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  مرداد ٢٨ ي کوتاه به کودتاينگاه

 

                                                                    خسرو سيف                                             

با ک کشوري بدست يک ابر قدرت جهانيشکست  توان عکس العمل ي مرداد را م٢٨ يکودتا

 و ي بومي عوامل خود فروشيخردمند و مصمم دانست که بدون همکار،  توانايتيريمد

  دانستند،ي بر منافع ملت و کشور م خود را مقدمي فردي که خواستهاي رهبرانيدشمن

 . بودير نميامکان پذ

 : کودتا ينه هايش زميو اما پ

 ي شد آنان با شکستين تصور مي چن٣١ر ماه ي ام تيخالفان در س مصدق بر ميروزيپس از پ

ر از يغت يکه واقعيدر حال.  از آنها سلب شده استي هر گونه عمليي توانا،که روبرو شده اند

ت ي مصون با يندگان مخالف نهضت ملي نماو انحالل مجلس هفدهم، ي با همه پرسن بود،يا

ار داشتند از دست داده بودند يمله به مصدق در اخت حي که براي آزاد تريبون خود ويپارلمان

ظاهر امر  خود را دنبال کند، ياستهاي آسوده، سيالي توانست با فراغ بال و خيو دولت م

ز يک تنه از پس تمام دشمنان خود برآمده است، اما باطن امر چي نمود که مصدق ين ميچن

 از هواداران ي که اکنون تعدادي و داخلي بود، مصدق تنها در مقابل مخالفان خارجيگريد



  

ت خود در جهت سقوط دکتر مصدق که هدف يوسته اند، بر فعالي به آنها پيموثر نهضت مل

   . دولت انگلستان بود، افزودنديينها

 اسفند و ٩ کردند از آنجمله توطئه  مييني ضربه زدن به دولت حادثه آفريمخالفان برا

 خود تجربه هاي آنان با .  وقت نام بردي شهربانسيبشهادت رساندن سرلشکر افشار توس رئ

در .  توان ساقط کردينم ي نظاميافته بودند که مصدق را بدون توسل به کودتاي در تير٣٠از 

ک ي باشاه که ي پنهانيدارهاي در د١٣٣٢ خرداد ٩کا هندرسن در ير امرين فکر سفي ايراستا

کا ي انگلستان و آمريدولتها و گفت ديل را به او رسانيام چرچيد، پيساعت به طول انجام

د ازاو ي بايت خواهند کرد و شما هم مي حماي فضل اهللا زاهديري وزنخستاز 

 .د کرديمه راه عوض نخواهيم که شما نظر خود را در نيو مطمئن باش. ديت کنيحما

 و فراهم کردن ي اصليدار با مهره هايات  پس از دي دور بودن از صحنه عمليهندرسن برا

 بود که يکا هم مشغول قرار و مدارهايکا ترک نمود و آمريران را به قصد آمريمات کار، امقد

 .رديد انجام گي بايم

 يا برايتاني بر يات سري از همان آغاز دولت دکتر مصدق عملداشتد توجه يبا

  به نامي وزارت خارجه انگلستان شخصي دولت او شروع شده بود و از سويبرانداز

  يسيو با عوامل انگل دوم ي در درون جنگ جهاني اطالعاتيتهايفعال که سوابق نريز

 

 



  

 ي سازمان اطالعاتد  همزمان يران اعزام گرد يشنا ودر ارتباط بود به اران آيدر ا

 وود هاوس از کار بدستان ارشد خود به نام يکيز ين) MI٦(ا موسوم به يتانيبر

)Wood house (را عهده دار يسيانگلوسان جاس يرستپران فرستاد تا سريرا به ا 

ق دست در دست  مصديورده و در جهت بر اندازود آ را بوجيشده و شبکه جاسوس

 يار جدينها بس آيطرح کودتا برا. داختندرت پيدر تهران به فعال) CIA(ا يماموران س

 . شديل کار از هر نظر فراهم ميد وسايبا ينرو ميبود از ا

گاه ياک محموله اسلحه از پيابسته سفارت  ويماي با هواپ١٣٣١ل مرداد ماه يوس در اواوود ها

