
 
 
 

 ))مـرداد ٢۵ ضــدکــودتــای  امــردادمـاه؛٢٨    ((                                  
 

مرداد؛ضــد ٢٨زنده يادعبدالحسين مفتاح عضوکابينه دولت دکترمحمدمصدق طی مقاله ای باعنوان
 :ميـنويسـد ١٩٨٧اوت٢٠مرداد؛درروزنامه کيهان چاپ لندن بتاريخ٢۵کودتای

دکترفاطمی بااشغال کاخ سعدآبادوممهورکردن درب های آن انجام دادوجنبـش مرداد٢۵کودتاراشب "
 .ماه بود مرداد٢۵کودتای درواقع ضد مرداد٢٨مردمی

مرداددستی داشتم وبهيچوجه ازدست داشتن درآن پشيمان نيستم وهنوزهـم ٢٨شخصادربوجودآوردن
 ".معتقدم که اقدام بسيارميهن پرستانه ای بوده است

 توده  روزمــره  باتظاهراتبويژه ترمحمدمصدق وضع کشورروبوخامت گذارده بود؛واخرحکومت دکا
توسط تانک وغيـره  تشکيل حکومت نظامی به پاسداری ازشهرها با که دولت ناچارشده بود ايها

من اغلب برای خريداشياءالزم برای خانه؛هنگام بازگشت بمنزل به سقط فروشـی اول خيابان .بپـردازد
 شما در دولـت.......روزی بمن گفت آقای صاحب آن مراشناخته بود؛ .عه ميکردممنوچهری مراج

 بارکرکره دکان خودراباالوپائــين بکشيم؟ روزی چند چرافکری بحال مردم نميکنيد؟مابايد هستيد؛
ديروزتمام شيشه های آنراشکستند کـی مسئول  به داروخانه کنارمغازه من نگاه کنيد؛ ازکسـب افتاده ايم؛

رشته کارهابکلی ازهم پاشيده بودوهيچ  درداخل دولت هم بعلت وضع پريشان مالی؛ ارت اوسـت؟خس
 خوراک روحی برای مردم تهيه کنندومردم راجزاينکه به چه وسيله بگفته خودشان  فکرديگری نبود؛

 .مشغول نگاهـدارنده ازاين را
 بيدرنگ به ياد  ق خالی يافتم؛دکترمصد ازوجود نخستين بارکه درهيئت دولت حضوريافتم وهيئت را

 من چـه بکنم؟ ما”:وگفت گفته دکترمصدق درالهه افتادم که درپاسخ يکی ازايرادات من ناراحت شد
دکترمصدق درجلسات دولت  دريافتم که چرا و !دونفرمان بايکديگرهمفکرنيستيم دوازده وزيريم و

واال دکترمصدق به راستی  رگيرکندراد نميخواسته است دربگومگوی آقايان خود زيرا نميشود؛حاضر
 .درجلسات حضوريـابد عيبی نداشت که نتواند

 دراين گيرودارسخـن از .خوراکهای روحی تشخيص دادند يکی از را وآنروز سی ام تيرماه درپيش بود
کـه برای  تلگرافی رسيد ايران درمسکو آراسته سفير از بفاصله کمی؛ و سفيرشوروی پيش آمد تغيير

برخی ازسفيران  روزنامه ها؛ اين خبردر باانتشار . الورونتيف تقاضای پذيرش شده استشخصی بنام
ازاين شخص برحـذر  مرا  آگاهی داشتند؛مقيم تهران که ازتحريکات انقالبی اين شخص دربالکان

من ثابت شـد که  بر و اين حال تشنج روزبه روززيادترميشد با .داشتند؛که بيدرنگ اقدامات احتياطی شد
برای همين  را او ميخواهد دولت شوروی  انقالب دارد؛ تازه شوروی باسابقه ای که درايجاد فيرس

