
 

  1332مرداد  28اسدهللا علم در زمان كودتاي 
 مظفر شاھدي 

ھاي شاه موسوم بھ امالك و موقوفات پھلوي مدیریت  وزیري رسید اسدهللا علم بر امالك و دارایي ھنگامي كھ دكتر مصدق بھ نخست
وزیر پیوست و در رھبري و  با روند رو بھ افزایش اختالف دكتر مصدق و شاه، اسدهللا علم ھم بھ جرگھ مخالفان نخست. كرد مي

بھ دنبال . ھدایت بخشھایي از مخالفان مصدق نقشي درجھ اول برعھده گرفت و تا واپسین ماھھاي عمر كابینھ بر این مھم باقي بود
دكتر مصدق جھت در ھم شكستن قدرت مخالفان در مركز  1332گسترش اختالف میان دربار و دولت طي ماھھاي تیر و مرداد 

شد علم بھ اروپا خواھد رفت اما این شایعھ و نیز طرح تبعید  در آغاز گفتھ مي. كشور تصمیم گرفت اسدهللا علم را از تھران تبعید كند
الملك علم پدر  او بھ بندرعباس ھم منتفي شد و در ھمان حال دكتر مصدق كھ زماني خود در دوره سلطنت رضاشاه بھ امیر شوكت

اسدهللا علم در بیرجند پناه برده و از مجازات رھایي یافتھ بود، بھ علم تكلیف كرد بھ بیرجند برود و از توطئھ بر ضد دولت او اجتناب 
با تبعید علم بھ بیرجند روابط او با مخالفان مصدق در تھران از طریق رابطینش برقرار بود و او كماكان در ھدایت و . ورزد

ھاي طرفدار دربار كھ مدت زمان  فعال بود و با برخي از مھمترین چھره) مصدق(وزیر  سازماندھي بخشھایي از مخالفان نخست
در ھمان حال علم باالخص در قائنات و بیرجند و نیز مشھد . سھیم شدند در تماسي دائمي بود 1332مرداد  28كوتاھي بعد در كودتاي 

ھاي او  از ھیچ تالشي براي ضربھ زدن بھ دولت مصدق فروگذار نكرد و طرفداران و اعضاي عملھ او در این منطقھ طبق آموزه
علم بھ ویژه در بیرجند . دادند اركان و طرفداران دولت در بیرجند و بخشھاي جنوبي خراسان را مورد آزار و اذیت دائمي قرار مي

ضمن اینكھ با ھدایت علم . گروھي مسلح ترتیب داده بود كھ ھر آن آماده بودند بھ مراكز تحت كنترل طرفداران دولت مصدق حملھ كنند
كردند و با ایجاد رعب و وحشت  طرفدارانش در بیرجند و نیز مشھد در روند امور جاري دوائر دولتي و غیره ھم موانعي ایجاد مي

درباره اقدامات مخرب اسدهللا . داشتند وزیر را از ھر اقدامي بر ضد شاه و دربار و طرفداران محلي آنان برحذر مي طرفداران نخست
مرداد و  6علم و طرفداران او بر ضد دولت دكتر محمد مصدق بھ دو گزارش كھ شعبھ حزب ایران در بیرجند بھ ترتیب طي روزھاي 
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 : 1ــ گزارش 
خزیمھ ] امیرحسین خان[دھند آقایان اسدهللا علم و  وزیر ـ بھ طوري كھ از حزب ایران شھرستان بیرجند گزارش مي جناب آقاي نخست

باشند كھ در موقع حساس و بحراني علیھ  لوح و عناصر ناراضي مي علم در نواحي جنوب خراسان مشغول تحریك و اغواي مردم ساده
ً مقارن با طرح استیضاح اقلیت در مجلس در حدود . دولت و نھضت بلوا و آشوب فراھم آورند نفر از رعایاي طرفدار  200مخصوصا

خود را بھ بیرجند آورد بھ این امید كھ در تھران دولت ملي آن جناب مواجھ با مشكالت و خطراتي خواھد شد و آنان خواھند توانست 
رود نقشھ آنان جزئي از نقشھ  تصور مي. در آن حدود انقالبي برپا ساختھ و كشور را متشنج و دولت را ضعیف و ناتوان جلوه دھند

عمومي ایادي استعمار و اقلیت مجلس شوراي ملي است كھ در تمام ایران و بھ دست اشخاص مختلف طرح گردیده است كھ 
رساند تا مقرر  مراتب را براي استحضار حضرتعالي بھ عرض عالي مي. خوشبختانھ توفیق خرابكاري و اخالل نصیب آنھا نگردید

 .... ھا معمول دارند فرمایند توجھ دقیقي بھ وضع بیرجند و قائنات و عملیات ضد ملي آقایان علم

 : 2ــ گزارش 
ریاست محترم ستاد ارتش ـ بھ موجب گزارش تلگرافي حزب ایران بیرجند استوار ضیایي كھ از نزدیكان آقاي علم است براي دفع ملخ 

اي سرباز بھ قریھ زھان رفتھ و براي اینكھ در آن منطقھ مرزي ایجاد بلوا و آشوب نماید نسبت بھ مردم فحاشي و تیراندازي  با عده
گردید چون آقاي  آمد كرده منجر بھ خونریزي و كشتار مي بود ھر آینھ وضع خطرناكي پیش نموده كھ اگر بردباري و متانت مردم نمي

ً در حال فعالیت  علم كھ از عناصر ضد ملي است و بھ طوري كھ مشھود است با ضعف دولت ملي و ایجاد اغتشاش در آن حدود مرتبا
ً از لشكر خراسان استعالم و نسبت بھ استقرار نظم و حسن سلوك  و مشغول توطئھ و دسیسھ بازي است، خواھشمند است مراتب تلگرافا

 .... مأمورین و ارتش با مردم دستورات الزم را صادر فرمایند
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