
 

 ) مرداد  28کودتاى (تاریخ معاصر 
با . سرزمین ایران در طول تاریخ شاھد حوادث و وقایع گوناگونى بود کھ با حضور استعمار در ایران رنگ و لعاب پذیرفتھ بودند

ً در دوره ى پھلوى، تا آن جا پیش  گذشت زمان سیطره ى ھمھ جانبھ ى استعمارگران، با ھمکارى استبداد حاکم در ایران، خصوصا
رفت کھ اینان ھرگونھ حرکت ضد استعمارى و استقالل طلبانھ را خطرى جدى براى منافع خود تلقى مى کردند و در مقابل آن صف 

در این میان قیام مذھبى ـ ملى مردم ایران براى ملى نمودن صنعت نفت، کھ بھ نوبھ ى خود ضربھ . کشیده، آن را سرکوب مى نمودند
ولى بھ دنبال اختالف و تفرقھ در صفوف رھبران و مبارزان ; اى بس عظیم بر پیکره ى استعمار انگلستان بود، حایز اھمیت است

در این نوشتار تالش شده تا بھ گوشھ ھایى از این . مرداد سرکوب شد 28ضداستعمارى، این حرکت استقالل خواھى، با کودتاى 
 . کودتاى ننگین پرداختھ و بھ پرسش ھایى در این زمینھ، پاسخ داده شود

 مرداد چھ بود؟  25علت شکست کودتاى 
 رضا جعفرى نوقاب 

توطئھ اى بود کھ با مشارکت شرکت سابق نفت ایران و انگلیس و ھمکارى وزارت خارجھ ى انگلستان و  1332مرداد  25کودتاى 
طرح ریزى شد و بھ کمک شاه و عوامل و عناصرى داخلى کھ براى ) سازمان سیا(آمریکا و سازمان اطالعات و جاسوسى آمریکا 

 ] 1.[انگلیس جاسوسى مى کردند حاصل گردید

 . ھدف از کودتا، سرکوب کردن نھضت ملى ایران و جلوگیرى از ملى شدن نفت و عزل دکتر مصدق بود

عملیات کودتا بھ عھده ى . اجرا و سرلشکر زاھدى بھ نخستوزیرى انتخاب شود 22مرداد ساعت  25طبق برنامھ، قرار بود کودتا در 
 : سرھنگ نعمت هللا نصیرى فرمانده ى گارد شاھنشاھى بود و او وظیفھ داشت

 ; از سرلشکر زاھدى حفاظت کند. 1

 ; سرتیپ ریاحى، رییس ستاد ارتش و اعضاى دولت مصدق را دست گیر کند. 2

 ; نقاط مھم پایتخت را اشغال و ارتباطات تلفنى را قطع کند. 3

 . دکتر مصدق را دست گیر کند و فرمان عزل او را بھ دستش بدھد. 4

مرداد بھ وقوع پیوست در سایھ ى درایت و خون سردى نخست وزیر، دکتر مصدق، و ابتکار و فداکارى  25اما کودتایى کھ در شب 
 ] 2.[سرھنگ ممتاز و سروان فشارکى و محافظان خانھ ى نخستوزیر شکست خورد

 : مرداد عبارت اند از 25از جملھ عوامل شکست کودتا در روز 

برخى از عوامل اطالعاتى حزب توده در ارتش، کھ با مصدق نیز ارتباط خویشاوندى داشتند، : اطالع یافتن مصدق از جریان کودتا. 1
 : مرداد نوشتھ شد 23از توطئھ ى کودتا باخبر شده بودند و دکتر مصدق را آگاه کردند و حتى در روزنامھ ى شجاعت در شماره ى 

ِ ملت ما را بھ  ِ دربار در رأس یک توطئھ قصد دارند کھ زمام امور را بھ دست بگیرند و نھضت ضد استعمارى دشمنان ملت و نوکران
 . نفع اربابان خود خفھ سازند

پس چون اسرار کودتا براى مصدق فاش شد، فرمان آماده باش براى نیروى انتظامى صادر کرد و حملھ ى گارد شاھنشاھى بھ پایتخت 
 ] 3.[با شکست مواجھ شد

 : روزولت کھ خود فرمانده عملیات کودتا در ایران بود مى گوید: تأخیر در امضاى احکام عزل مصدق و انتصاب زاھدى. 2

