
  يادداشت و وصيت نامه سرگرد دکتر علميه
  ١بخش  – )١٩٨٩(مرداد امسال  ٢٨به مناسبت 
جنبش ملی شدن صنعت نفت "به بعد کتاب  ۵١٣از صفحه  عيناً  »چه بايدکرد«برای درج در سايت  بازنويسی
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
     اکنون که مشغول نوشتن اين سطور می باشم، دو روز است که فضل هللا زاھدی کودتای 

        من . نظامی کرده و حکومت را دردست گرفته است و دکتر مصدق در بازداشت نامبرده است
              دربازداشت من بودند و  اغلب سران حکومت فعلی يا. بودم ٢۵/۵/٣٢بازپرس پرونده کودتای 

ظھار          اکنون بطوری که جناب سرھنگ ھشترودی پدر خانمم ا. يا دستور جلب آنھا را داده بودم
و               داشته، گويا به دژبانی دستور داده شده که من و سرھنگ شايانفر، دادستان فرمانداری

         سرھنگ فرجادی معاون وی و سروان دکتر مودب ميرفخرائی معاون اينجانب را دستگير 
ا پيش وجدان خودم                         نمايند، چون سرباز ھستم مايل نيستم مانند عده ای فراری باشم و خودم ر

فردا طبق معمول به قسمت مربوطه ام خواھم رفت، ممکن است . سربلند و بی تقصير می دانم
بازداشت گردم و چه بسا بعلت اينکه، آنطور که اين دولت از ابتدای امر نشان داده، چندان             

              که بازپرس ھستم، بعلت استقالل قضات حق پای بند به مقررات و قوانين نيست مرا 
    ، در صورت احراز تخلف، دادگاه عالی انتظامی تعيين بايد تکليف مرا) و(بازداشت ندارند 

بازداشت نمايند، مرا بازداشت نموده و آزار و اذيت نمايند و يا منجر              نمايد و نمی توانند
ای روشن شدن ذھن فرزندان دلبندم در آينده، که بغلط قضاوت     به نيستی من گردد، لذا بر

ننمايند، آنچه در مورد اين پرونده در ذھنم مانده و حاکی از عمليات دولت فعلی است برشته  
  . تحرير در می آورم

و آفتاب نزده خالف معمول موقعی که ھنوز خواب بودم بر )١( ٢۴/۵/٣٢روز يکشنبه صبح 
علت را . پاسبانی مرا خواست که شما را از فرمانداری نظامی می خواھند بود، درب زدند،

ديشب کودتا شده، فورا لباس پوشيده بدون خوردن چای و اصالح   : پرسيدم، يواشکی گفت
در جيپ ) ناخوانا(دانش و سرگرد دکتر فروزين  ٢دو نفر ديگر، سرھنگ . صورت به خيابان آمدم

داری نظامی آمديم، از آنجا به دژبانی رفته خود را به         منتظر من می باشند که به فرمان
.       سرکار سرھنگ معينی معرفی نموديم که چه خبر می باشد ايشان نيز خبر موثقی نداشتند

   که ديشبــــر اينــی بـــه مبنــــصبح اعالمي ٧تا ساعت . دـده انـرديــر بازداشت گــه نفــــد ســـگفتن

 

 

  

  
   .به نظر می رسد که دکتر علميه در نوشتن تاريخ اشتباه کرده است –مرداد روی داد  ٢۵کودتا شب  )١(



 

 

آزموده   ٢سرھنگ نصيری و ستوان رياحی و سرھنگ .گارد سلطنتی می خواست کودتا نمايد
يک مدتی آنجا بوديم تا تمام . بازداشت گرديده و کودتا با عدم موفقيت منجر شده منتشر نموده

دادستان تجديد نظر  امين پور ٢سرھنگفرجادی و   ٢و سرھنگ شايانفر و سرھنگ) ھا(بازپرس
              مدتی بحث بود که رسيدگی به اين عمل در صالحيت چه مقاماتی . دمرکز به دژبانی آمدن

باالخره پس از جر و بحث اکثريت نظر داشت که در صالحيت فرمانداری نظامی        . می باشد
اين پرونده عبارت             . نميدانم بدبختانه يا خوشبختانه، پرونده امر به اينجانب ارجاع شد. است

نکه شب پيش گارد      بود از دو برگ يادداشت رياست ستاد ارتش سرتيپ رياحی، مبنی بر اي
سلطنتی، دکتر فاطمی، زيرک زاده و مھندس حق شناس را در خانه شان دستگير و چون         

