
امرداد ۲۸ روز شدن    یکنزد ی  زهیانگ به  
 

ساِزِسرنوشِتِاسِتِِیماهِرانِ،یاِِخِیتارِدر ۱۳۳۲ِِسالِامرداِدِماهِ   * .  

ِِزندِهِِیگریِدِناِمِشه،ِیانِدِدرِِوِبرِدِناِمِیکِیِاِزِتوان ینم هک انِد خورده بهم چنان مرداِد ۲۸  و مصدق  نامِ 
میِنِکِیِمِآنِازِِیاِدیِِِخیتاِرِِنیِاِسالروزِ ِِشدنِ ِیِکنزِدِِیِِزِهیانگِبِهِِنرویاِِازِ! نشوِد . 

۱۳۳۲ امرداد ۲۵ *  
ِِِیِِخانهِِدرِ ِبهِ،یسلطنِتِگارِدِ( سِیرئِایِ) ِنِیفَرنش یرینص سرلشگر ۱۳۳۲ امرداِد ۲۵  به۲۴ِِشبِ  دِر +

ِِاوِیآگاِهِبِهِراِِیِریوزِِنخسِتِِازِِینارکبرِِفرمانِ ِتِاِِرفِتِبود،ِِاخکِِاباِنِیخِدِرِهکِمصدق ِترکِد
 .برسانِد

ِِبوِدِِشدهِآگاِهِ،رانیِاِِیِِتودهِحزِبِِینظاِمِسازمانِ ِرِ یدِبِیمبشرِِسرهنگِتلفنِ ِِباِِشیِپِازِمصدق ِترکِد
بوِدِِیری نصِسرلشگرِدنِ یرِسِراهِبِهِچشِمِو . 
ِِِوِِیرینص ِسرهنِگ  مصدقِِیِخانِهِنگهبانانِ ِِیروینِِوِِنِدِکِیِمِافِتیدرِرِاِشاهِفرماِنِمصدق ِترکِد
ِِ،یمی رک  زندِسرهنِگِچ،یباتمانقلِِِپیسرتِرخداِدِنیِاِیِ پِِدر.ِننِدکِِیمِِبازداشِتِِراِاِوِهمراهِ ِِیروین

شدنِدِریدستگِِزینِِگریِدِافسرِ ِتنِچنِدِِوِآزموده  ندر کاس سرهنِگ . 
ِ( ییِ نهِاِانحاللِ ) ِنِ یفَرجاِمِدنِ یبرِچِبِاِ+ روزِ  بامدادِ  در هفدهم، مجلس  ِِمصدقِتِرکِدِ هواداران مرداد، ۲۵ 

ِِِیمِروشِنِماِنیبراِِایکامِرِخارجه ِِوزارتِ ِ( اسنادِ ) ِیهِاِِکبنچاِِیِ بررسِبِا.ِِِِِِافتنِدیِِیشتِریِبِِیروین

ِِاِ،یکامرِدولِتِارتشِسرانِ ِیِ ِریدستگِازِپِسِشود،  
ِِبِهِِتی اسم بدل ِادداشتِ یِِ،۳۴۶ِِشمارهِکبنچا.ِِنِدکِدایِپِِمصدقِتِرکِدِبِاِِیآشتِِیبراِِیراِهِوشِدِکِیم
ِِدِ یِدِبِاِِمِیناچارِمِاِنونِکاِ:»مِیخوانِِیمِادداشِتیِِآنِدر.ِاسِتِگفتارِِنیاِِگواهِ ِایِکامرِجمهورِِسیرئ

ِِم،یِنِکِحفظِجِاِآنِِدرِرِاِخوِدِمواضع ِِازِیزِیِچِمِیخواهِِیِمِاگرِِوِِمیِنکِنگاهِِراِنیاِاِنیجرِبِهِِیگریِد
ِِگرِهِهمِِنیِاِِهکِمیِِنکِدمساِزِمصدق ِِباِراِخودماِنِِشده،ِیبِیترِتِِهرِِبهِهکِِشِدِِمِیخواهِمجبوِرِاحتمالاِ
شِدِخواهِدِهِاِِیسیانگلِباِِمِاِروابطِ ِدِرِیاِِتازه .» 

  بوِدِِرفتهِرانیاِبهِِهکِروزولت  ت یرمک  بهِیتلگراِمِبِاِِایکامِرِدولِتِتازه،ِِاستِ یِسِِنیهِمِِیِِهیپِاِبِرِ+

ِِدستوِرِهکِاسِتِنوشتِهِِودتاک  ضدِتابِ کِدرِاِو.ِبروِدِروِنیِبِراِنیاِازِدرنگِیِبِدهِدِیِمِدستور
«.شِوِخارِجِشورکِازِِوِِنِکِرهاِرِاِاِتیعمِلِ:»ِدیرس  

۱۳۳۲ امرداد ۲۸ *  

ِِانِ یِمِدرِِوِارتِشِدرِشاهِِهکِدانسِتِیِمِیبخوِبِِرایِز.ِرفِتینپِذِِراِدستوِرِِنیاِِروزولت  تی رمکِِیولِ+

ِِِیمِاِنِیارتشِازِاو.ِِآغازِدِِیمِرِاِیاِِتازهِارِ کِِاِنِیارتشِگردآوردنِ ِبِاِِاو.ِِِِِِِِدارِدِِیهوادارانِمردم
ِِسرهنِگِدستورِ ِبِاِِهکِاسِتِرمانشاه ک ِپادگانِ ِِانِ ِیارتش آن ی نمونه. نِدیِایِب رونیب  ها پادگانِاِزِهِکِخواهِد

.افتادنِدِراهِبِهِِتهرانِِیسوِبِهِار یبخت مور یت  
رخداِدِ+ ِ ِِنِیزتریبرانگِ( بحِث) ِجستارِازِاسِتِشدهِشناساندهِمرداِد۲۸ِِِِیودتاِکِنامِبِهِِهکِامرداِد۲۸ِ

