 

ر كرده است، شيرازه كابينه از هم پاره مي شد و درد حكم عزل مصدق و انتصاب زاهدي را به نخست وزيري صاد
آن از مجلسي كه مصدق ساخت و اين از هيئت دولتي كه براي نهضت ملي تشكيل داد . بزرگ در همين مسئله بود

و آن از رئيس ستاد ارتش و نيروي مسلحي كه مي بايست بازوي اجراي نهضت ملي باشد و آن هم احزابي مانند 
 نيروي سوم و شخصيت هاي ملي كه مي بايست در مقابل حمله و هجوم استعمار و عوامل حزب ايران و حزب

نوشتيم دكتر عبداهللا معظمي قهر كرد و به گلپايگان رفت، سنجابي درد شكم .داخلي او و در برابر مشكالت بايستند
م به خانه رفت و از گرفت و در متينگ حاضر نشد، زيرك زاده حرف هاي آبكي و بي محتوا زد و  خليل ملكي ه

نظرها محو شد و حاال مصدق مانده بود با يك عده اعضاي كابينه اي كه شديدا ترسو و معتقد به شاه و رئيس 
رفتن از ستادي كه اگر نگوييم همدست علني كوتادچيان بود، حداقل بي تفاوت به نظر مي رسيد و منتظر در 

اما ملت اراده ايستادن در مقابل . در حال فرار و خانه نشيني بودمسئوليت و آن رئيس شهرباني بنام سرتيپ مدبر كه 
آقا دارند اينها را «مصدق فرياد مي زد . استعمار را داشت و در خيابان ها و ميدان هاي شهر آماده جان فشاني بودند

. مي توانند از خود شان دفاع بكنندآقاي رئيس اين آقايان ن. محكوم مي كنند، آنها گناه ندارند، آقا اين بيچاره ها اطالع نداشتند
آقا . آقاي سرتيپ رياحي مي آيد ساكت مي نشيند، آقا ايشان با من دوست هستند هر چه بگويم قبول مي كند آنها تقصير ندارند
 بله من آدم خائني بودم؟ آقا من آدم متمردي بودم؟ آنها دستخط را نديدند شما مي گوييد من دستخط را ديدم چرا اجرا نكردم ؟

  384.»اگر ثابت كنم كه دستخط را به حق اجرا نكردم اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست. من اجرا نكردم
نوشتيم كه وزراي دكتر مصدق اكثرا دردادگاه عليه او حرف زدند تا جايي كه دكتر مصدق در پاسخ حرف هاي 

 385.»ن نيست حاجت تيغ بركشيد-ما خود افتادگان مسكنيم«: لطفي وزير دادگستري گفت
ي را در چنگال دژخيمان نظامي داين كالم مصدق و شعري كه در نهايت حزن و اندوه خواند اوج استيصال رادمر

مي رساند كه به راحتي مي توانست با كمك همه ملت ايران از آن مصيبت و استيصال رهايي يابد و زحمات ملتي 
ار وحشتناكي كه يك مشت افسران، درنده خوي گارد همه كشت را در راه رسيدن به استقالل به هدر ندهد و آن

سقوط حكومت ملي مصدق ددمنشان و ساديست . به وجود نيايدشاهنشاهي در حق جوانان وطن مرتكب شدند، 
درنده . هاي درنده خويي چون سرهنگ زيبايي و سرتيپ تاج بخش و تيمور بختيار را به ملت ايران مسلط كرد

موده به پرونده سازي عليه مردان و زنان ايران دست زدند و زير وحشتناك ترين خوياني كه تحت نظر سپهبد آز
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عالقه و  عشق به شاه و نظام سلطنتي كه دكتر صديقي ها و . شكنجه ها جوانان وطن را كشتند و نابود كردند
 .مهندس رجبي ها و اكثر وزراي مصدقي به آن مبتلي بودند، نهضت ملي را به شكست كشاند

 اهانت ها ق در محاصره يك عده لمپن هاي سياسي و افسران شيفته جاه و مقام و درجه و مدال بدتريندكتر مصد
را شنيد و آن افسران مست و داروغه هاي سياه مست در حق ملت ايران و شخص مصدق و كارگران و 

كمه بدوي و مطالعه جريان محا. هاي شرم آوري شدندروشنفكران عدالتخواه و مترقي ايران مرتكب جنايت
 .تجديدنظر دولت مصدق در دادگاه هاي نظامي حقايق و علل شكست نهضت ملي ايران را فاش مي كند

 28 مرداد تا 25مصدق چون به روحيه وزراي خود واقف بود حكم عزل را مطلقا در جلسه هيئت دولت از روز 
 به همان نسبت درجه حمايت وزراء اما خبر عزل مصدق و انتصاب زاهدي كم كم منتشر شد و. مرداد مطرح نكرد

و وكالي فراكسيون نهضت ملي كمتر مي شد و تالش براي كناره گيري مصدق از طرف وزراء منتقد كابينه بيشتر 
.  عجب آنكه در آن شرايط مرگ و زندگي دكتر مصدق به هيچ وجه درصدد مقاومت عليه توطئه گران برنيامد. شد

 مرداد با شكست مواجه شده است و عاملين آن دستگير و زنداني 25كودتاي اگر بگوييم كه تصور مي كرد، چون 
شده اند پس رفع خطر شده است، خوش باوري و سطحي نگري در حق او روا داشته ايم و اين قضاوت منصفانه 

 مي فرار شاه از تهران و پناهنده شدن به بغداد. او خود از خطرهاي آينده در انديشه بود. اي نيستو محققانه
توانست منشاء مفاسدي باشد و مصدق، به ويژه دكتر فاطمي احساس خطر مي كردند و تالش فاطمي براي انحالل 

 25در همان روز .  مرداد روزنامه باختر امروز نمايان است28 و 27 و 26سلطنت از طريق رفراندم از شماره هاي 
خدابنده لو به مالقات دكتر مصدق رفتند و حتمي مرداد از طرف جمعيت ملي مبارزه با استعمار آقايان قدوه و 

 را يادآوري كردند و پيشنهاد مسلح كردن طرفداران دكتر مصدق را دادند اما مصدق اعالم كرد به  مجددالوقوع خطر
از طرف «: به نوشته كيانوري. اوضاع مسلط است و نگراني ندارد جريان عادي كابينه هم حكايت از اين امر داشت

در خاطرات [. ت ملي مبارزه با استعمار را كه محمدرضا قدوه در آن شركت داشت نزد دكتر مصدق فرستاديمحزب، جمعي
سروان ايرج داورپناه كه از محافظين دلسوز و عالقمند به مصدق بود، حضور اين هيئت در خانه مصدق تاييد شده است و فقط 

 مراجعت از اين ديدار گزارش آن را كه از مصدق تقاضا شد قبل  قدوه پس از] 386.مستند به خاطرات زنده ياد كيانوري نيست
از همه اعالميه كوتاهي داده شود و مردم به مقابله با كودتاچيان و اوباش فراخوانده شوند و يكي از واحدهاي نظامي مورد 

يان وارد عمل شوند، به هيئت اعتماد مقداري اسلحه در اختيار جمعيت بگذارد و اجازه داده شود كه آنها مسلحانه عليه كودتاچ
هاي در تلفن دوم دكتر مصدق به من گفت فرمانده. مصدق به آنها جواب داد امكان ندارد. اجرائيه حزب توده ايران تقديم كرد

نيروهاي نظامي همه به من اطمينان دادند كه از ناحيه ارتش هيچ خطري نيست و جرياني در شهر مي گذرد كه به زودي خاموش 
وقتي به آقاي دكتر مصدق گفتم آقاي دكتر از واحدهاي ارتش خبرهاي نگران كننده مي . نبايد نفت روي آتش ريخت. مي شود

فرماندهان مورد اعتماد مصدق چه كساني بوند؟ سرتيپ تقي رياحي رئيس ستاد ! مصدق گفت اينها همه پانيك است. رسد
ندارمري، سرتيپ دفتري خواهرزاده دكتر مصدق رئيس شهرباني، ارتش، سرتيپ محمود اميني خاله زاده دكتر مصدق رئيس ژا
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تنها كسي كه راساً حركت كرد سرهنگ ممتاز بود كه .  زرهي اينها كوچكترين حركتي نكردند2سرهنگ شاهرخي فرمانده تيپ 
   387.»رياست گارد محافظ را شخصا بدست گرفت

به عقيده من كليه تيپ «:  سرهنگ سررشته كه مي نويسداين سخنان زنده ياد دكتر كيانوري مطابقت دارد با اطالعات
هاي مستقر در پادگان هاي تهران به حكومت ملي آقاي مصدق وفادار بودند اگر چند درجه دار و افسر از روي احساسات 

ه اي نبود كه كوركورانه يا تبليغ هاي رايج دربار يا به سبب عدم تشخيص و خشكي مغز طرفدار شاه بودند، تعداد آنان به انداز
من به سبب حضور مستقيم در وقايع، شاهد . بتوانند با حضور در صحنه يا با اظهار عقيده به نفع سرلشكر زاهدي كمكي كنند

اگر سرتيپ تقي رياحي . عالقمندي و وفاداري درجه داران و افسران جوان به آقاي مصدق در مبارزه با استعمار انگليس بودم
داليلي كه ارائه خواهم كرد با كودتاچيان همكاري نكرده بود، مسلما سرلشكر زاهدي و دار و دسته رئيس وقت ستاد ارتش با 

 مرداد واحدهاي زير 28در روز .  مرداد جرات نمي كردند از النه خود بيرون بيايند25 مرداد نيز مانند روز 28آنچناني اش روز 
 2 تيپ -2به فرماندهي سرهنگ ستاد علي پارسا در مهرآباد   كوهستاني 1 تيپ -1: در پادگان هاي تهران مستقر بودند

 تيپ يك زرهي به فرماندهي سرهنگ ستاد رستم نوذري -3كوهستاني به فرماندهي سرهنگ ستاد عزت اهللا ممتاز در جمشيديه  
 رفدار شاه بودنداگر اين واحدها ط.  زرهي به فرماندهي سرهنگ ستاد ناصر شاهرخي در پادگان جي2 تيپ -4در پادگان قصر  

 مرداد به جاي فرار به بغداد آن هم با آن كيفيت به ميان يكي از اين واحدها نرفت و در پناه آن واحدها به 25چرا شاه در 
  388.»سلطنت موروثي خود ادامه نداد

در اظهارات آنها . حقيقت ماجرا آن است كه دكتر مصدق با هيئت وزرايي كار مي كرد كه همگي شاه پرست بودند
اغلب نمايندگان فراكسيون نهضت، درباري و طرفدار نظام . دادگاه نظامي حكايت از سرسپردگي آنان به شاه دارد

توده مردم با سلطنت پهلوي چه پدر و چه پسر با توجه به آن خيانت و جنايتي كه در حق مردم . سلطنتي بودند
 مرداد كاسه صبر و تحمل مردم را لبريز كرد 25 كودتاي ايران كرده بودند و از دربار هرزه اش كامال متنفر بودند و

گارد سلطنتي جاويدان . و بطرف مظاهر و نماد آن ديكتاتوري ها و استبداد كه مجسمه ها باشند، هجوم آوردند
حمله و هجومي كه مردم به مجسمه هاي . منحل شد اما تقسيم نفرات آن در بين واحدهاي ارتشي ناقص بود

ا كردند و آنها را با همه توان و كوشش خود بزير افكندند، جامعه را در جو مبارزه عميق و رضاشاه و محمدرض
بنيادي با اصل سلطنت فرو برد و روح جمهوري خواهي را در آنها زنده كرد و همه احزاب مترقي و روشنفكران 

ت آزادي نخشب از عدالت خواه و مردمي حتي بدنه حزب نيروي سوم خليل ملكي و بدنه حزب ايران و جمعي
مصدق مي گفت چون قسم به قرآن خورده ام . سلطنت و نظام سلطنتي بيزار شدند و همه خواهان جمهوري بودند

و پشت قرآن را به وفاداري از شاه امضاء كرده ام برخالف سوگند عمل نمي كنم و خواهان جمهوري نيستم و به 
ولي كابينه اش سخت . جسمه ها با مردم هم عقيده بودتشكيل شوراي سلطنت عقيده دارم اما در ساقط كردن م

ليكن در . مخالف اين كار بودند و اين خود مستمسكي شد براي سرتيپ آزموده تا مصدق را بكوبد اما موفق نشد
اين مورد سخناني از وزير كشور غالمحسين صديقي شنيده شد كه موجب خجالت همه اعضاي جبهه ملي است و 

 . ديقي را هو كردشخص مصدق هم دكتر ص
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ار مساز تي... خاطر رياست محترم دادگاه استحضار دارند كه بنده در دولت جناب آقاي دكتر مصدق سمت وزارت كشور داشتم
 مرداد 25 بعدازظهر روز 8چند دقيقه به ساعت .  مرداد به من اطالعاتي بدهند25رئيس شهرباني كل خواستم كه درباره متينگ 

به وسيله تلفن به من خبر دادند كه در متينگ مطالب و سخنان ناهنجار و نامطبوعي گفته شده است و نيز مانده بود كه ايشان 
اطالع دادند كه همين ساعت جماعت عذر مي خواهيم جمعي از متينگ دهندگان به ميدان سپه رفته اند و شعارهايي مي دهند 

آقاي مصدق نخست وزير رسيديم و از نظر رعايت سياست  بعدازظهر به خدمت جناب 8بنده ساعت . كه بسيار زننده است
انتظامي كشور در حدودي كه مسئوليت آن به من تعلق مي گرفت به جناب معظم له عرض كردم كه تشكيل اين اجتماعات و 

مقاصد اظهار اين مطالب و دادن شعارها براي اخالل گران كه هميشه مترصد استفاده از اوضاع و احوال و پيش بردن نقشه و 
اجازه مي خواهم از رياست محترم دادگاه عرض كنم كه ... خود هستند از جهت حفظ انتظامات در شهرها خطرناك و نابجاست

بنده عالوه بر سمت وزارت كشور كه داشته ام به داليل مختلف با اين كار پايين آوردن مجسمه ها مخالف بودم زيرا اوال شغل 
 و نگاهداري و... ار ملي را ايجاب مي كند ثانيا عضو هيئت موسسان آثار ملي هستمدائمي و رشته تدريس من صيانت آث

به اين مالحظات من به رئيس شهرباني گفتم كه از اين عمل جلوگيري كند و نتيجه اقدام را به خود . نگاهباني مفاخر و ماثر ملي
ن كردند كه جمعي از مردم آشوب گر قصد تخريب مقبره در ساعت يازده و نيم تقريبا بار ديگر ايشان به من تلف. من اطالع دهد

حقيقت مطلب اين است كه من از اين خبر چنانكه رئيس شهرباني وقت گواه و شاهد اين مدعا است . اعليحضرت فقيد را دارند
 به هر بي احترامي به مقبره اعليحضرت فقيد بي احترامي به حرم حضرت عبدالعظيم است و... بسيار متعجب و متالم شدم

  389.صورت دستور دادم از اين كار ناشايسته جلوگيري كنيد
اين وزير كشور دكتر مصدق آنچنان در شاه پرستي غلّو مي كرد كه هيچ غالم بچه درباري نمي توانست به اين 

اما «: دكتر غالمحسين صديقي در مقابل مصدق از اين حد هم باالتر رفت و مدعي شد. خوبي از شاه تجليل كند
ه رياست محترم دادگاه راجع به مخابره تلگراف در روز بيست وپنجم فرموده اند بدون پيرايه با كمال صداقت عرض مي كنم آنچ

كه من از آن به هيچ وجه اطالع نيافتم خبر روز بيست و هفتم يعني روز بعد و اما متن تلگراف را صريحا عرض مي كنم نخوانده 
ادستان محترم ارتش اطالع حاصل كردم هنگامي كه از من بازجويي مي فرمودند بسيار متاسف ام و از مفاد آن به وسيله تيمسار د

آغاز كننده تاريخ  كشور من است يعني تاريخ كشور من با  زيرا براي من كلمه شاه . هستم كه چنين تلگرافي مخابره شده است
. لت است به نام نامي شاهان و شاهنشاه خوانده مي شودنام شاهان شروع مي شود و كارنامه ملت ايران كه سند پرافتخار اين م

يعني در عصر اسـاطير و داستـاني هم حمـاسه ملي ما نـام شـاهان را كه مظهر و ممثل كردار و سيرت اين ملت پرافتخار است 
 390.»كندمعلوم و معين مي

هم در زماني كه عصر ديكتاتوري اين همه مداحي و مداهنه به شاه و شاهنشاهان از يك وزيركابينه نهضت ملي آن 
رضا شاه و همدستي او و پسرش را با استعمارگران در متن نهضت ملي و قبل از آن، بسياري از مردان و زنان اين 

 ماه دولت ملي مصدق صدمات و ضربات و جنايت و خيانتي كه به ملت ايران و 28كشور ديده اند و در همان 
 بود، فوق العاده موجب خشم ملت ايران شده و بيش از همه براي دكتر شخص مصدق، محمدرضا شاه وارد ساخته

شنيدن اين واقعا . مصدق ايجاد خطر كرده بود و حاال اين سخنان مداحي و چاپلوسانه در حضور او اداء مي شد
تاريخ و بايد در ) خنده شديدحضار(ايشان معلم تاريخ هستند «: مداحي سخت طاقت فرسا بود كه مصدق در پاسخ گفت
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و ) خنده حضار. (بنده هم دكتر حقوق حاال هرچه حساب مي خواهيد حساب كنيد : با طعنه و طنز فرمودند. اظهارنظر بكنند
خود آقا كه از . باالخره يك دكتري هستم به هر حال راجع به مجسمه ها در بازپرسي در اين دادگاه مطالبي عرض كرده ام

ديگر تصور نمي كنم تكرارش ضروري باشد چون خودتان كه .  داريد كه چه عرض كردمنظريات بنده در مرحله بازپرسي اطالع
   اما براي آنكه نظر مصدق را درباره مجسمه ها خوانند گان عزيز بدانند الزم است عين 391.»به سابقه مسبوق هستيد

 فقيد و ليحضرتگفته هاي زنده ياد دكتر مصدق در برابر يقه دراني سرتيپ آزموده كه چون مجسمه هاي اع
يافت و  مرداد نجات 28شاهنشاه بزير افتاده اند پس استقالل ايران در خطر انهدام بود كه با رستاخيز ملت در روز 

صبح دوشنبه اول وقت به اينجانب خبر «: از اين ترهات كه داد سخن مي داد، دكتر مصدق در نهايت صالبت گفت
من تا ظهر توجهي به اين مسئله نداشتم ولي بعد . يد را هر جا هست بردارندرسيد كه احزاب چپ خيال دارند مجسمه شاه فق

متوجه شدم اگر احزاب چپ اين كار را بكنند براي ما ايجاد محظور خواهند كرد يعني مردم به ما خواهند گفت كه اگر شما با 
در اين . اوريد در محل هاي خود بگذاريداحزاب چپ موافق نيستيد بايد اين مجسمه شاه فقيد را كه احزاب چپ برداشته اند بي

 .صورت اگر ما مجسمه ها را كار مي گذاشتيم براي ملت حيثيتي باقي نمي ماند
زيرا شاه فقيد را انگليسي ها در اين مملكت به سلطنت رساندند و وقتي هم كه خواستند اين شاه با عظمت و اقتدار را به وسيله 

اين پادشاه قبل از اينكه سركار بيايد ديناري نداشت و وقتي كه از مملكت رفت غير از . دو مذاكره در راديو از مملكت بردند
اين پادشاه ابقاء به جان و مال كسي .  ميليون تومان به دست شاه فعلي داد58پول هايي كه در بانك لندن وديعه گذارده بود 

از آنها را در جرايد ببيند بر طبق اوراق رسمي ثبت اسناد  رقبه از امالك مردم را بدون آنكه كسي اعالن ثبت يكي 5600نكرد و 
آيا اگر مليون مملكت و مردم وطن پرست مي آمدند اين مجسمه ها را كه احزاب چپ برده بودند مجدد . به ملكيت خود درآورد

 كه آن اشخاص هم برپا مي كردند اينها در دنيا شرمنده و سرافكنده نمي شدند؟ ملتي به مجسمه اشخاص احترام مي گذارند
شاه فقيد براي اين مملكت ارزشي قائل نبود كه ملت ايران مجددا مجسمه هايي كه خود او در . براي ملت ارزشي قايل باشند

  392.»زمان سلطنت به كار گذارده بود به كار گذارند
 از. جار كردنداز نطق شادروان فاطمي اظهار انز. وزراي مصدق از صدور فرمان شاه اظهار بي اطالعاي كردند

سخنان مهندس رجبي از . صدور فرمان انتصاب زاهدي اظهار بي اطالعي كردند و همه شاه پرست دو آتشه شدند
او خيلي اظهار شادماني كرد كه حكومت مصدق ساقط شده و اكنون در زندان است و سرتيپ . همه زننده تر بود

است و سخنان وزير كابينه مصدق قند در دلش آب مي آزموده هم از رجبي معذرت خواست كه او را زنداني كرده 
  مشاهده و مطالعه رفتار وزراي مصدق در دادگاه و آنچه در 393.كرد و سرتيپ آزموده با دمش گردو مي شكست

 مرداد از رويه و رفتار دولت مصدق ديده شد و آثار باقيمانده 28 مرداد تا شورش اوباش در 25 روز از كودتاي 4
كند اين كابينه نمي توانست با امپرياليسم تعيين كننده و نحوه رفتار دولتمردان مصدقي ثابت مياز آن روزهاي 

مصدق تنهاي تنهاي بود و در آن تنهايي از احزاب ملي هم كمك نخواست و كمك حزب توده ايران را . مبارزه كند
 دلش اميدوار به حمايت آمريكا بود و عالوه بر آن در. هم قبول نكرد و به سرتيپ رياحي و امثال او اطمينان كرد

                                           
 633همانجا، ص  -391
  122 دكترمصدق در محكمه نظامي، ص -392
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 مرداد از اعليحضرت همايوني تقاضاي مراجعت كند و يا عده 27مكرر در دادگاه اظهار داشت كه قصد داشت روز 
 مرداد نزديك به 25در همان عصر .  مرداد شكست خورد25 كودتاي  394.اي را براي آوردن شاه به خارج بفرستيد

 ميدان بهارستان به دعوت فراكسيون نهضت ملي براي حمايت از دولت مصدق حاضر  هزار نفر اهالي تهران در50
مردم .  مرداد كه توسط گارد شاه اجرا شده بود، ابراز انزجار كردند25شدند و از كودتاي شكست خورده نيمه شب 

