
  سمانه صادقي
س�الروزهايي كه در پي هم مي آيند، بي ترديد ما را 
به بازخواني ها و ترديدهاي جديد از وقايع تاريخي 
مي خوانند. اين تدبر مي تواند ما را به دركي واقعي تر 
از اين دست وقايع رهنمون ساخته و توشه اي براي 
آينده گردد. مقالي كه در پي مي آيد، به همين قصد 
و در بازخواني زمينه هاي كودتاي 28 مرداد 1332 
به نگارش درآمده اس�ت. اميد آنك�ه مقبول  آيد. 

   
ملت ايران در 29 اسفندماه سال 1329 از نظر پارلماني 
توانس��تند صنعت نف��ت را ملي کنند و دني��ا هم اين 
مسئله را پذيرفت اما بي خبري ش��ان از سياست هاي 
حاکم بر دنيا، کام شيرين ش��ان را زود تلخ کرد چون 
ايشان نمي دانستند که بازار نفت در دنيا به دو نيمكره 
غربي و شرقي تقسيم شده که بخش غربي در اختيار 
امريكا و بخش ش��رقي اش تحت تسلط شرکت شل و 
بريتيش پتروليوم و کمپاني فرانسيس پترول فرانسه 
و کش��ور هلند اس��ت. عالوه بر اينك��ه نفتكش ها نيز 
زير نظر همين ش��رکت ها فعاليت مي کنن��د و بدون 
اجازه آنها هيچ نفتكشي حق حمل نفت را ندارد. البته 
چند شرکت امريكايي مثل التون جونز با اعالم اينكه 
نفتكش در اختيار دارند، خواهان نفت ايران شدند اما 
صحبت هايشان به مرحله عمل نرسيد. از طرفي دکتر 
مصدق پس از آنكه به نخست وزيري رسيد تصور مي کرد 
براي اداره کشور بايد به احزاب مختلف آزادي داده شود 
لذا تعداد احزاب کشور در آن دوره بسيار افزايش يافت. 
به طوري که حزب توده عليه دکتر مصدق دس��ت به 
تبليغات مي زد و وي را مهره سياه امريكا و اشراف زاده 
مي خواند و عقيده داشت وي مي خواهد نفت ملت ايران 
را از انگليس بگي��رد و به امريكا تقدي��م کند. البته در 
واقعيت هم دکتر مصدق معتقد بود انگليس��ي ها طي 
50 سال معادن ما را غارت کرده اند به همين خاطر هم 
به کمك امريكايي ها اميدوار بود اما عمر اين خوشبيني 
نخست وزير کوتاه بود چون به واسطه تبليغات دولت 
انگليس نسبت به حزب توده کم کم دولت امريكا نظرش 
نسبت به ملي ش��دن صنعت نفت ايران تغيير کرد و با 

ايشان براي برپايي کودتايي در ايران همكاري نمود. 
  پيش زمينه هاي برگزاري رفراندوم

دکترمصدق پ��س از آنكه به نخس��ت وزيري رس��يد 
در پي اصالحات کش��ور برآمد از جمل��ه اصالح قانون 
انتخابات اما در مجلس شانزدهم آنقدر بحث ملي شدن 
نفت داغ بود که فرصتي ب��راي اصالح قانون انتخابات 
نمي ماند. به همين روي انتخاب��ات مجلس هفدهم با 
همان قانون گذشته برگزار شد ولي دکترمصدق پيرو 
برنامه اصالح��ي اش همچنان درصدد ب��ود در قانون 
انتخابات تغييرات��ي ايجاد کند اما مهم ترين مس��ئله 
پس از شروع کار مجلس هفدهم شكاف موجود ميان 
دکتر مصدق و آيت اهلل کاشاني و از دست دادن پايگاه 