اينجانب در خانه نبودم، موفق به دستگيری من نشدند و سرھنگ نصيری بعدا با چند کاميون سرباز و 
        توان رياحی زره پوش به خانه نخست وزير رفته و قصد دستگيری وی را داشته که با س

خانه بازار را قطع نموده بود و به فرمانداری نظــامی آزموده که تلفن  ٢بازداشت می گردد و سرھنگ
  . آمــده بــود، دستگير می گردد

سروان دکتر مودب ميرفخرائی  –سرگرد جم آزاد پس از ارجاع پرونده به اينجانب، سرکاران   
ب تعيين گرديدندکه به سرعت به پرونده رسيدگی            بسمت معاونت اينجان و سروان بھزادی

معلوم گرديد که ايشان               بازجوئی بعمل آمد  سرھنگ نصيریدر ابتدای امر که از . نمائيم
      بقول خودش با دوفرمان و يک پيام به  مرکز ) کالردشت(روز پنج شنبه صبح از رامسر يا 

و کاغذ مارکدار سفيد که ذيل آنھا را اعليحضرت ھمايونی توشيح ه دحرکت نموده به اين ترتيب ک
فرموده بودند، در دست داشته، نزد ھيراد رئيس دفتر مخصوص آمده اظھار می دارد که در اين دو 

کاغذ سفيدمھر، متن اين دو مينوت را که خط خوردگی داشته يکی بخط خود در مورد                
به خط کسی که معلوم نشد، در مورد نخست وزيری کسی که اسم        و ديگری دکتر مصدقعزل 

آنھم در آن مينوت نوشته نشده بود، بنويسد و اسم نخست وزير جديد را سرلشگر زاھدی قيد         
، صبح آنروز منتشر شد، حتی با مينوت اصلی ھم ]رسيد  [بعدا که فرمان به نظر اينجانب . نمايد

زيرا در مينوت اسم زاھدی در وسط می بايست قيد شود، در      داشت،عبارات و مفادش فرق 
 ـــر کلد شده و در متن فرمان ذکـرمان اسم ايشان قيــــرمان منتشر شده در باالی فـــورتی که در فــص

  . شما، شده و مينوت آنھم فرق داشت 

اين مينوت ھا         سرھنگ نصيری داليل قانع کننده مبنی براينکه به چه استنادی می گوئی  
       می گفت . به دستور اعليحضرت ھمايونی نوشته شده و چطور پاراف نگرديده است، نداشت

وقتی اظھار می شد ممکن بود اعليحضرت ھمايونی سفيد مھر را به . دليلش بردن سفيد مھرھا می باشد
، جواب قانع                     شما بدين منظور استفاده کرده ايد) و(منظور ديگری توشيح نموده اند 

  کننـــده ديــــگری نداشت و دو موضــوع ديــگر اينجانب را بيشتـــر بـه شک مـی انداخت کـه فــرامين 

  



جناب آقای دکتر           جعلی باشد، يکی اينکه طبق اظھار خودش فرمان عزل نخست وزيری 
قيد              ٢۴/۵/٣٢بروند آقای ھيراد تاريخ که زاھدی دستور داده بود که  مصدق تاريخ نداشت

  ٢٢/۵/٣٢فرمان نخست وزيری سرلشگر زاھدی که بعدا منتشر شد، روز در صورتی که ( نمايد 
به اين ترتيب که در عرض دو روز، دو نخست وزير در کشور وجود داشته است که غير   بود، 

ست وزير را معزول نفرموده، بلکه       در دوره ھای فترت، ھيچوقت نخقوانين اساسی و سنن، 
        رأی عدم اعتماد يا استعفا، دولت قديم رفته و دولت جديد نيز با تمايل مجلس و ھميشه در اثر 

اين موضوع اينجانب را به شک می انداخت که فرامين از    ملوکانه تعيين می شده،) فرمان(نظر 
بخصوص که اعليحضرت ھمايونی           . جانب مقام ھمايونی به اين منظور توشيح نشده است

در اين اواخر که در حدود دو ميليون از افراد کشور به . ھميشه احترام به افکار عمومی می گذاشتند
دولت رأی داده بودند، بعيد به نظر می رسيد که پس از                انحالل مجلس ھفدھم و تأييد نظر

با توجه به داليل باال بنظر می رسيد که بيگانگان      . اين رفراندم چنين فرمانی صادر فرموده باشند
به دستياری زاھدی و سرھنگ نصيری و عده ای از سران ارتش اين توطئه را به منظور اجــــرای 