ر از سلطنت پهلوي نطق  تا صبح در خيابان ها و ميدان هاي شهر به ابراز انزجا32 مرداد ماه 25تهران در آن گرماي 
 مرداد به حقايق 25 مرداد جمعيت به مراتب بيشتري در تظاهرات شركت كردند و بيشتر از روز 26روز . ها كردند

آن اندازه كه توده مردم در حفظ .  دولت انگليس و آمريكا مطلع شدند -تلخ و توطئه هاي مشترك گارد شاهنشاهي
كابينه مصدق در چنين روزهاي .  دولت بي اعتنا به سرنوشت مردم بودنهضت ملي در تقال و تالش بودند، هيئت

مصدق در جلسات كابينه شركت نمي كرد و در يكي از .  سرنوشت سازي بصورت عادي كار خود را انجام مي داد
 اما از طرح. اتاق ها نشسته بود و افرادي از وزيران و رهبران ملي و اعضاي فراكسيون را به حضور مي پذيرفت

شايد اصل قضيه را به چند نفري از رهبران ملي و اعضاء مهم . علني فرمان عزل هيئت دولت خودداري مي كرد
كابينه مانند دكتر فاطمي و دكتر صديقي گفته بود اما با تاكيد به دو موضوع اول آنكه فرمان جعلي است و در ثاني 

آن هم . ، زيرا شاه حق عزل نخست وزير را ندارداگر جعلي هم نباشد فاقد نفوذ و تاثير در سرنوشت دولت است
اين حرف را نمي توانست علنا در هيات دولت اعالم . نخست وزيري كه داراي اختيارات يكساله از مجلس است

يك دولتمرد ملي و رهبر . زيرا اعضاي هيات دولت و فراكسيون نهضت ملي يك دست و متحدالعقيده نبودند. كند
بيشتر از همه دكتر . لزم و مكلف بود اين حقايق را با ملت ايران در ميان بگذاردو پيشواي نهضت ملي، م

غالمحسين صديقي و مهندس حق شناس و مهندس معظمي وزير پست و تلگراف عقيده به تماس با شاه داشتند و 
 از حداكثر نظر هيئت دولت تشكيل شوراي سلطنت از طريق پاسخ استعالم از شاه و در صورت خودداري شاه
اين . استعالم به سئوال و كسب تكليف از هيئت دولت، تشكيل شوراي سلطنت را از طريق رفراندم سامان دهد

 .جريان را به طور مشروح دكتر غالمحسين صديقي در دادگاه نظامي بيان داشته است
ت هم دستخط اعليحضرت از دستخط اعليحضرت همايون شاهنشاهي به هيچ وجه اطالع نداشتم و در هيئت دول: دكتر صديقي

 .همايوني مطرح نشد
از موضوع تشريف فرمايي اعليحضرت همايون شاهنشاهي به بغداد در هيئت دولت در آن روز صحبتي به ميان : رئيس دادگاه

 آمد يا خير و به نظر جناب عالي شايسته بودكه مطرح شود يا خير؟
حال آنكه .  مرداد ماه بود25عدا اطالع حاصل كردم روز يكشنبه عزيمت اعليحضرت همايوني به بغداد چنانكه ب: دكتر صديقي

 .  مرداد تشكيل جلسه داد26 شنبه 2هيئت دولت بعد از عزيمت اعليحضرت همايوني در روز 
 . مرداد چه موضوعاتي در هيئت دولت مطرح شد26ممكن است دادگاه را مستحضر نماييد كه در جلسه : رئيس
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ادگاه با سخناني توام با ادب و كرنش آسمان و ريسماني به هم بافت كه در كتاب دكتر صديقي در پاسخ رئيس د
-ها و بيحتـي در مقابل هتاكي. دهددكتر مصدق در محكمه نظامي آمده است و نهايت شاه پرستي او را نشـان مي

 .داداما مصدق مثل يك مرد قدرتمند پاسخ مي. كردهاي سپهبد آزموده، صديقي تحمل ميحرمتي
دكتر صديقي در همين جلسه دادگاه مطالب مفصلي در مورد عظمت شاه فقيد و اعليحضرت همايوني و نگراني و 
تالم بسيار شديد خود از فرود آوردن مجسمه ها و اسائه ادب به مقبره مبارك رضا شاه كبير به سمع دادگاه رسانيد 

 تلخ تقريبا هو كرد، بعد رسيد به وقايع صبح سه و شرح كشافي در اين باره داد كه دكتر مصدق هم او را با طنز
اجتماعي براساس همان كميسيون امنيتي كه طبق قانون امنيت . شنبه كه طبق معمول كميسيون امنيت تشكيل مي شد

اختيارات مصدق تصويب شده بود و هر كس را مي توانستند با نظر رئيس شهرباني و فرماندار نظامي محل به 
 تبعيد كنند و اين قانون فقط در مورد اعضاي حزب توده ايران و مبارزين جمعيت ملي مناطق بد آب و هوا

ضداستعمار اجرا مي شد و حتي يك نفر از مخالفين دولت از گروه شاه پرستان و توطئه گران ضدمصدقي امثال 
شيديان ها هميشه عميدي نوري مدير روزنامه داد و صيرفي مدير روزنامه آسياي جوان و امثالهم اجراء نشد و ر

  *.آزاد بودند
 : دكتر غالمحسين صديقي در دنباله همين جلسه دادگاه اظهار داشت

ايشان در . به سركار سرهنگ اشرفي گفتم كه عمل فرود آوردن مجسمه ها در روز قبل، واقعه غيرمنتظره و ناهنجار بوده است
قداماتي بعمل آورديم ولي اشخاص غيرمسئول در اين كار بيانات خود كه از اين پيش آمد متاسف هستند در پاسخ گفتند ا

مداخله كردند و اقدام به نتيجه نرسيد و شد آنچه نبايد بشود و تيمسار رياحي و تيمسار رياست شهرباني با من هم آواز و 
 . همداستان بودند ولي جلسه خاتمه يافت

فرماييد كه راجع به تشكيل شوراي سلطنتي اطالعاتي داريد آقاي  دكتر صديقي خواهش مي كنم به دادگاه روشن : رئيس دادگاه
 يا خير

صبح روز چهارشنبه . بنده عصر روز سه شنبه مرداد ماه در روزنامه ها موضوع تشكيل شوراي سلطنتي را خواندم: دكتر صديقي
 7در ساعت . مدر حدود ساعت شش و نيم از منزل جناب آقاي نخست وزير به بنده تلفن شد كه حضورشان شرفياب شو

خدمت ايشان رسيدم به بنده درباره مشورتي كه با چند تن از اصحاب اطالع فرموده اند سخن به ميان آوردند كه چون 
در نظر داريم كه به وسيله مراجعه به آراء عمومي شوراي سلطنت تشكيل ... به خارج عزيمت فرمودند... اعليحضرت همايوني 

شكيل شوراي سلطنت و دنباله آن مربوط است به مراجعه به آراء عمومي كه اگر مايل باشد اطالعات بنده راجع به ت. بدهيم
 . عرض خواهم كرد

 395.بفرمايند... ممكن است براي روشن شدن ذهن دادگاه نظريه خودتان را : رئيس

                                           
 رشيديان ها حتي آزاد بودند كه براي مذاكره و توطئه گري عليه نهضت ملي به خارج سفر كنند و با اشرف و عوامل  -*

 .دماجرايي مالقات و برنامه چيني كنند كه شرح آن خواهد آ
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ش تغيير كند در اينجا باز هم دكتر صديقي شرح مفصلي از مراتب شاه پرستي خود مي دهد كه نبايد قانون اساسي ا
و نوشتن آن حرف ها جز خجالت و تاسف چيزي بدست نمي دهد و باالخره نتيجه گرفت كه مسئله تشكيل 

 . مرداد به مرحله عمل نرسيد28شوراي سلطنت تا عصر روز 
او . شود كه چرا دكتر مصدق در چنين شرايطي با توده مردم قطع رابطه كردآدمي به افسوس و درد و دريغ دچار مي

. بايست موضوع كودتا و توطئه انتصاب زاهدي را با نطق هاي اقناعي و تشريحي با ملت در ميان مي گذاشتمي
مصدق مي توانست و مي بايست مردم را به لحاظ . مردم تشنه شنيدن حقيقت و واقعيت امر از زبان مصدق بودند
 ديگر دولت انگلستان به تنهايي كمر به محو اين زمان. روحي و رواني آماده قبول مشكالت در مبارزه با آمريكا كند

 ترومن و هيئت 4و شكستن نهضت ملي ايران نبسته بود بلكه دولت آمريكا و عوامل رسمي آن دولت مانند اصل 
مستشاري نظامي و سفارت آمريكا، كار سقوط مصدق و خاموش كردن چراغ نهضت ملي را هدف اساسي خود 

همانطور كه وضع مجلس و مخالفين خود را در مجلس هفدهم و كارشكني مصدق مي بايست . قرار داده بودند
اين مصدق بود كه به ملت ايران . كردباز هم با مردم صحبت مي. عوامل داخلي را به اطالع مردم رسانده بود

نكه پيشنهاد و ارائه طريق كرد و اصل رفراندوم را براي نجات نهضت ملي ايران پيش پاي مردم گذاشت و ملت با آ
در زير تبليغات كاشاني و توسل به دين و مذهب براي تحريم رفراندوم قرار داشتند، به آن همه تبليغات و فتواي 

. در اين زمان هم مردم پشت سر مصدق آماده به مقابله با عوامل آمريكا ايستاده بودند. ريز و درشت اعتنايي نكردند
وغاي داخلي، توگويي كه آن زبان سحرآميز و جادوگري كه مردم اما در يك حالت انتظار و سرگرداني و هياهو و غ

را از خانه ها به صحنه خيابان ها و ميدان هاي ايران براي حفظ استقالل و نهضت ملي به  حركت درمي آورد، 
نه صدايي براي درخواست حمايت از مردم نه كالمي در تشريح توطئه هاي شاه فراري و . خاموش شده است

ن پهلوي و افسران زورگو و جاه طلب و قدرت طلب ارتش پهلوي، در اين روزهاي حساس و جنايت خاندا
رهبران ملي و دولت مردان حكومت هر يك در تقالي فرار از . سرنوشت ساز از زبان مصدق به گوش مردم نرسيد

ران مصدق را به ويژه اما عوامل كودتا، طرفدا. معركه بودند و ملت را در وادي حيرت و سرگرداني رها كرده بودند
گروه چاقوكش و قداره بند پان ايرانيست را با حزب آريا و سومكا و عوامل حزب زحمتكشان بقائي در لباس 

اي ها تحريك مي كردند و داريوش فروهر كه متاسفانه خيلي خيلي مصدق خواهي به حمله و هجوم به توده
با قمه و قداره و آجرپاره به جان توده اي ها كه لغو ديروقت به حقيقت موضوع و اهميت اتحاد ملي واقف شد، 

سلطنت و طرد دربار و درباريان و استعمار آمريكا را طلب مي كردند، افتاده بودند و كار زد و خورد داخلي باال مي 
اين اختالف و جنگ و دعواي . گرفت و عوامل كودتا از همين جنگ و دعواي داخلي به سود خود بهره بردند

كم توسعه خياباني مي توانست با يك نطق مصدق و اعالميه او در اهميت و الزام به وحدت و كوچك و 
اما حقيقت ماجرا اين بود كه در اثر فشار . يكپارچگي ملت، خاتمه يابد و همه نيروها در خدمت مصدق قرار گيرند

ي رفت و بعد از مالقات با داخلي به مصدق براي استعفا و كناره گيري، اين زمان مصدق كم كم بسوي تسليم م
 اين حركت به سوي تسليم و خاتمه دادن به مبارزه عليه دربار و امپرياليسم آمريكا 32 مرداد 27هندرسن در عصر 

 .و انگليس شتاب بيشتري مي گرفت و اين رمز و راز اصلي ساكت بودن مصدق بود
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ت مي كند، نتيجه آن مذاكرات را اگر براساس  مرداد با هندرسن مالقا27اما آنچه مسلم است مصدق باالخره عصر 
 بعدازظهر هندرسن به آمريكا مخابره كرد است، قضاوت 10 ساعت 1953 اوت 18 كه بتاريخ 347گزارش شماره 

كنيم، اين حقيقت بدست مي آيد كه باالخره هندرسن، مصدق را با تهديد و تحبيب اميدوار به ادامه كمك آمريكا 
اكيد بر اينكه نيروهاي انتظامي براي حفظ امنيت كاركنان هيئت هاي مستشاري نظامي مي كند و مصدق هم با ت

 ترومن از هيچ تالشي فروگذار نمي كنند، به هندرسن اطمينان مي دهد كه هيچ  خطري متوجه 4آمريكا و اصل 
 .كاركنان دولت آمريكا نيست

با اين حال با توجه به خويشتن داري غيرعادي او احساس هنگام ترك خانه مصدق به نظرم رسيد كه روحيه او بهتر شده است 
كردم كه نسبت به دولت آمريكا يا دست كم به مقامات آمريكايي بدگمان شده است كه در تالش براي عزل او دخالت دارند يا 

و طعنه هايي وجود در جا به جاي سخنان ا. آنكه از قبل از اين تالش ها آگاه بوده اند و نسبت به آن نظر مساعد داشته اند
اين طعنه ها بطور كلي مي رساند كه گويا اياالت متحده در . داشت، اگر چه به صورت ظاهر جنبه شوخي داشت اما نيشدار بود

براي نمونه در يكجا تاكيد كرد كه نهضت ملي مصمم است قدرت را در ايران . تالش بركناري او با انگيس ها تباني كرده است
ن نفس به تالش در اين راه ادامه خواهد داد ولو اينكه همه اعضاي دولت آن زير تانك هاي انگليسي و حفظ كند و تا آخري
  396.هنگامي كه ابروهاي خود را با تعجب باال بردم او از ته دل خنديد. آمريكايي له شوند
.  داشتومت ملي همه مصدق مي رساند كه اين شعار مقاومت، طنز و جوك بود اما مالحتي از مقاهاين خنده و قهق

 بعدازظهر انجام شده است برمي آيد، تصميم 7 تا 6اما آنچه كه از مالقات دكتر مصدق كه بطور مسلم بين ساعت 
قطعي مصدق به ايجاد محيط و جوي است كه آمريكاييان در آن احساس آرامش كنند و اين تامين جاني و مالي را 

ما همه مذاكرات مصدق و هندرسن به وسيله علي پاشا صالح ا. مصدق با همه قدرت به اطالع هندرسن رساند
مخصوصا به عميدي نوري مدير روزنامه داد . مترجم و مشاورت سفارت آمريكا به مخالفين مصدق اطالع داده شد

كه سردمدار و سردسته مخالفين علني مصدق بود و مديران روزنامه داد و آتش و آسياي جوان بعد از اين مالقات 
به ) علي پاشا(زيرا صالح . يدوار شدند كه دولت اياالت متحده آمريكا درصدد سرنگوني مصدق استقطعا ام

عميدي نوري اطالع داد كه هندرسن به مصدق اولتيماتوم داده است و اين مالقات، از آن مالقات هاي معمولي و 
ي به ايجاد محيط امن عادي نبوده است و همين خبر موجب اميدواري كودتاچيان شد و خود مصدق و رياح

سرتيپ رياحي در . وخيابان هاي آرام و خالي از جمعيت ضد آمريكايي و ضددرباري اقدام سريع خواهند كرد
 : محكمه اظهار مي داد

 عصر فرماندهان تيپ هاي مركز را به دفتر خود حاضر كردم و راجع به شدت عمل برعليه توده اي 9 يا 8 مرداد ساعت 27روز 
بعالوه همان عصر بيست و هفتم مرداد ماه تعداد زيادي اخالل گران توده اي به وسيله فرمانداري . صريح دادمها دستورات 

تمام اين اطالعات اين بود كه به طور وضوح ثابت مي كرد دستجات چپ قصد . نظامي و كالنتري ها جلب و بازداشت شدند
 . آقاي دكتر مصدق بيان كردند اطالعي نداشتمبنده به هيچ وجه از اين طرز فكري كه االن. اخالل دارند

 . آقاي دكتر مصدق االن اظهار داشتيد مطمئن بودند احزاب چپ به هيچ وجه اخالل نخواهند كرد: رييس
 اخالل عرض نكردم: دكتر مصدق

                                           
    1048  و1047 ص  اسناد روابط آمريكا، ص-396



 

670

اخالل (واظب باشيد پس دستوري كه به فرمانداري نظامي داده بوديد كه فرماندار نظامي هم اظهار داشت مبني بر اينكه م: رئيس
 .منظورتان چه اشخاصي بود) نكنند

 اخالل گران ديوار را سياه . اخالل گري يك عملي است كه نتيجه قطعي داشته باشد: دكتر مصدق
اين اخالل ) اخــــالل گري(اين را مي گوييم . مي كردند فحش هم مي نوشتند، بد هم مي گفتند به خود بنده هم بد مي گفتند

اين توده اي انگليسي . توده اي انگليسي و توده اي روسي.  عرف مملكت و آنچه ما مي دانيم اين توده دو قسم استگران مطابق
اينها دو دسته . هر كار مي كند به اسم آن توده اي روسي مي كند ولي نتيجه اش را به نفع همان كسي كه منظور دارند مي گيرد

 خواه توده اي روسي خواه توده اي انگليسي بتواند دولت را از بين ببرند چونكه بنده هيچ نگران نبودم كه حزب توده. هستند
نگراني از . اينها تانك نداشتند اينها طياره ندارند، يك جمعيتي هستند كه جمع مي شوند نعره مي كشند. اينها اسلحه نداشتند 

يي كه اخالل مي شود حزب توده در ميدان امجديه آن اما براي آن كارها. اينكه بتوانند دولت را ساقط كنند به هيچ وجه نبود
صاف و راست و . نگراني بنده از آن توده نبود. كارها را كردند و شصت نفر با قانون امنيت اجتماعي به جنوب تبعيد شدند

دي بود كه پوست كنده من به شما دادرسان محترم و همه اشخاصي كه اينجا هستند عرض مي كنم نگراني بنده از همين پيش آم
 .چون الزم نيست بيش از اين عرض كنم سكوت مي كنم.  مرداد ماه شد28در روز 
 .پس منظور شما اين است كه از حزب توده وعناصر چپ نگراني نداشتيد : رئيس

  397نگراني قطعي خير: دكتر مصدق
توده نگراني نداشت و در اين موقع بحثي بين مصدق و رئيس دادگاه در مي گيرد كه مصدق ثابت مي كند از حزب 

به هر حال آنچه . زيرا چپ و حزب توده نه تانك دارد نه توپ و نه تفنگ. از كودتاچيان ارتش نگراني داشت
جمع آوري روساي . مذاكرات اين جلسه را با اهميت مي كند، نحوه عمل و رفتار خاص سرتيپ رياحي است

 مرداد 28ا بجان توده اي ها مي اندازد و در عصر و شب شهرباني و فرماندهان يگان هاي نظامي كه آنها را شديد
در الله زار و توپخانه و خيابان هاي فردوسي و سعدي مامورين مسلح به تفنگ و سرنيز توده اي ها را به قصد 

كشت مي زنند، چند نفر كشته و تعداد قابل توجهي دستگير مي شوند و از طرفي با فرماندار نظامي، سرتيپ رياحي 
دكتر مصدق از رهبران احزاب ملي دعوت مي كند و دستور صريح صادر مي كند كه همه افراد احزاب ملي را بنام 

 . بايد به خانه ها برگرداند و خيابان ها را خلوت كنند
 ساعت بعد از تشكيل جلسه اي بود كه سرتيپ رياحي در 2دعوت فرمانداري نظامي تهران از نمايندگان احزاب 

) هيبت اهللا(در آن جلسه ماموريت منطقه توپخانه و خيابان الله زار به سرهنگ پهلوان .  داده بودستاد ارتش تشكيل
آن منطقه و اطراف خيابان حسن آباد و  محول شده بود كه افراد جمعيت هاي وابسته به حزب توده ايران در 

رتيپ رياحي داشت و سرهنگ پهلوان كودتاچي معروف كه همكاري نزديك با س. سنگلج فعاليت مي كردند
اين گروه از . پسرعمومي شاه بود، بي رحمانه به جوانان توده اي و مردم عالقمند به نهضت ملي ايران حمله كرد

مبارزين اگر در خيابان ها و ميدان هاي شهر تهران حضور مي داشتند، اوباشان به هيچ وجه جرات بيرون آمدن از 

                                           
 دكتر مصدق در محكمـه نظـامي كـه          584 و   573  ص  رجوع كنيد در مورد سخنان سرتيپ رياحي و دكتر مصدق به ص            -397

  .شرح آن به تلخيص ذكر شد
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ي كردن خيابان ها و منع تظاهرات و اجتماعات سياسي ميدان را براي در حقيقت خال. النه هايشان را نداشتند
 .حركت دسته هاي اوباش طرفدار شاه آماده كرده بود

 مرداد حاكم بود و مصدق فرمان خلع و عزل را علني نمي كرد و نحوه عمل 26اوضاعي كه درخانه مصدق از روز 
ند و مايل به ادامه همكاري با مصدق نبودند و عالوه بر وزيران كه از خفا كاري و پنهان كاري مصدق اطالع داشت

آن او را به تسليم و اطاعت از شاه ترغيب مي كردند و از شعار جمهوري و لغو و ابطال نظام سلطنتي وحشت 
داشتند، گوش هاي تيز جاسوسان خدمتگذار دولت آمريكا و انگليس را متوجه وخامت و حيرت و سرگرداني خانه 

 6آنها پيش خود حساب مي كردند در مواقع عادي مانند درخواست تصويب اليحه اختيارات . دنخست وزير كر
ماهه و يكساله و قتل افشار توس، راديو تهران روزهاي متوالي دست به تبليغ و تحريك مردم به پشتيباني از مصدق 

ات دولت مصدق براه مي مي زد و موجي از تبليغات مصدق خواهي بر كل كشور را سازمان تبليغات و انتشار
انداخت كه روزها و ساعت هاي متوالي و متمادي ادامه مي يافت و اينك سكوتي معني دار بر دستگاه تبليغاتي 

دولت مسلط شده است و بجاي دعوت به حمايت از نهضت ملي و مصدق و دعوت به مبارزه با استعمار و 
ديگر از . تصادي و نرخ بازار پنبه و گندم پخش مي شودكودتاچيان در راديوي ايران بحث هاي عادي و اخبار اق

سخنرانان احزاب ملي كه با حرارت از مصدق و نهضت ملي در راديوي سراسري كشور دفاع مي كردند، خبري 
نيست و همه جا را خاموشي فراگرفته است و مصدق در چنين روزهايي با مردم صحبت نمي كند و پيامي داير بر 