مردمي  دولت بود. 
انتخاب افرادي همچون سرلشكر وثوق يا آقاي دکتر 
اخوي يا آقاي نصرت اهلل اميني که در کش��تار 30 تير 
1331 نقش داشتند و ايجاد فضاي باز سياسي از جمله 
عوامل بروز اختالف��ات ميان دکترمص��دق و آيت اهلل 
کاشاني بود. به طوري که دکتر مصدق تصميم گرفت 
به جاي آيت اهلل کاش��اني که رياس��ت وقت مجلس را 
برعهده داشت، فردي طرفدار خود را به جاي ايشان به 
رياست بگمارد. البته تالش هاي نخست وزير جواب داد 
و 10 تيرماه 1332 پس از انتخاب هيئت رئيسه جديد 
مجلس، دکتر عبداهلل معظمي نامزد مورد حمايت دکتر 
مصدق توانست با 41 رأي به رياست مجلس هفدهم 
برس��د. اما عمر اين پيروزي کوتاه بود چون رياس��ت 
کميس��يون  هاي قضايي، دفاع ملي، اقتصاد ملي، امور 
خارجه، کار و اقتصاد به مخالفان دولت رسيد. همچنين 
انتخاب حسين مكي به عنوان يكي از ناظران مجلس در 
بانك ملي ايران، ضربه سنگين ديگري را به دولت وارد 
کرد. چون مكي پس از آنكه به اين سمت انتخاب شد، 
اعالم کرد قصد دارد در خصوص رواج شايعاتي در زمينه 
تأمين هزينه هاي دولت با چاپ غيرقانوني اسكناس، 
تحقيق و تفحص نمايد. انتشار نامه هاي دکتر مصدق به 
آيزنهاور و رد درخواست کمك به ايران از سوي امريكا 
نيز از عوامل مؤثر در کاهش مي��زان محبوبيت دولت 
مصدق نزد مردم بود، به طوري که باعث شد نمايندگان 
مخالف دولت در اين خصوص از وي توضيح بخواهند. 
حتي يكي از نمايندگان در مجلس اعالم کرده بود اگر 
دکتر مصدق به لحاظ جسمي توان حضور در مجلس را 

ندارد، بايد در وضع رواني اش شك کرد! 
  لجاجت مصدق براي انحالل مجلس

محمد مصدق که پس از راهپيمايي 30 تيرماه 1331 
به کمك آيت اهلل کاش��اني و مردم توانسته بود در برابر 
دربار و مخالفانش در مجلس قد علم کند، تصور مي کرد 
در هر ش��رايطي مردم از وي حمايت خواهند کرد. لذا 
به پشتوانه حمايت مردم، 9 اسفند 1331 نخستين بار 
در جلسه خصوصي مجلس صحبت از انحالل مجلس 
کرد. وي پس از آن به دنبال باال گرفتن اختالفاتش با 
برخي نمايندگان مجلس هفدهم 4 تير1332 با دعوت 
برخي نمايندگان به منزلش اعالم کرد: » با وضع فعلي 
مجلس دولت که مس��ئول اداره مملكت است به هيچ 
وجه نمي تواند از اختيارات خ��ود صرف نظر کند، زيرا 
صرف نظر کردن از اختيارات با وضع فعلي مجلس که 
کوچك ترين قدمي در راه اصالحات بر نمي دارد، به نظر 
دولت کاماًل برخالف مصلحت و مضر به حال مملكت 
است و قابل دوام نيست و دولت در مقابل مردم اخالقاً و 
قانوناً مسئوليت دارد و نمي تواند ناظر اين اوضاع باشد و 

ناچار براي رفع اين مشكالت بايد چاره اي بينديشد.«
 انتش��ار اين س��خنان در جامعه اعتراضات بسياري را 
به همراه داشت به طوري که در جلسه ديگري که در 