ماه حداکـثر  تير ٣٠که ازسالگرد بودند کوشاوتوده ايها باری طرفين دولتی ها. کاربايـران بفرسـتد
بـه   رادولت حتی روزنامه های طرفدار ولی تشنج وبی پولی وصدهامشگل ديگر؛ .بکنند استفاده را

دکتررا  مثال روزنامه سياست که ازطرفداران سرسخت دکترمصدق بـود؛ .تغييرروش وادارکرد
کـه رژه  راضی بـود اين حال جبهه ملی بقدری ازخود با .خطاب ميکرد)پيشوای پتوپناه(باعنوان 
روزنامه ( امروز باختر روزنامه  دفتر که ازجلوی تعين کرد را تيرساعت ده بامداد ٣٠روز
) بدون مصدق( هم به اعضای دولت . تــوده ای ها بعدازظهر و دربهارستان رژه بروند) کترفاطمید

 روزنامه باختـر بالکن دفتر در ژاکت وکاله بلند که درآنروزپيش ازساعت مقرربا دستـور داده شـد
ه ولی هرچ شد بموقـع اجرا آنچـه مربوط به اعضای دولت بود ازبرنامه؛ .امـروز حضوريـابند
هم شايد  آنها نفری که بيشتر ٣٠٠ تا ٢٠٠جزيکعده  طرفداران جبهه ملی مانديم؛درانتظار اجتماع
مردم جمع  .جلب کرده بود را  آنهاکـه ريخت مسخره اعضای دولت روی بالکن رهگذرهائی بودند

 هاي اتوده رژه بعدازظهر اما .همه پراکنده شديم١٢انتـظارصورت نگرفت وساعت رژه مورد و نشدند
شلوارســياه و  و پيراهن سفيد با )تشخيص شهربانی برابر( بانظــم ويـژه وعده ای درحدودسـی هزارتن



 ايــن رژه بعد .ازبهارستان عبورکردند است؛ جمهوری توده پيـروز شعارهای ويژه خودشان مانند
 . نگـران هم را دولتـی ها و ازظهرتوده ايهامردم رابيش ازپيش متوحش کرد

رفته و  محل جلسات هيئت دولت بود؛ که ضمنا دکترمصدق به خانه او؛ که برای مالقات با روزبعد
 شکايت آغـاز کرد زرژه ديروز وا رئيس شهربانی باچهره ای درهم واردشد دراتاق انتظارنشسته بودم؛
مگانی که يک راه پيـمائـی ه وحق اين بود توده ايها رژه ميرفتند؛ از جدا که نمی بايستی جبهه ای ها

 . ضعف جبهه ملی معلـوم نميـشددرآنصـورت و ترتيب داده ميشد
شـوروی  الورنتوف سفيرجديد استقبال خوبی از که اين رژه توفيق آميزبرای توده ايها شکی نبود
تصويبنامه  به بسياری ازوقايع ديگرمانند )مرداد٢٨( حق اين است که درچنين موقعی .بشمارميرفت
 خيلی جالب انگلستان برای حل مشگل نفت وفحاشی های روزنامــه باختر اد وآخرين پيشنهرفراندوم
ولـی يـک موضوع که  .گنجايش آنراندارد که متاسفانه اين گفتار به خانواده سلطنت اشاره بشود امروز

بگيرم  آنرا ومن موفق شدم جلو واقع شود؛ بدبختی وگرفتاری بيشتربرای کشورموثر ايجاد ميرفت در
 که موفقيت کودتای بدانند تا بايدبمردم گفته شود رژيم خائن آخوندی بکاربسته شد؛ ولت سرازد وامروز
روزی منحوس  بايد آنرا آيا و جنبش ملی آنروز دراثر يا صورت گرفت و پول آمريکا با مرداد ٢٨

 دانست وياميـمون ؟
 و دراثرندانم کاری ها عدم موفقيت دولت  وناتوانی دولت ويابهترگفته باشم؛ عجز :درست دقت نمائيد