بھ دلیل تأخیرى کھ علت آن معلوم نشد، فرمان ھا قبل از حرکت شاه بھ شمال ایران، براى امضا بھ دست وى نرسید و بعد ازامضاى 
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. شاه نیز دیر بھ تھران رسید و روز بعد، کھ پنج شنبھ و آخر ھفتھ بود، تمامى نیروھا در استراحت بودند و لذا تا شنبھ کارى میسر نبود
در این فرصت، مصدق کھ از توطئھ آگاھى یافتھ بود از فرصت استفاده کرد و اقدامات پیش گیرانھ اى را براى سرکوب کودتا بھ عمل 

 ] 4.[آورد

ھمکارى و وفادارى مردم و حضور گسترده ى آنھا در صحنھ بھ مجرد اطالع یافتن : حضور گسترده ى مردم در حمایت از مصدق. 3
زیرا مردم بھ محض اطالع از جریان کودتاچیان بھ طرف داراى از ; از جریان کودتا، باعث شد مصدق کودتاچیان را دست گیر کند

مصدق وارد عمل شدند و کاخ شاه را در سعدآباد بھ محاصره درآوردند و کودتاچیان را در آن جا دست گیر و توقیف کردند و 
 ] 5.[مأموران طرف دار مصدق را ـ کھ کودتاچیان در آن جا زندانى کرده بودند ـ آزاد ساختند

 ] 6:[مرداد اشاره دارد کھ بدین قرار است 25حسین فردوست بھ عوامل دیگرى براى شکست کودتاى 

فرمانده واحد  3وى آگاھان از کودتا را افرادى چون نصیرى، زاھدى، . چون عده ى زیادى از کودتا آگاه بودند، مسألھ افشا شد. 1
 . واحد کودتا مى داند 3افسر گارد زاھدى و تعدادى از افسران و درجھ داران  2کودتا، 

 . چراکھ تاریکى ھوا براى نیروھاى کودتا مشکالتى ایجاد کرد; شب وقت مناسبى براى کودتا نبود 10ساعت . 2

کھ ھر سھ بھ ) فرمانده ژاندارمرى(و امینى ) فرمانده نیروى ھوایى(، سپھ پور )وزیر دفاع(عدم پیش بینى نحوه ى عمل ریاحى . 3
 . طرف دارى از مصدق معروف بودند

 . عدم حضور زاھدى بھ عنوان فرمانده کودتا در واحد مأمور حملھ بھ خانھ ى دکتر مصدق. 4

ً در این واحد حضور مى داشت، حداقل این واحد بھ وظیفھ ى خود عمل مى کرد  . بھ نظر فردوست اگر زاھدى خود شخصا

ً مؤثر بود. 5  : از یکى از فرماندھان واحد کودتا مى گویدفردوست بھ نقل . عدم حضور شاه در تھران کھ در عمل واحد کودتا شدیدا

 . زمانى کھ فھمیدیم شاه بھ نوشھر رفتھ، جرئت اجراى طرح کودتا را در خود ندیدیم

م رفتند و ملت  بعد از شنیدن خبر کودتا، شاه ایران بھ ھمراه ثریا و چند تن دیگر از توطئھ گران بھ بغداد گریختند و از آن جا بھ رُ
مرداد در خیابان ھا ریختند و تظاھراتى علیھ شاه و کودتاچیان بھ راه  25ایران ھم کھ طرف دار دولت مصدق بود، در صبح روز 

مرداد بھ نفع او رقم زده شده بود، از فرصت استفاده نکرد  25اما دکتر مصدق در عین حالى کھ ھمھ چیز با شکست کودتاى ; انداختند
و با آن کھ مى توانست با پشتوانھ ى مردمى و نظامى بھ خلع سلطنت محمد رضا شاه بپردازد، چون معتقد بھ سلطنت بود، دست بھ این 

با کمک بیگانگانى چون  1332مرداد  28کار نزد و کودتاچیان با استفاده از فرصت توانستند در مدت زمان کوتاھى، یعنى در 
انگلستان و آمریکا در طى یک کودتاى دیگر دولت مصدق را شکست دھند و سرلشکر زاھدى را بھ سمت نخست وزیرى انتخاب کنند 

سال زندانى شد و بقیھ ى عمرش را در تبعید بھ سر برد و کسى غیر از فرزندانش حق تماس با او را  3و مصدق بھ دستور شاه 
 . از دنیا رفت و در ھمان محل تبعیدش، کھ ملک شخصى او بود، بھ خاک سپرده شد 1346نداشت، تا این کھ در سال 