      بخصوص که در اين اواخر، آيزنھاور، . ی و سقوط دولت فراھم آورده باشندکودتای نظام
و زننده ای در مورد ايران نموده بود و اظھار داشته بود به ھر قيمتی که ھست  اظھارات خالف واقع

گــرفته خــواھد شد، ) که نيروی آنھا در مقابل نيروی مليون صفر و جزئی بود( جلوی کمونيستھا 
تھران مصور نيز از قول خبرگزاريھای . ز نظر دولت امريکا به اقدامات شديد بوده استحاکی ا

انـگـليـسـی در ھفته قبل نوشته بود که اعليحضرت ھمايونی می خواھند از دست اقــدامات      
عصر که اعالميه منتشر شد، اعليحضرت ھمايونی به بغــداد مسافرت . کمونيستھا از کشور بروند

برای من حتم حاصل شد که با پيش بينی انگليسی ھا که می دانستند کودتای نظامی           کردند، 
منجر به عدم موفقيت خواھد شد، چون کودتا را امريکائی ھا بدون اطالع مقام ھمايونی به           

        مقام سلطنت انجام داده بودند، اعليحضرت چون خواھند ديد بدين      دست نزديکترين افراد
بدون دستور وی بوده     ) کودتا(و ملت قبول نخواھد کرد، . . . وسيله توھين بزرگی که بوی شده 

به نظر من اين پيش بينی تھران مصور و رفتن اعليحضرت . مسافرت خواھند کرداست از کشور
که        ھمايونی اين موضوع را که کامال تأييد می نمود و اال معقول نبود با اين نقشه وسيعی 

و روزنامه ھای انگليس چنين ) ناخوانا(آمريکائی ھا کشيده بودند، کمتر گمان می رفت که موفق نشوند 
   )١(. خبری را يک ھفته پيش منتشر کنند

       انب مقام شامخ سلطنت برای ـص اينجـه بعقيده شخـرديد کــوجب گـوعات و داليل مــن موضـاي  

  

  
ی کرده است با شاه طرف نشود تا اگر اين يادداشت ھا کشف شد مزاحمت بيشتری برای او دراينجا دکتر علميه سع )١(

   .  فراھم نگردد
  



          اين کشورالزم بوده واعليحضرت ھمايونی درطی مدت سلطنت خود جز نيکی به اين ملت 
          ودرموردوقايع آذربايجان نيزحق بزرگی به گردن ملت ايران دارند، عمل ديگری نفرموده 

                      کنم اشخاص خائنی که موجب رفتن ايشان از ايران شده اند دستگير و کليتا  سعی می
  )١(. به مجازات برسند

 ھنوز انگشت) و(بازپرسی شد سرھنگ زند کريمیکه از ٢٧/۵/٣٢شب روز ٩تاساعت   
  :در موضوع کشف نشده بود، نتيجه تحقيقات بشرح زير بوده است بيگانگان

رئيس دفترمخصوص رفته دوفرمان را ھيراد ازرامسر، فورا نزدسرھنگ نصيری پس ازآمدن   
پس از زحمت زياد،   . به آن نحو دستور می دھد بنويسد و مکان سرلشگر زاھدی را نمی دانسته

بعدا گفت تلفن کردند که اردشير پسر زاھدی ماشين آورد وی              ( ٢٢/۵/٣٢ روز ٢٣ساعت 
انجام گيرد ولی چون فرماندھان                  ٢٣/۵/٣٢نزد وی رفته و قرار بود کودتا در . . . گفت ) را برد

                     تلگراف می کند به    سرھنگ نصيری  ٢۴/۵/٣٢را موفق نمی شوند جمع کنند، صبح شنبه 
  شد روزھای اول از وجود آن. . . اين تلگراف بعدا توسط رکن دوم کشف ( سرھنگ کسرائی 
ساعت به تأخير افتاد و  ٢۴چون موفق نشديم فرماندھان را جمع کنيم، عمل ) که) (اطالعی نداشتيم

سرھنگ زند و موده سرھنگ آزروز شنبه نيز از بقيه فرماندھان که . خيلی مخفيانه عمل می شود
نشان داده و               ) ناخوانا(او به آنھا فرمان را . بود نزد سرلشگر زاھدی بوده اندکريمی 

ضمنا اغلب افسران که اسامی آنھا          . مأموريت آنھا را گوشزد می کند تا شب وارد عمل گردند
سرلشگر زاھدی      ه اند که خانه در آينده برده خواھد شد، محقق گرديد و بعضی ھم اعتراف کرد

