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 نرسد آسیبی مصدق جان به گفت شاه
 

 ۱ – زاهدی اردشیر خاطرات

 

 ،1998 مرداد 82 کودتای از بعد سال چهار زاهدی اهللفضل سرلشکر فرزند زاهدی، اردشیر

 محمد دکتر سرنگونی تا پدرش وزیرینخست حکم صدور بحرانی، روز پنج از خاطراتش

 شد، متحده ایاالت در ایران سفیر و خارجه امور وزیر شاه، داماد هادبع که او. نوشت را مصدق

 عامالن محرمانه جلسات و اقدامات نوشت، «ماهانه اطالعات» مجله برای که خاطرات این در

 زاهدی، وزیرینخست فرمان چاپ و عکسبرداری ،98 مرداد 82 تا 8۲ روزهای فاصله در کودتا

 شهربانی رادیو، ایستگاه تصرف چگونگی و «آزاد ایران» ومتحک تشکیل برای کرمانشاه انتخاب

 .است داده شرح را کودتا روز در ارتش ستاد و
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 را جریاناتی و بنویسم دارم خاطر به 98 سال مرداد 82 تا 81 وقایع از آنچه که ایدخواسته من از

 به لمق که اکنون هم ولی تم،پذیرف هم بنده. کنم تشریح گردید روز چند آن حوادث به منجر که

 لمشک سه با را خودم که است این امر حقیقت دارم را منظور این انجام قصد و امگرفته دست

 ماش نظر مورد که آنطوری بخصوص نویسندگی، در کنم اذعان باید اینکه اول: بینممی مواجه

 هایصحنه و هاروز آن جالب وقایع تجسم به قادر را خودم و ندارد تسلط هاست،نویسروزنامه

 ایقین و گذردمی ایام آن تاریخی حوادث از سال چهار ثانیا. بینمنمی آن مختلف و گوناگون

 این در را آن جوانب و زوایا تمام و کنم تشریح را امر جزئیات که کرد نخواهد یاری من حافظه

 دانمر ترینشایسته از جمعی عمومی رستاخیز و قیام این در ثالثا. بدارم ملحوظ هایادداشت

 آنان جانبازی شرح و نام ذکر که کردند گذشتگی خود از و مجاهدت دوستشاه و پرستوطن

 .نمایند حاصل رنجشی دارد احتمال و بود نخواهد میسر مختصر این در

 که موردی سه گرفتن نظر در با دارم استدعا عزیزم هموطنان و شما خوانندگان عموم از بنابراین

 خرده من بر فرمودند مالحظه هایادداشت این در اشتباهی یا و عیب و نقص چنانچه دش ذکر

 .نگرند اغماض دیده به و نگیرند

 زاهدی اردشیر مهندس
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 وزیرینخست فرمان

 شد الغاب او به پدرم وزیرینخست فرمان که هنگامی از است بهتر مطلب آغاز برای کنممی فکر

 امورینم تعقیب مورد من و پدرم ماه مرداد اوایل از تقریبا که دارید استحضار قطعا. کنیم شروع

 و بود دهش تعیین جایزه ما یافتن برای حتی بردیم،می بسر اختفا حال در و بودیم مصدق دکتر

 اقامت برای ما که محلی آخرین. گذراندیممی را خود وقت کناری و گوشه در روز هر ناچار به

 طرف چند از که بود آبادسلطنت اختیاریه در مقدم مصطفی آقای باغ بودیم گرفته نظر در پدرم

 خبارا کسب و خارج با ارتباط وسیله آن تلفن و داشت راه شمیران اطراف مختلف هایجاده به

 .شدمی گزارش ما به مرتبا و گذشتمی شهر در که بود جریاناتی و

 ایعش گذشته در که آنچه خالف بر. گردید ابالغ او به لمح همین در پدرم وزیرینخست فرمان

 صدقم دکتر آقای عزل فرمان همچنین و فرمان این بلکه نشد، صادر رامسر در مزبور فرمان بود

 مامور و ودب رسیده همایونی اعلیحضرت توشیح به کالردشت سلطنتی کاخ در وزیرینخست از

 گارد ماندهفر فعلی نصیری سرتیپ تیمسار نییع نصیری سرهنگ سرکار هم فرمان دو هر ابالغ

 .داشتند را سمت همین نیز زمان آن در که بود سلطنتی

 هانآ ابالغ برای بالفاصله نصیری سرهنگ آقای و بود شده صادر ماه مرداد 89 روز صبح فرامین

 وارد شخصی لباس با که بود شب یازده یا نیم و ده ساعت مقارن و کرده حرکت تهران طرف به

 سلیمت ایشان به را وزیرینخست فرمان و رفت پدرم اطاق طرف به یکسر و شد مقدم آقای باغ

 .داشت

 بش موقع آن که نفری چند بعد. کرد تشکر وی از و بوسید را نصیری سرهنگ صورت پدرم

 فتیمر ایشان اطاق به کردنمی تجاوز نفر پنج یا چهار از تعدادمان شاید و بودیم جمع محل آن در

 همه عدب و گفت تبریک پدرم به مقدم آقای نصیری، سرهنگ ورود علت از شدن مطلع از پس و

 دستور به بود، شب 18 به قریب ساعت اینکه با و بوسیدیم را نصیری سرهنگ و پدرم روی

 آقای یزن آنجا در. رفتیم داشت را ایشان کار دفتر صورت که دیگری اطاق به اتفاق به همه پدرم

 اهنشاهش که شد متذکر و کرد ابالغ پدرم به را همایونی اعلیحضرت شفاهی اوامر نصیری سرهنگ
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 شوید مسلط مملکت ریخته درهم و پریشان اوضاع بر ترزود چه هر کنید سعی اندفرموده تاکید

 و فارشس این البته. نیاید وارد آسیبی و لطمه مصدق دکتر جان به کنید مراقبت مخصوصا و

 خارج خود منزل از وجههیچ به مصدق دکتر ایام آن در که بود نظر آن از رتاعلیحض تاکید

 داشته اظهار هابار و کردمی خودداری منزلش محوطه و حیاط در وآمدرفت از حتی و شدنمی

 .است مخاطره در من جان که بود

 وزر برنامه درباره مذاکره و بحث به شب نیمه از بعد ساعت سه تا تقریبا شب آن حال هر به

 دادم اطالع آشنایان و نزدیکان از ایعده به تلفن وسیله به من پدرم دستور به بعد. پرداختیم بعد

 .بیایند ما اقامت محل یعنی مقدم آقای باغ به صبح ۷ ساعت که

 

 قوانین اجرای برای

 همفکری و همکاری ما با ایام آن در که کسانی تدریجا ماه مرداد 8۲ شنبه روز نیم و ۶ ساعت از

 سرلشکر) اهگیالنش سرتیپ تیمسار دارم یاد به که آنجایی تا. شدند وارد مقدم آقای باغ به داشتند

 و پست وزیر و فعلی فرزانگان سرتیپ) فرزانگان سرهنگ باتمانقلیچ، سرلشکر تیمسار ،(فعلی

 از ایهعد و فرامرزی منعبدالرح و زادهحائری آقایان زاده،تقی سرتیپ تیمسار ،(سابق تلگراف

 صبح 2 تساع از قبل تا ملی شورای مجلس نمایندگان از دیگر نفر دو یکی و بازنشسته افسران

 که ما نزدیک خویشاوندان سایر و یارافشار پرویز آقایان البته. کردند اجتماع مقدم آقای باغ در

 صاحب مقدم مصطفی ایآق و گشتند متحمل ایالعادهفوق زحمات و بودند ما با حال همه در

 .داشتند حضور آنجا در نیز خانه

 هب را خودش وزیرینخست فرمان صدور ایکلمه چند طی پدرم که بود ربع و 2 ساعت درست

 جامان بایستی اول وهله در آنچه گفت پدرم و کردند خوشوقتی اظهار همه و داد اطالع حاضرین

 اهنشاهش فرمان اعالم نخست جلسه این تشکیل از من منظور و است مصدق دکتر عزل ابالغ شود

 اننش فعلی احوال و اوضاع چون و باشدمی مصدق دکتر به فرمان ابالغ نحوه تعیین بعد و
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 مودن اتخاذ ایرویه بایستی کند، سرپیچی فرمان اجرای از مصدق دکتر دارد احتمال که دهدمی

 در اجرا مرحله به شاهنشاه فرامین ها،آن طرف از بلوا و آشوب ایجاد و وقت فوت بدون که

 کسان و خارج با مرتبا چون من و انجامید طول به ساعت چندین جلسه این مذاکرات. آید

 گذشته جلسه این در آنچه از شوم، خارج اطاق از که بودم مجبور و بودم تماس در خودمان

 مصدق عزل فرمان که شد آن مذاکرات این نتیجه که دانممی قدر همین و ندارم کاملی اطالع

 ابالغ منزل در خودش به نصیری سرهنگ سرکار وسیله به شب نیم و 11 تا 11 ساعت مقارن

 منزل در دولت هیات جلسه شنبه روزهای معموال که بود لحاظ آن از تصمیم این اتخاذ. گردد

 از باتقری دولت هیات اعضای بود، گرم هوا و تابستان چون و گردیدمی تشکیل مصدق دکتر

 الاقل هاآن گفتگوی و مذاکرات و کردندمی اجتماع مصدق منزل در بعد به بعدازظهر 2 ساعت

 مانیز و دولت هیات جلسه ختم هنگام که بود این ما منظور و انجامیدمی طول به ساعتی سه دو،

 که هم او وزراء تا شود ابالغ وی به عزل فرمان دارند، حضور او منزل در مصدق وزراء تمام که

 .گردند مستحضر امر جریان از باشندمی مسئول شاهنشاه و قانون برابر رد

 مجلس آن در حاضرین از ایعده و یافت خاتمه روز آن مشاوره جلسه صبح 11 ساعت نزدیک

 لمشغو بعدازظهر ساعت یک تا پدرم. ماندند همانجا نفری چند فقط و کردند مراجعت شهر به

 دق،مص به فرمان ابالغ از پس بالفاصله تا بود حساس مقامات و هاپست برای افراد انتخاب

 آقای که شد داده قرار کوچکی میز اطاق، همان در که کنمنمی فراموش هیچ و شوند کار مشغول

 آن پشت شد دارعهده را وزیرنخست مخصوص دفتر رئیس سمت هم بعدا که یارافشار پرویز

 فرماندار و شهربانی رئیس قبیل از مختلف هایسمت ایبر پدرم که را کسانی احکام و بود نشسته

 ایشان ایامض به و نوشتمی کردمی دیکته که عباراتی همان با بود، گرفته نظر در غیره و نظامی

 بود ردهک تعیین وظایفی موقعیتمان و وضع تناسب به نیز ما از یک هر برای ضمن در. رساندمی

 .بودیم هاآن انجام سرگرم که
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 تازه قرارگاه

 اهدیز ابوالقاسم که بود رسیده پایان به ناهار صرف تازه و بود گذشته بعدازظهر دو از ساعت

 بود ملی شورای مجلس نماینده گذشته دوره در که شاهیشاهرخ هرمز مهندس و من عمه پسر

 محل از قبل، ساعت نیم نظامی فرمانداری مامورین که دادند اطالع و شدند باغ وارد سراسیمه

 و رمپد دستگیری برای دیگر لحظه چند تا مصدق دکتر دستور به و اندشده مطلع ما اقامت

 .آمد خواهند محل این به سایرین

 دخو به را خطر چه هر و داشت خود اعصاب بر عجیبی احاطه و تسلط مواقع گونهاین در پدرم

. کردمی اجرا و گرفتمی تصمیم ترسریع و درسیمی نظر به ترمصمم و ترخونسرد دیدمی نزدیکتر

 معج خود دور به بودیم ایالعادهفوق ناراحتی و التهاب دچار که را ما بالفاصله نیز موقع آن در

 فرین آخرین بایستی تو و من اردشیر،: »گفتند من به. نمود محول ماموریتی یک هر به و کرد

 طرفی از یک هر کوتاهی مدت ظرف جمع، آن در حاضرین.« شویممی خارج اینجا از که باشیم

 رتیپس تیمسار با و بیایم شهر به شدم مامور هم من و شدند خارج باغ از خود ماموریت دنبال به

. برسانم وا استحضار به را جریان و کنم مالقات بود افسری دانشکده رئیس موقع آن در که زنگنه

 شتپ جاده از و کرد ترک را مقدم باغ شاهیخشاهر مهندس اتومبیل با که بود نفری آخرین پدرم

 دارد ارقر پسیان ایستگاه حوالی پهلوی جاده در که کاشانیان حسن آقای منزل به آبادسلطنت

 آقای اغب به نظامی فرمانداری مامورین پدرم، رفتن از پس ساعت ربع یک که شنیدم بعد. رفت

 کاوش مپدر به یافتن دست برای را روکهمت انبار حتی و باغ کنار و گوشه تمام و ریخته مقدم

 .بودند کرده

 وسیله هب و کرده دنبال را خودش کار بالفاصله بود رسیده کاشانیان منزل به آنکه از پس پدرم

 محل در یکی یکی هوا، شدن تاریک محض به که دادند اطالع ما به شاهیشاهرخ مهندس

 قاتمال از بعد من. آییم گرد بود شده طرح حصب که ایبرنامه اجرای برای ایشان تازه سکونت

 نم وضع نگران سخت که مادرم دیدن به پدرم، اقامت محل از اطالع و زنگنه سرتیپ تیمسار

 اب روزی چند گفتم و دادم دلداری را ایشان داشت، جریان که وقایعی ذکر بدون و رفتم بود
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 نیم و ۷ ساعت تقریبا و آمد خواهم شما سراغ به مجددا گرفتاری رفع از بعد و دارم کار پدرم

 ایدهع رسیدم، آنجا به که هنگامی. کردم حرکت کاشانیان آقای منزل طرف به که بود بعدازظهر

 پدرم ندید به مجلس نمایندگان از نفر چند و بازنشسته افسران از جمعی گفتند و بودند جمع

 رزانگان،ف سرهنگ گیالنشاه، یمسارت باتمانقلیچ، تیمسار ساعت آن در ولی اند،رفته و اندآمده

 شاهی،شاهرخ مهندس نراقی، صادق نژاد،کی رضا زاهدی، ابوالقاسم یارافشار، مقدم، آقایان

 شاید و ینواب سرهنگ نوری، خواجه سرهنگ افطسی، سرتیپ شعری، سرتیپ زاده،تقی سرتیپ

 عمارت اول طبقه ایهاطاق از یکی در که داشتند حضور ندارم خاطر به االن که دیگری عده

 فرمان غابال از پس بالفاصله هاکار گرفتن دست به طرز درباره گفتگو و بودند کرده اجتماع

 نانچ و آمد عمل به مشروحی و مفصل مذاکرات شب یازده ساعت تا زمینه این در. بود شاهنشاه

 قایانآ اینکه اب دارم خاطر به خوب که بودیم خود کار برنامه اجرای طرز در گفتگو و بحث غرق

 سیگار و ایچ ما تنقل تنها و نداشتیم اشتها ما از یک هیچ بود دیده تدارک مفصلی شام کاشانیان

 .بود

 

 شد ریخته هاکار شالودۀ

 سحسا کارهای شالوده کشید طول ساعت پنج به قریب آن مذاکرات که طوالنی جلسۀ این در

 اعتس مقارن صبح، جلسه تصمیم طبق چون و دش ریخته ضروری امور بر تسلط و اساسی و

 ابالغ یبرا بردمی بسر باغشاه و سلطنتی گارد محل در گویا که نصیری سرهنگ آقای شب 11

 رلشکرس تیمسار بعد ساعت نیم شد قرار کرد،می حرکت مصدق دکتر منزل به شاهنشاه فرمان

 تحویل و تادس عازم بود شده فتهگر نظر در ارتش ستاد ریاست برای پدرم طرف از که باتمانقلیچ

 زارتو کفالت به جلسه همین در که نیز فرزانگان سرهنگ و شود حساس مرکز این امور گرفتن

 رفتنگ دست در برای جلسه در حاضر نظامیان از نفر چند با بود شده منصوب تلگراف و پست

 نراقی صادق و نژادکی ارض آقایان. برود محل آن به تهران رادیو فرستنده و پهلوی سیمبی امور

 و یارافشار یزپرو آقایان و بروند بود او شهربانی ریاست از گفتگو که دفتری سرتیپ مالقات به
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 نوابی سرهنگ و نوری خواجه سرهنگ. شدند وزیرینخست مامور نیز شاهیشاهرخ مهندس

 رنظ تحت تداش وجود تهران در که را مجهزی پادگان تنها یعنی مرکز زرهی تیپ شد قرار هم

 واگذار تیماموری داشتند که کارهایی به آشنایی و حال فراخور به یک هر نیز سایرین به. بگیرند

 تعیین از پس خالصه. شد صادر احکامی شب همان در هاآن تمام برای پدرم طرف از و گردید

 و پدرم شب نصف از بعد نیم و 18 ساعت برای که شد گرفته تصمیم چنین همه، وظایف

 مقر رایب که افسران باشگاه طرف به کاشانیان آقای منزل از من و گیالنشاه سرلشکر یمسارت

 لحاظ آن از محل این انتخاب. کنیم حرکت بود شده گرفته نظر در موقت طور به وزیرینخست

 مکان نای به و بود افسران باشگاه رئیس فقید اعلیحضرت زمان در سال چندین پدرم که بود

 هب افسران باشگاه ضمنا کرد،می احساس آن به نسبت خود در ایعالقه و داشت کامل آشنایی

 نظر به میانتظا امور بر تسلط برای ایوسیله آنجا در اقامت و بود نزدیک شهربانی و ارتش ستاد

 .رسدمی

 

 کرد حرکت نصیری

 حلم از طرفی از و بودیم نصیری سرهنگ فکر در ما همۀ و شدمی نزدیک شب یازده به ساعت

 هب خود، ماموریت انجام برای حرکت هنگام که بود این ما قبلی قرار. نداشتیم اطالعی هم او

 انهم در همه. دهد اطالع تلفنی را جریان بود مطلع ما اجتماع محل از که رابطین از یکی وسیله

 در هک بودیم هدوخت تلفنی به چشم و بودیم جمع کاشانیان آقای منزل اول طبقه بزرگ اطاق

 لحظه هب لحظه همه و کردمی صحبت گیالنشاه سرتیپ با پدرم. داشت قرار میز روی اطاق گوشه

 یا هس شاید. بود حکمفرما ایکننده ناراحت سکوت تقریبا. کردندمی نگاه خود هایساعت به

 بود ستهنش تلفن میز کنار در که پدرم. زد زنگ تلفن که بود گذشته یازده ساعت از دقیقه چهار

 یگوش و کرد صحبت طرف با مبهم طور به هم آن ایکلمه چند آرامی به و برداشت را گوشی

 حال مختصر، و کوتاه تلفن این از بعد. «کرد حرکت نصیری: »گفت و گذاشت خود جای به را

 و کشیدن سیگار حوصله حتی که طوری به شد، عارض ما همه بر خاصی ناراحتی و التهاب
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 کردیم سعی و رسیدمی نظر به خونسرد و آرام خیلی که بود پدرم تنها. نداشتیم مه خوردن چای

 به یساعت نیم قریب. نماید تقویت را ما روحیه شوخی و خنده با و کند صحبت ما یک یک با

 داشت تن رب نظامی لباس که باتمانقلیچ سرلشکر داشتیم که قراری طبق و گذشت منوال همین

 مصطفی آقای و ایشان با حیاط محوطه در پدرم. شد آماده ارتش ادست سمت به حرکت برای

 .داد دستوراتی و کرد صحبت مقدم

 کرسرلش و بود نشسته رل پشت مقدم آقای که حالی در هاآن حامل اتومبیل بعد دقیقه چند

 زا عدب بود قرار. شد سرازیر شهر طرف به پهلوی جاده از داشت قرار او دست کنار باتمانقلیچ

 ندک حرکت شد اشاره آن به قبال که ماموریتی انجام برای فرزانگان سرهنگ آقای نفر، دو این

 و کنند کودتا به تعبیر را ما عمل است ممکن چه نداریم، عجله مورد این در: گفت پدرم ولی

 فرمان اجرای از مصدق دکتر اگر که اینست ما منظور و نداریم قصدی چنین ما آنکه حال

 با ماش است بهتر و گردد مجری شدیدتری اقدامات او تسلیم برای کرد، سرپیچی اعلیحضرت

 ماموریت جهت همین به. شوید مشغول خود کار به بعد و بیایید افسران باشگاه یعنی شهر به ما

 ردید،گ منتفی تقریبا هم نوابی سرهنگ و نوری خواجه سرهنگ و شاهیشاهرخ و یارافشار آقایان

 اننش مصدق انتظامی مامورین که العملیعکس از یافتن اطالع برای عده ینا که شد قرار ولی

 نفر چهار این شب 18 ساعت تقریبا و شد عمل نیز ترتیب همین به و بروند شهر به داد خواهند

 خبری مصدق منزل از اگر که داشت ماموریت یارافشار آقای خصوص به شدند، شهر رهسپار

 .بگذارد مرا جریان در را ما آورد دست به

 

 برگشتند؟ چرا

 ودخ دوستان کار نتیجه از خبری هیچ هنوز ما و دادمی نشان را شب نصف از بعد نیم ساعت،

 در. مکردیمی خود در خاطری تشویش و نگرانی احساس و نداشتیم نصیری سرهنگ مخصوصا

 ستا بهتر: »گفت و آمد یمبود جمع آن در ما که اطاقی به زدمی قدم حیاط در که پدرم موقع این

 را شانخود کار حال به تا بایستیمی باتمانقلیچ و نصیری قاعدتا چون برویم، شهر به هم ما
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 سرتیپ و پدرم یعنی نفر چهار ما و کرد تایید را پدرم نظر گیالنشاه سرتیپ.« باشند داده انجام

 لمح آن در هنوز که ستاندو از نفر چند و شدیم شهر عازم من و فرزانگان سرهنگ و گیالنشاه

 .باشند تلفنی خبر منتظر شد قرار بودند

 و رفتیمگ قرار اتومبیل عقب در من و فرزانگان و پدرم نشستند، جلو راننده و گیالنشاه تیمسار

 جاده در بود برقرار نظامی حکومت مقررات موقع آن در چون. کردیم حرکت شهر سمت به

 هب ما اتومبیل جهت همین به. بود خلوت کلی به خیابان و شدنمی دیده شدی و آمد پهلوی

 نگرفت تصور نفر چهار ما بین گفتگویی گونههیچ راه بین در. شد سرازیر شهر طرف به سرعت

 قدری. بودیم حرکت در افسران باشگاه طرف به و دوخته جلو به چشم آرام و ساکت همه و

 خالفم جهت در پهلوی جاده از سرعت به که یاتومبیل هایچراغ نور پهلوی، آبشار از ترپایین

 ومبیلیات. بکاهد اتومبیل سرعت از داد دستور راننده به پدرم. کرد جلب را ما نظر آمدمی پیش ما

 از ترودز پدرم یا گیالنشاه سرتیپ نیست خاطرم شد، نزدیکتر ما به وقتی آمدمی روبرو از که

. بود برده ادهست به را باتمانقلیچ سرلشکر که است ممقد آقای شد معلوم و شناختند را آن سایرین

 و دیمدی را مقدم و باتمانقلیچ سرلشکر کامال ما گذشت، ما کنار از سرعت به اتومبیل وقتی

 د؟ش چه: »گفت اختیاربی پدرم. شدیم متعجب همه. نشدند ما متوجه ابدا هاآن ولی شناختیم

 «روند؟می کجا سرعت این به حاال و ؟...برگشتند چرا

 دور داد توردس راننده به فوری پدرم.« باشند نشده موفق کنممی تصور: »گفت گیالنشاه سرتیپ

 قدری و افتاد راه به هاآن دنبال به آوریسرسام سرعت با ما اتومبیل. برساند هاآن به را ما و بزند

 تومبیلا و دادیم آشنایی هاآن به دستی نورافکن و اتومبیل چراغ عالمت با ونک راهسه از ترباال

 یکتار هوا اینکه با. گرفتیم قرار هاآن کنار در هم ما بعد ایلحظه و شد متوقف جاده کنار مقدم

 قدمم و باتمانقلیچ قیافه در را ناامیدی و یاس آثار شب مختصر روشنایی همان در ولی بود،

 ستاد ونچ نشد، حاصل ما منظور انهمتاسف: »گفت باتمانقلیچ شد، جویا را جریان پدرم. خواندیم

 اهسرباز رسیدیم، جنگ وزارت چهارراه به ما وقتی و کردند محاصره مصدق انتظامی قوای را

 رئیس اطاق در ریاحی سرتیپ و بود روشن هااطاق تمام و بودند زده حلقه ستاد عمارت اطراف
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 صیرین سرهنگ شد، حرزم من برای تقریبا کردم تحقیق که طوری به و بود کار مشغول ستاد

 .«است توقیف ستاد در اکنون هم و شده دستگیر هم

. شد هخیر پدرم صورت در و داشت اظهار مالیم صدایی با ولی سریع را جمالت این باتمانقلیچ

 بسته ما همه دهان که گویممی قدر همین. باشد زائد موقع آن در ما وضع تجسم کنممی فکر

 رد یک هر و کردیممی صحبت یکدیگر با آن حرکات و چشم با که بود این مثل و بود شده

 .بودیم شده خیره دیگران قیافه

 ینا حق. کردید احتیاط: »گفت باتمانقلیچ به خطاب و شکست درهم را سکوت پدرم صدای

 به را نخودتا حکم و شدیدمی وارد ستاد رئیس اطاق به واهمه بدون و رفتیدمی ستاد به که بود

 به زاهدی همایونی، اعلیحضرت فرمان به که گفتیدمی او به و کردیدمی ابالغ حیریا

 که یارشدیت و نظامی اصول رعایت به داشت، سرپیچی قصد اگر و شده منصوب وزیرینخست

 .«کردیدمی توقیفش دارید او به نسبت

 اقلال ما که شدمی عملی موقعی در تیمسار فرمایش: »گفت و کرد قطع را پدرم کالم مقدم آقای

 ازسرب عده یک که طوریست وضع االن. برسانیم ستاد عمارت داخل به را خود توانستیممی

 تیراندازی شود نزدیک عمارت این طرف به که کس هر به و اندگرفته را ستاد اطراف مسلح

 این رد صالح اگر: »افزود باتمانقلیچ.« نبود مصلحت کاری چنین اقدام وضع این با و کنندمی

 و دیدیم شکل این به را وضع ما ولی. کرد عمل نحو همین به توانمی نشده، دیر هم االن است

 .«کنیم تکلیف کسب و دهیم گزارش جنابعالی به را جریان که دانستیم صالح

 تظامیان قوای قطعا بود آمده پیش که جریانی با زیرا نبود، جایز این از بیش محل آن در توقف

. ودب هاآن نظر مورد دیگری محل هر از بیش هم پهلوی جاده و زدندمی فعالیتی به دست مصدق

.« یندیشیمب ایچاره و شویم جمع امنی نقطه در و کنیم حرکت اینجا از بایستی فعال: »گفت پدرم

 آنکه تا مبگیری نظر در را محلی توانستیمنمی که بود پریشان حدی به ما افکار احوال آن در ولی

 منزل به تنرف: »گفت گیرد،می تصمیم بهتر بحرانی مواقع در که ذاتی خصلت همان بر بنا پدرم

 دهکر پیدا اطالع نحوی به آنجا در ما اقامت از است ممکن چون نیست، مصلحت که کاشانیان
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 معج آنجا در. است نزدیک فرزانگان سرهنگ منزل: »گفت تفکر لحظه یک از پس و.« باشند

 پشت هم قدمم و باتمانقلیچ و داد حرکت دستور اتومبیل راننده به بالفاصله« .است بهتر شویم

 برادر انفرزانگ دوم سرهنگ منزل به بعد دقیقه هشت یا هفت از پس شاید و افتادند راه به ما سر

 از انهمشتاق صاحبخانه. رسیدیم داشت قرار امانیه هایتپه زیر در که فرزانگان سرهنگ کوچک

 هدایت بود شمیران جاده به مشرف که خودشان پذیرایی اطاق به را پدرم و دکر پذیرایی ما

 .نمود

 سرتیپ شد قرار و کرد مذاکره پا سر گیالنشاه سرتیپ و باتمانقلیچ سرلشکر با ایدقیقه چند پدرم

 و باتمانقلیچ رسرلشک که اطالعاتی واقعا آیا که بکند بیشتری تحقیقات و برود شهر به گیالنشاه

 ترزود است حقیقت به مقرون شدمی گفته آنچه اگر و خیر یا است صحیح اندکرده کسب قدمم

 تا شوند جمع ما اقامت محل در که دهد اطالع همکاران و دوستان سایر ضمنا و کنند مراجعت

 به املت بدون گیالنشاه سرتیپ. شود اتخاذ یکدیگر همفکری و مشورت با کلی تصمیم یک

 انقلیچباتم سرلشکر که را آنچه و نمود مراجعت بعد ساعت یک تقریبا و کرد حرکت شهر طرف

 صیری،ن از فرمان دریافت از پس مصدق دکتر که افزود و کرد تایید بودند گفته مقدم آقای و

 ماست تلفنی بوده منزل در که ریاحی سرتیپ با وقت این در و داردمی نگاه معطل را او مدتی

 نماید دشدی مراقبت به وادار را انتظامی کادر و برود ستاد به فوری هک دهدمی دستور و گیردمی

 ویلتح ستاد در و نموده توقیف را نصیری دهدمی دستور نیز منزلش محافظ گارد افراد به و

 حرزم ما برای بود کرده کسب کوتاهی مدت ظرف گیالنشاه که اطالعاتی این با. بدهد ریاحی

 تاکود عمال خود امشب اقدام با و نیست شاهنشاه فرمان تاطاع به حاضر مصدق دکتر که شد

 .باشدمی مخاطره در ما تمام جان و است کرده

 ما دوستان و نزدیکان از دیگر ایعده که بود نگذشته گیالنشاه تیمسار ورود از ساعتی نیم شاید

 جاده از هک هاییتانک زنجیر صدای موقع همین در و شدند وارد فرزانگان سرهنگ منزل به

 نظر از درمپ و رسید گوش به بودند افتاده راه به سعدآباد کاخ قصد به و شمیران طرف به پهلوی

 و باتمانقلیچ اتفاق به خودش و شود خاموش عمارت هایاطاق تمام چراغ داد دستور احتیاط



17 

 

. شد سرباز حامل هایکامیون و هاتانک حرکت تماشای مشغول و رفت پنجره کنار به گیالنشاه

