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 مرداد٢٨ويژه پنجاهمين سال آودتاي  
   

 
 

 

  روز شمار آودتا
 
  . مصدق در سالم رسمي نوروز در نزد شاه حضور نيافت-١٣٣٢ فروردين ١
  
 سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا گفت تعبير دآتر مصدق از پيشنهاد لندن در باب غرامت -١٣٣٢ فروردين ١

  .نه با مدلول و نه با روح پيشنهاد سازگار نيست
  
وزيري   زاهدي با عال مالقات آرد و آمادگي خود را براي قبول نخست-)١٩۵٣مارس  ٢٧(١٣٣٢ فروردين ٧

  .به شرط درخواست و حمايت شاه اعالم آرد
  
  اهللا درباره زاهدي   از نظر آيت اهللا بروجردي به منظور اطالع  عال با آيت-)١٩۵٣ مارس ٢٩(١٣٣٢ فروردين ٩

 .راز نكرداهللا بروجردي نظر خاصي اب مالقات آرد، اما آيت
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تر شدن شكاف ميان شاه و   عال در مالقات با هندرسن از عميق-)١٩۵٣ مارس ٣٠(١٣٣٢ فروردين ١٠

   .حث جانشيناني براي مصدق را مطرح آردفعاليت علني مصدق بر ضد شاه صحبت آرد و بو  مصدق 
  
 دآتر مصدق در يك پيام راديويي ضمن اعالم وفاداري به شاه و اطاعت از قانون -١٣٣٢ فروردين ١٧

او .  نفري حل اختالف، اختالفات دولت و دربار رفع گردد٨اساسي اظهار اميدواري آرد آه با گزارش هيئت 
 به خارج از سوي شخص شاه گرفته شد و بر عدم دخالت خود در اين پيام گفت تصميم شاه به مسافرت

  .در اين تصميم تأآيد آرد
  
 عال در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به پيام راديويي مصدق اظهار داشت آه -١٣٣٢ فروردين ١٩

) توسط سه تن از نمايندگان فراآسيون نهضت ملي(پيشنهاد سفر شاه به خارج ابتدا از سوي مصدق 
  .مطرح شد

  
   . اظهارات عال از سوي فراآسيون نهضت ملي تكذيب شد-١٣٣٢ فروردين ٢٠
  
  .اهللا بروجردي با دآتر مصدق مالقات آرد  اهللا بهبهاني به توصيه آيت  آيت-١٣٣٢ فروردين ٢٢
  
 شاه در مالقات با عال عدم تمايل خود به برآناري دآتر مصدق را جز -)١٩۵٣وريل   آ١۴(١٣٣٢ فروردين ٢۵

  .رتي آه مجلس به او رأي عدم اعتماد بدهد اعالم آرددر صو
  
اهللا بروجردي در مالقات با چند نفر از بازرگانان بر عدم دخالت خود در امور   آيت-١٣٣٢ فروردين ٢۶

  .سياسي تأآيد آرد
  
 در مالقات عال با هندرسن، طرفين در مورد سازماندهي اقداماتي -)١٩۵٣آوريل ١۵(١٣٣٢ فروردين ٢۶

  . فروردين، به توافق رسيدند٢٧صدق در سراسر آشور در روز عليه م
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آرد،  پور شيرازي به هواداري دآتر مصدق سخنراني مي  در شيراز، هنگامي آه آريم-١٣٣٢ فروردين ٢۶

اهللا سيدنورالدين شيرازي به هم خورد و مرآز حزب ايران و اداره اصل  اجتماع مردم توسط هواداران آيت
  .اي مجروح شدند قع شد و عدهچهار مورد حمله وا

  
  . نفري تشكيل شد٨هايي در حمايت از تصويب گزارش هيئت   در آبادان ميتينگ-١٣٣٢ فروردين ٢٧
  
 در تبريز تظاهرات حمايت از مصدق موقوف شد و نمايندگان طبقات مختلف مردم به -١٣٣٢ فروردين ٢٧

