
 
 

  مــرداد 28بت قیــام ملـی ـاسـن بم
 
 

يعنی سی آی ا و  انگليـس وسازمانهای جاسوسی وابسته بآنها و آمريکا ؛١٣٣٢ماه ميـگوينــد درمرداد
برنامه ريزی کرده وبودجه گزافی را ی مصدق ازنخست وزير اينتليجنت سرويـس برای سرنگونی محمد

زيادی اقامـه  دالئل وشواهد راجع به صحت اين امر؛ .دجهت اجرای اين برنامه اختصاص داده بوده ان
 .سندی ازسوی سی آی ا ميباشد وانتشار اعتراف وزيرخارجه سابق آمريکا؛ که مهمترين آنها مينمايند

 
ميپرسيم که اين برنامه ريزی جهت  ميپذيريم وتنها تمام اين مطالب را بحث؛ کوتاه شدن جرو ماهم بمنظور

پاسخ اين سـئوال آن  مسلما ه است؟درآمد نخست وزيری چگونه بمرحله اجرا زمصدق ا کناری محمد بر
 :ِمباشد کـه

نخست  به نحوی محرمانه فرمان عزل مصـدق از ١٣٣٢ مرداد ٢٢ شاه پهلوی درروز  محمدرضا-١
 .صادرکرده اسـت  زاهدی به جای وی را انتصاب سرلشگر  و وزيری

 بمنزل دکتــر  ١٣٣٢ مرداد ٢۵ نيمه شب از بعد ٢ درساعتشاهنشاهی   سرهنگ نصيری فرمانده گارد-٢
مصدق  بدستور لحظه بعد اماچند دريافت نمايد؛ به اوابالغ کرده ورسيدفرمان عزل وی را مصدق رفتـه؛

 .بازداشت گرديده اسـت 
راه  مهندس جهانگيرحق شناس وزير زيرک زاده؛ مهندس احمد سلطنتی؛ گارد درهمان نيمه شب افراد-٣
تاريخـــی  شواهد و بررسی تمام اسناد اما .نيزبازداشت کرده بودند سين فاطمی وزيرامورخارجه راح و

هـيچ ترديدی بـاقـی  .ايران رخ داده است وقايعی که متعاقب بازداشت سرهنگ نصيری در و موجود
کست خـورده اينتليجنت سرويس ش  و سی آی ا نظر زداشت برنامه کودتای مورد اين با  با کـه نميگذارد

معلوم نيست که هرگاه ابالغ فرمان عزل دکتـرمصدق از نخست  دقيقا .ونقطه پايان برآن گذاشته شده اسـت
 در بموجب برنامه ای که نمايندگان سازمانــهای جاسوسی مزبور موفقيت بانجام رسيده بود؛ با وزيری 
 .ان بمرحله عمل درآيدچه اقداماتی قراربوده است که دراير  آن شرکت داشته اند؛ تنظيم

و  دهند قرار  تحت نظردرهمان خانه اش که مصدق را تصميم داشته اند که بموجب برنامه کودتا ميگويند
بسيـاری از  حکومت نظامی درتهران و متعاقبا و به آن خانه جلوگيری بعمل آورند خروج افراد و ورود از

گردانندگان سرشنـاس وفعال   سرسخت مصدق وتعدادی ازطرفداران و شهرهای بزرگ ايران برقرارسازند
 و سرکــوب سازند هرگونه تظاهراتی بنفع مصدق را شدت هرچه تمامتر با و حزب توده رابازداشت کنند

اقداماتی که متعاقب بازداشــت سرهنگ  اما .تجديدگردد ديگر بار ١٣٣١که واقعه سی ام تيرماه نـگذارند
 را بوجود ١٣٣٢ مرداد ٢٨ واقعه ه درايران بانجام رسيده ونصيری ازسوی مقامات دولتی وحزب تود

انگليـس تنظيم شده  و شان طبق برنامه ايکه قبال ازسوی ماموران جاسوسی آمريـکاهيچکدام آورده است؛
نبوده بلکه همگی پس ازخنثی شدن آن برنامه ودرجهت برکناری محمدرضاشـاه از پادشاهی وتقويت  بود؛

 .آن زمان بوده است  از برای بعد صدق؛پايه های حکومت محمدم
تاريخ ايران تاليف  شمار جلداول کتاب روز ٣۵١ و ٣۵٠ازصفحات فهرست اين اقدامات را ذيال ما