 رد اسلحه با صاحبخانه فرزانگان سرهنگ و نوابی سرهنگ نوری، خواجه سرهنگ آقایان ضمنا

 .گرفتند عهده به را ما مراقبت عمارت طرف سه

 

 مهیج صحنه یک

 هپنجر کنار در که مبلی روی پدرم شد، خاموش هاکامیون و هاتانک صدای و سر اینکه از پس

 درست هاآن همه اسامی اکنون و شدیممی نفر 1۲ یا 18 حدود در که ما و نشست داشت قرار

 روشن ار هاآن از بعضی قیافه گاهی سیگار آتش فقط که تاریک اطاق همان در نیست، خاطرم به

 مهه کنممی فکر: »گفت ما به خطاب سکوت، ایلحظه از پس پدرم. زدیم حلقه او گرد کردمی

 دکتر ستا مسلم آنچه. نیست کردن بازگو به احتیاج و ایدشده مستحضر آمده پیش که وقایعی از

 نام یاغیگری جز که گرفته پیش در ایرویه فعال و زده باز سر شاهنشاه فرمان اجرای از مصدق

 عوض به رسیدگی مرجع تنها که را ملی شورای و سنا مجلسین. نهاد تواننمی آن بر دیگری

 یندهآ ترتیب این به. اوست دست هاقدرت تمام حاضر حال در و نموده منحل است فعلی آشفته

 و گذشت وجههیچ به بعدمن بردیممی بسر انظار از دور و پنهان تاکنون اگر. است معلوم هم ما

. بود خواهد تبعید و شکنجه و حبس ما آینده سرنوشت حداقل و کرد نخواهند ما به ترحمی

 انجام ار خود وجدانی وظیفه پرستی،وطن و یمیتصم و جدیت نهایت در حال به تا آقایان البته

 اضیر وجههیچ به من است ما انتظار در که قطعی مخاطره و آمده پیش که وضعی با ولی. ایدداده

 جان تا و هستم مرد این با مبارزه ادامه به ناچار من خود. دهم قرار محظور در را شما که نیستم

 عالقمند نهایتبی فقید اعلیحضرت به چون کنممی دنبال امگرفته پیش که را راهی دارم بدن در

 ستد در را ایشان فرمان و امکرده یاد وفاداری سوگند نیز شاهنشاه به نسبت و هستم و بوده

 و مملکت به خدمت راه در خونم قطره آخرین تا دانممی موظف را خود بنابراین دارم،

 حتی هک یاغی این علیه شدیدا بلکه مبارزه تنها نه. کنم مبارزه و مقاومت و پایداری اعلیحضرت

 یک هیچ ندارم میل وجههیچ به ولی. کرد خواهم جهاد کند اطاعت را شاه فرمان نیست حاضر
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 تینیس خطر درصد نود که مهلکه این در خود باطنی میل برخالف و گیرد قرار محظور در شما از

 تمنا و خواهش شرافتمندانه و صادقانه شما عموم از جهت بدین. بگذارد قدم دارد نابودی و

 که دیگری امن جای هر یا خود منازل به نشده روشن کامال هوا و است باقی وقت تا کنممی

 دانسرگر و سرپرستبی شما هایخانواده و خانه نیستم راضی وجدانا چون بروید، دارید سراغ

 .«باشند

 را اقات فضای عجیبی اندوه و حزن بودیم، هایستاد گوش سرپا همه. ماند ساکت پدرم اینجا در

 متوجه را ما سفید دستمال چند حرکت. بود حکمفرما اتاق بر مطلق تاریکی. بود گرفته فرا

 پاک را خود اشک و بودند شده هیجان دستخوش که کرد ایعده التهاب و شدید ناراحتی

 من شصحبت طرف بار ینا ولی. کرد صحبت به شروع مرتبه دو و زد لبخندی پدرم. کردندمی

: فتگ محکمی لحن با و برگردانید بودم ایستاده او کنار که من سمت به را خود روی چون بودم،

 ثانیا. ایداده انجام جوانمردی و شهامت نهایت در حال به تا را خود وظیفه اوال تو اردشیر،»

 فامیل پرستیسر باید من از دبع ثالثا شود، تباه نبایستی که داری پیش در ایآینده و هستی جوان

 منزل) حصارک به اکنون هم که دهممی دستور تو به جهت بدین. بگیری عهده به را زاهدی

 از من بگو هاآن به آمدند، تو سراغ به مصدق مامورین اگر و بروی( شمیران در پدرم مسکونی

 تاس مدتی که است مپدر به مربوط شده واقع امری اگر و ندارم اطالعی گونههیچ جریانات این

 .«هستم اطالعبی او از

 رد اشک ریختند،می مغزم به که بود ایگداخته سرب مانند پدرم کلمات. شدم منقلب خیلی

 ماش خون از من خون جان، پدر: »گفتم فشردمی را گلویم بغض که حالی در. زد حلقه چشمانم

 ایدهگرفت پیش که راهی در شما خون ستا قرار اگر. شد نخواهم جدا شما از من. نیست تررنگین

 برداشت من طرف به قدم یک پدرم.« شود آمیخته آن به هم من خون که بهتر چه شود، ریخته

 باز من از وقتی ولی کرد تکرار مرتبه دو بود گفته که را مطالبی خاصی عطوفت و مهربانی با و

: زد یادفر انتظاری غیرقابل و دبلن صدای با و داد حالت تغییر ناگهان شنید، منفی پاسخ هم

 که نفری چند که کرد ادا فریاد با و رسا چنان پدرم را جمله این!« کنممی امر تو به من اردشیر،»
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. ندشد اطاق وارد سراسیمه گرفته در نزاعی اینکه تصور به کردندمی مراقبت را عمارت خارج

 انمتونمی مورد این در متاسفانه: »زدم فریاد بودم، داده دست از را خود اعصاب کنترل که هم من

 نیستم آن توصیف به قادر که عجیبی التهاب و لرزیدمی شدت به بدنم!« کنم اطاعت را شما امر

 سر و شدم شرمنده پدرم مقابل در خود اضطراری گستاخی از ضمنا. کردممی احساس خود در

 قابلم در را پدرم کردم، بلند سر وقتی. خورد امشانه روی دستی بعد ایلحظه. انداختم زیر به

 در و بوسید را صورتم و گرفت آغوش در مرا ببوسم، را ایشان دست خواستم تا. دیدم خودم

 برای یتصمیم تا بنشینید پس خوب بسیار: »گفت بود زده حلقه چشمانش در اشک که حالی

 .«بگیریم خود کار

 

 شد؟ گرفته تصمیماتی چه

 که رینحاض از نفر سه یا دو از غیر به چون نبود، اثربی سایرین روحیه در پدرم و من گفتگوی

 خود آمادگی عموما و کردند صحبت ایکلمه چند یک هر بقیه داشتند، خانوادگی گرفتاری واقعا

 طوس که کوچکی میز پشت پدرم. داشتند اعالم پدرم تصمیمات اجرای و مبارزه ادامه برای را

 ترودز را خود کار برنامه است بهتر نداریم، کافی وقت چون: »گفت و نشست داشت قرار اطاق

.« شویم خارج محل این از هوا، شدن روشن از قبل و بگیریم را خود تصمیم و کنیم مطرح

 مذاکرات نقل از اینجا در من که کردند صحبت به شروع ایستاده جمعی و نشسته ایعده

 اولین. ازمپردمی شد گرفته تاریخی جلسه این رد که تصمیمی ذکر به فقط و کنممی نظرصرف

 بود یک دامک از ندارم خاطر به درست چون ـ گیالنشاه تیمسار یا پدرم پیشنهاد به بنا که تصمیم

 رایب و شود گرفته عکس زیادی مقدار پدرم وزیرینخست فرمان از که بود این شد گرفته ـ

 این و شود فرستاده ترزود چه هر غیره و تیدول موسسات و مجالت و هاروزنامه ادارات، تمام

 پدرم هک بود این شد، گرفته جلسه این در که دیگری تصمیم. گردید محول من عهده به وظیفه

 ما انوادهخ دیرین دوستان از که شمیران در فاطمی مشیرالسلطنه خانم باغ به مقدم آقای اتفاق به

 شهر با باطیارت وسیله که تلفن بر عالوه باغ این چون بروند، رسیدمی نظر به امنی نقطه و هستند
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 قرار یزن گیالنشاه تیمسار. داشت راه شمیران فرعی خیابان دو به طرف دو از بود، نقاط سایر و

 یشاق و مشکل وظیفه خود البته که گیرد عهده به شهر در را ما دوستان رهبری و هدایت شد

 نراقی د،نژاکی یارافشار، آقایان و شد انتظامی ایهدستگاه با تماس مامور فرزانگان سرهنگ. بود

 ینتعی شدند دارعهده هاییماموریت که کسانی و پدرم بین رابط سمت به زاهدی ابوالقاسم و

 و انمبرس تهران در منزلش به را باتمانقلیچ سرلشکر تیمسار من، شد قرار ضمنا و گردیدند

 درمپ شد، ذکر اجمال طور به که تصمیماتی ینا اتخاذ از پس. باشد ما همراه هم نوابی سرهنگ

 ریمدا عهده به که ایوظیفه در یک هر که نمود سفارش و تاکید و کرد صحبت مختصری باز

 فتشری شمال در همایونی اعلیحضرت چون که افزود و دهیم خرج به کامل هوشیاری و مراقبت

 معظم ایبر مخاطراتی اندگرفته پیش در یارانش و مصدق که ایرویه با نیست بعید هیچ دارند،

 صحبت هآنک از پس. بودیم ایستاده همه. کرد اقدام ترزود بایستی جهت بدین گردد، فراهم نیز له

 دارم خاطر به خوب. شدند رهسپار خود ماموریت دنبال به حاضرین یک یک شد، تمام پدرم

 یباتقر آنکه از پس. تگرف پیش در را شهر راه پیاده شب موقع آن در نوری خواجه سرهنگ که

 پدرم اند،نم باقی نوابی سرهنگ و مقدم و گیالنشاه سرتیپ و باتمانقلیچ سرلشکر جز کسی

 هتهی عکس آن روی از بود شده داده که نظری مطابق تا سپرد من دست به را شاهنشاه فرمان

 آقای فاقتا به پدرم نوابی، سرهنگ و باتمانقلیچ سرلشکر و من عزیمت از پس شد قرار و کنیم

 .بروند مشیرالسلطنه آقای باغ طرف به مقدم

 

 خطرناک لحظه

 از پس ما که شدمی روشن داشت هوا تازه و بود شب نیمه از بعد چهار به نزدیک ساعت

 و منشست رل پشت من. شدیم شهر عازم ارتشی جیپ یک با حاضرین، و پدرم با خداحافظی

 قرار یلاتومب عقب قسمت در نوابی سرهنگ و من دست ارکن در باتمانقلیچ سرلشکر تیمسار

 دور زا ونک، راهسه به نرسیده ولی نبود، خبری( پهلوی جاده) شمیران جاده اواسط تا. گرفتند

 لهبالفاص من. اندکرده آراییصف جاده وسط در سرباز ایعده و تانک تعدادی که شدیم متوجه
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 موقع همین در. کردم حرکت شمیران قدیم جاده طرف به داودیه راه از و زدم دور را خیابان

 اهنشاهش فرمان و شویم گرفتار اگر که داشتم یقین چون نمودم، پنهان جیپ تشک زیر را فرمان

 سبتان جاده از کوتاهی مسافت هنوز. برد خواهند بین از را آن قطع طور به بیفتد، هاآن دست به

 دش معلوم. ماست تعقیب در اتومبیلی شدم وجهمت که بود نشده طی داودیه ناهموار و خراب

 متوجه بوده متوقف ونک راهسه در که ایدسته زدیم، دور پهلوی جاده در ما که موقع همان

: تداش اظهار و کرد سر پشت به نگاهی باتمانقلیچ تیمسار. اندکرده تعقیب را ما و اندشده

 نوابی رهنگس.« بکنیم فکر بایستی و اردند ما با زیادی فاصله ماست تعقیب در که اتومبیلی»

 سرعت به من. بدهد پاسخ شد، تیراندازی هاآن طرف از چنانچه که کرد آماده را خود اسلحه

 .آوردم فشار گاز «پدال» روی بود ممکن که آنجا تا و کردم خاموش را هاچراغ و افزوده اتومبیل

 و هاراد جز شب، تاریکی و آورسرسام و عادهالفوق سرعت آن با بینممی کنم،می فکر که حاال

 از گذشت، که ایدقیقه چند. نبود ما حافظ و نگهدار دیگری قدرت هیچ پروردگار مشیت

 ردندک گم را ما اتومبیل هایچراغ کردن خاموش علت به دانمنمی. نشد خبری کنندگانتعقیب

 ظرنصرف ما تعقیب از هاآن که شد سبب بودیم گذشته جان از که ما العادهفوق سرعت یا و

 هب و کردیم طی را داودیه جاده ما و گذشت بخیر ولی بود، خطرناکی لحظه حال هر به. نمایند

 ایدهع ضرابخانه، راهسه در. شدیم سرازیر شهر طرف به و رسیدیم( قدیم جاده) شمیران خیابان

 که هاآن نزدیک. افزودم تومبیلا سرعت به بالفاصله من. بودند ایستاده باشآماده حال به سرباز

 و شدم رد هاآن کنار از آورسرسام سرعت همان با توجه، بدون من ولی. دادند ایست رسیدیم،

 ولی. گذشتیم ترتیب این به هم سوم خوان از. نیامد هاآن دست به تیراندازی برای مجالی شاید

 وجههیچ هب که شدیم مواجه وضعی با رسیدیم،( رادیو فرستنده) پهلوی سیمبی مقابل به وقتی

 مسدود ار خیابان عرض تقریبا یکدیگر کنار در سنگین تانک سه جاده وسط. نبود گریز جای

 خیابان وسط در سنگین مسلسل چهار و کرده احاطه را آن اطراف سرباز ایعده و بودند کرده

. ودندب تیراندازی هآماد هامسلسل پشت در سربازان و بود شده گذاشته کار معینی فاصله به

 او قیافه رد من. شد بدل و رد نگاهی باتمانقلیچ و من بین. کاستم اتومبیل سرعت از اختیاربی
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 دیگری چیز این جز من قیافه در هم او دارم یقین و دیدمنمی دیگری اثر ناامیدی و یاس جز

 اینجا: »فتگ گرفته و خفه صدای با نوابی سرهنگ که بود این شد، ما بین که صحبتی تنها. ندید

 اگر ونچ بود، او با حق.« نداریم قدر و قضا به تسلیم جز ایچاره و نیست باقی فراری راه دیگر

 دسته مانه با شدیممی موفق اگر تازه. دادندنمی ما به بازگشت مجال هااین برگردیم خواستیممی

 آهسته لیخی و رفتیم جلو وردگارپر به توکل با ناچار. گشتیممی مواجه ضرابخانه راهسه مقابل

 او هم وزهن که افسری. کردیم متوقف را جیپ اتومبیل هاتانک از یکی مقابل خیابان کنار آرام و

 کجا از ساعت این در. کنید معرفی را خودتان: »گفت خشکی لحن با و آمد پیش امنشناخته را

 و چباتمانقلی سرلشکر تیمسار. هستم ارتش راننده من: »گفتم «روید؟می کجا به و آییدمی

 و یدکش درهم را هاابرو و افکند پیشانی به چینی مزبور افسر.« برممی شهر به را آجودانشان

 سبک و بدهم گزارش ارتش ستاد به بایستی بدهم حرکت اجازه توانمنمی متاسفانه: »گفت

 ...«کنم تکلیف

 اعتراض ای و جواب منتظر دیگر داشت انیسرو یا یکمی ستوان درجه کنممی فکر که مزبور افسر

 ،شش بالفاصله رفت، خیابان دیگر سمت به رسمی، و خشک جمله آن ادای از پس و نشد ما

 دقایق ینترحساس از یکی. کردند محاصره را ما اتومبیل اطراف دست به تفنگ سرباز نفر هفت

 تانک مقابل در چون ود،ب لحظات همین کنم،نمی فراموش هرگز که روز چند آن در من زندگی

 یرغافلگ این از و دیدیمنمی خود برای گریزی راه و چاره هیچ سربازان آراییصف و مسلسل و

 صلحتم شاید. نبودیم تصمیمی اتخاذ به قادر که بود داده دست ما به حیرتی و بهت چنان شدن

 رد اینکه مثل افسر آن چون بود، او گفته به اعتناییبی و اضطراری خونسردی همین در هم

 ایستاد دهنرسی خیابان سمت آن به هنوز باشد، نشناخته را ما درست تاریکی علت به اول برخورد

 داد ینظام محکم سالم تک ما اتومبیل قدمی دو در و برگشت سپس کرد، مکث کوتاهی مدت و

 خود یاج به که داد دستور هاسرباز دست اشاره با بعد و «.بفرمایید: »گفت بلند صدای به و

 مانه با من و کرد تشکر او از دست حرکت با باتمانقلیچ. نشوند ما حرکت مانع و برگردند
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 از کیی کنار از زحمت به و کردم روشن را اتومبیل حیرت و بهت بگویم بهتر یا و خونسردی

 .شدیم شهرم روانه و گذشتم هاتانک

 آورراباضط و طوالنی خیلی ما نظر به نکشید طول دقیقه چند از بیش شاید که ما برخورد این

 وجبم دیگری مسئله یا و کرد رفتاری چنین ما شناختن اثر بر افسر آن دانمنمی هم هنوز و بود

 چون بدون نبود افسر آن غیرت و جوانمردی اگر که کنممی اذعان حال هر به شد، او عمل این

 نتظارا در دیگری سرنوشت مسلم قدر هشاهنشا فرمان دادن دست از با و بودیم گرفتار ما چرا و

 و اختمنشن را شرافتمند افسر این بعدا که متاسفم چقدر کردم اشاره قبال که طورهمان و بود ما

 .است نشده میسر برایم او شناسایی هم حال به تا

 1 یا نیم و ۲ ساعت تقریبا و نیامد پیش ایمخاطره دیگر شهر تا گذشتیم که خوان این از باری

 رفتمگ تصمیم خود و رساندم هایشانمنزل به را همراهان یکایک. رسیدیم شهر به که بود صبح

 آنجا در ما دوستان از ایعده که دانستممی چون بروم شاهیشاهرخ هرمز مهندس آقای منزل به

 انتهای شاهرضا، خیابان در شاهیشاهرخ مهندس منزل. باشندمی کار نتیجه منتظر و جمعند

 .است شده واقع دادگر انوشیروان دبیرستان شرقی خیابان

 شمشچ تا. کرد باز برویم را در شاهیشاهرخ خود و نشدم معطل زیاد منزل مقابل در خوشبختانه

 تا نباشد انخیاب در اتومبیل که کنند باز را گاراژ در بده دستور چیز هر از قبل گفتم افتاد من به

 کرده نهانپ جیپ تشک زیر در که بود فرمان متوجه من فکر تمام چون کنیم؛ صحبت هم با بعدا

 فوری. گیردمی جای آن در اتومبیل سه الاقل که دارد بزرگی گاراژ شاهیشاهرخ منزل. بودم

 نم. بستیم را خیابان سمت در. بردم آن داخل به را اتومبیل من و کرد باز را گاراژ در خودش

 وارد شدمی باز حیاط به که دری از و برداشتم جیپ تشک زیر از را پدرم وزیرینخست فرمان

 قصاد آقایان شاهیشاهرخ مهندس جز به. رفتیم دوم طبقه هایاطاق از یکی به و شدیم عمارت

 اطرخ به را نامشان االن که دیگر نفر دو یکی و بهرامی تقی زاهدی، ابوالقاسم مهندس نراقی،

 رایب اختصار طور به بود گذشته ساعت آن تا قبل بش اول از که را آنچه من. بودند آنجا ندارم

 فرمان زا عکسبرداری وسایل بایستی فعال پدرم دستور طبق گفتم و کردم تشریح حاضرین



24 

 

 ونچ من و کرد تقبل را کار این انجام اشتیاق با شاهیشاهرخ مهندس. کنیم فراهم را شاهنشاه

 بود داده روی لحظه آن تا که ونیگوناگ حوادث و ساعته 8۲ خوابیبی و بودم خسته خیلی

 شاهیشاهرخ خواب اطاق به استراحتی مختصر امید به بود، کرده ناراحت و کوفته را اعصابم

 افکار و نیامد چشمم به خواب کردم چه هر ولی افتادم تختخواب روی لباس و کفش با و رفتم

 سراغ به و برخاستم ناچار .دادنمی استراحت و آسایش مجال بود کرده پر را مغزم که گوناگونی

 نزلم تلفن زنگ صدای موقع همین در. رفتم بودند گفتگو مشغول مجاور اطاق در که سایرین

 .رسید گوش به

 رداشتب را گوشی شاهیشاهرخ. کندمی تلفن کسی چه زودی این به صبح که شدیم متعجب همه

 ونسردخ خیلی. شناختم را پدرم یصدا فوری. داد من دست به را تلفن کوتاهی، مکالمه از پس و

 هب و اندبوده نگران من برای شهر، به ما عزیمت از بعد که شد معلوم. کردندمی صحبت آرام و

 .اندشده من کردن پیدا به موفق تا اندکرده تلفن هم دیگر محل چند

 

 فرمان عکس

 شنوندگان ارب یک دقیقه پنج هر صبح هبرنام آغاز از رادیو گوینده چون بودیم، رادیو خبر منتظر ما

 که بود روشن ما برای. کنند توجه صبح ۷ ساعت در دولت مهم اعالمیه به که کردمی دعوت را

 نوانع چگونه را جریان بدانیم خواستیممی منتهی بود، خواهد دیشب واقعه درباره دولت اعالمیه

 چنین اظهار جرات یا کرد خواهند آن از اطاعت عدم و شاهنشاه فرمان به ایاشاره آیا. کنندمی

 .ندارند را مطلبی

 فرمان به ایاشاره ابدا ولی. شد خوانده رادیو در دولت اعالمیه و رسید فرا ۷ ساعت باالخره

 انتظار هم این جز و نمودند عنوان رادیو در نظامی کودتای یک عنوان به را جریان و نکردند

 الدنب را خودمان برنامه و شدیم کار مشغول بالفاصله ما جهت بدین. رفتنمی هاآن از دیگری

 سمهند لذا است، میسر منزل در فرمان متن روی از عکس تهیه رسید نظرمان به ابتدا. کردیم
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 از پس اام. گرفتیم عکس نسخه چند داشت که دقیقی دوربین با و شد کار مشغول شاهیشاهرخ

 وسایل و تردقیق دستگاه با و نیست خوانا عکس در فرمان خط شد معلوم آن، چاپ و فیلم ظهور

 لاص این روی. کنیم عملی را خود منظور بایستی عکس چاپ و فیلم ظهور لحاظ از مجهزتری

 به مراجعه با و بروند کار این دنبال زاهدی ابوالقاسم مهندس و شاهیشاهرخ مهندس شد قرار

 به را فرمان عین من. کنند تهیه الزم دتعدا به را فرمان عکس اطمینان، مورد عکاسخانه یک

 ابوالقاسم مهندس اتفاق به صبح نیم و هشت ساعت مقارن او و دادم شاهیشاهرخ مهندس

. بودم هاآن اقدامات نتیجه منتظر من و شدند خارج منزل از خود ماموریت انجام برای زاهدی

 .است حاضر ظهر تا نیم و یازده برای هاعکس که دادند اطالع من به ده ساعت نزدیک

 

 مصاحبه مقدمات

 و نمک تکلیف کسب و دهم گزارش پدرم به را جریان دانستم الزم رسید، من به که اطالع این

 اینکه به معل با و بروم پدرم دیدار به شخصا گرفتم تصمیم نبود مصلحت تلفنی مذاکره چون

 اریارافش آقای اتفاق به الوصفمع نبود، مخاطره از خالی من برای روز وقت آن در منزل از خروج

 که( الساداتملوک خانم) فاطمی مشیر خانم منزل طرف به و شدیم خارج شاهیشاهرخ منزل از

 دارد رارق قیطریه جاده به نرسیده شمیران قدیم جاده در و بود رفته آنجا به پدرم گذشته شب

 به عادی چندان هم وضع و بود غشلو تقریبا هاخیابان و نشستم رل پشت من. کردیم حرکت

 .دیمرسی پدرم اقامت محل به ایمخاطره گونههیچ با برخورد بدون ما الوصفمع. رسیدنمی نظر

 پدرم اب و بودند رسیده آنجا به ما از ترزود دقیقه چند فرزانگان سرهنگ و گیالنشاه سرتیپ

 یشنهادپ به بنا و رساندم پدرم اطالع به را فرمان از عکس تهیه جریان من. بودند گفتگو مشغول

 و شود داده ایمصاحبه ترتیب خارجی مخبرین و داخلی جراید خبرنگاران با شد قرار ایشان

 و رانای مردم اطالع به هاآن وسیله به پدرم نام به وزیرینخست فرمان صدور یعنی امر حقیقت

 موقع آن در چون و شد مختصری مذاکره پیشنهاد این اطراف در. برسد خارجی کشورهای

 و دار اب ارتباط لحاظ از هاآن وضع طرف یک از و نداشتیم داخلی خبرنگاران تمام به دسترسی
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 آن ازانتیکه که ارعابی و وحشت حالت دیگر طرف از و نبود روشن ما برای مصدق دکتر دسته

 این انتشار از طعق طور به که دادمی نشان بودند آورده وجود به مطبوعات دستگاه در هاروز

 نمخبری با فقط گرفتیم تصمیم جهت بدین کرد، خواهند جلوگیری هاروزنامه در مصاحبه

 و کرد انشاء را مطالبی پدرم نظر این روی. بشود مصاحبه ایدورافتاده نقطه در هم آن خارجی

 تنم اصطالح به و کردند یادداشت گیالنشاه تیمسار یا یارافشار آقای ندارم خاطر به درست

 .شد تهیه مختصر و کوتاه خیلی مصاحبه

 خروج باز ولی آورد، عمل به خارجی خبرنگاران با را مصاحبه این شخصا داشت میل پدرم

 رینمخب با پدرم طرف از نمایندگی به شد قرار. ندانستیم مصلحت اقامتگاهشان از را ایشان

 جریان این در اگر و دهم ارائه اهآن به را همایونی اعلیحضرت فرمان و کنم مصاحبه خارجی

 .بود خواهد محفوظ ماست اقدامات کنندهاداره و اصلی سنگر که پدرم باز شدم هم گرفتار

 عفرانیهز خیابان باالی از و ایستدورافتاده نقطه یک که را «ولنجک» هایتپه مصاحبه محل برای

 با تنگرف تماس منظور به شد رارق. کردیم تعیین پیچدمی کوه دامنه و مغرب طرف به شمیران

 .ندکرد موافقت نظر این با هم پدرم. بیاییم شهر به یارافشار آقای و من خارجی، خبرنگاران

 مخبرین با محلی چه از و وسیله چه به که کردیممی مشورت راه بین در و شدیم شهر عازم ما

 کار دفتر خصوص به و معندج هتل پارک در غالبا که دانستممی چون بگیریم؟ تماس خارجی

 خبرگزاری خبرنگار با. باشدمی هتل همین در یونایتدپرس و آسوشیتدپرس مخبرین

. داشتم ریبیشت اعتماد و آشنایی بودم همکالس او با آمریکا در تحصیل هنگام که آسوشیتدپرس

 .بگذاریم را مصاحبه قرار و کنیم تلفن هتل پارک به مطمئنی محل از که رسید نظرم به

 علیف نماینده) حکمت سعید دکتر آقای مطب در را تلفنی مذاکره این انجام برای محل بهترین

 تقیمامس جهت همین به. دادم تشخیص بود ما وفادار و صدیق دوستان از که( ملی شورای مجلس

 مقابل هایخیابان از یکی یا فروردین خیابان در نیست خاطرم به درست االن که ایشان مطب به

 .رفتیم داشت، قرار دانشگاه
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 اشخص و کرد موافقت ما نظر با خویش ذاتی روییخوش با امر جریان از اطالع از پس دکتر

 شدم موفق نم و بود آنجا در آسوشیتدپرس خبرنگار خوشبختانه. گرفت را هتل پارک تلفن نمره

 ساعت 8۲ حوادث درباره گفتم و کردم معرفی را خودم انگلیسی زبان به ابتدا. کنم صحبت او با

 باشید مایل اگر و بگذارم شما اختیار در مهمی و جالب اطالعات خواهممی آن علل و اخیر

. کنیم مالقات یکدیگر با که کنید تعیین را محلی و دهید اطالع خود همکاران سایر به توانیدمی

 مکارانشه سایر و او که شد این ما قرار و پذیرفت مرا پیشنهاد اشتیاق کمال با مزبور خبرنگار

 اتمشخص و شماره. باشند ما فرستاده منتظر آبادیوسف چهارراه در بعدازظهر ساعت نیم برای

 اتوبوس اهایستگ از ترباال قدم چند اتومبیل این که گفتم و دادم او به را یارافشار آقای اتومبیل

 .کند تانهنماییرا من اقامت محل به تا بود خواهد شما منتظر آبادیوسف چهارراه

 مطابق و بود نمانده ظهر به دقیقه چند از بیش شدیم خارج که حکمت سعید دکتر مطب از

 تمام یبایستمی فرمان عکس تهیه یعنی او، کار قاعدتا داشتیم شاهیشاهرخ مهندس با که قراری

 شد علومم و یمآمد شاهیشاهرخ منزل به مستقیما یارافشار آقای اتفاق به جهت بدین باشد، شده

 نزلم به کرده چاپ نسخه سیصد دویست، قریب که فرمان هایعکس با است دقیقه چند او که

 با رفتیم عمارت دوم طبقه به فرمان هایعکس مشاهده برای وقتی اما است، نموده مراجعت

 قبل ار هاعکس داشته که شتابی و عجله اثر بر شاهیشاهرخ مهندس: شدیم مواجه جالبی منظره

 و کرده جدا هم از یکی یکی حاال و آورده منزل به خود با شود خشک عکاسخانه در اینکه از

 .بود کرده پهن فرش روی هم به متصل اطاق دو کف

  

 ولنجک هایتپه سوی به

 صندوق یک در و کردیم آوریجمع اطاق کف از شد خشک آنکه از پس را فرمان هایعکس

 اب که قراری مطابق. شدیم حرکت آماده و برداشتم من را آن نسخه چند فقط و دادیم قرار آهنی

 به ارجیخ خبرنگاران راهنمایی برای یارافشار آقای بایستیمی داشتیم آسوشیتدپرس خبرنگار