تمام اين خبرها را . حتي صداي مصدق هم خاموش شده است. ولت منتشر نمي كندوحدت و حمايت از د
مخالفين دولت ملي تجزيه و تحليل مي كردند و براي آنها سكوت خانه مصدق و راديوي دولت خوشحال كننده 

تش و درست با ورود هندرسن به تهران و مالقات با مصدق و پس از آن حمله و هجوم وحشيانه و سبعانه ار. بود
 سرتيپ رياحي و فرمانداري نظامي و سرهنگ پهلوان و آن شعارهاي شاه پرستانه سربازان و گروهبانان، انپاسبان

همان شب پول هاي كافي به كاشاني و بهبهاني رسيد كه بين .  بكار افتادندmi٦جاسوسان پايگاه مشترك سيا و 
  آيت اهللا 398.»مش ده هزار دالر به كاشاني رسانيداحمد آرا«گازيوروسكي مي نويسد كه . چاقوكشان تقسيم كنند

 مرداد خيابان ها، خلوت و عمال در 28  شب *.گروه اوباش و چاقوكشان اطراف سنگلج را آماده مي كرد بهبهاني
سرتيپ رياحي با صراحت كامل در دادگاه مطرح كرد و اقرار .  نيروهاي سرهنگ پهلوان پسرعموي شاه بوداختيار

 مرداد قواي نظامي را براي سركوب تظاهركنندگان توده اي به خيابان هاي 27 بعدازظهر روز 9ت كرد كه از ساع
در همان شب عوامل نظامي گارد شاهي كه در پادگان سعدآباد جمع . مركزي و ميدان توپخانه گسيل داشته داشت

 مرداد 28اشان تهران براي اول صبح بودند، مذاكراتي را با افسران خود آغاز كردند و ارتباط و برنامه ريزي با اوب

                                           
  به نفل از گاز يوروسكي. 51 گفتگو با تاريخ نوشته زنده ياد كيانوري، ص -398

مرحوم آيت اله مهدي حائري يزدي فرزند مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي موسس حوزه علميه قـم در خـاطرات                      -*
اي را ذكر    مرداد براي صدور فتواي تكفير مصدق از آيت اله بروجردي مطالب آموزنده            28خود از نقش آيت اله بهبهاني در روز         

  1382نگاه كنيد به خاطرات مهدي حائري يزدي، نشر كتاب نادر، تهران . نمايد و اقدام بهبهاني را خنثي ميكندمي
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سرهنگ دادستان معاون گارد جاويدان گروهبانان گارد جاويد را تشويق به حمله كرد و آنها به اسلحه . انجام شد
 : سرهنگ سررشته مي نويسد. كردند و كامال مسلح شدند خانه حمله 

 توانست در طول سه روز نيروهاي خود را جمع آوري شاه فراري نمي.  مرداد شاه كودتا كرد، شكست خورد و فرار كرد25در 
گارد سلطنتي اگرچه به ظاهر ولي به نوعي خلع سالح .  مرداد كودتاچيان زنداني شده بودند25در . كند و دست به كودتا بزند

من بازداشت كرد تا او ابتدا فرماندار نظامي تهران را به دست . شده بود و فقط يك نفر در قدرت بود و او كودتا را انجام داد
خواسته سرهنگ ممتاز را در ارسال نيروي كمكي معوق گذاشت تا نخست . شهر به دست اوباش و دسته هاي طرفدار شاه بيفتد

 مرداد، به دست افسران مرتبط با سفارت آمريكا 25دژباني را بدون سرپرست گذاشت تا زندانيان كودتاي . وزيري سقوط كند
سرتيپ رياحي دروازه قلعه را از درون به روي . تش بيايند و حكومت كودتا را رسما به دست بگيرندآزاد شوند و به ستاد ار

طبق اظهار . ولي در طول سالهاي پس از كودتا خود را ملي و فداكار جازد و چهره واقعي خود را پوشاند. دشمنان باز كرد
 مرداد موانع دفاعي محوطه ارتش به اندازه اي 28ر روز سرهنگ حسينقلي راستي و افسران ديگر حاضر به خدمت در دژباني د

 مرداد 25تنها راهي كه براي نفوذ به دژباني و آزاد كردن زندانيان . قوي بود كه هيچ كس از خارج نمي توانست وارد آن شود
الدوند، سرتيپ وجود داشت از طريق دفتر رياست ستاد كل ارتش و آن هم پس از جلسه اي بود كه سرتيپ رياحي، سرتيپ فو

پس از اين جلسه باتمانقليج از زندان دژبان مستقيما به دفتر رياست ستاد ارتش آمد و . والي و سرهنگ نويسي تشكيل داده بودند
  399.ارتش را در خدمت كودتا به دست گرفت

 .اعترافات رياحي در زندان در آخرين جلسه روحيه او را درباره شاه نشان مي دهد
كالي محترم مدافع اينجانب هر يك اطالعات خود را از اوضاع و احوال روز و يا خدمات و فعاليت ها يا  و-دادگاه محترم

شايد در . اطالعات قضايي خود از لحاظ قانوني و يا اطالعات اداري خود از لحاظ وضع خدمتي اينجانب به عرض رسانيدند
 . هستم آنچه عقيده خودم هست به عرض دادگاه برسانمقسمت هايي راجع به شخص بنده مبالغاتي هم كردند ولي من موظف

بنده يك فرد ارتش هستم، گوشت و پوست و استخوان خود را، متعلق به ارتش مي دانم، يك افسري كه پرورده مكتب رضاشاه 
كبير و فدايي شاهنشاه است، سرنوشت خود را در دست دادرسان محترم و قضاوت شخص شخيص اعليحضرت همايوني 

 400.ه واگذار مي كنمشاهنشا
چنين افسري رياست ستاد ارتش نهضت ملي ايران را به عهده داشت كه كمترين اعتقادي به نهضت ملي نداشت و 

 روحاني، بازاري، وكيل مجلس درآمده بودند، -بر خالف انتظار همدست با جاسوسان بيگانه كه در لباس ارتشي
ا با بودن چنين افسراني توانست با كمترين هزينه نهضت ملي سازمان سي. چراغ سعادت ملت ايرانرا خاموش كردند

 .ايران را نابود كند
 اقتصادي و -اسناد زيادي منتشرشده است و تحليل هاي سياسي اينك كه سالها از آن ماجراي دردناك مي گذرد، 

به غلـــط  مرداد كه 28 مرداد وشورش 25اجتماعي متعددي توسط صاحب نظران درباره نهضت ملي و كودتاي 

                                           
  132 و 131ص  خاطرات سرهنگ حسينقلي سررشته، ص -399
  787 دكترمصدق در محكمه نظامي، ص -400
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از مجموع آن نوشته ها مي توان به حقيقت و واقعيت شكست .  مرداد معروف شده انتشار يافته است28به كودتاي 
 *.نهضت ملي پي برد

نهضت ملي آن هم از نوع ملي كردن منابع و صنعت نفت و خلع يد از كشورهاي امپرياليستي بمثابه يك انقالب 
 آگاهي و - ارتش2دربار و ارتش و اندام هاي وابسته به امپرياليسم مانند ركن ضدامپرياليستي بود و تا زماني كه 

كارآگاهي شهرباني و مالكين بزرگ وابسته به استعمار مورد اصابت ضربات خرد كننده و طرد از قدرت نشوند، 
سي ام وقتي نخست وزيري مانند دكتر مصدق كه خود را مبعوث انقالب . موفقيت نهضت ملي تضمين نمي شود 

 نيروي امپرياليستي آمريكا و انگليس با دربار و ارتش ايران، خود 2تير مي داند و علي رغم تباني و توطئه  و اتحاد 
را بر نظام شاهنشاهي تحميل مي كند و مي تواند مجلس هفدهم را كه در حكم مانع بزرگ اصالحات بنيادي بود 

 را در پشت سر خود دارد، الزاما بايد با كابينه اي كار كند كه با باتوسل به رفراندوم منحل كند و نيروي عظيم مردم
اگر اكثريت وزراء و نمايندگان فراكسيون نهضت ملي كه مصدق را پيشواي . حداقل منويات ملي او هم آهنگ باشد

ملت سياسي خود اعالم مي كردند، اما هنوز به مجسمه اعليحضرت فقيد افتخار مي كنند و از اسقاط آنها توسط 
ناالن و گريانند و حضور و وجود پادشاه را براي استقالل كشور الزم و واحب مي دانند و به محض اطالع از حكم 
عزل مصدق و انتصاب سرلشكر زاهدي به نخست وزيري دست و دلشان براي كار كردن با مصدق و كابينه نهضت 

 مرداد كابينه 28در روز .  مي شودملي سست مي شود و دل به كار نمي دهند، آن نهضت محكوم به شكست
 تسليم داوطلبانه اين شكست و. بلكه فرار كرد و بعد هم تسليم شد و داوطلبانه هم تسليم شد. مصدق سقوط نكرد

در آن روز دكتر مصدق و اعضاي مهم كابينه مصدق .  مرداد فراهم شده بود27مولود مقدماتي بود كه عصر روز 
عوامل و .  رئيس ستاد ارتش آن حكومت ملي، مقدمات كار را فراهم كردندمانند دكتر غالمحسين صديقي و

جاسوساني كه در داخل خانه مصدق و كابينه مصدق مانند غالمحسين مفتاح كار مي كردند، حيرت وسرگرداني و 
در . د انگلستان دقيقا گزارش دادنmi٦روحيه تسليم طلبي دولت ملي را به كرميت روزولت و پايگاه مشترك سيا و 

گارد شاهنشاهي به اسلحه خانه . اين ميان خيانت امثال سرتيپ دفتري در تسريع به نتيجه رسيدن توطئه كمك كرد
افسران كودتاچي اعم از شاغل و بازنشسته، در تجهيز و هدايت آن سربازان بي رحم و . هجوم آورد و مسلح شد

ويي شده بودند و اعتبار و ارزشي براي مردم ونهضت ضدملي كه سالها تحت تعليم شاه پرستي قرار داشتند و مغزش
ملي و مبارزه با استعمار قايل نبودند، طبق دستور افسران كودتاچي در پشت سر چاقوكشان و فواحش تهران قرار 

گرفتند و سريعا بطرف خانه مصدق كه مظهر مقاومت ملي بود، حركت كردند و سرلشكر زاهدي سوار بر تانك از 
افسران كودتاچي با توپ و تانك و و خانه مسكوني كلنل آدامسن خارج شد و مجموعه اي از سفارت آمريكا 

در چنين موقعيتي . اوباش و چماقداران وراميني اجير شده توسط عوامل مظفر بقائي خانه مصدق را محاصره كردند
 درباره تسليم شما و ترك مقاومت سرتيپ فوالدوند را براي مذاكره«سرتيپ رياحي به خانه دكتر مصدق تلفن مي زدند كه 

                                           
 نتيجه بدست آمده از تحقيقات روشن مي كند كه نهضت هاي ملي رهايي بخش در آن دوران جنگ سرد اگر از همكاري و -*

 .ندد با شكست حتمي مواجه مي ش،ندردكمي دولت شوروي دوري اقتصادي و سياسي بارابطه 
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  چنين رئيس ستاد ارتشي با چنان وزراء و وكالي فراكسيون نهضت ملي، كار تسليم و 401.»خدمت شما فرستادم
بالدفاع شدن خانه مصدق را ايجاد كردند و بعد هم ستاد و خانه نخست وزيري و راديو و بي سيم و تلگراف خانه 

ان افراد گارد شاهنشاهي و پاسبانان مسلح شهرباني تحت رياست و هدايت بدست شورشيان اوباشي كه پشت سرش
سرتيپ دفتري قرار داشتند، اشغال شد و حكومت بدست عوامل كودتا كه كامال تحت هدايت كرميت روزولت و 
د برادران رشيديان و عميدي نوري و ميراشرافي قرار داشتند، افتاد و آن نهضت عظيم خاموش شد و حاال مصدق بع

 اين فرياد و فغان و آزادي خواهي مصدق و تسليم .از فرار و تسليم مي خواست در دادگاه نظامي فرياد وفغان كند
نشدن به فرامين شاه و دفاع از آزادي و حقانيت نهضت ملي و قبول نكردن عفو و اغماض شاه جاي هر گونه 

قاد و اعتراض ملتي به دكتر مصدق كه كار را اما مانع انت. تجليل و عظمت دارد و درخور احترام و ستايش است
اين قضاوت تاريخي هر قدر كه دردناك و كمرشكن . بدست چنان كابينه و رئيس ستاد ارتشي سپرده بود نمي شود

است اما بحكم اسناد معتبر و موجود، قضاوتي است منطقي و محكم و براي آنكه اين نتيجه گيري براي خوانندگان 
ايي از اظهارات وزراي متنفذ دولت و سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و وكالي معروف هم محرز شود قسمت ه

اما نمي توان همه آن وكالي فراكسيون نهضت ملي را به يك . فراكسيون نهضت ملي را، شاهد مدعا قرار مي دهيم
ت نظامي و اوباشان چوب راند در ميان آنان رادمرداني بودند كه از توپ و تشر سرتيپ آزموده نهراسيدند و قدر

چاقوكش حكومت آنان را از ادامه راه طرفداري از حق و حقيقت و نهضت ملي باز نداشت و در مقابل خيره سري 
و بددهني و هرزه درايي سرتيپ آزموده ايستادند و از خود دفاع كردند و حرمت ملت و نهضت ملي ايران را حفظ 

ني معدود و انگشت شمار از اعضاي فراكسيون نهضت ملي مانند در راس آنان دكتر مصدق قرار داشت و ت. كردند
به همين جهت . ي وزراي مصدق در فكر نجات جان خود بودنداما بقيه. مهندس احمد رضوي و دكتر شايگان

براي آنكه آنان موجب آبروريزي نهضت ملي نشوند، مصدق مردانه و جانانه همه اتهامات را شخصاً به عهده 
رد همه اقدامات و كارهايي كه منجربه توقيف كودتاچيان شده است و آنچه كه مربوط به برداشتن گرفت و اعالم ك

و شكستن مجسمه هاي رضا شاه و محمدرضا شاه است، كال به عهده اوست و هر جرم و جزايي در اين موارد 
حاضر نبود نيروي زيرا براي يك مشت گچ و سنگ و آهن . باشد با كمال افتخار و گردن فرازي قبول مي كند

انتظامي، مردم را بكشند و عالوه بر آن مجسمه سازي در دين اسالم حرام است و از طرفي شاه فقيد غارت گر بود 
  *.و مردم به مجسمه غارت گران احترام نمي كنند و بايد آن مجسمه ها را فرو ريزند

عالقه و اعتقادي به مقاومت در برابر كند كه اكثر قريب به اتفاق وزراي مصدق سخنان دكتر صديقي ثابت مي
 .شوددر پاسخ صديقي به سئوال رئيس دادگاه اين حقيقت روشن مي. كودتاچيان و حفظ نهضت ملي نداشتند

رئيس دادگاه سپس سواالتي درباره اينكه در هيئت دولت چه مسائلي مطرح شد، سوال كرد كه پاسخ آن را دكتر صديقي داد و 
اول اقداماتي كه از طرف عده اي از مردم درباره فرود آوردن مجسمه . درباره سه موضوع صحبت شدخالصه آن اين بود كه 

هاي اعليحضرت فقيد و اعليحضرت همايون شاهنشاهي صورت گرفت و بعدا مذاكراتي درباره فرود آوردن عكس ها در 

                                           
 657 ،621،622 محكمه نظامي مصدق، ص ص -401

   كتاب مصدق در محكمه نظامي364 و 635 براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به صص -*
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در خيابان هاي تهران و ممكن بود باز هم . ودسوم درباره تشكيل اجتماعات و تظاهراتي كه شده ب. وزارتخانه ها به عمل آمد
 مرداد شد ابراز انزجار 25خالصه توضيحات دكتر صديقي اين بود كه همه وزراء از نطق هايي كه در متينگ . تجديد شود

مخصوصا شخص من كه سمت وزرات كشور را داشتم و . از فرو انداختن مجسمه ها بي نهايت متاثر و متالم بودند. كردند
اعليحضرت همايون (ه بر آن شغل دائمي من تدريس رشته صيانت آثار ملي است و مجسمه هاي شاه فقيد و پسرش عالو

  402.كه جزء آثار ملي است و مظهر استقالل تماميت ارضي ايران است) شاهنشاه
 مرداد چنين بود كه هيچ تصميمي 25وضع مذاكرات در جلسه هيئت دولت در روزهاي حساس بعد از كودتاي 

براي مقابله و راه هاي جلوگيري از تكرار چنان كودتاهايي كه به طور مكرر حزب توده ايران در آن مورد هشدار 
مي داد و توده مردم و دولت مصدق را به تجهيز نيروي ملي دعوت مي كرد، بعمل نيايد بلكه برعكس در تقبيح 

همه اعضاي دولت مصدق همداستان بودند و در تظاهرات مردم و جلوگيري از تجلي و بروز اراده وآمادگي مردم، 
اين ميان اقارير سرتيپ رياحي كه مي بايست بعنوان يك رئيس ستاد ارتش ملي در حفظ نهضت ملي بكوشد، 

موجب تاثر و تالم است و مي رساند كه سرتيپ رياحي به هيچ وجه توجه به وضع حساس و روزهاي سرنوشت 
 بعد 24عصر «: او مي گويد. صوال كمترين اعتقادي هم به نهضت ملي نداشتساز نهضت ملي ايران نداشته است و ا

 بعد از ظهر بود موضوعي كه تيمسار سرتيپ سياسي 8از آنكه بنده در ستاد ارتش كارهايم تمام شد و شايد در حدود ساعت 
ه از روز چهارشنبه هفته قبل يعني البت. به عرض رساندند از بنده كسب دستور كرده اند و گفته ام كاري ندارم عين حقيقت است

  ولي چون واحدهاي *.روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه شايعات كودتا وجود داشت كه بنده حتي آن را در روزنامه ها ديده بودم
آماده هميشه وجود داشتند بنده به هيچ وجه نگراني از يك عمل كودتايي نداشتم و به همين جهت با راحتي خيال اوايل آن شب 

 منزل خود در شميران رفتم و با راحتي خيال شام خوردم ولي به مناسبات مذاكراتي كه عصر آن روز بين آقاي دكتر مصدق و به
اين امر در . اينجانب شده و تفصيل آن در پرونده هست باز كمي ناراحت و در فكر بودم كه آقاي دكتر مصدق تلفن كردند

ظهر بود كه به شهر احضارم كردند و گفتند با جرياناتي كه هست چرا سركار خود حوالي ساعت ده و ربع يا نه و نيم بعد از 
   403.»متوجه شدم دوباره نگراني عصر تكرار شده است. نيستي

در ستاد ارتش نشستم و معاون خود سرتيپ كياني و سرهنگ اشرفي «رسد كه بقيه حرف هاي سرتيپ رياحي به آنجا مي
 اما نمي گويد كه چرا در دستگيري. »م و وسايل دفاع از خانه مصدق را فراهم كردمفرماندار نظامي تهران را خواست

                                           
  .از آن نقل شد كتاب دكتر مصدق در محكمه نظامي كه خالصه اي 632 الي629 رجوع كنيد به ص -402

كند كه  اما تحقيق و بررسي روزنامه هاي منتشر شده در آن روزها معلوم مي. سرتيپ رياحي اسم روزنامه ها را نمي آورد -*
فقط روزنامه هاي وابسته به حزب توده ايران بطور مشخص و موكد، مراحل كودتا و منشاء كودتاچيان را عليه دولت مصدق 

اما در مقابل، روزنامه هاي طرفدار احزاب جبهه . مقابله با آن كودتا را هم معلوم و مشخص كرده بودندراه حل و طريق  افشاء و
وي سوم، آن اخبار را انكار مي كردند و به مردم آدرس غلط مي دادند و مدعي بودند كه ارتش رملي مانند جبهه آزادي و ني

ت و ارتش ايران طرفدار و پشتيبان مصدق است و قصد حزب توده ايران كودتا نمي كند و كودتا فقط از ناحيه حزب توده اس
اين موضوع را ثابت  32 مرداد 25 و 24 و23 و 22فقط ايجاد وحشت است مطالعه روزنامه جبهه و نيروي سوم در روزهاي 

 .كند
  429، ص 1365 كتاب دكتر مصدق در محكمه تجديد نظر، انتشارات شركت سهامي انتشار، تهران پاييز -403
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افسراني كه در همكاري با كودتا بودند و اسامي آنها در روزنامه هاي وابسته به حزب توده ايران ذكر شده بود، 
افع ايشان پي گيري اعمال سرتيپ رياحي براساس اعترافات خود رياحي و وكالي مد. كوتاهي كرده است

 مرداد اعالم كرد، 28مخصوصا سرلشكر ميرجاللي و دريادار نصير زند كه خود را يكي از قهرمانان رستاخيز 
رئيس ستاد ارتش مصدق همه افسران كودتاچي را مي . حكايت از همدستي سرتيپ رياحي با همه كودتاچيان دارد

سرهنگ اخوي و سرلشكر ( آزادي آنها مانند شناخت، در دستگيري آنها كوتاهي و تعلل كرد و حتي نسبت به
از زندان مستقيما اقدام كرد و عالوه بر آن در دادگاه اعالم كرد كه فقط از كودتاي حزب توده نگران بود ) باتمانقليج

 مرداد توده اي ها تحت لفافه و پوشش شاه پرستي قصد تصرف 28و به مصدق هم تفهيم كرده بود كه در روز 
 .  دارند و خطر اصلي براي دولت مصدق از ناحيه حزب توده استقدرت و دولت را

-داد كه اين تودهسرتيپ رياحي نقش اصلي در پيروزي كودتاچيان داشت و به همين جهت به مصدق اطمينان مي

ها هستند كه در لفافه شاه پرستان عليه مصدق و حكومت او فعاليت و تظاهرات خياباني مي كنند و به زودي و اي
 مرداد آماده 28اما بعد از آنكه سرهنگ دادستان و سرهنگ هيب اهللا پهلوان در شب . عت قلع و قمع مي شوندبسر

شدند و سرهنگ پهلوان با هنگ تابعه اش طبق دستور سرتيپ رياحي به طرفداران مصدق اعم از توده اي و 
ت مرگبار و كشتار وسيع راه  مرداد شاه بودند، حمال25مجموعه اي از بدنه احزاب ملي كه مخالف كودتاي 

