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 و تاثیر آن در نھضت ملی شدن نفت» مھد آزادی«

   

  *يلدا رنجبر خراساني  ــ *سیدمسعود پیمان 

  ۵۶ هرامش ، هنامز 

...................................................................  

. آن را به صورت ابزاری نیرومند و نافذ در مبارزات ضداستعماری درآورده استھای خاص روزنامه،  ویژگی

اهللا کاشانی بعد از مراجعت از تبعید شروع  به پیشنھاد آیت ١٣٢٩که در نیمه سال » مھد آزادی«روزنامه 

واضع در این نوشتار م. ھای موفق استفاده از روزنامه در مبارزات ضداستعماری است به کار کرد از نمونه

  .شدن صنعت نفت بررسی شده است و تاثیر آن در نھضت ملی» مھد آزادی«

   

نخستین ھدف از تدوین و تحقیق این پژوھش بررسی کامل انعکاس مبارزات مردم آذربايجان و حوادث مربوط به 

تابخانه یابی به آرشیو اسناد مطبوعات به ک ما برای دست. نھضت ملی شدن صنعت نفت در مطبوعات اين خطه است

جمھوری اسالمی ایران و کتابخانه مجلس مراجعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از مطبوعات آذربايجان در آن دوره 

باشد، اما با تورق ھمین تعداد اندك نشريات اين منطقه با شگفتی متوجه شدیم که در  تعداد بسیار اندكي موجود مي

شده است که البته عمر مطبوعاتی اکثر این نشریات  وان نشریه منتشر میعن ٢۶آن مقطع زمانی در آذربایجان حداقل 

  .کرد از دو یا سه ماه بیشتر تجاوز نمی

به مدیریت دکتر اسماعیل رفیعیان، » قیام ماد«توان به  مشی مبارزگونه داشتند می در بین نشریاتی که خط

ای،  اشرفی گنجه» آذرمرد«سید محمدباقر کروبی،  »اختر شمال«احمدیان، » منادی«زاده،  دکتر غنی» افتخارات ملی«

در میان این نشریات، . ھا و مبارزاِت پیگیری داشتند ھا مطبوعاتی بودند که روش این. اشاره کرد... برادران و» چکاو«

ای بود که به دلیل مداومت و استمرار انتشار و در دسترس بودن نسخي بیش از  تنھا نشریه» مھد آزادی«روزنامه 

  .ايرين، دستمايه بررسي حوادث دوران ملي شدن نفت قرار گرفتس

مانده و  ھای پنھان گوشه» مھد آزادی«ساله  ۵۶لذا در این مقاله سعی شده است با مطالعه و بررسی آرشیو 

  .ھای نھضت تاریخی پیروزی ملت ایران بر استعمار برای مشتاقان تاریخ پرعظمت ایران بیان گردد ناگفته

لطمه سنگینی به آرشیو روزنامه وارد ساخته فقط از » مھد آزادی«ھای  حاظ اينكه معدوم کردن نسخهالبته به ل

، كه بیشتر از طریق مرکز مؤسسه مطالعات اسناد انقالب اسالمی، کتابخانه »مھد آزادي«ھاي  معدودی از شماره

ھايي که در خود  ته، يا نسخهجمھوري اسالمي ايران، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي در دسترس ما قرار گرف

  .مؤسسه موجود بوده در نگارش اين مقاله استفاده شده است

   

  اھمیت آذربایجان برای مبارزان و مخالفان ملی شدن صنعت نفت

آذربایجان از دیرباز در پیشینه تاریخ عظیم ایران به دالیل راھبردی و استراتژیک مورد توجه خاص دولتمردان بوده 

ھای آذربایجان غربی و شرقی،  ات ملی شدن صنعت نفت نیز این استان، که آن روزھا شامل استاندر مبارز. است

اهللا  ای داشت؛ به طوری که مکاتبات آیت العاده زنجان و اردبیل امروزی بود، برای ھر دو جبھه حق و باطل اھمیت فوق

ھای مبارز شھر تبریز بوده  طریق روزنامه کاشانی و دکتر مصدق، رھبران نھضت نفت، خطاب به مردم آذربایجان و از

گذاری بزرگی برای مقابله با این نیروی عظیم  ھا سرمایه درباریان نیز متقابًال با درک اھمیت مبارزات آذربایجانی [1]است
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آوردند که یک نمونه از آن انتصاب دكتر منوچھر اقبال، یار نزدیک محمدرضا پھلوی، به استانداری آذربایجان  به عمل می

