
ابعاد پیدا و پنهان کودتای  با ستاره صبح وگوگفتدر  دکتر سید حسین موسویان روتیتر:

 :تشریح کردمرداد را  28

 مرداد 28و جزئیات کودتای  هاتراشی، مانعمصدق هایبرنامهو  هاسیاست تیتر:

 زیرتیتر:

حق  کسهیچمطبوعات آزاد هستند و تأکید داشت نخستین بخشنامه دولت مصدق 

 را ندارد هاآنتعرض به 

 بود روروبهداخلی و خارجی با مخالفت و کارشکنی  وزیرینخستمصدق از روز اول 

هوادار تا آخر « میالنی اهللآیت»و « محالتی اهللآیت»، «زنجانی اهللآیت»مثل روحانیونی 

 نهضت ملی ماندندپشتیبان و  مصدق

 بود  ایرانی و استقاللِمصدق شخصی لیبرال دموکرات و معتقد به آزاد

 1332مرداد سال  28با سالروز کودتای  مرداد ماه، مصادف 28امروز  :سید علی کرمانی

علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق است. کودتایی که سرنوشت ایران را تحت تأثیر قرار 

و مورد حمایت مردم را سرنگون کرد. در همین ارتباط به سراغ دکتر داد و دولتی ملی 

و از او که در  ایمرفته 30، از اعضای جبهه ملی دوم در اواخر دهه ویانسید حسین موس

سال سن داشت و در متن تحوالت سیاسی کشور حاضر بود، از حال و  12زمان کودتا 

کردیم  وجوپرسهوای روزهای کودتا، چرایی سرنگونی دولت ملی و اقدامات دکتر مصدق 

 :آیدمیکه در پی 

 



 17سن سال سن داشتید. در  12مرداد،  28جناب دکتر موسویان شما در زمان کودتای 

شخصیتی تحوالت کشور را به عنوان سیاسی شدید و تا به امروز مبارزات سالگی وارد 

 ؟ی کودتا برای ما توضیح دهیدروزهادر مورد حال و هوای . ایدکردهدنبال ی مل

، بر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایرانکه یاسی ایران است مرداد از نقاط عطف تاریخ س 28کودتای 

شهریور  زاپس مصدق محمد دکتر  .است گذار بودهاثرپس از آن  هایسالچه در  چه در آن بُرهه و

شرایطی که کشور در اشغال بود و در  ،ساله دیکتاتوری رضا شاه 20و سقوط دوران  1320سال 

سربازان انگلیسی در سطح شهر استقالل کشور را مورد تعرض قرار داده بودند، پرچم  هایکامیون

شورای در انتخابات دوره چهاردهم مجلس برافراشت و را  طلبیاستقاللو  خواهیآزادی جنبش

هایی که پیشنهادبه عنوان نماینده اول مردم تهران وارد مجلس شد و با ایشان  .شرکت کردملی 

« آزادی»و « استقالل»، «موازنه منفی» .قرار گرفتمردم ایران ایگاه رهبر ملی مطرح کرد در ج

در و فساد  ماندگیعقب منشأرا رضا شاه ساله  20دیکتاتوری مصدق بود؛ چراکه او محوریت اهداف 

از حضور در دور  وقت ٔ وابستهحاکمیت و دشمنی  تراشیمانعوی به دلیل  .دانستمیایران 

جمعیتی به نام ننشست و  کاربیدکتر مصدق . بازماندمجلس شورای ملی و شانزدهم پانزدهم 

 شو همراهانوی مبارزات  .دنانتخابات را باطل ک تا کوشیدداد و را تشکیل  «جبهه ملی ایران»

نفر از برگزار شد، هشت و در انتخابات مجددی که در تهران کرد باطل را انتخابات دوره شانزدهم 

تحت رهبری دکتر مصدق قانون توانستند نفر هشت این شدند. اعضای جبهه ملی وارد مجلس 

مصدق محمد دکتر بود که از آن پس  .را در مجلس شانزدهم به تصویب برسانند «ملی شدن نفت»