شھربانی حميدی و  ، سرھنگسرھنگ ستاد اخویاغلب جلسات افسران در خانه ضمنا . رفته بودند
  . بوده استسرلشگر زاھدی و خانه تيمسار باتمانقليج خانه 

  دادستان  سرتيپ دفتری و سرتيپ ،زاھدی سرلشگر نقشه بدين نحو بوده است که اوالآنشب   
که اسامی آنھا برای بازپرسی (و عده ديگر از امرای ارتش و غير نظامی ھا گيالنشاه و سرتيپ 

     تجريش، باغ می بايست در ) روشن نشده، گويا در آينده وزرای کابينه وی می بايست باشند
             جمع شوند و سرھنگ نصيری قرار بوده يک     بود، رشيديان خانه سھيلی که در در اختيار  فردوس

سرھنگ   به خانه مزبور اعزام دارد که در آن شب  افسر و چند نفر سرباز برای محافظت آنھا
افسر مزبور               . دستور می دھد با ھفت نفر سرباز به خانه مزبور برودسرگرد خيرخواه   به نصيری

     ر می دارد که ميوه و به محل مزبور رفته مشاھده می کند کسی نيست ولی باغبان خانه اظھا
            نيز آنجا نمی باشد، که رشيديان شيرينی زيادی خريداری شده ولی کسی نيامده است و خود 

            گويا زاھدی مطلع . او حدود دو ساعت بيشتر آنجا مانده، چون می بيند نيامدند بر می گردد
  یــــرده اند و يا چنين سوء ظنــــی قبال کشف کــات دولتـامـا مقـــزبور را حتمـانه مـــه خـود کــی شـم

  
         .دکتر علميه ھمه خرابی ھای مملکت را از جانب شاه و دربار می دانست. برداشت ھم به ھمان دليل است اين )١(

  

  



که اين محل برای بازپرس روشن نشد، ولی     می برد، قرار می شود که در جای ديگر جمع شوند
با اردشير پسر زاھدی به کاخ سعد آباد         ھوائی گيالنشاه برای آوردن سرباز و افسر، سرتيپ 

می آيد به      . و اين موقعی بوده که سرگرد خيرخواه رفته بوده که وی را پيدا نمی کنند رفته اند
در اين مورد و تعويض شدن محل تجمع و                   . نجا آمده بودآسرھنگ نصيری باغشاه که در آنموقع 

   . چه بسا دستورات ديگر، با وی مذاکره می کند

در تجريش و آمدن آن    سرلشگر زاھدی يکی حفاظت جان  - مأموريت گارد سلطنتی در کودتا
   .عده به شھر که در باال گفته شد

و ھرکسی                 دکتر فاطمی ـ مھندس زيرک زاده ـ حق شناس ـ تيمسار رياحی دستگيری  - ٢
        اين مأموريت با دو کاميون سرباز و يک ارابه توسط . يا شخصيتی که در خانه آنھا باشدو

  تيمسار انجام و در خانه سروان شقاقی، ستوان يکم اسکندری، ستوان يکم عراقی و ستوان جعفربای 
            نيز که با مقاومت پاسدارھا روبرو می شوند، يک تير از طرف پاسداران و يک تير از ياحی ر

ضمنا چون پاسدار متوجه                       ( طرف مھاجمين تيراندازی و کليه پاسداران را خلع سالح می نمايند 
     از ادامه تيراندازی ميشود که طرف سرباز است، موضوع را متوجه نشده گول ميخورد و 

  ). خودداری و دستگير و خلع سالح ميگردد

      پس از دستگيری، آنان را به کاخ سعدآباد برده مدتی آنجا بازداشت و بعد طبق دستور   
و يا   قبلی آنھا را سوار کاميون نموده بشھر می آورند و در ھيچ کجای شھر مواجه با مقاومتی 

سرتيپ مدبّر در اين توطئه ( ممانعتی از طرف مأمورين شھربانی و فرمانداری نظامی نمی گردند
که متھمين از          ) اند(فرماندار نظامی نيز دست داشته سرھنگ اشرفی رئيس شھربانی و 

ه طبق   تا اينکه بجلو ستاد ارتش می رسند و قرار بود)ھمکاری آينده آنھا صحبت ھائی نموده اند
     به دستور نخست وزير جديد که در يکی از محل ھای وزارت  در آنجا سرھنگ نصيریاظھار 