23 تيرماه در منزل دکترمصدق تشكيل شد، مهندس 
رضوي خطاب به دکتر مصدق گفته بود: »آقاي دکتر 
مصدق ش��ما تا به حال هر چه خواستيد به ما تحميل 
کرديد و ما حرفي نزديم. . . شما بر خالف قانون اساسي 
از مجلس اختي��ار گرفتيد و بر خالف قانون دو س��ال 
اس��ت که حكومت غيرقانوني نظامي اعالم فرموده ايد 
و برخالف قان��ون در انتخاب رئي��س مجلس دخالت 
نموديد و با تمام اين جريان��ات ما چيزي نگفتيم ولي 
ديگر در مورد رفراندوم س��كوت نمي کنيم.« هرچند 
که تا 24 تيرماه نمايندگان طرفدار دولت به بهانه اينكه 
شرايط کنوني براي ادامه کار مجلس مناسب نيست، 
به طور دسته جمعي استعفا و اعالم کردند براي اينكه 
مشخص شود بايد دولت مصدق به فعاليت خود ادامه 
دهد يا مجلس هفدهم الزم به برگزاري رفراندوم است. 
لجاجت دکتر مصدق براي انج��ام رفراندوم و انحالل 
مجلس باعث شد آيت اهلل کاش��اني 10 مردادماه طي 
اعالميه اي ش��رکت در رفراندوم را تحريم کند. در اين 
اعالميه آمده بود: »هموطنان و برادران عزيزم، ضمن 
اعالميه قبلي از مفاسد و مضار رفراندوم شرحي متذکر 
و همه مستحضر گرديده و توجه دارند که عمل به آنچه 
ضررهايي براي ديانت و ملت و مشروطيت و مملكت در 
بردارد، با اين حال دوران خ��ود را دوره انقراض ديانت 
و اس��تقالل مملكت و ملت قرار ندهيد و طوق رقيت و 
اس��ارت و بندگي را به گردن خود نگذاريد. شرکت در 
رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ريزي شده، 
مبغوض حضرت ولي عصر)عج( و حرام اس��ت. و البته 
هيچ مسلمان وطن خواهي شرکت نخواهد کرد، گرچه 
ممكن است بعضي اشخاص غافل و بي اطالع از حقايق و 
مضار آن و خائنين وطن فروش براي انجام مقاصد شوم 
ديگران در رفراندوم شرکت کنند يا اينكه دولت صندوق 
را از آراي قالبي پرکند. علي ايح��ال عمل به رفراندوم 
برخالف قانون اساسي و مصلحت مملكت و ملت بوده 
و هيچ گونه اثر قانوني ندارد.« در ادامه بروز اختالفات 
ميان آيت اهلل کاشاني و دکترمصدق، هشتم مردادماه 
جلسه سخنراني آيت اهلل کاشاني در منزلش به صحنه زد 
و خورد ميان موافقان و مخالفان دکتر مصدق تبديل شد 
که در اين درگيري عده اي مجروح شدند. دو روز بعد هم 
هواداران دو حزب »پان ايرانيست« و »نيروي سوم« که 
به وسيله داريوش فروهر سازماندهي شده بودند با شعار 
»مصدق پيروز اس��ت« منزل آيت اهلل کاشاني را مورد 
حمله قرار دادند که در اين حمله »حدادزاده« يكي از 
مريدان آيت اهلل کاشاني به شهادت رسيد و تعدادي هم 
مجروح شدند. با توجه به اصرار نخست وزير به انحالل 
مجلس، طبق قانون اساسي انحالل مجلس قبل از پايان 
دوره فعاليت، تنها با تصويب نمايندگان يا با فرمان شاه 
امكانپذير بود اما به دليل استعفاي نمايندگان طرفدار 
دولت، امكان انحالل مجلس از سوي نمايندگان وجود 
نداش��ت. با توجه به س��ابقه ديرينه اختالفات ش��اه با 

كودتاچيان پس از فتح دفاتر نشريات و 
احزاب وابسته به جبهه ملي - كه وابسته 
به دكتر مصدق بودند - با سر دادن شعار 
»مرده باد مصدق« و »زنده باد شاه« به 
طرف خانه نخست وزير در خيابان كاخ 
و راديو حرك�ت كردن�د. دكترمصدق 
هنگامي از عمق بحران مطلع ش�د كه 
ديگر امور از دس�تش خارج ش�ده بود 
لذا با ف�رار از منزلش به من�ازل اطراف 
تنها توانس�ت جان خود را نجات دهد