ِِیناِرِکبرِبِهِِو یزاهد  للا  فضل ِِسرلشگرِیِ ِریوِزِنخسِتِبِاِِهِکِاسِتِرانیاِامروِزِِخیتاِرِِیرخدادها
ِِشورماِنکِتارِخِازِِیگِریِدِبرگِ ِِوِِدیانجامِرانیِاِِبهِِایثر ِِهکملِهمسرِشِِوِشاهِبرگشتِ ِِوِمصدق ِترکِد

شِدِبرگردانده . 
ِِِنیِاِنِ یآفِرِنخشِِمصدق  محمد   ترِکِدِچونِ* هِبخش  ِِدِوِبِهِنرِویاِازِاست،ِشورماِنکِِخِیتارِِ( مهمِ ) ِنِ ِیم 

   .ِمیاندازِیِمِینگاِهِِند،ِیگو یم سخن شانیا( ِتیشخِص) ِِیستکیِاِزِهکِنوشتِه

امرداِدِروزگارنو ِِیِِماهنامِهِدرِِهکِاسِتِاین  هوشنگ  اوشیس ِازِنوشتِهِِنِینخستِ* ِ ِِسرآغاِزِبا۱۳۷۶ِ

( عنوانِ )    

نوسِدِِِیمِِنیچِنِمصدق  تر ک د و  ها یسیلانگ : 
راسکشو امیلیو» از +  William Shawcross ِِبِهِِسالهاسِتِهکِِیِسیانگل رِ یشه نگارِ  روزنامه

ِ ِِِقیتحقِِوِیسندگینِوِاِرکِبِهِگِریِدِِیهاِِنامهِِهفتهِِِوِمز ی تا ی ساندِه ِینشرِِدرِِیقیتحِقِِمقالتِ ِنگارش 



ِمیخواِنِیِمِنِیچنِمصدق ِِترکِدِِیِِبارهِِدرِدارد،ِاشتغال : 
ِِِریوزِِبعنوانِ ِِقاجارهاِدوره ِِدرِِوِبوِدِِنِیمتعِِِوِثروتمنِدِِوِِِکملِیِِخانوادهِیِکِاِز مصدق  حمدم »

  لژ  ِتیعضِوِبهِروزِ،ِآِنِدربارِ ِرجاِلِازِیکِیِِیمعرفِوِِهِیتوصِِبهِیجواِنِدرِِوِِرِدکِیمِخدمِت
ِِآِنِاِزِیچنِدِازِپِسِِیول.ِِداشِتِراِآِنِتِ یعضوِساِلِسِهِیِکنزِدِِوِآمِدِدرِاتلند کاس یفراماسونر

ِِخوِدِِنه ِِیابکِوقت،ِالوزراءِرئیسِالسلطنه  قوامِهِکِیِدیخورش۱۳۰۰ِِخرداِد۱۴ِِِِروزِدرِِوِرِدکِاستعفِا
رِدکِیمعرفِِقاجار  شاه احمد  حضوِرِِبهِِ( ییدارا) ِهِیمالِِریوزِِبعنوانِ ِرِاِمصدقِداد،ِِلکیتشِرا .  

ِِدرِراِقدرِتِرضاشاهِِهکآنِازِِشیِپِمدتهِاِِوِِآمِدِاِیدنِبِهِِیالِدیِم۱۸۸۰ِِِِیِدهِهِاوائلِ ِدرِمصدق +

ِِمختلفِیهِاِِنهیاِبکِدر۱۹۲۰ِِِِیِدهِهِاوائلِ ِاِزِوِِبوِدِِحقوقدانِِوِردِهکِلیتحصِِسِیسوِدرِد،ریبگِدسِت
ِِبودِ،ِِدهیورزِِمخالفِتِخودِشِِنامِِبهِِیاِِسلسلهِِِِِاستقرارِ ِدِرِرضاشاهِنقشه ِِِباِچوِنِاِو.ِداشِتِِتکشر

ِِوِریشهرِدرِرضاشاهِِِیاستعفاِازِپِس.ِِشِدِِدیتبعِِراِنیاِِیشرقِشماِلِبِهِیپهلوِِسلطنِتِپاگرفتنِ ِِمتعاقبِ 
ِِدرِِیالِدیم۱۹۴۴ِِسالِ ِدرِوِِِدیگرِدِراِنیاِِاستِ یِسِصحنه ِِوارِدِِمجددااِِمصدقِِ،یِدیخورش۱۳۲۰ِِسال

ِِاِزِاو.ِرِدکِِیاِسرسختانِهِمقاومِتِراِنیاِِشمالِ ِنفتِ ِِازِ یامِتِسبِ کِیبرِاِِیشورِوِیتالشهِاِِبرابرِ 
هِکِبوِدِگفتِهِمحمدرضاشاهِِبهِِوِِداشِتِنفرِتِِهِاِِیسیانگل : 

« ِِمِیتصمِِتکمملِِنیاِِدِرِیِزیچِهِرِِیِِبارهِِدرِهِکِهستنِدِِهاِِیسینگلاِِنیِاِِوِنِدیآِِینِمِحساِبِبِهِروسهِا

رنِدیِگِیم ». 
اِیتقر گرفِت دسِت در را امور زمامِ  ۱۹۵۱ سالِ  در او هک یهنگاِم  همانندِ  سن، بَرِ کِ  از او. بوِد ساله هفتاِد با
ِِِیمِت،یموقِعِِیاقتضاِبِه.ِِرِدکِِیمِاستغادِهِمختلفِِیهاِصحنِهِجادِ یاِِیبرا خوِد اتِ ِیخصوص رِ یسا
ِِاغلبِ .ِزِدِیمِاِدیفرِد،یناِلِِیمِد،یخنِدِِیمِِِِِِِِِِپرداخت،ِِیمِیِیپُرگِوِِبهِِرد،کِیِمَِغشِت،سیگر

ِِِیاسیِسِیِ ندگینمِاِِیهاِِئِتِیهِِنحالیاِِباِِِوِِدیِشکِیِمِدرازِتختخواِبِدرِاِیِشِدِِیِمِظاهرِژامِایپِِباِاوقاِت
ِِبِهِِراِِنآِِیگاهِاماِرفت،ِیِمِراهِعصِاِِکِ ِمکِباِِِیگاهِاگِرِوِِرفِتیپِذِِیمِحضورِبِهِِراِطبقاِتِِریسِاِو

ِِنظرِِدرِِیولِداشِتِالعادهِفوِقِِیاِجاذبِهِاِنیرانیاِنظِرِدر.ِرِدکِِیمِِزیخِِوِِجسِتِِوِِانداخِتِِیمِدور
نموِدِِیمِِبیعِجِِانیخارِجِاِزِیاِریبس . 