دکتر           و يا باشگاه افسران می بايست در آنموقع باشد با جناب آقای  دفاع ملی ـ ستاد ارتش
که می بايست در آنموقع دستگير شده باشند، به ھر محلی که بفرمايند ببرند بازداشت        مصدق 
و باز  سرھنگ نصيری در اين موقع بطوری که در آينده گفته خواھد شد، بعلت دستگيری . نمايند

 سرھنگ نصيری بدستور رئيس ستاد          . . . . داشت وی در ستاد ارتش نقشه عقيم مانده بود 
) منظور دکتر فاطمی، مھندس زيرک زاده و مھندس حق شناس اند(ارتش که نمی دانستند بازداشتی ھا 

نيز بدون اينکه داخل کاميون ھستند، دستور می دھد کاميون ھا به کاخ سعدآباد مراجعت نمايند آنھا 
  .علت را بفھمند به کاخ مراجعت می نمايند

      دستور  ستوان قادریمبنی بر محافظت کاخ، به عالوه بر دستورات الزم سرھنگ نصيری  - ٣
    می دھد ارتباط تلفنی را کامال با شھر قطع نمايند که دستورات متناقض دستور وی از طرف شھر 

  ود ــراه خــوده و ھمــبی ــرد رکنــرگـسم که رياست آن با ـی سيـردد و يک جيپ با بـادر نگـه کاخ صـب

  

  



  :بی سيم مزبور ابالغ گرددميبرد که ارتباط توسط 

فرمان عزل نخست وزيری، که مينوت آن بخط      ابالغصيری، نسرھنگ مأموريت چھارم  - ۴
بوده و بعد بردن وی نزد نخست وزير جديد که در صورت مقاومت      دکتر مصدق خودش بوده به 

      و سرھنگ خسروپناه و سرھنگ زند کريمی  سرھنگ آزمودهمی بايست باکمک واحدھائی که  
        ضمنا بايد اضافه نمود که طبق . حمله و نخست وزير را دستگير نمايندبه آنجا می آوردند، 

     بوده که از  سرتيپ دفتریگويا ابالغ فرمان عزل نخست وزير ابتدا با سرھنگ آزموده اظھار 
        بھتر و راحت تر انجام می شده، ولی معلوم نيست دکتر مصدق لحاظ قوم و خويش بودن با 

       بعلت سرتيپ دفتری گويا . داده شده استسرھنگ نصيری  بعا اين مأموريت به ) چرا(
      مھم ديگری که می بايست انجام دھد، انجامش مقدور نبوده، به عھده سرھنگ  مأموريتھای

   .  نصيری گذاشته

گويا و ستوان جھان بين –رکنیسرگرد  –فردوستسرگرد  –رياحیستوان  باسرھنگ نصيری   
       چند نفر ديگر از کاخ سعدآباد به شھر آمده، به باغشاه ميرود و در آنجا به افسران گارد که در 

بدی اوضاع کشور و اينکه توده ای ھا بر اوضاع      ) باره(مثل سعدآباد، ابتدا نطقی در آنجا بوده اند،
      مسلط شده اند و ارتشی ھا با آنھا ھمکاری می کنند، برای آنھا کرده و بعد می گويد که 

  را از نخست وزيری عزل نموده اند و اکنون دکتر مصدق نظر به اين ترتيب اعليحضرت ھمايونی 
سرگرد فردوست به ھرکدام از افسران مأموريتی ابالغ و به . روم حکم را به وی ابالغ نمايممی 

       حرکت کرده اند که او خسروپناه و زند کريمی دستور می دھد به جمشيديه رفته ببيند واحدھای 
             واحدھا حرکت کرده اند که او ھم با مراجعت نموده می گويد ) فردوست. (ھم حرکت نمايد

      کاخ ) خيابان(دو کاميون سرباز و يک زره پوش و يک جيپ بی سيم و چند سواری بطرف 
و سرھنگ سرتيپ ھوائی گيالنشاه ضمنا در طی مدتی که در باغشاه بوده با . حرکت می کند

   مالقات و چون مطمئن می شود که ھرکدام مأموريت خود را انجام سرھنگ آزموده خسروپناه و 
      خيابان ) مقابل کاخ شھری شاه(ه اند، حرکت می نمايد، قوای خود را در سردرب سنگی داد

