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 قيامي ملي براي نجات 1332 مرداد28     عليرضا طاهري ـ از ديدگاه هواداران محمدرضا شاه پهلوي، واقعه 

 اتفاق افتاد صرفا يك آودتا بود؛ 32 مرداد 28ه در ايران و در ايران بود؛ اما از ديدگاه مخالفان شاه، آنچه آ
 مرداد هرچه بود يا نبود بي گمان سرنوشت 28. آودتايي بر عليه نخست وزير قانوني ايران دآتر محمد مصدق

 . ايران را در گذرگاه تاريخ دگرگون آرد
ير زاهدي وزير پيشين خارجه ايران      همكار من فريدون زرنگار ميزگردي ترتيب داده است با شرآت اردش

و نيز مهدي .  مرداد به نخست وزيري رسيد28در دوران محمدرضا شاه و فرزند سپهبد زاهدي آه در پي واقعه 
 .خانبابا تهراني از قديمي ترين چهره هاي فعاِل چپ و آمونيست ايران

قريب به اتفاق نيروهاي سياسِي  مي گذرد؛ درحالي آه اآثريت 1332 مرداد 28 سال از 46     زرنگار ـ 
مخالٍف رژيِم پهلوي، سقوط دآتر مصدق را حاصل آودتاي مشترك دربار و سازمان هاي جاسوسي خارجي 

 . مي دانند، هواداران حكومت سلطنتي اين اقدام را آوششي براي نجات ايران ارزيابي مي آنند
 28مشارآت داشته ايد، حتا گفته ايد آه در وقايع      آقاي زاهدي، شما در اين تاريخ در عرصه سياست ايران 

 سال و 46حال پس از گذشت .  و در تغيير اوضاع سياسي ـ به طور مستقيم و فعال ـ  نقش داشته ايد32مرداد 
 با بازنگري به گذشته اين وقايع را چگونه ارزيابي مي آنيد؟

السلطنه به حكومت برسد و آنچه بعدها پيش شرايطي آه باعث شد مصدق .      زاهدي ـ بايد آمي به عقب رفت
اگر درست نگاه آنيد خواهيد ديد آه مصدق با پشتيباني مردم و با پشتيباني شاه به . آمد، بكلي باهم فرق داشت

پيش ] آودتا[من معتقدم اگر اين وضع . حكومت رسيد؛ اما در اواخر دوران حكومٍت او همه چيز عوض شد
 .  پيش مي آمد32 پيش در ايران افتاد، سال نمي آمد، آنچه آه بيست سال

      زرنگار ـ يعني شما معتقديد آه اگر آن روز حكومت دآتر مصدق سقوط نمي آرد، وضع مثل االن مي شد؟
مصدقي آه حرف از آزادي مي زد، مجلس .      زاهدي ـ در اواخر حكومت مصدق وضع آامال دگرگون شده بود

مصدق تا آخر هم با حكومت نظامي آار .  مي زد، حكومت نظامي برقرار آردآسي آه حرف از آزادي. را بست
در آغاز . او طرفدار مطبوعات و آزادي بيان بود؛ ولي اغلب روزنامه ها در دوران حكومت او توقيف شدند. آرد

 اطراف آساني مثل آيت اهللا آاشاني، عبدالرحمان فرامرزي و خيلي هاي ديگر طرفدار مصدق بودند؛ اما همه از
 . ايشان پراآنده شدند

      زرنگار ـ نظر شما چيست آقاي تهراني؟
هرچند آه طرفداران .  آودتايي واقع شده است، ترديدي نيست1332 مرداد 28     تهراني ـ در  اين آه در 

وراِن  مرداد در حقيقت محصوِل سياسٍت د28آودتاي . نظام سلطنتي اين آودتا را قيام ملي مردم ارزيابي آنند
اين دو در . يعني از يكسو سياست آمونيستي در روسيه، از طرف ديگر سياست اياالت متحده. جنگ سرد است

سياست بريتانيا هم در ايران، بر اثر ملي شدن صنعت نفت شكست . صحنه سياسي عمال شاخ به شاخ بودند
سياست جوان امريكا را به دنبال به تعريفي وسوسه هاي بريتانيا در عرصه بين المللي توانست . خورده بود

به دليل . از سويي سياست امريكا هم رنجور بود و از يك هيستري ضدآمونيستي رنج مي برد. خودش بكشاند
در واقع . همه اين ها عمال به زيان ملت ما تمام شد. عرض اندام هاي استالين هم اين بيماري تشديد شده بود

اجتماعِي جنبِش متعادِل جامعه ما آه با مبارزه /  فرآيند           سياسي مرداد نقطه پاياني بود بر28آودتاي 
اين فرصت . براي ملي آردن نفت ايران و حضور مصدق ـ به عنوان مظهر آمال و آرزوهاي ملي ـ آغاز شد

