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 ٢٠١۶ اگست ٢۴
  

 چرا؟ ّ دولت مصدق،ِسقوط آسان و ٣٢ ]اسد[مرداد ٢٨
 انگليس دو باره مسلط شوند اما خدای نکرده خدشه ای به سرمايه  و حتیامريکايعنی مصدق حاضر بود شاه برگردد و (

که صد در صد مطمئن بود دارد کودتا می شود اما نه تنھا سکوت کرد بلکه در  داری وارد نشود برای ھمين از اين

روزی آن  کودتا نبود اما در ادامه و پيۀمراحلی به کودتا کمک کرد ، اين درست است  که مصدق خواھان و شروع کنند

  شراکت مصدق در ادامه و پيروزی کودتا از زبان ھم کيشان و ھمرزمان ۀداليل محکم و اثبات کنند. شريک جرم است

 مرداد از طرف ھر کسی ٢٨خود مصدق بيان می شود در اين صورت رد شراکت مصدق در ادامه و پيروزی کودتای 

 طرفدار سرمايه داری می باشد، شق ثالثی وجود ندارد ، معنی دار است يا طرف دچار نادانی و حماقت است يا خودش

 مرداد شريک جرم است ٢٨ھر کدام از داليل زير به تنھا کافی ھستند که اثبات کنند مصدق در ادامه و پيروزی کودتای 

 که حزب  داشتالبته اين را ھم نبايد از نظر دور.  او با کودتا استۀ آگاھانۀو حداقل جرم شرکت او در کودتا ، عدم مقابل

داشت از مصدق در مقابل کودتا بايستد و در آن صورت بدون شک مصدق نقش تاريخی توده می توانست بدون چشم

 خودش را بدون پرده پوشی بازی می کرد و شفاف و واضح در کنار کودتا چيان قرار می گرفت ، اما واقعيت امر اين

 حزب توده به مصدق در واقع برای توجيه تراشی جھت عدم ۀعکه خود حزب توده نيز خائن و حزب رفرم بود و مراج

ی ھا می دانستند مصدق با آنھا ھمکاری نخواھد کرد بنا براين درخواست آنھا ئانجام وظيفه بوده وبس ، چون حزب توده 

  .)از مصدق بھانه تراشی برای پوشش خيانت خودشان بود

*****  

  

ّياروھمراه دکترمصدق (مھندس زيرک زاده*   ّمصدق حتی با نزديك دراين روز،«):مرداد٢٨در روزِ ترين يارانش ّ

  .»ی بدھدتغيير خود را داشت و حاضر نبود در آن ۀّمصدق نقش. انديشيد به كسی نگفتمشورت نكرد و آنچه را كه می

ر به طرفداران دكت ّفقط برای من عجيب است كه چطور شده بود كه از طرف دولت دكتر مصدق،«: دکترسنجابی* 

به ھمه دستور داده بودند كه در …  مرداد به خيابان نيايند و تظاھرات نكنند٢٨ّمصدق دستور داده شد كه روز 

 .»!تان بمانيد ھای خانه

  ! حالت،ھمين بودکه پيش آمد بھترين):سرھنگ بزرگمھر(ّدکترمصدق خطاب به وکيل مورداعتمادش* 

****  
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                                                                        :اشاره

ّيزدولت دکترمصدق را درمرکزتوجه بارديگرماجرای سقوط آسان وحيرت انگ٣٢مرداد٢٨سالگرد   برخی از ّ

ّتاريخنويسان سنتی دراين باره، بيشتربه.پژوھشگران قرارداده است کرميت «ونقش افسانه آميز» عوامل خارجی« ُ

رھبران  که درحالی  غافل اند،٣٢مرداد٢٨ّ شخصی دکترمصدق درروزۀعزم واراد وازانديشه، عنايت دارند» روزولت

 .مسيرحوادث را رقم می زنند  شخصی خود،ۀّبرجسته درلحظات حساس وسرنوشت ساز، باانديشه واراد

م بسياری ازافسانه سازی ھا وابھا خوشبختانه درسال ھای اخيرباانتشارخاطرات برخی ازناظران وشاھدان اصلی ماجرا،

 ۀعزم وانديشتوجه به بانگاه به اين خاطرات وبا  حاضرۀمقا .روشن گرديده است  به اين رويدادمھم، ھای مربوط

دولت   سقوط آسان وحيرت انگيزۀّمالت تازه ای دربارأدنبال طرح پرسش ھاوته ب ،مرداد٢٨ّدکترمصدق در روز 

 .ّمصدق می باشد

**** 

ّيك موقعيـت تراژيك قرار گرفته بود، انتخاب آگاھانه در برابر دو سرنوشت ّدکتر مصدق در برابر   مرداد،٢٨در روز 

 :پرداخت ّگرفت و مصدق بھای آن را می بايست انجام می كه می

   سازمان نظامی حزب توده؟ ّاحتمال تصرف قدرت توسط تن دردادن به يک جنگ داخلی و-١

  ؟ياعقب نشينی آگاھانه وانفعال خردمندانه دربرابرمخالفان-٢

آگاھی از آرايش نيروھای خودوياران  اوبا .راه ِ دوم را برگزيد آينده نگری وايراندوستی، ّدکترمصدق باتدبيرشخصی،