ِِدانِمِِینمِِ: گفِتِِیمِمزاحِِوِِیشوِخِبِهِِیگاِهِالسطنه  مصدق  پسرِ ِِمصدق خان ن یغالمحسِتِرکِدِمرحومِ 

 ِتک با ِدیآ یم دنشیِد به( رانیاِدرِانگلستاِنِرِ یبِکِِریسف) ِشپرد  س یفرانس یوقِتِِپاپاِِهکِاسِتِِیمتکحِچه
ِِریسِف) ِهندرسن یلوِهِکِیوقِتِِوِِرِدیپِذِِیمِیصندلِِیِ رِوِرِاِاوِباز  یِ رو و خنده و راواِتک و شلوار و

رعشهِِوِِغشِِبهِِوِرفتِهِپتوِِریزِنِدِکِیِمِراِدارشیِدِیتقاضِاِِ( ایکامرِِریبک   

نِمِکِقیتزِرِِتیتقوِِآمپولِ ِاِوِبِهِِوِِمیِاِیِبِه ینجم ِِمارستانِ یبِِازِبالدرنگِِمِنِِدیبِاِِهِکِافتِدِیم .  
ِِارِ کافِبِاِِمرتجعِثروتمند،ِِهاِِیسیانگِلِمثلِ ِِوِارِکِمحافظهِاندازهِِیبِِیِ راِنیاِیِکِِراِمصدق ِآچسون  نید

نامِدِِیمِاست،ِمتنفِرِهِاِِیسیانگِلِازِتصادفَِحَسبِ ِبرِِِهکِیفئودال . 
ِِبهِِهِمِِمصدقِ! شوِدِیِمِکیمتِتودِهِِحزبِ ِبهِدارِدِِجیبتدِرِِمصدقِِهکِِدیِدِیِمِینگراِنِبِاِِواشنگتنِ*

ِِنفِتِِبدونِ ِاسِتِِبهتر.ِندارِدِنفِتِِاختالفِ ِحلِبِهِِیازیِنِِحالِهرِِدرِرانیاِِهکِرِدکِاعالِمِخوِدِِنوبه ِ
!شِدِنخواهِدِِاستثمارِنصورِتیاِدرِِِمکِدستِ ِچون.ِنِدِکِیزندگ  

داشت اعالم را اضت یر  و  ییجو  صرفه  دوران   و  نفت  بدون   اقتصاد   اِوِِبیترتِِنیبِد .  
ِِبِاِِیاِسیسِروابطِ ِِاو.ِشِدِندِهکپراِِمصدقِاطرافِ ِاِزِرفتهِرفتهِمتوسطِه ِطبق۱۳۵۲ِِِسالِاواسطِاز

رِدکِقطِعِظاهرااِِرِاِانگلستان . 
ساخِتِِدیتبِعِِیِِروانهِراِِیپهلو  اشرف ِوِشاه ِمادر   ! 
شدهِِنوشته  نیچِنِِبحرانِِیِبارهِدرِِایکامِرِوِِسیانگِلِکِ مشتِرِگزارشاتِ ِازِیکِیِدر :  

سِمیمونکِِخطرِ ِاِزِا…آگاهیکامِرِوِِاِیتانِیبرِِبهِِنسبِتِاملکِتِ یِنِحسِنِیداراِشاِه » …» 

ِِاِوِ! خواِبِمهینِحالتِ ِباِِوِتختخواِبِِدرِمصدقِِوِِرِدکِسفِرِتهراِنِِبهِِمنی هر آورل  ۱۹۵۱ِِهییژوِدر
ِِِیفرِدِمخاطِبِبعنوانِ ِِیولِِجالِبِِیمرِد را  مصدق والترز  ورنون ِمترجمشِِوِمن یهر  ِ.رفِتیپِذِرا

.ِِ( بوِدِِِسیسروِجنِتِینتِلیِاِعضِوِامِرِاطنِ بِِدرِمترجمِهکِبوِدِِنیِاِجالِب) .ِافتنِدیِِریناپِذِِیآشِتِِوِسرسخِت
گفِتِِتِیعصبانِحالتِ ِهماِنِبِاِمقدمهِیِبِمصدق ِِداریِدِِنیاِدر : 



.ِِشِدِآغاِزِهاِیوناِنِیِِآنِباِِِزیچِهمِهِِوِِانِدِردهکِجاِدیاِگانگاِنیبِِراِرانیِاِِیهِاِِیگرفتاِرِشِهیهِم »

( اسِتِندِرکاسِمقصوِد)  ! 
ِِیاحتمالِنفوِذِِنگرانِشتِریِبِِاکیامر.ِبودنِدِنفِتِِتکشرِسرنوشِتِنگرانِ ِِاولِدرجه ِ در ها یسیانگل

بوِدِراِنیاِدِرِیشورِو . 
ِِِیرانیاِبرادرِ ِِدوِاِو.ِاسِتِوفادارِِشاهِبِهِِارتشِهنوِزِِهکِبوِدِِردهکِحاصلِنانِیاطمِروزولت   تی رمک
  به و گرفِت ارک بِه( بودنِدِِهمِعمِرِآخرِ ِتاِ) ِبودنِدِِهاِِیِسیانگلِمآمورِ ِقبالاِِِهکِراِ( انیدیرش  برادران) 

برِد ایکامر به آموزش یبرا را آنها ها، یسیانگل دِ یصالحِد . 