  .از مصدق اآتفا آردندهايي به پشتيباني   و ارسال تلگراف خانه حضور در تلگراف
  
  . در تهران ميتينگ بزرگي در ميدان بهارستان در حمايت از دولت تشكيل شد-١٣٣٢ فروردين ٢٧
  
ها در شيراز   در ادامه وقايع گذشته مهاجمان بار ديگر به اداره اصل چهار و برخي خانه-١٣٣٢ فروردين ٢٧

  .وقايع در شيراز حكومت نظامي اعالم شددر نتيجه اين . ور شدند و نقاطي را به آتش آشيدند حمله
  
 باال   در شهرهايي چون ساري، چالوس، بهبهان، بروجرد و مهاباد زد و خورد و آشوب-١٣٣٢ فروردين ٢٧

  .گرفت
  
اي آشته و زخمي شدند   در دزفول عشاير به شهر ريختند و در نتيجه تيراندازي عده-١٣٣٢ فروردين ٢٧

  .دو در شهر حكومت نظامي اعالم ش
  
 نمايندگان فراآسيون آزادي به بهانه عدم امنيت در مجلس حاضر نشدند و به خارج از -١٣٣٢ فروردين ٢٧

  .تهران رفتند
  
تمدن الملك سجادي جهت مشوش آردن اذهان :  سخنگوي دولت اظهار داشت-١٣٣٢ فروردين ٢٩

  .دهد مراجع نجف نسبت به دولت مصدق تحريكاتي انجام مي
  
 دآتر حسين فاطمي از طرف دآتر مصدق با شاه مالقات آرد و او را به عدم دخالت در -١٣٣٢ فروردين ٣٠

  .امور دولت توصيه آرد و عواقب در افتادن با مصدق را به وي گوشزد آرد
  
 شب در خيابان خانقاه از اتومبيل ٩ رييس شهرباني، سرتيپ افشار طوس، ساعت -١٣٣٢ فروردين ٣١

  .علومي رفت و بازنگشتخود پياده شد و به مقصد نام
  
  . عال استعفا نامه خود از وزارت دربار را به شاه تقديم آرد-١٣٣٢ ارديبهشت ١
  
 سرتيپ افشار طوس در غاري در نزديكي ده تلو با حضور سرتيپ مزيني، سرتيپ -١٣٣٢ ارديبهشت ٢

  .منزه و چند افسر ديگر به قتل رسيد
  
بار پذيرفته شد و ابوالقاسم اميني به سمت آفالت وزارت  استعفاي عال از وزارت در-١٣٣٢ ارديبهشت ٣

  .دربار معين شد
  
در اين مالقات .  دآتر حسين فاطمي بار ديگر از طرف دآتر مصدق با شاه مالقات آرد-١٣٣٢ ارديبهشت ۴
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شاه اظهار داشت آه رهبري آشور با مصدق است و او نظر دآتر مصدق درباره روشن آردن روابط دولت 
  .را قبول داردو دربار 

  
  .در شمال تهران، پيدا شد هاي لشكرك،   جنازه افشار طوس در آوه-١٣٣٢ ارديبهشت ۶
   
 

 
 

۶ 
 دآتر حسين فاطمي در مالقات با هندرسن در مورد قتل افشار -)١٩۵٣آوريل  ٢۶ (١٣٣٢ ارديبهشت 

.اهللا آاشاني مطالبي اظهار داشت طوس و نقش پسر آيت  
 
صدق از طرف آمريكا و  نامزدي زاهدي براي جانشيني دآتر م-)-١٩۵٣ آوريل ٢٧(١٣٣٢ ارديبهشت ٧

.انگليس مورد تأييد مجدد قرار گرفت  
 
 دآتر مصدق با استفاده از اختيارات خود قانوني را تصويب آرد آه هر روزنامه يا -١٣٣٢ ارديبهشت ٨

.بنويسد، توقيف گردد) مرجع تقليد(آميز نسبت به شخص اول روحانيت  اي آه مطالب توهين نشريه  
 

 تن عامالن قتل سرتيپ افشار ١٣اي در مورد  داري نظامي تهران اعالميه فرمان-١٣٣٢ ارديبهشت ١٢
.طوس منتشر آرد  