ستوان به فرماندھی سرھنگ آزموده پاستور نگاه می داردو می بيند چند کاميون سرباز ھم توسط 
      خودش در معيت چند افسر با ماشين سواری بطرف خانه نخست . در آنجا ايستاده استبالری 
     که افسر انتظامی خانه مزبور بوده مالقات می کند و سروان فشارکی در آنجا با . می رود وزير

     اظھار ) فشارکی(. برای نخست وزير داريماعليحضرت ھمايونی می گويد که نامه ای از طرف 
        . بيايدسرھنگ دفتری می گويد ترا نمی شناسم بگوئيد ) نصيری(. می کند بدھيد من ببرم

  پس از مدتی . . . . درحاليکه با عده ای مراقب ھستند بيرون آمده، نامه را گرفته سرھنگ دفتری 
            با  ١از کالنتری  سرھنگ ممتازگويا حدود نيمساعت رسيد آنرا می آورد که در اين موقع 

  ری را با ــگ نصيـده، سرھنــمر آــانه نخست وزيــوی خـــاد ارتش جلــور رئيس ستــا به دستـه ھـاراب

  

  

  



ضمنا فراموش کردم بنويسم موقعی که . و به ستاد ارتش می برد غافلگيری بازداشت می نمايد
مھندس زيرک اخبار روز قبل و توصيه )ناخوانا(در باغشاه بود، رئيس ستاد ارتش سرھنگ نصيری 
ستاد  معاونتتيمسار کيانی،  پس از خوردن شام مجددا به ستاد ارتش مراجعت و زاده و حق شناس

و سرھنگ نصيری وی را ) شب ٢/١و  ١١ساعت (ارتش را جھت بازديد به باغشاه اعزام می دارد
در اطاق افسر نگھبان بازداشت می کند، و نيز رئيس ستاد آزمون توسط افسر نگھبان گويا ستوان 

. چون متوجه می شود دير شده، نگران شده به باغشاه تلفن می کند می بيند تلفن آنجا کار نمی کندارتش 
توسط افراد سرھنگ ممتاز بوده تلفن می کند، در اين موقع که   ١که در کالنتری سرھنگ ممتازبه 

که از مطلع شده بود، مراتب را بوی تلفن می کند سرھنگ نصيری محافظ خانه نخست وزير از آمدن 
دو کاميون ھای سرباز گارد که . صادر می گرددسرھنگ نصيری طرف رئيس ستاد دستور دستگيری 

متوجه موضوع می شوند و می بينند که معقول نيست که در مقابل ارابه ھا عملی انجام دھند و قوای 
سروان و  کاوسی سرگردگويا (نيامده و ارابه ھائی که قرار بود توسط دو نفر ھم قسم آنھا. . . . کافی 

سوار آنھا شده بدرب خانه نخست وزير آورده و حمله نمايند در  ١غافلگير شده در کالنتری )صاعدی
به باغشاه فرستاده می شود و سرھنگ ممتاز دست قوای دولتی است، به باغشاه بر می گردندکه بعدا 

  . را از بازداشت مرخص می نمايندسرتيپ کيانی 

نامبرده قرار بوده که تلفنخانه بازار را اشغال و دو کاميون سرباز : مأموريت سرھنگ آزموده
  سروان بالری بفرستد که دو کاميون سرباز را از باغشاه به فرماندھی سرھنگ نصيری بکمک 

با تھديد . . . . اعزام و بعد با يک کاميون سرباز نزديک ميدان اعدام که مرکز تلفنخانه است رفته 
    با خود می برد و ) آنرا(ه را مجبور می کند که فيوز باطری را بر دارد و اسلحه متصدی تلفنخان

    به باغشاه و خيابان کاخ سرکشی نموده در خيابان کاخ ) و از آنجا(يک نفر در آنجا می گمارد 
     دستور می دھد با سروان بالری متوجه می گردد که سرھنگ نصيری بازداشت گرديده، به 

      شاه مراجعت نمايند و بعد به ميدان اعدام رفته پس از دو ساعت و نيم تلفن را سربازان به باغ
    بعد از نيمه شب بوده که به فرمانداری نظامی آمده،  ٢/١و  ٢در حدود ساعت . وصل می کند

  بعنوان اينکه عبور الزم دارم، پس از گرفتن کارت عبور مراجعت در اين ضمن دستور بازداشت 
به اين نحو ايشان کليه مأموريت محوله . ف ستاد ارتش صادر و در آنجا بازداشت می گرددوی از طر

  . را بخوبی انجام داده بود

  :مأموريت سرھنگ زند کريمی  

  

 . . .ادامه دارد 