ران و ي رابطه ايکرد بزودي مينيش بي پوي.  با خود به تهران آورد ه عراقينباح ينظام

ن درآشوب بر خواهند خواست ستها به آيبه دنبال آن کمون. گلستان قطع خواهد شد ان

 قطع رابطه ١٣٣١ مهر ماه ٣٠روز ن اسلحه ها استفاده نمود در هر حال يتوان ازايصورت م

وود هاوس قبل . ندران خارج شديس از ايد سفارت انگل تمام افراوديا اعالم گرديتانيبا دولت بر

ا در يرست سازمان س را با سرپانيديبرادران رش يهمکارل ارتباط ويازترک تهران وسا

 .نها گذارد ار آيدر اخت MI٦ ارتباط با يک دستگاه فرستنده برايورد و کا فراهم آيمرسفارت آ

گاه يادرپرفته نها به قبرس ان آي ميهنگجاد همايوود هاوس به واشنگتن و لندن و اپس از آن 

 را در تهران خود  ارتباط با عوامل ق ترتيب ين طرس کرد تا از آي تاسيا دفتريتانيبر ينظام

 

 



  

 مصدق را که يرانداز نقشه ب در لندن وسهمکاران وود ها . نمايدبدهد و به لندن مراجعت 

 .      ان نهادند ي نهاده بودند با او در مات چکمهيعمل ين نام رمزبر آ

 و ترومن   گفت هايسيانگلد نقشه ييوسته بود ضمن تاينها پهم که به آروزولت         

کا بود ي خواه در آمريد جمهوريدد منتظر دولت جين موافقت نخواهند کرد با با آچسنآ

 .موافقت کنندنها مکن است آ

 ات چکمه يطرح عمل

  : و شامل بخشهاي زير ميباشدن طرح مشتمل بر دوبخش بودهيا

 قرار انيديبرادران رشار ي که در اختيشهرک سازمان ي بر ي متک:کم يبخش 

  .داشت

 بوده که هر دو وبر جنيعشا از سران ي بعضي بر همکاريتکم: دوم بخش 

 . شدي مبخش همزمان آغاز

ن يردمداران اوباش دراس و ي اجتماعير گروههاينها در سا عوامل آگري دياز سو

 يت شاه وحتي حمان سازمان با استفاده ازيشده بود ا مقررو.  داشتندي جايسازمان شهر

اران او را باز داشت ي ودکتر مصدق و رنديت شاه کنترل تهران را بد ست گيبدون حما

 ان ياات را اول بهار تا پي عملي اجرايان برن زمايبهتر. ر شهرها ينطور در سايند وهمينما

 



  

ات ينه عمليهزر است انتخاب کردند ي قشالق عشا–الق ييتابستان که مصادف با 

گر ير ديون ليليم ميشد ن يده مان دايد ي به برادران رش كه رهيانه ده هزار ليماهبرعالوه 

ز يد آميرد وترد ها سيسينگلشنهاد اين پيکا در مقابل ايمره آياکنش اولو.  شده بودينيش بيپ

 ست هاي کموني احتمالي از کود تايري جلوگي کردند براي هنوز فکر م هاييکايمربود چه آ

 يکا که جمهوريمرد در آي کار آمدن دولت جدي با رويل مصدق عمل نمود ويد با همکاريبا

کا يمرآد ي جديرس جمهويي رزنهاوري دوم آيجنگ جهاندوست زماندار يدل پيخواه بود چرچ

ب ادامه دهد با نفوذ ين ترتي  نمود که اگر حکومت مصدق باو او را راضي نمود شتافت 

ستها قرار ي و کمونيشورور نفوذ يدا کرده است زي پتودهست يحزب کمون که يوقدرت

  ي حکومت قانونيس جهت بر اندازي با انگليم به همکاريکا تصميمرجه آيخواهد گرفت در نت

س يي ريگري در راس وزارت خارجه و ديکي که  دالسبرادرنو  .ت مصدق گرف يو مل

ماده کار شد ند و  ها موافقت نموده آيسي انگليکودتا  شنهاديا بودند نسبت به پيسازمان س