 .برود گاهوعده
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 عالقمندی و جدیت نهایت با و صادقانه و صمیمانه ما مبارزات دوره تمام در یارافشار گرچه

 خصوص به ماموریت این انجام در که کنممی اعتراف ولی داشتمی بر گام همه دوشادوش

 با خارجی خبرنگاران که نبود بعید هیچ زیرا داد، خرج به ایالعادهفوق رشادت و شهامت

 جریان آمد،می وارد هاآن به مصدق عمال طرف از هاروز آن در که فشارهایی و تهدیدات

 سراغ به که را شخصی مصدق دکتر مامورین و باشند رسانده هاآن اطالع به مرا مذاکرات

 بدین. ددهن قرار عذاب و شکنجه تحت ما به یافتن دست برای و کنند توقیف آمدمی خبرنگاران

 جریانات آن در یارافشار آقای هایماموریت ترینخطرناک از یکی گویممی که است جهت

 نگرانی و واهمه گونههیچ بدون لحظه آن در لوصفامع. بود خبرنگاران هدایت و راهنمایی همین

 منزل از ماموریت انجام برای و کرد روبوسی و خداحافظی ما با خود همیشگی لبخند با

 .شد خارج شاهیشاهرخ

 و سر از ولی. شدم داشتیم که مقصدی طرف به حرکت آماده هم من یارافشار رفتن از بعد

 در هاایتوده و روزی آن هایدسته و دار شدمی معلوم درسیمی گوش به خیابان از که صدایی

 ولی نیست خطر از خالی وضعی چنین با هاخیابان از عبور بنابراین. اندافتاده راه به هاخیابان

 نظر ادلتب از پس. باشم حاضر ولنجک هایتپه در یارافشار از قبل من بایستیمی بود، چه چاره

 سایر از رتمحفوظ تقریبا که شاهیشاهرخ رنگ قرمز فُرد اتومبیل با من اول شد قرار حاضرین با

 اتومبیل با یمعین فاصله با شاهیشاهرخ بعد و کنم حرکت داشتیم اختیار در که بود هاییاتومبیل

 بیوک ومبیلات با نیز سهرابی تقی و زاهدی ابوالقاسم و بیاید من دنبال به خودش چوبی اطاق فُرد

 در و نباشیم تنها الاقل آمد پیش خطری اگر تا کنند حرکت شاهیهرخشا سر پشت سهرابی

 انندبرس رفقا سایر و پدرم اطالع به را جریان هستند من مراقب سر پشت در که کسانی ضمن

 دبو گذاشته اختیارم در پدرم که را کمری اسلحه دو من. نشود حاصل ایوقفه هاآن کار در که

 ایاسلحه کدام هر نیز زاهدی ابوالقاسم و شاهیشاهرخ. داشتمبر خود با و نموده گذاریفشنگ

 دیسفی پیراهن هاروز آن معمول طبق که حالی در همه. بود هاآن برای دفاعی وسیله که داشتند

 سبتان جمعیت با را خود شدم، شاهرضا خیابان وارد وقتی من. شدیم مقصد روانه داشتیم تن به
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 عبور که طوری به دیدم، روبرو رفتمی فردوسی میدان طرف به پهلوی چهارراه از که زیادی

 عینکم و شدم پیاده داشتم، نگاه ایگوشه در را اتومبیل ناچار. نمودمی مشکل خیابان از اتومبیل

 بیست ده، حدود در حتی و شدم جماعت همرنگ ایدقیقه چند خدا امید به و زدم چشم به را

 کم دند،ش دور اتومبیل از مسافتی آنکه از پس و افتادم راه هب رفتندمی که جهتی در هاآن با متر

 ولی ادمافت راه به مقصد طرف به و بازگشتم اتومبیل طرف به و شده خارج جمعیت صف از کم

 و شاهیشاهرخ هایاتومبیل با را خودم اتومبیل بار دو احتیاط لحاظ از مقصد، به رسیدن تا

 هنوز لیو رسیدم، ولنجک هایتپه به که بود عدازظهرب یک ساعت تقریبا و کردم عوض سهرابی

 .نبود خبری خبرنگاران و یارافشار از

 

 شد انجام مصاحبه

 دور زا سهرابی و زاهدی ابوالقاسم اتومبیل آن سر پشت و شاهیشاهرخ اتومبیل بعد ایلحظه

 نگران یارافشار تاخیر زا هم هاآن. گردیدند متوقف متری سیصد دویست، فاصله در و شد نمایان

 ود،ب نقطه آن در ما اجتماع و هم نزدیکی در هااتومبیل توقف از بیشتر من نگرانی ولی بودند

 این شکبی و شدمی افزوده جمعیت و هااتومبیل تعداد بر خبرنگاران و یارافشار رسیدن با چون

 یطور بودیم کرده فتوق ما که محلی موقعیت. شدمی رهگذران نظر جلب وسیله خود، صحنه

 اهر ولنجک جاده ابتدای به خاکی متروکه باریک جاده دو وسیله به طرف دو از فقط که بود

. تنداش ایمخاطره ما برای که بود بلندی هایتپه به منتهی هم آن مغرب و شمال سمت و داشت

 بتدایا به ارندد اختیار در که اتومبیلی با زاهدی ابوالقاسم و شاهیشاهرخ شد قرار لحاظ بدین

 ام تعقیب به کسانی اگر هم و شود کاسته محل آن در ما جمعیت از هم که بروند جاده دو این

 عیینت هاآن برای که محلی سمت به هنوز نفر دو این. سازند مطلع را ما بتوانند قبال هاآن آمدند،

 همراه. مدآ پیش ما طرف به و شد نمایان جاده پیچ از یارافشار اتومبیل که بودند نرفته بود شده

 ییک ورودشان تاخیر علت شد معلوم و بودند خارجی خبرنگاران از نفر سه فقط یارافشار

 یعنی ه،گرفت پیش را ما رویه همان احتیاط نظر از هم یارافشار آنکه دیگر و بود هاخیابان شلوغی
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 به ورود تا( ام منسوبان از یکی) نایبی اهللحبیب و نراقی صادق آقایان هایاتومبیل از استفاده با

 .است کرده عوض را خبرنگاران حامل اتومبیل راه بین در بار سه محل آن

 دو با آنجا رد و داشتم قبلی آشنایی آسوشیتدپرس خبرنگار با من کردم اشاره قبال که طوری به

. شدم انآش بود دیگری خبرگزاری مخبر دیگری و یونایتدپرس خبرنگار یکی که دیگری نفر

 احبهمص متن بعد و کردم تشکر بودند آمده محل آن به و پذیرفته را ما دعوت اینکه از نخست

 انتصاب مورد در را شاهنشاه فرمان عکس و کردم ترجمه هاآن برای انگلیسی زبان به را پدرم

 نومضم ولی نیست خاطرم به مصاحبه عبارات عین االن. دادم ارائه هاآن به پدرم وزیرینخست

 نونقا مطابق و شودمی اداره سلطنتی مشروطه حکومت سیستم با ما مملکت که بود این آن

 هب است، پادشاه شخص با آن وزیرنخست نصب و عزل حق ما فعلی رژیم و کشور اساسی

 دقمص دکتر دست به ملی شورای و سنا مجلسین یعنی ما پارلمان حاضر حال در که خصوص

 انونیق اختیارات از استفاده و اساسی قانون استناد به ما پادشاه اعلیحضرت و شده منحل عمال

 صادر سمت این به را پدرم انتصاب و وزیرینخست از را مصدق دکتر عزل فرمان خودشان

 روز عنیی فرمان ابالغ تاریخ از زاهدی اهللفضل سرلشکر پدرم فرمان، این موجب به و اندفرموده

 به مصدق دکتر آقای و باشدمی کشور این قانونی وزیرستنخ 1998 سال ماه مرداد 8۲ شنبه

 فعال هک اعمالی با قانون برابر در و سمت فاقد مذکور تاریخ از شاهنشاه فرمان از سرپیچی علت

 و یاساس قانون علیه قیام و کودتا توانمی را او کنونی رویه و است یاغی و متمرد دهدمی انجام

 و دباشمی پدرم حقیقی وزیرنخست همایونی، مبارک فرمان به بنا چون دانست، مملکت رژیم

 و ودب روز آن مصاحبه مضمون این البته. شودمی ارائه آن عکس که است فرمانی همین آن دلیل

 .ودب همین مضمون و مفاد ولی باشد، مغایر قدری بود شده تهیه که یادداشتی اصل با شاید

 به کی هر آنکه جالب نکته و بودند دوخته من دهان به شمچ فراوان اشتیاق و ولع با خبرنگاران

 یرو و آورده همراه خود با تحریری ماشین داشت خواهم مفصلی توضیحات من اینکه تصور

 صحبت. ردندکمی ماشین عجله نهایت با گفتممی انگلیسی زبان به من آنچه و بودند نشسته زمین

 توانمی را شما پدر کجاست؟ اینجا: کردند پیچ السؤ ما خبرنگاران معمول طبق شد تمام که من
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 هچ شد؟ ابالغ شما پدر به چگونه فرمان دارید؟ خبر چه همایونی اعلیحضرت از کرد؟ مالقات

 االخرهب. بود کرده کالفه مرا دار و گیر آن در واقعا که... علیهذا قس و دارید؟ آینده برای اینقشه

 ؤاالتس به بتوانم حاال که نبود من طرف از رسیده آقایان طالعا به اینجا در آنچه: »گفتم هاآن به

 درسی آقایان نظر به که ایمصاحبه و بودم اخبار این گزارش واسطه من بلکه دهم، جواب شما

 و کردند خودداری محل این در حضور از جهاتی به که باشدمی پدرم زاهدی سرلشکر طرف از

 سید،ر اینجا به که مطالب.« دانمنمی شما سؤاالت به نداد پاسخ برای صالح را خودم جهت بدین

 به دست زدن برهم چشم یک در هاآن از یکی و پریدند خود جای از ایترقه مثل نفر سه هر

 آورده تدس به گنجی یافتن خبر که کسانی مانند سه هر سپس و بوسید مرا و انداخت من گردن

 یارافشار هب خطاب آسوشیتدپرس خبرنگار و دندز بغل زیر به را تحریر ماشین هایجعبه باشند

 تدس معطلی بدون و «برسان شهر به ترزود را ما. هستیم کجا در االن دانیمنمی که ما: »گفت

 از یارافشار لاتومبی بعد دقیقه دو. رفتند پایین تپه سراشیبی از دو حال در و گرفته را یارافشار

 به برخ این رسانیدن در نفر سه این حقا. شد رازیرس شهر و زعفرانیه طرف به ولنجک جاده پیچ

 این خبر عصر روز همان که طوری به دادند خرج به ایالعادهفوق سرعت خود خبرگزاری مرکز

 خبرنگار قول از درشت حروف با اطالعات روزنامه اول صفحه در روز اخبار ضمن مصاحبه

 .شد چاپ آسوشیتدپرس

 

 مذاکره جلسه کی به مصاحبه جلسه یک از

 از مراجعت، موقع در. شدیم شهر عازم ولنجک هایتپه از که بود بعدازظهر دو نزدیک ساعت

 العادهوقف گرمای اثر بر کردم، عوض شاهیشاهرخ اتومبیل با را خود اتومبیل هم باز احتیاط لحاظ

 ویپهل جاده وارد زعفرانیه خیابان از وقتی جهت بدین بود، داده دست من به شدیدی عطش هوا

 باشد میسر راگ و بیاشامم آبی آنجا در تا پیچیدم تجریش میدان طرف به یعنی باال سمت به شدم،

 اشتندد نظر تحت بیشتر را پهلوی جاده مصدق مامورین چون بیایم، شهر طرف به قدیم جاده از

 دانمی به نزدیک ولی کنم، دیدن بود فاطمی مشیر خانم منزل در که پدرم از راه سر در ضمنا و
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 موضع تانک چند پهلوی جاده اطراف و سعدآباد خیابان دهانه در که کردم مشاهده تجریش

 زنده و فریاد و داد مشغول ایعده میدان محوطه در و هستند حرکت در سرباز ایعده و گرفته

 رفط به تسرع به پهلوی جاده از مرتبه دو و کردم کج را خود راه لذا. باشندمی باد مرده و باد

 مستقیما پرواییبی و احتیاطیبی کمال با گرسنگی، و خوابیبی و خستگی فرط از و آمدم شهر

 پیوسته هک محلی یعنی پدرم، شهری منزل دیوار به دیوار آبادولی خیابان در یارافشار آقای منزل به

 حال همین در. دمافتا بیهوشی و اغما حالت به هااطاق از یکی در و رفتم بود مامورین نظر تحت

 چند .نداشتم او از خبری موقع آن تا و بود آورده شهر به را خبرنگاران که بودم یارافشار نگران

 و دهز دریا به دل نیز او شد معلوم و آمد منزل به هم یارافشار که بود نگذشته من ورود از دقیقه

 در فخانهتلگرا به مستقیما را رانخبرنگا بودند انداخته راه به هاخیابان در که جنجالی و هیاهو با

 .است آمده منزل به یکسر آنجا از و برده باد زنده و باد مرده کانون یعنی سپه میدان

 که یغذای جهت این به و بودند شمیران در تابستان ایام مناسبت به یارافشار هایبچه و خانم

 ابب محل بودن صدا و سربی عوض در ولی شد،نمی پیدا بکند را ما ساعته 1۶ گرسنگی جبران

 بعدازظهر نیم و 1 یا 1 ساعت. بکنیم استراحتی مختصر توانستیم ساعت 8۲ از پس و بود ما طبع

 نگمیتی گفتمی داده، ما به اطالعاتی شهر وضع از و آمد ما سراغ به نراقی صادق آقای که بود

 را مردم ورادی وسیله به هاانخیاب در بسیار بلندگوهای با وقت اول صبح از که بهارستان میدان

 باز را خود مشت کامال هاسخنران و برپاست اکنون هم بودند کرده آن در حضور به دعوت

 گیریختبهم و آشفتگی یک اصوال و اندداده تشکیل هاایتوده را اصلی اجتماع ولی کردند،

 ت،اس مسلم نچهآ ولی کرده ساز خاصی نغمه دسته هر و است حکمفرما شئون تمام در عجیبی

 سابح نشود عاجلی فکر اگر و خوردمی چشم به سایرین از بیش هاایتوده کارگردانی و ابتکار

 برای هاایتوده. نیستند کاری به قادر هم او دسته و دار و مصدق دکتر و است پاک مملکت

 یسرکوب جای به هم مامورین و هستند تقال در سخت خودشان تسلط و اوضاع کردن واژگون

 با هم هاایتوده و کندمی آن و این کردن زندانی و گرفتن مصروف را خودشان هم تمام هاآن
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 وریجمه حکومت تشکیل و هاخیابان گذارینام مشغول مو قلم یک و زدهآب سرخ گل پیت یک

 .هستند دمکراتیک

 برای که هدیزا ابوالقاسم مهندس که داشت ادامه روز جریانات و حوادث درباره ما گفتگوی

 و من که آورد پیغام ایشان طرف از و شد وارد بود رفته پدرم نزد ظهر مصاحبه گزارش دادن

 حضور با که ایجلسه در و برویم افشار سیف آقای منزل به بعدازظهر ۶ ساعت برای یارافشار

 .کنیم شرکت شودمی تشکیل پدرم

 از ار ایشان عبور و بردمی بسر که محلی از را پدرم خروج چون شدم، نگران تصمیم این از من

 و دانستمنمی مصلحت وجههیچ به بعدازظهر ۶ ساعت در هم آن شهر، جنجال پر هایخیابان

 منزل هایتلفن تمام اینکه به علم با فکر این روی. آید پیش ایمخاطره که دادممی کلی احتمال

 برداشتم ار یارافشار منزل تلفن محابایب است شده قطع حتی و گرفته قرار کنترل تحت ما اقوام

 این ردمک فراموش راستی. شدم مذاکره مشغول ایشان با و گرفتم را پدرم اقامتگاه تلفن شماره و

 بیشتر و داشتیم مستعاری نام تلفنی مذاکرات برای ما از یک هر ایام آن در که دهم تذکر را نکته

 ام مقصود درک به موفق شناسنا اشخاص رهمذاک هنگام و بود مبهم و پیچیده ما گفتگوهای

 اغب از ایشان خروج و پدرم تصمیم به نسبت من تلفنی تماس این در حال هر به. شدندنمی

 خدمت تا بدهند اجازه باشد فوری امر اگر کردم پیشنهاد و نمودم نگرانی اظهار فاطمی مشیر

 بعدازظهر ۶ ساعت مقارن ناچار هب و کردند رد مرا نظر کوتاه جمله چند در ولی برسیم، ایشان

 .رفتیم افشار سیف آقای منزل به یارافشار آقای اتفاق به
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 بود مصدق عزل فرمان از مردم اطالع ما هدف
 

 ۲ – زاهدی اردشیر خاطرات

 
 

 تاریخی جلسه

 است عواق بهار خیابان در باشدمی پدرم قدیم دوستان و منسوبان از که افشار سیف آقای منزل

 جاآن فرزانگان سرهنگ آقای شدیم ایشان منزل وارد ما وقتی. است آرامی و دنج محل حدی ات و

 و خلوت اطاق چون است، داشته را ما انتظار قبال صاحبخانه که دادمی نشان امر ظاهر و بود

 یالنشاهگ تیمسار ما ورود از بعد دقیقه چند و بودند گرفته نظر در جلسه این برای را ایدورافتاده

 قرار نیم و ۶ ساعت برای( است پدرم مقصود) تیمسار گفت و آمد آنجا به سیویل لباس با نیز

 در والاح و اوضاع این با: »کردم سؤال گیالنشاه از. بیاورند تشریف نژادکی اتومبیل با است

 مسارتی: »گفت و کرد اطالعیبی اظهار تقریبا هم او «داشت؟ خواهیم مذاکراتی چه امشب جلسه

 .«باشیم اینجا در نیم و ۶ ساعت تا که دادند پیغام من به رابطین از یکی وسیله به

 لوارش و رنگ کرم باز یقه پیراهن یک که حالی در پدرم که بود بعدازظهر نیم و ۶ ساعت درست

 که طاقیا در همه بالفاصله. شد وارد داشت چشم به بزرگی آفتابی عینک و بود پوشیده نظامی
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: زا بودند عبارت داشتند شرکت جلسه این در که کسانی. شدیم جمع بودند کرده آماده قبال

 چند البته. نم و نراقی صادق یارافشار، پرویز فرزانگان، سرهنگ گیالنشاه، سرتیپ تیمسار پدرم،

 و زاهدی ابوالقاسم مهندس و شاهیشاهرخ مهندس جمله از اقوام و دوستان از دیگر نفر

 هایخیابان و خارج مراقبت بیشتر که داشتند حضور افشار سیف آقای نزلم در نایبی اهللحبیب

 افسران آقایان از ایعده برای پدرم طرف از لزوم مواقع در و بودند دارعهده را منزل اطراف

 کسب خارج زا اطالعاتی و اخبار و بردندمی پیغام بختیشاه سپهبد تیمسار خصوص به بازنشسته

 اطرافیان اقدامات و خارج وقایع جریان در کامال ما که طوری به نمودند،می مراجعت و کردندمی

 سبک مامورین قدرت نشانه و نمونه عنوان به کنممی خیال. بودیم او مامورین فعالیت و مصدق

 گیریدست از بعد دقیقه بیست مدت که بگویم است کافی قدر همین خودمان اطالعات و اخبار

 تاسف باباس البته که شدیم مطلع او توقیف از جلسه همین در ما ،باتمانقلیچ سرلشکر تیمسار

 .شد ما همه

 یتصمیمات نظر از اجتماع این و انجامید طول به تمام ساعت شش تاریخی جلسه این مذاکرات

 رمپد اراده و تصمیم از اینشانه حال عین در و بود ایام آن در ما جلسات ترینمهم شد اتخاذ که

 دتم جلسه ابتدای در. بود آن در کنندگانشرکت شائبهبی همکاری و صمیمیت و وفاداری و

 شد تصحب هاایتوده فعالیت و بهارستان میدان میتینگ و روز حوادث و وقایع درباره کوتاهی

 و گرفت دست به را سخن رشته پدرم بعد و کرد بیان داشت اطالعی زمینه این در کس هر و

 مسبوق داده رخ حال به تا گذشته شب نیمه از که وقایعی از آقایان ههم کنممی فکر: »گفت چنین

 همین مه الهی مشیت شاید. نیست هاآن کردن بازگو به احتیاجی کوتاه فاصله این در و باشند

 رارق آزمایش بوته در من عقیده به یا و ترخطرناک مرحله در ما، و آید پیش حوادث این که بود

 به خدمت و شاهنشاه فرمان اجرای در و اندمانده وفادار خود وگندس به که کسانی تا گیریم

 که نفری چند ما است مسلم آنچه. گردند مشخص هستند جانبازی و فداکاری آماده مملکت

 خود قسم به دارند صمیمانه همکاری ما با خارج در که ایعده و ایمآمده گرد اینجا در االن

 ریفداکا و مجاهدت از. هستند مملکت و شاه برابر در هوظیف ادای برای حاضر و بوده پایبند
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 اب داشتید عهده به که را وظایفی الحق و دارم اطالع حال به تا گذشته شب از شما یک یک

 .ایدداده انجام رشادت

 شخصا من هک گفتم بودیم جمع بیشتری عده که فرزانگان منزل در نصیری، توقیف از پس دیشب

 رایب خونم قطره آخرین تا و روممی پیش دارم قدرت که آنجایی تا امتهگرف پیش که راهی در

 در اگر و کرد خواهم ایستادگی بازیشب خیمه ازین وطنم نجات و مملکت رئیس امر اجرای

 احساس االن و بود خواهم مفتخر و سربلند اعقابم و کسان نزد الاقل دادم، جان هم راه این

 واقع در و کنید همکاری من با راه این در جوانمردی نهایت اب دارید میل هم شما که کنممی

 سعی تمام یا و مبنشینی نبایستی ما بنابراین. نیست نفر چند شما با من افکار و روحیه میان فرقی

 به را مملکت سرنوشت و داریم نگه دور مصدق مامورین چنگال از را خود که باشد این ما

 و کرد رااج کشید، نقشۀ کرد، فکر مصمم و قوی روحیه یک اب باید. بسپاریم قدر و قضا دست

 حال فراخور به که کرد ادعا بتوان و آمد نایل مقصود به تا داد نشان گذشتگی خود از و شهامت

 .ایمداده انجام خدمتی خود

 و سخت شرایط در انسان اگر که بود این حال به تا سربازی زندگی اوان این از من اعتقاد چون

 اال و کند خدمتگزاری ادعای تواندمی بردارد مملکت نفع به قدمی توانست خطرناک و واردش

. تنیس فداکاری دلیل خدمتگزاری امکانات تمام داشتن دست در با و معمولی و عادی وضع در

 دور شما از را ناامیدی و یاس روح خواستم کلمه چند همین ذکر با اول وهله در که بود این

 به یمباش داشته منظمی و عاقالنه برنامه و باشیم خونسرد و هوشیار اگر که دهم ناطمینا و کنم

 ندهبراز و شایسته دودلی و تردیدی و ناامیدی و وحشت ما برای و شد خواهیم موفق قطع طور

 .نیست

 میتینگ ناطقین هایکشیعربده از بعد، و شنیدم، رادیو از را مصدق عمال اعالمیه که امروز من

 امیدوار دارم پیش در که اینقشه و خود آینده به بیشتر کردم پیدا اطالع بهارستان میدان دازظهربع

 رب خودشان خیال به که تسلطی و قدرت تمام با جماعت این اینکه برای چرا؟ دانیدمی. شدم

 رپیچیس شاه فرمان از ما بگویند مردم به که نداشتند را این شهامت دارند، مملکتی تشکیالت
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 و دستگیر را عاملین ما و شده کودتا ما علیه که بود این هاآن فریاد و داد تمام خالصه. کردیم

 .کردیم چنان و چنین

 که را محرزی و مسلم حقیقت یک اینکه جز داشتم انتظار را کاری هر السلطنهمصدق از من

 آمدمی السلطنهقمصد اگر من. دهد جلوه دیگری طوری مردم به شد خواهد فاش ناخواه خواه

 و وزیرینخست از مرا عزل فرمان شاه که کردمی اعالم رادیو وسیله به یا و مردم برابر در

 یچه نیستم، پادشاه فرمان اجرای به حاضر من ولی کرده صادر سمت این به را زاهدی انتصاب

 ینا واقعی توده و مردم گفتممی چون کردم،نمی مبارزه آماده را خود شاید و نداشتم او از ایگله

 ستد از که است موافق اگر. مخالف یا است موافق السلطنهمصدق اقدام و عمل این با یا کشور

 و خودسری اعالم علنا که مرد این به خودش است مخالف اگر و نیست ساخته کاری من

 و قمصد که بینممی ولی. کرد خواهد تصفیه را حسابش و زد خواهد تودهنی کرده گیرییاغی

 خودداری شاه فرمان اجرای از ما بگویند مردم به که ندارند را این جرات انصارش و اعوان

 گاو شتر حکومت به مملکتی مقررات و قوانین تمام گذاشتن پا زیر با خواهیممی و ایمکرده

 ما از اشدسته و دار و او روحیه حاضر حال در که بدانید یقین بنابراین. دهیم ادامه خود پلنگی

 اعمال در و است ترضعیف مراتب به کنیممی گفتگو و مذاکره محرمانه داریم مخفیگاه این در هک

 ادند نشان وارونه و موضوع قلب برای تظاهرات و هافریاد و داد این تمام و هستند جبونتر خود

 ملکتیم تشکیالت مسئولین و مردم ساختن آگاه ما وظیفه اولین بنابراین. است مردم به حقایق

 جمع او تختخواب دور که نفری چند و السلطنهمصدق از حکومت چون. باشدمی امر حقیقت به

 مقررات و قانون برابر در خود سهم به یک هر مملکتی هایسازمان نشده، تشکیل شوندمی

 نظر زا را امر این حقیقت که اینست کسانش و مصدق تالش تمام و دارند مسئولیت مملکتی

 .«دارند پنهان هرانت مردم و عده این

 مجذوب و دوخته او دهان به چشم همه که کردمی صحبت گرم و حرارت با قدری به پدرم

 ازگیت بود توام عصبانیت و التهاب یک با که مخصوصا بیان طرز این من برای. بودیم شده

 گفتن سخن در و باشدمی خودش اعصاب بر مسلط و خونسرد مردی ذاتا پدرم چون داشت،
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. تاس عصبانی و ناراحت شدیدا بود معلوم شب آن در ولی کند،می را احتضار و آرامش ایترع

 تایید در و کرد صحبت به شروع گیالنشاه تیمسار رسید، اینجا به که ایشان کالم جهت بدین

 و رفتندگ سایرین و فرزانگان سرهنگ را گیالنشاه کالم دنباله. داشت اظهار مطالبی پدرم بیانات

 کالم اطاله از جلوگیری خاطر به هاآن ذکر از که داشتند بیان مطالبی مقوله این در یک هر

 .گذرممی

 ساختن لعمط اول: کنیم تهیه خود برای کار ابتدای در برنامه دو بایستی من نظر به: »گفت پدرم

 در که اتیامکان از استفاده با فرمان این اجرای وسایل کردن تهیه دوم شاهنشاه، فرمان از مردم

 دشیرار مصاحبه است شنبه که امروز بعدازظهر اول برنامه انجام برای. است موجود فعال مملکت

 ایرس استحضار لحاظ از خصوص به مهمی قدم اینکه با گرفته، صورت خارجی خبرنگاران با

 چیز هر از بیش که خودمان مملکت مردم اطالع نظر از را عمل این من الوصفمع بود، ممالک

 اریم،ند اختیار در منظور این انجام برای ایوسیله نوع هیچ چون و دانمنمی کافی معتقدم آن هب

 دگرد تعیین هاآن برای خطوطی شهر وضع نظر از و شوند انتخاب ایعده اکنون هم دارم عقیده

 و دولتی موسساتی و هاوزارتخانه تمام مراسالت صندوق به را فرمان عکس امشب همین که

 تگرف صورت مذاکراتی نظر این پیرامون.« بیندازند هاسفارتخانه و مجالت و هاروزنامه و ملی

 .دادند تشخیص مفید و موثر را آن همه کلی طور به و

 قاسمابوال مهندس شاهی،شاهرخ هرمز مهندس یارافشار، پرویز آقایان یعنی نفر پنج بالفاصله

 گرفتن ظرن در با تهران شهر و شدند انتخاب کار این یبرا نایبی اهللحبیب و نراقی صادق زاهدی،

 منطقه پنج به ملی موسسات و مجالت و هاروزنامه و دولتی ادارات و هاوزارتخانه موقعیت

 اب همراه شد قرار ضمنا و شدند هاحوزه از یکی مامور نفر، پنج آن از یک هر و گردید تقسیم

 هضمیم پدرم طرف از نیز اینامه شودمی ارسال ولتید ادارات و هاوزارتخانه به که فرمان عکس

 .باشد دولتی مقامات به دستور و اخطار جنبه که شود

 به االن که آنجا تا آن مضمون. نمود انشاء یارافشار آقای و کرد دیکته پدرم بالفاصله را نامه این

 دینب گردیده، محول باینجان به وزیرینخست مقام فرمان این موجب به که بود این دارم خاطر
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 رسدمی مصدق دکتر آقای طرف از که دستوری هر تاریخ این از که شودمی اخطار جهت

 البته. بود خواهد قانونی تعقیب و مسئولیت موجب گردد اجرا چنانچه و شود تلقی یکنلمکان

 کرذ باال در که بود همین آن مفهوم ولی بود، دارترزبان و مشروح قدری نامه مضامین و عبارات

 ویر کافی مقدار به و برد اشتجارتخانه یا و منزل به موقع همان در نراقی آقای را نامه این. شد

 فرمان هایعکس و رفت منزل به شاهیشاهرخ مهندس ضمنا و کرد ماشین پدرم دارمارک اوراق

 و فرمان عکس کوتاهی مدت ظرف و آورد افشار سیف آقای منزل به پاکت زیادی مقدار با را

 توزیع به شب 11 ساعت از عده این شد قرار و گردید تقسیم نفر پنج آن بین ضمیمه نامۀ

 اریارافش آقای منزل در کار، خاتمه از پس و شوند مشغول شهر مختلف نقاط در فرمان هایعکس

 .کنند اجتماع

 به نظامی داریفرمان مامورین از ایعده که آورد خبر رابطین از یکی احوال همین خالل در

 و کرده رو و زیر را منزل اثاثه و اسباب تمام و اندریخته شمیران در پدرم ییالقی باغ و حصارک