ِِدستِ ِدِرِرانیاِمسائلِِیِهمِهِِسرنخ ِِشهیهِمِمثلِِهکِاسِتِِنیِاِشِدِادآوری ِدِیبا نجایا در هک یمهم مطلبِ 
بوِدِِهِاِِیسیانگل .  
ِِبود،ِِریدرگِمصدقِِیبراندازِِیبرِاِمبارزِهِدرِهکِِیسیانگِلِمآمورانِ ِازِیکِیِِهاوس  وود  ستوفریرک

ِِبرمالِِرانیاِِیِبارِهِدرِهِاِِیسِیانگلِمحرمانه ِِیاسیِسِاسناِدِازِل،سا۳۰ِِگذشِتِاِزِبعِدِراِ،ِیرازِبعدهِا
هکِرِدک : 

  « ِِقابلِریِغِِوِِیاقتصاِدِِریغِِِوِهنِهِکِآبادنِشگاهِ ِیپالِِرایِزِآوردنِدِارکِِیروِِرِاِمصدقِهِاِِیسیانگل

لندنِِنِیبراِبنِا.ِبوِدِشدِهِاستفاده   
ِِیبرِاِگریِدِبعِدِِبهِِنزمِاِآِنِاِزِرایِز.ِنِدکِِغرامِتِِیادعِاِبتوانِدِِتاِشوِدِِیملِنفِتِِهکِخواسِتِیم

رِدکِینِمِدخِلِوِِخرِجِهِاِِیسیانگل .» 
یها سال در مصدق ومتِ کح و رانیا در نفِت شدنِ  یمل نهضتِ  هکآن خالصه + ِ )  ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۱

  یک  ۱۹۵۶ِسالِدرِسوئزِانالکِشدنِ ِیملِوِِمصر انقالبِ  نِیهمچِن و رانیا در( ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۰

ِِنفتِ ِِشدنِ ِیملِمقدماتِ ِوِِبودند  داده را آن  ب  ی ترت  همنطق  در  ها  یسیانگل هک  بود یی ها  نقشه سلسله
ِِسپبهِدِقتلِ ِمتعاقبِ ِِوِِِدیرِسِثمرِِبه۱۹۵۱ِِسالِِاوائِلِدرِوِِشِدِفراهِمِ( ۱۳۲۹) ۱۹۵۰ِِِسالِدِرِرانیا

ِِبِهِِنفِتِشدنِ ِِیملِقانونِ ِنخسِتِِ( ۱۹۵۱مارس) ۱۳۲۹ِِاسفنِد۱۶ِروِزِدرِرانیاِرِ یوزِِنخسِتِِ،آرا رزم 

ِِدسِتِبهِراِاموِرِزمامِ ( ۱۹۵۱ِِمِهِاول) ۱۳۳۰ِِِماهِبهشِتِیارِدِدرِمصدقِتِرکِدِبعِدِِوِِِدیرِسِِبیتصِو

 .گرفِت
رِبازگشتِ ِِوِِانگلستانِانتخاباتِ ِدرِارِکِمحافظهِحزبِ ِیِ روزیِپِِبا۱۹۵۱ِِرِ یتِکاِاواخرِ ِدر   نستونیو ِس 

ِِِیسیانگلِزی رآمیتحق ِاخراج ِِِوِِرانیاِنفتِ ِشدنِ ِیمِلِانِ ِیجرِِهکِشوِرکِِنیِاِیِ رِیوزِِنخسِتِمقامِ ِبهِل یچرچ
شِدِتِرِسخِتِرانیاِبرابرِ ِدرِهِاِِیِسیانگلِموضع ِِبود،ِآِنِیاصلِامِلعِِرانیاِاِزِها . 

ِِِیاِنامِه۱۹۵۳ِِمه۲۸ِِِدرِِدیِدِیِمِسقوطِخطرِ ِدِرِراِخوِدِهِکِمصدقِترکِدِتحولِتِِنیاِِباِِهمزماِن
ِِبعِدِِماِهِیِک زنهاور یآ ِِ! رِدکِِکمکِیتقاضِاِِایکامرِازِِوِنوشِتِِایِکامرِجمهورِ ِِسیرِئِزنهاور ی آِبعنواِن

ِِِهیتهِِهِاِِیسیانگلِِباِمشورتِ ِاِزِپسِِهِکِنامهِِنیِا.ِداِدِپاسِخِمصدق ِِِیِمهنِاِبِه۱۹۵۳ِِِِژوئن۲۹ِِِروزِ 
ِدیرسِِیمِنظِرِبِهِنندهِکِوسیمِآِِوِسرِدِبود،ِشده . 
ِِبرابرِ ِِدرِمصدقِِنشِکواِِهکِنمانِدِِگفتهِنا ِیگرِاِایکامِرِوِِسیانگلِدِ یجِدِروش  ِِاِیِِوِِیشوروِبهِِشتریِبِِش 

ِِشتابِ ِِوِآورِدِِبارِبِهِِیوسِکمعِجه ِینِتِاسِتیسِِنیِاِِهکِبوِدِهِاِِیشورِوِِباِیکِینزِدِِبهِتظاهِرِحداقل
ِِروزنامهِاوِتِچهارمِروِز.ِداِدِِشیَِسرنگوِنِِیِبرنامِهِِیاجراِِیبراِِایکامرِِِوِِسیانگِلِطرِحِبِهِِیشتریب

نوشِتِِیسیانگلِِدیجراِِباِِهمزبانِمِزیتاِِکورِیویِنِِی : 
ِِراِمخالفانِشِگاهِ یپِاِِنِیآخرِِکنیِاِاست،ِردهکِلیتبِدِِیزنداِنِیِکِِبهِِراِشاهِعمالاِِِِهکآنِاِزِپسِِمصدق »

ِِیِمِفراهمِیفرِدِیِ تاتوریکِدِومتِ کحِِیکِِیبراِِراِنِهِیزمِمجلِس بستنِ ِبِاِِوِدارِدِِیبرمِِاِنیِمِازِهِم
ِِراِآِنِرِایز.ِننِدکِِِیمِِتیحماِمصدقِِازِمطلقهِومتِ ِکحِنیِاِاستقرارِ ِراهِ ِِدرِهمِهِاِِسِتیموِنک.ِسازِد

داننِدِِیمِخوِدِِیِِندهیِآِِیتاتوریِکِدِومتِ کِحِِاستقرارِ ِیبرِاِِیاِمقدمه .» 