ه و ي تهاکسژآ ين بار با نام رمزي مصدق ايد براندازي جدطرحنه ين زمي در اي جلساتيط

همانطور که قبال گفته شد ن شد ييع تتهرانات در ي عملي به فرماندهم روزولتيك

ل را يام دولت خود وچرچي رفت پش از ترک تهران نزد شاهيپ ١٣٣٢ خرداد ٩ در هندرسن

  . گرفتامها جان تازهيافت پيشاه از درباو رساند و 

 

 



  

 

 با حضور مسوالن امر يا  کودتا جلسهيف قطعين تکلييبر تع ١٣٣٢رماه ي ت٤ در اکسژطرح آ

ز در آن شرکت يکه هندرسن ن. ل شد يکا تشکيمرر خارجه آي وز سلر دااستجان فدر دفتر 

 ي که ميا وانهيد کننده و خطر ناک و دي نوموضعير ما با ي وزيقاآ: کرد و اظهار نمود 

م که ي جز کودتا ندارينرو چاره اياز ا. م ي کند روبرو هستيکيخواهد با روس ها دست به 

ا و يتاني بريشبکه اطالعات درباره ي روز ولت هم مطالبميز قرار گرفت کيس نلد داييمورد تا

اسد اهللا و ( و کفرون نووسي ر مستعا يران با دو تن به اساميش از ترک اينها پنکه آيا

شنا شده اند ا به نام کاچرون آيتاني بريطالعاتکنفر مامور اي و )انيدياهللا رش فيس

 جيمز الگريج به نام يبا گذرنامه جعلق مرز عراق ي از طر١٣٣٢ر ماه ي ت١٨م روز ولت در يک

ن از ماموران تات کودتا دوي عمليم روز ولت به شاه و چگونگي کي معرفيبرا. ران شد يوارد ا

 ي کودتا قرار ميان چگونگي در فرانسه رفته و او را در در جريف پهلواشرد ن ي بدييکايمرآ

به تهران وارد شد و بال فاصله  ٣٢ مرداد ١٤ز در ي نيشنهاد ان دو اشرف پهلويدهند و به پ

کا را در مورد کودتا يمرو آس يانگل  يام دولتهايم روز ولت پي کيضمن معرفدار شاه رفت يبد

 .گذارد يار شاه ميدر اخت

 مرداد ١٨وز در ر٤ پس از  وي جهي شد و در نتروبروولت  دورود اشرف به تهران با اعتراض

 . ران را ترک کرد ي امايک هواپيماه با 

 



  

 

ان شاه را مالقات کرد واو را در يد يله برادران رشيم روز ولت پس از ورود به تهران بوسيک

 كه با نام مصطفي ويسي  و پسرشين مالقات با زاهدي کودتا قرار داد چنديان چگونگيجر

ات نقشه ييان جزي شاه را در جريگري ديدارهايد دري و در کمال پنهان کارفعاليت ميكرد

غالب .  کردند  مينها را داشتند گفتگوآ ي که انتظار همکاري در خصوص کسانداد و يقرار م

 به ياديزد يام ها يسيم روز ولت گفت انگليون بود کي روحان برخيگفتگو ها درباره

ار بزرگمهر با نام يد و اسفندي ما جمشيرانيون دارند اما دوستان اي روحانيهمکار

 م روزيست و کي به مال ها ني اعتماددني گوي دوم مي اول وبوسکويمستعار بوسکو

م در خواست يده اينچه تا کنون از مال ها دد آي گوي کند و ميد مييولت هم تا

 پول حاضر به ي که فقط براي توانم به اشخاصيوجوهات گزاف بوده است و نم

 ي در سازمان دهبوسکو برادران  يي از توانا ي شوند اعتماد کنم ولي ميهمکار

ارش بود با شاه گفتگو ي که در اختيون دالريليک مين از يهمچن.   مطمئن هستميابانيخ

م روز ولت با شاه در يکن مالقات يخرآ.  ها هم سخن گفتند ي و ارتشيزاهد  و درباره.کرد 