انداخت و متعاقب آن از مصدق خواستار شد كه تظاهرات خياباني را ممنوع كند و اين كار توسط سرهنگ اشرفي 
گفته شده است، از طريق دعوت نمايندگان احزاب ) انديشه(بشرحي كه در مصاحبه آقاي پرويز بابايي در مجله 

در «حتي آقاي پرويز بابايي در پاورقي همان مقاله شرح مي دهد كه . آمدملي و جمعيت مبارزه با استعمار بعمل 
سرهنگ غالم رضا نجاتي مولف كتابهاي تاريخ ملي شدن نفت و تاريخ [ مالقات حضوري كه چند سال پيش با شادروان نجاتي

داشتم به اين  ]ليف كرده است مرداد ترجمه و تا28 ساله از كودتا تا انقالب و كتاب ديگري كه در همين قضاياي كودتاي 25
 مرداد از گالوست زاخاريان مسئول كميته ايالتي حزب توده اين قضيه را 27نكته اشاره داشتم و گفتم خود من شخصا در روز 

دكتر مسعود حجازي نيز ضمن شرح خاطرات خود . شنيدم و آقاي انور خامه اي هم در خاطرات خود به آن اشاره كرده اند
شادروان نجاتي در پاسخ گفت كاش من پيش از آخرين چاپ . يه را در روزنامه نيروي سوم تاييد كرده استچاپ اين اطالع

 404.»كتابم درباره ملي شدن نفت با شما آشنا شده بودم و به اين مطلب پي مي بردم
ران و  تهحقيقت اين است كه موضوع خاتمه دادن به تظاهرات ضددرباري و خالي كردن خيابان هاي مركزي شهر

و ميدان باغشاه و ميدان سپه از تظاهركنندگان ضددرباري به وظيفه ) راه آهن(ميدان هاي معروف شهر مانند ميدان 
اصلي و اساسي سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش تبديل شد و تمام كوشش سرتيپ رياحي آن بود كه كل تظاهرات 

مالي و جنوبي كشور و شهرهاي اصفهان و تبريز را ضددرباري را در سراسر ايران مخصوصا در تهران و شهرهاي ش
و مقاومتي كامال خاموش كند و همه تظاهر كنندگان با اولين اخطار به خانه هاي خود مراجعت كنند و اگر تمردي 

خط مشي حزب نيروي سوم در راستاي همكاري با سرتيپ رياحي و مركز اصلي . ديده شد، بشدت سركوب شوند
 . ين مورد اعالميه نيروي سوم جالب توجه استدر ا. كودتاچيان بود

                                           
   مرداد28 تحت عنوان نگاهي ديگر به كودتاي 1379  مجله انديشه جامعه نشر شهريور ماه،9  ص -404
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 )نيروي سوم(هيئت اجرائيه حزب زحمتكشان 
زيرا وظيفه بزرگ . از كليه رفقاي حزبي و سازمان جوانان انتظار دارد كه از امروز به بعد در تظاهرات خيابان ها شركت نكنند

مر بايد اجازه داد كه از نقشه هاي اخالل گرايانه اقليت ملي انجام شده و حاال بايد مطابق نقشه دقيق و صحيح به مسئولين ا
 .منحوس و منفور جلوگيري كنند

 نفتي اين است كه تشنج و اخالل و غارت و هرج و مرج ايجاد كنند بايد از زد و خورد با نيروي انتظامي -سياست مشترك توده
 .نهضت ملي اجتناب كرد و مقررات را محترم شمرد

رد كه دولت ملي از دو اقليت اخالل گر جداً جلوگيري كند و يا اجازه دهد مليون خود اين وظيفه را انجام البته ملت انتظار دا
 . ها دارند شهر تهران را مرعوب مي كنند تا كمكي به دربار و استعمار كنندايتوده. دهند

گان حزب زحمتكشان نيروي  روزنامه نيروي سوم ار1322 مرداد 28 شنبه 4اين دستور حزبي و سازماني در شماره 
مسعود حجازي مدعي است كه چنين اعالميه اي بدون موافقت هيئت اجرائيه چاپ شده . سوم درج شده است
) تعداد اعضاء و ارتباط منظم(مهمترين حزب طرفدار دولت ملي در آن دوران از نظر قدرت تشكيالتي «: است و مي نويسد

 25 حزب مانند ساير احزاب و سازمان هاي طرفدار مصدق از صبح روز يكشنبه افراد اين. حزب نيروي سوم بشمار مي رفت
اين .  در محل حزب و خيابان ها رفت و آمد مي كردند و در جلسات حزبي و تظاهرات خياباني مشاركت داشتند1332مرداد 

وي دادهاي سياسي و بخصوص افراد در طول چند سال گذشته نشان داده بودند كه با حساسيت فوق العاده اي كه نسبت به ر
حوادث مرتبط با شخص دكتر مصدق دارند به محض كوچكترين اطالعي در صحنه حاضر مي شوند و به جمع آوري دوستان و 
اعضاي حزب و حتي اعضاء و طرفداران ساير احزاب و دستجات ملي مي پرداختند و به تظاهرات وسيع و اقدامات موثر دست 

  در روزنامه نيروي سوم ارگان حزب زحمتكشان ملت ايران كه به طور * اعالميه زير1332رداد  م28در صبح روز . مي زدند
و در روزها و ماه هاي بعد مورد گفتگو ... روزانه هر روز صبح منتشر مي گرديد، در وسط صفحه و به طور برجسته انتشار يافت

از چيدن كبري و صغري نتيجه مي گيرد كه مسعود حجازي پس . »و بحث و اعتراض فراوان اعضاي حزب قرار گرفت
 موقعي كه هيئت تحريريه و 32 مرداد 27براثر تحقيقاتي كه بعداً انجام گرفت معلوم شد كه در آخر وقت شب روز سه شنبه «

خط (كاركنان روزنامه به منازل خود رفته بودند، خليل ملكي به وسيله تلفن به متصدي تصحيح و صفحه بندي روزنامه متن 
 405.»را ديكته مي كند و دستور مي دهد كه آن را داخل كادر در صفحه اول روزنامه قرار دهد) شيم

اما .  آسان استيتبنابراين بار كردن هر اتهامي به م. در موقع انتشار اين دعاوي، خليل ملكي كه فوت كرده بود
اقعيت كه تمام نيروهاي ملي از موضوع آن قدر واضح و روشن است كه موردي براي كتمان و پنهان كردن اين و

 مرداد كه به 27چه آنكه خليل ملكي آن هم در روزهاي .  مرداد ممنوع از تظاهرات شده بودند نيست27غروب 
كرد، هيچ فردي در حزب نيروي سوم نمي توانست مانع اجراي دستوراتش شود مصدق و دولت ملي امر و نهي مي

او در . اجرائيه و به طور مخفيانه و تلفني دستور چاپ اعالميه اي بدهدو اجباري نداشت كه بدون جلب نظر هيئت 
حزب فعال مايشاء بود و براي امثال مسعود حجازي و خنجي و عمر و زيد ارزش و بهائي قايل نبود كه خود را 

ت اين دستور حزبي شامل همه احزاب ملي بود و همه افراد حزبي هم اطاع. موظف به جلب موافقت آنها بداند

                                           
 . همان اعالميه اي كه در باالي صفحه نوشته شده است -*
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 مرداد در خيابان ها نبودند و اگر هم حضور داشتند با اولين ابالغ و اخطار پليس پراكنده مي 27كردند و از عصر 
 مرداد مورد حمله و هجوم قرار نگرفت و 28شدند و حتي يك نفر از افراد نيروي سوم در غروب سه شنبه و شب 

ه در شماره روز چهارشنبه چاپ شد و مورد عمل  مرداد بود ك28آن دستور، خط مشي حزب براي روز چهارشنبه 
 هم قرار گرفت و هيچ يك از افراد حزب زحمتكشان در روز چهارشنبه به مقابله با چاقوكشان شاه پرست كه خود

حاال مسعود . مدت طوالني با آنان همدست و هم پا در سركوبي كارگران و روشنفكران توده اي بودند، برنخاستند
افراد حزب . ا كه از مرگ خليل ملكي مي گذرد، انتشار آن اعالميه را به گردن او مي گذاردحجازي پس از ساله

نيروي سوم تابع اراده خليل ملكي بودند و امثال مسعود حجازي در آن روزها جرات عرض اندام در مقابل خليل 
 حوزه ها تكرار مي كردند ملكي را نداشتند و هرچه رهبر كل مي گفت و مي نوشت همان گفته ها را طوطي وار در

 - مرداد به جو سياسي27اما حمله و هجومي كه توسط باند سرتيپ رياحي در غروب . كه خود بحث ديگري است
اجتماعي ايران وارد شد، صددرصد موافق با طبع ضد توده اي خليل ملكي و احزاب ملي و اكثريت قريب به اتفاق 

ج اصلي آنها سركوب توده اي ها بود و احزاب ملي به فوريت اوامر هدف و آما. رهبران ملي و كابينه مصدق بود
حتي حزب توده ايران در چنان شرايطي كه هدف اصلي برنامه، نابود . ستاد ارتش دولت مصدق را قبول كردند

كردن آن حزب توسط نظاميان ارتش و سرتيپ رياحي بود، اگر به تنهايي به ميدان مي آمد و از مصدق و دولت 
آنها از قبل  مدعي بودند كه حتي توده اي ها در لفافه و . م حمايت مي كرد مورد قبول دولت مصدق نبودملي ه

قرار اصلي بر اين بود كه از هر طرف و جهت راه را بر فعاليت . پوشش شاه پرستي قصد تصرف حكومت را دارند
ي ها بود و اين هدف اگر توسط  اجتماعي حزب توده ايران مسدود كنند و هدف اصلي، كشتار توده ا-سياسي

سرتيپ رياحي كه در لباس و قامت رياست ستاد دولت نهضت ملي مصدق ظاهر شده بود و در زمان حاكميت 
دولت مصدق انجام مي گرفت، سهل تر و آسان تر بود و اين نهايت درايت و درك سياسي درست و منطقي هيئت 

بي جهت نيست . شتار اعضاي حزبش در آن روز سرنوشت ساز شدرساند كه مانع كاجرائيه حزب توده ايران را مي
كه در دادگاه نظامي بدوي و تجديد نظر، امراء ارشد نظامي مانند سرلشكر ميرجاللي و دريادار نصير زند كه خود را 

يادار در.  مرداد معرفي مي كردند، آن همه از سرتيپ رياحي تجليل كردند و او را ستودند28قهرمان ملي و رستاخيز 
لوله هاي .  مرداد در بندر پهلوي آماده باش نظامي داد28 تا 25نصير زند كه فرمانده نيروي شمال بود، در روزهاي 

توپ قايق ها و ناوچه هاي جنگي را بطرف شهر بندر انزلي نشانه گرفت و سربازانش تمام تظاهرات اعضاي حزب 
 شيالت عليه دربار شعار مي دادند، تهديد به قتل عام كرد و از توده ايران را كه همراه كارگران بندر و كشتيراني و

دريادار نصير زند شهر بندر پهلوي را تهديد . سركوبي هايي كه توسط سرهنگ بهزادي انجام گرفت، پشتيباني كرد
به انهدام كرد و قساوت و شقاوت زيادي نسبت به كارگران توده اي مرتكب شد و همراه سرتيپ قرني فرمانده 

شكر گيالن در سركوب مجموعه طرفداران مصدق و حزب توده ايران شركت فعال داشت و پس از غلبه كودتا ل
 مرداد و در مقام وكيل مدافع سرتيپ رياحي، همراه سرلشكر ميرجاللي بدترين اهانت ها را 28در برحكومت ملي 

بقدري نسبت به سرتيپ رياحي بي اعتماد آقاي دكتر مصدق «: به دكتر مصدق وارد كرد و از رياحي تجليل كرد و گفت
تيمسار دادستان، آيا امروز .  مرداد از وي تعهد و نوشته كتبي گرفت كه مسئوليت هر اتفاقي بعهده وي باشد25بود كه شب 

 باز هم او را گناه كار مي دانيد؟ سرتيپ رياحي اگر عامل چشم بسته آن هسته مركزي بود! حقايق بر شما مكشوف شده است؟
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و سرباز شاه نبود و اگر خياالتي خام در مغز مي پرورانيد، اگر خداي نخواسته، رياحي در آن موقع  ]منظور دكتر مصدق[
بحراني تصميم مي گرفت برعليه شاهنشاه و كشور خود وارد عمل شود، آن وقت معلوم نبود سرنوشت اين كشور به كجا منتهي 

 او سرلشكر عزيزي را حفظ كرد. ماندهان شاهدوست و وطن پرست استسرتيپ رياحي نشان داد كه پشتيبان فر. مي شد
 2مانند سرتيپ سياسي رئيس ركن [ و ساير افسران شاه دوست را در كارهاي حساس گمارد ]مقصود سرلشكر زاهدي است[

 . ] و سرهنگ پاكروان رئيس اداره تجسس و رئيس كل ساواك بعديارتش
گناه من فشار بي رحمانه به حزب خائن و . ]يعني مصدق و مشاورينش[ زي بودممن شخصا مردود و محكوم اين هسته مرك

 روز چه روزهاي 3تيمسار آزموده، بايد اين قسمت عرايضم را به ملت ايران برسانم كه بداند كه در اين . منحله حزب توده بود
يد تا ببينيد شرايط براي يك رئيس ستاد شما در آن روزهاي متشنج كجا بود. من شخصا سه شبانه روز نخوابيدم. تاريكي بود

 روز در اداره مهندسي بوديد 3شما در آن . ارتش چه بود؟ شما هيچوقت فرماندهي نداشتيد تا مشكالت و مسئوليت آن را بدانيد
 من .ارتش ايران قبول ندارد شما سرتيپ رياحي را خائن معرفي كنيد. و سوانح جاري براي شما حكم يك پرده سينما را داشت

رئيس دادگاه به آزموده اجازه پاسخ گويي به سخنان . روح رضاشاه بزرگ را در اين دادگاه ناظر فكر و راي شما مي دانم
  406.»دريادار نصير زند را نداد و گفت اكنون مرحله آخرين دفاع است و شما حرف نزنيد

از . احي را بي گناه اعالم كرد سرتيپ ري،سرلشكر ميرجاللي وكيل مدافع سرتيپ رياحي در حضور دكتر مصدق
 همه زشت تر رويه سرتيپ رياحي بود كه سخنان سرلشكر ميرجاللي و دريادار نصيرزند را عليه مصدق با سكوت

. وكالي سرتيپ رياحي مدعي بودند كه پرونده سرتيپ رياحي از پرونده دكتر مصدق جدا است. خود تاييد كرد
شت و سرتيپ رياحي مجاز به تماس مستقيم با اعليحضرت همايوني مصدق بر ارتش فرماندهي مطلق العنان دا

بود و امر ايشان را الزم االجرا مي دانستند و ) دكتر مصدق(يعني در حقيقت مرئوس مستقيم وزير دفاع ملي . نبود
يان درگرماگرم دفاعيات سرلشكر ميرجاللي سرتيپ رياحي سرسپردگي ذاتي و جبلي خود را از شاه بروز داد و در م

 :بهت و حيرت مصدق گفت
بنده از روز اول . رياست محترم دادگاه بنده عرايض مختصري دارم كه الزم دانستم در اين موقع به عرض دادگاه محترم برسانم

و عرض كردم بنده سرباز و فدايي   *كه تحت تعقيب قرار گرفتم، استدعاي شرفيابي حضور تيمسار وزير دفاع ملي كردم
هر نوع محكوميتي .  و با ارتش طرف نيستم و نبوده ام كه براي رسيدگي به اين امر در محكمه اي حاضر شومشاهنشاه و خاطي

كارهاي بنده هميشه فوق . را مثل يك سرباز كه  در حين خدمت هر باليي ممكن است سرش بيايد، بدون محاكمه مي پذيرم
ده در آن موقع كرده ام همان طور كه روز اول به عرض دادگاه هر نوع اشتباه كه تصور مي رود بن... العاده روشن بوده است

  407.رسانيدم حاضرم با كمال افتخار و سربلندي تنبيه آن را بپذيريم
 كرد، در خاتمه سرتيپ رياحي از وكالي خود بي نهايت تجليل كرد و به سرتيپ آزموده در نهايت ادب اعتراض

رود و با پرستي فرو مي دولت ملي مصدق چگونه در باتالق شاهكند كه رئيس ستاد ارتشكه مطالعه آن روشن مي
در ضديت  . چه ذلتي به امراء ارشدي مانند سرلشكر ميرجاللي و دريادار زند و سرتيپ معين پور تملق مي گويد

                                           
  786 دكتر مصدق در محكمه نظامي، ص -406

 .اع ملي حكومت كودتا سرلشكر عبداهللا هدايت بود وزير دف-*
  748 همانجا، ص -407
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در عداوت كور و عناد لجوجانه سرتيپ . سرتيپ رياحي با نهضت ملي جاي هيچ شك وشبهه اي وجود ندارد
 نفر از گروهبانان مظنون به عضويت درحزب توده 20 بس كه در زمان رياستش برستاد ارتش بالغ بر رياحي همين

 دستور داد 4 و 3 لشكرهاي 2را بدون محاكمه، بصورت دستور اداري و سري اخراج كرد و به همه روساي ركن 
 408.هر افسري مظنون به عضويت در حزب توده باشد فورا اخراج كنيد

 فرماندهان نظامي تيپ هاي تهران و دستور احضاراز نتيجه عمل خودسرانه سرتيپ رياحي در دكتر مصدق چون 
سركوبي حزب توده ايران باخبر شد و از دستوري كه فرمانداري نظامي مبني بر ممنوع بودن تجمع و گرد هم آيي 

جراحات وسيع و گسترده به كه نتيجه آن كشته شدن و ايجاد (به همه احزاب ملي ابالغ شده بود اطالع حاصل كرد 
 مرداد براي نجات نهضت 28 در روز ،)اعضاي حزب توده ايران و دستگيري و حبس فعالين آن حزب شده بود

حمله شديد توام از گزارش .  به عمل نياورد و از مردم كمك نخواست يملي ايران از صاعقه مرگ بار كودتا اقدام
 از افراد جمعيت اكثراً رد زند به تجمع مردمي در خيابان ها كه ت سرهنگ پهلوان و سرگبا ضرب و جرح و شقاو
اي بود ها نبود و اين تجربهايوي به هيچ وجه راضي به كشتار توده. به شدت ناراحت شد ،ملي ضد استعمار بودند

 . آذر به دست آورده بود14 تير و 23اش از حوادث خونين كه در طول مدت زمامداري
هاي  مرداد كه اوضاع در خيابان27درست در همين هنگام يعني اوايل شب «: نويسدآشفته نفت مينويسنده كتاب خواب 

هائي كه  ظاهراً به دليل اميدواري– كرد، مصدق ساعتي پيش از مالقات با هندرسنپايتخت اندك اندك چرخشي ديگر پيدا مي
داري نظامي از تظاهرات خياباني جلوگيري نمايد و همين  دستور داده بود كه فرمان-هنوز براي امكان كمك از آمريكا داشت 

-ايم، در نظر سربازان و ماموران انتظامي به منزله جواز سركوبي كساني كه بر ضد شاه تظاهرات ميتر آوردهمسئله چنان كه پيش

كرد و  را حفظ ميدانست كه حاصل مالقات هندرسن چه خواهد بود، سكوت خودگر مصدق مياكردند، تلقي گرديد و چه بسا 
استعفا از  وزيران و اعضاي موثر جبهه ملي به    از طرفي به علت فشار409.»دادوگيري از تظاهرات را نميلدستور ج
اراده مقاومت از اين مرد يكه تاز  ميدان .  مرداد دل مرده و آزرده خاطر بود 28 وزيري از صبح روز نخست

اما سال ها بعد از سقوط . لخ را در صفحه هاي گذشته نوشته ايمهمه اين واقعيت هاي ت. سياست سلب شده بود
حكومت ملي دكتر مصدق ، مهندس احمد زيرك زاده  دبير كل حزب ايران كه از مشاورين مورد اعتماد دكتر 

 در ايران منتشر 1374 آسودگي در امريكا نوشت كه در سال  ثروت ومصدق بود، خاطراتش را با فراغت توام با
ين خاطرات، او تالش مي كند خودسري نزديك به خيانت سرتيپ رياحي را كم رنگ كند و گناه تسليم در ا. شد

باري «: او مي نويسد. دولت ملي را از گردن جبهه ملي و احزاب ملي بردارد و آنرا امري محتوم و قطعي القاء كند
 خبر حركت دسته هائي از 11 و يا 10حدود ساعت  مرداد فرا رسيد من از همان ساعات اوليه در خانه مصدق بودم در 28روز 

... مصدق در اتاق خودش بود دكتر. جنوب شهر كه زنده باد شاه مي گفتند به طرف خانه نخست وزيري به حركت در آمدند 
رفته به نظر مي آمد كه سرتيپ رياحي خود را مسلط بر اوضاع مي داند و نگران نيست ولي رفته . البته اخبار به او مي رسيد

                                           
  755 و 754 همانجا، ص ص -408
 814  خواب آشفته نفت، جلد دوم، ص -409
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خبرها بدتر شد و مخصوصاً چند نفر از آقايان به مـصدق پيشـنهاد و اصرار كردند كه با راديو پيامي بدهد و مردم را دعوت 
  410.»كند كه به كمك او بيايند اما امري كه دكتر مصدق حاضر نشد انجام دهد

از . دق مردم را در صحنه نمي خواهدولي در آن روز واضح بود كه دكتر مص«: زيرك زاده در فصل ششم كتاب مي نويسد
همان ساعات اوليه كه خبر آشوب به نخست وزيري رسيد تمام آن هائي كه در آن روز در خانه نخست وزيري بودند بارها ، 

تك تك و يا دسته جمعي از او خواهش كردند اجازه دهد مردم را به كمك بطلبيم ، موافقت نكردند و حتي حاضر نشدند اجازه 
من هنوز قيافه خشمناك دكتر فاطمي را در خاطر دارم كه پس از آنكه اصرارش براي با . ه با راديو مردم را باخبر سازيم دهند ك

. اين پيرمرد آخر همه ما را به كشتن مي دهد: خبر كردن  مردم به جائي نرسيد از اتاق دكتر مصدق خارج شده و فرياد زد
بر . او نقشه خود را داشت وحاضر نبود در آن  تغييري بدهد. دم مخالفت كرده بودمصدق با تقاضاي او براي باخبر ساختن مر

قاعدتاً نمي بايستي از اين كه مردم مطلع . فرض كه دكتر مصدق نمي خواست مردم را به كمك به طلبد و يا به طغيان كمك كند
نشان مي دهد كه نمي خواست درگيري روي اما اصرار دكتر مصدق از خبر ندادن به مردم به خوبي . شوند جلوگيري نمايد 