  باالخره   و ی شورو یها ست یمون ک  با  وِردهِکِاستفادهِِتیموقعِاِزِخارجهِِریوزِِیفاطم  ن یحسِترکِد
  امر ان  یجر  مراقب    خوب هک  ها  یسیانگل و   شد یک نزد   پرده،  پشت   و  محرمانه بطور  ها  یا توده

  تا  بود، او  سپردند، اعدام ی جوخه  به ه ک را  یس ک تنها مصدق،  یریدستگ  و  مرداد ۲۸  از بعد  بودند،
باشند  داده درس  گران ید به   را ها  یسی انگل به ردن ک پشت  آمد    یپ . 



روزِیفرداِازِ+ ِ ِِتمرِدِِاتهامِ ِبِهِِینظامِدادگاهِ ِیِکِِدرِبعِدِِماهِ ِچهارِِوِِشِدِبازداشِتِِمصدقِمرداِد۲۸ِ

ِِباِِهکِشِدِوِمکمِحِزندانِسالِسهِِبهِِیسلطنِتِمشروطه ِِومتِ کحِِهیعِلِاِمیقِِوِِشاهِِفرمانِ ِیاجراِاز
ِ ِِدادگاهِ ِوِِِدیگرِدِارجاِعِنظِرِِدِ یتجِدِِدادگاهِ ِیِکِبهِاِوِِیِوندِهپِرِیِ دگیرسِصادره،ِِیِ رِاِبهِِِیوِِاعتراض 

۲۲ِِِروزِ ِدِرِمهکمحاِماِهِیِکِاِزِپسِِوِرِدکِارکِبهِشروِع۱۳۳۳ِِِِنیفرورِد۱۹ِِِروِزِِزینِِنظرِِدِ یتجِد
ِِیِ رِاِنفت،ِِومِ ینسرسکِِوِراِنیاِِراتِ کمذاِآغازِ ِباِهمزماِنِ( ۱۹۵۴ِِمِه۱۲ِِِ) ۱۳۳۳ِِسالِ ِبهشتِ یارِد

رِدکِِدیتآئِِراِیبََدِوِدادگاهِ  . 
. هستِم توجه قابل ته ِکن دو رکِذ به ناچار مقال نیا خاتمه ِ در*   

شِدکُِب را او ای و ببرِد نیب از یلکب را مصدق هک نخواسِت شاه چگاهیِه هکنیا اول .  
ِِطرفِِدوِهِرِبِهِِتکممِلِروزِ ِآِنِطِ یشراِرایِز.ِداشِتِراِنظرِِنیهِمِشاه ِبهِِنسبِتِِهمِمصدق ِِِهکنیاِِدوم
.ِِبرونِدِجلوتِرِآمدهِِفوِقِسطورِ ِدِرِهکِِیحِدِازِِشیِبِبتواننِدِِبخواهند،ِِهچنانچِِهکِداِدِیِمِراِاِنکامِِنیا
رایز :  

ِِرِاِرانیاِکِ خاِنامعلوِمِِیمدتِِیبراِِگرفِتِِمیتصمِشاه ِهکِ( ۱۹۵۳ِِهیفور۲۸ِ) ۱۳۳۱ِِِاسفندِ ۹ِِِروزِ ِدر

ِیرِئِیاشانک للا  ت یاِِهکِشِدِموجِبِخبِرِِنیِاِانتشارِوِِنِدِکِکتر ِِس  ِِصددِ ِدرِیملِیِ شورِاِمجلس 
ِِاخ ِِکِبهِِیبهبهان  للا   تی آِهمراهِ ِمردِمِمختلفِ ِِطبقاتِ ِوِِمجلِسِسه ِیرئِئِتِیهِِِوِِدیاِیِببرِِشاهِانصراف
ِِاخ ِِکِدرِزیِنِِرانیوزِِئِتِیهِِوِِمصدقِنند،کِمنصرِفِمسافرِتِنیِاِازِرِاِشاهِِوِبرونِدِِِیسلطنت

ِِخارِجِبِهِمسافرتِ ِاِزِهِکِخواسِتِشاهِازِقاطعانِهِمصدق ِِتِرکِدِوِِردنِدکِمالقاِتِرِاِشاهِ،یاختصاِص
ِِرِاِمصدقِِیِِخانهِِوِاِخِکِاطرافِ ِیهِاِِابانِیخِتمامِ ِِیول.ِِرِدکِقبوِلِهمِشاه ِِوِوشِدبِپِچشِمِشوِرکِاز

ِِخواستاِرِخودشاِنِاصطالح ِِبِهِِع،ِیوسِتظاهراتِ ِبِاِِهکِبودنِدِِگرفتِهِتهرانِِمردمِ ِاِزِیِریثِکِتِ یجمع
ِِِِِِِِِتیجمعِشد،ِِیِمِخارجِاِخکِاِزِمصدقِاگرِقطعِبطورِ ِِهکِبودنِدِِمصدقِِترکِدِِیِرودِهِِوِپوسِت

شِتکُِِِیمِاِخکِِیجلوِهماِنِِدرِراِق مصدِِوِِخِتِیرِیم  
ِِخوِدِِلِ یاتومِبِِیتوِراِمصدق ِِهکِداِدِدستورِخوِدِیِ اختصاصِِیِرانندِهِیرصادقی ام اصغر ِبِهِشاه ِیول