 به ي عزل مصدق و نصب زاهديد پس از امضاء فرمانهايباي مرداد بود که شاه م١٨شب 

 .شمال برود 

شمال حرکت کردند و ه  مرداد ب١٨ فرمانها بشوند در ي امضابه موفقنکه آا بدون يشاه و ثر

  ي امضايم روز ولت و دوستانش برايک. نها را روز بعد اعالم نمودند آ سفرروزنامه ها خبر



  

 

 نعمت اهللاسرهنگ ان به يديله برادران رشينکه بوسي پرداختند تا اييفرمانها به چاره جو

ما به شمال ي فرمانها با هواپيشان جهت امضايت داده شد ايفرمانده گارد مامور يرينص

 ٢٤شنبه . دهد ي مي زاهد فضل اهللانها را به مرداد آ٢١ فرمانها در روز ي امضاپس ازمت يعز

 –ال نشاهيب گي سرت-ي احمد فرامرز- زادهيئرحاون کان خود چي از نزدي با برخيد زاهدمردا

له يار شد فرمان عزل دکتر مصدق همان شب بوسقر.  نشست يزني به را–چيب باتمانقليسرت

توسط  يرينص گارد محافظ دکتر مصدق، سرهنگ ياري ابالغ شده که با هش يرينصسرهنگ 

ا به بغداد ي انجامد و شاه و ثريکودتا به شکست ممه ي نر و دريدستگ  ممتاز  سرهنگ

 . ختند يگر

س ستاد ارتش يي رياحي ريتق بيهمواره سرت اتفاق افتاد ه دکتر مصدق يطيکودتا در شرا

التان يخ جمله خشه در پاسي بود قرار داد و هميري که در حال شکل گيان توطئه ايرا در جر

ب ي است سرتيوراد آيالزم به . شد يل است روبرو مرام و تحت کنترراحت باشد اوضاع آ

 ....ن سمت قرار گرفته بود يران در اياز رهبران حزب ا چند يه تنيبا توص ياحير

ه ي حزبها و اتحاد به دعوت ي  بزرگ مرداد ماه ميتينگ٢٥ اول در يپس از شکست کودتا

ن به عهده  آدارهت اي  که مسول تشگيل گرديددان بهارستاني در مي هواداران نهضت مليها

که در بالکن يکسان.   بوديني نائي ها بالکن دفتر جالليبود و محل سخنران  رانيحزب ملت ا

 –رک زاده يمهندس ز– ي مهندس رضو–گان ي دکتر شاقايانآحضور داشتند 



  

 

 

حاج حسن –وش فروهري دار– يني نائي جالل– دکتر سعيد فاطمي–ي دکتر فاطم

 که از ... ويبادم آيم کريابراه– يرازيمپور شي کر–ه ي حاج حسن قاسم– يريشمش

تر  و دک–رک زاده ي مهندس ز– ي دکتر فاطم– يني نائيجاللان يآقاان ين ميا

دكتر فاطمي  ومن نيز در كنار   بودندي اصل سخنرانانيگان و مهندس رضويشا

  .حضور داشتم

.  گذراند ند ي را ميژه ايار ويط بسي شراکشور مطبوعات ١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢٥در فاصله 

گر ي ديو از سو تاختند ي م درباران ويار تند به عملکرد کودتا چيوه بسيروزنامه ها به ش

ب محل ي پراکنده و تخريهاي آتش سوزله عوامل خود بهي بوس حزب تودهيسينگلجناح ا

 بر يسي نوه دربار شاه وشعاري تند عليارهاران و با طرح شعي دفتر حزب ملت ا چونييها

دن مجسمه ين کشييابان ها و پاي خيو نام گذار) ل انقالب يهمچون اوا( شهر يوارهاي ديرو