 .تغييری نقل مينمائيم يا باقرعاقلی عينا وبدون کوچکترين حذف و
.  نرا اعـالم نمـود دولت طی اعالميه ای وقوع يک کودتای نظامی وخنثــی شـدن آ-١٣٣٢مــردادمـاه  ٢۵

فاطمی  دکتر. خاتم به بغدادرفت هواپيمای اختصاصی به خلبانی سرگرد با رامسر از شاه باتفاق ثريا
 سلطنت مخلوع شـاه از وزرای مختاروکارداران ايران درخارج اعالم کرد و بتمام سفرا وزيرامورخارجه؛

دکترمصدق اعالميه . ی نظامی احضارشـدزاهدی توسط فرماندار. استقبال قرارگـيرد مورد اسـت ونبايد
 نماينـدگان غير بقائی وعلـی زهـری و عده ای از مظفر دکتر .انحالل مجلس شورای ملـی را انتشـارداد

 .مستعفی مجلس بازداشت شدند
کريمی و  زنـد نصيری؛ باتمانقليچ؛ .بازداشـت شدند کودتـا افسران باتهام مشارکت در عـده زيادی از
 . لشــگرگـاردخلـع سـالح شـد .بازداشت شدگان بودند جزء وده اسکندرآزمـ
 مختار در مظفراعلم وزير .وبطورغيررسـمی ازطرف ملک فيـصل پذيرائی گرديد شـد بغـداد شـاه وارد
عکسـهای . برخالف توصيه نوری سعيد نخست وزيرعراق ازاستقبال ومـالقات شــاه خودداری کرد عراق؛

 تهران و رضـاشاه در رضاشاه و مجسمه های محمد .جمع آوری گرديد سازمانها ت وادارا از شـاه وثريـا
کفـيل  ابولقاســم امينـی؛ .حـزب توده نام خيابانهای تهران راتغييردادند افراد .شدپائـين کشيده  شهرستانها

ان رئيس دفترمخـصوص و سايـردرباريـ ؛ وهــيراد رئيس تشريفاتسليـمان بهبودی و وزارت دربار



سرتيپ اسمعيل ريـاحی . مهروموم کرد کاخهای سلطنتی را دکترفاطمـی وزيرامورخارجه؛. بازداشـت شدند
 ظهر از بعد .استعفاء تلقـی نمـود فرارشاه را پرده برداشت و ارتش طی مصاحبه ای ازکودتا رئيس ستاد

 تـينگ خواستاريدکترفاطمی دراين م .شاه تشکيل شد ميدان بهارستان درباره فرار متينگ بزرگی در امروز
تحفـه ای کـه ميبايسـتی به تهران  ":شايگان درهمين گردهمائی گفت دکتر .نظام سلطنتی ايران شـد لغو
فاطمی  دکتر .نـظام سلطنتی شد لغو تمام روزنامه های حزب توده ايران خواستار" .به بغدادرفت ؛بيايد

 .به شاه وخانواده سلطنتـی نمود درروزنامه باخترامروزشديدترين حمالت را
دعـای  از ستادارتش طی بخشنامه ای نـام شـاه را دکترمصدق؛ طبـق دستور١٣٣٢مــردادماه ٢۶

 مختار از نظام السلطان خواجه نوری وزير وارد رم شـدند؛ شاه وثريا .صبحگاهی وشامگاهی حـذف کرد
  به مصـدق نوشـت وزندان نامه تضرع آميزی رازدربا ابوالقاسم امينی وزير .داری کـرد استقبال شـاه خود

 .خطاب کرده بود> پسره<امينی دراين نامه شـاه را .تقاضای استخالص اززندان نمود
حزب توده خواستـار برقراری  جرائد .زندان آزادشــد از  ابوالقاسم امينی وزيردربار١٣٣٢ مــردادمـاه٢٧

دفتـری  شد وسـرتيپ محمد برکنار ازکار ی نظامی؛سرهنگ اشرفی فرماندار .جمهوری دموکراتيک شـد
 .جانشـين اوشـد

گروه به سختی باملی گرائـی مخالف  دو ميدانيم که نه تنهاچپ گرايان تندرو وبنيادگرايـان اسالمی که هر ما
 ٢٨ بلکه حتی بسياری ازملی گرايان نيزدرحال حاضربه نحوی کينه توزانه وتعصب آِميز واقـعه هستـند؛
 ولی هرگاه ايـن افراد .وانگليس ميدانند حاصل برنامه ريزی های سازمانهای جاسوسی آمريکا را مرداد