 
اما او همراه با مصطفي .  سرلشكر زاهدي از سوي بازپرس نظامي احضار گرديد-١٣٣٢ ارديبهشت ١٣

.آبادي و بقايي به مجلس رفت و در آنجا متحصن گرديد آاشاني، شمس قنات  
 

اهللا آاشاني با زاهدي در مجلس ديدار آرد و دستور داد هر چند گاه آه   آيت-١٣٣٢ ارديبهشت ١۵
.زاهدي در مجلس بماند از او پذيرايي آنند  
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 هندرسن در گزارش خود هم موقعيت دربار و هم موقعيت مصدق را -)١٩۵٣ مه ٨(١٣٣٢ ارديبهشت ١٨

.در نتيجه حوادث اخير تضعيف شده دانست  
 

ر امور خارجه آمريكا، سفر به خاورميانه را براي آشنايي مستقيم با  دالس، وزي-١٣٣٢ ارديبهشت ١٩
. اوضاع و احوال منطقه آغاز آرد  

 
 فرماني توسط شاه به امضا رسيد آه به موجب آن امالك سلطنتي به دولت -١٣٣٢ ارديبهشت ١٩

ي بپردازد تا  ميليون ريال به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماع۶٠منتقل شود و دولت متقابًال ساالنه 
. با نظارت دولت به مصرف امور خيريه برسد  

 
اي به رئيس مجلس دآتر بقايي را به   اعالم شد آه وزير دادگستري در نامه-١٣٣٢ ارديبهشت ٢۴

معاونت در قتل افشار طوس متهم دانسته و براي تكميل تحقيقات، تقاضاي سلب مصونيت پارلماني از 
. وي آرده است  

 
 شاه در پيامي به هندرسن از وي خواست آه قبل از عزيمتش به -)١٩۵٣ مه ١٧(١٣٣٢ ارديبهشت ٢٧

. واشنگتن وضعيت وي را مشخص سازد و نظر بريتانيا را درباره وي روشن گرداند  
 

 در جلوي آاخ دادگستري دو مستشار نظامي آمريكايي مورد حمله واقع شدند و -١٣٣٢ ارديبهشت ٢٩
. آتك خوردند  

 
) نامزد رياست جمهوري آمريكا از حزب دموآرات( اعالم شد آه ادالي استيونسن-١٣٣٢ ارديبهشت ٣٠

. آه قرار بود از آراچي به ايران بيايد برنامه سفر خود را لغو آرده است  
 

 دآتر سنجابي در مجلس به اتهامات بقايي در خصوص شكنجه متهمان قتل افشار -١٣٣٢ ارديبهشت ٣١
. طوس پاسخ گفت  

 
 نفري به صورت ٨ نمايندگان طرفدار دولت در مجلس پيشنهاد آردند آه گزارش هيأت -١٣٣٢ خرداد ٣

. ماده واحده به تصويب مجلس برسد  
 
اي به آيزنهاور ضمن اشاره به مذاآرات نفت و موضع   دآتر مصدق طي نامه-)١٩۵٣ مه ٢٩(١٣٣٢ خرداد ٨

مصدق اين نامه را در اختيار هندرسن . آردايران در قضيه غرامت، از او درخواست آمك مالي و اقتصادي 
. گذاشت تا وي در سفر به آمريكا به آيزنهاور بدهد  

 
 چرچيل در پاسخ به پيام شاه تأسف بريتانيا را از اين آه شاه اقتدار يا مقام -)١٩۵٣ مه ٢٨(١٣٣٢ خرداد ٨

. خود را از دست بدهد اظهار داشت  
 
او در اين . به خاورميانه پايان يافت) ير امور خارجه آمريكاوز( سفر دالس-)١٩۵٣ مه ٢٩(١٣٣٢ خرداد ٨

. سفر از آمدن به ايران خودداري نمود  
 
شاه در اين .  هندرسن در مالقات با شاه قول حمايت از زاهدي را گرفت-)١٩۵٣ مه ٣٠(١٣٣٢ خرداد ٩