ن اعمال زود يکه مخالف اير کساني تند با سايوردها رضا شاه و محمد رضا شاه و برخيها

  کودتا فراهم ساختند ينه را برايزم در مردم  و وحشت يجاد نگرانيهنگام بودند و ا

 مز ويورک تايوين باخبرنگاران ير زاهدي با کمک اردشي زاهديمصاحبه مطبوعات  مرداد٢٥در 

کا واقع ياز کارمندان سفارت امر يکي (منزل زيمر منگاه خود که در ي در مخفتدپرسيآسوش

ع فرمان ير و توزين اقدام به تکثيپتهان شده بود انجام گرفت و همچن) ابان بهار يدر خ



  

 به ير زاهديت لشکرها اردشي جلب حماي در سطح شهر نمودند و براي زاهديرينخست وز

 . کردند يمانيشنها از کودتا اعالم پب فرزانگان به کرمانشاه فرستاده شدند وآيو سرتاصفهان 

 حکومت يکا در متن توطئه بر اندازيمرران نبود و در آي در اک به دو ماهيکه نزدهندرسن 

 ٢٦وت وقت در عصر روز دوشنبه ف دکتر مصدق قرار داشت و با شکست کودتا بدون يمل

 برنامه کودتا و ي از چگونگيگاهآ م روز ولت ويران شد پس از تماس با کيمرداد وارد ا

ن يدار دکتر مصدق شتافت و اي بعد از ظهر بد٦ ها در ساعت يو تظاهرات توده امشاهده 

د ي گويهندرسن مد ، يان رسيرام موجود به پان از وضع ناآيت طرفي با گله و شکامالقات

 بود هندرسن از ي خوبي دکتر مصدق را ترک کردم او در وضع روحيوقت

کا را يمردست آ ي زد که وير معمول مصدق حدس ميو غ يبرخورد رسم

 داشته است و دکتر مصدق در سراسر يگاهآ نهاه آواز مداخلخوانده 

                      و كنايه آميزيمه شوخيو لحن ن متلک ها مطالب خود با

حـا گفت نهضت يک بار صري ي زد حتيس گوشه ميکا و انگليمربه توطئه آ

ن نفر اگر هم يخرو تا آ بماند يارد که در قدرت باقم ديران تصمي ايمل

 .ند ي نعششان بگذرد مقاومت نمايکا از رويس و امري انگليتانک ها

 



  

 

 مرداد از جنوب تهران شروع شد ونقاط مختلف ٢٨افته از صبح روز ي سازمان  نا آرامي هاي 

 افسران و سربازان با ي از اوباش و اراذل با همکاريصد نفريست و سي دويشهر دسته ها

و در  دادند ي شعار ميومخالفت با دولت مل به نفع شاه يل ارتشيپ ها و وساي جون ها ويکام

نقش  ياعتضاد  ملکه محمود مسگر و ي به رهبرشهر محله بدنام ين تظاهرات زن هايا

: ابتدا در اين كودتا شركت داشتند عبارت بودند از   که بطور فعال از ي داشتند وافرادياساس

ملکه  ،  ير اشرافي مي ، مهدير زاهدياردش، )ي کاشان..آيت اد  نفرز ( ي کا شانيد مصطفيس

 ،مهدي پيراسته ، شمس  علي زهري،حايري زاده ،  ين مکي ، حسبقايي، دکتر  ياعتضاد

 ....ان يخي وض دار دسته شعبان بي مخ ،طيب حاج رضايي،رم وقنات آبادي

 واوباش ي چاقو کشان حرفه ا ازيت ده صبح به بعد با ورود گروهکه حمله به ادارات از ساع

 کوچکتر يدان وسپس به دسته هاينها در سبزه مات شروع شد محل استقرار آيدان عمليبه م

و اشغال يمحل راد.نها گذاشته بود عمل کردند ار آي که در اختيم شدند و طبق برنامهايتقس