حاصل برنامه ريزی های سازمانهای جاسوسی  را مرداد وبه نحوی بيطرفانه بگذارند کنار تعصب را
ـــه تندرويـهای به نحوی بيطرفان و بگذارند تعصب راکنار ولی هرگاه ايـن افراد .انگليس ميدانند و آمريکا
 نيـز قبـيل حسين فاطمی وزيرامورخارجه ودکتر شايـگان و پايه وی از طرفداران بلند تعدادی از  و مصـدق

 متوجه خواهنـد بررسـی قراردهند؛ مورد ١٣٣٢ مرداد ٢٧ و ٢۶ و ٢۵ روزهای در حزب توده ايران را
ک جهت برانگيختن بسياری از مردم ايران به تنهائی ميتوانسته است بزرگترين محر که اقدامات مزبور شد
يعنی جرگه کشـورهــای کمونيست آن   پشت پرده آهنين؛کشانده شدن بی بازگشت ايران به که از باشـد
 اکثريت عظيم اين افراد؛ بدون ترديد .به وحشـت افتاده بودند شديدا به رهبری روسيه شوروی؛ روزگار
پول از  يا و زنيازی به تحريک وياگرفتن اجازه ودستوراراذل واوباش نبوده وني رجاله؛ چاقوکش؛
 نظاميان ايران وفرماندهــان آنـان کـه در مخصوصا .انگليس نداشسته اند و جاسوسی آمريکا سازمانهای
 .بيمناک بودند نيز درصورت رفتن ايران به پشت پرده آهنين ازجان خود و ه ترديدی نبودشـا  از حمايتشان
همـان  ٣۵١ صفحه از نيز را ١٣٣٢ مرداد ٢٨ مربوط به حث وبرای تکميل آن اخبارختم اين مب قبل از

 :نـقل مينمايـد کتاب عيــنا
تظاهرات  امروز بامداد از .نيزبدست گرفت سرتيپ دفتـری رياست شهربانی را – ١٣٣٢مـاه  مــرداد ٢٨
 بين موافقين و خورد و زد .سرپيچی کردند نظاميان ازفرمان نخست وزير .تهران تغييرشکل داد در

 امروز ظهر از بعد .به نفع شاه شعارسردادند کاميون ها نظاميان با .شاه شدت گرفت مخالـفان مصـدق و
 و خوانــده شـد راديو فرمان نخست وزيری زاهدی از و افتاد !)؟(ديو به دســت کودتاچياناداره را
 مرکز زاهدی شهربانی را سرلشگر .کردنداعالم  ميراشرافی سقوط حکومت مصدق را زاهـدی و سرلشـگر

بين محافظين منزل مصدق  و يورش بردند قــرارداد مخالفين مصدق ونظاميان به خانه او خود کار
ايـن جنگ ادامه داشت وعده  ساعتها .مسلحانه آغازشـد خورد و مهاجمين زد بفرماندهی سرهنگ ممتاز و

يارانش به  و دقــــصـم .ظين خانه مصدق تسلـيم شـدندسـرانجام محاف .ادی مقتول ومجــروح شدندـــزي
دادسـتان به حکومت  وسرتيـپ فرهاد درتهران حکومت نظامی برقرارشد . بردندپناه ای مجاور هخانه

 .نظامی منصوب شد
 

 ٢٨روز  که هدفهای اصلی مردم ازانجام تظاهـرات در بخوبی روشـن ميشود ؛بنابرآنچه که درباال ذکرشـد
 سرنگونی مصدق وبرگرداندن شاه بـوده و بسياری ازشهرستانهای ديگرايران؛ درتهران و ١٣٣٢ مرداد
زاهدی بـه  برگشتن شـاه فردی ارتشی بنام سرلشگر آنزمان برايشان تفاوتی نداشته است که با در ديگر

رگاه همانطوريکه قبال گفتـه شـد هـ حـال؛ .نامی ديگر فردی غيرنظامی با يا و نخست وزيـری برسد
نخست وزيری وانتصاب  انگليس برنامه ای هم جهت برکناری مصدق از و سازمانهای جاسوسی آمريکا

توسط مصدق خنثی شده  ١٣٣٢ ردادم ٢۵ روز آن برنامه در زاهدی به جای وی داشته اند؛ سرلشگر
 شدن سرلشگر سرنگونی مصدق ونخست وزير که با است و منتهای تعصـب وکمال بی انصافی ميباشد

بحساب  جوش وملی را تمام آن تظاهرات خود ؛١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز زاهـدی متعاقب تظاهرات مردم در
 . برنــامه خنثـی شـده مزبوربگذاريــم

 
 مهــدی شمشــيری:از