مكن براي حل مسئله هاي م مالقات از هندرسن در مورد آار نفت پرسيد او معتقد بودآه بايد تمام راه
. نفت به دست مصدق آزموده شود  
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 نفري در مجلس، زد و خورد ميان ٨ در خالل بحث براي تصويب ماده واحده گزارش هيأت -١٣٣٢ خرداد ١٧

. نمايندگان باال گرفت و جلسه بدون اخذ نتيجه تعطيل شد  
 

  
  
به دآتر مصدق ضمن اظهار نگراني از به نتيجه ) از لندن(اي راس در نامه.بي. آي-١٣٣٢ خرداد ١٧

ران و انگليس در مورد نفت، آمادگي خود براي آمك به حل اين مسئله را اعالم نرسيدن مذاآرات اي
  . داشت و خواستار اين شد آه به نوعي با مقامات ايراني تماس بگيرد

  
  .  ملكه ثريا زودتر از موعد سفر خود به اروپا بازگشت-١٣٣٢ خرداد ٢۴
  
 و از فواد روحاني خواست آه آن را راس نوشت.بي.اي در پاسخ آي  دآتر مصدق نامه-١٣٣٢ خرداد ٢٧

گانه خود در مورد  دآتر مصدق در اين نامه پيشنهاد سه. ببرد) آه در بغداد اقامت داشت(براي راس
  . غرامت را تكرار آرده بود

  . راس بغداد، شروع آرد.بي. فواد روحاني مذاآرات خود را با آي-١٣٣٢ خرداد ٢٩
  
اآره با راس به بغداد رفته بود به تهران بازگشت و گزارش مذاآرات  فواد روحاني آه براي مذ-١٣٣٢ تير ٣

  . خود را به مصدق اظهار داشت براي ادامه بهتر است راس به تهران بيايد
  
اي در دفتر جان فاستر دالس،   هندرسن پس از ورود به واشنگتن در جلسه-)١٩۵٣ ژوئن ٢۵(١٣٣٢ تير ۴

  .  آرد و تصميم نهايي گرفته شدبراي تعيين تكليف قطعي طرح آودتا شرآت
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اهللا  گيري شد و دآتر معظمي در برابر آيت  در مجلس براي انتخابات رئيس مجلس رأي-١٣٣٢ تير ١٠

  . آاشاني به پيروزي رسيد
  
دولت مصدق را به اتهام شكنجه و آزار متهمان قتل افشار ) نماينده مجلس( علي زهري-١٣٣٢ تير ١٠

  . طوس استيضاح آرد
  
.  جواب ايزنهاور به نامه دآتر مصدق به وسيله آاردار سفارت آمريكا به دست مصدق رسيد-١٣٣٢ر  تي١٢

ايزنهاور در اين نامه امكان آمك آمريكا به ايران را به علت عدم توافق ايران و انگليس در مورد غرامت 
  . منتفي دانسته بود

  
دانست و گفت آه او » صياد آزادي ايران«را اي دآتر مصدق  اهللا آاشاني طي اعالميه  آيت-١٣٣٢ تير ١۵

  . در صدد است برخالف قانون اساسي ايران را به سمت حكومت استبدادي ببرد
  
راس طي تلگرافي از ادامه مذاآرات و مالقات با فواد روحاني، به بهانه بروز .بي. آي-١٣٣٢ تير ١۵

  . محظوراتي، عذرخواست
  
تأآيد دآتر مصدق به محرمانه بودن تبادل نامه ميان او و ايزنهاور رغم   علي-)١٩۵٣ ژوئيه ٨(١٣٣٢ تير ١٧

هاي مخالف دولت در تهران گذاشته  ها توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس در اختيار روزنامه مضمون نامه
  . شد

  
  . اي صادر آرد  اعالميه١٣٣١ام تير  هاي شهداي سي  دربار براي قدرداني از فداآاري-١٣٣٢ تير ١٩
  
 حسيبي و نقوي با دآتر مصدق مالقات آردند و وي را از توسل به رفراندوم براي تعطيل -١٣٣٢ تير ٢٠