کارگردانان جبهه بفکرتهيه يک خوراک  که برای سرپوش گذاردن برآن؛ بين سران جبهه؛ اختالف شديد
مصدق  دکتر ظهـر  تيرماه بين ساعت پنج وشش بعداز ۵ روزجمعه روانی چشمگيربرای مردم افتادند؛

بود کـه ميل دارم  خواهدوزارت کشورکميسيونی  در ١٢ساعت گفت فردا و احضارکرد تلفنی مرا
 :گفت .برای آن آمـاد ه کنم را بتوانم خود پرسيدم تا موضوع کميسيون را . شرکت کنيدشماهم درآن
 اين کاری است که وزارت خـارجه نسبت بآن سابقه دارد؟ گفتم که آيا .آنجاخواهيد فهميـد موضوع رادر

متوجه شدم که  لحظه بفکرفرورفتم ضمنا  چندمن .تکرارکرد فهمـيد را خواهيد بازهمان پاسخ که درآنجا
زحمت راکم  بـايد و من کاری ندارد که ديگربـا بفهماند که ميخواهد دکترمصدق طوری بمن نگاه ميکند

 .گفـت نه که اقال حاضرالذهن باشم؟ بکنيد حتی يک اشاره کوچک هم نميتوانيد ؛بااين حال پرسيدم .کنم
بدون آنکه بدانم باچه معمائی روبروخواهم  ١٢ ساعت بعد روز فکری پريشان بيرون آمدم و با

هنگاميکه پيشخدمت  .بزرگی شرکت خواهم کرد بودبوزارت کشوررفتم وخيال ميکردم درکميسيون 
 .بهـت زده شدم ؛ارتـش را ديدم رئيس ستاد و کشور ومن فقط وزير کرد باز دراتاق وزيرکشوررا

شرح اقدامات دولت دردوسال گذشته پرداخت و اينکه وزيرکشورآغازبه سخن کردوبيش ازيک ساعت ب
 و اقدام بموانعی که ازسوی جاسوسان بيگانه درراه ماگـذارده وميــگذارد؛ برخورده اند مرحله از درهر
 آنکشورشـد؛ حتی بجائی رسيدکه منجربقطع رابطه با اينکه مبارزه بااين کشورفرستنده جاسوسها؛ با

 واين النه ازاين روتصميم گرفته شدکه بايـد رفت.مزاحمت اين جاسوسان درامان نيستيم از هنوز
نابودکردواکنون خواهان اين هستيم که جنابعالی هم باشنيدن دالئـل وگرفتاريهای دولت  جاسوسی را

 .نظرموافق خودراابرازداريـد
 همه بطوريکه من فهميدم  :باکمال دقت وحيرت گوش کردم ودرپاسخ گفتم فرمايش آقای وزيرکشوررا

اين  برويد بـه عراق و ومرکزشان عراق است وحاال شماميخواهيد  جاسوسان انگليسی بوده وهستند اين
اينکه  من حيرت زده باونگاه کردم وگفتـم گذشته از .گفت بلی ويران کنيد؟ درآنجا جاسوسی را مرکز

 اگر کاری است بسيارآسان؛ ثبت؛معامله باجاسوس باتوجه به درجه جاسوسی اومتکی بمدارک م
هيچ نيازی بقطع . اگرغيرديپلمات است اوراروانه زندان ميکنيد و ديپلمات است عذرش راميخواهيد

 ازمبارزه باآن عاجز اکنون نميدانم سيل ورودجاسوسان چه اندازه قوی است که شما را .رابطه نيست
يعنی باعراق  درعراق است ويران کنيد؟ يدمحل آنراکه تشخيص داده ا برويد کرده که وادارشده ايد؛
بررسی  خيـال ميـکنـم در پيرامون درست توجه وگفتم آقای وزيرکشور .گفت بلی وارد جنگ شويد؟

 چنين تصميمی را اگرباين سه موضوع که عرض ميکنم تـوجه ميفرموديد؛ زيرا نفرموده ايد؛
کرده  اريـم وروبـه تيمسار رئيس ستادنخست اينکه آياماازحيث نيروی نظامی آمادگی د .نميگرفتيد