ّضمن تعلل يا امتناع از فراخواندن مردم  )خطاب می کردند»چنگيز«و»ھيتلر«که اينک بسياری ازآنان وی را( ديروزش

، در »كودتاچيان« قھرآميز باۀھاد رھبران حزب توده برای مقابلبا رد پيشن ًوخصوصا» کودتاچيان«برای مقابله با 

ّی كه در سخنِ  مصدق به ا  ديگری درسر داشت، نقش و نقشهۀمرداد، نقش ونقش٢٨برخورد با رويدادھای 

زاده معنا می  ويا درسخن ِ مھندس زيرك  ،»ام با مطالعاتی كه كرده«مبنی بر  )وزير كشورش(دکترغالمحسين صديقی 

  :يافت

  .»ی دھدتغيير خود را داشت و حاضر نبود در آن ۀنقش] مرداد٢٨در[ّمصدق«-

ّرياست گارد گمرك، رياست شھربانی كل كشور و (که واگذاری توأمان سه بازوی نظامی دولت  نظرمی رسده ب 

ّ مرداد به سرتيپ محمد دفتری توسط شخص ِدکترمصدق برای تحقق ھم٢٨در روز) فرمانداری نظامی تھران ّ نقش «ين ّ

  .بود»  ديگرۀو نقش

- مرداد٢٨-٢٥ۀ بدرستی يادآورمی شود که درفاصل-ّباعالقه واخالص فراوان نسبت به دکترمصدق- ّدکترمحمدعلی موحد

شرط احتياط را  ّمصدق، وفشارھائی که ياران نزديکش بر او واردمی کردند، - که باالگرفته بودیباآن موج واحساسات

گوئی اومسيرحوادث را  رژيم تن نداد،تغييربه ]ھی کسانی ماننددکترحسين فاطمیخالف جمھوريخوا[فرونگذاشت و

ّمرداد، مصدق حتی با نزديك ٢٨روز در ازاين رو،…ازپيش می دانست ترين يارانش مشورت نكرد و آنچه را كه  ّ

  .١را خود بر دوش گرفت ّوليـتؤانديشيد به كسی نگفت و تمام بار مس می

  :گويد ّ مصدق بود، میۀ مرداد در خان٢٨ّز ساعات اوليـه روز زاده نيزكه ا مھندس زيرك

ّاز ھمان ساعات اول كه خبر آشوب به . خواھد ّدر آن روز، واضح بود كه دكتر مصدق مردم را در صحنه نمی«

 از جمعی تك و يا دسته بارھا و بارھا، تك) بودند(وزير   نخستۀھائی كه در آن روز در خان تمام آن وزيری رسيد نخست

ّاو خواھش كردند اجازه دھد مردم را به كمك بطلبيم، موافقت نكرد و حتی حاضر نشد اجازه دھد با راديو مردم را 
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 خشمناك دكتر فاطمی را در خاطر دارم كه پس از آن كه اصرارش ـ برای باخبر كردن ۀمن ھنوز قياف. باخبر سازيم

  :ج شده، فرياد زدّمردم ـ به جائی نرسيده بود از اطاق دكتر مصدق خار

  …»دھد  ما را به كشتن میۀاين پيرمرد آخر ھم«ـ 

 خود را ۀّمصدق نقش .مخالفت كرده بود]ازطريق راديو[برای خبر كردن مردم] دكتر فاطمی[ّمصدق با تقاضای او 

  ٢… »ی بدھدتغييرداشت و حاضر نبود در آن 

  :شود ق، با شگفتی فراوان يادآور میّدكتر سنجابی نيزضمن تأكيد بر وفاداری عموم ارتشيان به مصد

ّكه چطور شده بود كه از طرف دولت دكتر مصدق، دستور به طرفداران دكتر مصدق داده  برای من عجيب است فقط« ّ

ّ مرداد، ھيچ يك از طرفداران مصدق ٢٨نتيجه اين شد كه روز .  مرداد به خيابان نيايند و تظاھرات نكنند٢٨روز  شد كه

  ٣».تان بمانيد ھای به ھمه دستور داده بودند كه در خانه كه ند، برای اينتوی خيابان نبود

  :كند نيز تأكيد می) عضو سازمان افسران حزب توده(ّستوان محمد علی عموئی 

ّعملی و انفعال دولت ملی مصدق بی نه از بابت كودتا و كودتاگران، بلكه از ّتعجـب و حيرت ھمگان« بود با آنھمه  ّ

  ٤»ً ايران با آن تشكيالت نسبتا منسجم و سازمان نظامیۀ و حزب تود نات حكومتیھوادار و امكا

ّياانفعال فعال ِ مصدق»خالی کردن ميدان«اين   راچگونه می توان توضيح داد؟»کودتاچيان« درمقابله با ّ

ّبرخی عصبيت ھا وعصبانيت ھايش ّکه مصدق باوجود ّواقعيت اين بود  وقت،  وزير نخست ِبه قتل ًخصوصا درتھديد(ّ

ومسالمت و مدارا بود و نه مرد ِشورش واغتشاش  اصالح ً اساساـ مرد-)ّسرلشکر رزم آرا، درصحن مجلس شورای ملی