درآورد. هفتم اجرا به قبول مسئولیت کرد تا قانون ملی شدن نفت را  «وزیرنخست»به عنوان 

او  .را آغاز و ظرف چند روز کابینه خود را معرفی کرد وزیرینخستدکتر مصدق  1330شت اردیبه

مصدق بخشنامه نخستین کند.  خلعید «شرکت نفت ایران و انگلیس»در کمتر از دو ماه از توانست 

که  کردمی. این بخشنامه تأکید خطاب به شهربانی کل کشور بود اشوزیرینخستدر دوران 

مردم در و قیام ملی تیر  30رخداد را ندارد.  هاآنحق تعرض به  کسهیچو هستند  مطبوعات آزاد

 1332اردیبهشت سال . گرفتمیدولت صورت ضد بود که  هاییتوطئهعلیه بر و  حمایت از مصدق



ستون محکمی برای حمایت از شهربانی کل کشور که  رئیسنیز سرلشگر محمود افشارطوس، 

طرز فجیعی به قتل ربوده و به  هاآندولت ملی بود به وسیله توطئه گران داخلی و اربابان خارجی 

افسر برجسته سازمان اطالعات انگلیس سرهنگ مرداد چیده شد.  28کودتای  رسید و مقدمات

 مأمورشناخت کافی از ایران داشت، ن و سفارت انگلیس ارایبه دلیل حضورش در که  «هاوس دوو»

را این کشور کرد تا ارائه به دولت آمریکا  «چکمه»او طرح را تحت عنوان  .شدکودتا نوشتن طرح 

ترومن ارائه وقت آمریکا، یعنی دولت طرح به دولت نخست همراه کند. انگلیس برای انجام کودتا با 

پس از آن و به به فاصله کوتاهی ول نکرد. آن را قب متحدهایاالتدموکرات  جمهوررئیس ، اماشد

بر سر کار آمد و انگلیس  «آیزنهاور» خواهجمهوریمریکا دولت موجب برگزاری انتخابات در آ

و عملیات  تأییدتوسط دولت آمریکا طرح . این بار طرح را به دولت جدید آمریکا ارائه کرد مجدداً

 ،که سابقه کار در ژاندارمری ایران را داشت «نورمن شوارتسکف»ژنرال نخست  کودتا آغاز شد.

و  خواهر شاه دیدار کرد« اشرف پهلوی»او ابتدا به اروپا رفت و با  .دهدانجام  هاییمالقاتشد  مأمور

کرمین »سپس  .در میان بگذاردمحمدرضا پهلوی از او خواست به ایران برود و مطلب را با 

به  .فرمانده عملیات کودتا به شاه معرفی شدنوان در منطقه خاورمیانه به ع CIA رئیس« روزولت

صورت گرفته، مبالغی دالر نیز میان مخالفان داخلی دکتر  هایریزیبرنامهو  هامالقاتدنبال این 

یکی از افرادی که از  ،فاش شده اخیراًطبق اسنادی که مصدق توزیع شد تا کودتا را همراهی کنند. 

دالرهای » بود که بعدها به« بهبهانی اهللآیت»دریافت کرد، پول مستقیم به شکل سفارت آمریکا 

توسط  اخیراًبراساس سندی که کاشانی نیز  اهللآیت ،بهبهانی اهللآیت جزبه .معروف شد «بهبهانی

این سند  ، مبالغی را دریافت کرده بود.هدیه شده «فوردتنسا»به دانشگاه  «اردشیر زاهدی»

رنگ نام افراد و مبالغ گرفته شده مشخص شده است. با جوهر سبز فهرستی است که در آن 

هوادار  هایروزنامهو شعبان جعفری، طیب حاج رضایی  ،فلسفی ،کاشانی اهللآیت ،بهبهانی اهللآیت

سه مرداد ماه  25 شبنیمه. اندشدهدر این فهرست مشخص دست راستی  هایروزنامهدربار و 

 ،به منزل دکتر فاطمییک دسته  عملیاتی کنند. کردند تا کودتا رادسته از گارد جاویدان حرکت 