گفتم آقای وزيرکشورمالحظه فرموديد که  . ماندندايشان ساکت آمادگی داريد؟ وپرسيدم که تيمسارشما



قسمت مالی اين کاراست که آيا حساب فرموده ايدکه چنين کاری حداقل  دوم؛ .ايشان آمادگی ندارند
چه محلی اين  از نکـه ديناری درخزانه دولت نيست؛اي وبا مليون ريال هزينه خواهدداشت؟ روزی چند

 قسمت سوم که مربوط بمن است؛ ميماند .پاسخ اين هم کـه منفی اســت هزينه سنگين تامين خواهدشد؟
 و آغازکرديد چنين اقدامی را هرگاه شما . وگرفتاريهـای سياسی ناشی ازآنيعنی تجاوزبخاک عراق

وحتـی  عقـب رانـد؛ را ما و بـه بهانه ای بکمک عراق آمد ست؛نيروی هوائی انگليس که درحبانيــه ا
بخاک ١٩٢١ وشش قرارداد بخاک ماتجاوزکردواين تجاوز بهانه ای به شوروی دادکه باتکاء مواد پنج

 ــرد؟ چه خواهيـد ک ماواردشود؛
 :گفتبلندکردوباصدای بلنـد  وزيرکشورعصبانی شدودستهای خودرا .هنگاميکه سخنان من باينجارسيد

اينکـه گلوله گرم  :من بيش ازپيش بهت زده شده پيش خودگفتم .بمردم خوراک روحـی بدهيم بايـد ما
باقی  ازجای برخاستم وباحالتی بسيارپريشان خارج شدم وتصميم گرفتم هرگاه به عقيده خود .اسـت
شميـران رسيدم  رد که بخانه خودساعت نزديک به سه بعدازظهربود .خواهم کـرد بيدرنگ استعفا بمانند
 کميسيون گذشت؛ آنچه در افکاری پريشان به روی تخت خودافتـادم با با پس ازگرفتن دوش سرد و

به نخست وزيری  و زنگ تلفن من بـه صـدا درآيـد )بنابرمعمول( نداشتم که ساعت پنج انتظار
رفتم ونيم  .دتشريف بياوري فوراولی چنين شدورئيس دفترنخست وزيرگفت که فرمودند  احضارشوم؛
گفت  و اشاره به صندلی پهلوی تخت کرد .خودرادرکنارتخت خواب دکترمصدق يافتم ساعت بعد
که  وزارت کشور پرسـيد بآن کميسيون در .نشستم وحس کردم که باصطالح هواپس نيست .بفرمائيد

 کنون که شماا و داشتند ادارتش هم حضوررفتم وچون تيمساررئيس سـت گفتم بلی؛ رفتيـد؟ گفتم برويد؛
اين بودکه  .ميدهند را گزارش خود و مي آيند خيال کردم که ايشان فورا وزيرجنگ هستيد خود

خواستم که به  را من شما .ايشان آمدنـدو گزارش خودشان رادادند,گفت صحيح است .ديگرمزاحم نشدم
بايک آرامش خيال  و کرد مانند مسکنی درمن اثر و ااين جمله آخر .شمابگويم من باشماهم عقيده هستم

 .ازاوجداشدم
 و متضاد دارای افکار گروهی است؛ گرفتار بااين حادثه برمن بيش ازپيش ثابت شدکه اين پيرمرد

 وباهم هيچگونه توافق وهم آهنگی ندارندودکترمصدق راسمبولی قرارداده اند کـه چه ميخواهند نميدانند
نسبت  وازبی اطالعی او  خودسوء استفاده نمايندبه سودسياست سردرگم کـه بدست آورده؛ او که ازنفوذ