  . مجلس برحذر داشتند
  
 دآتر مصدق خودداري راس از مالقات با فواد روحاني و ادامه مذاآرات را نشانه تصميم -١٣٣٢ تير ٢١

  .قطعي بريتانيا و امريكا به ساقط آردن دولت خود دانست
  
 فراآسيون نهضت ملي در خانه دآتر مصدق تشكيل جلسه داد و مصدق بر انجام رفراندوم -١٣٣٢ تير ٢٣

در اين جلسه تصميم گرفته شد به منظور انحالل مجلس نمايندگان . و اصالح قانون انتخابات تأآيد آرد
  . فراآسيون دسته جمعي استعفا دهند

  
 در تهران براي شرآت در مراسم سالگرد هاي مختلف  هيأت، انجمن و دسته٢٠ اسامي -١٣٣٢ تير ٢۴

  . ام تير اعالم شد سي
  
  .  تن از نمايندگان مجلس استعفا دادند۵٢ تا اين روز -١٣٣٢تير ٢۵
  
آردند با مصدق مالقات آردند و پيشنهاد » اتحاد«و » آشور«هاي   نمايندگان فراآسيون-١٣٣٢ تير ٢۵

 نفري تصويب شود و در عوض دولت فكر انحالل ٨استيضاح علي زهري مسترد گردد و گزارش هيأت 
  . مصدق اين پيشنهاد را نپذيرفت. مجلس را رها سازد

  
  .  دآتر بقايي و علي زهري در مجلس بست نشستند-١٣٣٢ تير ٢۵
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خواه آمريكا معتقد است  دولت جمهوري:  روزنامه اطالعات به نقل از نشريه تايم نوشت-١٣٣٢ تير ٢٨

  .  به ايران موجب تعويق حل مسئله نفت خواهد بودآمك اقتصادي
  
آردند، ايران را  هايي آه در سفارت يا اصل چهار خدمت مي  نفر از آمريكايي۵٣ اعالم شد -١٣٣٢ تير ٢٨

  . ترك گفتند
  
از مرز عراق گذشت و با گذرنامه ) فرمانده عمليات آودتا( آرميت روزولت -)١٩۵٣ ژوئيه ١٩(١٣٣٢ تير ٢٨

  . د ايران شدجعلي وار
  
تير سخنراني آرد و بر سر مزار شهداي اين واقعه   دآتر مصدق به مناسبت سالگرد سي-١٣٣٢ تير ٢٩

  . حضور يافت
  
تير در ميدان بهارستان و  ها و احزاب مختلف به مناسبت سالگرد سي ها و جمعيت  دسته-١٣٣٢ تير ٣٠

  . ايراد سخنراني پرداختندهاي مختلف به  هاي اطراف آن گرد آمدند و شخصيت خيابان
  
  .  وابسته سياسي سفارت آمريكا به عنوان مشورت با هندرسن به اروپا فرا خوانده شد-١٣٣٢ تير ٣١
  
 در گفت و گوي تلفني جان فاستر دالس و الن دالس عنوان شد آه طرح -)١٩۵٣ ژوئيه ٢۴(١٣٣٢ مرداد ٢
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اي توسط خود در مورد نگراني آمريكا از تمكين  الن از تهيه مقاله. آودتا عليه مصدق همچنان فعال است
  . مصدق در برابر حزب توده صحبت آرد

  
  . اي به نام بانو شفيق وارد تهران شد  اشرف پهلوي با گذرنامه-١٣٣٢ مرداد ٣
  
  .  روش اجراي رفراندوم به تصويب هيأت وزيران رسيد-١٣٣٢ مرداد ٣
  
شت آه ورود اشرف به ايران بدون اجازه و اطالع شاه بوده اي اظهار دا  دربار در اعالميه-١٣٣٢ مرداد ۴

  . است و به او ابالغ شده آه آشور را ترك آند
  
  . جويي آرد  دآتر مصدق در پيامي به ملت درباره ابقا يا انحالل مجلس چاره-١٣٣٢ مرداد ۵
  
ق را به خود محوري و اي در مخالفت با رفراندوم، دآتر مصد اهللا آاشاني در اعالميه  آيت-١٣٣٢ مرداد ۵