   411.»دهد
 قمع سرتيپ رياحي به اقرار خود در دادگاه نظامي مي گويد فرماندهان نظامي تيپ هاي مقيم تهران را براي قلع و

سرهنگ كردن توده ايها به دفتر خود احضار كرده و فرمانداري نظامي تهران به فرماندهي حسينقلي اشرفي همراه 
اين ماموريت توام با قساوت و . پهلوان مامور اجراي آخرين تصميم هاي فرماندهي تيپ ها بودند هبيت اله 

 27حدود ساعت هشت شب «: آمده است»  روز رستاخيز ملت ايران5«از قول سرگرد زند در كتاب . شقاوت اجراء شد
 تيپ اردوگاه شمس آباد مي خواهد كه براي مرداد هنگامي كه سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي تهران در مكالمه از رئيس ستاد

برقراري نظم و پراكندن تظاهرات توده اي تعدادي سرباز بفرستد، دو گروهان ازهنگ نادري كه فرماندهي اش با من بود 
 . خوشحال شدم و بهترين سربازان و درجه داران و افسران شاه دوست خود را انتخاب و از هنگ خارج شدم

در خارج از محوطه سرباز خانه سرگرد زند دو گروهان سرباز را دور خود جمع كرد و به آنها  «:نويسدميبني احمد در ادامه 
هر كدام از شما كه طرفدار . گفت سربازان عزيز مي خواهند شاه را از سلطنت خلع كنند و حكومت بدست كمونيست ها بيفتد

تمام افسران و درجه داران و سربازان دست هاي . خانه برگرددشاهنشاه هستيد با من بيائيد و هر كس مخالف است به سرباز 
اين دو گروهان وقتي به خيابان هاي شهر رسيدند توده اي ها را كه مشغول تظاهرات بودند به . خود را به عنوان موافق باال بردند

. كه برداشته بودند، كشته شدند نفر را دستگير و دو نفر هم بر اثر زخم هاي مهلك 70شدت متواري ساختند و همان شب قريب 
يك دسته از سربازان در همان شب داخل يكي از سينماها شده دستور دادند چراغ ها را روشن و فيلم را قطع نمايند و سالم 

دستورات سربازان فوراً به مورد اجرا گذاشته شد و موقعي كه سالم شاهنشاهي نواخته مي شد عده اي از جا . شاهنشاهي بنوازند
 بعدازظهر 5ساعت  اين دو گروهان با دو گروهان ديگر كه از. خاستند ولي همانجا آنها را توقيف و با خود به كالنتري بردند برن

مامور حفظ خيابان هاي اسالمبول و نادري بودند، متفقاً در شهر گردش كرده بر له شاه و عليه  ]  مرداد27 [ روز سه شنبه
نظامي تهران پس از اطالع از جريان امر چهار گروهان تيپ خودش را كه تمرد كرده بودند فرمانداري . مصدق تظاهرات كردند 

 . به فرمانداري احضار و دسته هاي ديگري از سربازان را به خيابان ها فرستاد 

                                           
  140، ص )پرسش هائي بي پاسخ (  كتاب خاطرات مهندس احمد زيرك زاده دبير كل حزب ايران -410
  311 كتاب خاطرات زيرك زاده، ص -411
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ط مختلف محل فرمانداري نظامي براي آن كه تماس اين دسته از سربازان را با ساير سربازان قطع نمايد آن ها را تا صبح در نقا
  412.»در حال توقيف نگاه داشت ] كالنتري ها [ فرمانداري

اين گزارش مي رساند كه تحريك سربازان به قتل و حمله كردن به مردم حاضر در صحنه برابر دستور العمل 
  سرهنگ اشرفي در دادگاه. و سربازان را جمع آوري كردشد اما حسينقلي اشرفي متوجه قضايا .سرتيپ رياحي بود

 مرتكب آن مداحي ها و پلشتي ها نشد اما چه مي توانست بكند او تحت امر سرتيپ  مانند سرتيپ رياحينظامي
 نفر از فعالين و كادرهاي حزب توده 700 در گزارش هاي متعدد آمده است كه همان شب در حدود .رياحي بود

. له ها و ميدان هاي شهر شروع شده بوددر تمام كالنتري ها دستگيري توده اي هاي مح. ايران را دستگير كردند
مسعود . بيش از همه در كالنتري ميدان راه آهن و ميدان بهارستان توده اي هاي زخمي و مجروح انباشته شده بود

  413. نفر ذكر مي كند500بهنود در كتاب از سيد ضيا تا بختيار تعداد دستگير شدگان توده اي را در حدود 
زنده ياد كيانوري مي گويد به علت ضربات . القاعده رقم صحيح تري را ذكر كرده اندمنابع حزب توده ايران علي

ارتباطات ما با بدنه حزب به .  نفر از افراد شبكه حزبي دستگير شده بودند600 مرداد طبق حساب ما حدود 27
  414.شدت مختل شده بود

 كارخانه سيمان ، ،سازيچيت ( شهر ري  مستقيم سرتيپ رياحي كارخانه هاي تهران و ر مرداد به دستو27عصر 
ان رمحاصره و از حضور كارگ) شيشه سازي و دباغي و كوره پز خانه هاي تهران هاي كارخانه دخانيات و كارگاه 

 با اين همه جمعيت هاي كارگري خود را به ميدان توپخانه مي رسانند .در خيابان هاي تهران بشدت جلوگيري شد
 . پهلوان جالدي ها كرد كه در تاريخ ايران كم سابقه است سرهنگ فرماندهي اما سربازان به رهبري و 

بازنشسته داده  ي ارتشيانـه هاي ناراضـ قرار فردا براي تجمع چاقوكشان و فواحش تهران و دست،در همان شب
 . پول هاي كرميت روزولت توسط اسداله رشيديان و سيد ضياء بين علماي درباري و كاشاني تقسيم شد.شد

 كاشاني .طرفداران دكتر مظفر بقائي كه عمدتاً از چاقوكشان جنوب شهر و سرچشمه بودند خود را آماده كردند
 و عبداهللا تعداد قابل توجهي از فدائيان اسالم را به سرپرستي ابوالقاسم  رفيعي رئيس انتظامات فدائيان اسالم

 آن زمان در گروه .راي حمله به خانه مصدق آماده مي كرد بكرباسچيان مدير روزنامه نبرد ملت ارگان فدائيان اسالم
فدائيان اسالم اختالف و انشعاب بوجود آمده بود و عبداهللا كرباسچيان مدير روزنامه نبرد ملت  تقريباً از نواب 

                                           
  182 الي 180ستاخيز ملت ايران، نوشته احمد بني احمد، ص  روز ر5 كتاب -412
 385 و 384ص ص از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود،  -413
 خاطرات دكتر كيانوري كه در زمينه اثرات حمله غافلگيرانه سرتيپ رياحي مطالـب دسـت                279 الي   276 و   275 ص ص    -414

 . اولي ذكر كرده است 
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طرفداران شمس قنات آبادي از مخفي گاه ها بيرون مي آمدند و دور منزل كاشاني پرسه مي . صفوي جدا شده بود
 *. مرداد آماده مي كردند28د و خود را براي صبح زن

 مرداد مردم تهران و شهرستانها فقط ابراز خوشحالي از فرار شاه مي كردند و به شادي و 27 الي 25در روزهاي 
تظاهرات ضد سلطنتي و ضد استبدادي مشغول بودند در تهران و همه شهرها و روستاهاي ايران در نهايت امنيت 

 ارتش يا اكثراً . هيچ گزارشي از قتل و غارت و چپاول اموال مردم تا كنون ديده نشده است. كردندمردم زندگي مي
 تحريك .حامي نهضت ملي بودند و تعدادي هم مخالف و در كمين نشسته و در ياس و اضطراب فرو رفته بودند

 آغاز شد كه سرتيپ رياحي قسمتي از ارتش به ضديت با نهضت ملي و حركات وحشيانه شاه پرستي فقط از زماني
خنراني هاي دكتر فاطمي و مردم پس از اطالع از كودتا و شنيدن س. دستور حمله به اجتماعات مردمي را صادر كرد

هباز و استماع سخنراني هاي قدوه و رحيم امه باختر امروز و بسوي آينده و شمد رضوي و مطالعه روزنمهندس اح
 . ي ها آگاهي مي يافتندنامور بيشتر به جنايات سلطنت پهلو

سخنراني هاي افشاگرانه رهبران جمعيت ملي مبارزه با استعمار و ساير مردان و زنان سياسي ايران كه ستم هاي 
 و فرود آنها گاه شادي مي كردند و از . ابراز خشم به شاه فراري مي كردند،زندان هاي پهلوي ها را ديده بودند

اين سرتيپ رياحي يعني رئيس ستاد حكومت ملي بود .  شوق مي ريختند سقوط مجسمه هاي مظهر استبداد اشك
 ارتش و سرهنگ 2كه به اقرار مصدق در   دادگاه ، خودسرانه همراه توطئه گراني مانند سرتيپ سياسي رئيس ركن 

 به ه هاي اصلي رژيم كودتائي شاه شد،ان رئيس ارتش كه بعدها به مقام رياست كل ساواك رسيد و از مهروپاكر
عمد و از روي نيت پليدي كه در طول ساليان طوالني در سربازخانه هاي پهلوي ها به آن تربيت شده و فدائي شاه 

 مرداد به عزا  و ماتم تبديل كردند و زندان ها را از مبارزان 28بودند ، شادي و جشن آزادي مردم ايران را در شب 
اين جاده . اي چاقوكشان و فواحش و الت هاي تهران باز كنند ضد استعمار و ضد استبداد انباشتند تا راه را بر

ان و سرگرد فردوست انجام وكرسرتيپ رياحي و سرهنگ پاصاف كني با برنامه ريزي دقيق و محرمانه و مخفي 
 بي جهت نيست كه سرهنگ حسينقلي سررشته رئيس و فرمانده .شد و نهضت ملت ايران را به شكست كشاندند

 بنابراين .ه را از درون باز كرده استعلكار كودتاچيان مي داند كه قتش سرتيپ رياحي را همدژباني در خاطرا
مصدق مي دانست كه چه شده است و چرا مي بايد سكوت پيشه كند و از دعوت مردم براي حفظ حكومت ملي 

اهر تحت فرمان ارتش و نيروي مسلحي كه علي الظدر  مرداد 28 در حقيقت اساس موفقيت كودتاي .خودداري كند
امنيتي كه سرتيپ رياحي مي . مصدق بود اما سرتيپ رياحي آن را مزورانه و راز گونه اداره مي كرد، گذاشته شد

كدام مقام امنيتي و انتظامي به سرتيپ رياحي گزارش داده بود كه اموال ودارائي مردم . خواست ايجاد كند چه بود
. »فهميدم خطر از جانب حزب توده است« در دادگاه مدعي شد در معرض چپاول و غارت قرار گرفته است كه

                                           
تباط فدائيان اسالم در ضديت با دولت مصدق و انشعاب و دسته بندي آنها و ارتباط عبدالحسين  براي اطالع بيشتر از ار-*

نيروهاي مذهبي بر بسترحركت نهضت ( واحدي،  ابوالقاسم رفيعي و صرافان با سيد ضياء الدين طباطبائي نگاه شود به كتاب 
 1384 سال ، چاپ اول، نشر گام نو، تاليف علي رهنما،ملي
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فرهيختگي مردم در روزهاي شادي براي آزادي يعني تا قبل از حمله سرتيپ رياحي و سرهنگ پهلوان و سرگرد 
 زند آنچنان بود كه نه مالي از مردم ربوده شد و نه خوني از دماغ كسي ريخت حتي اختالف و دعوا و زد و خوردي

ترين دعوا و زد و خوردي بوجود  بين طرفداران خليل ملكي و اعضاي حزب ايران با توده ايها كوچك .امدپيش ني
 با استدالل و ،ت فروهر قلدري كردند و قصد حمله و هجوم داشتندس در چند جا كه بزن بهادرهاي پان ايراني.مدنيا

سالها بعد مهندس احمد زيرك زاده . دند روشن گري مردم عقب نشستند و به حمايت از شاه هيچگونه تالشي نكر
 و فراكسيون نهضت ملي به دولت زاهدي و در حقيقت در دفاع از سرتيپ رياحي دولت مصدقدر توجيه تسليم 

 در كتاب خاطراتش نوشته است كه مطالعه آن براي هر مصدقي وطن پرستي موجب خجالت و ئيهاتفسير
 . سرافكندگي است 

سر كتاب تضادها و اظهار نظرهاي بدون سند و مدرك چشم گير است و خاطراتي است بگذريم از اين كه در سرا
. لي به شاه و دربار و سلطنت پهلويوشن فكران م موفق براي توجيه و تعليل عالقه رشبيه پريشان گوئي و تالش نا

محكوم به   جنبش ملي كردن نهضت،از نظر اين دبير كل حزب ايران و مشاور مصدق و نماينده مجلس هفدهم
پرياليستي و ضد استبدادي مبارزين عدالت خواه متحد و هم مزوال و شكست بود نه از آن جهت كه با نيروي ضد ا

آهنگ و يكپارچه نشد بلكه از آن جهت محكوم به زوال و شكست بود كه كاشاني و بقائي و مكي از آن جدا شده 
 او را چيزو تفرقه پايه گذاران آن محكوم به زوال بود و هيچ به نظر شخص من جنبش پس از جدائي «: توجه كنيد. بودند

 415.»نجات نمي داد

 
 
 
 

 و پايه گذاران نهضت ملي ايران از نظر او كاشاني و مكي. اين ادعا بهيچ وجه با واقعيت تاريخي تطبيق نمي كند
 او در بررسي تاريخ فقط .رت ملت و اندام ها و سازمان هاي سياسي بي توجه استزيرك زاده به قد. بقائي بودند

 و طبقات ملّت .دولت هاي آمريكا و انگليسبيشتر به راي و تصميم روساي نظر به بزرگان و شخصيت ها دارد و 
 بارها ديده 1332 و 1320 اما در همان سال هاي .زحمت كش و روشنفكران از نظر او بي اهميت و بي ارزش اند

م دكتر مصدق و افشاگري ها و روشن گري هاي جمعيت ملي شد كه رشد و عمق نهضت ملي همراه نفوذ كال
ع بودند و نيز بسياري ممبارزه با استعمار و گروه كثيري از مبارزان ملي كه در سنديكاها و انجمن هاي دهقاني مجت

زاب ملي وجود داشتند و به نهضت ملي حقابل توجه و چشم گير از مبارزان صديق و جان بر كف ملي كه در ا
 چنان در مخالفت با كاشاني و بقائي و مكي پافشاري كردند كه آن جاه طلبان دغا پيشه به ،عشق مي ورزيدندايران 

دره بدنامي سقوط كردند و سرباز فداكار آنچنان منفور شد كه نامش به سرباز خطاكار تنزل كرد و روزهاي 
ي كردن بودند و هركدام به سوراخي  مرداد در نهايت ذلت و ترس در حد قالب ته25رفراندوم و شكست كوتادي 

وس دستگير و زنداني شد و چند نفر خالت مسلم و محرز در قتل افشار تفرار كرده و دكتر بقائي هم به اتهام د
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و كاشاني هم به زير . خائن مانند ابوالحسن حائري زاده و نادعلي كريمي و شمس قنات آبادي به قم پناهنده شدند 
  .ز او نبودزمين فرو رفت و نشاني ا

 25ملت ايران در روز . هر يك از اقليت مجلس هفدهم به گوشه اي در نهايت ترس و اضطراب فرار كرده بودند 
مناطق نفت خيز در حداكثر آمادگي و رشت و تبريز و  چه در تهران و چه در اصفهان و شيراز و اهواز و 32مرداد 

 25 مردم تهران از همان روز .دولت ملي مصدق كفن پوشيدند كارگران مناطق نفت در حمايت از .جان بازي بودند
 . مرداد لحظه اي صحنه مبارزه و خيابان هاي اصلي تهران و اطراف خانه نخست وزيري را ترك نكردند 

 نگارنده روحيه كودتاچيان شكست خورده را در . بي جهت نبوددت و اضطراب به بغدايت ذلّافرار شاه در نه
 .  مبناي اسناد بازجوئي سرگرد علميه نوشته است صفحه هاي گذشته بر

 در روزنامه هاي خود با داليل بسيار ثابت كرده بود كه تضادي بين پيشها  مدت ازجمعيت ملي مبارزه با استعمار
آنها در در اين مورد داليل زيادي ارائه شد كه قسمتي از . امپرياليسم آمريكا ودولت استعماري انگلستان وجود ندارد

بارها خليل ملكي و مهندس زيرك زاده در روزنامه هاي نيروي سوم وجبهه آزادي .  همين كتاب ارائه شده است
اين واقعيت و حقيقت تلخ و خطرناك را منكر شدند و توده مردم را به حمايت آمريكا اميدوار كردند و تضاد آن 

اما پس از سالها كه از . بوق و كرنا كردنددولت به اصطالح مهد آزادي و دموكراسي را با دولت انگلستان در 
شكست نهضت ملي ايران گذشت، تازه در آمريكا و در فراغت سال هاي پيري چشمان مهندس احمد زيرك زاده 

 شد ، شايد در اين باشد كه چون به باگر دكتر مصدق اشتباهي مرتك« در كتابش ادعا كرد كه 1376باز شد و در سال 
تقد نبود بخوبي به نحوه حركت جمعيت ها آگاهي نداشت و از طرف ديگر شايد تضاد منافع آمريكا حزب و تشكيالت حزبي مع

كرد كه توافقي بين آنها در موضوع نفت به وجود نخواهد و انگليس را بيش از حد آن چه بود حدس مي زد و تصور مي
  416.»آمد

وي مي .  مرداد است كه خواندني است28 اما مهم ترين مسئله اي كه در اين كتاب مطرح شده است موضوع روز
  اين اقرار  417.» مرداد مصدق به سهولت مي توانست كودتاچيان را مغلوب كند28آري شكي نيست كه در روز «: نويسد

 در حالي كه. فرضي و موقتي است و براي آن است كه اتهام حداقل بي عرضه گي را از سرتيپ رياحي دور كند

 واي نظامي به مبارزان ضد استبداد و ضد استعمار و صدور دستور اكيد و موكد كه حتي پس از آن هجوم گسترده ق
 مرداد ندارند چگونه ممكن بود كودتاي 28 مرداد و روز 27احزاب ملي هم حق حضور در خيابان ها را از عصر 

چون در ادامه . م بوداين اقرار موقت براي هدفي كه زيرك زاده در نظر دارد الز.  مرداد به سهولت سركوب شود28
مي توان تصور كرد كه از فرداي آن روز سيل تبريك ها و تهنيت ها و عرض بندگي ها و وعده اطاعت ها از  « :مي نويسد

  !گوشه و كنار مملكت به طرف خانه مصدق سرازير مي شد ولي يك ماه بعد ، دو و يا چند ماه بعد چه مي شد ؟ 
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 كه دالرهاي آمريكا و ليره هاي انگليس سرازير مي شد وقتي كه از مشرق و از جنوب و در اين محيط حاضر براي آشوب وقتي
از غرب اسلحه به ايران داخل مي گشت ، وقتي بر همه صاحب نفوذان و روساي پادگان ها روشن مي شد كه انگليس و آمريكا 

 . سرنگوني دكتر مصدق را مي خواهند و شاه هم او را معزول كرده است 
دولت مصدق . خاموش كردن آتش طغيانها پول و قشون مي خواهد . طرف طغياني و در هر شهرستان آشوبي برپا مي شداز هر 

در اين شرايط دولت محكوم به شكست بود آن كه از اوضاع ايران آن روز با خبر است و به خود ... نه قشون. نه پول داشت 
او از . ند حدس بزند ولي براي دكتر مصدق اينها حدس نبود يقين بودزحمت تامل و تفكر مي دهد اين پيش آمدها را مي توا

 را به مردم ايران 1919دوره چهارم مجلس كه دولت انگليس، ايران را به زمين افتاده و مضمحل مي خواست تا بتواند قرارداد 
شه مملكت و در هر منطقه رئيس مصدق خود در ميدان عمل بود و ديده بود كه در هر گو. خاطراتي وحشتناك داشت . بقبوالند

مصدق ديده بود چگونه ميدان فرمانفرمائي ... ايلي ، با نفوذي دولتي مستقل برپا كرده و به دولت مشروطه توجهي نمي كرد
دولت مشروطه از حدود شهر تهران تجاوز نمي كند و تا پشت دروازه هاي تهران دزدان مسلح مانند نايب حسين كاشي 

 » مصدق تمام اين ها را ديده بود ونمي خواست ملت ايران را يك بار ديگر دچار اين سيه روزي ها سازد.حكومت مي كردند 
در پاسخ اين تحليل هاي سفطه آميز بايد گفت حتي مردم ايران در دوران بعد از شكست نسبي مشروطيت قرارداد 

راههاي مختلف، مقابله و معارضه و مبارزه  را نپذيرفتند و در مقابل دولت وثوق الدوله و دولت انگلستان از 1919
 . كردند و در نتيجه آن دولت را كه مورد حمايت كامل نظامي و مالي دولت انگلستان بود با رسوائي سرنگون كردند 

جاي تاسف و تعجب در اين است كه زيرك . دكتر مصدق خود خاطره آن را بهتر از مهندس زيرك زاده مي داند
 مي خواهد براي توجيه شيوه 1299 و 1289اقعيت ها و حماسه ها و مقاومت مردم در سال زاده با دانستن آن و

خيانت آميز دوست صميمي اش سرتيپ رياحي موضوع مقاومت ملت ايران را در دوران نهضت ملي كردن نفت 
ما به فاصله يك ا. ناديده بگيرد و مسئله مورد بحث را به عقب براند و با قياس ارتجاعي، تاريخ را به عقب ببرد

تفاوت مهم  ] دولت وثوق الدوله [ از طرف ديگر ايران مصدق با ايران زمان مجلس چهارم و«: سطر مجدداً مي نويسد
اگر در آن دوره مردم ايران اهميتي به دولت مركزي نمي دادند و آن را دولت خود نمي دانستند و در نتيجه به . ديگري داشت

بختي ها و فالكت ها را مثل هميشه با صبر و بردباري تحمل مي كردند ، در زمان مصدق عده سرنوشتش توجهي نداشتند و بد
در ايالت ها ، شهرستان ها و در دهات ايران مردم دولت دكتر مصدق را . زيادي از مردم ايران حاضر در ميدان سياست بودند 