 کوششهای بعدازآن کميسيون وباتوجه بشدت يافتن .به روابط بين الـمللی کشورهم بهره برداری کنند
حتی قم  کشور؛ شوروی که همه ديوارهای شهرهای مهم  بويژه پس ازورود سفيرجديد توده ايها؛
توسط  وکوشش جبهه ملی؛  آن پوشيده شده بود؛وامثال) جمهوری توده پيروزاسـت( باشعارهای

برای  خوراک روحی ديگر باخترامروزباحمله به شاه و خاندان سلطنت؛ روزنامه های خودی مانند
 تيرماه بفکرافتادم که بـا شادروان بروجردی تماس گرفته و ٣٠ به ويژه رژه سی هزارنفری مردم؛

  روزآنکه  از اين کار را کردم وپس .بکنم ميکند؛تهديد را متوجه خطری که استقالل کشور ايشان را
 ازآقای عبداهللا انتظام نيزخواهش کردم درصورت موافقت با معين شد مالقات توسط آقای راشد؛

بويژه در  چيزی که دربين راه؛ .باتفاق آقای انتظام به قم رفتيم روزموعود .مراهمراهی کند فکرمن؛
  توده ايهابودکه باقلم بسياردرشت سرخ رنگ بديوارهانظرماراجلب ميکردشعارهای شهرمقدس قم؛
مـن جريـان . دراتاق ويژه ای باحضورپسرش پذيرفت  را شادروان بروجردی ما .نوشتـه شده بود

خانه ايشان درکوچه  .برايش بطورمفصل شرح دادم وضـع کشوروکوششهای سفيرشوروی وتوده ايهارا
 :ل درب خانه اش باقلم درشت سرخ رنگ نوشته شده بودوروی ديوارکاهگلی مقاب تنگی واقع شده بود

 متوجه آنچه روی ديوارمقابل درب خانه شان نوشته شده بود؛ ايشان را .جمهوری توده پيـروزاسـت
شان چه اندازه است که کردم وگفتم توجـه داشته باشيد که گستاخی اين گروه واطمينان به پيروزي

يعنی نه  آياتوجه داريدکه معنای آن چيسـت؟ .رامينويسنددرمقابل درب خانه شــما چنين شعاری 
که  چون ميدانيد گرفت؛ خواهد هم دربر بلکه مذهب را ,تنهاازبين رفتن کشوروتمام سنــن وابسته به آن
که  وباروحانيون ايران همان معامله راخواهندکرد؛ کمونيستهابرای مذهب احترامی قائــل نيستند

ايران برچيده  از همه چيز ؛وهرگاه بگذاريم که سلطنت برچـيده شود .روحانيون خودکرد شوروی با



پيرمردبيچاره پس ازتامل  .وچنانکه ميدانيداين سـمبول وياعالمت پايداری همـه ايـنهاسـت  شد خواهد
 .ومابـا خيالـی نسبتاراحت قـم راترک کـرديم .فکری خواهيم کرد بسيارخوب؛ :وتفکرکوتاهی گفت

کـاخ  وازفرودگـاه تا جمعيتی که باستقبال رفتـه بود برگشت؛ ازغيبت سـه روزه خود شـاه هنگـاميکه
ادعای سی آی ای  در مونمايشگـرآن بودکه چنـدهزاردالر پـرکرده بود؛ يعنی مسافت بيست کيلومتـررا
 .فرقـی نميکرد  بود کـه اگرهم نميپرداختند؛

 و بمبارزه واداشت که منجربشکست توده ايها دادمر٢٨ تانيمه شب که مردم را ايـن جنبش ملی بود بلی؛
 .تصميم سفيـرشوروی به خودکشـی شـد

که  پيروزی بامابود گفتندکه اگرمبارزه رابه ساعت هشت بامدادمی کشانديم؛ صريحا توده ايها بعد روز
 .نـشد  و نکشيـد بعد بخواست خدای ايران به روز

وشکی نيست که هرتاريخ نويس  رميرودبه شماماه روزبس ميمونـی برای ايران  مرداد ٢٨پـس 
 .يـک روزميـمون بـرای ايـران ثبـت خواهـدکـرد  بيغرض آنـرا
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