  . سوءاستفاده از نهضت ملي براي هموار آردن راه ديكتاتوري متهم آرد
  
 حسين مكي اظهار داشت دآتر مصدق از انتخاب او به سمت ناظر بانك ملي عصباني -١٣٣٢ مرداد ۶

  . است؛ به اين علت آه احتماًال تخلفاتي صورت گرفته و نگران از برمال شدن آن است
  
فعاليت حزب : در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت) وزير خارجه آمريكا( دالس-)١٩۵٣ ژوئيه ٢٨(١٣٣٢ مرداد ۶

توده در ايران و اغماض دولت از اين امر نگراني بزرگي براي آمريكا ايجاد آرده است آه در اعطاي آمك به 
  . ايران تأثير منفي دارد

  
 جلساتي آه بعد از نماز مغرب و عشا در در) نماينده مجلس( در نتيجه سخنان صفايي-١٣٣٢ مرداد ٧

  . شد، بين مخالفان و موافقان زد و خورد در گرفت اهللا آاشاني برگزار مي منزل آيت
  
 دآتر مصدق تصميم گرفت لوي را به تهران دعوت آند تا در مورد پيشنهاد وي براي توافق -١٣٣٢ مرداد ٧

  .) اين دعوت نهايتًا عملي نشد( بخواهد ميليون دالر غرامت مقطوع توضيحات بيشتر٨٠٠درباره 
  
  .  اشرف پهلوي با يك هواپيماي سوئدي از آشور خارج شد-١٣٣٢ مرداد ٨
  
اهللا آاشاني  آميز آه نسبت به آيت اي از مطالب توهين اي از علماي نجف در نامه  عده-١٣٣٢ مرداد ٨

  . منتشر شده بود اظهار تأثر آردند
  
  . مريكايي با گذرنامه سياسي و دو آيسه پر از دالر به تهران آمد ژنرال تسكف آ-١٣٣٢ مرداد ١٠
  
اي زخمي شدند و يك  عده) رفراندوم(پرسي  در زد و خورد ميان مخالفان و موافقان همه-١٣٣٢ مرداد ١٠

  . نفر به قتل رسيد
  
 متزلزل شدن اي خطاب به دآتر مصدق انجام رفراندوم را باعث اهللا بهبهاني در نامه  آيت-١٣٣٢ مرداد ١١

  . اساس مشروطيت و ضعف مجلس دانست
  
 رفراندوم در تهران انجام شد و اآثريت قريب به اتفاق مردم رأي به انحالل مجلس شورا -١٣٣٢ مرداد ١٢

  . دادند
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ها براي ايران  اي مطبوعاتي از خطر تهديد آمونيست به آيزنهاور در مصاح-)١٩۵٣اوت ۴(١٣٣٢ مرداد ١۴

صحبت آرد و اشاره آرد پيروزي مصدق بر مجلس مرهون آمك حزب آمونيست بوده و اين براي آمريكا 
  . خطرناك است و بايد از آن جلوگيري آرد

  
ا ادامه هاي مخفي آرميت روزولت و شاه و تبادل نظر در مورد چگونگي آودت  مالقات-١٣٣٢ مرداد ١٨

  . يافت
  
  .  شاه و ملكه به عنوان استراحت به شمال آشور رفتند-١٣٣٢ مرداد ١٨
  
اي از الن دالس در نيوزويك منتشر شد مبني بر نفوذ آمونيست در   مقاله-)١٩۵٣ اوت ٩(١٣٣٢ مرداد ١٩

ها شكست دهد و يا در مقابل آن ها را دولت شرآت مي ايران و اين آه به زودي دآتر مصدق يا آمونيست
  . خورد مي

  
  . ها صورت گرفت و نتيجه آن نيز انحالل مجلس بود  رفراندوم در شهرستان-١٣٣٢ مرداد ١٩
  
در پاسخ به مصاحبه مطبوعاتي جان فاستر دالس به وزارت ) سفير ايران در آمريكا( صالح-١٣٣٢ مرداد ١٩