 هم هک رسید خبر بعد ایلحظه و اندکرده کاوش و جستجو را باغ پایین متروکه انبارهای حتی

 و شده یینتع جایزه تومان هزار ده پدرم دستگیری برای نظامی فرمانداری طرف از اکنون

 رداف صبح و امشب اخبار پخش سرویس آخرین در که اندکرده تهیه زیر شرح به ایاعالمیه

 زاهدی اهللفضل بازنشسته سرلشکر حضور چون 93 شماره اعالمیه پیرو: »شد خواهد خوانده

 و ادیور وسیله به هم قبال اینکه با و ضروریست نظامی فرمانداری در تحقیقات ایپاره برای

 فرمانداری در حضور و معرفی از تاکنون و نماید معرفی را خود که شد ابالغ اعالمیه شپخ

 محل از کس هر که رساندمی هموطنان اطالع به وسیله بدین لذا است نموده خودداری نظامی

 به دهدب اطالعاتی نظامی فرمانداری به گردد وی دستگیری به منجر که نامبرده سرلشکر سکوت

 .«شد خواهد موفق نقدی جایزه ریال هزار یکصد اخذ

 پولیبی عالم این در: »گفت شوخی به و کرد بلندی خنده و خواند دقت به را اعالمیه متن پدرم

 هانای که وضعی این با ولی. بگیرم را تومان هزار ده و کنم معرفی را خودم و بروم نیست بد

.« دهندب جایزه که نباشد دولت خزانه در ولپ تومان هزار ده ترسممی اندآورده پیش مملکت برای
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 همان از وحشت. است حضرات این وحشت و ضعف دلیل تمام هااین: »کرد اضافه بعد و

 پس. نآ اجرای و شاه فرمان شدن علنی از اضطراب و نگرانی یعنی گفتم، ابتدا در که ایمسئله

 .«باشیم خود کار نقشه و نامهبر اجرای درصدد ترزود چه هر اعمال این به توجه بدون باید

 ایلحظه طرفی از داشتیم ما که روحی انقالب آن با و احوال و اوضاع آن در پدرم شوخی این

 وا افکار و روحیه در تهدیدات این که دادمی نشان دیگر طرف از و شد ما تفریح و خنده باعث

 این اما. است راسخ و صممم کامال خود مقصود و منظور اجرای در و ندارد اثری کوچکترین

 دو وضع د،کشی پیش گیالنشاه تیمسار که مطلبی با و نداشت دوامی زیاد مجلس قیافه تغییر

 فرمان هایعکس توزیع برای که ترتیبی با: »گفت وی. برگشت اول صورت به مرتبه

 سلمام شد داده جراید و هاسفارتخانه و ملی و دولتی موسسات و هاوزارتخانه بین وزیرینخست

 ولی د،ش خواهند مسبوق وزیرینخست به جنابعالی انتصاب از کثیری جمع فردا ظهر از قبل تا

 اداری لفمخت هایدستگاه بر که تسلطی و اندگرفته پیش در مصدق همکاران فعال که وضعی با

 به ار ما و برود پیش از کاری فرمان، توزیع صرف به که بود امیدوار توانمی آیا دارند، مملکت

 «کند؟ نزدیک مقصود

 

 آزاد ایران

 رمانف از مردم ساختن مطلع یکی: داریم پیش در برنامه دو ما که گفتم ابتدا من: »گفت پدرم

 ترشکلم مراتب به دوم برنامه انجام من نظر به که فرمان این اجرای وسایل تهیه دیگر و شاهنشاه

 نگاه مخفی و پرده در را موضوع این بخواهند هاآن قدر هر زیرا است، اول قسمت از ترمهم و

 اشدسته و دار و السلطنهمصدق خود و شد خواهند مطلع همایونی فرمان از مردم باالخره دارند

 به ربازس فرستادن جمله از اند،کرده حال به تا صبح از که هم اقداماتی و واقفند نکته این به هم

 اینکه وانعن و بهارستان میتینگ هایجوییعربده یا و طنتیسل قصور کردن موم و مهر و سعدآباد

 چون و بکاهند فرمان اثر از آن نظایر و وسایل این با شاید که آنست برای اندکرده کودتا ایعده

 و قال و هاسازیزمینه این با گیریم،می نادیده را شاه فرمان ما بگویند که ندارند را آن جرات
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 شاه فرمان از هاآن اطاعت عدم تا سازند آماده را مردم افکار خواهندمی هتاکی و توهین و مقال

 همایونی فرمان از مردم زود یا دیر که دانندمی هم هاآن خود خالصه. نکند جلوه مهمی امر

 نشد روشن نظر از و کرد خواهد تسریع امر این در ما امشب عمل منتهی شد، خواهند مستحضر

 تمملک امور گرفتن دست در یعنی فرمان اجرای لحاظ از اما و است موثر بسیار عمومی افکار

 بر حاکم اساسی چه بر را خود نیست معلوم که یاغی و بار و بندبی حکومت این کردن وادار و

 مذاکرات اساس که داشتم نظری شاه، فرمان بر نهادن گردن و اطاعت به داندمی کشور مقدرات

 .کنیم مشورت و نظر تبادل هم با آن درباره خواستممی و بود خواهد ما امشب

 ما نفرات و همکاران عده حاضر حال در کردممی فکر فاطمی مشیر منزل در بعدازظهر، امروز

 وفادار خود سوگند و پیمان و عهد به حال به تا که عده این با آیا و است نفر چند تهران در

 اعاوض بر توانیممی مرکز در طریق چه به ما و خیر یا هست تهران در فعالیتی امکان اندمانده

 سیارب تهران در ما موفقیت امکان که رسید نتیجه این به باره این در من مطالعات. شویم مسلط

 قوه و خود منظور اجرای وسیله گونههیچ طرفی از و زیادیست وقت مستلزم الاقل یا و ضعیف

 سریب وضع همین در یعنی کنیم، تحمل را موجود وضع بایستی ناچار نداریم، اختیار در قهریه

 که سانیک بر الاقل یا و مردم بر حقیقت تدریجا تا بریم سر پنهانی و اختفاء حالت و سامانی و

 گذشت با اگر الوصفمع. دارد الزم فرصت و وقت خود این و شود روشن هستند هاکار مصدر

 گرانین ولی نداشتم، حرفی من یافتمی نجات مملکت و شدمی حاصل اینتیجه بردباری و زمان

 تسلط برای ایوسیله فقط و فقط موجود، وضع با کردن مدارا و تامل که اینست از من

 عده االن. شد خواهد مملکت این در سلطنت و مشروطیت اساس زدن هم بر و هاکمونیست

 در که هم کسانی تعداد و ایمشده جمع اینجا در که نفریست چند همین به محدود ما نفرات

 از ایدسته هم امروز و دیروز ظرف. نکند تجاوز نفر ده از شاید دارند همکاری ما با خارج

 وارد هاآن به هم ایرادی شاید و اندشده تماشاچی و اندگرفته خود به طرفیبی رنگ ما دوستان

 که انیپادگ تنها یعنی نظامی قوای. نیست امان در کسی مال و جان حاضر حال در چون نباشد،

 که هم ظاهر به ولو شهربانی و ژاندارمری دستگاه بر و هاستآن اختیار در دارد وجود مرکز در
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 مطلع امر حقیقت از را هادستگاه و هاسازمان این افراد بخواهیم ما اگر و هستند مسلط باشد

 موجود یکنون وضع در هاآن از یک هیچ که داریم الزم آرام محیط و آزادی وسیله، نفر، سازیم

 تضییقات اب تهران در ما توقف بنابراین گیرد؛نمی انجام موثری کار هم پرده زیر و خفا در و نیست

 نظامی نظر از اصوال و است محض اشتباه من نظر به دارد وجود برایمان که هاییمحدودیت و

 شدن هآماد و آنجا در قدرت کسب و محدود محیط یک بر تسلط که بداند بهتر شاید گیالنشاه

 ترسهل جمتشن و بار و بندبی و وسیع محیط یک از مراتب به نقاط سایر به یافتن دست برای

 قوای هک هااستان از یکی به که اینست در ما صالح که شدم معتقد شد گفته جهاتی به. است

 است رتمناسب دفاعی و نظامی عملیات برای آن موقعیت و است متمرکز آن در بیشتری نظامی

 هاستاستان سایر با مرکز از گرفتن کمک از نیازبی سوخت و خواروبار و آذوقه لحاظ از و

 دهیم لتشکی «آزاد ایران» نام به حکومتی یا جمعیت امر، حقیقت از مردم ساختن آگاه با و برویم

 کمک جهان آزاد دول از و سازیم مشخص شاهنشاه فرمان و آن علت و خود اقدام از را دنیا و

 شاه امر از نافرمانی و گرییاغی از دست اگر که کنیم اعالم مصدق حکومت به و بخواهیم

 من دپیشنها اساس این البته. کرد خواهیم امر این از اطاعت به وادار را او نظامی قوای با برندارد،

 در تیبایس. باشید داشته توافق آن اصل در اگر بخواهم، را شما مشورتی نظر خواستم که بود

 منظور نای برای استانی چه ببینیم یعنی کرد، مشورت فکر این انجام چگونگی و مرا جزئیات

 از یک کدام است، مقدار چه هاآن مهمات و اسلحه و نظامی افراد تعداد و است ترمناسب

 ایستیب چگونه و باشندمی ما با همکاری برای ترمطمئن و ترمناسب هااستان لشکرهای فرماندهان

 .«گرفت تماس هاآن با

 

 پدرم پیشنهاد اطراف در بحث

 سایر قطع طور به و من خود که اینست امر حقیقت. بود غیرمنتظره ما همۀ برای پدرم پیشنهاد

 برای ار خود قبال تا نداشتیم را پیشنهادی چنین طرح انتظار نیز جلسه آن در حاضر دوستان
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 هچ اینکه و روز وضع دربارۀ پدرم که بود این ام تصور. باشیم کرده آماده آن دربارۀ نظر اظهار

 .دارد را ما با مشورت قصد کنیم انتخاب باید خود فعالیت ادامه و اقامت برای را محلی

 که قدمم مصطفی آقای و فرزانگان سرهنگ گیالنشاه، سرتیپ پدرم، پیشنهاد درباره حال هر به

 اینجا در آن جزئیات ذکر که کردیم حبتص تفصیل به من خود و کرد شرکت جلسه این در بعدا

 ورمحظ دو یکی منظور این اجرای برای که بود این ما نظر خالصه طور به. رسدمی نظر به زائد

 رتیبیت باید بودیم معتقد ما اینکه دیگر دانست،می اهمیتبی و ناچیز را هاآن پدرم که دارد وجود

 مصدق حکومت تا گیرد صورت اساسی ریخرابکا چند تهران، از خروج هنگام که شود داده

 ستقرم خود محل در ها،آن گرفتاری و وقت این از استفاده با بتوانیم ما و شود آن ترمیم سرگرم

 من نهادپیش اصل با شما کنممی استنباط من آنچه: »گفت و کرد قبول را نظر این پدرم. شویم

 در منتهی. موافقید «آزاد ایران» شکیلت و هااستان از یکی در استقرار و تهران از خروج یعنی

 به پس. کرد خواهیم عمل بود ترمفید و ترصحیح کدام هر البته که دارید نظری امر جزئیات

 و اهاستان درباره است بهتر قطعی، تصمیم اخذ و وقت اتالف از جلوگیری برای من عقیده

 «.کنیم مشورت و مذاکره نآ تیپ یا لشکر فرمانده گرفتن نظر در با هاآن از یکی انتخاب

 نظر لتباد و مذاکره استان پنج روی خالصه طور به و شد عنوان مختلفی نظریات زمینه این در

 هر هب نسبت که اصفهان خراسان، کرمانشاه، گیالن، آذربایجان،: از بودند عبارت که آمد عمل به

 اشتندد عقیده آذربایجان موافقین. شد مذاکره امکانات و جهات تمام گرفتن نظر در با هاآن از یک

 ردیگ طرف از است، ترمجهز و هااستان سایر از بیش استان این در نظامی قوای طرفی از که

 را مرا این و بردندمی بسر آذربایجان در هاشاهپور واالحضرت از نفر دو یا یکی ایام آن در گویا

 را آذربایجان هم خواروبار و قهآذو لحاظ از و دانستندمی کار پیشرفت برای ایوسیله

 به نرفت که داشتند عقیده نظر این مخالفین و پدرم ولی. شمردندمی هااستان ترینمستغنی

 با مرزیهم و سرحدی موقعیت جهت از دیگری و مرکز به دوری لحاظ از یکی آذربایجان

 هب نسبت پدرم را نظر همین عین و نیست مصلحت نبود روشن ما با وضعش که ایهمسایه

 اطالع آنجا مهمات و استان این از متمرکز نظامی قوای از اینکه مضافا داشت، خراسان استان
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 تهران به اوال استان این که بود این بعضی عقیده گیالن خصوص در. نداشتیم دست در صحیحی

 ضعو به و بوده قشون فرمانده آنجا در هامدت پدرم چون ثانیا. هاستاستان سایر از نزدیکتر

. برویم نگیال به است بهتر داریم، نقطه این در زیادی دوستان و دارد کامل آشنایی آن جغرافیایی

 وختس و آذوقه لحاظ از طرفی از و بود ضعیف بسیار استان این در متمرکز نظامی قوای ولی

 اهکرمانش یعنی دیگر استان دو متوجه فقط ما فکر جهت بدین. شدیممی مضیقه دچار قطع طور به

 .شد اصفهان و

 رمگ چنان ما مذاکرات ولی برویم، دیگر اطاق به شام صرف برای که دادند اطالع موقع همین در

 که دارم خاطر به حتی و نکرد شام صرف به تمایل اظهار کس هیچ که بود شده حساس و

 که رسید خبر خارج از اثنا همین در. بود کرده یخ میز روی نخورده دست چای هایفنجان

 مهه. کردند بازداشت منزلش در را شاهنشاهی دفتر رئیس هیراد آقای نظامی، حکومت مامورین

 یراده خط به همایونی مبارک فرمان چون شدیم، متاثر بسیار خبر این از پدرم خصوص به ما

 شریف مرد این که شنیدیم بعدا ولی داد خواهند قرار فشار تحت را او که داشتیم یقین ما و بود

 شجاعت و شهامت مصدق مامورین اعمال قبال در شاهنشاه وفادار و صدیق دمتگزارخ و

 ودب داده دست ما همه به او توقیف از که تاثری علت به حال هر به. بود داده خرج به العادهفوق

 .شد قطع مذاکرات ایدقیقه چند

 کرمانشاه اابتد از پدرم. ردیدگ اصفهان و کرمانشاه متوجه ما نظر شد، که مذاکراتی نتیجه در باری،

 انرجح برای که هم دالیلی و دانستمی هااستان سایر از ترمناسب داشت که منظوری برای را

 ئیسر و وزیرنخست معاون فعلی، سرلشکر) بختیار سرهنگ اوال که بود آن داشت استان این

 فشری افسران از داشت دهعه به ایام آن در را کرمانشاه زرهی تیپ فرماندهی که( امنیت سازمان

 صدور از استحضار از پس مسلما و باشدمی شاهنشاه صدیق و رشید خدمتگزار و پرستوطن و

 اناست این اهل پدرم چون ثانیا. کرد خواهد همکاری ما با صمیمانه همایونی، اعلیحضرت فرمان

 دوستان و اقوام شخصی، امالک کشاورزان بر عالوه آن حوالی و همدان در و است همدانی یعنی

 کرمانشاه خانهتصفیه وجود ثالثا بود، خواهد منطقه آن بر ما فوری تسلط وسیله که داریم بسیاری
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 جهت هر از موتوری وسایل بنزین حتی و سوخت لحاظ از را ما نظر شاه نفت از استفاده و

 استان ند،داشت اقامت عراق در موقع آن در همایونی اعلیحضرت چون رابعا. کرد خواهد تامین

 یتهدا و رهبری را ما توانستندمی هم که بود له معظم به کشور مناطق نزدیکترین کرمانشاه

 خود خادمین و فرمایند استفاده استان این از توانندمی وطن خاک به بازگشت در هم و فرمایند

 انشاهکرم غله محصول گرفتیم،می قرار محاصره در چنانچه خامسا. دهند قرار مرحمت مورد را

 یعنی نکته این به مخصوصا پدرم. بود کافی استان آن ساکنین آذوقه تامین برای حیث هر از

 .داشت توجه خیلی مردم مایحتاج و آذوقه تامین

 سرلشکر) ضرغام امیرقلی سرهنگ اوال که بود این شدمی ابراز اصفهان درباره که هم نظری

 رفتیم شمار به اعتماد مورد و شریف افسران از بود ناحیه این لشکر معاونت دارعهده که( فعلی

 آشنایان و دوستان داشت عهده به را لشکر فرماندهی استان این در هامدت پدرم چون ثانیا و

 همه آن اطراف خوانین و عشایر و محل این شناسسر هایخانواده ضمنا. داشت آنجا در زیادی

 این ،کردیم انتخاب خود منظور برای را دوستان این وقتی. دارند خاصی عالقه و محبت پدرم به

 .بگیریم تماس منطقه دو این قوای مسئولین با ترتیب چه به که آمد میان به بحث

 

 کرمانشاه مامور

 درنگیب که کنیم انتخاب را نفر دو که شد این بر عمومی نظر سرانجام بسیار، مذاکرات از پس

 فرماندهان با را جریان و کنند حرکت اصفهان طرف به دیگری و کرمانشاه طرف به یکی

 رفتهگ تهران در که تصمیمی و شاهنشاه فرمان ارائه با و گذارند میان در ناحیه دو این لشکرهای

 مورد شخص وسیله به شخصا، را نتیجه و کنند جلب ما منظور اجرای به نسبت را هاآن نظر شد

 سرهنگ با مذاکره و کرمانشاه به عزیمت داوطلب انفرزانگ سرهنگ. دهند اطالع فورا اعتمادی

 عیس نشدم، گرفتار اگر و کنممی حرکت کرمانشاه طرف به اکنون هم من گفت و شد بختیار

 سرهنگ با را خود مذاکرات نتیجه و نمایم مراجعت تهران به موقع همین شب فردا کرد خواهم

 منظور طعق طور به دارم بختیار روحیه و قاخال به که آشنایی با و برسانم شما اطالع به بختیار
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 اندوست سایر. بوده ماموریت این انجام آماده نیز یارافشار آقای. شد خواهد تامین محل این در ما

 عمل هب زمینه این در که گفتگویی از پس اما. کردند استقبال خطیر ماموریت این از صادقانه هم

 وردست هابخش و هاشهرستان و هااستان تمام به که باشید متوجه ولی: »داشت اظهار پدرم آمد

 ایبر را ما هایعکس حتی و کنند دستگیر فوری دیدند اینقطه هر در را ما از یک هر که اندداده

 مطلب نای دنبال به سپس و.« نیست خطر از خالی مسافرت این بنابراین. اندفرستاده مامورین

 فرزانگان سرهنگ همه از ترمناسب کرمانشاه به رتمساف برای من نظر به حال هر به: »افزود

 حرف هستند نظامی نفر دو چون اصوال و دارد بیشتری آشنایی بختیار سرهنگ با زیرا است،

 .«فهمندمی بهتر را یکدیگر

 به صفهانا به راجع بعدا و شد قطعی کرمانشاه به او مسافرت و فرزانگان ماموریت ترتیب بدین

 راراص سایرین از بیش من ولی بودند، داوطلب همه باز مورد این در. اختیمپرد مشورت و بحث

 کار ینا انجام آمادۀ صادقانه و جداً نیز گیالنشاه سرتیپ کنم، تقبل را ماموریت این که داشتم

 تهران از من خروج با پدرم ولی کردم،می پافشاری خودم نظر در هم من آورد،می دالیلی و بود

 احساس خوبی به مخالفت این در را پدری عطوفت و مهر عامل من و بود مخالف سخت

 فهاناص درباره و برود کرمانشاه به فرزانگان فعال داشت اصرار فکر همین اساس بر. کردممی

 .شدیم او نظر تسلیم هم باالخره. بگیریم تصمیم بعد روز

 

 خرابکاری هاینقشه

 فرزانگان توسط شاهنشاه فرمان عکس ضمیمه به تا شد ربختیا سرهنگ نامه نوشتن مشغول پدرم

 سیف آقای. کردمی آماده حرکت برای را خودش هم فرزانگان سرهنگ. دارد ارسال او برای

 امتحان را فرزانگان کمری اسلحه گیالنشاه. کنند تهیه او برای غذایی قابلمه داد دستور نیز افشار

 اناالمکحتی که کردمی سفارش او به حال عین در و داد، او به اضافه فشنگ مقداری و کردمی

 .کند خودداری تیراندازی و مامورین با برخورد از
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 خسته را ما همه کامال متوالی مذاکره و بحث ساعت چندین و بود شب یازده ساعت نزدیک

 ما د،ش بختیار سرهنگ به خودش نامه نوشتن سرگرم پدرم که موقعی جهت بدین بود، کرده

 سفارشی و توصیه او به مراقبت و احتیاط نظر از یک هر و شدیم جمع فرزانگان بر و ردو

 و برداشت چشم از را خودش عینک کرد، حاصل فراغت نامه نوشتن از وقتی پدرم. کردیممی

 ولی ید،کن ختم را جلسه خواهیدمی ترزود و ایدشده خسته خیلی اینکه مثل: »گفت ما به خطاب

 زا حرکت موقع در خرابکاری لزوم به راجع خودتان پیشنهاد درباره که ایددهکر فراموش گویا

. ایمنکرده مذاکره و مشورت هنوز موافقم آن با هم من که مصدق مامورین نمودن سرگرم و تهران

 به رتمساف برای که کسی و فرزانگان شود،می گرفته زمینه این در که تصمیمی هر من نظر به

 و یاربخت به محل در را نکته همین و باشند مسبوق آن از بایستی شد هدخوا انتخاب اصفهان

 دبفرمایی بنابراین: »گفت و کرد میز اطراف هایصندلی به اشاره بعد و.« دهند اطالع ضرغام

 آغاز ارهب این در بحث و نشستیم خود جای به همه مرتبه دو.« کنم روشن هم را کار این بنشینید

 و گیالنشاه پسرتی با بیشتر شدمی باره این در که پیشنهاداتی ابتکار دارم خاطر به آنچه. گردید

 .بود پدرم

 اتالف باعث که باشد طوری گیرد،می صورت اقدامی هر که بود این ما همه نظر کلی طور به

 ثاتمباح و مذاکرات سلسله یک از پس باالخره و نگردد گناهبی جمعی شدن کشته و مردم جان

 وارتفهرس که گردید اتخاذ تصمیماتی بود، خواهد کالم اطاله باعث اینجا در آن ذکر که طوالنی

 :شوممی یادآور اینجا در

 با و باشد صبح 1 تا نیم و 9 بین ما حرکت ساعت شویم، خارج تهران از بخواهیم که روزی ـ1

 امورینم با اگر ات شویم خارج شهر از معینی فاصله یک با و انفرادی طور به و مختلف وسایل

 .نمانیم اطالعبی یکدیگر احوال از ثانیا نشویم، گرفتار همه اوال کردیم، برخورد

 سایلو با و داریم آهنراه ایستگاه و تهران رادیو در که خود فداکار یاران و دوستان وسیله به ـ8

 داریم را رانته از خروج قصد که روزی صبح دو ساعت شد خواهد تهیه هاآن برای که کاملی
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 رد کسی معموال ساعت این در چون کنیم، منفجر قوی هایدینامیت وسیله به را محل دو این

 .آمد نخواهد بار به جانی تلفات و نیست محل دو این

 داکارف دوستان و یاران وسیله به آهنراه ایستگاه بنزین و نفت مخازن کلیه ساعت همین در ـ9

 هاینارنجک پرتاب با کردندمی هدایت و رهبری را هاآن جلسه رد حاضرین از نفر دو که ما

 که سوخت لحاظ از مصدق دسته و دار تا گردد منهدم و منفجر زاآتش هایگلوله و دستی

 .گیرند قرار مضیقه در بود ما به حمله و تعقیب در وسیله ترینموثر

 منهدم دینامیت وسیله به جنوب خط از دیگر حساس نقطه دو آهن،راه ایستگاه بر عالوه ـ۲

 با عموالم که نفتی مواد به فوری دسترسی و شود قطع موقت طور به جنوب راه ارتباط تا گردد

 .باشند نداشته رسیدمی تهران به جنوب از قطار

 و من دوستان از برق کارخانه حساس هایپست شاغل و موثر مهندسین از نفر سه چون ـ1

 قطع و فنی ابتکار یک با موعود شب در که شود مذاکره هاآن با ودندب شاهیشاهرخ مهندس

 کار زا را کارخانه هایتوربین آید وارد کارخانه به خسارتی آنکه بدون برق سیم شاه کلیدهای

 .شود قطع کلی طور به شهر برق و بیندازند

 موقع نآ در و دارند ایدرجه چه دانمنمی االن که معینی سرتیپ با گیالنشاه سرتیپ تیمسار ـ۶

 شمار به ما یاران از و بودند مربوط دورادور ما با و داشتند عهده به را هوایی نیروی فرماندهی

 ایعده اب جنگی هواپیمای فروند ده تا شش الاقل که بدهند ترتیبی و بگیرند تماس آمدندمی

 هر هب بالفاصله مذکور هایهواپیما و بگذارند ما اختیار در بمب کافی مقدار و ورزیده خلبان

 .شوند ملحق ما به رفتیم که استانی

 مواد تهیه درصدد بعد روز صبح از زاهدی ابوالقاسم مهندس و شاهیشاهرخ مهندس آقایان ـ۷

 راژگا در را شده تهیه مواد و بخواهند کمک گیالنشاه تیمسار از مورد این در و باشند منفجره

 .کنند ذخیره عمل روز برای آن پشت انبار و شاهیشاهرخ مهندس منزل بزرگ

 



49 

 

 گرفتم من که تصمیمی

 برنامه این یبایست که نفراتی حتی و شد گرفته شب آن در که بود تصمیماتی مجموع خالصه این

 بر در ایکهنه سیویل لباس که حالی در فرزانگان سرهنگ بالفاصله. شدند انتخاب کنند اجرا را

. شد انشاهکرم به حرکت عازم جیپ اتومبیل یک و غذا قابلمه یک و دستی کیف یک با بود کرده

 تیح اینقطه هیچ در شهر هایخیابان در که کرد تاکید پدرم. کردیم بدرقه را او منزل در تا همه

. نماید هتهی راه بین در کرج از بعد را الزم روغن و بنزین و نکند توقف هم بنزین گرفتن برای

 فرزانگان هایشانه روی را خود دست پدرم منزل، ورودی در مقابل. کردیم بوسیرو او با همه

 فتگوگ او با مزاح و شوخی طور به او روحیه تقویت برای ایدقیقه چند آنکه از پس و گذاشت،

 و عجله هیچ. دید خواهیم را یکدیگر صبح فردا پس یا شب فردا دارم یقین من: »گفت کرد

 اطمینان. کن حفظ را متانت و خونسردی آمد پیش مشکلی هر. نده نشان خود از زدگیشتاب

 .«شد خواهی موفق دارم

 حالت نای. گرفت را گلویش بغض شده منقلب اختیاربی ولی بدهد، جوابی خواست فرزانگان

 در را او خندید،می بلند صدای به که حالی در پدرم ولی کرد، هیجان دستخوش را ما همه او

 واهدخ تو نگهدار و حافظ خدا باش، متکی خدا به: »گفت و بوسید را صورتش و گرفت آغوش

 صدای بعد ایلحظه و شد خارج منزل در از تنها و بوسید را ما همه دیگر بار فرزانگان.« بود

 .کرد حرکت مقصد سوی به که رسید گوش به او اتومبیل

 صرارا افشار سیف آقای. برگشتیم مبودی جمع آن در که اطاقی به همه فرزانگان، رفتن از بعد

. یمنداشت غذا به میلی ما از یک هیچ ولی برویم ناهارخوری اطاق به شام صرف برای که داشت

 اصراری افشار سیف آقای ولی برود، حصارک به استراحت و خواب برای خواستمی پدرم

 ایمبوده آنجا عتسا ۷ یا ۶ چون که بود این پدرم عقیده لکن. بمانند آنجا در شب که داشت

 ساعت دو مگر: »گفت افشار سیف آقای. نیست جایز محل آن در مدت این از بیش ما توقف

 و زیر را آنجا همه و اندریخته حصارک به نظامی فرمانداری مامورین آوردند خبر که نبود قبل

 روم،ب ارکحص به خواهممی دلیل همین به: »گفت پدرم «روید؟می کجا وضع این با. اندکرده رو
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 خواب دردسربی حصارک در امشب دارم یقین و است امن زده دزد جای: اندگفته قدیم از چون

 حصارک به را پدرم من شد قرار داشتند، اصرار ایشان چون حال هر به.« کرد خواهم راحتی

 حصارک از نم باشید، داشته تشریف اینجا شما: »گفتم گیالنشاه تیمسار به حرکت موقع. برسانم

 .«دارم کاری شما با و گردممی بر

 سرعت با جهت همین به و بود خلوت کامال هاخیابان افتادیم، راه حصارک طرف به وقتی

 جددام را اصفهان به مسافرت موضوع راه بین. گرفتیم پیش در را شمیران جاده ایالعادهفوق

 قانع وجه هیچ به ولی کنند، موافقت من مسافرت با کردم خواهش پدرم از و کشیدم پیش

 در من هک کردممی استدالل آنچه. گرفت خواهیم تصمیم فردا باره این در گفتندمی و شدندنمی

 سفر این در من موفقیت قطعا و هستند آنجا در ما اقوام از بعضی و دارم بیشتری آشنایی اصفهان

 الزم انتهر در من وجود که داشتند عقیده و رفتندنمی بار زیر پدرم بود، خواهد سایرین از بیش

 ودمخ تصمیم چون خداحافظی، موقع. شدند پیاده ایشان و رسیدیم حصارک به باالخره. است

 که دمش شهر عازم سرعت همان با بالفاصله و بوسیدم بار چندین را پدرم روی بودم، گرفته را

 فکر زیرا کنم، رکتح اصفهان طرف به شبانه که بود این من تصمیم. برسم گیالنشاه به ترزود

 تامین مسافرت این در را ما نظر بتواند که نیست دیگری یارافشار و گیالنشاه و من جز کردممی

 تنظیم و ترتیب و ما آشنایان و دوستان با ارتباط لحاظ از تهران در وجودش یارافشار منتهی. کند