 مرداد چھ بوده است؟  28نقش دولت ھاى آمریکا، انگلیس و شوروى در کودتاى 
 سید على خیرخواه علوى 

پس از آغاز جنگ جھانى دوم در کشورھاى جھان سوم تحت سلطھ ى قدرت ھاى استعمارى، حرکت ھایى با ھدف نفى استعمار آغاز 
در ایران نیز، بھ دنبال اشغال نظامى آن توسط روسیھ، انگلستان و آمریکا، عصر جدیدى از حرکت ھاى اجتماعى بھ منظور نفى . شد

با سقوط حکومت دیکتاتورى رضاخان و شروع . سلطھ ى خارجى، توسط علما، روشن فکران و بخشى از بازاریان ظھور نمود
حکومت متزلزل محمد رضا، این حرکت ھا شتاب بیش ترى بھ خود گرفت و در این میان حتى مجلس ھاى دھھ ى بیست نیز وارد 

 . فعالیت علیھ استعمار و امتیازخواھى بیگانگان شدند

ً در کشورھاى استعمارگر، مجلس چھاردھم در مقابل امتیازخواھى  با توجھ بھ اھمیت و جایگاه خطیر نفت در اقتصاد جھان، خصوصا
در مجلس ھاى بعدى نیز بھ تبع فضاى جامعھ، مسئلھ ى ملى شدن صنعت نفت و کوتاه نمودن دست ھاى انگلیس . بیگانگان صف کشید

در پى مبارزات رھبران مذھبى و ملى و تصویب این طرح و توفیق ایران در عرصھ ھاى . و روس از منابع نفتى کشور مطرح گردید
جھانى، انگلستان و بھ دنبال آن آمریکا احساس خطر نمودند و براى سرکوب این حرکت و جلوگیرى از سرایت آن بھ سایر 
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در داخل کشور نیز شاه جوان کھ بھ دنبال دست یابى بھ نظامى استبدادى، . مستعمرات، دوشادوش یکدیگر اقداماتى را آغاز نمودند
ھمانند پدر معدوم خود بود و آن را بھ دلیل وجود رھبران مذھبى و سیاسى، از دست رفتھ مى دید، با کناره گیرى ظاھرى از قدرت، 

 . موافقت خود را با نقشھ ھا و طرح ھاى استعمارى اعالم نمود

 انگلستان و طرح اولیھ ى کودتا 
چنان کھ گذشت، در پى ملى شدن صنعت نفت در ایران و کوتاه شدن دست انگلستان از ذخایر نفتى و بى نتیجھ ماندن مذاکرات، 

لذا در گام اول کریستوفر وود ھاوس، طراح اولیھ ى نقشھ ; انگلیس سرنگونى دولت مصدق را تنھا راه بازگشت سلطھ ى خود مى دید
نشست ھایى را درباره ى سرنگونى دولت  1331آبان و آذر  / 1952ى کودتا، بھ نمایندگى از کشور خود، در طى نوامبر و دسامبر 

از سوى آمریکا نیز کرمیت . ایران با نمایندگان بخش خاور نزدیک و آفریقاى وزارت خارجھ ى آمریکا در واشنگتن برگزار نمود
 . حضور داشت) نوه ى تئودور روزولت، رئیس جمھور اسبق آمریکا(روزولت 

آمریکاییان در ابتدا چون اعتقاد بھ سرنگونى مصدق نداشتند، و از طرفى درصدد کسب سھمى از نفت ایران براى خود بودند، روى 
در مقابل، انگلستان کھ موفقیت طرح کودتا را تنھا در گرو مشارکت آمریکا مى ] 7[;خوشى بھ طرح ھاى انگلستان نشان ندادند

 : وود ھاوس خود مى گوید. بھ منظور جلب توجھ آنان، مکرر خطر کمونیزم را در ایران گوشزد مى نمود] 8[دانست،

چون نمى خواستم متھم شوم بر این کھ مى خواھم براى نجات منافع بریتانیا از کیسھ ى آمریکایى ھا بذل و بخشش کنم، بھ جاى تأکید 
 ] 9.[بر پس گرفتن کنترل صنعت نفت، تصمیم گرفتم بر خطر کمونیسم در ایران پافشارى کنم