  حشمت اباِنیِخِبِهِِهکِشمس ِوالحضرِتِاخ ِکِیِ شمالِدرِ ِاِزِراِاِوِِوِشِدکِ ب ِِِاِوِیِ روِییپتوِِِوِنِدِکِسوار
ِِرِاِیرصادق یام ِ،مصدقِِترِکِدِروزِآنِیفرداِهکِِبرسانِدِِاشِخانِهِبِهِِسالمِوِِحِیصِحِشد،ِِیمِباِزِالدوله
ِکعِِوِِرِدکِاحضار   » ِ: داِدِاوِبهِبوِدِشدِهِنوشتهِآِنِیِ روِمضمونِِنیِاِهِکِراِخوِدِِیِشدهِامضاءِس 
ِِِوِاِمِدِهیِدِموقِعِهماِنِِدرِمِنِرِاِسکعِِنیِاِِهکِ« یرصادقیام اصغر یعل  خدمات   از ت یرضا  محض

ِِاِوِسخنِ ِِنیِاِبعدهاِِهکِد یپر قفس  از  مرغ   روزید ِهکِگفِتِنگاراِنِِروزنامهِباِمصاحبِهِدِرِهمِمصدق 
ِِقصدِ ِِهکِیساِنکِچنگِ ِازِسالِمِوِِِحیصِحِرا السلطنه  مصدق ِِشاهِِهکِافتنِدیدرِهمِهِِوِِافتاِدِزبانهِاِسرِ ِبر

اسِتِدادهِنجاِتِداشتند،ِراِاِوِمرگِ  .  
ِِنسبِتِِبتوانِدِِهکِبوِدِسادِهِیلِیخِمصدق ِِیبراِبود،ِِرفتهِِتکمملِازِخارِجِبِهِشاه ِهکِهِمِیِیروزهِاِدر
ِِدرِحاضرِِیهاِیچِپِبخصوِصِداشِتِدسِتِدرِِهکِِیعواملِِبِاِِتیجمهورِِاعالمِ ِاِیِِوِِسلطنِتِِرییتغِِبه

ِِشاهِخودِ ِبِهِِنسبِتِِهِمِِشهیهمِِوِِنداشِتِِینظرِِنِیچنِوجِهِِچِیهِِبِهِچوِنِاماِِنِدِکِاقدامِشاه ِهیعِلِصحنهِ،
نزِدِِیارِکِنِیچِنِبِهِدسِتِداشت،ِِیمِِیمرعِراِلزمهِاحتراماِتِایثر   هکملِِو . 
ِِدِرِوِِشوِدِاخکِوارِدِِلیاتومبِباِداشِتِاجازهِِهکِبوِدِِیِریوزِِنخسِتِهِاتنِِمصدق ِتِرکِدِهِکِمِیبگوِِدیبا

ِِنسبِتِِراِِیرفتارِنِیچِنِهرگِزِِهکِِ…ِرفِتِیمِِاستقبالِشِبِهِاوِ،ِوروِدِِهنگامِ ِِبهِِشاهِهِمِِمواقعِِیبعض

داشِتِِینمِِمعمولِرانیوزِِنخسِتِِگریِدِبه …. 

روزِ ِدرِمصدق ِِترکِدِ* ِ ِِیشخِصِِیِنِهخاِِدِر۱۹۶۷ِِِمارِس۵ِِِباِِبرابر۱۳۴۵ِِِِساِلِماهِاسفنِد۱۴ِ

گذشِتِدرِِتهران  احمدآباد درِشِیخو . 
 

  یودتاک و  مصدق   محمد  ران؛یا پرست  هن یم ( تابِ ک) ِِکنَسِِدهیورزِِنگارِ ِروزنامهِنیِاِیطاهر ریام *

یکبل ید  کنس نیِا ی سندهینِو. اسِتِِردهکِ( نقِدِاِی) ِِیبررسِِراِییایکامر  -یس یانگل یکتراژ  
Christopher De Bellaigue اسِتِردهکِچاِپِراِآِنِلندنِ-ِِکوِریِویِنِِ؛هارپرِِانتشاراتِ ِِوِدارِد نام  

سِدینوِِیمِِنیچِن ی طاهر ر یام + :   



ِِِریِپِِیِزادِهِاشرفِیکِهکِِدارِدِوجوِدِِیاِِافسانه » + ِِِنیاِِازِافسانِه.ِدارِدِبرعهدِهِِراِِیزکمرِنقش 

ِِهِکِرِدکِِتیهداِِوِِیِزیِرِبرنامهِِراِودتِاِکِیکِاِیسِِسازمانِ ِ( ۳۲ِمرداِد) ۱۹۵۳ِِِاوِتِدرِهکِاسِتِقرار

ِِقدرِتِبهِِیبراِراِِراِهِایکامِرِعملِ ِِِنیاِِوِشِدِِراِنیاِِمنتخِبِدولتِ ِوِِیراسکدموِیِ سرنگوِنِبِهِِمنجر

ِِدومِبارِ ِِیبراِِهکِاسِتِمصدق ِِترِکِدِزیِنِافسانِهِِنیِاِقهرمانِ .ِرِدکِهمواِرِبعِدِِهِاِساِلِدرِآخوندهِاِگرفتنِ 
بوِدِشدهِِمنصوِبِِیریوِزِِنخسِتِِبهِِیپهلو محمدرضاشاهِِتوسطِ ِِ( ۱۹۵۲) ۱۳۳۱ِِِِسالِ ِدر .» 