 ]سرطان[ّنشينی و تاكتيكی را ـ بارھا ـ در زندگی سياسی مصدق شاھد بوديم، از جمله در تيرماه ما چنين عقب. انقالب و

، نه استعفای خود را »خالی گذاشتن ميدان« خود و با ۀرمانه و غيرمنتظرّ كه طی آن، مصدق ضمن استعفای مح١٣٣١

  :قول كاتوزيانه ، ب٥ترين ھمكارانش در ميان گذاشت از راديو اعالم كرد و نه داليل آن را با نزديك

ّحد و جنگيدن بدون ھراس و با توان بی : ّای ديگر از وجود دو نيروی ديالكتيكی در سرشت مصدق بود اين ھم نمونه«

نشينی كامل در زمانی كه ھمه چيز را   جھتی به ھمين قدرت و عقبتغييربيند، و بعد،  مرز در زمانی كه ھنوز اميدی می

  ٦… »داند از دست رفته می

 و يكسال پيش ٧می ناميد»فدائی بازنشسته«ّھای مصدق که خودرا  ھا و ابراز خستگی نشينی ھا و عقب ّبا توجـه به تاكتيك

 ۀنقش و نقش«گيری  روند شكل٨»شوند كنند و خسته می مردم از دولتی كه زياد سر كار بماند حمايت نمی «:معتقد بود

  :توان چنين ترسيم كرد را می»  مرداد٢٨ّدکترمصدق درروز 

      

  ٣٢مرداد٢٥ھواداران حزب توده درروز

ًھا پيش مردم را عميقا  ّ، از مدت ـ حضور قدرتمند و روزافزون حزب توده و اقدامات ضدسلطنتی ھواداران آن حزب١

  :قول خليل ملكیه كه ب نگران ساخته بود، آنچنان

پشتيبانان نھضت رويم؟ در حالی كه پرسيدند به كجا می روشنفكران و دانشگاھيان نگران و حيران بودند و از خود می«

ای از بازرگانان اصفھان و ساير  ّعده. ًھا صريحا از اين اوضاع ناراضی بودند بازاری… گرديدند ّمردد و نگران می

  ٩»ًآيا واقعا مملكت كمونيستی خواھد شد؟: پرسيدند شھرھا به تھران آمده و از رجال نھضت می

ھای حزب توده در ايجاد ترس و نگرانی در ميان مردم و  ھا و اغتشاش گری بابک اميرخسروی ضمن اشاره به اخالل

  :كند ، تأكيد میّ دکترمصدقۀتأثيرات اين حوادث برعزم واراد
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ّنتيجه آن شد كه تمام توجـه دكتر مصدق، ستاد ارتش و نيروھای انتظامی به سوی حزب توده معطوف گرديد« مھار … ّ

 مرداد در منزل دكتر ٢٧ّتصميمات كميسيون امنيـت در صبح روز . ھا قرار گرفت كردن حزب توده در رأس برنامه

ّمصدق، اعالميـه ّھا و تجمعات   ممنوع ساختن ميتينگۀّانی كل كشور در ھمان روز در بارھای حكومت نظامی و شھرب ّ

 مرداد برای ٢٧ّغيرمجاز، دستور دكتر مصدق مبنی بر دخالت سربازان و نيروھای انتظامی در عصر و شب روز 

ای ھ  مرداد، نمونه٢٨ھای وی در صبح روز  گيری ھا و تصميم یئ  تودهۀپراكنده ساختن تظاھرات جمھوريخواھان

  .١٠»آنست

ه انگيزی ب الؤطورسه ب) وزيری ّكانديد مخالفان مصدق برای نخست( مرداد، سرلشكر زاھدی ٢٨ ـ سه ھفته پيش از ٢

ّدستور مصدق از تحصن مجلس شورای ملی رھائی يافت و با ّ  )دکترعبدهللا معظمی(ّاتومبيل رئيس مجلس ِھوادارمصدق ّ

ّ تحت تعقيب دولت مصدق بود و حتی برای دستگيری وی جايزه اھدیکه سرلشکرز درحالی  خانه اش منتقل شد، به ای  ّ

  ! شده بودتعييننيز 

گفته ) ّدكتر غالمحسين مصدق(جوی شاه بود و به پسرش  و مرداد در جست٢٨- ٢٥ّ ـ مصدق در سراسر روزھای ٣

  :بود

  ١١»دست چه كسی بسپارم بروم؟خواھم ببينم حاال كه مرا عزل كرده، كجا گذاشته رفته؟ چكار كنم؟ مملكت را  می«

به نمايندگی (ّ مرداد، ھندرسون از طريق بيروت به تھران بازگشت و در فرودگاه، دكتر غالمحسين مصدق ٢٦ ـ در ٤

  .مريكا استقبال كردااز سفير ) از پدرش

ّدستور مصدق، اعالميـه  مرداد، ب٢٧ ـ در بامداد ٥ سلطنتی را ممنوع  فرمانداری نظامی تھران، ھرگونه تظاھرات ضدۀّ

 مرداد و ٢٥ّطور آشكاری متوجـه تظاھرات ضد شاھی ِ ھواداران حزب توده بود كه پس از ه ّاين اعالميـه ب. ١٢ساخت