 به قادر دیگری شخص که بود محول او عهده به مهمی امور و داشت را ضرورت کمال هاکار

 طرح که ایبرنامه با چون شود، جدا پدرم از که دانستمنمی مصلحت را گیالنشاه نبود، آن انجام

 میانتظا امور در کارآزموده و ورزیده افسر یک وجود داشتیم پیش در که عملیاتی و بود شده

 .داشت را ضرورت کمال پدرم با همکاری و مشاوره برای

 از را گیالنشاه فقط و کنم حرکت اصفهان طرف به شب همان که شدم مممص اصل این روی

 نشاهگیال به اینکه از من قصد و دهد اطالع پدرم به فردا را جریان که نمایم مطلع خودم تصمیم

 .بود همین برگردم من تا بماند افشار سیف منزل در بودم گفته
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 اصفهان راه در

 راتمذاک که اطاقی همان در را یارافشار و گیالنشاه شدم، وارد فشارا سیف آقای منزل به وقتی

 هاتخانهوزار و ادارات بین فرمان عکس توزیع کار شد معلوم. یافتم خود انتظار در گرفت صورت

 منازل هب استراحت برای اندبوده کار این مامور که کسانی و یافته خاتمه موفقیت با هاروزنامه و

 و شاهگیالن با بودم کرده فکر اصفهان به خودم مسافرت لزوم درباره که آنچه من. اندرفته خود

. بینمیم این در را مصلحت و امگرفته را خودم تصمیم من که افزودم و گذاشتم میان در یارافشار

 درتپ گفتندمی و کنم خودداری اقدام این از فعال من که داشتند اصرار گیالنشاه و یارافشار

 آن رداف صبح شما نویسم،می ایشان به مختصری نامه االن من گفتم. شد خواهد تناراح سخت

 پشت لهبالفاص و بخشید خواهد من بر را نافرمانی این آن قرائت با دارم یقین. بدهید پدرم به را

 پدر» :نوشتم پدرم برای زیاد عجله با را زیر نامه و نشستم داشت قرار اطاق وسط در که میزی

 ندانهشرافتم و کنیم جانبازی باید ایمگرفته پیش که راهی این در ما همه چون جانم، از ترعزیز

 یا شویم موفق یا سرانجام و نباشیم خجل خود وجدان و خدا مقابل تا بشتابیم مرگ استقبال به

 اهنشاهش و دارد فداکاری و گذشتگی خود از به احتیاج ملت که موقع این در شویم، کشته مردانه

 صالح اینطور شما اجازه با من هستند اوامرشان و فرمان اجرای انتظار در ما گرامی و عزیز

 باشد راگ یا و نیست دیگری کس چون شوم، اصفهان عازم شما دستورات انجام برای که دانستم

 ارمسپمی خدا به را شما و بوسممی را صورتتان و دست دور از جهت بدین ندارد، مرا صالحیت

 ایید،بفرم تحمل مردانه امیدوارم داد، رخ من برای اتفاقی اگر. امشرمنده ابد تا مانینافر این از و

 مطمئن و خواستار متعال درگاه از را شما موفقیت. کنید افتخار خود فرزند شرافتمندانه مرگ به

 «.اردشیر پسرت قربانت، بار هزار روم،می شما تصدق. شماست با پیروزی هستم

 مثل کردم،نمی احساس خود در ایواهمه و ترس گونههیچ. بود داده دست من به عجیبی حالت

 تدس به و کردم تا فوری را کاغذ. امگذاشته زمین به خود دوش از سنگینی بار که بود این

 گیالنشاه و یارافشار با. نگذاشتم باقی هاآن برای گفتگویی مجال دیگر و دادم گیالنشاه سرتیپ

 اب تنهایی به شب نیمه از بعد نیم و یک ساعت در درست و کردم یخداحافظ صاحبخانه و
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 کرده عوض را آن تاریخ و بود قبل روز چند به مربوط که عبوری جواز و خودم شورلت اتومبیل

 هچ با و چگونه دانمنمی عبدالعظیم حضرت جاده و تهران هایخیابان. شدم اصفهان عازم بودم

 خانههقهو مقابل. کردم احساس العادهفوق گرسنگی آبادسنح خانهقهوه نزدیک. شد طی سرعتی

 نان مقداری دادم دستور نبود، حاضر غذایی بودند، خواب در چیقهوه حتی همه. نمودم توقف

 و نان ودم،ب نشسته اتومبیل فرمان پشت که طورهمان. بیاورند برایم چای استکان یک و پنیر و

 هایگلدسته شب، نیمه از بعد نیم و سه ساعت نزدیک. مافتاد راه به مجددا و خوردم را پنیر

 دور از داشت خاصی شکوه و جالل و بود نور در غرق آن گنبد و معصومه حضرت مطهر مرقد

 مذهبی شهر. شدم شهر وارد آزادانه من و بودند خواب در دروازه پاسگاه مامورین. شد نمایان

 و ابهت. شدنمی دیده احدی هایخیابان در و بود رفته فرو رویاانگیزی آرامش و سکوت در قم

 که ماموریتی و خود از ایلحظه چند برای آورد، وجود به حالی تغییر من در مقدس حرم جالل

 در دمش متوجه رسیدم صحن مقابل فلکه به. گرفت مرا محیط آن روحانیت و شدم غافل داشتم

 حرم طرف به زیارت قصد به و شتمگذا صحن مقابل میدان همان در را اتومبیل. است باز صحن

 یک و بود شده مرتفع کامال خستگیم و کسالت شدم خارج آنجا از که هنگامی. رفتم مطهر

 .کردممی احساس خود در سبکی و خاطر آسایش

 

 ماموریت مرحله اولین

 بودن خلوت. افتادم راه به اصفهان طرف به و شدم خارج قم شهر از که بود تاریک هوا هنوز

 عتسر بر بتوانم آنچه که دادمی اجازه من به نیست راه سر در مانعی اینکه به اطمینان و جاده

 .برسم مقصد به ترزود تا بیفزایم اتومبیل

 اتوبوس چند خانهقهوه مقابل. رسیدم «میمه» به که بود گذشته آفتاب طلوع از ساعتی نیم شاید

 الوصفمع بودم، گرسنه خیلی اینکه با. بودند پراکنده آن اطراف در مسافر ایعده و بود متوقف

 «باک» نزینب پمپ مقابل بود شده تمام اتومبیل بنزین چون فقط. ندانستم جایز را آنجا در توقف

 .نیست راه فرسخ 1۷ از بیش اصفهان تا میمه از. افتادم راه به مجددا و کردم پر را اتومبیل
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 قابلم سواری اتومبیل و اتوبوس چند. رسیدم اصفهان دروازه به که بود صبح 2 ساعت تقریبا

 نترلک و بازرسی به ژاندارمری با شهرداری، مامورین از ایعده معمول طبق و بود ایستاده پاسگاه

 را پهنی یشهش آفتابی عینک کنم توقف پاسگاه مقابل در اینکه از قبل. بودند مشغول هااتومبیل

 یلاتومب چند مانند را خود اتومبیل و گذاشتم بسر «بره» کاله و زدم چشم به داشتم همراه که

 و ردیخونس داشتم سعی اینکه با: کردم متوقف پاسگاه مقابل شدمی دیده آنجا در که دیگری

 .کردممی احساس خود در باطنی اضطراب و نگرانی یک هذامع نمایم حفظ کامال را خود آرامش

 اشقیافه در که درست. آمد من اتومبیل طرف به پاسگاه هایپاسبان از یکی احوال همین در

 اغلب پاسبان این بود لشکر فرمانده اصفهان در پدرم که زمانی در چون شناختم، را او کردم دقت

 هب فورا زیرا افزود، من نگرانی و وحشت شدت بر تصادف این. دادمی کشیک ما منزل مقابل

 حلم کس هر که بود داشته اعالم بار چندین صبح وزر همان گذشته شب رادیو که آوردم خاطر

 اطالع موضوع ازین کس همه قطعا و گرفت خواهد جایزه تومان هزار ده دهد اطالع مرا پدرم

 ...کند نظر صرف تومان هزار ده از که بود نخواهد حاضر ،...بشناسد مرا مرد این اگر و داشت

 و آمدمی یشپ گرفته، و خسته ایقیافه با آرام، و هآهست اصفهان دروازه عوارضی ایستگاه پاسبان

 در .نبود تطمیع و تهدید یا گریز جای چون کنم؟ چه شناخت مرا اگر که بودم فکر این در من

 تخاذا درصدد و گوناگون افکار در غرق. یافت راه مغزم به مختلف فکر چندین کوتاه لحظه یک

 ابلمق تا را رویش شدم، او متوجه وقتی. وردآ خود به مرا پاسبان بم صدای که بودم تصمیم

: رسیدپ لب زیر و شده خیره من قیافه در مدتی و کرد خم اتومبیل در شیشه کنار در من صورت

. کرد دازوران خوب مرا اتومبیل و برداشت عقب به قدمی دو بعد «بله: »گفتم «آیید؟می تهران از»

 یادداشت امر اتومبیل نمره آنکه از پس و وردآ بیرون مدادی و دفترچه و برد جیب به دست سپس

 :پرسید کرد

 شما؟ اسم ـ

 .جمشید ـ

 فامیل؟ نام ـ
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 .جمشیدیان ـ

 شناسنامه؟ شماره ـ

 ۷2۷ ـ

 اید؟آمده اصفهان به چه برای ـ

 .امآمده مریض دیدن برای ـ

 راننده و مورینما از دیگر یکی بین بودم سؤاالت این به دادن پاسخ مشغول من که هنگامی

 گفتگو داشت سبزی و انگور بار و بود کرده توقف پاسگاه جلوی من از قبل که کوچکی کامیون

 داشتن دیگری سؤال چون و شد هاآن متوجه بود من از بازجویی مشغول که پاسبانی گرفت، در

 .بفرمایید: گفت و کرد اشاره دست با بکند من از

 به هرش طرف به و کشیدم راحتی به نفسی گذشت من بر سال چندین که ایدقیقه چند از پس

 ولی بود، مانده صبح نیم و 2 ساعت به ایدقیقه چند هنوز شدم شهر وارد که وقتی. افتادم راه

 اهخیابان در هاایتوده دسته و دار از زیادی عده. بود غیرعادی مردم وآمدرفت و شلوغ هاخیابان

 اغلب. بودند مشغول کشیدن باد مرده و باد زنده و دادن شعار به رکنا و گوشه در و بودند متفرق

 و دیوار و در به. اندکرده تعطیل هم دولتی ادارات که دادمی نشان امر ظاهر و بود بسته هامغازه

 شده نوشته جمهوری شعارهای و هاایتوده جمالت همان از قرمز خط با هاخیابان کف حتی

 تحال خوردمی چشم به کسی اگر یا و شدنمی دیده اثری انتظامی رینمامو و پاسبان از. بود

 منظره با دم،رسی پل سه و سی کنار در اصفهان بزرگ میدان به وقتی. بود گرفته خود به تماشاچی

 روی بر اسب بر سوار فقید اعلیحضرت از زیبایی مجسمه میدان این در. شدم مواجه تاثرانگیزی

 گرد مانز آن سفیدان پیراهن و اوباش دسته و دار میان از جماعتی. رددا قرار قشنگی سنگی پایه

 یباال به را خود جرثقیل و نردبان با نفر پانزده حدود در ایعده و بودند شده جمع میدان این

 دانمی غربی قسمت در ایلحظه من. داشتند را آن کشیدن پایین قصد و رسانده مجسمه پایه

 رد نفری صد چند دسته یک اثنا این در. پرداختم عده این اتحرک تماشای به و کردم توقف
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 ار میتینگی مقدمات گویا و شدند میدان وارد باغ چهار خیابان از کشانعربده منظم صف یک

 هب خود مقصد طرف به و ندانستم جایزه این از بیش نقطه آن در را توقف من. آوردندمی فراهم

 .افتادم راه
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 دهیم تشکیل حکومت صفهانا در کردم اصرار
 

 ۳ – زاهدی اردشیر خاطرات

 

 رقلیامی سرهنگ مالقات اصفهان به مسافرت از من قصد که شدم متذکر قبلی هاییادداشت در

 ایستیبمی او منزل به رسیدن برای. بود اصفهان لشکر زمان آن معاون( فعلی سرلشکر) ضرغام

 فهاناص دولت دروازه به و بگذرم بود دهندگانتینگمی و هاایتوده از مملو که باغ چهار خیابان از

 چون. مبرس ضرغام سرهنگ منزل به دیگر جمعیت پر خیابان دو از گذشتن از پس آنجا از بروم،

 یابانخ از سپس و زدم دور را شهر از نیمی تقریبا ناچار نبود، خطر از خالی هاخیابان این از عبور

 سرهنگ منزل حوالی به را خودم بود ترتیبی هر به دولت دروازه و ستون چهل عمارت مقابل

 تیبسبن خلوت کوچه دهانه در او، خانه متری سیصد فاصله در را اتومبیل و رساندم ضرغام

 غامضر منزل قدمی چند به که وقتی. افتادم راه به او منزل طرف به پیاده خودم و داشته نگاه

 منزل به اشخاص وآمدرفت مراقب و دارند رنظ تحت را او منزل ایعده که شدم متوجه رسیدم،

 لنیع قدری به بودند ایطبقه چه از دانمنمی که عده این مراقبت و نظارت. هستند لشکر معاون

 من خود برای که طوری به شد،می آن متوجه بالفاصله اول وهله در کس هر که بود آشکار و
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 کستش با را خودم لحظه یک در. دباشن گرفته را ضرغام سرهنگ باید که آمد پیش تصور این

 رغامض سرهنگ منزل به رفتن از یافتم، منوال این به را وضع وقتی. دیدم مواجه ایغیرمنتظره

 در و پرداختم گردش به شهر اطراف خلوت هایخیابان در اتومبیل با مجددا و شدم منصرف

 زاهدی دمحمو سرگرد نزلم رسید نظرم به که محلی ترینمطمئن. بروم کجا به که بودم فکر این

 والیح به را خودم بعد ساعت ربع یک. است ما نزدیک خویشان از یکی که بود( فعلی سرهنگ)

 که کردم مشاهده یعنی شدم، مواجه ضرغام سرهنگ منزل وضع همان با ولی رساندم، او منزل

. دارند نظر حتت کامال را زاهدی سرگرد منزل به وآمدرفت و هستند مراقب آنجا در هم ایعده

 امهاد شهر در خود گردیخیابان به ناچار و خورد سنگ به تیرم معروف اصطالح به هم اینجا در

 زاهدی خاناهلللطف. بروم زاهدی خان اهلللطف مرحوم منزل به که رسید نظرم به باالخره. دادم

 او خانواده و انهخ ولی بود کرده فوت مرداد 82 وقایع از قبل سال چند که بود پدرم خاله پسر

 یک در اتقریب که بزرگیست نسبتا سازقدیمی خانه مرحوم آن منزل. بود مانده باقی اصفهان در

 دنرسی برای من و دارد قرار بزرگ بازار حوالی در شاه مسجد پشت یعنی اصفهان قدیمی محل

 خطری هر با شدن مواجه برای را خودم و بشوم اصفهان شهر قلب وارد بایستی محل آن به

 .نمایم آماده

 

 لشکر معاون با مالقات قرار

 یدانم جنوبی خیابان در را اتومبیلم. کردم حرکت خانه این سوی به ناخواه و خواه نبود، ایچاره

 و ازارب طرف به پیاده خود و سپردم خدا امان به را آن و داشتم نگاه خلوتی نسبتا محل در شاه،

 از جارت و کسبه یعنی بود، خلوت بازار خوشبختانه. افتادم راه به یزاهد اهلللطف مرحوم منزل

 بازار در زیادی وآمدرفت و بودند بسته را خود هایمغازه و هاتجارتخانه اغلب وحشت و ترس

 وریف گشود برویم را در که مستخدمی رسیدم، خاناهلللطف مرحوم منزل به وقتی. شدنمی دیده

 به. کردندمی سؤالی یک هر و شده جمع من گرد خانه اهل. برد لمنز درون به و شناخت مرا

 ارمد روز آن از که جالبی خاطره و نیست زیاد پرسیاحوال و گفتگو وقت حاال که فهماندم هاآن
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 هاناصف در پدرم اقامت زمان در که خاناهلللطف مرحوم قدیمی مستخدمین از نفر دو که اینست

 اآنج از ترزود که داشتند اصرار و کردندمی گریه زار زار داشتند زیادی وآمدرفت ما منزل به

 اهللفضل جواب ما کنند دستگیرتان و هستید اینجا در شما که بفهمند اگر گفتندمی و شوم خارج

 انتخاب خودم برای اطاقی اندرون حیاط در باالخره بدهیم؟ چه را( بود پدرم منظورشان) خان

 دادم یحترج الوصفمع بردم،می رنج خوابیبی از و بودم مضطرب و خسته خیلی آنکه با و کردم

 هاخویش و قوم و منزل اهل از جهت بدین. کنم دنبال را خودم ماموریت استراحت، جای به که

 انخ اهلللطف مرحوم وفادار و صدیق مستخدمین از نفر دو با و بگذارند تنها مرا کردم خواهش

 رهنگس با مالقات برای من گفتم هاآن به. کردیم خلوت داشتند زیادی محبت پدرم و من به که

 .بفرستم او برای پیغامی خواهممی و امآمده اصفهان به مهمی امر انجام و لشکر معاون ضرغام

 اینجا از کسی خواهمنمی جهت این به و است نظر تحت او منزل فعال که دارید اطالع اما

 قرار م،کردی هم با زمینه این در که مختصری مشورت از پس. کند وآمدرفت او منزل به مستقیما

 صفهانا در را خود حضور سربسته طور به و بنویسم زاهدی سرگرد برای یادداشتی من خود شد

 یدند به سرگرد و برسانند زاهدی سرگرد به نفر دو این از یکی مرا یادداشت و دهم اطالع او به

 وسیله به را آن جواب و بگذارد شهر خارج در را او و من مالقات قرار و برود ضرغام سرهنگ

 طعهق یک روی بالفاصله من. بفرستد من برای رودمی زاهدی سرگرد منزل به که قاصدی همان

 به و نوشتم زاهدی سرگرد برای را خودم منظور سطری چند در اختصار طور به باطله کاغذ

 رام یادداشت او که کنمنمی فراموش و دادم بود شده کار این انجام مامور که مستخدمین از یکی

 .شد خارج منزل از و داد قرار کفشش پنجه در

 روی اطاق همان در بودم فرستاده زاهدی سرگرد منزل به که قاصدی بازگشت انتظار به من

 از بیش ولی. کنم استراحت مختصری خوابی،بی ساعت 9۶ از پس الاقل تا کشیدم دراز زمین

 با او و دادم سرگرد به را شما نامه گفت و بازگشت من فرستاده که بود نگذشته ساعات یک

 شما به که گفت من به فقط و کرد مراجعت و رفت سرهنگ جناب مالقات به غیرنظامی لباس

 دممستخ نفر دو آن با من. آمد خواهد شما مالقات به اینجا در دیگر ساعت ربع یک تا بگویم
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 اولین. مرفتی دیگری اطاق به او اتفاق به و شد اطاق وارد زاهدی ردسرگ که بودم گفتگو مشغول

 وآمدرفت چون ایدنکرده انتخاب خود اقامت برای را مناسبی محل که بود این من به او حرف

 صرمخت خیلی ضرغام سرهنگ با را خودش مالقات جریان بعد. نیست آسانی کار منزل این به

 یرز ارامنه، قبرستان باالی ضرغام سرهنگ امروز ظهر تا منی و یازده ساعت: »گفت و داد شرح

 وضع چون. وینش گرفتار که کنی مراقبت خیلی بایستی ولی است، تو دیدار منتظر صوفی کوه

 مه من و افتاده اوباش عده یک دست به فعال هاکار تمام اختیار و است مغشوش خیلی شهر

 .«ببینم ترا ظهر از بعد کرد خواهم سعی و شوممی خارج اینجا از ترزود

 هک کردمی تاکید که حالی در و نکرد تجاوز کلمه چند همین از زاهدی سرگرد با من گفتگوی

 .رفت و کرد خداحافظی من با نکنم گفتگو منزل اهل حتی احدی با مالقات محل و وقت از

 آن هب اهالی ودخ که اصفهان غربی شمال کیلومتری پانزده یا دوازده در است محلی صوفی کوه

 یک از بیش محل این به رفتن برای من. زیباست و مصفا نسبتا جایی و گویندمی «کوصفه»

 رام خاطری تشویش و نگرانی یک چرا دانمنمی ولی. نداشتم وقت نیم و ساعت یک یا ساعات

 ندانچ امضرغ سرهنگ با دیدار و مالقات این به من که بود این امر حقیقت یعنی بود، گرفته فرا

. ودب روشن برایم تقریبا هم آن علت. کردممی خودم برای ایمخاطره احساس و نبودم بینخوش

 در است، مستولی جا همه بر که ارعابی و وحشت و جاری احوال و اوضاع با کردممی فکر

 رهنگس خود دست به من که است معلوم کجا از دارد، وجود که بالتکلیفی و اضطراب و نگرانی

 وهنح به و مخاطره بدون ما مالقات این که است داده تضمین کسی چه نشوم؟ رفتارگ ضرغام

 قوای مسئولین سایر مانند هم ضرغام سرهنگ برای که داشتم یقین من شود؟ انجام دلخواه

 بالفاصله دید کجا هر در مرا یا پدرم اگر که رسیده دستور مرکز از هاشهرستان در انتظامی

 و آمده یشپ او برای که وضعی با ضرغام سرهنگ که نبود بعید آیا ورتص این در کند، دستگیر

 و رسبی و اندازد دام به مرا نخواهد طریق این به بود گرفته قرار فشار و نظر تحت جهت هر از

 جمعی و وحشت و ترس از ایعده هاروز آن در چون بسپارد؟ مصدق عمال دست به صدا

 قصیر خوش و بنمایانند خودی شده نحوی هر به داشتند یسع قافله از نماندن عقب برای دیگر
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 فاطمی دکتر برای را التماس و عجز نامه آن دربار وقت کفیل امینی ابوالقاسم که جایی. بکنند

 انتظاری هچ دیگران از شد منتشر رادیو در و کرد قرائت مطبوعاتیش مصاحبه در او و بود نوشته

 کردندمی آهنگیهم هاروز آن جنجال و جار با ارشد، نافسرا از جمعی که زمانی داشت؟ شدمی

 بازیشب خیمه هایصحنه آن بودن تماشاچی و خاموشی و سکوت هاآن فداکاری اعالی حد و

 که قاتیمال این با ضرغام برای من دستگیری کردممی فکر رفت؟می توقعی چه سایرین از بود،

 هیچ او برای چون است، ترآسان هم ردنخو آب از معروف اصطالح به داریم شهر خارج در

 خیر؟ یا و کند توقیف مرا و بیاید گاهوعده به مسلح سرباز شش یا پنج با که نداشت اشکالی

 النف با من که بدهد خبر حضرات به دولتی، مقامات قبال در خودش تبرئه و ظاهر حفظ برای

 ...دادندمی انجام هاآن خود ار کار بقیه دارم، مالقات قرار محل فالن و ساعت فالن در کس

 

 صوفی کوه سوی به

 در نانچ گذشتمی من نظر از سینما پرده مثل کوتاهی مدت در که هابینیپیش و تصورات این

 نصرفم ضرغام با مالقات از که شد پیدا من برای فکر این رفته رفته که بود کرده رسوخ مغزم

 رایب خودم بودن داوطلب و بودیم کرده خود یاران با که تیمذاکرا و تهران جلسه یاد ولی: شوم

 به مگرفت تصمیم که شد سبب بودن انتظار چشم و سماجت، و اصرار آن با هم آن مالقات، این

 ناظر وردوراد که ببرم همراه خودم با را نفر یک منتهی بروم، ضرغام مالقات به شده کیفیتی هر

 آن در ولی. دهد اطالع تهران به فوری الاقل آمد، پیش نم برای ایمخاطره اگر و باشد جریان

 من دسترس در خاناهلللطف مرحوم وفادار و قدیمی نوکران نفر دو همان جز کس هیچ ساعت

 .نبود

 یزاهد سرگرد برای مرا یادداشت که بود کسی همان و داشت نام مهدیقلی نفر دو این از یکی

 و چابک، و ورزیده حدی تا و زیرک و باهوش نسبتا مردیست. ردآو من برای را او پیغام و برد

 و کار به «دمق» در اکنون هم و هست هم زبردستی تیرانداز و ماهر شکارچی حال عین در

 جریان و خواستم را او. کردم انتخاب را شخص همین خود همراهی برای. است مشغول زراعت
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 هب صوفی کوه حوالی در ظهر نزدیک واهمخمی من گفتم و رساندم اطالعش به بیش و کم را

 صحنه از دور و باشی من همراه هم تو دارم میل و بروم لشکر معاون ضرغام سرهنگ مالقات

 هر هب هم بعد و نباشم تنها اوال آمد پیش برایم خطری اگر که کنی نظارت را جریان ما مالقات

 و رشادت نهایت با مهدیقلی. دهی اطالع تهران در یارافشار آقای به را موضوع هست طریقی

 هلهج همان به خاصی غرور با و گذاشت ترفرا را پا حتی و پذیرفت مرا پیشنهاد جوانمردی

 با باشد کسی هر کنند، بلند شما روی به دست بخواهند اگر خدا به ببرم؟ خبر: »گفت اصفهانی

 .«شندبک هم را خودم تا کشممی آنقدر و کنممی «داغون» را مغزش گلوله

 داری؟ چه اسلحه: گفتم

... زندمی هوا در را «قرقی» و خریده برایم خاناهلللطف مرحوم که آلمانی نو تیر پنج یک: گفت

 وحیهر تقویت در او هایگفته پنهان چه شما از و بردم لذت مهدیقلی پرواییبی و قوی روحیه از

 .یمکن حرکت که شو آماده ترزود پس گفتم. شد موثر خیلی من

 فشنگ ددع پنج و سی با بلژیکی کوتاه لوله خودکار تیر هفت یک داشتم همراه من که ایاسلحه

 :گفت و شد سبز من جلوی زدن بهم چشم یک در مهدیقلی. بود

 .حاضرم من ارباب ـ

 ای؟برداشته چقدر فشنگ: کردم سؤال

 پر مه تفنگ خشاب و امتهبس لباسم زیر قطار دو: گفت و زد باال را شکلش لباده کت دامن

 .است

 خصوص به و کردمی نظر جلب محققا و بود احتیاط از دور منزل از هم با مهدیقلی و من خروج

 خیابان و کوچه توی شودنمی که وضع این با گفتم او به. داشت دست در تفنگی مهدیقلی که

 هم دیگر نگتف تا دو امپوشیده که یالباده این زیر من گویید،می را تفنگ اگر: گفت. افتاد راه به

 .بشویم خارج منزل از تک تک که است بهتر وصف این با: گفتم. دهممی جا
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 اتومبیل که را محلی آدرس. شوم خارج منزل از او سر پشت من و برود مهدیقلی اول شد قرار

 اسیلب تغییر مختصر هم من. رفت و کرد خداحافظی او و دادم مهدیقلی به بود متوقف آنجا در

 منزل بین فاصله. شدم خارج منزل از صبح 11 ساعت حوالی در او از بعد بالفاصله و دادم

 قفتو محل به وقتی و کردم طی سرعت به شاه میدان غربی خیابان تا را خاناهلللطف مرحوم

 تحرک دمقص طرف به شدیم، سوار درنگبی. بود رسیده آنجا به تازه مهدیقلی رسیدم، اتومبیل

 تیمگذش شهر جمعیت کم و دورافتاده هایخیابان از االمکانحتی مهدیقلی راهنمایی به و کردیم

 کینزدی در که بود دقیقه چهل و یازده ساعت در درست ارامنه قبرستان شمال از عبور از پس و

 .کردیم توقف صوفی کوه یعنی گاهوعده

 

 من ماموریت

 آن اطراف و دارد قرار کوه دامنه در تقریبا محل این. بود نیامده کسی هنوز رسیدیم، آنجا وقتی

 ویست،د فاصله در را اتومبیل من. است شده پوشیده خاکی هایتپه و بزرگ هایسنگ تخته از

 بود قرار که محلی یعنی کوه دامنه طرف به مهدیقلی اتفاق به و گذاشتم جاده کنار قدمی سیصد

 احتیاطیبی کردممی سفارش او به مسافت این طی اثنای در. رفتم گیرد صورت آنجا در ما مالقات

. نکند تیراندازی و نزند کاری به دست است نیامده پیش من برای خطری قطع طور به تا و نکند

 ایبر بود اطراف بر مسلط و داشت قرار آنجا در بزرگی سنگ تخته که را اینقطه مهدیقلی

 اشدب پنهان نظر از کامال که طوری به سنگ تخته همان پشت او شد قرار و کرد انتخاب خودش

 مهدیقلی .رسید گوش به دور از اتومبیلی صدای که بودیم گفتگو سرگرم ما هنوز. کند سنگر

 باالی به را خود دوان دوان و بوسید مرا صورت و دست و انداخت من بغل در را خودش فورا

 پنهان جاده عابرین نظر از ولی دیدممی را دهجا که محلی در من. رسانید سنگ تخته پشت و تپه

 صد چهار هفاصل در و شد نمایان رنگی سبز جیپ اتومبیل بعد، ایلحظه. ایستادم انتظار در بودم

 لهبالفاص. کرد توقف ایتپه پشت و آمد کوه دامنه طرف به و گردید منحرف جاده از من قدمی

 هکو دامنه روانه و انداخت نظر خود اطراف به و شد پیاده آن از نظامی لباس با ضرغام سرهنگ
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 طرف به هم من. نیست او همراه کسی و تنهاست شدم متوجه آمد جلو که قدیمی چند. گردید

 ستد من با گرمی به. آمد من طرف به ترتند هایقدم با شد من متوجه وقتی و افتادم راه به او

 تیمسار داری؟ اطالع چه طهران از آمدی؟ چه برای آمدی؟ کی: پرسید و کرد روبوسی و داد

 طهنق و کوه دامنه طرف به زنان قدم و گرفتم را او دست ؟...هستند کجا( بود پدرم مقصودش)

 اشد،ب ما مراقب مهدیقلی که طوری به سنگ، تخته یک روی درختی کنار در و رفتیم خلوتی

 درمپ طرف از مدت این در که را اقداماتی و گذشته ساعت چند و پنجاه وقایع جریان. نشستیم