، و با پیشنھاد سھم چھل درصدى از نفت ایران براى خود، آمریکاییان 1953ولى با شروع ریاست جمھورى آیزنھاور در ژانویھ ى 
ً زمانى کھ دولت مصدق آخرین پیشنھاد انگلستان در مورد رفع بحران ]10[رفتھ رفتھ بھ این طرح روى خوش نشان دادند ، خصوصا

را در ) نخست وزیر انگلستان(البتھ در این میان تھدید چرچیل . نفت در ایران را نیز ـ کھ با وساطت آمریکا مطرح گردید ـ رد کرد
چرچیل در این مالقات تھدید کرد کھ اگر آمریکا براى حل مشکالت نفت بھ انگلیس کمک نکند، . مالقات با آیزنھاور نباید نادیده گرفت

 27، 1953مارس  18در نتیجھ، در ] 11.[بھ شوروى نزدیک مى شود و ایران را بھ دو منطقھ تقسیم مى نماید 1907انگلیس مانند 
ِ براندازى مصدق، بھ وزارت خارجھ ى 1331اسفند  ، آمریکا، در پیامى، آمادگى خود را براى مذاکره درباره ى جزئیات تاکتیک

 ] 12.[انگلیس اعالم نمود

 : بھ گفتھ ى وودھاوس، انگلیسى ھا در طرح خود دو بخش جداگانھ، اما ھماھنگ را پیش بینى کرده بودند

تشکیالت افسران عالى رتبھ ى ارتش و پلیس، نمایندگان مجلس شورا و سنا، تجار، سردبیران روزنامھ ھا، سیاست مداران . 1
این نیروھا جملگى تحت سرپرستى برادران رشیدیان، کھ از مدت ھا پیش با حقوق : سالخورده و نیز سردم داران تظاھر کنندگان

ماھیانھ ده ھزار پوند، مقدمات فروپاشى دولت مصدق و کودتا را براى انگلیس آماده کرده بودند، ھدایت و سرپرستى مى شدند و باید 
 . کنترل تھران را بھ دست گرفتھ، مصدق و وزرایش را بازداشت مى کردند

کھ باید در شھرھاى عمده ى جنوب بھ قدرت نمایى مى پرداختند و در صورت مقاومت حزب توده، این افراد : سران عشایر. 2
 ] 13.[شھرھاى کلیدى، مثل اصفھان و آبادان را متصرف مى شدند

در پى اعالم موافقت آمریکا با طرح کودتا، انگلستان برادران رشیدیان را با نیروھاى آمریکایى کودتا مرتبط ساخت و در واقع با این 
 . عمل، بھ ظاھر، تمامى کارھا را بھ آمریکا سپرد و خود از صحنھ خارج شد

 نقش آمریکا در کودتا 
براى اجراى طرح کودتا، نشست ھاى متعددى بین سازمان ھاى جاسوسى و وزارت  1331با تصمیم گیرى نھایى آمریکاییان در اسفند 

خارجھ ى آمریکا و انگلیس برگزار شد و دو کشور توافق کردند کھ زاھدى را بھ عنوان جانشین مصدق بھ نخستوزیرى منصوب 
انگلیس صدمات زیادى، ھم از جھت اقتصادى و ھم سیاسى، در طول جنگ دوم جھانى خورده بود و از طرفى پیشینھ ى . نمایند

ً آشکار بود و تالش ھاى او در جھت مانع تراشى بر ملى شدن صنعت نفت ایران بر کسى  استعمارى این کشور بر مردم ایران کامال
از این رو انگلیسى ھا تالش کردند کھ آمریکا بازى گردان اصلى کودتا شود، تا ھم از لحاظ مالى کم تر خود ھزینھ نمایند ; پوشیده نبود

مرداد  28حتى وقتى کرمیت روزولت تصمیم گرفت کتابى در خصوص کودتاى . و ھم پیامدھاى منفى کودتا گریبان گیر آنھا نشود
 ] 14.[بنویسد، انگلیس از او خواست کھ بھ نقش انگلستان دراین ماجرا اشاره نکند
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با ) فرانسھ، روسیھ و انگلستان(از سوى دیگر، آمریکاییان پس از پایان جنگ جھانى دوم بھ دنبال ضعف اقتصادى استعمارگران کھنھ 
اما چون در ھمھ جا ردّ پاى دیگر استعمارگران را مى دیدند و جایى براى ; نیرویى مضاعف وارد عرصھ ى استعمارگرى شده بودند