  .ای يافته بود سابقه خروج شاه از ايران، گسترش بی

  :ّ مرداد مصدق معتقد شده بود٢٧ ـ در عصر روز ٦

  ١٣»شود تا ھرچه زودتر به ايران مراجعت فرماينداز پيشگاه اعليحضرت ھمايون شاھنشاه درخواست «

ّ مرداد و ھمزمان با ديدار ھندرسون با مصدق بود، ٢٧ی در شامگاه ئ گيری و سركوب تظاھركنندگان توده ـ اوج دست٧

ل اوضاع را در دست دارد و خطری از جانب وخواست به ھندرسون چنين وانمود كند كه كنتر ّگوئی كه مصدق می

  .ستحزب توده ني

ھا و با اشاره به فرمان عزل  یئ  ضمن ابراز نگرانی از حضور تودهدر اين ديدار، ھندرسون طبق برخی منابع،   -٨

  :ّمصدق، به وی گفته بود

وزير قانونی با وی معامله  ّرا به رسميت بشناسد و به عنوان نخست) ّمصدق(تواند حكومت او مريكا ديگر نمیادولت «

  ١٤…»داند ت زاھدی را تنھا دولت رسمی و قانونی ايران میمريكا، دولادولت … كند

قول ه كه ب طوریه ب١٥ھا را صادر كرد یئ ّ ـ پس از ديدار ھندرسون، مصدق دستور دستگيری و سركوب توده٩

 بسيار ۀولين و كادرھای حزب توده دستگير شدند و اين امر، ضربؤ نفر از افراد، مس٦٠٠حدود :ّنورالدين کيانوری

  .١٦بر ارتباطات حزب توده وارد ساختمھلكی 

  پاسخی کوتاه در و رد کرد هللا كاشانی برای مقابله با كودتا را  آميز آيت  حمايتۀّ مرداد، مصدق، نام٢٧ ـ در غروب ١٠

  :هللا كاشانی نوشت به آيت

ّ حضرت آقا توسط آقا حسن آقای سالمی زيارت شد، اينجانب مستظھر به پشتيبانی ملت ھسۀمرقوم«   ١٧.»تم، والسالمّ
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ّ مرداد، از ملت خواست تا از تھران خارج ٢٨ّانگيزی، مصدق درھمان روزودر روز  الؤّ ـ اما به نحو عجيب و س١١

  .ّشان بمانند و از انجام ھرگونه تحـرك و تظاھراتی خودداری كنند ھای شوند و يا در خانه

 نبرد را ديگر به سود خود و به ۀق، بدرستی، ادامّ، مصد١٨ّ ـ با توجـه به حضور و آمادگی توانمند حزب توده١٢

به ستاد ارتش «:  مرداد، پيشنھاد دكتر فاطمی مبنی بر٢٨ھمين جھت در بامداد ه دانست و ب ّصالح ملت ايران نمی

ّمصدق ھمچنين، درخواست رھبران حزب . ١٩را رد كرد» ھا بگذارند یئ ده شود تا اسلحه در اختيار تودهدستور دا

  ٢٠را رد نمود» ّھای سبك به منظور دفاع از دولت مصدق توزيع ده ھزار قبضه تفنگ و سالح«ای توده بر

  :به روايت ستوان عموئی

ّبيش از ھر زمان و پيش از ھر كس، چشم انتظار دريافت مأموريـتی « مرداد سازمان افسران حزب توده ٢٨  در روز

باش اعالم  ھای سازمان آماده  شاخهۀ رھبری حزب، در كليۀاشاردر انتظار ] سازمان افسری[ھيأت دبيران  .درخور بود

ّكنند و مسلح به   خود، وداع میۀاعضای سازمان به عنوان آخرين ديدار، با ھمسران و ساير اعضای خانواد. كند می

  .٢١»آورند  سازمان افسران رو میۀِمركز تجمع شاخ

  :كند نيز تأكيد می) حزب توده سازمان افسران ۀعضو بلندپاي(سرگردفريدون آذرنور 

در .  مرداد در انتظار دستور از باال بودند كه وارد عمل شوند٢٨ عضو سازمان افسران در تھران، در روز ٢٤٣تمام «

 افسر ژاندارمری ٢٣ افسر مھندس، ٢٥ افسر پياده، ١٧ افسر سوار، ٩ افسر توپخانه، ٧ افسر ھوائی، ٢٩ ھا، بين آن

  ٢٢…»سب با وضع شغلی، امكانات خود را داشتندكه ھركدام متنا بودند

! »مھلت خواستن«ُكشی ِ آشكار و  ّ ـ مصدق، ضمن رد پيشنھاد كمك رھبران حزب توده برای مقابله با كودتا، با وقت١٣

 حزب توده را عقيم يا ۀ مرداد، نيروھای رزمند٢٨كوشيد تا در روز   ،٢٣رھبری حزب توده»  كار گذاشتنِ ِسر«يا 

ّزاده، ضمن ابراز خوشحالی از رد پيشنھاد كمك حزب توده توسط مصدق و نجات  مھندس زيرك. ٢٤يف بگذاردبالتكل ّّ

  :كند ايران از خطر كودتای اين حزب، تأكيد می

ّتوانست با يك كودتا تھران را تصـرف  خواست می  حزب توده ھر وقت می١٣٣٢ تا مرداد ١٣٢٤از اواخر سال «

ّ چه خدمت بزرگی به ملت ايران كرده  با رد كمك حزب توده] مرداد٢٨در[ّكه مصدقبينيم  خوبی میه ب… كند

  .٢٥»است

ّ ـ مصدق ـ باوجود اصرار و پافشاری ياران نزديكش از تقاضای كمك ِ مردمی توسط راديو خودداری كرد١٤ ّ.      