نظر و تحليلي از زمينه هاي كودتاي 28 مرداد 1332

پايان تراژيك يك نهضِت پيروز!
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  شاهد توحيدي
در پن��ج دهه اخي��ر نام 
گروه��ي به ن��ام نهضت 
آزادي اي��ران- ک��ه در 
آغ��از ده��ه 40 و پس از 
انش��عاب از جبه��ه ملي 
تأسيس شد- در رسانه ها 
و مجامع سياسي فراوان 
شنيده مي شود. هم از اين 
روي شناخت اين حزب 
سياس��ي، اهميتي افزون يافت��ه و از ضرورت هاي 
تاريخ نگاري معاصر ايران به ش��مار م��ي رود. مرکز 
اسناد انقالب اسالمي در منشورات اخير خويش، نام 
اثري به نام »ملي- مذهبي ها« را دارد که البته اين 
عنوان را با نهضت آزادي مترادف گرفته و به بررسي 
تاريخچه اين جريان سياس��ي پرداخته است. ناشر 
در ديباچه خويش بر اين اث��ر ودر تبيين موضوع و 

مضمون اين پژوهش چنين آورده است: 
»در 27 ارديبهشت1340  از دوران نهضت مقاومت 
ملي، تش��ّكل جديدي به وجود آمد که اس��م خود 
را نهضت آزادي ايران ناميد. آيت اهلل س��يدمحمود 
طالقاني، مهدي بازرگان و يداهلل سحابي که از رهبران 
نهضت مقاومت مل��ي بودند، اين تش��ّكل را همراه 
جمعي ديگ��ر به وج��ود آوردند. مهن��دس مهدي 
بازرگان در جلس��ه اي که در25 ارديبهشت1340 
براي تأسيس نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود، 
بيان داش��ت که نهضت آزادي ايران ب��ه هيچ وجه 
درصدد ايجاد دّکاني در مقابل جبهه  ملي ايران و در 
عرض آن نيس��ت، بلكه در طول آن و در حكم يكي 
از عناصر تش��كيل دهنده و تكميل کننده  آن است. 
او گروه جديد التأس��يس را چنين معرفي مي کند: 
ما مس��لمان، ايراني، تابع قانون اساس��ي و مصدقي 
هستيم!. . . مصدقي بودن نهضت آزادي ايران، جنبه  
بسيار بارزي داشت و ساير ابعاد آن تشّكل با همين 
معيار قابل تحليل بود و به همين دليل مي توان گفت 
که عضويت افرادي مانند حسن نزيه در نهضت آزادي 
ايران، انگيزه  مذهبي آن را بسيار ترديد آميز مي کند، 

چه اينكه حسن نزيه اصوالً يك فردي غيرمذهبي بود 
و اولين کسي بود که بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
عمل به احكام اس��المي را نه مفيد مي دانست و نه 
ممكن! ولي از س��وي ديگر حضور برخي روحانيون 
و اش��خاص مذهبي مانند آيت اهلل طالقاني، آيت اهلل 
زنجاني، يداهلل سحابي و مهدي بازرگان، رنگ و صيغه  
مذهبي نهضت آزادي را بيش��تر مي کرد. به عبارت 
ديگر، انگيزه  تأسيس نهضت آزادي ايران قبل از اينكه 
مذهبي باشد، سياسي بوده است و رنگ مذهبي آن 
بيشتر به دليل حضور برخي اشخاص مذهبي در آن 
بود. در واقع ملي گرايي و گرايش به سوي ارزش هاي 
ليبرالي جايگاه اساس��ي و هس��ته  مرکزي پيدايش 