ئين طرفدار حكومت ملي مصدق بوده و بنابراين ملت در ارتش بيشتر افسران جوان با درجه هاي پا. دولت خود مي خواندند 
  مرداد چندين28به طوري كه اگر در . ايران در مقابل گردن كشان مقاومت به خرج مي داد و احتمال يك جنگ داخلي زياد بود

ت زيادتر كشته داشتيم مقاومت مصدق صدها بلكه هزارها كشته بجاي مي گذاشت و هر چه اين مقاومت طوالني تر مي شد تلفا
ولي آيا براي آنهائي كه در راه وطن مبارزه مي كنند لذت فتح .  مرداد ارزان ترين شكست بود28مي شد به طوري كه شكست 

امروز مهم تر است يا هراس از شكست فردا ؟ آيا مبارزان راه وطن با دانستن آنكه در جنگ نهائي شكست خواهند خورد مي 
اين مالحظات با فرضيه وطن پرستي مصدق ناسازگار و نقطه ضعف استدالل من است . دتوانند در يك نبرد چشم پوشي كنن

بدون ترديد دكتر مصدق از تمام همكاران وياران خود از آن چه در خفا مي ). شايد تصورات زيراين تضاد را برطرف سازد(
و چون از سقوط . و شوارتز كف با خبر بوداز دسيسه هاي انگليس ، از فعاليت هاي سيا ، كرميت روزولت . گذشت آگاه تر بود 

دولت خود مطمئن بود براي حفظ آبروي ملت ايران بهتر خواست كه دولت ملي با يك كودتاي خارجي سرنگون شود تا با يك 
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اگر قرار بود خنجري از پشت موجب هالكش شود بهتر آن كه خنجر . جنگ داخلي كه مي توانست رنگ ايراني به خود بگيرد
  418.»رجي بر پشتش فرود آيدبدست خا

 كنش طه آميز و پريشان گوئي يك شخصيت مصدقي است كه براي سرپوش گذاشتن به روحيه وساين تفسير سف
 دولتي است كه براثر فشار مردمي گاه گاهي به حالت دموكراتيك و راديكاليسم و حاكميت  مالكِ-ازيوطبقه بورژ

 . متمايل مي شد 
 متضاد نويسي دست مي  وه عمل كودتائي ضد ملي سرتيپ رياحي به پريشان گوئيمهندس زيرك زاده براي توجي

 25مردمي كه در روز . طه دچار مي شودس و گاه به ميخ و با همه ضد و نقيض گوئي ها به  سفنعل گاه به .زند
 ،مي كردندمرداد جان بركف و آماده به مبارزه مسلحانه در مقابل كودتا چيان احتمالي از مصدق اعالم حمايت 

ك زاده مدعي ر زي. مرداد نبودند28  كودتاي سزاوار اين همه مصائب و بدبختي ها ي پس از صاعقه مرگ آور
 اما ديديم كودتاچيان خارجي در حال .است كه مصدق خود مي خواست كه با يك كودتاي خارجي سرنگون شود

يعني بود،  گرمابه و گلستان زيرك زاده فرار بودند كه يك كودتاچي داخلي كه رفيق صميمي و يار دبستان و
آورد و تحريك به  و ارتش را به ميدان ميسرتيپ رياحي رئيس ستاد دولت ملي مصدق دست به كودتا مي زند

 خود بهتر مي داند كه از جنس ، و آن خنجري كه زيرك زاده مدعي است كه خارجي بودكندوطن كشي ميهم
 سرتيپ رياحي همان طور كه در دادگاه گفت برخالف راي و اراده.  مالك بود-ازيوايراني و وابسته به طبقه بورژ

نمي كرد و اوامر او را بر منافع ملت ايران ترجيح مي داد و مقدم مي داشت و همان كاري كرد   كاريشاهنشاهش
 آن كه دولت آمريكا مي خواست در حقيقت رياحي به مصدق خدمت نكرد به شاه خدمت كرد و خدمت به شاه در

 چه آنكه سلطه شاه و سپهبد زاهدي به كشور ايران عالوه بر آنكه .برهه تاريخي خيانت به مصدق و ملت ايران بود
را نابود كرد و مصدق و دوستان  خواهان و عدالت خواهان مترقي  ساله تالش آزادي12همه دست آوردهاي  

و زنان شرافتمندي شد كه هر يك به صدها وفادارش را به اسارت كشاند ، موجب كشته شدن افسران و مردان 
امه كغارت منابع ايران و سلطه مجدد استعمار و استقرار يك سلطنت خود. سرتيپ رياحي و امثال او برتري داشتند

 مرداد بود 27 نتيجه عقب نشيني مصدق و شبه كودتاي سرتيپ رياحي در غروب ، شاهيخون خوارتر از محمد عل
 حتي اگر نهضت ملي . چشم و پريشان گوئي زيرك زاده نمي تواند آن را توجيه كندكه خود داستاني است پرآب

استدالل . يم اشقياي زمان مي شد دست بسته تسل دكتر مصدقايران محكوم و محتوم به شكست بود نمي بايست
باعتبار ل زيرك زاده منطقي نسبت اين درست است كه مرگ نتيجه محتوم آدمي است اما هيچ كس نمي تواند مطو

 !اين حقيقت مسلم خودكشي را منطقي و عقالني جلوه دهد و از ترس مرگ دست به خودكشي بزند 
 . نكته مهم هستيم2اما ناچار به نوشتن . اينك كه به پايان كتاب مي رسيم، هنوز بسياري از ناگفته ها باقي است

اهداف و دكتر علي شايگان از مصدق و  اول آنكه در دادگاه نظامي مرحوم دكتر مصدق فقط مهندس احمد رضوي 
تمام وزراي كابينه مصدق كه در نهايت ترس و جبن بسر مي بردند و از وقوع كودتا و . نهضت ملي حمايت كردند

بيش از همه لطفي، مهندس رجبي، وزير صنايع و مشاور و دكتر عالمي، . سقوط مصدق اعالم خوشحالي كردند
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بنده بطور كلي بايد به عرض رياست محترم «: مهندس رجبي صريحاً گفتوزير كار مصدق خوش رقصي كردند و 
ولي روزي كه فهميدم ديگر وزير نيستم ... برسانم كه دلخوشي زياد به كار كردن در آن دستگاه نداشتم و دوبار هم استعفا كردم

 419.»الي آخر. وجداناً خوشحال و آسوده شدم
 :  به مصدق نهايت احترام و ادب را بجا آورد و گفت.اما مهندس رضوي در دادگاه شهامت بخرج داد

كه نمي دانم چه خاصيتي آقاي دكتر محمد مصدق داشته اند كه ايشان و همكاران ايشان : اول موضوعي كه دادستان فرمودند
ي دور او جمع شده بودند، بنده همين قدر عرض مي كنم كه آقاي دكتر محمد مصدق يك پيشواي سياسي و يك پدر روحان

بلكه موجب افتخار . اين اجتماع به هيچ وجه شرم آور نيست. بوده و بنده و چند نفر از رفقا در اطراف ايشان جمع شده بوديم
شما آقاي سرلشكر مقبلي و شما آقاي دادستان همين ... است و من براي اين اجتماع خدمت به وطن افتخار و مباهات مي كنم

ي خودمان فقط يك جنايت كرده ايم و آن جنايت و خيانت اين بود كه با شركت نفت قدر مي دانيد كه ما در زندگي سياس
شما بدانيد كه ... شما آقايان بدانيد كه سياست نفت در تمام دنيا با خون مخلوط بوده است. جنوب مرد و مردانه مبارزه كرديم

در اينجا سرتيپ آزموده دادستان ... ود اين كه سياست صاحبان سهام نفت به اندازه اي ماهرانه عمل مي كنند كه امروز باوج
 .ارتش اخطار كرد، داد و فرياد براه انداخت و گفت بنده موظفم تذكر بدهم و تقاضاي جلسه سري مي كنم

هم رئيس جلسه و هم دادستان دادگاه نظامي، مهندس رضوي را تهديد كردند و با صحنه سازي و براه انداختن جنجال و تهديد 
رياد مانع ادامه توضيحات مهندس رضوي شدند و سرلشكر مقبلي رئيس دادگاه هم بپاس درجه سرلشكري كه بعد از و داد و ف

اما مهندس رضوي در موقع خروج . كودتا گرفته بود، با سرتيپ آزموده هم آواز شد و مانع ادامه صحبت مهندس رضوي شدند
 420.تاريخ ايران جواب ايشان را خواهد داد: موده اشاره كرد و گفتاز جلسه دادگاه رو به رئيس دادگاه كرد و با دست به آز

 : آنجا كه دكتر شايگان گفت. جواب هاي دكتر شايگان هم موجب عصبانيت آزموده و سرلشكر مقبلي شد
اينكه فرموديد بنده مشاور جناب آقاي دكتر مصدق بوده ام، بايد عرض كنم مشاور خصوصي جناب آقاي دكتر مصدق نخست 

ثانيا مفتخرم كه طرف . بنابراين قانونا چنين مشاوري هيچ نوع مسئوليت ندارد. ر بودن هيچگونه سمت رسمي و قانوني نيستوزي
شور جناب آقاي دكتر مصدق، باني و پيشواي نهضت ملي ايران بوده ام و در بسياري از مسائل مملكتي بخصوص موضوع نفت 

هاي مختلف، جاكسن، بوط به اين كار بوده است از قبيل شركت در كميسيوناز ابتداي ملي شدن نفت و تمام اموري كه مر
در پيشگاه محكمه عرض . همچنين در مبارزات شرافتمندانه الهه و شوراي امنيت مشاور ايشان بودم. هاريمن، استوكس، فريزر

 . ا به گردن بگيرممي كنم كه هر گاه از مشورت من  نتيجه سويي عايد مملكت شده باشد، حاضرم آن مسئوليت ر
 . مطلب ازدست رفت

 421چنان پرشد فضاي سينه از دوست          كه فكر خويش گم شد از ضميرم
سخنان كوبنده و پرمغز و محتواي دكتر شايگان بازهم آيشمن ايران را عصباني كرد و فرياد زد تقاضاي جلسه سري 

 پرونده كودتا و دادگاه دكتر مصدق معلوم مي رسيدگي به. اي داد و اي هوار كه مملكت از دست رفت. مي كنم
كند كه شاه و هئيت حاكمه از دكتر مصدق كه مردانه و جانانه از نهضت دفاع كرد وعفو شاه و گذشت او را با 

بدترين كلمات رد كرد، از مهندس رضوي و دكتر شايگان بشدت ناراضي بودند و پس از تحمل حبس و شكنجه 
                                           

  607 و 606ص   همانجا، ص-419
  684 و ص 675 همانجا، نقل به تلخيص ص -420
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 قرار بازداشت دكتر صديقي به اتفاق دكتر شايگان و 1333اريخ دوازدهم خرداد  زرهي در ت2روحي در لشكر 
مهندس رضوي از طرف سرتيپ كيهان خديو بازپرس دادسراي ارتش تبديل و هر سه نفر به قيد كفيل از زندان 

كتر صديقي از قول د. اما بعد از آزادي از زندان مجدداً دكتر شايگان و مهندس رضوي بازداشت شدند. آزاد شدند
. پس از آزادي از زندان و خاتمه دادرسي دادگاه نظامي همراه مهندس رضوي و دكتر شايگان آزاد شديم«نقل شده است كه 

اما پس از مدتي سرلشكر عبداهللا هدايت وزير جنگ كابينه كودتا اطالع داد كه مي خواهد در جلسه مشتركي با حضور ما سه نفر 
. اطالع به دكتر شايگان و مهندس رضوي و كسب موافقت آنها اين جلسه در منزل من تشكيل شدپس از . مالقاتي داشته باشد

پس از  انجام معارفه و صحبت هاي مقدماتي، سرلشكر هدايت اظهار مي دارد كه از مجموع آن چنين مستفاد مي شود كه 
تيبي داده شود كه مانند سابق به كارهاي خود اعليحضرت از وضعي كه براي آقايان پيش آمده راضي نيستند و انتظار دارند تر

مشغول شوند و با توجه به شرايط كشور مراقبت هاي الزم را نيز به عمل آورند كه از آزادي و فعاليتهاي آقايان سوء استفاده 
ر كشور بعد از سخنان سرلشكر هدايت دكتر شايگان شروع به صحبت كرد و اظهار داشت با وضعي كه در يكسال اخير د. نشود

پيش آمده تمام آزادي ها و حقوق مردم از ميان رفته و جمع كثيري به زندان افتاده و با شدت عمل و ساير اقدامات خالف قانون 
بعد . چگونه ما مي توانيم به زندگي عادي بازگرديم و نظاره گر چنين اوضاعي باشيم. حكومت، براي كسي تاميني وجود ندارد

وي سخن مي گويد و پس از اشاره به يك يك اقدامات دولت درباره خالف بودن آنها چه از نظر از دكتر شايگان مهندس رض
دكتر صديقي اضافه كرد كه دكتر شايگان و مهندس . قانوني و چه ازنظر رعايت حقوق ملت و مصلحت مملكت توضيح مي دهد

 نتقادا ولت را در همه زمينه ها مطرح و موردرضوي يكي پس از ديگري به تشريح اوضاع كشور پرداختند و به شدت اقدامات د
در تمام مدت صحبت آقايان، سرلشكر هدايت فقط گوش مي داد و هيچ . و در صحبت، اظهارات آنان شديدتر شد. قرار دادند

پس از پايان سخنان دكتر شايگان و مهندس رضوي، سرلشكر هدايت اظهار داشت كه مطالب آقايان . نوع اظهار نظري نمي كرد
 .را خدمت اعليحضرت عرض خواهم كرد و نتيجه را به آقايان اطالع خواهم داد

نتيجه اين بود كه پس از چند روز دكتر شايگان و مهندس رضوي را بازداشت و تسليم دادسراي ارتش كردند و در مهر ماه 
 422.» به اتفاق دكتر حسين فاطمي در دادگاه ارتش به محاكمه كشيده شدند1333

س احمدرضوي و دكتر شايگان و دكتر حسين فاطمي سري بود آنان در دادگاه بدوي نظامي در تاريخ دادگاه مهند
 . بشرح زير محكوم شدند1333 مهر ماه 18
  دكتر حسين فاطمي اعدام -1
  دكتر شايگان و مهندس رضوي هر يك به حبس ابد-2

 ساعت دو و نيم بعد از نيمه شب جمعه در دادگاه تجديد نظر كه رياست آن با سرلشكر مزين بود و راي آن در
 صادر گرديد، دكتر فاطمي مجددا به اعدام و دكتر شايگان و مهندس رضوي با دو درجه 1333هفتم آبان ماه 

 .تخفيف هر يك به ده سال محكوم شدند
ا تن تب دار آنان از راي صادره تقاضاي فرجام كردند اما شاه با تقاضاي فرجام آنان موافقت نكرد و دكتر فاطمي ب

دستگاه حكومت شاه فقط به تقاضاي دكتر فاطمي براي . ولي با شجاعت كم نظير به جوخه اعدام سپرده شد

                                           
  168 و 167ص   كتاب روي دادها و داوري ها، ص-422
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خداحافظي با دكتر شايگان و مهندس رضوي موافقت كرد و آنها در دقايق واپسين با دكتر فاطمي وداع كردند و 
 .هيچگاه درد و رنج آن خداحافظي و وداع ياران فراموش نشد

 آزاد 1334دكتر شايگان و مهندس رضوي در حدود سه سال در زندان ماندند و بعد از سه سال در تاريخ آبان 
 .شدند و به خارج كشور رفتند و در حقيقت از ايران تبعيد شدند

اما دكتر غالم حسين صديقي كه خود راوي اين حديث دردناك بود، در ايران ماند و با عزت و احترام زندگي كرد 
تشكيل داد و استاد ممتاز دانشگاه ) موسسه مطالعات علوم اجتماعي(شاه براي او دستگاه عريض و طويلي بنام و 

شد و همه اين عزت و احترام و توجه اي كه شاه به شخص دكتر غالمحسين صديقي روا داشت، نتيجه همان 
رنگوني مجسمه هاي شاه فقيد و اظهارات چاكرانه به شاه و افشاگري ها در دادگاه مصدق بود كه در مورد س

عظمت براي آن ديكتاتور، سخنراني بليغ و فصيح ايراد كرد و همه كاسه كوزه ها را به سر دكتر مصدق شكست و 
-مصدق هم جواب شايسته اي به اين وزير كشور به اصطالح نهضت ملي داد كه در صفحه هاي گذشته نقل كرده

 . ايم
 مرداد عليه مبارزين راه آزادي و نهضت ضد استعماري بعمل 28ي كه بعد از دوم اينكه در مورد سركوب و كشتار

آمد، سهم جبهه ملي همان اعدام دكتر فاطمي و سوزاندن زنده ياد كريم پورشيرازي و سه سال زندان براي مصدق 
 اعدام و قتل اما كشتار و. بود و دكتر شايگان و مهندس احمد رضوي و تبعيد آنها به احمد آباد و خارج از كشور

حزب توده .  اجتماعي ايران بي نظير بود-  سركوبي كه در تاريخ سياسي*.عام اصلي متوجه حزب توده ايران بود
ايران از تشكيل جبهه واحد كه هدفي جز دفاع از جبهه ملي و حكومت مصدق و آزادي و دموكراسي ايران 

خليل ملكي ها و مظفر بقائي ها در اين ميانه . نها ماندنداشت، با مخالفت جبهه ملي روبرو شد و در صحنه مبارزه ت
در كابينه مصدق كه در حال فروپاشي بود، همه در فكر تسليم و دنبال شفيع . اخالل ها كردند و وحشت ها آفريدند

اين سقوط براي شخصيت عظيم و جهاني دكتر مصدق محنت ورنج آفريد و مقدار كمي از آن رنج . و پارتي بودند
فقط دكتر فاطمي، شايگان، مهندس احمد رضوي با همه توش و توان خود تحمل كردند و در اين ميانه بقيه ها را 

اگر كريم پورشيرازي را هم جزو شهداي وطن بدانيم كه . طرفداران و وزراء و وكالي مصدقي به سالمت رستند
تعقيب و فشار و ايذاء و اذيت قرار الحق نيز چنين هست، بقيه افراد عادي و بدنه احزاب ملي به هيچ وجه تحت 

امثال دكتر كريم سنجابي و غالمحسين صديقي و مهندس احمد زيركزاده و مهندس حق شناس و مهندس . نگرفتند
اما مدت زمان آن بسيار كوتاه بود و . مورد چشم غرّه شاه قرار گرفتند! حسيبي و امير عاليي و امثالهم كمي تا كمي

در مناصب سياسي قرار نگرفتند در مناصب و مصادر امور سازمان برنامه و تجارت و به عافيت رسيدند و اگر 
خليل ملكي با آن همه دعاوي دهان پركن بيش . صنعت به جاه و مقامي رسيدند كه بر همه آنها مبارك و ميمون بود

خليل ملكي كه به غلط به نگارنده اكنون در مقام بررسي كارهاي تخريبي .  ماه در توقيف محترمانه قرار نگرفت6از 
فعاليتهاي ايدئولوژيك و انتشار مجله علم و زندگي و نبرد زندگي معروف شده است نيست و وارد بحث محتوايي 

                                           
 اي بـود جگرسـوز    عام دسته جمعي مبارزان حزب توده ايران در زندان رشت در همان روزهاي اول كودتا، خود فاجعه                 قتل   -*

 .كه از شدت شناعت و شقاوت آن رئيس زندان رشت سروان داودي خودكشي كرد
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فقط اعالم مي كند كه زندان هاي ايران از اعضاي مبارز و هواداران حزب توده . در اهداف آن نوشته ها نمي شود
دام هاي دسته جمعي و فرار و تبعيد و مهاجرت اجباري نصيب آنان شد و ايران انباشته شد و رنج و عذاب و اع

چه بسيار از جوانان توده اي كه در جنگل هاي گيالن و مازندران نابود شدند و نام و نشاني از آنها بدست نيامده 
 كه خود حديث است و چه بسيار زنان و مردان مبارزي كه در زندان ها نابود شدند و حتي اجساد آنها بدست نيامد

آنان هدف اصلي امپرياليسم آمريكا و دربار بودند آنها هم توده اي ها را كشتند و قتل . غمناكي از آن واقعه است
عام  كردند و در زندان ها تحت شكنجه ها قرار دادند و هم گروه كثيري از مبارزين راه آزادي و استقالل و 

 .ه خود بحث جداگانه و مشروحي را مي طلبدسعادت ملي را از كار و زندگي محروم كردند ك
آنها انديشه . دستگاه وابسته به امپرياليسم فقط به كشتار توده اي ها و حبس و آزار آنها قانع نشد و آرام نمي گرفت

مي خواستند چه از طريق استدالل . آزادي خواهي و تفكر سوسياليستي و مردم دوستي آنها را هدف قرار داده بودند
جيهات فلسفي كه در حقيقت جز مشتي لفاظي و سفسطه هاي روشنفكري و شبه ماركسيستي نبود، ها و تو

باورهاي اعضا و هوادران حزب توده ايران را مخدوش كنند و از آنان انسان هايي بي هدف و گناه كار و ساكت و 
 اين راه، هم از امثال خليل پشيمان كه در مورد ايدئولوژي و فلسفه اعتقادي هم مسئله دار هستند، بسازند و در

هم زمان با كشتار و قتل عام توده اي ها و دستگيري . ملكي استفاده كردند و هم از حوزه علميه قم مدد گرفتند
) اصول فلسفه رئاليسم(وسيع آنان و جاي دادن آنها در اتاق هاي دربسته و كريدورهاي زندان هاي ايران، كتاب 

هم از مذهب كمك گرفتند و هم از يك نوع فلسفه مخدوش و .  آموزش مي دادندآيت اهللا طباطبايي را به آنان
ملكوك ماركسيستي و هم از عرق وطن پرستي و شوونيسم به اصطالح ايران دوستي براي مبارزه با حزب توده 

ليه حزب ايران اقدام و از انواع راه ها و شگردهاي شبه فلسفي استفاده كردند و تخريب وسيعي در اذهان عمومي ع
سازمان سيا با خرج پول هاي هنگفت در مدت بيست و پنج سال كه حزب توده ايران از . توده ايران ايجاد كردند

سازمان سيا با اجراي شيوه هاي . صحنه سياسي ايران ظاهرا غايب بود، خيلي تخريب كرد و  خيلي هم موفق شد
 پليسي و اعمال شكنجه هاي قرون وسطايي، تالش كرد تبليغي مذهبي و غيرمذهبي، همراه با مدرن ترين شيوه هاي