 نزديک  يکی ازمحارم«و» جاسوس انگليس درايران« ،»از عوامل دست اول كودتا« ،»ارنست پرون« ـ آزادکردن ١٥

به روايت سرھنگ حسينقلی سررشته  .مردادبود ٢٨ّ دکترمصدق درروزۀعزم وارادتغيير ديگری ازۀ ،نشان٢٦»شاه

  :)ّ دژبان تھران و از افسران ھوادار مصدق در فرمانداری نظامی تھران رئيس(

تمام قصرھا را بازديد كردم ولی … گير كنم مرداد، مأمور شدم ابوالقاسم امينی، وزير دربار را دست٢٥در صبح روز «

برای . ھای بلندی داشت در مجاورت كاخ سعدآباد ساختمانی را مشاھده كردم كه آنتن. دست نيامده اثری از وزير دربار ب

بازرسی، داخل آن ساختمان شدم، ديدم سرھنگ حسينقلی اشرفی، فرماندار نظامی تھران، ارنست پرون را ـ كه مقيم آن 

ّدھد تا به ھمراه متھم  ھائی جا می ھا در چمدان ھای بسياری را از داخل قفسه ان بود ـ دستگير كرده و اثاثيه و نوشتهساختم

سيمی است كه ارنست پرون با  ّھا نيز متعلق به دستگاه بی ّمتوجـه شدم آنتن. به فرمانداری نظامی بياورد) ارنست پرون(

زودی ه ب» ارنست پرون«ّدستور دكتر مصدق، ه ّاما ب ٢٧…»اس داشته باشدتوانست تم آن، با نقاط دور و نزديك می

!. گردد بازداشت می)  پرونۀفرماندار نظامی تھران و دستگير كنند(شود و در عوض، سرھنگ اشرفی  آزاد می
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ّسرھنگ سررشته ضمن ابرازتعجب ازاين اقدام مصدق، نداشت سرھنگ اشرفی با كودتاچيان ھمكاری  :كند كه تأكيد می ّ

  ٢٨ !و توقيف او، كمك بزرگی به كودتا بود

ّدر چنان شرايطی، با توجـه به تشديد و تراكم .  مرداد، شھر تھران فاقد فرماندار نظامی بود٢٨بدين ترتيب، تا ظھر 

ّ مرداد سرتيپ محمد دفتری، ازبستگان دكتر مصدق ـ كه ٢٨ مردم تھران، در حوالی ظھر ۀتظاھرات پراكند از «ّ

، با وجود مخالفت شديد سرتيپ رياحی، ٣٠بود» كودتاچيان«و معروف به ھمكاری با  ٢٩»شد ن شاه شمرده مینزديكا

ّمصدق، ضمن حفظ رياست نيروھای مسلح گمرك، به رياست  اصرار دستور وه ّرئيس ستاد ارتش مصدق و ديگران، ب ّ

  !ّفرمانداری نظامی تھران و نيز به رياست شھربانی كل كشور منصوب شد

ّ ـ با توجـه به پيوند فاميلی بين مصدق و سرتيپ دفتری و وابستگی آشكار سرتيپ دفتری به شاه وسرلشکرزاھدی، ١٦ ّ

ّمصدق با انتصاب وی به رياست شھربانی كل كشور و نيز فرمانداری نظامی تھران، شايد می خواست تا با ايجاد نوعی  ّ

 و در ٣١ھای احتمالی نيروھای مخالف، مصون و محفوظ بدارد يب، خود و يارانش را از آس»ّحفاظ فاميلی و امنيـتی«

  .٣٢عين حال از كشت و كشتار و وقوع يك جنگ داخلی جلوگيری كند

 ٢٨كه در صبح  در حالی: ٣٣ شكل يافتتغيير تظاھرات در تھران ٣٢ مرداد ٢٨با چنين اقداماتی از حوالی ظھر    ـ١٧

دستور او از ه ّ و ھواداران مصدق ب٣٤ عزيمت به جنوب را رد كردّمرداد، مصدق، دعوت خسروخان قشقائی برای

ّ مصدق حتی دانشگاهۀھا خودداری كردند و به اشار آمدن به خيابان ، رئيس ٣٥ھا و مدارس و بازارھا تعطيل شده بودند ّ

 برای استقرار ّبا داشتن فرمان دكتر مصدق) ّسرتيپ محمد دفتری(ّشھربانی كل كشور و فرماندار نظامی جديد تھران 

  :ّ مصدقۀبه گفت. شاھی، آماده بود نظم و سركوب تظاھركنندگان ضد

 ٢٨[در آن روز … ّسرتيپ دفتری در اروپا بود، من او را خواستم و به رياست گارد مسلح گمرك منصوب كردم«

كه او  ای اين، بر»شما حكم رياست شھربانی را به سرتيپ دفتری بدھيد«ن كردم به وزير كشور كه ولفيت] مرداد