 سپس مهدي  ملكه اعتضادي ولهي کودتا گران بوسيروزي از پي حاکييويام رادين پيشد اول

  از راديو خوانده شدراستهي پيمهد مير اشرافي مدير روزنامه آتش و 

 يان دکتر فاطميقا بعد از ظهر در منزل دکتر مصدق آ٢و اما در ساعت                    

  ،يليمان ، ملک اسماعينر ، ي، مهندس رضو حسيبي ، مهندسيقي،دکتر صد

 



  

 يري دفتر نخست وزي واعضاياهللا معظمف يرک زاده ،سيگان ، مهندس زي دکتر شا

حضور داشتند و دکتر مصدق از همکاران خود مي خواهد که منزل را ترک نمايند 

وخود اصرار داشت که در منزل خواهم ماند ولو کشته شوم آقايان هم مي گويند در 

 دکتر يشان هم از منزل خارج شده باالخره با اصرار همگي خواهند رفت که ايصورت

 شوند و يه ميق منازل همساير به ترک منزل با استفاده از نردبان از طرياگزمصدق ن

 سرهنگ ممتاز با قدرت يمنزل دکتر مصدق بفر ماندهدر تمام مدت گارد محافظ 

 مرداد ٢٨ بعد از ظهر ٣٠/٥ با کودتا گران مقابله و مقاومت کرد و در ساعتتمام 

 بود يشب که حکومت نظام ٨دفاع خانه دکتر مصدق در هم شکست و تا ساعت 

به غارت بردند و سپس زند و هرچه بود يمهاجمان فرصت داشتند تا به درون خانه بر

قی و مهندس يگان و دکتر صديدکتر مصدق و دکتر شا .دند يتش کشخانه را به آ

ه فرماندار نظامی مبنی بر يدر پی اعالم. معظمی به خانه مهندس معظمی رفتند

اران او روز بعد خود را به فرماندار نظامی معرفی نموذند ار دکتر مصدق و همکضاح

 بانی به فر مانداری نظامی برده شدند و در رله خود رو های شهيجه  بوسيدر نت

  به باشگاه افسران محل استقرار کودتا گران نزد زاهدی برده شدند و ١٨/١٨ساعت 

  زرهي محل دستگيري زندانيان منتقل شدند٢سپس به محل لشگر 

 



  

 و ين زمان مصمم کرد که دولت ملکا در آي انگلستان و آمريآنچه ابر قدرتها

دا يرا با پي شدن صنعت نفت نبود زيتنها جبران مل. مصدق را سر نگون کنند يمردم

 وجود يانرژن يتام ي براي منطقه مشکلينهايگر سرزميشدن منابع نفت در د

 حزب توده ي هاي گرياط افريد مدارک و تمامييست هم به تاينداشت خطر کمون

قدرت  و يک دولت ملت گراي وجود و دليل اصلي  نبوده ت شده اسافشاکه رسما ا

کا از الگو يزمند انگلستان و امر آيترس دولتها . بودران ي ادر يمل يحزبهاگرفتن 

 و به خطر افتادن ي خواهيس و دموکراييشدن مصدق و گسترش موج ملت گرا

 . شد ي مين تلق شدن کانال سوئز آغاز آيبود که مل جهان نها در سراسرمنافع آ

ران ، مبارزه مصدق در چارچوب قانون ي شدن صنعت نفت در ايگر ملياثر مهم د

 ملتها بر يت دائمي سازمان ملل حق حاکم١٩٥٤ بود که در قطعنامه ين المللي بيها

      خدمتي    ويه اين هديت شناخته شد و اين به رسم از آي و بهره برداريعيمنابع طب

 . جهان بود يران و مصدق بزرگ به همه ملتهاي اي دولت مليارزنده از سو

  خورشيدي١٣٨٤ امرداد ٢٥ -تهران 

                        

                                                                                                                         

                                 