آورد؛ به  در مورد مطبوعات محلی نتیجه نگرفت، به تھدید و خشونت روی اقبال، وقتی از سیاست تطمیع و تحبیب . بود

اي، به دست جمعیت فداکاران آذربايجان به آتش  ، به مديريت محمد اشرفي گنجه»آذرمرد«طوری که ابتدا دفتر روزنامه 

، »مھد آزادی«مه شد و سپس حدود دویست نفر از اوباش به قصد قتل مرحوم سیداسماعیل پیمان، مدیر روزنا کشیده 

اي به وزیر کشور  اهللا کاشانی طي نامه که این موضوع را آیت [2]کردند به چاپخانه این روزنامه ھجوم بردند و آن را تخریب 

   [3].ساعت موجب گشت ۴٨ترتیب انفصال اقبال را در ظرف کمتر از  اطالع داد و بدین

دكتر منوچھر اقبال، ھرچند از مسند چپاولگری محروم ماند، برای انتقام و رویارویی با مطبوعات مبارز، با ترفندی تازه 

ر امر حمل و نقل و گاراژداری مشغول به کار بود امتیاز گشت؛ از جمله به یکی از ایادی خود که د به صحنه مقابله باز

شد، در تبریز  را، که در تھران چاپ می» فرمان«دھد که این روزنامه تا حدودی جایگاه روزنامه  را می» راننده«! روزنامه

طلب  بارزان حقنگاران و م داشت و مندرجاتش بیشتر برای اخاذی از افراد و مقامات و ایجاد رعب و وحشت میان روزنامه

  .بوده است

   

  و آغاز مبارزات ملی شدن صنعت نفت» مھد آزادی«

اهللا کاشانی بعد از  وزیری حکیمی و به پیشنھاد آیت در زمان نخست ١٣٢٩در نیمه سال » مھد آزادی«روزنامه 

ھای  نمودن توطئهمراجعت از تبعید، و به قصد حمایت و ھمراھی با مبارزات مردم آذربایجان و روشنگری و افشا 

  .بیگانگان شروع به کار کرد

جانبه استعمار انگلیس و روزھای  مصادف بود با سلطه ھمه» مھد آزادی«در واقع روزھای آغازین انتشار روزنامه 

این روزنامه با درک این وضعیت با ھوشیاری خاصی از ھمان نخستین شماره با به تصویر . بیداری و مبارزات پنھان مردم

آور و حلقه اسارت و بندگی استعمار، افکار عامه را به موضوع غارت نفت توسط بیگانگان متوجه  اوضاع اختناقکشیدن 

ساخت و به سائقه روش ديني خود براي بیان ضرورت رفع ظلم و حقانیت مبارزه از ديدگاه اسالم در ھر شماره با  می

روش ما «ھوای انقالبی آن روزھا بود و ھمچنین شعار  درج احادیثي از ائمه اطھار که متناسب با مبارزات و حال و

در باالی لوگوی روزنامه موضع و دیدگاه حقیقی خود را به » احترام به قوانین مقدس اسالم و تأمین آزادی حقیقی است

  .کرد ترین نحو اعالم می شفاف

ھای خود وی را  سرمقاله به طور علنی در» مھد آزادی«آمد و  آرا پیش  زمانی که زمزمه روی کار آمدن رزم

ملت مبارز ایران آرام نخواھند نشست و این عنصر «داد که  خواند و ھشدار » پوشی آلت فعل انگلیس چکمه«

و با عناوینی چون  [4]آرا این روزنامه شادمانه از این واقعه استقبال کرد با ترور رزم» .خودفروخته را تحمل نخواھند کرد

به دفاع از شھید خلیل طھماسبی اقدام نمود تا جایی که اعالمیه آن  [5]»آرا ھم در دریای سیاه نفت فرو رفت رزم«

  [6].شھید بزرگوار را نیز چاپ کرد

آرایی مردم مبارز، از یک سو، و تالش و تھدیدھای دشمنان ملت به سرکردگی دولت  از این تاریخ به بعد صف

تر گشت  ھا در مجلس شورای اسالمی، از سوی دیگر، پررنگ نشانده و نمایندگان و عوامل آن انگلیس و درباریان دست

تر از  تر و افشاءکننده و مطبوعات دیگر آذربایجان نیز قاطع» مھد آزادی«رسید و ھمزمان با این حرکات لحن  و به اوج 

  .گردید روزھای پیشین 

ھای این روزنامه از آغاز تأسیس تا به  توان گفت که ھیچ یک از شماره به یقین می» مھد آزادی«با استناد به آرشیو 