 هب فرزانگان عزیمت و آن تصمیمات و افشار سیف آقای منزل ساعته شش جلسه و بود شده

 قمصد دسته و دار وضع و تهران احوال و اوضاع و اصفهان به را خود مسافرت علت و کرمانشاه

 بر مبنی را شاهنشاه فرمان عکس و دادم شرح او برای تفصیل به تهران در را ایتوده اقدامات و

 و ایونیهم اعلیحضرت فرمان این: گفتم و دادم دستش به وزیرینخست سمت به پدرم انتخاب

 مه را شما با مالقات و اصفهان به را خودم مسافرت علت ضمنا آن اجرای برای ما تصمیم این

 هر رد مرا یا پدرم که رسیده دستور شما به مصدق دکتر طرف از که دانممی و دادم توضیح که

 این با ار او حکومت اگر حال. بفرستید تهران به الحفظتحت و کنید بازداشت دیدید که کجا

 .بکنید خواهیدمی اقدامی هر. شما این و من این دانید،می قانونی جریان

 اشت،د دست در را شاهنشاه فرمان عکس که حالی در و کرد تغییر ناگهان ضرغام سرهنگ قیافه

 :گفت و زد زمین به محکم و برداشت سر از را خود کاله و شد بلند جا از

 یحرف چه این. کنممی فدا شاه برای را خودم خون و هستم اعلیحضرت نوکران از من اردشیر، ـ

 ار ژاندارمری رئیس شهربانی، رئیس استاندار، خواهیمی. بگو داری الزم چه هر زنی؟می است

 یجگ مرکز وضع به نسبت روزه دو این در من کنم؟ اعالم نظامی حکومت شهر در و کنم توقیف

 یاحیر سرتیپ طرف از روز دو این در. کیست با مرکز در ما کار و سر دانستمنمی بودم، گنگ و

 کی جنگ وزیر و وزیرنخست عنوان به مصدق دکتر طرف از دستور یک( وقت ستاد رئیس)

 کندنمی قتطبی هم با یک هیچ که درسمی دستور یک هم فاطمی دکتر طرف از تازگی به و دستور

 کردممی فکر ولی. بودم برده پی تهران وضع آشفتگی به گوناگون دستورهای همین از من و
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 گیهمیش التهاب و هیجان دستخوش هم تهران و اندفرموده مسافرت کشور خارج به اعلیحضرت

. داری آگاهی آن خیرا روز چند وضع به که است رادیو طریق از فقط تهران از ما اطالع. است

 گفتم و هستم شاهنشاه فرمان اجرای برای فداکاری و همکاری آماده گونه همه من حال هر به

 واهمخ توقیف اصفهان در را دولتی مقامات همه و استاندار ساعت یک فاصله به باشد الزم اگر

 .باشممی ایشان همراهان و تیمسار پذیرایی آماده دل و جان از و کرد

 

 مذاکرات نتیجه

 و تحرار با قدری به ولی نداشتم انتظاری چنین ضرغام سرهنگ از من که اینست امر حقیقت

 من جیدتم و تحسین مورد شاهنشاه به نسبت او فرمانبرداری و وفاداری که کرد صحبت مصمم

 از هک قبیل ازین اقدامی گونه هر و آن و این توقیف من نظر به فعال گفتم او به. گرفت قرار

 وضع از خواهممی اول وهله در من. نیست مصلحت گیرد صورت اطالع بدون آنجا در ما طرف

 به فوری و شوم مطلع دارید اختیار در که را سوختی و آذوقه و اسلحه و نفرات و اینجا لشکر

 موارد این در ضرغام سرهنگ. بدهم اطالع شما به باشد چه هر را پدرم نظر و کنم حرکت تهران

 زانسربا تماس که امکرده سعی روزه دو این در من: گفت و داد قرار من اختیار در کافی العاتاط

 تظامیان امور االن و باشد قطع کلی به گذردمی آن در که وقایعی و شهر محیط با ارتش نفرات و

 من و کنندمی تازییکه گونه همه هاایتوده و مصدق عمال و دارد دست در شهربانی را شهر

 شوریک مقامات تمام نظامی شدید عمل یک با اینکه یکی: بکنم توانممی کار دو فعلی وضع در

. یرمبگ دست در جهت هر از را شهر اختیار و نموده توقیف و دستگیر را اخیر وقایع محرکین و

 نسبتا لیحاتتس و لشکر نفرات با باشد، بیشتری نظامی قوای به احتیاج تهران در اگر آنکه دیگر

 ام موتور وسایل و سوخت و شویم تهران عازم شما به کمک برای داریم اختیار در که هزیمج

 هچهارد حداکثر را خودمان جنگی ارابه و پوشزره حتی و کافیست تهران به رسیدن برای هم

 .برسانیم تهران به توانیممی ساعته
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 عدازظهرب چهار ساعت تا اناصفه صوفی کوه هایتپه در ضرغام سرهنگ با من گفتگوی و مذاکره

 طرف به نیم و ۷ تا ۷ ساعت یعنی شود،می تاریک که شب اوایل من شد قرار و کشید طول

 پدرم اطالع به خودمان با همکاری برای را ضرغام سرهنگ کامل آمادگی و کنم حرکت تهران

 «جمشیدی» ارمستع امضای به شد اصفهان عازم بودیم گرفته که تصمیمی برای پدرم اگر و برسانم

 شد، تادهفرس دوا معالجه برای: »کنیم مخابره تهران از ضرغام سرهنگ به مضمون این به تلگرافی

 «جمشیدی. کنید دریافت

 رکتح تهران سمت به تجهیزات با اصفهان لشکر افراد و ضرغام که شد این بر تصمیم اگر و

 «یدیجمش. بفرستید دارد دوا به اجاحتی جمشید: »شود مخابره او عنوان به زیر تلگراف کنند،

 اینکه از ضرغام خود و بود کشیده طول خیلی ما مذاکرات. نداشتم گفتگویی ضرغام با دیگر

 رد قطعا گفتمی و بود نگران اندبوده خبربی او از اشخانواده و بوده دور شهر از ساعت چهار

: مگفت کرد؟ خواهی چه تو: پرسید. شد خواهند مضطرب هم منزل اهل و بود خواهند من تعقیب

 همان به جهت این به. درآیم پا از است نزدیک خوابیبی از و هستم گرسنه و خسته صبح از

 رفط به قوا تجدید و استراحت مختصری و ناهار صرف از پس و گردمبرمی خاناهلللطف منزل

 مصلحت بازار و شاه میدان از عبور هم آن شهر به ترا برگشتن گفت کنم،می حرکت تهران

 یکی قیییال منزل «صوفی کوه» شرق سمت یعنی حوالی، همین در برویم، اتفاق به بیا دانمنمی

 و بخور ناهاری همانجا در. است آرامی و خلوت جای. است من اعتماد مورد دوستان از

. نشوی شهر وارد اصال که کن حرکت تهران طرف به محل همان از غروب و کن استراحت

 :پرسید تعجب با ضرغام سرهنگ. دارم همراهی اینجا در چون معذورم، شما با همراهی از: تمگف

 .بینمنمی را کسی که من است؟ کجا کیست؟

 مرحمت: گفت و دارد سر بلندی خنده زدهبهت قیافه همان با. کردم تعریف او برای را جریان

: گفتم... زدمی پر من سر دور اجل که است تمام ساعت چهار شودمی معلوم پس. زیاد آقا

. زد صدا را مهدیقلی و رفت سنگ تخته طرف به خودش. نداشتم احتیاط این جز ایچاره

 یگرسنگ از من بده عمرت خدا ارباب: »گفت من به خطاب و آمد جلو دست به تفنگ مهدیقلی
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 و کرد یخداحافظ داشت عجله چون ضرغام سرهنگ. خندیدیم هم با هم مدتی و «شدم هالک

 حوالی به ماموریت عنوان به را زاهدی سرگرد نیم و ۷ تا ۷ ساعت برای من گفت فقط و رفت

 و ندک برطرف آمد پیش برایت مشکلی شهر از خروج هنگام اگر که فرستممی اصفهان دروازه

 خیلی را شهر به وآمدرفت روزه دو این در حضرات چون باشد، تو مراقب «خورت مورچه» تا

 خسته گرم، هوای آن در مهدیقلی و من که بود بعدازظهر نیم و ۲ ساعت تقریبا. کنندیم کنترل

 .کردیم حرکت شهر طرف به صوفی کوه از گرسنه و

 و خانه به را همه هوا العادهفوق گرمای. نبود خبری هیاهو و جمعیت از رسیدیم، شهر به وقتی

 و باال ارادهبی که خوردندمی چشم به هاابانخی در بیکاره ایعده فقط. بود برده خودشان النه

 و هامغازه یبعض ظهر از قبل که بود معلوم ولی بود، بسته هامغازه تمام تقریبا. رفتندمی پایین

 و انتظامی مامور از معابر و هاخیابان در معمول طبق و است شده چپاول دستخوش موسسات

 مرا هانیش،اصف غلیظ لهجه همان با مهدیقلی شهر، تا «صوفی کوه» فاصله در. نبود خبری پاسبان

 سبک اطالعاتی ضرغام سرهنگ با من مذاکرات نتیجه از که داشت قصد و بود کرده پیچسؤال

 هب او شدن وارد با چون رفتم،می طفره او سؤاالت پاسخ دادن از بود نحوی هر به هم من و کند

 کاری انجام از قبل ما هدف و مقصود از یاعده که رفتمی این احتمال ما مذاکرات موضوع

 یغامیپ گفتم او به فقط جهت بدین. گردد فراهم کار در مشکلی نتیجه در و شوند مستحضر

 حبتص هم با تنهایی به ساعت چند پیغام این اطراف در داشتم میل و بودم آورده سرهنگ برای

 خیابان به دار و گیر همین در. کنم حرکت طهران طرف به ترزود خواهممی هم حاال و کنیم

 عدب ایلحظه و مهدیقلی ابتدا و گذاشتم سابق محل همان در را اتومبیل و رسیدیم شاه میدان

 .کردیم حرکت خاناهلللطف منزل طرف به خودم

 

 تهران سوی به

 یاطاق همان به مستقیما من. بودند نگران ما مراجعت تاخیر از همه شدیم، منزل وارد که هنگامی

 یحتوض زحمت مهدیقلی. نشستم اطاق کف خستگی فرط از و رفتم بود اندرون حیاط در که
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 ناهار صرف از بعد. گفت همه به بگوید باید چه هر خودش و کرد کم منزل اهل به را من دادن

 و فمختل افکار و نرفت چشمم به خواب کردم هرچه ولی بکنم، استراحتی مختصر خواستم

 و خواب گویندمی اینکه فهمیدم وقت آن. بود استراحتم مانع داشتم که اراحتین و اضطراب

 ترودز گرفتم تصمیم جهت بدین. است درست خواهدمی آسوده خاطر و فارغ فکر هم استراحت

 عصر طرف و گذشتمی قدری اگر چون بود، همین در مصلحت. کنم حرکت طهران طرف به

 و مردم ازدحام ولی آورد،می وجود به من برای تریامن محیط هوا تاریکی چه گر شد،می

 لیمهدیق ولی شدم، حرکت آماده رو این از. افزودمی مشکالت بر مشکلی خود هاخیابان شلوغی

 وی؟بر تهران به تنها و تک خواهیمی چطور گفتمی و بیاید تهران به من با که داشت اصرار

 فکر این از که کردم قانع را او باالخره. گردمیم بر هم طورهمان آمدم، که طورهمان گفتم

 .بیاید من با شهر دروازه خارج تا احتیاط نظر از منتهی شود، منصرف

 عتسر به و شدیم خارج خاناهلللطف خانه از مهدیقلی اتفاق به منزل اهل با خداحافظی از بعد

 دروازه مقابل. کردیم کتحر شهر خارج طرف به درنگبی و رسانیدم اتومبیل به را خودمان

 بدون جهت همین به و شدنمی دیده صبح مراقبت و ببند و بگیر عوارضی پاسگاه و اصفهان

 هرش از که کیلومتری چند. شدیم خارج اصفهان شهر از بعدازظهر شش ساعت مقارن گفتگو،

 ترزود ینبتوا و نشود دور راهت اوال که شوی پیاده تو است بهتر گفتم مهدیقلی به شدیم، دور

 قابلم تو آمدن به حاجتی و رفتم من که بدهی اطالع زاهدی سرگرد به ثانیا برگردی، شهر به

 .نیست دروازه

 اتومبیل باک خورت مورچه در.« آمد خواهم شما همراه خورت مورچه تا: »گفت مهدیقلی اما

 یکتار رفته رفته واه. شدم تهران عازم مهدیقلی، با خداحافظی از پس و کردم پر بنزین از را

 .بیفزایم اتومبیل سرعت به توانستمنمی و بود زیاد جاده در نقلیه وسائط رفت و آمد ولی شد،می

 کوچکی خانهقهوه قم، فرسخی چند. کردم طی توقف بدون را قم تا خورت مورچه حال هر به

 چندین چون. دشنمی دیده آن در مسافری و جمعیت و رسیدمی نظر به خلوت خیلی که بود

 هایپلک خوابیبی و ناراحتی شدت از و بود کرده امخسته کلی به رانندگی متوالی ساعت
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 و خستگی رفع برای خانهقهوه این کنار بود گذشته دوازده از هم ساعت و سوختمی چشمم

 استکان ود یکی و پنیر و نان کمی نشستم، ساعتی نیم خلوتی گوشه. کردم توقف شام صرف

 .افتادم راه به مرتبه دو و ردمخو چای

 

 بودند خواب در همه

 توقف بدون هم من. بودند خواب در همه گویا شد،نمی دیده ماموری قم دروازه پاسگاه مقابل

 متصمی. بود حکمفرما جا همه بر مطلق آرامش و سکوت و بود خلوت هاخیابان. شدم شهر وارد

 هرش از عبور از پس جهت بدین. برسانم تهران به را ودخ شود روشن هوا آنکه از قبل داشتم

 .کردم حرکت سرعت به جاده خلوتی از استفاده با و شدم تهران آسفالته جاده وارد قم،

 شدم ورمجب کهریزک عوارضی پاسگاه مقابل در فقط و پیمودم یکسره را ری شهر تا قم فاصله

 باز هایشچشم خواب شدت از که حالی در و داد ایست ژاندارم نفر یک اینجا در. کنم توقف

 که یر شهر به. داد عبور اجازه گفتگو کلمه یک بدون و کرد نگاهی اتومبیل داخل به شد،نمی

 حضرت جاده در که هنگامی. بود گذشته شب نیمه از بعد دو از دقیقه چند ساعت رسیدم،

 رد خودمان منزل. بروم کجا رشه به ورود از پس کردم فکر آمدم،می تهران سمت به عبدالعظیم

 ودور ولی رسید؛می نظرم به که بود نقاطی شاهیشاهرخ هرمز منزل یارافشار، آقای منزل شهر،

 داشتند نظر تحت را جا همه نظامی حکومت مامورین که شب ساعت آن در هم آن شهر، به

 جاده هب را خود شهر کنار دورافتاده هایخیابان از گرفتم تصمیم جهت بدین. نبود خطر از خالی

 اندازدست پر و مخروبه خیابان از شدم، شوش میدان وارد وقتی قصد این با. برسانم شمیران

 طرف به و شدم خراسان خیابان وارد آنجا از و رساندم ری خیابان به را خود گندم انبار پشت

 انتهای از عبور از پس و کردم طی شهناز میدان تا مستقیما را خیابان این. پیچیدم شهباز خیابان

 م،رسید که تجریش میدان به. شدم شمیران جاده وارد مازندران و حقوقی هایخیابان از شاهرضا،

 به و دمش منصرف حصارک به رفتن از راه بین در ولی گرفتم، پیش را حصارک راه اختیاربی

 در و حصارک شرق سمت نراقی منزل. کردم حرکت نراقی صادق آقای ییالقی منزل طرف
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. سیدرمی نظر به ترامن نقاط سایر از من برای موقع آن در جهت بدین. دارد قرار منظریه نزدیکی

 شب نیمه از بعد نیم و 9 ساعت درست شدم، نراقی آقای منزل باغ وارد «جماران» جاده از وقتی

 ودمب نکرده انتخاب باغ محوطه در اتومبیل توقف برای محلی هنوز. بودند خواب در همه و بود

 دشیرار: »گفت آهسته افتاد، من به چشمش وقتی و آمد سراغم به آلودخواب نراقی آقای خود که

 من پهلوی و کرد باز را اتومبیل در بعد «آمدی؟ کی کردی؟ مراجعت زودی این به تویی؟

: تگف «کجاست؟ پدرم دارید؟ خبر چه فرزانگان سرهنگ از. امرسیده الساعه: »گفتم. نشست

 رزانگانف سرهنگ از و بودند نگران خیلی تو برای و هستند افشار سیف منزل امشب تیمسار»

 .«باال برویم بیا شدی؟ موفق تو. نرسیده خبری هنوز هم

 النا را مسافرتم جزئیات تمام من دارد توقع و است اطالعبی من فکار و زار حال از نراقی دیدم

 تدس از دارم خستگی و خوابیبی فرط از من خان،صادق آقای: »گفتم. کنم تعریف او برای

 منزل اهل که شد خواهد سبب هم من آمدن باال. ندارم زدن حرف رمق و حال هم االن روم،می

 و رنظ جلب جز اینتیجه امر این و شود باز صحبت سر و کنند روشن را هاچراغ و شوند بیدار

 صبح را هاگفتگو بخواب، برو ار،بگذ خود حال به مرا. ندارد اطرافیان و همسایگان توجه

 همان روی من و گذاشت تنها مرا ناچار نشدم، پیاده اتومبیل از کرد اصرار چه هر.« کنیممی

 .رفتم خواب به و کشیدم دراز اتومبیل جلوی تشک

  

 بود مرداد 27 روز آن

 لیو هستم؛ یوضع چه و کجا در که بودم مبهوت و گیج چند ایلحظه گشودم چشم که صبح

. بود صبح 3 نزدیک ساعت. برخاستم جا از و آمد خاطرم به گذشته ساعت 8۲ جریان فورا

 پیاده هک اتومبیل از. امبوده خواب در شد گفته که وضعی همان به ساعتی شش پنج شد معلوم

 فتادا من به چشمش تا. بود من انتظار در صبحانه، میز کنار باغ، آالچیق زیر نراقی آقای شدم،

 ار مسافرت خاک و گرد و بده صفا رویی و سر اول راحت خیال با است، حاضر حمام: »گفت

 را صورتم روز چند از بعد.« امداده پیغام تیمسار برای را ورودت خبر من. کن دور خودت از
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 هاناصف به را خود مسافرت جریان صبحانه، صرف ضمن و کردم استحمامی فوری و تراشیدم

 برای شد قرار سپس. دادم شرح نراقی برای اختصار طور به را ضرغام سرهنگ با مذاکره و

 آقای نزلم که دادم توضیح قبلی هاییادداشت در. برویم افشار سیف آقای منزل به پدرم مالقات

 پر بانخیا چند از بایستیمی آنجا به رسیدن برای ما و است واقع بهار خیابان در افشار سیف

 و کم مصدق انصار و اعوان که بود روزی یعنی مرداد 8۷ شنبه سه وزر آن. بگذریم جمعیت

 ختیارا در که مامورینی اتفاق به هاآن تمام و بودند آورده دست به اطالعی ما هایفعالیت از بیش

 کار هب دوستان سایر و من و پدرم بر یافتن دست برای را خود توانایی و قدرت تمام داشتند

 از رتمحفوظ و داشت برزنتی اطاق که جیپ اتومبیل یک با من هتج بدین. بودند انداخته

 .شدیم شهر عازم «جماران» راه از نراقی آقای اتفاق به بود سواری هایاتومبیل

 شلوغ یقدر به هاخیابان. رسیدیم شهر به که بود گذشته صبح نیم و ده ساعت از ایدقیقه چند

 گونههیچ با برخورد بدون و نشد ما متوجه کسی اصال که بود غیرعادی حدی به وضع و

 یادهپ اتومبیل از نراقی آقای الوصفمع. رساندیم افشار سیف آقای منزل به را خود ما ایمخاطره

 «.کرد خواهم تلفن خارج از بعد و کنممی گردش منزل حوالی ایدقیقه چند من: »گفت و نشد

 باز من روی به باشدمی پدرم اعتماد مورد که حصارک قدیمی هایباغبان از یکی را منزل در

.« رگشتیدب سالمت که شکر را خدا هستند شما منتظر حال به تا صبح آقا: »گفت مقدمهبی و کرد

 از قبل یول رفتم، بودند داده اختصاص پدرم برای که اطاقی طرف به او گفتۀ به توجه بدون من

 گرفتند آغوش در مرا افتاد، من به چشمشان ات و شدند خارج اطاق از پدرم شوم، آن وارد آنکه

 خیلی الوصفمع بود، نمایان ایشان برخورد طرز و صورت از پدری محبت و مهر آنکه با و

 مامور هک نگفتم تو به من مگر کردی؟ که بود حرکتی چه این اردشیر،: »گفتند آمرانه و خشک

 عذر و ردمک اجازه کسب کتبا: »فتمگ و بوسیدم را دستشان «کرد؟ خواهم تعیین خودم را اصفهان

.« دمدینمی خودم از ترصالح را کسی ماموریت این انجام برای طرفی از و خواستم را نافرمانیم

 .شدیم اطاق وارد اتفاق به و بوسیدند را صورتم
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 انتظار دورۀ

 صفهانا به من مسافرت نتیجه از پدرم و نشستیم داشت قرار اطاق وسط در که میزی کنار دو هر

 ودمب گذاشته ضرغام سرهنگ با که را قراری و دادم شرح تفصیل به را امر جریان. شدند جویا

 و امروز ظرف منتهی است، همکاری آماده جهت هر از ضرغام سرهنگ که افزودم و کردم بیان

 طرف هب شنفرات با او یا شد، خواهیم اصفهان عازم ما که داد اطالع او به تلگرافی بایستی فردا

 ودخ توضیحات آنکه از پس و انجامید طول به ساعت دو قریب من صحبت. کند حرکت تهران

 و یارافشار به دیشب حتی و زدممی را حدس همین هم من: »گفت پدرم رسانیدم، پایان به را

 حاال لیو بود، خواهد مثبت مسافرتش نتیجه برگردد، سالمت اردشیر اگر که گفتم گیالنشاه

 را آنجا محیط گردد، فراهم کرمانشاه در ما کار وسایل اگر چون باشیم، فرزانگان منتظر بایستی

 ما به فرزانگان از خبری بعدازظهر تا کنممی تصور دانم،می ترمساعد منظورمان پیشرفت برای

 .«برسد

 حاکی هک کلماتی ادای با و برخاستند جا از پدرم بود گذشته ظهر از ساعت یک که موقع این در

 رسنهگ و شدی خسته قطعا زدی، حرف خیلی: »گفتند بود من کار نتیجه از تمجید و تقدیر از

 بعد و« .نداریم ناهار برای حسابی غذای کردم، منزل فعلی وضع از که تعریفی با ولی هستی، هم

 میز ویر و آوردند بیرون بود شده پیچیده سفره یک توی که را ایقابلمه اطاق گوشه قفسه از

 عسدجو باشد چه هر ندارد، عیب ولی مانده، دیشب از مختصر غذای این: »گفتند و گذاشتند

 را خودت باید هم تو و امگذرانده راه این از ترسخت خیلی روزهای و سربازم من. کرد خواهد

 رپوشس و کردند باز قابلمه دور از را سفره روییگشاده با پدرم.« بدهی عادت سخت زندگی به

 با بود اندهم قبل شب از که کباب طاس بشقاب نصف اندازه به قابلمه توی. برداشتند را قابلمه

 .خوردیم کامل اشتهای با یکدیگر کنار در پسر و پدر که شدمی دیده نان کوچک تکه دو

 ما دوستان و همکاران سایر روزه دو این ظرف: »گفتند پدرم ناهار، صرف از پس حال، هر به

 زیادی ایهموفقیت و اندکرده فعالیت و کوشش صادقانه خود قدرت و توانایی سبتن به کدام هر

 در .است شاهنشاه فرمان عکس توزیع گرفته صورت که اقدامی ترینموثر. آمده دست به هم
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 آن زا اینسخه دولتی موسسات و ادارات مسئولین غالب و موثر هایشخصیت اکثر حاضر حال

 .اندداشته دریافت را

 از فرمان، عکس روی از چه و هاخبرگزاری طریق از چه نیز، تهران مقیم سیاسی نمایندگان

 اندردهک مالقات السلطنهمصدق با سفرا از نفر دو دیروز حتی اند،یافته آگاهی فرمان این صدور

 رفط زا که اقداماتی. است نداده صریحی جواب شنیدم ولی اند؛نموده گفتگو او با باره این در و

 و کرده ترهموار ما برای را راه تصادفا گرفته صورت اخیر ساعت ۲2 خالل در او عمال

 جراید سایر و امروز باختر روزنامه مقاالت و شده انجام امروز و دیروز که هاییوحشیگری

 مردم فردی تامنی و ترتیب و نظم. است مردم عصبانیت و تحریک وسیله بهترین هاآن به وابسته

 مامز اصوال. نیست راضی فعلی وضع از کس هیچ دارم یقین من و است شده ختلفم کلی به

 خودشان عمل دادن جلوه موجه صرف تالششان تمام فعال و گشته خارج هاآن خود دست از کار

 و وششک تمام با ولی است؛ سلطنت مقام علیه زهرآگین تبلیغات و شاه فرمان از سرپیچی در

 احتینار و عصبانیت بر روز به روز هاآن عمل و اندگرفته کوسمع نتیجه کنندمی که تالشی

 .افزایدمی مردم

 ندبود پنهان هاسوراخ در قبل چندی تا که توده حزب سران که رسید خبر من به عصر دیروز

 یاطالع هنوز هاآن مذاکرات نتیجه از اما اند؛شده مذاکره وارد مصدق با علنا اسلحه گرفتن برای

 افسران از ایعده با گرفتن تماس صرف من وقت از قسمتی قبل روز. امنیاورده دست به

 .هستند همکاری و خدمت آماده هاآن همه. شد مجلس نمایندگان از نفر چند و بازنشسته

 همه لیو داشتند؛ زیادی فعالیت دیروز دوستان سایر و شاهیشاهرخ نراقی، یارافشار، گیالنشاه،

 نجاما در بایستی مراقبت و احتیاط عین در حال هر به. بودیم فرزانگان و وت ورود انتظار در

 چه کتممل این سرنوشت دیگر صباح چند تا نیست معلوم واال کنیم عجله خود نقشه و برنامه

 .«بود خواهد
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 تهران به حمله برای آماده

 زلمن کردم خواهش افشار یفس از قبال و آمدم اینجا به دیروز عصر از من: »افزود سپس پدرم

 پریروز از مصدق مامورین چون بروم، دیگری جای به محل این از ندارم قصد و کند خلوت را

 رد فیروزکوه و دماوند و حصار سرخ حتی و عبدالعظیم حضرت و کرج و شمیران در حال به تا

 و اهگیالنش به. باشم شهر مرکز و هاآن قدمی چند در من که کنندنمی فکر و هستند من تعقیب

 ترزود تا شوند جمع اینجا در بعدازظهر ۶ تا 1 ساعت برای که امداده اطالع سایرین و یارافشار

 .«بگیریم را خودمان تصمیم

 مینه درباره پدرم با من گفتگوی و بود رسیده بعدازظهر نیم و چهار حدود به تقریبا ساعت

 ادد اطالع مخصوصی رمز با تلفن وسیله به ارجخ از شاهیشاهرخ هرمز که داشت ادامه مسائل

 تلفنی ویگفتگ. است کرده مراجعت کرمانشاه از موفقیت با فرزانگان سرهنگ قبل ساعت نیم که

 .بیاید پدرم مالقات به فوری شاهیشاهرخ شد قرار و نبود جایز این از بیش

 حالی رد و شد وارد باز یقه و زده باال آستین سفید پیراهن یک با شاهیشاهرخ بعد دقیقه چند

 از فرزانگان سرهنگ بعدازظهر، چهار ساعت نزدیک: »گفت رسیدمی نظر به خوشحال خیلی که

 و ستا( امکرده معرفی را ایشان قبال) سهرابی تقی آقای منزل در فعال و کرد مراجعت کرمانشاه

 که رساندم شما به را خودم من جهت بدین نیست، خطر از خالی منزل از او شدن خارج چون

( فعلی سرلشکر) بختیار سرهنگ گویدمی فرزانگان که طوری به. دهم اطالع را او ماموریت نتیجه

 هک قوایی تمام با من: »است گفته و داشته اعالم ما با همکاری برای جهت هر از را خود آمادگی

 اهکرمانش در کافی دارمق به آذوقه و مهمات و اسلحه. هستم شما اختیار در دارم فرماندهی تحت

 شاهنشاه فرمان. کنیم آماده تهران به حمله برای را خودمان توانیممی ما حتی و است موجود

 بینمنمی این از ترباال افتخاری و سعادت خودم برای و بود خواهد و هست و بوده مطاع من برای

 ولق از که است داده پیغام فرزانگان به حتی.« کنم فدا را خود جان شاهنشاه، امر اجرای برای که

 بعد و «توست خانۀ خانه، که آ فرود و نما کرم: کنید عرض زاهدی سرلشکر تیمسار به حتما من

 و اسلحه و خدمت تحت نفرات وعده کرمانشاه وضع از فرزانگان که را مشروحی توضیحات
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 شاهیخشاهر با وگفتگ گرم پدرم. رسانید پدرم اطالع به بود داده شاهیشاهرخ به نظامی وسائل

 کردم داپی اطالع ظهر از قبل: »گفت من با روبوسی از پس و شد وارد گیالنشاه تیمسار که بود

 انگانفرز قبل ساعت یک که بدهم مژده هم من پس: »گفتم «ایگشته باز اصفهان از دیشب که

 .«است کرده مراجعت کرمانشاه از هم

 

 نهایی تصمیم اخذ برای

 به رتمساف مورد در نهایی تصمیم اخذ و عصر جلسه انعقاد برای که بود نفری اولین گیالنشاه

 آقایان او از بعد. شد افشار سیف آقای منزل وارد بعدازظهر 1 ساعت درست کرمانشاه یا اصفهان

 و زمان نآ غیرمستعفی نمایندگان از نفر یک و سهرابی تقی زاهدی، ابوالقاسم نراقی، یارافشار،

 مصطفی ایانآق همچنین و شود ذکر نامشان نباشند مایل شاید که بازنشسته ارشد افسران زا نفر دو

 بعدازظهر نیم و 1 ساعت تا تدریج به ندارم خاطر به االن که نفر دو یکی، و نایبی حبیب و مقدم