تشّكل مذکور بوده است. 
از س��وي ديگر، نهضت آزادي ايران طي اعالميه اي 
رسمي، بعد از انتصاب بازرگان به نخست وزيري دولت 
موقت توسط امام خميني، حمايت از دولت بازرگان 
را وظيفه اي ديني و ش��رعي و مستند به نصب آن از 
سوي زعيم عاليقدر امام خميني بنا به حق شرعي و 
قانوني خويش نمود و آن را به آيه  شريفه  اطيعوا اهلل و 
اطيعوا  الرسول و اولي االمر منكم، مستند کرد. با وجود 
نزديك شدن مواضع نهضت آزادي به رهبري انقالب 
اسالمي و فعاليت هاي آن بر ضد رژيم پهلوي، اساس 
انديشه  سياسي و تفكر اين جريان انقالبي نبود، بلكه 
نهضت آزادي ايران يك جريان فكري اصالحي بود 
که ضمن رد يك انقالب تمام عيار، در چارچوب قانون 
اساسي مشروطه، خواهان اصالحات بود تا از رهگذر 
آن اصول دموکراس��ي اجرا شود. به عبارت ديگر هر 
چند که در هنگام انتصاب آق��اي مهندس بازرگان 
به عنوان نخست وزير دولت موقت، نهضت آزادي با 
صدور اطالعيه  اي، واليت فقيه را پذيرفت، ولي اين 
پذيرش يك امر سياسي بوده است و نه يك ايدئولوژي 
بنيادي به عنوان شالوده  تأسيس حكومت اسالمي 
در عصر غيبت امام عصر؛ چراک��ه آن هنگام که در 
سال 1358 در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران اصل واليت فقيه تصويب 
شد، زمزمه هاي مخالفت نهضت آزادي با تصويب آن 
شروع شد؛ به گونه اي که در ميانه  کار مجلس مذکور، 
دولت موقت با تصويب مصوبه اي خواس��تار انحالل 
مجلس خبرگان قانون اساس��ي گردي��ده بود که با 
مقاومت امام خميني در اين اقدام خود با شكس��ت 

مواجه شد...«

نظري و گذري بر موضوع و مضمون اثر 
تاريخي- پژوهشي»ملي- مذهبي ها« 
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نخس��ت وزير نيز مثل روز روش��ن بود که شاه بنا 
به خواس��ت دکتر مصدق رأي به انحالل مجلس 
نمي دهد. در واقع ش��اه منتظر انحالل مجلس از 
س��وي نخس��ت وزير بود تا مطابق قانون اساسي 
وي را برکنار و نخس��ت وزير جديدي را جايگزين 
نمايد. اين نكته اي بود که بارها از س��وي اطرافيان 
دکتر مصدق به وي گوشزده ش��ده بود ولي غرور 
نخست وزير سبب شد تصور کند شاه جرئت چنين 
کاري را در حقش ندارد. سرانجام دکتر مصدق به 
 رغم مخالفت دوستان و مشاورانش رفراندوم را در 
دو روز و در شرايط خفقان آوري برپا کرد و پس از 
پايان رأي گيري اعالميه انحالل مجلس را صادر و 
نتيجه را سريعاً به اطالع شاه رساند و از وي خواست 
که فرمان آغاز انتخابات دوره هجدهم را صادر کند. 