خود نمى یافتند، براى کوتاه کردن دست آنان و تثبیت حضور خود، از حرکت ھاى ضد استعمارى حمایت مى کردند، ولى ھر گاه 
این امر در مسألھ ى ملى شدن . احساس مى کردند رشد این حرکت ھا بھ ضرر منافع آمریکاست، خود بھ سرکوب آن مى پرداختند

آمریکاییان در حرکت ملى شدن نفت، بھ منظور فشار بر روى . مرداد بھ وضوح دیده مى شود 28صنعت نفت و سپس کودتاى 
ً حمایت خود را از ایران ابراز مى داشتند اما ھنگامى کھ توانستند ; انگلستان براى در نظرگرفتن سھم آمریکا در نفت ایران، تلویحا

سھمى از نفت ایران را براى خود دریافت نمایند و تداوم این حرکت را موجب صدمات جبران ناپذیرى بھ منافع آمریکا در منطقھ مى 
در این میان . دیدند، در کنار انگلستان قرار گرفتند و تمام توان خود را براى سرکوب نھضت ضد استعمارى ایران بھ کار بستند

 : وزارت خارجھ و سازمان جاسوسى سیا اقدامات وسیعى صورت دادند کھ بھ مواردى از آن اشاره مى کنیم

برگزار گردید و کارشناسان ... واشنگتن، نیکوزیا، لندن، بیروت و: در گام اول جلسات متعددى در نقاط مختلف جھان، از جملھ
از سویى در تھران، مرکزى براى ھدایت و کنترل ] 15.[آمریکایى و گاه انگلیسى در طراحى مراحل مختلف کودتا تبادل نظر کردند

 ] 16.[دالر براى براندازى دولت مصدق بھ این مرکز تخصیص داده شد 1000000کودتا ایجاد شد و بودجھ اى بالغ بر 

ھم چنین کمک ھاى مالى دیگرى نیز بھ دست اندرکاران ایرانى طرح پرداخت شد کھ از آن جملھ مى توان بھ اعطاى وام چھل و پنج 
 ] 18.[و یا پرداخت مبالغى ھنگفت بھ زاھدى اشاره کرد] 17[ھزار دالرى بھ یکى از وابستگان

اینان بھ گروه ھنرى خود سفارش کردند ; سیا در مورد ایجاد جنگ ھاى روانى و تبلیغاتى در ایران نیز اقدامات گسترده اى انجام داد
] 19.[کھ کاریکاتورھایى از مصدق آماده نمایند تا در زمان مناسب نسبت بھ چاپ آنھا در روزنامھ ھا و انتشار در بین مردم اقدام کنند

بھ نام حزب توده، در اعالم خطر بھ رھبران مذھبى در تھران توجھ خاص ] 20[»سیاه«ھم چنین مأموران سیا، از طریق تبلیغات 
بھ برخى از آنان بھ . مبذول مى نمودند و این رھبران را تھدید مى کردند کھ در صورت مخالفت با مصدق، سخت مجازات مى شوند

نام حزب توده تلفن ھاى تھدیدآمیز شد و حتى یکى از چند بمب گذارى ظاھرى خانھ ھاى این رھبران توسط مأموران آمریکا بھ مرحلھ 
 ] 21.[ى اجرا در آمد

شاه زمانى کھ روزولت، مأمور سیا، بھ عنوان . براى اجراى کودتا بود» جلب رضایت شاه«یکى دیگر از مھم ترین اقدامات سیا، 
لذا در مرحلھ ى اول آمریکاییان ; فرمانده عملیات کودتا از طریق مرز عراق وارد ایران شد، ھنوز با طرح کودتا موافقت نکرده بود

و سپس از طریق شوارتسکف رییس سابق ژاندارمرى ایران ] 22[از طریق اشرف پھلوى ـ کھ در این زمان در فرانسھ اقامت داشت ـ
ـ کھ مورد اعتماد محمد رضا شاه بود و بعد از ورود روزولت بھ ایران او نیز وارد کشور شده بود ـ تالش ھایى را براى کسب اعتماد 

[حتى خود روزولت نیز در چند نوبت، از طریق برادران رشیدیان، مالقات ھایى را با شاه انجام داد،] 23.[و رضایت شاه انجام دادند
ولى ھمھ ى این اقدامات بى نتیجھ ماند و تنھا زمانى کھ روزولت توانست از طریق دو رمز رادیویى مشخص، پشتیبانى آمریکا و ] 24