 سه. کردند اجتماع بود صحبت مشغول شاهیشاهرخ با پدرم که اطاقی همان در و شدند وارد

 اظلح از وقتی. گرفتند عهده به را ما اجتماع محل محافظت منزل خارج در نیز دوستان از نفر

 آقای منزل ناهارخوری اطاق در که بزرگی میز دور همه شد، حاصل خاطر اطمینان محل امنیت

 لتع از آقایان همه: »گفت و کرد صحبت به شروع پدرم و نشستیم داشت قرار افشار سیف

 یاجلسه در. هستید مسبوق هم روز جریانات و حوادث از و دارید عاطال امشب جلسه تشکیل

 عازم انفرزانگ شب همان و بروند کرمانشاه و اصفهان به نفر دو شد قرار داشتیم قبل شب دو که

 رد دو هر خوشبختانه و اندکرده مراجعت دو هر امروز. رفت اصفهان به اردشیر و شد کرمانشاه

 بود این من منظور فقط داد خواهند توضیح خودشان البته که اندشده موفق خود ماموریت انجام

 وضع اب کنمنمی تصور چون شود گرفته ترزود چه هر نهایی و قطعی تصمیم جلسه این در که

 .«باشد باقی ما برای گفتگو و مذاکره مجال و وقت دیگر فعلی

 تفصیل به ضرغام سرهنگ با تمالقا و اصفهان به را خودم مسافرت جریان من موقع این در

 بود تهنیاف خاتمه او کالم هنوز. کرد صحبت فرزانگان مسافرت درباره پدرم بعد و دادم توضیح



75 

 

 دش چه: »پرسید پدرم. گرفتند را اطرافش همه او، ورود با. شد وارد فرزانگان سرهنگ خود که

 آمدم و زدم دریا به دل. انمبم تنها منزل در نتوانستم: »گفت فرزانگان «شدی؟ خارج منزل از که

 .«نداشت کاری من به کسی که هست جنجال و هیاهو آنقدر هم هاخیابان توی تصادفا و

 من نچو رسیدی، موقع به اتفاقا: »گفت کند جلوگیری زائد هایصحبت از اینکه برای پدرم

 وضیحت من از هترب خودت قطعا. دادممی شرح کرمانشاه به را مسافرتت نتیجه تو قول از داشتم

 و کرمانشاه به را خودش مسافرت جریان و نشست پدرم راست سمت فرزانگان.« داد خواهی

 سرهنگ: »گفت و داشت بیان تفصیل به را شاهنشاه فرمان ارائه و بختیار سرهنگ با مالقات

 از را او تیبایس ترزود هرچه و نشسته تهران به حرکت دستور یا تیمسار ورود انتظار به بختیار

 .«کنیم مطلع خودمان تصمیم

 

 اصفهان یا کرمانشاه

 ضرغام گسرهن اشتیاق و حرارت و بودم رفته اصفهان به که من. بود آمده میان به جالبی به بحث

 اصفهان به «آزاد ایران» تشکیل و خودمان منظور انجام برای که کردممی اصرار بودم، دیده را

 عالقمندی و استقبال و بود شده متحمل را کرمانشاه به مسافرت رنج هک فرزانگان سرهنگ. برویم

 کرمانشاه تسم به بایستی قطعی طور به که داشت عقیده بود، دیده را بختیار سرهنگ العادهفوق

 مذاکرات طرف چون داشتیم، حق دو هر. بدهیم استان آن در را خود تشکیالت و کنیم حرکت

 ابراز شدیدی عالقه مشروطه حکومت مبانی و سلطنت شامخ ممقا به و مصمم و جدی دو هر ما

 انفرزانگ و من تقریبا. باشند سهیم شاهنشاه فرمان اجرای در خواستندمی دو هر و داشتندمی

 سرانجام. کردیممی دفاع خود نظر از ایالعادهفوق حرارت با و بودیم شده جلسه سخنران

 استم برای خوشوقتی نهایت موجب این: »گفت و هکرد قطع را فرزانگان و من کالم گیالنشاه

 اوضاع و شرایط در دارند، عهده به را لشکر دو مسئولیت که ما پرستوطن و شریف افسر دو که

 باید آنچه هم ما و هستند ما با همکاری و جانبازی و فداکاری آماده حد این تا کنونی احوال و

 جلسه نای در که ما ولی شدیم؛ متوجه بدانیم بختیار و ضرغام با فرزانگان و اردشیر مذاکرات از
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 جوانب تیبایس و داریم مسئولیتی بگیریم عهده به را نهضت این رهبری خواهیممی و ایمنشسته

 خاک جا همه ندارد، فرقی کرمانشاه و اصفهان ما برای. بگیریم نظر در جهت هر از را خود کار

 هک فشاری و مضیقه و دشوار و سخت شرایط این در باید اما عالقمندیم؛ آن به و است ما وطن

 وجهت باید. رساندمی مقصود به ترزود را ما محل دو این از یک کدام بگیریم نظر در بینیممی

. شد خواهد تمام ما همه خون بهای به احتیاطیبی و انگاریسهل و غفلت لحظه یک که داشت

 ههمیش اید،داده سخن داد آزادی به و ایدنشسته هم گرد اطاق این در که االن کنیدمی فکر شما

 از وییب کوچکترین حضرات این اگر بینممی من که احوالی و اوضاع این. است باقی شما برای

 از قبل ایدب پس. کرد نخواهند ابقا ما از یک هیچ به کنند پیدا ما به دسترسی و ببرند ما جلسات

 را جهات تمام. برداریم قدم پخته و متین فکری یا و بسنجیم را خودمان کار مصلحت چیز هر

 هم ما تیدگف را خودتان نظر شما. نباشیم غافل است پیش در که مشکالتی از و بگیریم نظر در

 ارندد عهده به را ما ریاست و رهبری که تیمسار تا کنید تامل قدری حال. شدیم مسبوق کامال

 االن من« .بفرمایند را خودشان نظر ماست از بیش خیلی اطالعاتشان و تجربیات آن، از گذشته و

 هجلس آن در که اینست دارم خاطر به آنچه ولی ندارم، یاد به را گیالنشاه شب آن سخنان تمام

 .کرد صحبت حرارت با و مهیج خیلی گیالنشاه

 به. بودیم شده او بیانات محو فرزانگان و من خود حتی و بود گرفته را ما تمام او بیان گرمی

 بتصح وقتی. نگذاشت باقی بحثی جای دیگر که کردمی صحبت منطقی و مستدل قدری

 یرس دیگری عالم در همه که بود این مثل. گرفت فرا را اطاق کاملی سکوت شد، تمام گیالنشاه

 .شدیم او متوجه همه و آورد خود به را ما پدرم صدای بعد ایلحظه ولی کنیم،می

 

 یتفعال محل انتخاب برای

 برای ردندکمی صحبت فرزانگان و اردشیر وقتی: »گفت داشت لب بر لبخندی که حالی در پدرم

 هانآ بیان و محبت طرز چون شد، خواهیم موفق ایمگرفته پیش که راهی در ما که شد یقین من

 در را دو هر و داریم پیش در که است اینقشه اجرای به اشتیاق و عالقمندی کمال از حاکی
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 خوب سربازی عالم در الاقل را ضرغام و بختیار من. دانممی محقق خودشان نظر ظهارا

 نای که اینست مطلب حداقل. هستند مملکت این به عالقمند و پرستوطن دو هر. شناسممی

 اعلیحضرت فرمان اجرای قصد ما چون و هستند شاهنشاه صدیق خادمین و عالقمندان از نفر دو

 گیالنشاه که طورهمان ولی. بکنند ما به را سعادت و کمک منتهای راه این در مایلند داریم را

 رحط که را اینقشه عواقب خصوص به و کارمان مصلحت و خودمان وضع بایستی هم ما گفت

 ندارد؛ فرقی ما برای خاک و آب لحاظ از کرمانشاه و اصفهان گیالنشاه قول به. بسنجیم ایمکرده

 حال در که باشیم متوجه باید ما. دارد زیادی تفاوت ایمنطقه و محلی موقعیت جهت از ولی

 دمانخو یگانگی و اتحاد و شاه فرمان به ما اتکای. نداریم دست در ابزاری و وسیله هیچ حاضر

 تا باشیم خود حفظ به قادر کوتاهی مدت الاقل باید ولی است؛ مردم معاضدت و حمایت و

 تشکیل و خود موجودیت اعالم از پس شک بدون .کنند درک را ما منظور و مقصود مردم

 به ددارن اختیار در که نفراتی و اسلحه و برگ و ساز با مصدق دسته و دار «آزاد ایران» حکومت

 هحمل و دفاع نه؟ یا باشیم داشته حمله حتی و خود از دفاع قدرت باید ما. آمد خواهند ما سراغ

 داشته هم مساعد طبیعی عوامل که است محلی مطمئن جای و خواهدمی مطمئن و امن جای

 میک قدرت با ما دهم،نمی تشخیص خودمان برای امنی جای را اصفهان من ترتیب این به. باشد

 و یمباش داشته راه خارج به طرف یک از بایستی شک بدون داریم اختیار در امر ابتدای در که

 کنند محصور را ما طرف همه از توانندمی آسانی به و است مملکت قلب در اصفهان آنکه حال

 مضیقه در را ما آذوقه و سوخت لحاظ از باشند، نداشته را ما با جدال قدرت آنکه فرض به و

 کار کم نفرات با دشت، در جنگیدن و است باز جهت همه از اصفهان اطراف. داد خواهند قرار

 در ولی ند،برسا تلق به را سرباز نفر صد است ممکن دشت در مسلسل رگبار یک. نیست آسانی

 مندش مهمات و اسلحه کردن تلف جز مسلسل رگبار کوهستانی سنگرهای و طبیعی مواضع

 ما که ایبرنامه و نقشه اجرای برای من نظر به کرمانشاه. داشت نخواهد هاآن برای دیگری سود

 منتهی ،داشتیم هم امر ابتدای ما را عقیده این. است ترمناسب اصفهان از مراتب به. داریم پیش در

 ظامیانت قوای مسئولین همکاری یعنی اولیه وسایل اگر که بود این محل دو انتخاب از ما قصد

 ت،همکاریس گونههمه آماده بختیار که حال. کنیم استفاده دیگر محل از نشد، میسر محل یک در
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 یتاهم و نظامی لحاظ از من نظر این. است محض اشتباه شدن اصفهان متوجه من نظر به

 اندگرفته قرار ما مذاکره طرف که کسانی و افراد روی ابدا و است منطقه دو این الجیشیسوق

 مکانا و سرحد خارج با ارتباط ما، سوخت ما، آذوقه ما، منطقه امنیت کرمانشاه در گفتم. نیست

 تیایسب ما. نیست فراهم ما برای مزایا این از یک هیچ اصفهان در ولی است؛ تامین نشینیعقب

 مقاومت فعلی یاغی حکومت قوای مقابل در ماه چندین لزوم صورت در که کنیم آماده را خود

 داشت یمخواه اختیار در که تدارکاتی و تجهیزات با اصفهان، نظیر ایمنطقه در مقاومت این. کنیم

 رتمشو تا کنید عنوان دارید دیگری نظر شما اگر حال است من عقیده این. نیست پذیرامکان

 .«ماییمن

 

 حرکت روز تعیین

 تشکیل و استان آن به مسافرت برای کرمانشاه انتخاب و کردند تایید همه تقریبا را پدرم نظر

 از ما انصراف صورت در او و بود شده مذاکره هم ضرغام با چون منتهی شد، قطعی آزاد ایران

 زرو دو شد قرار بود، داشته ماعال تهران به عزیمت برای را خود آمادگی اصفهان به مسافرت

 که مدهی اطالع او به شد ذکر که مضمونی همان به تلگرافی ضمن کرمانشاه، به عزیمت از قبل

 .کند حرکت تهران طرف به خودش قوای با تمایل صورت در

 ورتمش از بعد. شدیم نظر تبادل و مذاکره مشغول کرمانشاه به خود حرکت روز درباره آن از پس

 دست نقطه چند در تهران از عزیمت هنگام بود قرار چون آمد عمل به زمینه این در که دیزیا

 امکرده شارها مفصال داشتیم باره این در که اینقشه به قبلی هاییادداشت در وـ  بزنیم تخریب به

 یا 83 هپنجشنب روز شد گرفته تصمیم داشت، الزم وقت روز یک الاقل کار این وسایل تهیه و ـ

 .شویم کرمانشاه عازم تخریب، نقشه اجرای از پس صبح نیم و ۲ ساعت مرداد 9۳ جمعه

 و دادمی نشان را شب دقیقه چند و ده هم ساعت. نداشتیم مذاکره و بحث برای دیگری مطلب

 زا کندنمی نظر جلب چندان ما وآمدرفت و است شلوغ هاخیابان تا که بود این در هم مصلحت
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 هب ولی بگذرانیم یکدیگر از دور محلی در را شب کدام هر شویم، خارج رمپد سکونت محل

 .بروم پیرنیا مقاس دکتر آقای منزل حصارک به گرفتم تصمیم من. باشیم مربوط هم با تلفن وسیله

 را پدرم دور خداحافظی قصد به و ایستاده پا سر همه جلسه محل مجاور اطاق در که هنگامی

 و اسالمبول چهارراه و زارالله خیابان در قبل ربع یک که آوردند خبر رجخا از بودیم، گرفته

 شعارهایی و زده تظاهر به دست هاایتوده و مصدق علیه مردم از ایعده مخبرالدوله میدان

 مه انتظامی مامورین از نفر چند و است گرفته در طرفین بین هم خوردی و زد حتی و اندداده

 .اندشده همصدا تظاهرکنندگان با

 برخ آورنده ولی کردیم، تردید قدری آن صحت در حتی و بود غیرمنتظره ما همه برای خبر این

 وامت حیرات و بهت حالت یک الوصفمع بود من هایعمه پسر از یکی یعنی مطمئنی شخص

 رد بودیم، شده خیره یکدیگر به آرام و ساکت همه منتهی. بود داده دست عموم به مسرت با

 و برداشت را گوشی فرزانگان. زد زنگ داشت قرار مجاور اطاق در که منزل تلفن موقع ینهم

: فتگ خندان ایقیافه با. برگشت بودیم جمع آن در ما که اطاقی به و کرد صحبت ایکلمه چند

 اطاق ورودی در کنار هنوز که پدرم.« داد اطالع را موضوع همین و بود حکمت سعید دکتر»

 انشخند لبان و گشاده صورت از خوشحالی آثار که حالی در و آمد جلو قدمی چند بود، ایستاده

 مردم حوصله و صبر چون دانم،نمی بعید چندان هم من و است خوشی خبر: »گفت بود هویدا

 چه ناحیه از تظاهرات و برخورد این دید باید ولی. است شده تمام هااین روزه چند حرکات از

 ذهن شدن وشنر نظر از بکنیم تحقیقی باره این در ترزود بتوانیم اگر و دهبو پایه چه تا و کسانی

 .«است بهتر خودمان

  

 تظاهرات آغاز

 قتحقی و برود تظاهرکنندگان اجتماع و حادثه محل به فوری که شد داوطلب یارافشار آقای

 گفت پدرم ولی برود، وا همراه خواست نراقی آقای. دهد اطالع فوری را نتیجه و بنماید بیشتری
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 دانمی و زارالله طرف به شاهیشاهرخ اتومبیل با بالفاصله یارافشار. است کافی نفر یک

 امر چگونگی از اطالع و او بازگشت منتظر پا سر طورهمان همه ما. کرد حرکت مخبرالدوله

 قیدهع پدرم .نمودمی تفسیر نحوی به را حادثه جریان و کردمی نظری اظهار کس هر ولی بودیم

 هم از مصدق دسته و دار بساط کوتاهی مدت ظرف بگذارند، میدان به پا مردم اگر که داشت

 اشدب داشته را مردم هدایت و راهنمایی جنبه که دیگری نقشه بایستی ما و شد خواهد پاشیده

 نهمی رگرمس ایستاده ما و نکشید طول ساعت نیم از بیش یارافشار برگشتن و رفتن. کنیم طرح

 اما ید،نگرد میسر من برای کامل تحقیق متاسفانه: »گفت و شد وارد در از او که بودیم مذاکرات

 و نیم و 2 ساعت مقارن که اینست آورم دست به کوتاه مدت همین ظرف توانستم که اطالعی

 شعار و جنجال و جار مشغول ایران سینما مقابل زارالله خیابان در که هاایتوده از ایعده 3

 هاآن بین و شوندمی مواجه مختلف طبقات از جمعی مخالفت با اندبوده عالیه مقامات علیه دادن

 مخبرالدوله میدان و زارالله چهارراه به کشمکش و نزاع این دامنه و گیردمی در خوردی و زد

 معیتیج و دسته هیچ به وابسته که مردمی و کسبه و عابرین نیز مدت این در و شودمی کشیده

 لطنتس مقام از طرفداری به تظاهراتی هاآن طرف از و پیوندندمی هاایتوده مخالفین به اندنبوده

 یزن نوشین قنادی مقابل و مخبرالدوله میدان در و گیردمی صورت هاایتوده و مصدق علیه و

 رینمامو از گویا که سرباز نفر یک و پاسبان نفر دو اینجا در و شودمی خوردی و زد مجددا

 هارچ نتیجه در و شوندمی میدان وارد هاایتوده مخالف دسته حمایت به اندبوده نظامی حکومت

 الفع و اندرسانده خودشان منازل به را هاآن بود بسته هامریضخانه چون که اندشده زخمی نفر

 خیلی شهر در وآمدرفت و است بسته هامغازه اغلب تقریبا. نیست هاخیابان در صدایی و سر هم

 در شنیدم که طوری به چون اندکرده تعطیل بعدازظهر 2 ساعت از هم هاسینما گویا و است کم

 .«است گرفته صورت تظاهراتی و خورد و زد فیلم، نمایش شروع هنگام سینما دو یکی،
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 مرداد 22 شب ماموریت

 املک دقت با پدرم خصوصام و بودیم گوش پا سرا همه کرد،می صحبت یارافشار که مدتی در

 روعش در چرا پس: »گفت پدرم شد، تمام یارافشار صحبت وقتی. بود دوخته او دهان به چشم

 انتظار ؟...است دهنش میسر برایتان کامل تحقیق متاسفانه گفتید و فرمودید نفسی شکسته مطلب

 درمپ و افتادند ندهخ به همه جمله ازین «آورید؟ دست به دیگری اطالع چه حادثه این از داشتید

 دهدمی نشان که اینست آن حداقل و است خوشی خبر حال هر به: »افزود خود گفته دنبال به

 با ولی .هستند بساط این زدن برهم و قیام مستعد باشند داشته راهنمایی و اتکاء نقطه مردم اگر

 وقت چون. دانمینم جایز محل این در را آقایان اجتماع ازین بیش فعال بنده اصول این تمام

 دو، نتهیم بروید ایدگرفته نظر در خود استراحت برای که محلی به کدام هر است بهتر گذشته،

 فعلی اوضاع از که کسانی و دستجات بعضی با و باشید داشته را واقع این دنبال بایستی نفر سه

 .«شیمنبا عاطالبی اوضاع جریان از فردا صبح که بگیرند تماس تلفنی ولو ندارند دلخوشی

 افسران و لسمج نمایندگان از بعضی با تماس نظر از یارافشار آقایان شد قرار پدرم پیشنهاد به بنا

 سمهند و بازار اصناف و کسبه و تجار با مراوده جهت از نژادکی و نراقی آقایان و بازنشسته

 و کنند دنبال را وعموض ملی موسسات و دولت کارکنان با ارتباط لحاظ از زاهدی ابوالقاسم

 تماس طبقات این با تلفن وسیله به فردا صبح تا یک هر که دهند خرج به را کوشش حداکثر

 راستی. سازند متذکر آهنگیهم و اتحاد لزوم و اوضاع وخامت و امر جریان به را هاآن و بگیرند

 بود، تهرف شده رذک حادثه درباره تحقیق برای یارافشار آقای که مدتی در بگویم کردم فراموش

 زا نفر دو اتفاق به و برود خودش منزل به که داد دستور شاهیشاهرخ مهندس آقای به پدرم

 دبو او منزل گاراژ در و بودیم کرده آماده تخریبی برنامه برای که ایمنفجره مواد از دوستان

 از بلق شاهیشاهرخ. کند تهیه دستی ترقه و نارنجک تعدادی و بردارد گوگرد و باروت مقداری

 رفته اشاهرض خیابان در خودش منزل به نراقی آقای جیپ اتومبیل با کند مراجعه یارافشار آنکه

 .بود
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 بود سیاسی زندانیان آزادی زاهدی دستور اولین
 

 ۴ – زاهدی اردشیر خاطرات

 

 بود کرده آوریجمع پدرم که اطالعاتی

 شهر طرف به پیرنیا دکتر منزل از من که بود صبح نیم و 1 یا 1 ساعت مرداد 82 روز صبح

. دمبو پدرم نگران اینکه امر حقیقت بود، نیامده چشمم به خواب گذشته شب. کردم حرکت

 صبحانه صرف مشغول ناهارخوری اطاق در پدرم شدم، وارد افشار سیف آقای منزل به وقتی

 زودی نای به کردمنمی فکر! ایشده سحرخیز اردشیر: »گفتند افتاد من به چشمشان تا. بودند

 بخوابم وانستمنت اصال و بود شما متوجه فکرم تمام دیشب: »گفتم «نه؟ یا ایخورده صبحانه. بیایی

 آمدم. بودند خواب در منزل اهل تمام او خود از غیر شدم، خارج دکتر منزل از که وقتی صبح و

 را بش که بود معلوم. رسیدمی نظر به خسته خیلی پدرم قیافه.« بخوریم هم با را صبحانه

 تو هآنک از بعد دیشب: گفتند گذاشتندمی من جلوی را چای فنجان که حالی در. اندنخوابیده

 اطالع برای ندوستا از بعضی با تلفن وسیله به مدتی)!(  سرگرمی و تنهایی رفع برای من رفتی،

. مگرفت تماس دارند شپی در ایبرنامه و نقشه چه اینکه و همکارانش و السلطنهمصدق وضع

 ریزیطرح که اینقشه یا و دارند که وضعی و هاآن کار از نباید ما که اینست اعتقادم چون

 منزل در هم مصدق وزرای بودیم جمع این در ما که موقعی تا دیشب. باشیم اطالعبی اندکرده
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 آنچه. اندبوده رحاض جلسه این در هم هاآن مجلسی همکاران از ایعده و اندداشته جلسه او

 خارج هب اعلیحضرت مسافرت که اندفهمیده تازه و هستند اوضاع نگران خیلی هاآن خود شنیدم

 مینه درباره هاآن بحث و گفتگو تمام دیشب و باشدمی هاآن برای بزرگی شکست کشور از

 ات که مصدق وزراء از بعضی و شده آفتابی کامال هم شاهنشاه فرمان موضوع. است بوده امر

 در هک مسئولیتی به توجه با و شده مطلع جریان از بودند اطالعبی فرمان این صدور از دیروز

 .اندکرده شروع حاضر وضع به نسبت هاییمخالفت زمزمه دارند مجلس و شاه برابر

 

 شهر وضع به سرکشی برای آماده

 بازگو یزن او برای بودند گفته من به که را آنچه پدرم. شد وارد گیالنشاه سرتیپ اثناء همین در

 و دهش تشکیل شهر مختلف نقاط از محل چند در گذشته شب که مجالسی از گیالنشاه. کردند

 و داد یحتوض پدرم برای که داشت اطالعاتی بود گرفته صورت حاضر اوضاع علیه که مذاکراتی

 دارند قصد اهآن از ایعده گویا و گرفته تماس نیز بازنشسته افسران از نفر چند با که کرد اضافه

 کومتح نفع به چندان هم پلیس افسران و شهربانی وضع ضمنا. نمایند تظاهراتی شهر در امروز

 نخواهد حاضر خود هایپست سر در اصال امروز شهربانی افسران از جمعی و نیست مصدق

 نیست بین در اشکالی اگر که داد اطالع تلفن وسیله به خارج از یارافشار آقای میان این در. شد

 یارافشار شد قرار نبود ایمخاطره چون. بیاید پدرم مالقات به خودش ماموریت گزارش برای

 در هک گفت و پیوست ما جمع به یارافشار آقای بعد دقیقه چند. برساند ما به را خودش ترزود

 فرامرزی، منعبدالرح زاده،حائری آقایان با است توانسته امروز زود صبح و دیشب ظرف

 و القاتم مجلس زمان آن غیرمستعفی نمایندگان آقایان از دیگر نفر دو یکی گویا و پورسرتیپ

 .بگذارد امر جریان از را هاآن و کند مذاکره تلفنی یا

 تماس ایعده با مدت این در خود نوبه به یک هر هم زاهدی ابوالقاسم و نژادکی و نراقی آقایان

 اجتماع و کار از کشیدن دست قصد اصناف و تجار از جمعی امروز و اندنموده مذاکره و گرفته

 آقای یحاتتوض. دارند کنونی وضع قبال در را ایشان از تکلیف کسب و بهبهانی اهللآیت منزل در
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 مانده خاطرم به هنوز که آنست از ایخالصه شد ذکر اینجا در آنچه و بود مشروح یارافشار

 .است

 دست هب حال به تا صبح که اطالعاتی مجموع از: »گفتند پدرم شد تمام که فشاریارا صحبت

 ما وضع اصوال شاید و داشت خواهد دیگری صورت شهر وضع امروز که شودمی معلوم آمده

 یگرد ساعت یک تا خودم دارم تصمیم من جهت بدین کند، تغییر داریم پیش در که اینقشه و

 الزم ما رکا برنامه در تغییری اگر تا شویممی جمع هم دور اصلهبالف بعد و بکنم گردش شهر در

 شهر در هم شما: »گفتند یارافشار و گیالنشاه به آنگاه.« دهیم انجام یکدیگر نظر و اطالع با باشد

 یک رایب اردشیر و من بگویید هاآن به و بگیرید تماس دوستان سایر با ترزود و بزنید چرخی

 رهمذاک تا شوند جمع هاآن همه. هستیم سهرابی تقی منزل در دیگر منی و ساعت یک تا ساعت

 کرم فرمی پیراهن یک پدرم. رفتند و کردند خداحافظی ما با یارافشار و گیالنشاه سرتیپ.« کنیم

 یک و باز هیق و کراوات و درجه بدون منتهی پوشندمی تابستان در افسران که پیراهنی نظیر رنگ

 و ذاشتگ چشم به بزرگی دودی عینک و زد باال را هاآستین و پوشید افسری تابستانی شلوار

 عیب چه مگه: »گفتند پدرم «بود؟ خواهد همین شما لباس: »پرسیدم. شد منزل از خروج آماده

 صورت همین به هم من بدهید اجازه. ایدشده ترجوان سال پانزده ده، فقط هیچ: »گفتم «دارد؟

 زدم باال را هاآستین و کردم باز را کراواتم و کندم را کتم هم من. ردندا اشکالی گفتند.« بیایم در

 .افتادیم راه به و

 

 شهر جنوب در دستجات حرکت

 مبیلیاتو همان با ما. امکرده معرفی قبال باشندمی ما نزدیکان و اقوام از که را سهرابی تقی آقای

 من. افتادیم راه به سهرابی آقای منزل طرف به بودم آمده شهر به آن با حصارک از صبح من که

 از یسهراب آقای منزل به رسیدن برای. بودند نشسته من دست پهلوی پدرم و بودم رل پشت

 بسته هامغازه بیشتر فقط ندیدیم، باشد وضع تغییر از حاکی که چیزی ولی گذشتیم خیابان چند

 .بود باز نیمه یا و



25 

 

 کرد خودداری پذیرایی سالن و عمارت به ورود از پدرم شدیم، یسهراب آقای منزل وارد وقتی

 به ودب داده اطالع او به را ما ورود قبال یارافشار که سهرابی. رفت ایشان منزل گاراژ طرف به و

 وقت الحا: »گفت پدرم اما ببرد پذیرایی اطاق به را ایشان که رسانید پدرم به را خودش سرعت

 فتکل و نوکر و همسایگان نظر جلب جز حیاط طرف آن به ما مدنآ طرفی از و نیست پذیرایی

 ردشگ برای خواهیممی شما اتومبیل با ترزود اصال و هستیم گاراژ همین در ما. ندارد دیگری اثر

 و یعوس نسبتا محوطه سهرابی آقای منزل گاراژ که نگذاریم ناگفته هم را این.« برویم شهر به

 اب اردشیر چون: »افزود پدرم. دارد را محفوظ و پوشیدهسر حیاط یک صورت که تمیزیست

 را او اتومبیل است ممکن و کرده وآمدرفت شهر در خیلی دارد اختیار در فعال که اتومبیلی

 .«بگردیم شهر در شما اتومبیل با خواستم باشند شناخته

 آن رد قطع رطو به و داشت خاصی زیبایی و بود رنگ دو «بیوک» یک سهرابی آقای اتومبیل

 ایشان یلاتومب با آنکه از قبل. باشد ما اختیار در اتومبیلی چنین که آیدمی نظر به بعید هاروز

 خواهند جمع اینجا دیگر ساعت یک برای رفقا سایر: »گفت سهرابی آقای به پدرم کنیم حرکت

 برادر حظهل مینه در.« ببینیم را همدیگر حتما که باشند بگویید کردیم، تاخیر قدری ما اگر شد

 به بازار و شهر جنوب از ایعده که داد اطالع و رسانید ما به تاخت به را خودش شاهیشاهرخ

 نتسلط مقام نفع به و او علیه و اندافتاده راه به مصدق دکتر منزل طرف به جمعیدسته طور

 هرابیس اتومبیل با پدرم و من. شودمی افزوده هاآن تعداد بر لحظه به لحظه و دهندمی شعارهایی

 دارایی وزارت از ترپایین قدری خسرو ناصر خیابان در و کردیم حرکت بازار طرف به بالفاصله

 کسبه از دادمی نشان که نفر چهارصد یا سیصد حدود در بود جمعیتی. برخوردیم دسته این به

 بود هانآ میان در ورزیده سخنران نفر دو یکی. باشندمی دولت غیرکارمند طبقه و بازار اصناف و

 دکردنمی تهییج مصدق عمال اقدامات علیه را مردم و کردندمی نطق ایالعادهفوق حرارت با که

 .شدمی داده سلطنت مقام از طرفداری به و بیگانگان ضد بر شعارهایی مرتبا و
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 قسمت این در. رساندیم جمشید تخت و شاهرضا هایخیابان و شهر شمال به را خود فوری ما