  ت یرمکِودتِاِکِیِ اصِلِیِِمهرهِشده،ِرارِکتِِتاِبِکِنیِا ی سندهینو توسطِ  هک یا افسانه ی هِیبرپا -

ِِِبهِِگیبل یدِاگِرِهکِاسِتِروزولت اِِِیوِ ِِنقش  ِِِیهنرهاِِحدِ ِدرِاسِتِِیاِنابغِهِِباشد،ِِداشتهِباوِرِواقعا
ِِرِاِمصدقِماِهِیکِِفقطِفاصله ِِدِرِوِِرسِدِیمِِهرانتِبِهِِهیِیژِو۱۹ِِِخ ِیتاِرِدرِاِوِِهکِچرا.ِِِیبازِشعبده

بخورِدِِناهارِلی چرچ ِبِاِِتاِِشوِدِیِمِلندنِیِ راِهِبعِدِِوِِنِدِکِیِمِسرنگون ! 
ِِطرفدارانِ ِِیو.ِِاسِتِِکهراسناِامالاِکِنِدِکِیِمِمِیترسِِمصدق مخالفِ  انِ یرانیِا از گیبل ید هک یریتصِو

ِِ«ییهاِِنینِشِِزاغه»ِِراِاِوِنِ مخالفِاِهمزمانِِوِنِدِکِیِمِخطاِبِ« خلقِِیهِاِتوده» ِاِیِِ«مردم»ِراِمصدق 
اسِتِگرفتهِِرِاِشیترِاکِدِفرانسهِازِهکِِانِدِستادهیاِِیِریوزِِنه ِیاِبکِبرابرِ ِِدر»ِِهکِنِدکِیمِقلمداِد .»  

ِِِیمِخورد،ِیِمِچشمِبهِِگ یبل ی د یِِنوشتهِدِرِِهکِییهاِِینادرستِبرشمردنِ ِاِزِپسِیطاهر ری امِ+

ِِِریپنِماننِدِاِوِییایکامِرِضدِ ِروح ِِوِِمصدقِِیِِافسانهِِهکِنِمِکِعرِضِِدِیبِاِِفیتلِطِِیمکِبِاِ» ِ: سِدینِو

.ِِرِدیبگِِدهیناِدِرِاِآنهاِیِِهمهِتوانِدِِینِمِهِمِِگیبل ید ستفر یرک ِِهکِاسِتِحفرهِِوِِسوراخِازِپِرِِیسیسوِئ
ِِردهکِدخالِتِبود،ِِمِکحاِراِنیاِدِرِهکِِیاِِیراسکدمِدِرِایِسِسازمانِ »ِِهِکِادعاِنیِاِبِهِِِدیبدهِاجازه

  .بپردازم« اسِت
ِِشاهِِآنِدرِهکِداشِتِمشروطِهِیِ پادشاهِیکِِیولِِنبوِدِیراسکدم یدارا رانیا هکِاسِتِنیِا قِتیحق
ِِازِهِکِشاهِ( یِدیخورش۱۳۳۲ِ) ِیالِدیِم۱۹۵۳ِِِسالِ ِتِا.ِِبوِدِِریوِزِنخسِتِعزلِ ِِوِِانتصاِبِحقِ ِیدارا

ِِازِبود،ِِردهکِعزلِِراِِریوزِِنخسِت۱۰ِِِحدوِد بوِد دهیرس یپادشاه به( یِدیخورِش۱۳۲۰ِ) ۱۹۴۱ِِسال

ِِبارِ ِِوِِداِدِاستعفاِخودشِاوِلِبارِ ِِهکِشِدِمنصوِبِِیریوِزِِنخسِتِِبهِِشاهِتوسطِ ِِدوبارِهکِمصدق ِجمله
شِدِعزلِِهِمِِدوم . 
ِِراِگِریِدِرِ یوزِنخسِت۱۲ِِِِیوِ ِرفت،ِِدیتبعِبهِِشاهِِهکِیِدیخورش۱۳۵۷ِِِتِا۱۳۳۲ِِِِسالِ ِنِ یِِبِِنیهمچِن
ِِِهکبلِنشِدِقلمداِدِ« ودتاِک»ِعنوانِ ِِبِهِهِاِِنصِبِِوِِعزِلِِوِِراِتییتِغِِنیِاِازِیکچِیهِِاماِرِدکِنصِبِِوِِعزل

ِِامالاِِکِچونِِشوِدِِینمِِحساِبِودتِاِکِران،یوزِنخسِتِِیهِاِِییجاِِبهِِجاِاز دامِکچیه.  بوِدِِِیقانونِهمِامالاِک

ِِِِِرییتغِِیملِدولتِ ِیکِعنوانِ ِِبهِراِنیاِلِ کِشِِوِِتیماهِدرِهِاِِنصِبِِوِِعزِلِِنیِاِِوِانِدِبودهِِیقانون
ِدیِشکنِچالِشِبِهِراِِریوِزِنخسِتِعزلِ ِدرِشاهِِحِقِهرگِزِخودشِمصدق ِِمِیبداِنِاسِتِجالِب.ِداِدِِینم . 
ِِنخسِتِدورانِ ِدرِمصدقِِ» سِدینوِِیمِیک بل ید  کِ نسِِبرِِخوِدِ( نقدِ ) ِیِ بررسِِیِِدنبالهِدرِی رطاه ریام

ِِتِ یمسئوِلِاصلِ ِازِِنظرِِصرف.ِِداِدِنشاِنِاملِکِیاقتدارگراِیکِِعنوانِِبهِِرِاِخوِدِِتِ یشخِصِ،یِریوز
ِمشروطه،ِدرِموجوِدِیِ جمع  

ِِنماند،ِاِنِیپاِتِاِراِنیوِزِِئتِ یِهِاملِ کِجلسه ِِیکِِدرِچگاِهیِه -  

- ِ ِِِرد،کِِلیتعطِِراِسنِاِمجلس   

- ِ ِِرد،کِمنحلِراِِیملِیشورِاِمجلس   

ِِرِدکِاعالِمِوِگرفِتِِدِهیناِدِِشود،ِِمشخِصِمجلسِیهِاِِیرسکِِیِِهمهِِهکآنِِازِِشیِپِراِانتخاباِتِیِک -

ِرد،کِخواهِدِمِکحِخودشِهک  
ِِِرد،کِمنحلِراِپوِلِِیِ مِلِیِ شورِا -  

ِدیبرچِِراِِیعالِِدادگاهِ  - .  