د و ناچار مطالب خود را با جرنگان، خارجه آمريكا رفت اما موفق به ديدار هيچ يك از مقامات رده اول نش
  . يكي از معاونين، مطرح آرد

  
 دآتر حسين فاطمي، وزيرامور خارجه از سفري آه براي معالجه به اروپا رفته بود، -١٣٣٢ مرداد ٢٠

  . بازگشت
  
وزيري زاهدي آه مخفيانه به امضاي شاه رسيده بود در   فرمان عزل مصدق و نخست-١٣٣٢ مرداد ٢١

  . ميت روزولت قرار گرفتاختيار آر
  
 زاهدي با برخي از همدستان خود در مورد چگونگي ارائه فرمان عزل دآتر مصدق به -١٣٣٢ مرداد ٢۴

  . مشورت نشست
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شناس  زاده و مهندس حق  شب هنگام، آودتاچيان دآتر حسين فاطمي، مهندس زيرك-١٣٣٢ مرداد ٢۴

  . را بازداشت آردند
  
 نيمه شب سرهنگ نصيري، فرمانده گارد، فرمان عزل دآتر مصدق را به  ساعتي پس از-١٣٣٢ مرداد ٢۵

  . او ابالغ آرد و بالفاصله خودش توقيف شد
  
  . اي وقوع آودتاي نظامي و خنثي شدن آن را اعالم آرد  دولت طي ابالغيه-١٣٣٢ مرداد ٢۵
  
گاه  مدرضا شاه را قبله دآتر حسين فاطمي در سرمقاله روزنامه باختر امروز، دربار مح-١٣٣٢ مرداد ٢۵

  . گاه خارجيان خواند ناموس و تنها تكيه هر چه دزد، بي
  
  .  شاه و ملكه از رامسر با هواپيماي اختصاصي به بغداد گريختند-١٣٣٢ مرداد ٢۵
  
هاي هوادار دآتر مصدق،  هاي جبهه ملي و احزاب و اتحاديه  بعد ازظهر به دنبال اعالميه-١٣٣٢ مرداد ٢۵

. ي در ميدان بهارستان در حمايت از دآتر مصدق و تقبيح دربار و آودتاچيان صورت گرفتميتينگ بزرگ
  . سخنرانان از جمله دآتر فاطمي در سخنان خود حمالت شديدي به شاه آردند

  
را مطرح آردند و از دآتر » جمهوري دموآراتيك« هواداران حزب توده در تظاهراتي شعار -١٣٣٢ مرداد ٢۵

  .  اعالم جمهوري آندمصدق خواستند آه
  
  .  آرميت روزولت زاهدي را به خانه يكي از آارمندان سفارت آمريكا انتقال داد-١٣٣٢ مرداد ٢۵
  
گاه زاهدي يك آنفرانس   خبرنگاران روزنامه نيويورك تايمز و آسوشتيدپرس در مخفي-١٣٣٢ مرداد ٢۵

  . ان قرار گرفتوزيري زاهدي در اختيار آن مطبوعاتي ترتيب دادند و فرمان نخست
 

  
  
شاه پايين آشيده شد و در تهران تظاهراتي صورت گرفت و هاي   مجسمه-١٣٣٢ مرداد ٢۶

  . هايي پيش آمد درگيري
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هاي ابوالقاسم   دآتر حسين فاطمي، سخنگوي دولت، در آنفرانس مطبوعاتي نامه-١٣٣٢ مرداد ٢۶

اطالعي از  ها، اميني، ضمن اظهار بي در اين نامه. به دآتر مصدق را قرائت آرد) آفيل وزارت دربار(اميني
  . اجراي آودتا، اين آار را زير سر شاه و دفتر مخصوص و گارد شاهنشاهي دانستم
  
 هندرسن با هواپيماي وابسته نظامي آمريكا از طريق بيروت به تهران -)١٩۵٣ اوت ١٧(١٣٣٢ مرداد ٢۶
  . دآتر غالمحسين مصدق به نمايندگي از پدر در فرودگاه از او استقبال نمود. آمد
  
دشير زاهدي و سرهنگ عباس فرزانگان از طرف آودتاگران به اصفهان و آرمانشاه  ار-١٣٣٢ مرداد ٢۶