براي استقرار آزادي ها و نوعي دموآراسي و تحقق آرزوي هميشگي ملت ايران يعني استقالل بسيار مناسب 
 . مخالفيِن تحقق اين خواسته هم نيروهاي خارجي از يك سو، و نيروهاي ارتجاع داخلي از سوي ديگر بودند. دبو

 مرداد 28     شرايطي آه بيست سال پيش پيش آمد، در واقع تاواني بود آه ملت ما با گذشت ربع قرن از تاريخ 
بعضي ها معتقدند آه بدون اين . ن زمان بوداين بهاي مقاومت ما در برابر استعمار انگلستاِن آ.  پرداخت32

حزب . من چنين باوري ندارم. آودتا ايران به پشت ديوار آهنين مي رفت؛ به تعريفي دست نشانده شوروي مي شد
اصال آمادگي اش را . توده ايران آه آن زمان ميداندار امور سياسي بود در موقعيتي نبود آه بتواند آودتا آند

بيشتِر افسران شاخه نظامي حزب، . نيروهاي حزب توده روحيه قانونگرايي وجود داشتدر اآثريت . نداشت
. اما در شرايط نبود نهادهاي ديگر حزب توانست بسياري از جواناِن آن روز را جلب آند. ناسيوناليست بودند



وهاي مذهبي آن زمان نير.  مرداد است28من معتقدم وقايعي آه االن در ايران اتفاق مي افتد ادامه همان آودتاي 
عمال هم مي بينيم آه حتا با تغيير قانون ملي شدن نفت در ايران در دوران پهلوي، هيچ . هم پشٍت آودتا بودند

 اسفند ـ يعني روز ملي شدن نفت ايران ـ را از تقويم ايران 29نماينده اي در هيچ مجلسي تقاضا نكرد آه روز 
اين ها مي آوشند اين روز تاريخي را از ملت ما . ي اين آار را مي آنندحذف آنند؛ اما االن همان نيروهاي مذهب

نيروهايي آه آن زمان پشٍت ارتجاع مذهبي و پشتيبان آودتا بودند حاال سكان قدرت را در ايران در دست . بگيرند
 .دارند

لت دآتر مصدق      زرنگار ـ آقاي زاهدي، آقاي تهراني به نقش روحانيت در همكاري با دربار و سقوط دو
از نظر شما ـ آه دست اندرآار امور سياسي ايران بوديد ـ اين همكاري تا چه اندازه نزديك و . اشاره مي آنند
 مستقيم بود؟ 

اين .      زاهدي ـ اجازه بدهيد بگويم آه من به عقيده اشخاص احترام مي گذارم؛ چون به آزادي بيان معتقدم
 مرداد پيش نيامده بود ـ با بودن استالين و وضع 28نظر من اگر واقعه اما از . موضوع هم نظر ايشان است

فراموش نشود آه اغلِب : اما راجع به نفوذ مذهب! سابق ـ مي توان تصور آرد آه چه باليي بر سر ما مي آمد
ودند آه آيت اهللا آاشاني ها، آيت اهللا العظمي بروجردي ها ب. اطرافياِن مصدق السلطنه شخصيت هاي مذهبي بودند

 . از ايشان دفاع مي آردند؛ اما بعدها از او سرخورده شدند
تا 1951خوشبختانه اين روزها آتابي پيرامون وقايع سال هاي :      اما راجع به امريكاييان و سياست امريكا

ها آنجا مي بينيد آه چقدر امريكايي .  منتشر شده است آه حاوي اسناد محرمانه وزارت خارجه امريكاست1995
فراموش نكنيد آه پدر من انتخاباِت تهران را آزاد گذاشت؛ به همين . از دولت مصدق السلطنه پشتيباني آردند

خود مصدق هم در آتابش به اين موضوع . دليل اقليتي در مجلس به وجود آمد آه مصدق السلطنه رئيسشان بود
 . اشاره آرده است

 مجلس جمع شده بودند ـ مثل آقايان حسيبي و فاطمي ـ از آقاي      واقعا چرا مردمي آه روز يكشنبه در جلِو
. شاه ديگر حاآم نبود. مصدق برگشتند؟ مردم ديدند وضع مملكتشان دارد به جاي خطرناآي آشيده مي شود

اگر حكومت . به همين دليل هم مردم، خودشان، بچه هاشان و فاميلشان منقلب شدند آه آن وضع پيش آمد
مه مي يافت، او بهرحال زنده نمي ماند، و در آشور همان وضعي پيش مي آمد آه براي دآتر مصدق السلطنه ادا

 . در چكسلواآي پيش آمد» دنش«
     زرنگار ـ آقاي زاهدي، شما اشاره آرديد آه اسناد وزارت امور خارجه امريكا در اين مورد منتشر شده 