دسته دیگری قصد  .را بازداشت کردند هاآنرفتند و  شناسحقمهندس زیرک زاده و مهندس 



ایشان در  ؛ چراکهنشدندبه این کار ستاد را بازداشت کنند که موفق  رئیسداشتند تیمسار ریاحی، 

نکته جالب اینجاست که . به کاخ سعدآباد برده شدند هااشتیبازدسپس  .خوابیدمیستاد ارتش 

به چه  شودنمیگفته  ، اماملی بود آنچه رخ داد، قیامو  هکودتایی در کار نبود گویندمیبرخی هنوز 

؟ شوندمیبرده به کاخ شاه خودروهای نظامی و با  شوندمیبازداشت  ی دولتوزرا شبنیمهدلیل 

تا  شودمی مأمور، کردمیآن را رهبری گارد شاهنشاهی  رئیس ،یرینص اهللنعمتدسته آخر که 

با  شبنیمهساعت یک بعد از نصیری در  .عزل دکتر مصدق را به وسیله شاه به او ابالغ کند

را به درب منزل او  وزیرینخستمصدق از فرمان عزل سرباز مسلح  ایعدهو خودروی نظامی 

شود. مصدق دستور داد سرهنگ نصیری بازداشت و در گاراژ منزل محبوس شب همان . برندمی

سربازان تحت امر او را خلع سالح کرد و کانون مقاومت نظامی به طرفداری از دکتر مصدق سپس 

قرار  «فشارکیموسی » هاآنس ی که در رأبه فرماندهی سرهنگ ممتاز با جانبازی افسران جوانو 

صبح از رادیو اطالعیه دولت  ،شکست خوردند وقتی کودتاچیان ند.داشت تا آخرین گلوله جنگید

ملی از افسران تحت فرماندهی گارد سلطنتی قصد ساقط کردن دولت  ایعدهشد که اعالم پخش و 

. داشت قرار ایالعادهفوق آن بُرهه در وضعیتکشور در  .بازداشت شدندناکام مانده و را داشتند که 

با  .خیابانی را ساکت کند هایدرگیریاغتشاشات و داشت ر مصدق سعی شاه فرار کرده بود و دکت

صورت گرفت که به وسیله نظامیان و گام دوم کودتا  32سال مرداد  28صبح  متأسفانهاین همه، 

 «زاهدی اهللفضل»افسران بازنشسته و تسویه شده از ارتش به وسیله دکتر مصدق تحت رهبری 

کاشانی در مجلس پناه داده شده بود و بعد تحت  اهللآیتایت . زاهدی مدتی تحت حماجرایی شد

سوار تانک شد و با آن به طرف . او روز کودتا بردمیبه صورت مخفیانه به سر  CIAنظر عوامل 

حسین رمضان »و  «طیب حاج رضایی»جات اراذل و اوباش . از طرفی دستهرادیو حرکت کرد

به راه افتادند و شروع کردند به شعار دادن به  هابانخیادر  «شعبان جعفری»و دار و دسته  «یخی

از  بختنگونهمراه با زنانی این دو گروه  .را اشغال کردند هاخیاباننفع شاه و با چوب و چماق 

یک که  در حالیدهند، ظاهر کودتا را قیامی مردمی نشان  کردندمیتالش محالت بدنام تهران 

بود که ظهر ازدو بعدساعت حدود  .شدمیبه وسیله نظامیان اداره کودتای نظامی در جریان بود که 



مصدق خائن  ،الو الو اینجا تهران است» :گفتمیاز رادیو پخش شد که  «میراشرافی»صدای 

را در سایه ایران سرنوشت  توانستمیدولتی که  «.شد قطعهقطعهدکتر فاطمی  ،بازداشت شد

 سرنگون شد.، اینگونه آزادی و استقالل تغییر دهد

 

کمی در ارتباط با اقدامات دولت ملی دکتر مصدق برای ما بگویید. دولت مصدق چه 

 یاد کرد؟ هاآناز  توانمیاقداماتی انجام داد که هنوز هم 

بزرگی و مترقی اقدامات  ی که زمامداری ایران را بر عهده داشت،در دو سال و چهار ماهمصدق 