 .تا حزب توده ايران را نابود كند
وحشي گري و درنده . آنها كه زندان هاي دوران محمدرضا پهلوي را ديده اند، مي دانند كه فشار تا چه حد بود

و هر افسري كه در خويي آنچنان در افسران امنيتي شاه شايع شده بود كه گاه صورت مسابقه بخود مي گرفت 
اعمال شكنجه و گرفتن اعتراف و اخبار فعاليت، قساوت و شقاوت بيشتري بخرج مي داد، ترفيع مي گرفت و به 

ارتشبد فردوست از شيوه هاي شكنجه افسري بنام تاج بخش بحث مي كند كه . مقامات باالتري صعود مي كرد
ضد (تشبد فردوست شرح مبسوطي درباره نحوه عمل ار. حتي لرزه بر اندام افسران نظامي شاه انداخته بود

 در كتاب خاطرات خود مي نويسد و تصريح مي كند، دستگاهي كه 388 تا صفحه 281و ساواك از ص ) اطالعات
. آمريكايي ها بنام ضداطالعات در ارتش و ژاندارمري و شهرباني بوجود آوردند، چه دستگاه جهنمي و مخوفي بود

تاج بخش فرد بسيار قسي القلبي بود و از شكنجه دادن متهم «: برد و مي گويدبخش نام ميتيپ تاجاو از فردي به نام سر
در دوران تصدي سرتيپ تاج ... در تمام دوراني كه او را شناختم هيچگاه نديدم از مسئله اي احساس ناراحتي كند. لذت مي برد

 نفر از ضد اطالعات به دادرسي تحويل داده اند 12رد و گفت بخش، سپهبد سياوش بهزادي دادستان كل ارتش با من مالقات ك
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 افسر 2من .  اند نفر را كشيده12و پس از گـذشت سه مـاه آثار شكنجه بـر بدن آنـها مشهود است و كليه ناخن هاي پاي هر 
گزارش را همراه . دارداز دفتر ويژه را براي بازديد متهمين فرستادم و آن ها پس از مالقات گزارش دادند كه جريان صحت 

راجع به شكنجه دستوري نداد ولي نوشت دادستاني موظف است پرونده ها را از نو رسيدگي كند و . عكس به محمدرضا دادم
  نفر را آزاد كرد عمل او مورد اعتراض شديد تاج بخش واقع شد و12بهزادي هر . هر طور نظر دادستان ارتش است عمل شود

در دوران تاج بخش هر چه او مي خواست امريكايي ها انجام مي دادند و من . را مجددا دستگير مي كنمپيغام داد كه همه شان 
 423.»امنه قبل از او نه بعد از او چنين رئيس ضداطالعاتي نديده

همان رويه غلط و اشتباه و .  مرداد بود28اين همه باليا كه بر سر افراد مبارز وطن آمد مولود همان تسليم در روز 
آن هيئت حاكمه ملي و مدعي آزادي . گاه تعمدانه و هدف مند حكومت ملي مصدق، فاجعه طوالني مدتي آفريد

 توسط حزب توده ايران و زنان و مرداني از وطن 1320خواهي، نتوانستند نهال آزادي را از كه فرداي شهريور 
 معلوم و 1331همان سال . حفظ كننددوستان ايراني از هر گروه و سازمان غرس شده بود، از تند باد حوادث 

 آمريكا و انگليس  با هدف نهايي دربار وحكومت ملي اما .هدف اصلي آمريكا و دربار چيستمشخص بود كه 
مدارا و غمض عين و گاه همكاري كرد و در راس آنان سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش قرار داشت كه با 

نظارت مستقيم ژنرال مك كلور رئيس مستشاري نظامي آمريكا و همكاري گروهي از افسران خائن ايراني و تحت 
 .  ترومن، چراغ سعادت ملت ايران را خاموش كرد4اصل 

، اساس دعاوي خليل ملكي و رهبراني از جبهه ملي اين بود كه حزب توده 32 مرداد سال 28در روزهاي منتهي به 
بقائي و گروه روزنامه . رياحي هم همين افسانه بودادعاي سرتيپ . ايران مي خواهد عليه دولت مصدق كودتا كند

نگاران درباري مانند عميدي نوري و ميراشرافي و صيرفي زاده همين حرف ها و دعاوي مخالفين حزب توده ايران 
چه آنها كه در زير نام و نشان مصدق فعاليت مي كردند و چه آنها كه با مصدق در ستيز بودند، . را تكرار مي كردند

آنها جنگ رواني شديدي با كمك عوامل آمريكا مخصوصا ژنرال مك . ادعاي آمريكا پسندانه را توسعه دادندهمين 
آنها نخست جنگ رواني را آغاز كردند . كلور كه متخصص جنگ رواني بود، عليه حزب توده ايران به كار انداختند

 به بازار كه ثروتمندان ضدمصدقي آنها را روزنامه هاي وابسته. و در اين عرصه هر چه داشتند به ميدان آوردند
تامين مالي كردند و اسناد آن اينك موجود است كه چه پول هايي به حزب نيروي سوم خليل ملكي بنام كمك 

آنها براي كوبيدن حزب توده ايران از سازمان مخوف . بازاريان و موقوفه حضرت معصومه پرداخت كرده اند
از گروه روحانيون كه در راس آنان شيخ محمد تقي . ه اسناد آن موجود استفراماسونري هم استفاده كردند ك

بنام دين و . فلسفي واعظ قرار داشت، در همه جاي ايران عليه حزب توده ايران از همه وسايل استفاده كردند
توده مذهب و عاشوراي حسيني و ايام عزاداري خامس آل عبا و نُقل و نَقل اصلي مجالس آنها، حمله به حزب 

آنها از شيوه هاي گوبلزي عليه حزب توده ايران استفاده كردند و دروغ هاي بزرگ و وحشت آفرين . ايران بود
ساختند و باالخره توانستند ورق را به نفع شاه يعني به نفع استعمار انگيس و آمريكا برگردانند و قرارداد كنسرسيوم 

 .جلد سوم اين كتاب استرا بر ملت ايران تحميل نمايند كه موضوع آن بحث 

                                           
   386 خاطرات ارتشبد فردوست، ص -423
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شرح و بررسي آن حادثه ايران بر باد ده كه اثرات شوم آن تاكنون باقي مانده است، مي بايست در شرايط آزاد و 
مساعدي پيگيري شود و براي بررسي آن صاعقه مرگبار، گروهي از مطلعين دور هم جمع شوند و تاريخ كامل آن 

از اين قلم ناتوان بيش از اين كاري . اري است سترگ و دسته جمعياين وظيفه اي است بزرگ و ك. را بنويسند
ساخته نيست و با اين قِلت بضاعت نمي توان از عهده آن برآمد و صاحب اين قلم به اميد فرارسيدن آن روز زنده 

 .و اميدوار است
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 1ي ي شمارهضميمه
 اسوس سيا از كودتاي ضدمصدقي و نقدي مختصر بر كتاب خواب آشفته نفتآخرين گزارش سرج

 
سال ها پس از تسليم دولت ملي مصدق و اثبات دخالت سياسي آمريكا و انتليجنت سرويس بريتانيا، در آن كودتا و 

 . مرداد رسوايي بزرگي براي اين دولت ها در سطح افكار عمومي جهان و ملت ايران بوجود آمد28شورش 
 مركــــز 1985جلسه هاي متعددي براي بررسي نتايج اجتماعي و سياسي آن كودتا تشكيل شد و در سال 

 1951-1954ناسيوناليسم و بحران بين المللي نفت «مطالعات خاور ميانه دانشگاه تكزاس كنفرانسي دو روزه تحت عنوان 
راسي و كمك به استقالل ملل تحت   حقيقت امر اين است كه آمريكا در پوشش اشاعه دموك424.»ترتيب داد

اما اين تزويري بيش نبود و در عمل به اتحاد وشراكت با مستعمره داران . استعمار به صحنه سياسي جهان آمده بود
 . غارت مواد خام و تصرف بازارهاي مصرف تبديل شدكهن در

 دموكراسي اما با جوهره و آمريكا، دولت هاي دست نشانده را در ملل تحت استعمار و نيمه مستعمره با شكل
 .ماهيت ضدكمونيستي مستقر كرد

پنهان شدن دولت اياالت متحده در پشت شعار ضديت با حكومت هاي ديكتاتوري و موافقت آن دولت با اصل 
% 40ملي كردن صنعت نفت و ادعاي حمايت از دولت نهضت ملي در عمل منجربه شراكت و تسهيم و تصاحب 

 . ايران شدسهام شركت نفت انگليس و
ادامه غارت مواد خام و تبليغ مزورانه و سالوسانه دموكراسي آمريكايي و شيوه زندگي مصرفي و تبديل ايران به 

دموكراسي . بزرگ ترين خريدار تسليحات نظامي، به تثبيت يك حكومت نظامي ستم گر و خونتاي نظامي انجاميد
بار شاه منجر شد كه اساس و جوهره و ماهيت آن حكومت مورد ادعاي آمريكا به اعاده حكومت مستبدانه و خون

در ضديت با دولت شوروي بود و موجب ايجاد و رشد يك تشكيالت بزرگ نظامي و جاسوسي و ضد جاسوسي 
 .در كل منطقه خاور ميانه گرديد و جامعه ايران در زير سلطه ساواك و  ارتش قرار گرفت

 انگليسي در ايران مورد توجه و بررسي عده اي از -نده آمريكاييحكومت شاه و نحوه رفتار دولت هاي دست نشا
 اجتماعي دانشگاه هاي آمريكا قرار گرفت و حادثه سرنگوني شاه و سلطه حكومتي - اقتصادي-كارشناسان سياسي

 اعالم 32 مرداد سال 28را نتيجه قطعي و الزامي همان كودتا و شورش ) جمهوري اسالمي(بر ايران تحت عنوان 
 نفت و كودتاي -قدرت«دند و نتايج آن تحقيقات و بررسي ها را در  كتاب هاي متعددي نوشته اند كه كتاب هاي كر
 . از آن جمله است»مصدق نفت و ناسيوناليسم ايراني« و » مرداد28

 . مرداد، كارشناسان سيا هم شركت داشتند28 مرداد و شورش 25قابل توجه است كه در بررسي نتايج كودتاي 

                                           
يليام راجر لويس،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كـاوه   و-، جيمز بيل نفت و ناسيوناليسم ايراني    - مقدمه كتاب مصدق   -424

  1372بيات، نشر گفتار 



 

696

 يا ن جاسوسان سيا كه اغلب اساتيد دانشگاه هاي آمريكا و آكسفورد بودند، در آن جلسات حضور مي يافتند واي
 .طرف مشورت و استفاضه قرار مي گرفتند و در تبيين و تشريح موضوع نقش اساسي داشتند

 و هنوز سياست كلي  جلد كتاب ياد شده منتشر شده است، گوشه هايي از واقعه را گزارش داده است2آنچه در آن 
 جلوگيري از انتشار آن اسناد و بررسي ها mi٦مسلط بر سازمان سيا و وزارت امور خارجه آمريكا و انگلستان و 

است و بدين جهت هنوز اسناد كودتاي ضدمصدقي توسط وزارت امور خارجه آمريكا و انگليس و دستگاههاي 
ست و گسست ها و انقطاع تاريخي متعددي به چشم مي جاسوسي و ضدجاسوسي آنها به طور كامل منتشر نشده ا

آخرين كتابي كه حاوي گزارش سرجاسوس معروف آمريكا بنام پرفسور دونالد ويلبر است، با گذراندن . خورد
عمليات ساقط كردن حكومت هاي قانوني و مردمي كه توسط عمليات . مشكالت و موانع زيادي منتشر شده است

راذل و اوباش جامعه همراه بود، هيچگاه مورد تاييد جامعه فرهيخته دانشگاهي و عامه كثيف رشوه دادن و خريد ا
بدين جهت اين عمليات كثيف در تحت بهانه مبارزه با سلطه كمونيسم توجيه . مردم آمريكا و انگليس قرار نگرفت

هائي كه در هيئت و خريد اطالعات از كاركنان دولتي و پرداخت رشوه هاي كالن به روسأ و سردسته. شده است
كسوت هاي دانشگاهي و روحاني و بازرگان و سياست مدار و روزنامه نگار، افسران نظامي و انتظامي بودند، از 

چاقوكشان معروف و حرفه اي و باج گيران مشهور . هاي مشترك سيا و انتلجنت سرويس بودكارهاي عادي پايگاه
. راي نفوذ و قدرت ارعاب و اخافه در خدمت و اجير آنها بودندهاي داو متعصبين و قشريون مذهبي و تروريست

كاري فرو رفته و به توده مردم اي از ابهام و پنهاناصل دخالت  مستقيم آمريكا در ساقط كردن مصدق در پرده
داخلي و خارجي تفهيم كردند كه دولت هاي آمريكا و انگليس محور شرارت و اشاعه فساد و رشوه خواري و 

اند و جامعه ايران بر اثر اعتقاد و عشق به سلطنت و مذهب و وطن پرستي به رستاخيزي دست وري نبودهديكتات
 مرداد معروف است و جامعه ايراني بدون دخالت عوامل خارجي آن حكومت را 28زدند كه به نام قيام ملي 

اشت و توطئه خارجي در بين نبود و سرنگون كردند و اگر هم آمريكا و انگليس دخالتي داشتند، كامالً جنبه فرعي د
اصوالً اصل توطئه و توهم توطئه امري خيالي و غير واقعي و فاقد منطق و جامعه شناسي است و چه بسيار از 

را معلول ذهن و پندار دانستند، كه براي  »توهم توطئه«روشنفكران مدرنيست به تبليغ و ترويج اين نظريه پرداختند و 
 .  بكار رفته استتسهيل در توجيه واقعه

اما از آنجا كه دخالت آمريكا و انگليس جنبه واقعيت و حقيقت داشته و متكي به اسناد و مدارك بود، با همه 
 برصفحه 1379ها سرانجام مجموعه اي از اين تحقيقات از سد سانسورها گذشت و در سال انكارها و ممنوعيت

 گزارشي به قلم ويلبر 1371قبل از آن در سال . ن منتشر گرديدهاي اينترنت ظاهر شد و در مجله هاي تحقيقي ايرا
منتشر شد كه ترجمه )  1991-1992(ادل از كارشناسان سياسي آمريكايي در مجله آمريكايي علوم سياســــي 

نويسنده اين مقاله مدعي است . منتشر شده است) 1371 تير -مجله نگاه نو خرداد(فارسي آن مربوط به كودتا در 
از نمونه هاي مهم (زارش هاي رسمي آمريكا از ماجراي سرنگوني مصدق در ايران و آربنز در گواتماال كه گ

گمراه كننده تر «: ويلبر ادل مي نويسد. است و با حذف عامدانه اسناد كامال مهم توام است) تحريف تاريخ ديپلماسي
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ه از آن ها ناديده گرفتن كامل توطئه آن هم به وسيله از مطالب حذف شده پيام هايي است كه به گونه اي تحرير شده اند ك
 425.»اشخاصي كه به خوبي مي دانستند كه چه اتفاق افتاده و چرا اتفاق افتاده، بر مي آيد

اين واقعيت در گزارش هايي كه هندرسن از مالقات خود با دكتر مصدق و يا با حسين عالء به آمريكا فرستاده 
آنها كه در آن سالها به نحوي از ماجرا و قضايا و حوادثي كه در مملكت ايران . دشده است، بخوبي مشاهده مي شو

 هندرسن به 308از جمله گزارش شماره . واقع مي شد با خبر بودند، دروغ و تزوير را در آن اسناد مشاهده كردند
رجه مخابره كرده است، به وزارت امور خا) 1331نهــم اسفند  (1953 فوريه 28وزارت خارجه آمريكا كه به تاريخ 

سفير از نقشي كه در ايجاد  آن توطئه براي قتل . سراسر غلط و دروغ و گمراه كننده و از حقيقت به دور است
 اسناد روابط 955 كه در صفحه 308به عهده داشته است، خبري ارسال نمي كند و آنچه در گزارش شماره  مصدق

ي هندرسن را نشان مي دهد و از تطبيق اين گزارش با خاطرات خارجي آمريكا آمده است، نهايت تزوير و مكار
به همين دليل نظر ويلبر ادل . مرحوم دكتر مصدق به نشانه هاي كذب و توريه و تزوير آن گزارش مي توان پي برد

حيح  است، كامال ص426»اين شيوه ارسال گزارش يك تقلب، يك تحريف كامل فعاليتهاي آمريكايي در ايران«: كه مي نويسد
 .و محققانه است
 يعني به 1954اين گزارش را ويلبر در مارس .  گزارشي از دكتر دونالد ويلبر منتشر شد ميالدي2000در ژوئن سال 

دكتر دونالد ويلبر خود از دست اندركاران اين .  به قلم آورده است1332 مرداد 28فاصله چند ماهي پس از كودتاي 
 دانشگاهي و علمي اش او را از صورت يك توطئه گر جاسوس به يك اما صبغه. توطئه كثيف و ننگين بود

اين استاد دانشگاه صاحب تاليفاتي در زمينه معماري و ابنيه اسالمي و . شخصيت علمي و جنتلمن ارتقاء داده بود
اري ان و اجتماع و باغ هاي ايران و ايران در گذشته و امروز و معمبايران شناسي معاصر و رضا شاه پهلوي و ز

 427.ايران اسالمي در دوران ايلخانان است
اين استاد جامعه شناسي و شرق شناسي از مديران ارشد سيا بود و فرماندهي جنگ رواني و تبليغاتي گروه طرح 

 .آژاكس را به عهده داشت
انير و امپرياليسم انگلستان هم براي طرح سرنگوني دكتر مصدق از همين گروه جاسوسان دانشمند مانند پروفسور ز

 احمد .مجموعه اي از اساتيد جامعه شناسي كه در سازمان ها و لژهاي فراماسوني عضويت داشته بهره مي گرفت
مي ) همايون( به چگونگي تشكيل لژ 120 الي 119آرامش در كتابي بنام هفت سال در زندان آريامهر در صفحات 
ه و تنظيم گزارشي براي مقابله با نهضت ملي پردازد و توجه به اسامي اعضاي لژ كه ماموريت خاص براي تهي

اند، معلوم مي كند كه امپرياليسم انگلستان هم از اساتيد دانشگاهي و شخصيت هاي با سابقه سياسي مانند داشته
حكيم الملك و سيدحسن تقي زاده و دكتر محمـــــود هومن براي مبارزه و مقابله با نهضت ملي استفاده مي كرد 
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) لژهاي اسكاتلندمركز عالي ( با اعزام شخصيت هايي مانند محمد خليل جواهري و بوخليفه از مصر و آن عوامل را
 .تقويت مي كرد) لژهاي مشترك قاهره و بيروت(و 

 نوشته شده 1986 نام دارد و در سال »ماجراها درخاورميانه«خاطراتي كه دونالد ويلبر منتشر كرده است، تحت عنوان 
از سوي يك مامور سابق سيا كه نسخه اي از آن را در اختيار «اما اين تاريخچه . انع انتشار آن شداست كه سازمان سيا م

 ايران را به 1952 مبني بر اينكه دولت مصدق در پايان سال  استداشته به روزنامه نيويورك تايمز داده است و شامل مقدمه اي
 428.»لب پرتگاه برده بود

يلبر كه توسط محمدعلي موحد به مانند شارحي بي نظر حاشيه نويسي شده در اين گزارش و خاطرات دونالد و
 منتشر شده بود و 1379 اقتصادي شماره اول ودوم سال پانزدهم مهر و آبان -است، قبال در مجله اطالعات سياسي

 تمام انتشار يافت و ترجمه) 1379 مهر 41شماره ( بخش آن گزارش و عمليات سيا در مجله پيام امروز 8ترجمه 
گزارش هاي هشت گانه دونالد ويلبر سرجاسوس سازمان سيا در مجموعه اي بنام اسناد سازمان سيا درباره كودتاي 

.  منتشر شده است1379 مرداد و سرنگوني دكتر مصدق توسط انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا در سال 28
 كه آقاي محمدعلي موحد در مورد زنده ياد آنچه مورد ايراد و اعتراض صاحب اين قلم است، طرح اتهامي است

دكتر حسين فاطمي مطرح كرده است و نيز طرح مطلبي است كه درباره سرتيپ تقي رياحي رئيس ستاد ارتش دكتر 
مصدق قلم فرسايي كرده و او را از اتهامات وارده و حتي قصور و كوتاهي در امر دفاع از حكومت ملي مصدق مبرا 

 !د و سرفراز ناميده استدانسته و اورا رو سفي
آنچه در مورد زنده ياد شهيد دكتر حسين فاطمي شرح داده است به ضرس قاطع قابل قبول نيست و اسم بردن از 

دكتر فاطمي و دست داشتن او در تهيه رواديد و اجازه خروج از كشور براي اسداهللا رشيديان در تاريخچه سيا 
 429. و تزويري دارد كه محمدعلي موحد خود به آن اشاره كرده استنوشته دونالد ويلبر حكايت از همان توريه

عدوات و دشمني دولت هاي آمريكا و انگليس و نوكران آنها با شهيد بزرگوار فاطمي به آن حد و اندازه اي است 
الي كه تنها به كشتن و تيرباران او قانع نشدند و تشفي نيافتند بلكه سعي در لكه دار كردن شخصيت انساني و وا

اند و جاي بسي تاسف است كه دكتر محمدعلي موحد نويسنده كتاب خواب آشفته سياسي او پس از مرگش كرده
 پرورانده  خودبه صورت توريه و تزوير مطلب را طوري»فاطمي و عالمت سوال«نفت، در بررسي اسناد سيا در فصل 

مي دهد و حتي با نقل قول از آدم خائن و است كه زنده ياد فاطمي را همدست رشيديان و عوامل انگليسي نشان 
نوكر صفتي مانند شمس قنات آبادي و نقل گواهي و نظر او، ادعاي بي سند دونالد ويلبر سرجاسوس آمريكايي را 

البته نظر سرهنگ نجاتي و دكتر نورالدين كيانوري را هم آورده است اما نحوه بيان و . به مرحله تاييد رسانده است
م شبهه را در مغز خواننده ناوارد و ناآگاه مي پروراند كه دكتر سيدحسين فاطمي عامل انگليس بررسي موضوع تخ
دكتر محمدعلي موحد نويسنده گفته و ناگفته ها خود بهتر مي داند كه نظر اصلي و نهايي . و آمريكا بوده است

فاطمي است و عالوه بر آن ترور سازمان سيا و عوامل درجه يك آن مانند دكتر دونالدويلبر ترور شخصيت تاريخي 
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شخصيت تمام ملت ايران و هواداران مصدق و شخص دكتر مصدق است تا جايي كه ادعا مي كند دولت آمريكا 
در مورد كارهاي سياسي دكتر حسين فاطمي در ماه هاي آخر . كمترين دخالت را در كودتا عليه مصدق داشته است