 به تهدس دسته مردم و بود بسته هامغازه تمام ولی شدنمی دیده مجتمعی و متشکل دسته شهر

 .بودند حرکت در دستجات مرور و عبور محل و شهر مرکزی هایخیابان طرف

 نیست رخط از خالی آنجا گفتم برویم مصدق منزل طرف به گفت پدرم جمشید، تخت خیابان در

 از: »گفت بود کرده پیدا دیگری نیروی و روحیه گویی که پدرم. جمعند نجاآ در مامورین تمام و

 هک را قوایی دارم میل و کنمنمی ناراحتی احساس هیچ االن من و گذشته دیگر وحشت و خطر

 .«ببینم است جمع مصدق منزل اطراف

 هانگرو یک بقری کاخ خیابان دهانه و شاه راهسه در آمدیم پایین مستقیما پهلوی خیابان از

 زیادی عده نیز سنگی در سر و الدولهحشمت چهارراه در. بودند کرده آراییصف مسلح سرباز

 دانشکده رد مقابل از که داشت اصراری پدرم. بود ایستاده یک کالنتری مقابل تانک چند و سرباز

 رصدد صد ار محل این از عبور که من ولی برویم، باال طرف به و شویم کاخ خیابان وارد افسری

 در که وصخص به کردم منصرف فکر این از را ایشان بود کیفیتی هر به دانستممی انگیزمخاطره

 ینا از مرور و عبور و ایستاده سنگین تانک دو افسری دانشکده در مقابل کاخ، خیابان دهانه

 یتق قایآ منزل به که بود مانده یازده ساعت به ایدقیقه چند شاید. بود کرده قطع را ناحیه

 آنجا در ما زمان آن همکاران و دوستان همه شدیم منزل وارد وقتی. کردیم مراجعت سهرابی

 فتر گاراژ طرف به مجددا پدرم شدیم وارد که منزل حیاط به. داشتند را ما انتظار و بودند جمع

 چند و شویممی جمع جا همین ما. نشوید منزل اهل زحمت اسباب: »گفت سهرابی آقای به و

 .«کرد خواهیم زحمت رفع االن و داریم صحبت هم با ایلمهک

 

 کنندگانقیام رهبری نقشه

 ایهعد و نشستند نفر چند و پدرم. گذاشتند گاراژ محوطه همان در و آوردند صندلی چند فوری

. کرد اهدوخ تغییر بعد به این از ما کار برنامه و نقشه من نظر به: گفت پدرم. ایستادند پا سر هم
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 ما هوظیف حاضر حال در و است منتفی کرمانشاه به مسافرت موضوع آمده پیش که وضعی با

 هرش کنار و گوشه در مختلفی دستجات االن. است کنندگانقیام حمایت و هدایت و راهنمایی

 یورط آن ولی. شد خواهد افزوده دستجات این تعداد بر بگذرد که ایدقیقه هر و اندافتاده راه به

 ما. ندارند راهنمایی و برنامه و نقشه یک هیچ دیدم شهر در خود مختصر گردش ضمن من که

 برای فتوقی و دستگیری از وحشت. کنیم هدایت و رهبری را ملی نیروی و قدرت این بایستی

 بیش مصدق مامورین و عمال حاضر وضع در. ندارد موردی دیگر من خود حتی ما از یک هیچ

 ما از هاآن ساعت این از ولی بودند ما تعقیب در هاآن امروز تا. هستند زدهوحشت همه از

 این در آزادانه توانیممی ما بنابراین آمد برخواهند شدن مخفی درصدد و گریخت خواهند

 قینی من. نماییم رهبری مقصود و هدف به رسیدن برای را مردم قیام و کنیم شرکت اجتماعات

 گلوله هب را پناهبی و اسلحهبی مردم این السلطنهمصدق نظامی ورینمام دیگر دقیقه چند تا دارم

 مردم ارکشت و کشت از االمکانحتی که باشد این بایستی ما رهبری نقش اولین. بست خواهند

 و نشوند مایوس و دلسرد تا نماییم تهییج و تشویق را هاآن حال عین در و کنیم جلوگیری

 .کنند دنبال را خود نهضت

 

 تظاهرات شدت و شهر وضع

 همه دبو صحبت مشغول که مدتی طول در و کرد بیان صریح و تند خیلی را مطالب این پدرم

 و دادم فوری شد، تمام صحبتش وقتی. بودیم دوخته او دهان به چشم و بودیم گوش سراپا ما

 قسمت هشت هب را تهران هایخیابان معوج و کج خط چند ترسیم با و درآورد جیب از کاغذ

 سمتق هر مسئول نام و سپرد حاضرین از یکی عهده به را قسمت هر مسئولیت و کرد تقسیم

 دش قرار و داد دستوراتی هاآن یکایک به و کرد یادداشت بود کشیده که اینقشه همان روی را

 هیهت آنجا در که هایینارنجک از مقداری و بروند شاهیشاهرخ منزل به قبال قسمت هر مسئولین

 بعدازظهر یک تا نیم ساعت در همه ولی. بروند خود فعالیت حوزه به بالفاصله و بردارند بود شده

 .کنند اجتماع داشت قرار مازندران خیابان در که نراقی صادق آقای شهری منزل در
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 اصلی هدف سه

 نزلم طرف به شتیم،دا دوستان سایر با مالقات قرار و بود گذشته ظهر از ایدقیقه چند چون

 اکندهپر شهر کنار و گوشه در که ما دوستان بعدازظهر ساعت نیم از. افتادیم راه به نراقی آقای

 و شهر وضع و خود اقدامات درباره یک هر و شدند جمع نراقی آقای منزل در تدریجا بودند

 جنوب زا که جمعیتی ساعت آن تا شد معلوم و دادند توضیحاتی کنندگانقیام تظاهرات نتیجه

 هارستانب میدان و اکباتان خیابان در اندبوده حرکت در بهارستان میدان طرف به بازار سمت و شهر

 و کرده ویران بود مصدق دولت رسمی ارگان که را شورش و امروز باختر روزنامه اداره محل

 هب فعال زنی دیگر دستجات. کنند حمله آن نظیر هایمحل سایر به دارند قصد و اندزده آتش

 ایعده و باشندمی گردش مشغول هایخیابان در وقت حکومت با مخالفت ابراز و تظاهر

 تظاهرات درباره ما دوستان توضیحات. نمایند حمله هاوزارتخانه و دولتی ادارات به خواهندمی

 اینجا در نآ تفصیل ذکر ثانیا ندارم، خاطر به االن را آن تمام اوال که بود مفصل مختلف دستجات

 وستپی ما جمع به که نفری آخرین. دارند یاد به خوانندگان غالب چون باشدمی زائد من نظر به

 آنجا در داشت اظهار وی. بود آمده مصدق دکتر خانه حوالی از که بود زاهدی ابوالقاسم مهندس

 منزل محافظ مامورین چون گرفته خود به وخیمی صورت انتظامی مامورین با مردم مواجهه

 حال به تا جهت همین به و دهندمی جواب گلوله با مردم طرف از را تظاهری گونه هر مصدق

 .اندشده کشته ایعده

 حلقه او دور همه و بود ایستاده پا سر که حالی در پدرم شد، تمام که ما همکاران توضیحات

 نقاط رد هاآن عاتاجتما و کنندگانقیام پراکندگی از کنیم سعی بایستی ما: »گفت بودند زده

 تضرور چندان من نظر به هاوزارتخانه و دولتی ادارات تصرف. کنیم جلوگیری شهر مختلف

 ترزود چه هر کنیم سعی و دهیم قرار هدف را محل سه بایستی ما من نظر به. ندارد اینتیجه و

. ارتش ادست سپس و کل شهربانی اداره بعد رادیو، فرستنده ایستگاه اول: درآوریم ما تصرف به

 رفتص به حاجتی و است قطعی ما پیروزی شود تصرف امروز بعدازظهر تا نقطه سه این اگر
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 سعی نهایت منتهی کرد، خواهند روشن مردم خود را مصدق خانه تکلیف و نداریم نقاط سایر

 .شود جلوگیری کشتار و کشت از آنجا در که آید عمل به بایستی کوشش و

 عنیی امروز عصر تا الاقل بایستی محل سه این که دهم تذکر دانممی الزم هم را هاگفته این ولی

 ات ما و شود شب اگر که کنممی تصریح مجددا. آید در ما تصرف به هوا شدن تاریک از قبل

 برگردند، خود هایخانه به مردم و بگیریم خود اختیار در را محل سه این نتوانیم شب اوایل

 ستب خواهند گلوله به صبح تا را مردم امشب او نظامی مامورین و مصدق لعما که بدانید یقین

 مداری فعالیت و کوشش و سعی چه هر ما بایستی جهت بدین کشت، خواهند را زیادی عده و

 یبرا محلی حوالی همین در هم من. کنیم تصرف را محل سه این و بریم کار به امروز عصر تا

 .«برسم رادیو ایستگاه به جا هر زا قبل تا کرد خواهم انتخاب خودم

 در دش قرار مشورتی مختصر از پس ایشان اقامتگاه درباره و کردند تایید همه را پدرم اظهارات

 در یشانا برای محلی باشندمی تهران رادیو ایستگاه به محل نزدیکترین که شمیران جاده اوایل

 رستوران جنب که هاییعمارت از یکی آمد عمل به که نظری تبادل از پس و بگیریم نظر

 اب گیالنشاه تیمسار و پدرم اتفاق به من. شد گرفته نظر در دارد قرار( شهرزاد) «لوکولوس»

 من به وراتیدست پدرم آنجا در. رفتیم لوکولوس رستوران پشت عمارت به یارافشار آقای اتومبیل

 منزل الیحو به من شد قرار و نکنیم قطع ایشان با را خودمان ارتباط کرد تاکید و داد گیالنشاه و

 .برویم شهربانی عمارت طرف به گیالنشاه و مصدق دکتر

 

 رادیو فرستنده سوی به

 برای ات شدیم جدا پدرم از گیالنشاه و من که بود بعدازظهر نیم و یک یا یک به نزدیک ساعت

 ولینا رسیدیم، دولت روازهد حوالی شاهرضا خیابان به وقتی. کنیم حرکت خود ماموریت انجام

 در رادیو گاهایست و سیمبی طرف به دادندمی تشکیل را کثیری جمعیت که را کنندگانقیام دسته

 به و کردم خداحافظی گیالنشاه سرتیپ از دولت دروازه بنزین پمپ مقابل من. دیدیم حرکت
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 لبمنق کلی به شهر وضع. شدم رهسپار بود مصدق منزل و کاخ خیابان که خودم مقصد طرف

 لیکش صدای کنار و گوشه از بیگاه و گاه .نداشتند قرار و آرام ایلحظه مردم. رسیدمی نظر به

 .گرفتمی در خوردهایی و زد نقاط بعضی در و شدمی شنیده نیز نارنجک انفجار و تیر

 کامال هانآ بر کنندگانقیام تسلط و برتری و بودند شده مرعوب کلی به مصدق نظامی مامورین

 میان در هک کنندگانقیام. شدم روبرو عجیبی صحنه با رسیدیم شاه راهسه به وقتی. بود نمایان

 طرف هب سالح بدون و خالی دست نظیربی سرسختی با شدمی دیده ایدسته و طبقه هر از هاآن

 لیکش حتی و گلوله با تدریج به نیز مصدق و کاخ خیابان محافظین و بردندمی هجوم مامورین

 .آوردندمی در پای از را هاآن تانک توپ

 چشم هب فجیع هایصحنه همین نظیر نیز کاخ خیابان انتهای و الدولهحشمت خیابان ابتدای در

 و جانبازی بیان و روز آن اوضاع کامل تشریح از که کنم اذعان بایستی اینجا در. خوردمی

 محتاج بپردازم خود مشاهدات تمام و جزئیات شرح به بخواهم اگر و عاجزم مردم فداکاری

 طرفی از و بشود کتابی خود شاید روز آن وقایع کامل توضیح و هستم بیشتری فرصت و مجال

 هایحنهص تمام بر ناظر من خود دیگر طرف از و باشندمی مستحضر آن از محترم خوانندگان اکثر

 راینبناب. نیستم مطلب حق ادای به قادر و است محدود زمینه این در اطالعاتم قطعا و نبودم آن

 امشیدهک پیش این از پیش که مطالبی کردن دنبال و خودمان اقدامات ذکر به فقط خواهممی اجازه

 .بپردازم

 پدرم اقامت محل به شاه راهسه و مصدق منزل حوالی از که بود بعدازظهر سه ساعت من باری،

 وگفتگ و بودند جمع آنجا در بودند داده انجام را خود یتمامور که دوستان از ایعده. بازگشتم

 رستندهف ایستگاه مقابل در که جمعیت و است شده قطع بعد به ظهر از رادیو برنامه که بود این از

 اگر و است شده قطع کلی به شمیران جاده از مرور و عبور که است حدی به آمده گرد رادیو

 وشدستخ ما همه. است قطعی آنجا تصرف کنیم رکتح سیمبی فرستنده مرکز طرف به االن

 و رودب جمعیت میان به پدرم اگر که داشتیم یقین و بودیم شده عجیبی روحی انقالب و هیجان

 خواهد کارمان پیشرفت برای ایوسیله ببینند خود میان در را پادشاه منتخب وزیرنخست هاآن
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 اطراف همه که حالی در و شدیم خارج مپدر اقامتگاه از جمعی دسته طور به جهت بدین بود

 هک تانک یک موقع این در. شدیم شمیران جاده وارد شدمی داده شعارهایی و بودیم گرفته را او

 رسید هک ما مقابل به و شد شمیران خیابان وارد جمشید تخت خیابان از بود گروهبانی آن راننده

 ادب زنده فریاد که حالی در و شدند خارج تانک از آن مسلسل تیراندازی مامور سرباز و راننده

. تیمهس شما اختیار در ما گفتند و آمدند ما طرف به کشیدندمی وطن دشمنان بر مرگ شاهنشاه،

 ارجخ به ایدریچه که آن فرمانده مخصوص جایگاه یعنی تانک داخل به پدرم. نبود درنگ جای

 ایعده. شدم سوار آن بدنه روی هب من خود و گرفت قرار فرمان پشت آن راننده و رفت دارد

 قدمی چند هنوز. کردیم حرکت سیمبی اداره طرف به ترتیب بدین و گرفتند قرار ما اطراف هم

 حتی و درآمدند حرکت به پدرم حامل تانک دنبال به انبوهی جمعیت که بودیم نرفته جلو به

 لطنتس مقام از طرفداری به مرتبا و شدند تانک این سوار پرستوطن و پرشور جوانان از ایعده

 .دادندمی شعارهایی خود قانونی وزیرنخست و

. گشت مایانن ما مقابل در رنگ آبی بیوک اتومبیل یک گذشتیم آبادعشرت از که متری صد قریب

 سمجل وقت نماینده شوشتری محمدعلی سید آقای به معلق که شد معلوم آمد جلو که وقتی

 حال هر به. گرفتند را او جلوی ایعده یا و ایستاد اتومبیل خود انمدنمی. باشدمی ملی شورای

 سرتیپ آقایان که حالی در و شد خارج تانک از پدرم و کرد توقف تانک کنار در اتومبیل

 دست هلویپ من. شد شوشتری آقای اتومبیل سوار بودند گرفته را او اطراف یارافشار و گیالنشاه

 به بالفاصله و بود ما همراه نیز( فعلی سرتیپ) شهربانی افسر یخلعتبر سرهنگ و نشستم راننده

 .کردیم حرکت رادیو فرستنده طرف

 

 رادیو ایستگاه هاینرده پشت در

 جاده رد جمعیت انبوه که بود مانده تهران رادیو فرستنده ایستگاه به کیلومتر چهار سه هنوز

 ستد از را خودم اعصاب اختیار و کنترل کلی هب که من. شدند ما اتومبیل حرکت مانع شمیران

 را یخلعتبر سرهنگ کمری اسلحه بالفاصله نیست، تامل و درنگ جای که دیدممی و بودم داده
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 رفط به داشتم دست در برهنه اسلحه که حالی در و شدم پیاده اتومبیل او از و گرفتم او از

 ظهلح آن در من وضع و حال تشریح .کنم باز اتومبیل عبور برای راهی تا بردم روی جمعیت

 خود از کلی به موقع آن در که بگویم توانممی قدر همین ولی باشد زائد طرفی از و مشکل شاید

 رلشکرس بدهید راه مردم: »زدممی فریاد مرتبا که اینست دارم یاد به االن آنچه و بودم شده خودبی

 ادیور ایستگاه به بدهید اجازه و کنید باز را هرا. آیدمی شاه نماینده و قانونی وزیرنخست زاهدی

 قابلم باریکی راه فوری و کرد جلب را مردم توجه من فریاد و داد.« کند صحبت ملت با تا برود

 و یدمدومی او جلوی پیاده دست به اسلحه که حالی در پدرم حامل اتومبیل و شد باز اتومبیل

. ودب کرده تحریک کامال را مردم احساسات نظرم این. درآمد حرکت به کشیدممی فریاد مرتبا

 به را شمیران جاده زاهدی سرلشکر باد پیروز و شاهنشاه باد زنده شعارهای طرف هر از چون

 جومه تهران رادیو استودیو طرف به پدرم اتومبیل دنبال به دو قدم با همه و بود درآورده لرزه

 هنیآ بزرگ در مقابل به تا کردیم طی طریق همین به را کیلومتر سه دو، قریب ما آوردند،می

 و سوار سرباز ایعده آهنی هاینرده پشت و محوطه داخل از. رسیدیم تهران رادیو فرستنده

 حظهل آن تا و کردندمی جلوگیری ایستگاه داخل به مردم ورود از. بودند کرده آراییصف پیاده

 به را خود فریادزنان طورهمان ستگاهای ورودی در مقابل در. بودند کرده زخمی را نفری چند

 هنمایند زاهدی سرلشکر بروید، کنار. کنید باز را در: »زدم فریاد و رساندم آهنی هاینرده کنار

 حالی در و شد پیاده اتومبیل از پدرم موقع همین در.« شود وارد خواهدمی وزیرنخست و شاه

 در طرف به بودند گرفته قرار او طرف دو در دیگر ایعده و خلعتبری سرهنگ و گیالنشاه که

 یا ومد ستوان هاآن درجه کنممی تصور که افسر دو یکی، ناگهان. رفت پیش ایستگاه محوطه

 حوطهم داخل از داشتند عهده به را سیمبی محافظ سربازان از ایعده فرماندهی و بود یکم ستوان

 ورودی رد طرف به بالفاصله و «زاهدی کرسرلش باد زنده شاهنشاه، باد زنده: »زدند فریاد ایستگاه

 ذکرت بایستی را نکته این ولی. گشودند ما روی به را در و زدند کنار به را سربازان و دویدند

 در پشت به را خود و رفته باال آهنی هاینرده از کنندگانقیام و جمعیت از ایعده که بدهم

 رد مردم خود کردندنمی را عمل این فسرا دو آن اگر و بودند رسانده سیمبی فرستنده ورودی

 و لهعج به من و شد باز تهران رادیو فرستنده ایستگاه در حال هر به. گشودندمی ما روی به را
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 ایستگاه محوطه وارد هاآن سر عقب در جمعیت سیل و من دنبال به همراهان سایر و پدرم

 رادیو عمارت وحشت و ترس از آن مهندسین و رادیو کارکنان از ایعده موقع همین در. شدیم

 قبل بریمنمی را او نام که نیز تهران رادیو فنی مامورین از نفر یک و بودند کرده ترک را تهران

 .بود انداخته کار از را فرستنده دستگاه مصدق عمال دستور به رادیو از خروج از

 

 شهربانی تصرف برای

. دشنمی دیده کسی رادیو کارکنان و کارمندان از دیم،ش رادیو فرستنده عمارت وارد ما وقتی

 هیتوج اصوال یعنی بود، مشکل ما برای عمارت داخل به هاآن ورود از ممانعت و جمعیت کنترل

 میان آن در که بود پدرم متوجه همراهان سایر و من حواس تمام چون نداشتیم، امر این به

 و هااطاق و تهران رادیو ایستگاه مارتع تمام زدن هم بر چشم یک در. نبیند ایصدمه

 ومد طبقه به عمارت اول طبقه از تا کشید طول مدتی. بود شده جمعیت از مملو آن کریدورهای

 .رفتیم

 دانمنمی .بود بسته آن در رسیدیم رادیو استودیوی به مامورین از نفر چند راهنمایی به ما وقتی

. شدیم آن داخل دیگر نفر چند و من و گیالنشاه و پدرم و کردند باز را آن در ایوسیله چه به

 دیزیا گنجایش داشت قرار آن در صدا کنندهتنظیم هایدستگاه که آن مجاور اطاق و استودیو

 اطالعات که نفری چند و بودند کرده اجتماع زیادی عده اطاق دو این در الوصفمع نداشت،

 یا ساعت بعر از بیش شاید. کردندمی تالش ندهفرست دستگاه انداختن کار به برای داشتند فنی

 را خود وییرادی نطق اولین پدرم و افتاد کار به فرستنده دستگاه که نکشید طول دقیقه بیست

 پدرم. است شده چاپ موقع همان هایروزنامه در را آن عین که نمود ایراد ایران ملت به خطاب

 ار مردم و نمود اعالم را خودش وزیرینخست و شاهنشاه فرمان مختصر، و کوتاه نطق این طی

 مردم به مخصوصا و کرد دعوت آرامش و نظم رعایت و خودش با همکاری و اتفاق و اتحاد به

 یزن دیگر نفر چند پدرم از بعد. کنند را امنیت و نظم حفظ جهت هر از که شد متذکر والیات

 هب کشور امور گرفتن دست به و او اعمال بودن غیرقانونی و مصدق حکومت سقوط درباره
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 قصد به شد قرار هاسخنرانی پایان از پس و داشتند اظهار مطالبی پدرم طرف از شاهنشاه فرمان

 اطاق از همراهان سایر و پدرم. کنیم حرکت شهر طرف به کشور کل شهربانی اداره تصرف

 ات کشید طول مدتی که بود قدری به رادیو عمارت در مردم ازدحام ولی شدیم، خارج فرستنده

 مارتع پایین کیلومتری سه دو، در همه هااتومبیل. برسانیم شمیران جاده به را خود توانستیم

 مسافت این طی چون و بود هاآن آمدن جلو از مانع مردم اجتماع و بودند کرده توقف سیمبی

 طرافا رد که هاییتانک از یکی با شد قرار بود، وقت اتالف موجب سریع نقلیه وسیله بودن

 آقای اتومبیل هنگام همین در ولی کنیم حرکت شهر طرف به بود متوقف سیمبی اداره

 دو ،یکی و من و گیالنشاه و پدرم و رسید رادیو اداره مقابل به شمیران طرف از( الدولهاحتشام)

 .شدیم شهر عازم و کرد سوار را دیگر نفر

 از پس ما. شد طی کندی به مردم العادهفوق ازدحام علت به شهر هایخیابان و شمیران جاده

 فردوسی خیابان وارد بود، جمعیت از مملو که فردوسی میدان و شاهرضا خیابان از گذشتن

 ولی ساندیمر ثبت خیابان به را خود و گذشتیم بود طریقی هر به جمعیت انبوه میان از و گشتیم

 اجتماع ونچ بیاید، ترجلو نتوانست خارجه وزارت شمالی خیابان یعنی ملی باغ اول تا ما اتومبیل

 مکنم وجه هیچ به اتومبیل عبور که بود حدی به ملی باغ خیابان و شهربانی اداره مقابل مردم

 راه هب شهربانی عمارت طرف به و شدیم پیاده اتومبیل از من و گیالنشاه و پدرم ناچار شد،نمی

 .افتادیم

 

 ستاد تصرف

 یتجمع وقتی. کردیممی حرکت ایشان چپ سمت گیالنشاه سرتیپ و مپدر راست سمت من

 دهش دوخته ما به هاچشم همه. گرفت فرا را منطقه آن تمام عجیبی سکوت شد، ما ورود متوجه

 این باعث دیگری عامل یا بود، کرده حیرت دچار را هاآن ما غیرمنتظره ورود دانمنمی. بود

 جدا من. بود هولناکی و آوروحشت سکوت بود چه هر لحا هر به. بود گشته سکون و آرامش

 شد،می ما به نسبت مردم طرف از تهاجمی کوچکترین اگر چون بودم، باخته را خود روحیه
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 من م،رفتی جلو که قدمی چند. بود شده بسته رویمان به طرف همه از گریز راه بود، تمام کارمان

 خطرناک عوض. کنید صبر: »گفتم اختیاربی. مگرفت را پدرم بازوی اضطراب و ناراحتی شدت از

 ازویب و کشید فریادی چنان پدرم ناگهان ولی.« کنند نابود و دستگیر را ما است ممکن. است

 هب تغیر با. بودم ندیده ایشان از حالتی چنین عمرم تمام در که کرد خارج من دست از را خود

 که وت. نده راه خود به ترس و وسوسه تجهبی بیا، من همراه اردشیر، باش ساکت: »گفتند من

 هارفح این از: »گفت آهسته گیالنشاه و افتادم راه به ایشان همراه ناچار.« نبودی بزدل قدراین

 مانپای صدای حتی که آوریرعب سکوت همان میان در ما.« بود مراقب کامال بایستی گذشته،

 ازب کوچه ما برای اختیاربی مردم و رفتیممی پیش شهربانی عمارت طرف به شدمی شنیده

 و هالهپ باالی پاسبان زیادی عده رسیدیم، شهربانی عمارت هایپله مقابل به وقتی. کردندمی

 به ار خود خودکار تیرهای بیست هایلوله هاآن تمام که حالی در شهربانی عمارت سنگی ایوان

 رگم یعنی شد، برابر چند من اباضطر و وحشت آنجا در. شدندمی دیده بودند گرفته ما طرف

 فالن فرمان یک یا و ما علیه کوچک تظاهر یک داشتم یقین چون دیدم،می چشم به کامال را

 کی با پدرم ولی کند مشبک را ما بدن هاسالح این هایگلوله شد خواهد سبب پلیس افسر

 و اهخو و رفتمی پیش داردمی بر قدم گل و سبزه میان در که کسی مانند مصمم و قوی روحیه

 پدرم ذشتیم،گ که شهربانی عمارت هایپله پیچ از. شتافتیممی مرگ استقبال به او دنبال به ناخواه

 نظامی فرمانداری مامورین و پلیس مسلح افراد به خطاب ناگهان مردم عمیق سکوت میان از

 هچ جمله این دانممین من.« نیست ما میان در ما شاه و هستید اینجا شما! من همکاران» زد فریاد

 کرد دندبو آمده گرد شهربانی اداره مقابل که انبوهی جمعیت و پلیس مامورین روحیه در تاثیری

 .شد برپا غلغله ناگهان که

 هربانیش افسر یک میان همین در و گذاشتند زمین به را خود اسلحه تمام یکباره پلیس مامورین

 ادب زنده شاهنشاه، باد زنده: »زد فریاد و دوید جلو ندارم خاطر به را او نام اکنون متاسفانه که

 افسران و پلیس مامورین. شد بلند سو هر از مردم شادی و هلهله فریاد.« زاهدی سرلشکر

 نیشهربا رئیس اطاق مقابل تا و شدند عمارت داخل و کردند بلند دوش روی را پدرم شهربانی
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 باال را او پیراهن هایآستین نفر دو که حالی در پدرم. بردند دوش روی وضع همان با را او

 صادر تباک وزیرنخست عنوان به که دستوری اولین و نشست شهربانی رئیس میز پشت زدندمی

 ردندک اجتماع اطاق آن در ما دوستان و یاران بالفاصله. بود سیاسی زندانیان آزادی فرمان نمود،

 و من ضمنا و نمود صادر دستوراتی شهر امشآر برقراری و نظم حفظ برای درنگبی پدرم و

 ندچ آن خالل در که شدیم زندانیانی آزادی و ارتش ستاد تصرف مامور گیالنشاه و یارافشار

. مکردی حرکت مقصد طرف به معطلی بدون ما. بودند شده توقیف ستاد در و بازداشت روز

 وارد هک بودم کسی لیناو من. گرفت صورت مامورین مقاومت بدون و سریع خیلی ستاد تصرف

 دش خارج ستاد عمارت دیگر هایپله از ریاحی سرتیپ موقع همان در و شدم ستاد رئیس اطاق

 و شدند آزاد فوری ستاد عمارت در شدگانبازداشت. گردید بازداشت کوتاهی مدت از پس که

 از یکی خود که باتمانقلیچ سرلشکر تیمسار ارتش، ستاد تصرف از بعد ساعت نیم

 .نشست ارتش ستاد ریاست میز پشت در پدرم دستور به بود شدگانازداشتب

 

 جمع عموق آن تا و بود رسیده درجه منتهی به مصدق منزل مقابل کشتار و کشت هنگام همین در

 خیابان هایجوی کف و بودند غلطیده خود خون در ما جانباز و پرستوطن جوانان از کثیری

 دوندفوال سرتیپ تیمسار. بود شده پر پرستانمیهن پاک خون از مصدق دکتر منزل مقابل

 دنش تسلیم قصد که او همکاران و مصدق با که داشت ماموریت پدرم طرف از( فعلی سرلشکر)

 لیو. بنماید کشتار و کشت از جلوگیری و اطاعت به وادار را هاآن و بگیرد تماس نداشتند

 تیراندازی طعق دستور و تسلیم به حاضر یارانش و دقمص یعنی ماند، نتیجهبی او صادقانه فعالیت

 درآمده مردم تصرف به مصدق خانه که رسید خبر بعدازظهر ۷ ساعت مقارن سرانجام تا نبودند

 در 2 ساعت از را نظامی حکومت بالفاصله پدرم. اندگریخته اطراف منازل به یارانش و او و

 در همکارانش از ایعده و مصدق که یافتم عاطال بعدازظهر 3 ساعت مقارن و نمود اعالم شهر

 و اطاعت امامی شریف مهندس آقای وسیله به و اندشده مخفی منزلش اطراف هایخانه از یکی

 رینمامو بعد روز صبح و برند بسر منزل همان در را شب شد قرار و اندداده اطالع را خود تسلیم
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 که وقعم این در. بروند آنان اختفای محل به نافسرا باشگاه عمارت به هاآن ساختن منتقل برای

 کاری هر از قبل بود، شده اوضاع بر مسلط و گرفته دست به را امور زمام شاهنشاه فرمان به پدرم

 خاک هب بازگشت استدعای مبارکشان حضور از و داشت معروض ملوکانه پیشگاه به تلگرافی

 .نمود را وطن
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