خدماتی مثل ملی کردن نفت و اجرای این  .طلبدمیبلند باال فهرستی  هاآنشمردن  صورت داد که

 ،ملی کردن شیالت و آزاد کردن ماهیگیری برای ماهیگیران ایرانی در دریای مازندران ،قانون

آب  کشیلوله، هاشهرداریمد کل درصد از درآ 5مدارس با اختصاص  ساخت ،هادانشگاهاستقالل 

و... ، تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای رفاه کارگران شهرها، تأسیس کانون وکالی تهران

اعتقاد داشت، دانشگاه یک  هادانشگاهازجمله اقدامات درخشان دکتر مصدق بود. وی درمورد 

دانشگاه باید مستقل باشد و  گفتمیموسسه علمی است و دولت نباید در آن دخالت کند. او 

دانشگاه  رئیس هادانشکدهاب کنند، روسای انتخابی دانشکده را انتخ رئیس ایدانشکدهاساتید هر 

دانشگاه یک مقام علمی است و تحت نفوذ دولت قرار  رئیسون در این شرایط و چ را انتخاب کنند

کشور، باعث ارتقا و  سازانآیندهبا ارائه خدمات علمی به دانشجویان و  تواندمیندارد، درنتیجه 

ایران است که  اخیر ٔ ساله 100در دوران تنها کتر مصدق دوران دولت ملی دپیشرفت ایران شود. 

آن هم در شرایط تحریم  ،یعنی صادرات بیش از واردات است؛ بودبیالن اقتصادی کشور مثبت 

اینکه در سال مرداد نهضت مقاومت ملی تشکیل و مبارزات ادامه پیدا کرد تا  28از فردای نفت. 

استقالل و آزادی دولت دکتر  هایآرماننشست و تالش شد تا به ثمر انقالب مردم ایران  57

 که توفیق چندانی در آن به دست نیامد. ایمسئلهمصدق همچنان پیگیری شود. 

 



 بینانهواقعکمتر  هایروایتبه دلیل  متأسفانهکه همچنان مطرح است و  سؤاالتییکی از 

ای از ابهام قرار دارد، این است که زمامداری شادروان مصدق، در هاله در ارتباط با دوران

امر »از کاملی درک معتقدند که مصدق امروز برخی اصلی کودتا چه بود؟  هایریشه

 هایجریاننتوانست در بازی نزاع داخلی و  در ایران نداشت« قدرت»و  «سیاسی

 کجا بود؟اشتباهات دکتر مصدق دولت ملی را از شرّ کودتا برهاند. به نظر شما  ،سیاسی

مرداد را به دلیل کوتاهی از جانب دکتر مصدق بدانیم امری  28اینکه بخواهیم وقوع کودتای 

بود.  روروبهبا مخالفت و کارشکنی  وزیرینخست مصدق از روز اول .نادرست و غیر صحیح است

 رترا در مجلس به دک وزیرینخستهاد که پیشنفردی  ی که قانون ملی شدن نفت تصویب شد،روز

به دربار امامی نزدیکی زیادی  .نماینده خوی بود «جمال امامی»شخصی به نام  ،کردارائه مصدق 

قانون ملی شدن نفت را شما گفت به مصدق او از حامیان منافع انگلیس در ایران بود. و شاه داشت 

چون دکتر  کردمیامامی فکر  .قبول مسئولیت کنیدبرای اجرای آن خود بهتر است و مطرح کردید 

رد این پیشنهاد را بار نیز  این ،را رد کرده بود وزیرینخستبارها پیشنهاد پیش از این دق مص

سید »مطلوب خود، یعنی  وزیرنخست توانندمیحامیان منافع انگلیس و دربار شاه و  کندمی

شیاری این ترفند را خواند و تا ودکتر مصدق با ه. را بر سر کار بیاورند« یطباطبای ضیاءالدین