اما شاه مجلس هفدهم را منحل نكرد. 
  پيماني براي سرنگوني مصدق

20 خردادماه 1332 مسئوالن دستگاه هاي امنيتي 
امريكا و انگليس و طراحان کودتا، نشس��ت چهار 
روزه اي را در بيروت براي ايجاد هماهنگي در انجام 
کودتا در ايران آغاز کردند. از طرفي کرميت روزولت 
و دونالد ويلبر در 25 خردادماه با تغييراتي در متن 
طرح سرنگوني دکتر مصدق، اين طرح را با مقامات 
»اينتليجنت سرويس« در ميان گذاشتند. در 29 
خردادماه نيز طرح عملياتي براندازي دکتر مصدق 
براي تصويب نهايي در اختيار رئيس سازمان سيا، 
رئيس سازمان اينتليجنس سرويس، وزارت امور 
خارجه امريكا و وزارت امور خارجه انگلستان قرار 
گرفت. روي گرداني دولت امريكا از همراهي با دولت 
ايران که تحت تأثير تبليغات انگليس شكل گرفته 
بود، باعث ش��د 20 تيرماه دکتر مصدق در نامه اي 
به آيزنهاور از مواضع دولت امري��كا در قبال ايران 
ابراز نارضايتي کن��د و خواهان افزايش کمك هاي 
اقتصادي آن کشور به ايران ش��ود. البته آيزنهاور 
در پاسخ به مصدق توصيه کرده بود تا فرصت باقي 
است، براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع دست به 
اقداماتي بزند. در نهايت هم هفت مردادماه وزارت 
امور خارجه امريكا به پيش��نهاد سازمان اطالعات 
آن کشور )سيا( بيانيه اي منتشر و نسبت به اوضاع 
داخلي ايران و ادامه حكومت دکت��ر مصدق ابراز 
نگراني و اعالم کرد ديگر نمي تواند به دولت مصدق 
کمك کند. در ادامه روند برنامه ريزي انجام کودتا 
ژنرال شوارتسكف امريكايي که از او به عنوان يكي 
از طراح��ان »کودت��اي 28مرداد« ياد مي ش��ود، 
چه��ار مردادماه وارد تهران ش��د. اش��رف پهلوي 
خواهر شاه هم که دهم مردادماه 1331 به خاطر 
دخالت  در امور دولت و هم��كاري با عوامل بيگانه 
توسط دکتر مصدق به خارج از کشور تبعيد شده 
بود، نيز در همين روز مخفيانه و با گذرنامه جعلي 
وارد تهران شد. هر چند که مقامات دربار و خانواده 
ش��اه بعدها مدعي ش��دند از آمدن اشرف بي خبر 
بودند. روزنامه فرانسوي »پاري ماچ« هم بعدها در 
خصوص بازگشت پنهاني اشرف از تبعيد نوشت: » 
اشرف به تهران رفته بود تا قسمتي از ارتش را عليه 
مصدق نخس��ت وزير بش��وراند.« با کامل تر شدن 
تيم کودتاگران برنامه ريزي ها و جلسات مختلفي 
براي انجام کودتا انجام مي ش��د. در همين راس��تا 
11 مردادماه کرميت روزولت مأمور سازمان سيا و 
يكي از طراحات اصلي کودتا، با شاه مالقات کرد. در 
اين مالقات طرفين توافق کردند سرلشكر فضل اهلل 
زاهدي جايگزين مصدق ش��ود و کابينه جديدي 
تش��كيل دهد. 18 مردادماه مجدداً روزولت با شاه 
مالقات کرد و ضمن برنامه ريزي براي کودتا، قرار 
شد که ش��اه هنگام کودتا در ايران نباشد. در واقع 
براي برانداختن دولت مصدق، اتحادي ميان شاه 
ايران، وينستون چرچيل، آنتوني ايدن، آيزنهاور، 

جان فاستر دالس و سازمان سيا تشكيل شد. 
  روز موعود 

22 مردادماه محمدرضا پهل��وي محرمانه فرمان 
عزل دکتر محمدمصدق و انتصاب سرلشكر زاهدي 
به نخست وزيري را صادر کرد و به همراه همسرش 
ثريا و به بهانه اس��تراحت راهي رامس��ر شدند و از 
آنجا به بغداد رفتند و مورد اس��تقبال ملك فيصل 
پادشاه عراق قرار گرفتند . دو روز پس از خروج شاه 
از ايران جلس��ه اي براي براندازي حكومت مصدق 
با حضور سرتيپ گيالنش��اه ، سرلشكر باتمانقليچ ، 
سرهنگ فرزانگان ، سرتيپ تقي زاده ، سيدابوالحسن 
حائري زاده ، عبدالرحمن فرامرزي و پرويز يارافشار 
تشكيل شد. در همين روز تعدادي از وزيران کابينه 
دکتر مصدق نيز دس��تگير ش��دند. به دنبال اين 
اقدام س��رهنگ نعمت اهلل نصي��ري فرمانده گارد 
شاه از طرف سرلش��كر فضل اهلل زاهدي که فرمان 
نخس��ت وزيري به نامش صادر ش��ده بود، ساعت 

