
 

  1332مرداد 28اشرف پھلوي و کودتاي 
 نیلوفر کسري 

ش اشرف كھ از تردید امریكائیان در مورد مصدق و نھضت ملي نفت ایران آگاه شده بود، تصمیم بھ جلب 1331تیر  30پس از وقایع 
بھ ویژه آنكھ پس از انتخابات آیزنھاور بھ ریاست جمھوري امریكا مسئلھ خطر كمونیسم . نظر آنان در نابودي دولت مصدق گرفت

خواست اعتماد  ھاي مختلف مي  اشرف با تماس گرفتن با امریكائیان و دادن اطالعات دروغین و وعده. بیش از پیش مطرح شده بود
در تابستان ھمان سال ناگھان ) 1. (آنان را جلب كند اما تالشھاي اشرف در این زمان بھ جایي نرسید و او بار دیگر راھي پاریس شد

اقدامات اشرف مؤثر واقع شد و طي تماس با دو امریكایي و مالقات با آنان اشرف از تصمیم دولت امریكا جھت سرنگوني دولت 
 ) 2. (مصدق مطلع شد

اشرف در كازینوي دوویل با دو مرد یكي انگلیسي و دیگري امریكایي مالقات نمود و از او  1332بدین ترتیب در تابستان سال 
اشرف با ) 3. (بھ تھران رفتھ پیغام و پاكت آنان را بھ او بدھد 1332مرداد  3خواستھ شد تا جھت حمایت برادرش در تاج و تخت در 

تعجب بھ آنھا گفت كھ ورود او بھ ایران ممنوع است و با مخالفت مصدق و مطبوعات ھوادار او روبھ رو خواھد شد اما امریكائیان از 
 ) 4. (او خواستند كھ مخفیانھ و بدون اطالع بھ ایران برود

اما بھ محض ورود شناختھ شد و ورود . ھمچون یك مسافر عادي با پرواز تجاري بھ تھران رفت) مرداد 3(ژوئیھ  25اشرف در روز 
بھانھ ورود اشرف بھ ایران تھیھ مخارج . او بھ ایران با واكنش شدید دولت و دربار روبھ رو شد و حتي شاه از دیدار او خودداري كرد

ً بھ برادر برساند اي محرمانھ بود كھ مي  بستري شدن پسرش بود اما در باطن حامل خبر و بستھ پس از تالشھاي زیاد . بایست شخصا
مالقات در . شد 1332مرداد  7اي كھ توسط سلیمان بھبودي بھ برادر فرستاد، موفق بھ مالقات با محمدرضا در  اشرف بھ واسطة نامھ 

اشرف روز . جویانھ بھ اتمام رسید و اشرف پاكت را بھ دست برادر داد ابتدا حالتي تند و پرخاشگرانھ داشت اما در آخر با لحني آشتي 
ً  8بعد از این مالقات در  روز بعد عملیات آژاكس كھ عبارت بود از یك سلسلھ عملیات  9مرداد با ھواپیما راھي اروپا شد و دقیقا

این عملیات كھ توسط نظامیان ایراني انجام شد براي . نظامي جھت بازگرداندن قھري محمدرضا شاه بھ تخت سلطنت آغاز گشت
 . ھزار دالر مخارج دربرنداشت و باعث سقوط دولت مصدق گردید 60امریكائیان بیش از 

ھاي قدرت و از طرفداران مھم امریكا  دوره طالیي حكمراني اشرف پھلوي آغاز شد و او از وزنھ  1332مرداد  28پس از كودتاي 
 . در ایران شد

 . اشرف بھ دلیل كارشكني و دخالت در امور سیاسي بھ خواست دكتر مصدق بھ پاریس تبعید شد-1

  244ص . اشرف پھلوي، من و برادرم-2

 . 34ص . مرداد 28كودتاي . گازیوروسكي-3

  100ص . اسناد سازمان سیا-4
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