و گذاشت ایستاد و دست خود را روی چشمش را مطرح کرد،  وزیرینخستجمال امامی پیشنهاد 

هفتم دکتر مصدق در  وزیرینخستاینگونه بود که . «کنممیاطاعت قبول  ،چشم» :گفت

. گرددبازمی 1330تیر  20یک نمونه دیگر از توطئه علیه دولت ملی به شد. آغاز  1330اردیبهشت 

که معلوم نشد به فرمان چه کسی به طرف  «بقایی»یک فرمانده شهربانی به نام در آن تاریخ 

عده زیادی را کشت تا دولت ملی را به دستور شلیک داده، تهران  هایخیابانتظاهرکنندگان در 

ورد تعقیب قرار داد. را افشا و او را برکنار کرد و م مسئله فوراًدکتر مصدق  .کشتار مردم متهم کند

خاطر به همین . شدمیمسائل ادامه داشت و به وسیله نظامیان در کار مصدق کارشکنی اینگونه 

 .پافشاری کردبر در اختیار گرفتن وزارت جنگ الهه بازگشت از از پس مصدق  شادروانبود که 

تیر  30قیام ملی به دنبال آن دکتر مصدق استعفا داد و  ،وقتی شاه این پیشنهاد را قبول نکرد



مقاومت در برابر توطئه گران و مخالفانش تالش خود را به کار گرفت تا با  تماممصدق  .اتفاق افتاد

تحت امر فرماندهی کل قوا را قانون را همانگونه که نوشته شده بود به مرحله اجرا گذارد و 

به عنوان رئیس  وزیرنخستو بود را به موجب قانون اساسی شاه از مسئولیت مبکند.  وزیرینخست

. مخالفان بودمیکشور نیروی نظامی و انتظامی ازجمله  هامسئولیت دارعهده بایستمیدولت 

تر از اقدامات بیگانگان علیه بد .جلوی دربار به قتل برسانندبودند او را حتی تصمیم گرفته مصدق 

برخی روحانیون با اوباش گرفته تا  دستی و همکاری عوامل داخلی از اراذل ودولت ملی، هم

 کودتاگران بود.

 

. در حالی گام بردارد« قانونحاکمیت »تا همواره در مسیر کرد تالش زیادی دکتر مصدق 

که برخی معتقدند مصدق از همان زمان که به رأی مردم رجوع کرد و نخبگان و همراهان 

را از دست داد، از حاکمیت قانون فاصله گرفت و درنتیجه همین امر یکی از  اشسیاسی

 نظر شما در این ارتباط چیست؟اصلی پیروزی کودتا علیه دولت ملی شد.  هایعلت

شرکت به را  50-50داخلی تعامل داشت و حتی پیشنهاد  هایکانونجهانی و  هایقدرتمصدق با 

، در باید به اندازه کافی در نظر گرفته شوداز نفت سهم ایران او بر این بود که عقیده ارائه کرد. نفت 

این پیشنهاد تغییر نام داد  «یومبریتیش پترول»به شرکت نفت ایران و انگلیس که بعدها  حالی که

حاصل از پول معتقد بود و اشت فروش نفت را به کل تعطیل کند. ارا رد کرد. دکتر مصدق قصد ند

هم تعامل روحانیت مصدق با  .شود گذاریسرمایهباید در کارهای عمرانی و استراتژیک  فروش نفت

البته . ندفعالیت کردمرداد بر علیه او  28در جریان کودتای  تعدادی از روحانیونداشت، اما 

و  هوادار مصدقتا آخر  «میالنی اهللآیت»و  «محالتی اهللآیت» ،«زنجانی اهللآیت»مثل روحانیونی 

 .نهضت ملی ماندندشتیبان پ

 