ر نيستند برخي اسناد وزارت امورخارجه در رابطه با است و مويد اين گفتار است؛ اما امريكايي ها هنوز حاض
 علت اين پنهان آاري چيست؟. ايران را منتشر آنند

اما اين  را !      زاهدي ـ اوال من وآيل امريكايي ها نيستم و نمي دانم چرا اين آار را مي آنند و آن آار را نمي آنند
اين آتاِب . منتشر نشده است» اسناد«، شايع مي آنند آه مي دانم آه عده اي دروغ مي گويند و چون مدرآي ندارند

 جزيياِت تلگرافاتي را آه بين سفير امريكا و سفير انگليس و سرپرستشان در وزارت امور Z تا Aبخصوص از 
آتاب مفصلي است و . خارجه، همين طور مذاآراتي آه با حضور مصدق انجام گرفته است، منعكس آرده است

 در ايران هم چاپ شده است. است» پرونده«اسمش 
يكي اين آه مصدق السلطنه واقعا براي ملي آردن نفت ايران زحمت !      اما دو تا مساله را باهم مخلوط نكنيم

 . شاه هم از او حمايت آرد. اين خواست مردم ايران بود. آشيد
ن اواخر چند روزنامه را توقيف مصدق در هما. مي شويم] قرن بيست و يكم[     ما االن داريم وارد قرن دوهزار 

مجلس سنا را بست؛ فقط براي اينكه بتواند حكومت نظامي .  نفر از شخصيت ها را دستگير آرد70/60. آرد
در اين رفراندم گفتند موافقين بيايند اين طرف، . بعد رفراندمي برگزار آرد آه برخالف قانون بود. برقرار آند

شما آيا اين درست است؟ به نظر من اين قطره ها جمع شد و آن وضع براي به نظر . مخالفين هم بروند آن طرف
 . مملكت پيش آمد

     زرنگار ـ آقاي تهراني، همانطور آه آقاي زاهدي گفتند؛ اين نظرگاه هست آه دآتر مصدق در ابتداي 
حظه حساِس ولي چه شد آه او ـ در ل. حكومتش از حمايت گسترده نيروهاي سياسي و مردمي برخوردار بود

 برآناري اش ـ از پشتيباني مردم برخوردار نشد؟
     تهراني ـ من، قبل از اينكه به اين مطلب بپردازم، بايد در تائيد حرف آقاي زاهدي بگويم آه امريكا در ابتداي 

ر امريكا در تاريخ سياسي و در مناسباتش با ايران ـ چه د. دوران نخست وزيري دآتر مصدق از او حمايت آرد
دوران مشروطيت و چه بعد از آن ـ از جنبش آزادي خواهي در ايران دفاع آرده است؛ حتا آنسول امريكا در 

در دوران نخستين . تبريز و در جريان انقالب مشروطه، در همكاري با مشروطه خواهان شهيد شده است



ان چون مي ديد آه وزنه امريكا به همين دليل حزب توده اير. حكومت مصدق هم امريكايي ها او را تائيد آردند
در همين راستا هم در آار مصدق . سنگين تر مي شود، دآتر مصدق را متهم آرد آه عامل امريكا و استعمار است

در اين دوران دآتر مصدق زير رگبار اتهامات حزب توده و دست . اين روش سياسٍت شوروي بود. اخالل مي آرد
م پشتيباني مردم از مصدق ـ در اواخر دوران نخست وزيري او ـ عدم يكي از داليل عد. چپي ها قرار داشت

موفقيتش در زمينه اقتصادي بود، ايران بايكوت شده بود، نيروهاي معيني از سرمايه گزاري در ايران خودداري 
ند مجموعه اين پارامترها باعث شد آه دآتر مصدق عمال نتوا. مي آردند، نيروهاي ارتجاعي هم اخالل مي آردند

 مرداد خسرو خان قشقايي به مالقات 28همانطور آه من خود در آتاب خاطراتم نوشته ام؛ عصر روز. آاري بكند
شما بياييد برويم و در «: خسرو خان مي گويد. دآتر مصدق مي رود و از او مي خواهد آه با او به شيراز برود

. نه من همين جا مي مانم«: ق در پاسخ مي گويدمصد» !آوه باشيد و از آنجا با مردم از طريق راديو صحبت آنيد
اين ها براي اينكه به من دسترسي پيدا آنند، بايد از روي جنازه ام رد شوند، يا اين آه مردم خودشان تكليفشان را 

 » .معلوم خواهند آرد
افش پراآنده بسياري از نيروهاي پيرامون او از اطر.      به نظِر خسرو خان، مصدق در بن بست گير آرده بود