ن كردم به ستاد ارتش، به آقای سرتيپ رياحی كه حكم فرمانداری نظامی ولفي، تّبتواند كار مؤثری كند ]سرتيپ دفتری[

  ٣٦.»بدھند] سرتيپ دفتری[را ھم به او

ّکه مصدق درآن لحظات حساس وسرنوشت ساز چه بود»ثرؤکار م«اين که  درحالی  ازسرتيپ دفتری انتظارداشت؟ ّ

  !ّ ملی روشن وآشکار بودۀّ سرتيپ دفتری به درباروسرلشکرزاھدی برای مصدق وعموم رھبران جبھوابستگی

 مرداد با ٢٨ّ نفت و از بستگان نزديك دكترمصدق كه در بامداد ۀمنوچھر فرمانفرمائيان، دولتمرد و كارشناس برجست

  :شود قرار مالقات داشت، يادآور می) ّغالمحسين مصدق(ّپسرمصدق 

شود، ولی درست معلوم نبود چه  شنيده می» !زنده باد«آيد و فرياد  ديدم چند كاميون سرباز می«: مرداد٢٨در روز  

َحدس زدم مصدق تصميم گرفته كلك شاه را بكند و اين كاميون. گفتند كسی را می َ ھا ھم برای تشويق مردم به خيابان  ّ

كردند چنين بگويند  چطور جرأت می! خيلی عجيب بود» !شاهزنده باد «گويند  تر شدم و شنيدم می اند، ولی نزديك آمده

  ٣٧…»ّكردند؟ ما ناظر تحـول عميقی بوديم چطور ھزاران مردمی كه در اطراف بودند اعتنائی به آنھا نمی و

ّ مرداد برای دفاع از اقامتگاه مصدق شتافته بود، ٢٨كه در روز ) ّعضو نيروی ھوائی ھوادار مصدق(سرھنگ نجاتی 

َآورد  میبه ياد َ:  

گر اوضاع و  ّ مصدق، نظارهۀھای مجاور خان بام  ِھا يا بر پشت از مردم تھران در كنار خيابان ھزاران تن كه عجيب اين«

  ٣٨»!در انتظار پايان ماجرا بودند

ّهللا سحابی، از فعاالن ملی ـ مذھبی می ّمھندس عـزت   :گويد ّ
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برند، يعنی كشور كمونيستی  ھا دارند می یئ رانی را داشتيم كه تودهاين نگ) اسالمی دانشجويان(ھای انجمن  ما بچه«… 

ّ مرداد و شكست كودتای اول، تصـور ما اين بود كه كودتا ٢٥بعد از . ھا بوديم ّما نگران حاكميـت كمونيست …شود می ّ

طرف   روز، بی٤- ٣ن اين نگرانی موجب شده بود كه در آ .رود تمام شده و ايران دارد به سمت يك جريان كمونيستی می

  .٣٩»بوديم

  :كند نيز تأكيد می» نھضت آزادی ايران«دكتر ابراھيم يزدی، رھبر

كنيد؟  كدام گزينه را انتخاب می) حزب توده(پرسيدند كه بين دربار و كمونيسم  گرائی می ّاگر در آن زمان از ھر ملی«

  .٤٠»كردند ھمگی بدون شك، دربار را انتخاب می

 مرداد، به ٢٨ّ رابطه با انحالل مجلس و انجام رفراندوم با مصدق اختالف داشت و يك ماه پيش از خليل ملكی ـ كه در

ّرويد، به جھنم است ولی ما تا جھنم ھم ب اين راھی كه شما می«: ّمصدق ھشدار داده بود كه  ٤١»!دنبال شما خواھيم آمده ّ

گفت كه موجب حيرت و انتقاد شديد يارانش گرديد،  مرداد چنان سخن ٢٨ ۀ، در بار»حزب نيروی سوم «ّۀدر اعالميـ

 ۀّاستفاده كرده بود و نه از ضرورت بازگشت دولت دكتر مصدق و ادام كودتا ۀّچرا كه در آن اعالميـه، ملكی نه از كلم

فتاده ّ مرداد اتفاق ا٢٨ آيا خليل ملكی، آنچه را كه در روز ٤٢!ّھای نھضت ملی سخنی گفته بود ّمبارزه برای تحقق ھدف

  ٤٣!دانست؟ نمی كودتا ًو به چشم خويش ديده بود ـ اساسا ـ

 ۀوجود نقش« مرداد نيزضمن رد٢٨ّ حزب توده و از كادرھای فعـال در روز ۀعضوبرجست بابك اميرخسروی،

 ُخزعبالت ودروغپردازی ھای کرميت روزولت در افسانه سازی ھا،«،»مرداد٢٨ازپيش طرح شده درروز کودتائی

  :تأكيد كرده   با نگارندهصجبت،او ھمچنين در٤٤راموردانتقادشديدقرارداده است »اکتاب ضدکودت

را » كودتا «ۀمن، بيش از گذشته، واژ اينك  تازه،  گذشته و دريک ارزيابیايدئولوژيک-ّدوراز تعصبات سياسیه ب«

  ٤٥.»دانم ، نادرست می٣٢ مرداد ٢٨ن رويداد ييبرای تب

  :مردادگفته بود٢٨دراشاره به رويداد)سرھنگ بزرگمھر( داعتمادشبه وکيل مور بعدھا، ّدکترمصدق،