دولت اياالت متحده و نزديك شدن سريع به دولت اتحاد جماهير دولت مصدق و روگرداني از اميد بستن به 
شوروي و برقراري مذاكرات فشرده با مامورين بازرگاني و سفير شوروي و دست رد زدن به سينه شاه كه قصد 

ايجاد وسوسه زمامداري و نخست وزيري در دل فاطمي عليه مصدق داشت و آن اصرار و ابرام و تقاضاي 
 مرداد كه به وسيله راديو از مردم كمك بخواهد و بسياري مسائل ديگر از 28دكتر مصدق در روز دردمندانه او از 

با دكتر چشم هاي تيزبين عوامل جاسوسي آمريكا و انگليس دورنمانده بود و به همين جهت در دشمني و ضديت 
يرباران كردند با نوشتن فاطمي بمرحله سبعيت و قساوت و جعل رسيده بودند و پس از آنكه جان تب دارش را ت

معرفي كردند و انتظار اين بودكه محمدعلي ) اسداهللا رشيديان(گزارش هاي دروغين او را مدد كار توطئه گران 
. »فاطمي شهيدي روسفيد و چهره اي تابناك« مي بايست بنويسد »فاطمي و عالمت سوال«موحد به جاي آنكه بنويسد 

ون سرتيپ رياحي را كه در دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر كار بي شخصيتي آنچنانكه چهره مردد و مورد اتهامي چ
را به حدچاپلوسي به شاه رسانيد و با آنكه هر روزه مي ديد كه دكتر مصدق چگونه جانانه و شرافتمندانه و 
 عفو شاه شجاعانه با نظاميان ددمنش دادگاه مقابله مي كند و مي گويد كاري نكرده ام كه مستوجب عفو شاه باشم و

اما رياحي با كلمات شرم آوري حيات و ممات خود را در دستان شاه كودتاچي قرار مي دهد و . را قبول ندارم
اعالم مي كند كه پرورده مكتب رضاشاه كبيرم و خدمتگزار صديق شاهنشاه و اميد عفو و مرحمت دارم و از اين 

گران محرز و مسلم بود، باز هم محمدعلي موحد در قبيل چاپلوسي ها و با آنكه دخالت و همدستي اش با كودتا
تزئين و مشاطه گري مي ) رياحي، روسفيد و سرفراز(بررسي چهره و شخصيت سرتيپ رياحي، او را با كلمات 

يس لباطرز نوشتن و گزارش دونالد ويلبر مكارانه است و محمدعلي موحد مي بايست با توضيحاتي كشف . كند
قرار شد يك نفر از سازمان اطالعاتي انگليس و يكي ديگر از سيا به ديدن خواهر شاه اشرف «: دتوجه كني. مي كرد كه نكرد

اينك . كه در فرانسه بود بروند و او را به تهران بفرستند تا برادر را از رسميت و اعتبار كامل اقدامات روزولت مطمئن سازد
انگليس نورمن دار بي شير بود و مامور سيا سرهنگ استيفن گزارش سيا معلوم مي كند كه نام آن مامور سازمان اطالعاتي 

وي رئيس شعبه اطالعاتي . داربي شير سال ها در ايران زندگي كرده بود و فارسي را خوب حرف مي زد. جانسن ميدز نام داشت
 در ايران را از آنجا اداره مي بريتانيا در ايران بود كه پس از قطع رابطه به نيكوزيا انتقال يافته بود و خط ارتباط با عوامل خود

كرد و چنين پيش بيني شده بود كه اسداهللا رشيديان به فرانسه برود و در ديداري از اشرف ترتيب مالقات او را با ماموران 
اين مشكل را حسين فاطمي وزير امور . اما گرفتن اجازه خروج از كشور در آن روزها كار آساني نبود. بريتانيا و آمريكا بدهد

گزارش گر سيا پس از اين حكايت در . خارجه مصدق حل كرد و خود اجازه خروج و ورود رشيديان را در اختيار او گذاشت
زيرنويسي اضافه مي كند كه فاطمي در نزد سيا به عنوان عنصري مشكوك شناخته مي شد كه گاه و بي گاه آماده تماس با 

. دق، جايگاهي در ميان مخالفان او و هواخواهان بريتانيا داشته باشدانگليسي ها بود و دلش مي خواست در صورت سقوط مص
 430.»زيرنويس سيا تاكيد مي كند كه حسين فاطمي رشيديان را مي شناخت و مي دانست كه او عامل انگليس است
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مي محمدعلي موحد بجاي آنكه اين ادعاي دونالد ويلبر را با استناد به مدارك و شواهدي كه در اخالص شهيد فاط
به مرحوم دكتر مصدق وجود دارد رد و نفي كند ، متاسفانه درصدد اثبات اراجيف دونالد ويلبر بر مي آيد و نوشته 

شمس قنات آبادي در گزارشي از جريان «يك جانور سياسي بدنامي بنام شمس قنات آبادي را شاهد مي آورد كه 
ها با وجودي كه حسين فاطمي عضو جبهه ملي بود و با آقاي در آن روز: بازداشت حسين فاطمي در زمان رزم آراء مي گويد

كاشاني و من در جبهه ملي و ساير مواقع برخورد مي نمود و در صف ما وارد و به مبارزه برگشته بود، اساسا تفاهم زيادي 
آنها به  ]انتساب[ بوجود نداشت بلكه ما به حسين فاطمي با ديده شك و ترديد مي نگريستم زيرا او از فاميلي بود كه انتصا

انگليسي ها به حد شياع رسيده بود و خود فاطمي هم از لحاظ سياسي و مذهبي سوابق روشني نداشت و به صرف ورود به 
حسين ... جبهه ملي و شركت ملي در مبارزات ما نمي توانست اساس هر گونه سوءظني را از بين ببرد و او را پاك و منزه نمايد

روابط فاطمي و بقائي اساسا خوب نبود و از طرف ديگر . ي دوست صميمي و يار نزديكي نداشتفاطمي غير از حسين مك
حائري زاده و نريمان هم . زيركزاده و حسيبي و صالح و سنجابي، حزب ايراني هاي عضو جبهه ملي، با حسين فاطمي بد بودند

 ملي غير از حسين مكي كه دوست او بود و در اين صورت در جبهه. هر يك به داليل شخصي از فاطمي خوششان نمي آمد
فقط دكتر مصدق از حسين فاطمي حمايت مي كرد و . معروف بود در مسائل مشير و مشاور و راهنماي حسين مكي است 

 431.»يوسف مشار هم بي طرف كامل و بي تفاوت جدي نسبت به فاطمي بود
 
 

ل و نوشته كسي كه به نهضت ملي خيانت محرز بقو. نوشته شمس قنات آبادي از حسين فاطمي قابل اعتنا نيست
 در كرد و دستش در دست سپهبد زاهدي بود و سخنگوي مرادش به اصطالح، آيت اهللا كاشاني بود، نمي تواند

بررسي شخصيت دكتر حسين فاطمي كه عاقبت سياسي اش با پاكدامني و تقوي و شهادت ختم شد، مستند قرار 
ه اي كه به داشتن روابط خاص با ملكه مادر افتخار مي كرد، به هيچ وجه قابل نظر و راي آدم فاسق و هرز. گيرد

اين روحيه نان به نرخ روز خوردن محمدعلي موحد در بررسي تاريخ در عين حال كه . اعتماد و استناد نيست
د روايت هاي مختلف را همسان و هم سنگ نقل مي كند، كار تحليل و رسيدن به حقيقت را سخت مختل مي كن

محمد علي موحد در همين مورد زنده ياد دكتر فاطمي روايت مرحوم سرهنگ نجاتي و زنده ياد كيانوري را نيز 
اما با صراحت و قاطعيت يك مورخ تحليل گر نمي نويسد كه كدام روايت به حقيقت نزديك . ذكر كرده است 

 .است و اصل قضيه از چه قرار بوده است
 :زنده ياد كيانوري مي نويسد

در دوران  . بعدا از دوستان صميمي محمدمسعود مدير مرد امروز بود. ا اولين بار نام او را در همكاري با سيدضياء شنيديمم
در آغاز فعاليت جبهه ملي در روزنامه باختر امروز مقاالت مفصلي درباره آمريكا . تحصيلش در فرانسه براي او مقاله مي نوشت

دكتر فاطمي خيلي زودتر از دكتر ...  ي مي دانست كه براي آزادي بشر قد برافراشته استمي نوشت و با شيفتگي آن را كشور
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مصدق ماهيت واقعي سياست تجاوزكارانه و غارت گرانه آمريكا راشناخت و به همين جهت قرباني اين شناخت درست 
 432.شد

و كنش و واكنش پديده ها و ها وقتي مورخي تحليل گر كه فقط وقايع نگار نيست بلكه به روابط دروني پديده
رويدادهاي تاريخي توجه دارد، مي تواند سير حركت و استحاله مترقيانه سياستمدار و دولت مردي را بررسي كند، 
چه حاجت است كه با نقل قول از راوي غيرثقه و ملكوك و خبيث و فتنه گري مانند شمس قــــــنات آبادي كه 

سقوط در محفل هاي عياشي و هرزه گري با دربار و ملكه مادر ختم شده آخر و عاقبت سياسي اش با بدنامي و 
مورخ سياسي و حقيقت ياب، مي . است، اذهان را نسبت به شهيد دكتر حسين فاطمي به وسوسه و ترديد بكشاند
 *.بايد درصدد كشف حقيقت برآيد كه اساس وظيفه و فضيلت مورخ در آن است

كند و او را قرباني  را در باره دكتر فاطمي نوشته و ايجاد ترديد و تشكيك نميزنده ياد دكتر كيانوري تمام حقيقت
اما محمد علي موحد به نعل و به ميخ . دهدنماياند و سرفراز و روشن و تابناك جلوه ميملت و شهيد راه آزادي مي

ت نفت و هم با شاه كنند هم با شركجهت نيست كه امثال محمد علي موحد هم با مصدق همكاري ميبي. زندمي
چون نه به . گرددكار و هم با جمهوري اسالمي و هميشه صدرنشين است و كتابش به جايزه سال مفتخر ميجنايت
-مي. آورداله كاشاني اعتراضي دارد و نه پاي فلسفي واعظ و روحانيت درباري را در سقوط مصدق به ميان ميآيت

مسلمانت به زمزم شويد و كافر «شود كه صداق اين شعر عرفي ميشود گفت در نهايت نان به نرخ روز خوردن م
 .»!بسوزاند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
   212 به نقل از خاطرات كيانوري ص -  40 همانجا، ص -432

 داستان خلع لباس روحاني اين مرد در مجلس هجدهم كه با كمال افتخار در حضور نمايندگان مجلس كت و شلوار اهدايي -*
 .ري است كه در تاريخ مجلس هجدهم مشروحا ذكر شده استملكه مادر را پوشيد داستان خنده دا
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 2ي ي شمارهضميمه
  و توضيحات دكتر مصدق*نامه استوكس به اتلي

 
 1951 سپتامبر 14..... از 

يك روز پيش از آن كه براي . رم سخت مشوش مانده استاز زماني كه در طهران با حقايقي در باب نفت آشنا شدم تا به حال خاط
از دادن نسخه ي ترازنامه ) رئيس هيئت مديره شركت سابق نفت انگليس و ايران(چون فريزر . استراحت بروم تشويشم دو چندان شد

شركت تقريبا يكصد و هفتاد  1950شنيده ام كه در سال . به بهانه اي اينكه هنوز آن را بنظر اعضاي هيئت مديره نرسانده سر باز زد
 .مليون پوند سود برده و شصت درصد آن از فروش نفت ايران بوده است

بيست سال پيش خبر داشتم كه نفت ايران را مي توان به بهاي كمتر . سالهاست دريافته ام كه نفت ايران ارزان ترين نفت جهان است 
دليل آن وجود عوامل خاص معرفه االرضي است كه شرحش در . برداز بهاي استخراج نفت تگزاس در آمريكا فروخت و سود هم 

 .بي گمان ايرانيان از اين موضوع آگاهند. اين جا لزوم ندارد
 شركت نفت انگليس و ايران پنجاه و سه ميليون پوند خرج را هشتاد ويك مليون پوند بحساب آورده كه بيست و 1949ترازنامه سال 

ترازنامه كل هفتاد دو مليون پوند خرج را يكصدو ده مليون پوند حساب كرده و در . االيشگاه استهفت مليون آن از بابت تاوان پ
 .ها هم چهل پوند را پنجاه مليون به حساب آورده استصورتحساب نفت كش

ي پرداخت غرامت را شمارم، همه اينها داللت دارد بر اين كه مطالبههر چند لغو يك طرفه قرارداد را از جانب ايرانيان عمل لغو مي
 .ايرانيان غرامت دوال پهنا مي دانند

غور وافي اصرار بنابراين مطلب مذكوره فوق، چاره ندارم جز آنكه عرض كنم پس از مداقه در موضوع از جميع جهات مي بينم كه بي
. رتيب براي امريكا بسيار ضروري باشدورزيده ام كه ايران پيشنهاد پنجاه درصد حق امتياز را كه بس ظالمانه است، بپذيرد شايد اين ت

كه در بند دوم اين نامه اشارت رفت چون نفت ايران براي ما بسيار ارزان تمام مي شود، اين ترتيب آن قدرها مهم و ضروري اما چنان
 .نيست

و هفتاد مليون پوند است اگر موفق بشويم كه قرار پنجاه درصد را بقبوالنيم، شصت و هشت مليون پوندي را كه تقريبا سه پنجم يكصد
و از فروش سي مليون تن نفت ايران سود برديم، چسان حق و حالل بشماريم؟ پس درباره ي پيشنهاد پنجاه درصدي حق امتياز و 

 .مطالبه غرامت بايد پخته تر فكر كنيم

                                           
  . كلمنت اتلي نخست وزير انگلستان از حزب كارگر بود كه در زمان دولت وي نفت ايران ملي شد-*
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. صدق نمي توان گفت و گوي كردامر ديگري كه پريشانم مي دارد لجاج سفير ما در ايران است كه پا را در يك كفش كرده كه با م
را ببنديم يا ) مكي(حسيبي و محي ) فاطمي(چنين مي پندارم كه با وي مي توان گفت و گوي كرد اگر زبان چموشاني امثال فاتني 

ده ام، دانستن اين نكته براي ما بس مهم است كه شاه و بيشتر ايرانيان بصير كه من با آنان روبرو ش. دستشان را از كار كوتاه كنيم
 .معتقدند كه با مصدق به از هر كس ديگر مي توان كنار آمد و مصلحت كشورشان هم در اين است كه ما در اين باره بكوشيم

 ديگر بدرد نمي خورد و كاري ازش ساخته نيست مگر به پشتيباني حكومت نظامي  434 و جرم 433به اعتقاد من گروه معهود ضياء
 .  آفتابي شده است چنين مي نمايد كه شاه هنوز حاضر نيست كه از او پشتيباني كند*ند ضياءهر چ. كه شاه سخت از آن بيزار است

اگر هريمن بانگ برآورد كه بايد از نو با مصدق گفتگوي كنيم، بيچاره خواهيم شد چه . اكنون خبر پيام مصدق به هريمن را مي شنويم
از . حاصل گفته اينكه شپرد سفير انگليس در ايران را قابل اعتنا نمي دانم.  شويمايم كه با وي هم كالم نميايم و دم زدهپيوسته غُرنبيده

 .پيشنهادها و سخنانش معموال بوي جور و جفا و گنده دماغي مي آيد
با حمل نفت از اين سوي . اي را كه با بار نفت نزديك به مقصد كرده ايم، هيچ نمي پسندمدر پايان سخنم معروض مي دارم كه معامله

بسيار پست . اما به نظر من ممانعت از حركت نفت كشهائي كه اكنون در خليج و بصره متوقف است، عملي است. يعني آبادان موافقم
 . نظر درم و دينار پرستان نفتي هر آن كس كه بشنود اين حركتمان را حمل بر طبيعت رذل مي كند،و برخالف

 حل استراحت بازمي گردم براي مذاكره هرچه زدودتر شرفياب شومبعدالتحريره اجازه مي فرماييد روز جمعه كه از م
 استوكس ) چارلز(ارداتمند، ديك 

 
  توضيحات زنده ياد دكتر مصدق-

اين بود نامه اي كه استوكس مهردار سلطنتي انگليس به نخست وزير دولت كارگر انگليس نوشت و از نظر 
شخاص عادل و ظاهر و منصف و زورگو هر دو يافت مي خوانندگان گذشت  و بايد اعتراف كرد در هر مملكت ا

شوند و كثرت و قلت هر يك از اين دو گروه بسته به اوضاع و احوال و اخالق جامعه اي كه در آنجا هستند و 
پس از مداقه در موضوع از جميع «زندگي مي نمايند و من باب مثال در انگلستان يكي استوكس است كه مي گويد 

غور وافي اصرار ورزيده ام كه ايران پيشنهاد پنجاه درصد حق امتياز را كه بس ظالمانه است  بيجهات مي بينم كه
ي دولت محافظه كار انگليس كه پس از مدتي انتظار، بمحض اينكه استالين از و ديگري ايدن و زير خارجه» بپذيرد

ه آمريكا نمود و رئيس جمهوري امريكا بين رفت و زمينه زورگوئي براي دول استعمار بيشتر فراهم گرديد، سفري ب
آيزنهاور را موافق نمود كه آزادي يك ملتي را با چهل درصد سهام كنسرسيوم مبادله كند و اي كاش كه كنسرسيوم 

 .  هم قناعت كند و از اعمال شركت سابق تقليد ننمايد435باجراي همين قرارداد يك طرفي

                                           
اين حاشيه در مجله كلمـه       .مرحوم مصدق شماره را در متن گذارده و حاشيه را فراموش كرده است از آن مجله نقل كند                  -433

ZIA است و طبعا مختصر نام سيد ضيائ الدين طباطبائي است. 
 حاشيه مرحـوم عـامري   .ايضا مرحوم مصدق شماره را در متن گذارده و حاشيه را فرموش كرده است و از مجله نقل كند               -434

ابق نفت كه اكنون بازنشسته است بـي         اين نام بنا به گفته يكي از اعضاي عالي مقام شركت س             .JARAMدر مجله چنين است     
  .(!!)ط خوانده استغل  را GAVAM  كتاب ناممولفترديد قوام السطنه است چون اصل نامه ظاهرا دست نوشت بوده و 

  .  مقصود سيد ضياء الدين طباطبائي است-*
  .اده استيك طرفي از اين جهت كه طرف ديگر قرارداد ملت ايران است و بچنين قراردادي رضايت ند -435
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 زيادي از نفت ايران را به وسيله يك لوله ي كه سِّراً بين ايران و هنوز از خاطرها محو نشده كه شركت سابق مقدار
  و با تنظيم يك ترازنامه اي ساختگي كه جمله اي از آن را استوكس 436.عراق برقرار كرده بود، سرقت مي نمود

 ادامه گفته است، مبالغ هنگفتي از پول ملت را اختالس مي نمود و اكنون نيز اختالس مي كنند و دليل قوي براي
شود و معادل چند برابر حقوقي اين اختالس، حقوق گزافي است كه به مستخدمين ايراني شركت نفت داده مي

شود وچنانچه يكي از مستخدمين، كنسرسيوم را متهم باختالس نمود، است كه در سال به مستخدمين دولت داده مي
 . ديگر دولت به او مي دهندكمترين ضرر كه متوجه او مي شود، حقوق كمي است كه در ادارات

شاه و بيشتر از ايرانيان بصير كه من با آنان روبرو شده ام معتقدند كه با مصدق به از هر «و اينكه استوكس گفته 
. ، بيان حقيقت است»كس ديگر مي توان كنار آمد و مصلحت كشورشان هم در اين است كه ما در اين راه بكوشيم

به ميان آمده، گفته ام كه ملت ايران حاضر است نفت را به حساب خود چونكه من هر وقت صحبت از نفت 
ولي لوي هندرسن سفير آمريكا با اين . استخراج كند و به قيمتي كه تمام مي شود به دولي كه احتياج دارند بفروشد

 .پيشنهاد موافقت نكرد و با نظر دولت انگليس موافقت داشت كه خواهان امتياز بود
ياز هم، منحصر به اين سه نفر كه استوكس نام برده است نبودند، بلكه عده بيشماري از اعضاء جبهه مخالفين با امت

از كار انداختن . ملي و خارج از جبهه بلندگوي ملت بوده اند كه همه روزه صداي او را بسمع عالميان مي رسانند
و محكوميت من و بعضي از سران دكتر حسين فاطمي بدست يكي و ربودن افشار توس و تشكيل دادگاه نظامي 

 زرهي 2جبهه ملي از قبيل دكتر سيدعلي شايگان و مهندس رضوي و تيرباران كردن دكتر حسين فاطمي در لشكر 
و عده اي ديگر به اين عنوان كه توده اي بوده اند، تاثيري در روحيه ملت ايران نكرد و باز پس از سالها ديدند كه 

كرار كرد و به طور خالصه قرارداد كنسرسيوم يك خيانت بين و فاحشي بود كه ملت همان هدفي را كه داشت ت
نسبت به ملت ايران صورت گرفت و تا ملت خود از معادن نفت بهره برداري نكند به آزادي و استقالل نخواهد 

 .رسيد
گاه نظامي كردند، آن روزي كه من و همفكرانم وارد مجلس شانزدهم شديم تا روزي كه ما را دستگير و تسليم داد

ولي بعد ما را با اين . غير از ملي شدن صنعت نفت كه موجب آزادي و استقالل ايران مي شد، هيچ نظري نداشتيم
 قانون دادرسي و 317عنوان كه مي خواستم اساس حكومت را بر هم زنيم، محاكمه و محكوم نمودند واكنون ماده 

هركسي كه مرتكب سوء قصد شود و منظور از آن خواه «. شودنقل ميكيفر ارتش كه باستناد آن محكوم شديم، عينا 
بهم زدن اساس حكومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و خواه تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت 

 .»باشد محكوم باعدام است
نان آذربايجاني ديگر چون حالم خوب نيست و مي خواهم دست از كار بكشم، فقط اكتفا مي كنم كه به قول هموط

 »هچ دخل وار«عزيز بگويم 

                                           
اين عكس در اوراق موجود نبود تا به چاپ (صفحه ماقبل عكس لوله اي كه براي سرقت نفت كار گذشته شده بود  -436

 !.!.)ود شرسانيده 
  