این دو رمز، یکى در سخنرانى . انگلیس را از طرح کودتا و شخص شاه اعالم نماید، شاه موافقت خود را با طرح کودتا اعالم کرد
ِ ] 25.[مرداد و دیگرى در برنامھ ى فارسى بى بى سى آورده شد 13آیزنھاور، رییس جمھور آمریکا در روز  شاه بھ مجرد شنیدن پیام

در طرح کودتا . مرداد با حسن اخوى، از مجریان طرح کودتا، دیدارى داشت 19آیزنھاور با رشیدیان مالقات نمود و بھ دنبال آن در 
گنجانده شده بود کھ شاه باید دو حکم عزل مصدق و انتصاب زاھدى بھ نخست وزیرى را قبل از کودتا امضا کند، ولى شاه على رغم 

این عمل شاه، کھ ھنوز داللت بر تردید او در انجام کودتا داشت، . موافقت با طرح کودتا، از امضاى ھرگونھ ورقھ اى خوددارى نمود
روزولت از طریق برادران رشیدیان پیغام داد کھ اگر شاه ظرف چند روز آینده اقدامى نکند، وى با . با تھدید روزولت مواجھ شد

ِ تمام ایران را ترک خواھد کرد ِ احکام عزل و نصب، آنھا را . بیزارى این تھدید کارساز شد و شاه قبول کرد کھ بھ محض آماده شدن
 ] 26.[امضا کند

ً وابستھ و امیدوار . از دیگر اقدامات آمریکا باید بھ ایجاد جنگ اعصاب علیھ مصدق و دولت او اشاره کرد از آن جا کھ مصدق شدیدا
بھ حمایت ھاى آمریکا بود، آمریکاییان توانستند با کاھش مالقات ھاى خود با مسئولین ایرانى و ھم چنین اظھارنظر و موضع گیرى 

این امر حتى در مالقات سفیر ایران در آمریکا با جرنگان قائم . علیھ ایران در مجامع جھانى، روحیھ ى دولت ایران را تضعیف کنند
 : سفیر ایران در این نشست اظھار داشت. مقام بایرود، معاون وزارت خارجھ ى آمریکا نیز مطرح گردید

ً از خود یک نوع حالت خشم و عصبانیت  بعد از عدم موافقت ایران با آخرین پیشنھاد انگلستان، اولیاى درجھ ى اول آمریکا ظاھرا
 . نسبت بھ ایران ابراز مى دارند

 : ھم چنین مى گوید

در صورتى کھ آقاى وزیر خارجھ از فعالیت ھاى کمونیزم در ایران نگران است، چھ مى شود کھ بھ جاى کمک بھ چنین دولتى و 
 ] 27.[تقویت بنیھ ى اقتصادى ملت ایران براى مقاومت در برابر کمونیزم، ایران را از کمک ھاى خود محروم مى سازد
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مرداد آغاز مى گردد، ولى بھ  25پس از این اقدامات بود کھ کودتاى آمریکایى و انگلیسى در ساعت یک و سھ دقیقھ ى بامداد روز 
عللى کھ بھ آن اشاره شد، این کودتا با شکست مواجھ مى گردد و عناصر کودتا دست گیر و یا در مکان ھاى نامشخصى مخفى مى 

مرداد، شاھد تظاھرات و میتینگ ھاى متعددى از سوى ملى گرایان و  26و  25تھران در پى شکست کودتا، در روزھاى . شوند
طرف دارن حزب توده بود و در این میان اقداماتى چون بھ آتش کشیدن مراکز وابستھ بھ سلطنت، پایین کشیدن مجسمھ ھاى رضاخان 

با توجھ بھ سیاست انگلیس و آمریکا در زمینھ ى متشنج نشان دادن . و محمدرضا و سردادن شعارھایى علیھ شاه نیز بارھا دیده مى شد
اوضاع مملکت و حضور گسترده ى کمونیسم در ایران، بعید بھ نظر نمى رسد کھ دست ھاى استعمار دراین اعمال و اقدامات دخالت 

چرا کھ در نتیجھ ى این اقدامات این احتمال وجود داشت کھ رھبران مذھبى و طرف داران آنھا از حمایت دولت ] 28[;داشتھ باشد
مجموعھ اقدامات سیا و کرمیت . مصدق دست برداشتھ، براى پرھیز از افتادن بھ دام کمونیست در برابر کودتا مقاومت نکنند