ِِازِِیبرخ.ِِدنِدیبرِِاوِاِزِمتحدانشِِوِِدوستانِیِِهمِهِِهکِبوِدِِیِریوزِِنخسِتِِدورانِ ِنِیچِنِِنیاِِاواخرِ ِدر
ِِدخالتِ ِبِاِِتاِِنوشِتِنامِهِمتحِدِملِلِسازمانِ ِلِ کرِیدِبِبهِزاده  یحائر ابوالحسنِماننِدِپارلماِنِیِ هاِیمیقِد

دهِدِاِنِیپاِِمصدقِِیِ تاتوِریکِدِبهِِخوِد . 

ِِباِمصدق ِِنامِ  ِِعضوِ ِِِیحتِواِِاما.ِاسِتِخوردهِگره۱۳۳۰ِِسالِدرِراِنیاِنفِتِِصنعتِ ِشدنِ ِِیملِجنبش 
ِِبوِدِِشدهِنوشتِهِِپارلمانِِعضوِ ِِپنجِتوسطِ ِِمربوطِهِطرح ِ.ِرِدکِِیملِراِنفِتِصنعتِ ِِهِکِنبوِدِِیپارلمانِِآن



شدنِدِجداِاِوِازِهِمِِبعِدِسالِ ِدِوِوِِشوِدِریوِزِنخسِتِتِاِِگرفتنِدِقرارِمصدقِپشتِ ِآناِنِِیِهمِهِبعدااِِهک . 
ِِراِهِنیِاِدِرِمصدقِامِا.ِرِدکِِبمنصوِنفِتِصنعتِ ِقانوِنِشدنِ ِیملِِیاجراِِیبراِِراِاوِهِکِبوِدِشاهِِنیا

شورانِدِراِنیاِِهیعِلِِراِهمِهِِوِِخورِدِسِتکش . 
ِِِهکِِیحالِدرِردهِکِاِدیِِینظامِِیودتاِکِیکِِعنوانِ ِِبِهِمصدق ِعزلِ ِاِزِبارهاِِتابشِکِدرِگ یبل ید +

ِِراِ« ترکِد»ِِتاِنداشِتِِِتکمشارِِیابانیِخِیهِاِتظاهراِتِِدرِِینظامِِواحدِ ِِچِیهِِهرگزِِهِکِردهکِفراموش
شوِدِِیمخفِِهکِنِدکِمجبوِر . 
ِِیِکِِدرِهِیقضِِنیِا.ِخورِدِِیِمِغذاِانِهیمخِفِچوِنِِبوِدِِغذاِاعتصابِ ِبِهِِتظاهرِمصدق ِِیترفندهِاِاِزِیکی
ِِِمصدقِهمسرِ .ِِشِدِهمسرِشِِخشمِ ِموجِبِمورِد ِِیِِشدهِِیمخفِیهِاِِکیخوراِتِاِِرِدکِبلنِدِراِاِوِبالش 
بدهِدِنشاِنِبود،ِآمدِهِمصاحبهِیبرِاِهِکِانیشاورزک محمود ِنامِ ِبهِِیگزارشگرِبِهِِراِآِنِرِ یز . 
ِِچناِنِ« مصدقِِهیعلِِهِاِِییایکامِرِیودتِاِک»ِِیِافسانِه.ِِدیشکِدرازاِبِهِِقرنِِمیِنِِازِشیِبِِمصدقِِیِِهیقض

.ِِشوِدِیِمِپنداشتهِمقدساِتِبهِِنِیتوِهِآِنِبِرِِینقِدِِهِرِِهکِشدهِِتیتثبِِِیاسیِسِوِِیِکادمکآِمحافلِ ِِیبرخِدر
ِِاسِتِییایکامِرِ-یِنرِایاِمعتبرِ ِیهِاِچهرِهِازِ،ان یابراهام اروند ِپروفسوِرِافسانهِ،ِنیِاِیِ میقِدُِمبَل غ ِِیک

ِِِوِِشاهِنامِ ِِردهکِتالشِِهکِِشیَِزندگِازِسال۴۰ِِِازِپسِ» ِِهکِاسِتِردهکِگلِهِِتیواقعِِازِِیتازگِِبهِهک

ِِیِمِدروِدِآنهِاِارواح ِِبِهِِرانیاِِیهاِاباِنیخِِدرِمردِمِهِکِاسِتِشدهِآِنِشاهدِ ِند،کِِبیتخرِِراِپدرش
وِِفرستنِد   

برگردنِدِِشورکِبهِِهکِخواهنِدِیم . 
ِِِیِریوزِنخسِتِِبهِرِاِاوِچراِِهکِرِدکِسرزنشِِشناخِتِِیمِخوِبِراِمصدق ِِهکِرِاِشاهِتوانِِیم

 رفِت یم شمار به ونیِسیاپوِز یکِ زماِتیارک رهبرِ  اگرچه ریِپ« ترِ ِکِد»ِهکِدانسِتِِیمِشاه.ِرِدکِمنصوِب
بوِدِِناتوانِِدولتِ ِِسیرِئ یک یول . 
بوِدِِیمِتِرِخوشبخِتِراِنیاِخ ِیتارِمصدق ِسقوِطِبدونِ:»سِدِینِوِِیِمِگی بل ید ستفر یرک .» 
ِِمصدقِاشتباهاتِ ِبدوِنِخِ،یتاِرِِنیِاِ:»نِدِیبگوِاسِتِِنکممِیبرِخِاما.ِباشِدِنطوِریا اسِت نکمم

شِدِیِمِترِِخوشبتخِت . 
 

اِنِیدفترِژالِهِآورندهِگرِد  
ِیراِنیا۲۵۷۹ِِامرداِد۲۳ِِِِ( شنبهِپنِج) ِِدیاورمزدش  

( یالِدیم) ِیِیترسا۲۰۲۰ِِِِاوِت۱۳ِِبِاِِبرابر  
  