  ٤٦ !بھترين حالت،ھمين بودکه پيش آمد-

___________________________________  

  :پانوشت ھا

 ٨٥٧، ص٢ نفت جۀخواب آشفت محمدعلی، ّـ موحد، ١

  ٣٠٤و ١٤٠اه كنيد به صص، ھمچنين نگ٣١١ھای بی پاسخ درسالھای استثنائی، ص زاده،احمد، پرسش ـ زيرك ٢

مقايسه كنيد با ) ١٢نوار شماره (١٠، تاريخ شفاھی ھاروارد، ص١٤٥ونااميدی ھا، ص  اميدھا کريم،٢٢ـ سنجابی،٣

 با مصاحبهای،   ؛ خامه٣٠٤-٣٠٣زاده، صص زيرك: ای در اين باره زاده وانورخامه حيرت و شگفتی احمد زيرك

  ١٣٨٦ ]سنبله[ريورماه مرداد، شھ٢٨مناسبت ه  شھروند، بۀروزنام

  ٧٣ُدرد ِزمانه، ص محمدعلی، ـ عموئی، ٤

؛ ٢٤٨لمات، صأّمصدق، خاطرات وت: ّھای دكتر مصدق نگاه كنيد به نشينی ھائی از ترديدھا و عقب ـ برای نمونه ٥

-١٦، صص ١٣٣١ام تير  ّ؛ مكی، وقايع سی١٨٤ّ؛ مكی، خاطرات سياسی، ص١٦٤ و ١٠٥، صص١ھا، ج ّمصدق، نامه

؛ آوانسيان، اردشير، خاطرات، ١٠٥٦، ص٢ّ؛ موحـد، پيشين، ج٢١٧، ص]به دكتر محمود افشار[ھای دوستان  امه؛ ن١٧

  ٤٦٨-٤٦٧صص

  ٢٠ّمصدق ومبارزه برای قدرت درايران، ص محمدعلی، ـ كاتوزيان،٦

  ١٠٥، ص١ھا، ج ّـ مصدق، نامه٧
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  دس كاظم حسيبی مھن١٣٣١ خرداد ١٨ به نقل از يادداشت ٤٣٢، ص١ّـ موحـد، پيشين، ج ٨

آسيب :برای آگاھی بيشتر از نظرات سياسی خليل ملكی نگاه كنيد به. ٢٠٥ّـ ملكی، نھضت ملی و عدالت اجتماعی، ص ٩

  .٤٨٣- ٤٥٩شناسی يک شکست،چاپ چھارم،صص

، مقايسه كنيد با روايت سرھنگ ٦١٨-٦١٧ ايران، صصۀنظرازدرون به نقش حزب تود بابک، ـ اميرخسروی، ١٠

  ١٠٩،ص)١٣٣٤-١٣١٠يادداشتھای دورهء(خاطرات من شته،حسينقلی سرر

  )١٢نوار شماره  (١٢ّـ دكتر غالمحسين مصدق، تاريخ شفاھی ھاروارد، ص ١١

  ٤٩٥، ص٢ نظامی، جۀّ؛ مصدق در محكم٣٢ مرداد ٢٧شنبه  ّـ روزنامه اطالعات، سه ١٢

  ١٤٨؛ سنجابی، پيشين، ص٢٧٣-٢٧٢صص پيشين، ّـ مصدق، ١٣

14- New York Times, August 19, 1953 

 گزارش ۀمجموع(ّپنج روز رستاخيزملت ؛ اتابكی وبنی احمد،١٣٣٢ مرداد ٣١، ١٣، سال ٩٦ ۀخواندنيھا، شمار

ّ؛ موحد، پيشين، ج١٨٤، ص)روزنامه ھا  ٨٢٨-٨٢٧، صص٢ِ

15 - New York Times, August 19, 1953 ; Roosevelt, pp. 182-185 

 ۀنشري  بامصاحبهغالمحسين صديقی در : ؛ مقايسه كنيد با١١٦ابكی، پيشين، ص؛ ات١٣٣٢ مرداد ٢٩ كيھان، ۀروزنام

 .١٣٥٨ ]سنبله[ شھريور٢٠دنيا، 

، ١٣٥٩، ٢ و١ ۀ مردم، شمارۀ، نام»ّحزب توده و مصدق«؛ كيانوری، ٢٦٨خاطرات، ص ـ كيانوری،نورالدين، ١٦

  ٦-٥صص

 ۀفصلنام: ّ نگاه كنيد به مقاله دكتر محمد حسن سالمی درھای مربوط به آن، هللا كاشانی و بحث  آيتۀـ برای متن نام ١٧

  ٢١٨ و٢١٣ صص ؛ كاتوزيان، پيشين،١٦٨-١٥٤، صص١٣٧٦، ٧- ٦ھای  تاريخ و فرھنگ معاصر، شماره

 ھزار كارگر را به ٢٥توانست   مرداد، حزب توده، تنھا از بخش كارگری، می٢٨در : ـ به روايت كيانوری ١٨