سروان فشارکى ] 29.[مرداد مى کند 27روزولت، مصدق را مجبور بھ مالقاتى با ھندرسن، سفیر کبیر آمریکا، در عصر روز 
 : افسر محافظ منزل دکتر مصدق مى گوید) مھران(

در این روز ھندرسن بھ اتفاق على پاشا صالح بھ خانھ ى مصدق آمدند و مذاکرات محرمانھ اى با مصدق داشتند کھ ھیچ گاه مطالب 
اگر روزى متن این مذاکرات فاش شود، شاید علت عدم تحرک دکتر مصدق در مقابل کودتاچیان روز . گفتھ شده در این جلسھ فاش نشد

 ] 30.[مرداد معلوم گردد 28

از سویى با انتشار عکس ھایى از حکم . مرداد بھ مرحلھ ى اجرا درآمد 28در پى این اقدامات طرح کودتا با تغییراتى، در صبح روز 
ِ روز  ً این کھ ; مرداد، افکار عمومى علیھ مصدق تھییج شد 28عزل مصدق و انتصاب زاھدى بھ نخست وزیرى در جراید خصوصا

آمریکا و محمد رضا تبلیغات گسترده اى نیز بھ راه انداختھ بودند، مبنى بر این کھ شاه بھ سبب تھدیداتى کھ از سوى مصدق بھ جان او 
از سوى دیگر برادران رشیدیان با جمع آورى اراذل واوباش و قداره بندھاى باشگاه ھا و بعضى ; شده بود ایران را ترک نموده است

روزولت نیز با گذاشتن اسلحھ ى کمرى ] 31.[دستھ، نقاط حساس شھر را تصرف کردند 4از محالت جنوب تھران با راه انداختن 
مرداد  28و بدین شکل، کودتاى ] 32[مرداد را بھ خیابان ھا کشانید 28خود بر شقیقھ ى یکى از فرماندھان تانک، اولین تانک کودتاى 

ً تا ظھر ھمان روز تھران بھ کنترل کودتاچیان در آمد  . آغاز شد و تقریبا

 مرداد  28نقش شوروى در کودتاى 
شوروى مستقیما . براى شناخت نقش شوروى دراین کودتا، باید بھ عملکرد شوروى در سال ھاى مبارزه و نھضت ملى ایران پرداخت

در کودتا مداخلھ ننمود، ولى اقدامات نیروھاى وابستھ بھ او در طول حضور مصدق در صحنھ، سیاستِ حمایت شوروى را از سیاست 
 . ھاى استعمار انگلستان و آمریکا نشان مى دھد

شوروى در نھضت ملى شدن صنعت نفت، بھ ظاھر از ایران حمایت مى کرد، ولى از خرید نفت ایران، على رغم تقاضاھاى مکرر 
در دادگاه الھھ براى خوددارى از دادن رأى بھ نفع ایران، نماینده اش مریض مى شود و در جلسھ ى رأى ; ایران، خوددارى نمود
تن طالى بدھى خود بھ دولت مصدق  11در دوره اى کھ کشور دچار بحران اقتصادى بود، از پرداخت ; گیرى شرکت نمى کند

; شوروى ھم چنین اولین دولتى بود کھ رژیم کودتا را بھ رسمیت شناخت; خوددارى نمود و آن را پس از کودتا تقدیم دولت کودتا کرد
از سوى دیگر حزب توده و کمونیست ھاى تحت حمایت شوروى در ایران نیز، ھم سو با اربابان خود، در تمامى صحنھ ھا حضور 

لغو قرارداد «، »تجدید نظر در قرارداد الحاقى«: شعار عوض کردند 4ماه  6در جریان ملى شدن صنعت نفت در طول . داشتند
ِ مسألھ را مورد توجھ قرار . »ملى شدن نفت جنوب«و باالخره » 1933لغو قرارداد «، »الحاقى سھ شعار اول، تنھا جنبھ ى اقتصادى

در شعار چھارم، کھ پس از تثبیت شعار نیروھاى ملى ـ مذھبى بود، این . داده و مستلزم بقاى انگلستان و بستن قراردادى بھتر با اوست
از دیگر . حزب بھ اکراه بھ ملى شدن تن داد، ولى باز ھم نفت شمال را کھ در حیطھ ى نفوذ شوروى بود، از این قاعده مستثنا مى کند