2 بامداد 25 مردادماه همراه چند کاميون سرباز، 
فرمان ع��زل دکتر مصدق از نخس��ت وزيري را در 
منزلش به وي ابالغ کرد اما بالفاصله از سوي گارد 
محافظ مصدق توقيف ش��د. در نتيج��ه کودتا در 
همان نيمه شب شكست خورد و ساعاتي بعد دولت 
مصدق در اعالميه اي وقوع کودتا در کشور و خنثي 
شدن آن را اعالم کرد. صبح 26 مرداد، عده زيادي 
در تهران تظاهرات کرده، مجسمه هاي شاه را پايين 
کش��يدند و خواهان سرنگوني ش��اه شدند. حتي 
رئيس ژاندارمري کل کشور طي بخشنامه اي مقرر 
کرد از اين پس در اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه 
واحدهاي تابعه از ذکر نام ش��اه خودداري به عمل 
آورند. با اين حال هندرسن � سفير امريكا در ايران 
� در ديداري ک��ه 26 مردادماه با مصدق داش��ت، 
اعالم کرد دولت امريكا حكومت وي را به رسميت 
نمي شناسد. با انتشار خبر شكست کودتا در مرحله 
نخست محمدرضا پهلوي و ثريا از بغداد به سمت رم 
حرکت کردند. گفته مي شود شاه ايران در سفرش به 
رم از ترس با سر و وضعي بسيار نامناسب از هواپيما 
خارج شده است. خود ش��اه بعدها در خاطراتش 
مي نويسد: »در آن دو سه روز، برخورد ثريا هم با من 
عوض  شده بود و با من به عنوان يك بزدل و زبون 
برخورد مي کرد. حتي تصمي��م  گرفت از من جدا 

شود، چون فكر مي کرد من ديگر شاه نيستم.«
متعاقب دس��تگيري نصيري توسط گارد محافظ 
مص��دق، 26 مردادماه فضل اهلل زاه��دي از تيمور 
بختيار فرمانده لشكر کرمانش��اه براي حرکت به 
سمت تهران و س��اقط کردن دولت دکترمصدق 
درخواس��ت کمك کرد. بختيار ني��ز اين دعوت را 
پذيرفت و ب��ه نيروهاي تحت فرم��ان خود اعالم 
آماده باش نظامي داد. با توجه به چنين ش��رايطي 
يك روز پيش از وق��وع کودتا آيت اهلل کاش��اني از 
س��ر خيرخواهي طي نامه اي به مصدق وقوع يك 
کودتا در تهران توس��ط زاهدي را هشدار داد ولي 
دکترمصدق بي اعتنا به اين هشدار گفته  بود: »من 
مستظهر به حمايت مردم ايران هستم.« البته براي 
جلوگيري از هر نوع حرکتي عليه دولت در ش��هر 
تهران حكومت نظامي برقرار شد و سرتيپ فرهاد 
دادستان به حكومت نظامي تهران منصوب شد.  اما 
کودتاچيان 27مردادماه مبلغي وجه نقد را از طريق 
يك فقره چك بانكي به شماره 703352 صادره از 
بانك ملي به نام »ادوارد. ك. دونالد« ميان عوامل 
کودتاي 28 مرداد تقسيم کردند. نام رمز عمليات 
28 مردادماه آژاکس بود. اين طرح قرار بود به وسيله 
انگليسي ها طراحي و توس��ط امريكايي ها اجرايي 
شود. در آن دوران دولت امريكا در ارتش ايران 80، 
در ژاندارمري 20 و در شهرباني سه مستشار نظامي 
داش��ت. صبح روز 28 مرداد عوامل سيا عده اي از 
اراذل و اوباش را که مبلغ ناچيزي پول ميانش��ان 
تقسيم شده بود، به خيابان ها کشاندند. کودتاچيان 
پس از فتح دفاتر نشريات و احزاب وابسته به جبهه 
ملي که وابسته به دکتر مصدق بود با سر دادن شعار 
»مرده باد مصدق« و »زنده باد شاه« به طرف خانه 
نخست وزير در خيابان کاخ و راديو حرکت کردند 
و در بعداز ظهر آن روز ايس��تگاه راديو را به تصرف 
خود درآوردند. دکترمصدق هنگامي از عمق بحران 
مطلع شد که ديگر امور از دستش خارج شده بود 
لذا با فرار از منزلش به منازل اطراف تنها توانست 
جان خود را نجات ده��د؛ چراکه تظاهرکنندگان 
منزلش را تخريب کردند و به آتش کش��يدند. به 
گزارش دکتر سعيد حكمت، رئيس اداره پزشكي 
قانوني در درگيري هاي 28 مرداد، 41 نفر در تهران 