به نظر من در اين تاريخ انگلستان سياست جوان ! وسوسه هاي انگلستان را هم نبايد دست آم گرفت. شده بودند
امريكا در اين مورد به اندازه . ترس از آمونيسم در جامعه امريكا ريشه داشت. امريكا را به دنبال خودش آشاند

. ر انگليسي ها در سياست گزاري اين آودتا نقش داشتندآينده روشن خواهد آرد آه چقد. آافي اشتباه آرد
از . امريكايي ها مي ترسيدند آه ايران توسط شوروي اشغال شود؛ به همين دليل به نقشه انگليسي ها تن دادند

از سوي .  مرداد انگليسي بود، امريكا هم از ترس خطر آونيسم به آودتا تن داد28نظر من فكر و نقشه آودتاي 
نيروهاي روحاني اي آه در ابتدا از او حمايت مي آردند، از او . ست دآتر مصدق هم در بن بست بودديگر سيا

فراموش نكنيم آه روحانيون ـ از مشروطه به اين سو ـ اآثرا در آنار دربار و سلطنت . آناره گرفته بودند
در جهان دو . درت خارج آردتنهايي مصدق و دو قطبي بودن جهان، مصدق را از ق. مصدق تنها ماند. بوده اند

 . قطبي آن روز مصدق راه برون رفتي نداشت
پايه هاي .  مرداد باشد آه ناموفق ماند25قرار بود آودتا در .  مرداد آودتا نشد28     فراموش نكنيم فقط در 

ي حزب توده هم آمادگ. به همين دليل آوچكترين حرآتي توانست مصدق را آنار بگذارد. حكومت ريخته بود
با . شوروي توانست از يك پيكار ملي جلوگيري آند» لولو خورخوره«در واقع حزب توده و . رزمي نداشت

 .  مرداد روندي آه مي رفت به دموآراسي بيانجامد، متاسفانه قطع شد28آودتاي 
ي      زرنگار ـ آقاي زاهدي، در بسياري از وقايع نگاري هاي تاريخ معاصر، نقش خانم اشرف پهلوي خيل

شما آه از نزديكان خانواده پهلوي بوديد، مي توانيد بگوييد نقش ايشان و نقش خود شاه در . برجسته مي شود
 اين تغيير اوضاع چه بود؟

     زاهدي ـ من راجع به واالحضرت اشرف هيچ قضاوتي نمي آنم؛ بخصوص آه من با ايشان اختالفاتي داشتم 
 . شته باشدو شايد هم اين اختالفات هنوز  ادامه دا

ايشان را مردي وطن پرست و .  در امريكا به حضور اعليحضرت رسيدم1948     من براي اولين بار در سال 
درست است آه اعليحضرت به خارجي ها زياد . من هنوز هم ايشان را همين طور مي شناسم. مردم دوست ديدم

» ريشه ها«ت را عوض آنند؛ مگر اين آه احترام مي گذاشت؛ اما چهار نفر خارجي آه نمي توانند وضع مملك
باباي تو اين ها را به مجلس آورد؛ ولي باباجان آسي را به مجلس : اعليحضرت بارها فرموددند. پيچيده تر باشد

 . خوشبختانه نتيجه انتخابات تهران هم روشن است. نياورد، او فقط سعي آرد مجلس آزاد باشد
پراآنده شدند؟ چون ] دآتر مصدق[قمند بودند، از پيرامون ايشان      چرا آساني آه به سرنوشت آشور عال

اگر دآتر مصدق مجلس را نمي بست و . وضع مملكت رو به خرابي مي رفت، چون وضع بحراني شده بود
اتوماتيكمان پادشاه فرمان ديگري داد و . رفراندم نمي آرد، پادشاه هم نمي توانست فرمان ديگري بدهد

 .بالطبع نخست وزير قبلي معزول شد. عيين آردنخست وزير ديگري ت
      زرنگار ـ آقاي تهراني شما مطلبي نداريد؟ 

 سال و اين همه نتايجي آه 46     تهراني ـ من هم به عقيده همه احترام مي گذارم؛ اماآقاي زاهدي هنوز پس از 
 . دبه بار آورده است، بر سر مواضع خودشان و قرائت خاصشان هستن» آودتا«آن 

نيروهايي !      من معتقدم آه ما بايد در بازنگري انتقادي به آارنامه و گذشته خود و جامعه مان پيش قدم شويم
 مرداد هستند آه نه حكومت ملي را محترم مي شمارند و نه 28آه امروز بر سِرآارند، همان متحدين آودتاي 

ا زياد اهميت مي داد بلكه در اواخر آار ـ با استناد به شاه هم نه تنها به خارجي ه. آزادي ها و آزادي ديگران را



دو روزه سفير امريكا و /او حتا در سعد آباد از غيبت يكي. اسناد تاريخي موجود ـ اختيارش آامال دست آن ها بود
 .انگلستان نگران و آشفته مي شد
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