چندان مرداد و اقدامات دکتر مصدق نوشته شده  28تاریخی که در ارتباط با کودتای 

جریان ملی همواره از نقد شادروان  سویک؛ چراکه از رسدنمیبه نظر  بینانهواقعروشن و 

مصدق پرهیز و روایتی تک بُعدی از خدمات دولت ملی ارائه کرده و در سوی مقابل 

. کنندمیمتهم مخالفان مصدق او را به همکاری با بیگانگان و یا فریب خوردن از آمریکا 

 ر؟این است، آیا جریان ملی در ایران نقدی به دکتر مصدق دارد یا خی سؤالحال 

و با اقتدار و  کردمیباید دکتر مصدق در برابر کودتا مقاومت بیشتری  گویندمیبرخی افراد امروز 

این حرف با مشخصات اخالقی دکتر  .شودپیروز کودتا  دادنمیو اجازه  کردمیسرکوب برخورد 

او  .بود  ایراندموکرات و معتقد به آزادی و استقاللِلیبرال مصدق خوانایی ندارد. مصدق شخصی 

. از سوی دیگر کردمیاو را از استقالل دور کند؛ چراکه  خارجی زد و بند هایدولتبا  توانستنمی

شعبان »معروف به « جعفریشعبان »زمانی که  .برخورد کند شنبا خشونت با مخالفا توانستنمی

او را  ،خانه دکتر مصدق زد تا با ماشین داخل شود باسفند با ماشین جیپ به در 9در روز  «مخبی

او گفت برخورد شما با او  .با او چگونه برخورد کنیمکردند  سؤالبازداشت کردند و از دکتر مصدق 

بنا . اگر کنیدمیتصادف کرده برخورد  ایخانههمانطور باشد که با شخصی که با ماشین با درب 

دکتر مصدق  ، دیگرسیاسی داشته باشدرد کند و زندانی بود مصدق با مخالفانش با خشونت برخو

چرا در  گویندمی ایعدهامروز  .درخشیدنمیایران بر پیشانی تاریخ  ایستارهنبود و همچون 

 ؟دارندبرنمیمرداد  28کودتای ملیون دست از سر شرایطی که مملکت دچار مشکل و بحران است، 

 شدنمیاگر کودتا  .مرداد است 28ایران همان کودتای  هایگرفتاریآغاز نقطه پاسخ روشن است. 

امروز  ،کردمیو آزادی و استقالل را در این کشور نهادینه  دادمیو دولت ملی چند صباحی ادامه 

 .چیدیممیاستقالل و آزادی را به ثمر نشسته از  هایمیوههمچون هند 

 

در راه توسعه و  توانمی تحلیل شما از وضعیت امروز ایران چیست؟ به نظر شما چگونه

 بود، گام برداشت؟ هاآنکه شادروان مصدق به دنبال  هاییآرمان



 کیلومترمربعهزار  وهشتچهلموجود در ایران باالست. ایران یک میلیون و ششصد و  هایظرفیت

جمعیت  صدمیکمیلیونی ایران نیز  83خاک کره زمین است. جمعیت  صدمیکمساحت دارد که 

 وهواآبدرصد از منابع انرژی جهان در خاک ایران است. تنوع محصوالت و  15کره زمین است، اما 

کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال کشور است.  2700است و نزدیک به  فردمنحصربهدر ایران 

و در ترقی کند  تواندمیایران با این وسعت، فرهنگ و تمدن و تاریخ کشوری استثنایی است که 

جهان اعتال داشته باشد. چنین کشوری باید منابع و امکاناتش را برای توسعه در نظر بگیرد و از 

 گویدمیخودداری کند. کدام منطق دیگر نقاط کشور در  هایسرمایهماجراجویی و هزینه کردن 

از درگیر شویم؟ ایران کشوری باستانی است که  ایمنطقهفرا  هایدولتباید با همسایگان و 

 در ایران گراتوسعهاست. اگر بناست دولتی  طلبیصلح، مدارا و نوازیمهمانخصوصیات ملت آن 

باید با دنیا با سیاست احترام  گراتوسعهدولت شود.  تجدیدنظر هاسیاستدر  بایستمیشکل گیرد، 

 بایستمی آییمنمیمتقابل رفتار کند. ما ضمن اینکه در مورد استقالل خود با هیچ کشوری کوتاه 

 با احترام متقابل نسبت به دیگر کشورها رفتار کنیم.