اقدامات این حزب مى توان بھ ایجاد ناامنى و ھرج و مرج از طریق تظاھرات و میتینگ ھا، شکستن شیشھ ھا، آتش زدن اتوبوس ھا 
ھم چنین این حزب طى حکومت مصدق ; نام برد کھ عاصى نمودن مردم و بدبین کردن آنھا بھ حکومت ملى را بھ ھمراه داشت... و

اعتصاب در مؤسسات اقتصادى بھ راه انداخت و خرید اوراق قرضھ ى دولت را تحریم کرد کھ در جاى خود ضربات  200بیش از 
 ] 33.[بسیار شدیدى بر اقتصاد آشفتھ ى کشور وارد نمود

 . 102، ص )1376نشر مفتون، چ اول، : تھران(عبدالرضا معبدى، مصدق رھبر نھضت ملى ایران، ]. 1[

، ص )1364نشر شرکت سھامى، چ اول، : تھران(مرداد،  28غالمرضا نجاتى، جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران و کودتاى ]. 2[
375 . 
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 . 280، ص )نشر تاخ، چ اول: تھران(مرداد،  28کورش زعیم، جبھھ ملى ایران از پیدایش تا کودتاى ]. 3[

 . 78، ص )1364تھران، چاپ افست، (مرداد، ترجمھ نظام الدین دربندى،  28وودھاوس، اسرار کودتاى . ام. سى]. 4[

 . 267، ص )1377نشر پیکان، چ اول، : تھران(نجمى ناصر، دکتر مصدق بر مسند حکومت، ]. 5[

، )1373موسسھ ى مطالعات و پژوھش ھاى سیاسى، چ ششم، : تھران(حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، ج اول، ]. 6[
 . 178ـ  177ص 

 . 30ـ  29، ص )1379نشر نى، چ اول، : تھران(اسرار کودتا، ترجمھ ى حمید احمدى، ]. 7[

نشر راھنما، چ : تھران(، ترجمھ ى نظام الدین دربندى، )خاطرات وود ھاوس(مرداد  28وود ھاوس، اسرار کودتاى . ام. سى]. 8[
 . 37، ص )1364اول، 

 . 54ھمان، ص ]. 9[

 . 69ـ  68ھمان، ص ]. 10[

 . 127محمود تربتى سنجابى، کودتا سازان، ص ]. 11[

مؤسسھ (، مجلھ ى تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، »برگ ھایى از تاریخ«و محمد دھنوى،  69مرداد، ص  28اسرار کودتاى ]. 12[
 . 186، ص )1372ى پژوھشى و مطالعات فرھنگى، چ دوم، زمستان 

 . 56ـ  55مرداد، ص  28اسرار کودتاى ]. 13[

 . 19ھمان، ص ]. 14[

 . 40و  39، 33اسرار کودتا، ص ]. 15[

 . 31ھمان، ص ]. 16[

 . 52ھمان، ص ]. 17[

 . 180، ص )1370انتشارات اطالعات، سوم، : تھران(، 1حسین فردوست، ظھور و سقوط پھلوى، ج ]. 18[

 . 37اسرار کودتا، ص ]. 19[

مرداد بھ تبلیغاتى اطالق مى شود کھ از سوى سازمان سیا آمریکا بھ نام حزب توده براى  28تبلیغات سیاه در بحث کودتاى ]. 20[
 . تخریب جایگاه این حزب انجام مى گرفت

 . 179، ص 1و ظھور و سقوط پھلوى، ج  60ھمان، ص ]. 21[

 . 75مرداد، ص  28اسرار کودتاى ; 172، ص 1ظھور و سقوط پھلوى، ج ]. 22[

 . 75مرداد، ص  28اسرار کودتاى ; 16ـ  15دو سند سازمان سیا علیھ مصدق، ترجمھ ى انوشھ، ص ]. 23[

 . 76مرداد، ص  28اسرار کودتاى ]. 24[

 . 58اسرار کودتا، ص ; 76ھمان، ص ]. 25[
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 . 59اسرار کودتا، ص ]. 26[

 . 189ـ  188مجلھ تاریخ معاصر ایران، ص ]. 27[

 . 179، ص 1ظھور و سقوط پھلوى، ج ]. 28[
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