به قتل رسيدند. 
  پايان كار 

 با وقوع کودتا، کابينه دکتر مصدق س��قوط کرد 
و س��پهبد فض��ل اهلل زاهدي عهده دار تش��كيل 
کابينه ش��د. البته به دليل بي کفايتي محمدرضا 
پهلوي و عملكردش در جريان پيش��رفت کودتا 
وزارتخارج��ه انگليس در تلگرامي به س��فير آن 
کشور در واشنگتن اعالم کرد: »شاه بدون کمترين 
توجهي به ش��أن و مقامش فرار ک��رد. در چنين 
وضعي پيام او به مردم ايران تأثير مثبتي نخواهد 
داش��ت و اميدي به آينده او به عنوان يك رهبر 
مورد اعتماد از سوي مردم وجود ندارد.« به فاصله 
يك روز پ��س از آنكه کودتا ب��ا موفقيت به پايان 
رسيد، بازداشت گسترده طرفداران دکتر مصدق ، 
اعضاي حزب توده و جبهه ملي آغاز شد. زاهدي 
در سراسر کش��ور حكومت نظامي اعالم کرد و از 
شاه خواس��ت که به ايران بازگردد. در خاطرات 
محمدرضا پهلوي آمده که همراه ثريا براي خريد 
بيرون رفته بوديم که در البي  هتل با پيام رمزي 
به من خبر دادند کودتا پيروز شد، برگرد! لذا شاه 
که پس از موفقيت کودتا از رم به بغداد رفته بوده، 
تصميم گرفت به کشور بازگردد. وي در بازگشت 
به کرميت روزولت    )طراح کودتا (گفته بود: »من 
تاج و تختم را مرهون خداوند، ملتم ، ارتشم و شما 
هس��تم.« پس از اين رويداد تيمور بختيار که به 
واسطه او کودتا پيروز شده بود از درجه سرهنگي 
به س��رتيپي ارتقاي مقام ياف��ت. درجه فضل اهلل 
زاهدي نيز از سرلشكري به سپهبدي تغيير يافت. 
وي دو روز پس از کودتا، دستور باز کردن بازار و 
پايان حكومت نظامي را صادر کرد ولي بازاريان در 
اعتراض به کودتا حاضر به بازگشايي دکان هاي 
خود نشدند. در نهايت پس از س��قوط دولت در 
28مرداد 1332 دکتر مصدق که در پي کودتاي 
28 مرداد به سه س��ال زندان محكوم شده بود، 
پس از تحمل مدت مذکور آزاد و در 13 مردادماه 
1335 به زادگاهش احمدآباد تبعيد شد. اهميت 
کودتاي 28 مرداد 1332 در دنيا به گونه اي است 
که وينيستون چرچيل نخست وزير انگليس در 
ديدار با کرميت روزولت عمليات سرنگوني دکتر 
مصدق را عالي ترين عمليات از هنگام پايان جنگ 

دوم جهاني تا آن روز مي نامد.
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ش�اه منتظ�ر انح�الل مجلس از 
سوي نخس�ت وزير بود تا مطابق 
قان�ون اساس�ي وي را بركن�ار  
نمايد. اين نكته اي ب�ود كه بارها 
از سوي اطرافيان دكتر مصدق به 
وي گوشزده ش�ده بود ولي غرور 
نخس�ت وزير س�بب ش�د تصور 
كند ش�اه جرئت چني�ن كاري را 
در حقش ندارد. س�رانجام دكتر 
مصدق به  رغم مخالفت دوستان 
رفراندوم را برپا كرد و پس از پايان 
رأي گيري اعالميه انحالل مجلس 
را سريعًا به اطالع شاه رساند، اما 
شاه مجلس هفدهم را منحل نكرد!