  .٢٧٨پيشين، ص كيانوری،…ھا بفرستد خيابان

  ٤١٢-٤١١ّـ مكی،پيشين، صص ١٩

20- Foreign relations…, vol X, n° 362n p.784 

 ٢٧٦پيشين، ص ؛ كيانوری،١٠-٩ّمقايسه كنيد با شايگان، سيـد علی، خاطرات، صص

  ٧٢-٧١ـ عموئی، پيشين، صص٢١

 ٢٦٣ّ كيانوری و ادعايش، صص:؛ ھمچنين نگاه كنيد به روايت فريدون آذرنور، در٧١٢ـ اميرخسروی، پيشين، ص ٢٢

  ٢٦٦و

ھمسر (؛ فيروز، مريم ٣١٣-٣١١، صص.م.؛ جوانشير، ف٢٧٧- ٢٧٦كيانوری، پيشين، صص: ـ نگاه كنيد به ٢٣

  ١٠٦، خاطرات، ص)كيانوری

:  مرداد، نگاه كنيد به٢٨ حزب توده در روز ۀھائی از سرگردانی و بالتكليفی نيروھای رزمند ـ برای نمونه ٢٤

؛ ٧٣-٧١؛ عموئی، پيشين، صص٦٧٦ و ٦٢٩؛ گذشته چراغ راه آينده، صص٣٠٩-٣٠٨ين، صصجوانشير، پيش

  ايران،ۀنقش حزب تود ّفروريزی حکومت مصدق و ماشاهللا، ؛ ورقا،٦٨٥ و٦٨٣ و٦٥٤پيشين، ص اميرخسروی،

  ٥٠-٤٦صص

  ٣٢٥- ٣٢٢زاده، پيشين، صص ـ زيرك ٢٥

  ٣٦٣-٣٦٢ـ نجاتی، پيشين،صص٢٦
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، مقايسه كنيد با ١١١-١١٠،صص)١٣٣٤- ١٣١٠يادداشت ھای دورهء (ات منُسررشته،حسينقلی،خاطر-٢٧

  .٦٠٣ و٤١٣نجاتی،پيشين،صص

  ١٢١-١٢٠پيشين، صص  سررشته،– ٢٨

  ١٢٠؛ سررشته، پيشين، ص١٤١زاده، پيشين، ص  زيرك٢٩

  ٦٠٥-٦٠٤ص پيشين، نجاتی،٣٠-

  ٨٦٨-٨٦٧، صص٢ّ ـ موحـد، پيشين، ج٣١

  ٣١٣زاده، پيشين، ص زيرك-٣٢

  ٣٥١، ص١روزشمارتاريخ ايران ازمشروطه تاانقالب اسالمی، ج باقر، لی، ـ عاق٣٣

  ٤٠٤ھا، ص ّمصدق، نامه ـ ٣٤

؛ )١٢نوار شماره  (١٠٦٩تاريخ شفاھی ھاروارد، ص ؛ سنجابی،١٨٩-١٨٧اتابكی، پيشين، صص: ـ نگاه كنيد به٣٥

؛ كاتوزيان، پيشين، ١٠٥ص ؛ ملكی، پيشين،٦١٨؛ اميرخسروی، پيشين، ص٨٢٨-٨٢٧، صص٢ّموحد، پيشين، ج

  ٢٥٢؛ آبراھاميان،يرواند،ايران بين دوانقالب،ص٢٣٤ص

  ٤٨١، ص٢ نظامی، جۀّ ـ مصدق در محكم٣٦

  ٧٢٢، ص)نفت وسياست درايران(ازتھران تاکاراکاس منوچھر، ـ فرمانفرمائيان،٣٧

ّ مصدق، دولت ملی و كودتا ٣٨   ٢٢٧ابی، صهللا سح ّكوشش مھندس عـزته ، ب) گفتگوھا و مقاالتۀمجموع(ّ

  .١٣٨٦ مرداد، شھريور ٢٨مناسبت ه  شھروند امروز، بۀـ نشري٣٩

 ]حوت[ اسفندماه٢١ حقوق دانشگاه تھران، به تاريخ ۀـ سخنرانی دکترابراھيم يزدی در تاالر شيخ انصاری دانشكد٤٠

١٣٨٤  

  ١٣٨؛ سنجابی، پيشين، ص١٠٤ ملكی، خاطرات سياسی، ص٤١

  .١١٨- ١١٥رويدادھاوداوری، صص مسعود، حجازی،: ـ نگاه كنيد به٤٢

  ١٣٥-١٢٩پيشين، صص حجازی، :قلم خليل ملكی نگاه كنيد بهه ب» حزب نيروی سوم «ۀ برای متن اعالمي-٤٣

  .… و٥٦٦-٥٣٥صص پيشين، اميرخسروی،-٤٤

  ٢٠١١ می ١٥نی نگارنده با بابك امير خسروی، ولفي تمصاحبۀـ ٤٥

 ١٩٠،ص ٢ّحزب توده ورازشکست مصدق،جۀ کارنام ر،مصاحبه باسرھنگ جليل بزرگمھ برھان،عبدهللا،-46

  

 

 

يای ؤشود با دوست داشتن ھای خود و گرايشی خود اندازه کرد خواست و ر دوست گرامی واقعيت ھای تاريخ را نمی

  .شما از مصدق مھم نيست واقعيت مصدق در کمک به پيروزی کودتا انکار ناپذير است

  

 
 