  . رفتند تا فرماندهان نظامي شهر را با آودتاگران همداستان گردانند
  
 گزارش سفير آمريكا در عراق درباره مالقاتش با شاه حاآي از -)١٩۵٣ اوت ١٧(١٣٣٢ مرداد ٢۶
منتظر اطالعات و راهنمايي است آه چه آند و تصميم گرفته آه شاه . زدگي شاه از جريان امور بود بهت

  . به آمريكا برود و در آنجا زندگي آند
  
 سران نهضت ملي در منزل دآتر مصدق راجع به تعيين رژيم قطعي آشور بحث آردند و -١٣٣٢ مرداد ٢٧

به توافق در مورد فوريت مراجعه به آراي عمومي، مستعفي شناختن شاه و تشكيل شوراي سلطنت 
  . رسيدند

  
 در ادامه زد و خوردهاي خياباني به دستور مصدق فرمانداري نظامي موظف شد از -١٣٣٢ مرداد ٢٧

  . تظاهرات خياباني جلوگيري آند و حكومت نظامي اعالم آند
  
 هندرسن در مالقات با مصدق ضمن اعالم نگراني از تعرضات به اتباع آمريكايي در سطح -١٣٣٢ مرداد ٢٧

دآتر مصدق در پاسخ گفت آه شاه حق عزل . ، در مورد وقايع اخير و فرمان عزل مصدق صحبت آردآشور
  . او را نداشته است و او تا آخرين لحظه مقاومت خواهد آرد

  
 دآتر مصدق از دآتر غالمحسين صديقي، وزير آشور، خواست آه به اطالع آليه -١٣٣٢ مرداد ٢٨

قدمات مراجعه به آراي عمومي براي تعيين تكليف مقام سلطنت را فرمانداران سراسر آشور برساند آه م
  . فراهم آنند

  
  .  به دستور دآتر مصدق، محمددفتري به رياست شهرباني منصوب شد-١٣٣٢ مرداد ٢٨
  
 از بامداد در گوشه و آنار تهران تظاهراتي به نفع شاه و بر ضد دولت مصدق صورت -١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . گرفت
  
اي با همراهي اوباش به شهرداري، تلگرافخانه و برخي ادارات دولتي   مقارن ظهر عده-١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . حمله بردند و آنها را تصرف آردند
  
 زد و خورد بين موافقان و مخالفان مصدق و شاه شدت گرفت و نظاميان نيز به نفع -١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . طرفداران شاه وارد عمل شدند
  
هاي آشور، به سوي آينده، باختر امروز،  ران و جبهه آزادي و روزنامه محل حزب اي-١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . چپاول و غارت شد... شورش، نيروي سوم و
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  . بعداز ظهر اداره راديو به دست آودتاچيان افتاد و سقوط دولت مصدق از راديو اعالم شد-١٣٣٢ مرداد ٢٨

   
 مصدق اطالع داد آه نقاط حساس شهر  بعدازظهر سرتيپ رياحي با تلفن به۴ حوالي -١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . در دست بلواآنندگان است و بهتر است دستور ترك مقاومت صادر شود
 

  
  
 با نصب ملحفه سفيد بر باالي منزل دآتر مصدق خانه بالدفاع اعالم شد، اما تيراندازي -١٣٣٢ مرداد ٢٨

  . هاي مجاور پناه بردند ادامه يافت و مصدق و يارانش به خانه
  
  . اآنندگان غارت و آتش زده شد اواخر روز خانه دآتر مصدق توسط بلو-١٣٣٢ مرداد ٢٨
  
 بعدازظهر دآتر مصدق به همراه سه نفر از يارانش به فرمانداري نظامي رفتند و خود را -١٣٣٢ مرداد ٢٩

  . معرفي آردند
  
 مرداد به وزارت خارجه آمريكا فرستاد و از ٢٨ و ٢٧ لوي هندرسن گزارشي از وقايع -١٣٣٢ مرداد ٢٩

  .ن اظهار شگفتي آردپيروزي سريع و آسان آودتاگرا
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