کن نمودن استعمار و  ارزات نھضت نفت خالی از اعتراض و دغدغه قشر کارگر و دھقان برای ریشهبار نشستن مب
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جمله قرارداد ننگین  ای از قراردادھای تحمیلی، از  در جای جای مطالب خود با ذکر تاریخچه» مھد آزادی«. اسارت نیست

باشد از درجه اعتبار  باید امتیازاتی را که مسبب این ھمه بدبختی جامعه می«و با بیان این مطلب که  [7]دارسی،

  .ھای ملی به دست چپاولگران بیگانه تاثیرگذار بود در روشنگری اذھام مردم نسبت به غارت ثروت [8]»ساقط کرد

ھا،  مرکز تجمع مبارزان راستین و دانشجویان مؤمن و فعال گشت که البته تنی چند از آن» مھد آزادی«بدین ترتیب 

ھای دیگر بودند در سنگر  ھرچند از استان ،...از جمله دکتر محمدعلی فائق، دکتر جعفر طلوعی و دکتر اقبالداری و

  .کردند با دشمنان ملت مبارزه می» مھد آزادی«

کرد که یک  گرفت دانشگاه تبریز را به بھانه کمبود امکانات تعطیل کند و چنین استدالل می وقتی که شاه تصمیم 

ضمن مخالفت با این تصمیم، » یمھد آزاد«دانشگاه قوی در تھران بھتر از چند دانشگاه ضعیف در سطح کشور است، 

گونه طمع دربار را ناکام  خواند و بدین تظاھرات و مبارزات دانشجویان را منعکس کرد و این اقدام را ترفند کثیف دربار 

   [9].گذاشت 

ھای عوامل دربار برای حمله و تخریب گشت،  رش، مخصوصًا یکی از ھدف، به واسطه مبارزات مستم»مھد آزادی«

ای به سید اسماعیل پیمان، مدیر مبارز  اهللا کاشانی، پیشوای مذھبی نھضت نفت، طی نامه اما از سوی دیگر آیت

ت تقدیر ، از خدمات و مبارزات شايان این روزنامه در یاری رساندن به پیروزی نھضت ملی نف»مھد آزادی«روزنامه 

در به ثمر رساندن » مھد آزادی«که این نامه خود شاھدی بر تاثیر مطبوعات آذربایجان و باالخص روزنامه  [10]نمود 

  .مبارزات علیه استعمارگران غاصب است

   

  اهللا کاشانی و دکتر مصدق آیتھای  نسبت به سیاست» مھد آزادی«موضع 

ھای شیرینی  آغازین روزھای مبارزه مردم برای ملی شدن صنعت نفت به رھبری پیشوایان مذھبی و ملی، سال

نیز در خالل این روزھا، با درج حوادث و » مھد آزادی«روزنامه . طلب ایران بود برای مبارزان و مطبوعات مستقل و حق

ھای مقدس دو پیشوای دینی و ملی خود زبان گویای به ثمر رسیدن نھضت ملی  مانرویدادھای جامعه، ھمسو با آر

  . رفت نفت در آذربایجان به شمار می

ھنگامی بود که دکتر مصدق برای خنثی کردن فشارھای اقتصادی به » مھد آزادی«ھای شایان توجه  یکی از حرکت

ھای متعددي مردم را  ز این قانون حمایت کرد و طی مقالهوقفه ا در پی آن این روزنامه بی. انتشار قرضه ملی دست زد

ھای   خواھان آذربایجانی و شھرستان ھای بسیار وطن ھا و تلگراف و با درج بیانیه [11]برای کمک به دولت تشویق نمود

تدریج که عالئم اختالف بین دو جناح  اما به [12]ترین قدم را برداشت، مذھبی و ملی مھمدیگر، در حمایت از دو رھبر 

نمود مھد آزادي از موضع استقالل رأی و به تبعیت از خواسته مردم آذربایجان سعی کرد مردم را  ملی و مذھبی رخ 

کرد ھمچنان  ھا آگاه سازد؛ درواقع در این برھه حساس سعی می ھای بیگانگان و ضرورت رفع اختالف سبت به توطئهن

ھدف مقدس رھایی یافتن از یوغ استعمارگران را با اتحاد و برادری میان دو پیشوای مذھبی و ملی به مردم گوشزد 

نباید بگذاریم طرفداران خداوندان نفت با ایجاد «: شتنو ھای متعدد خطاب به ملت  ای که در شماره کند؛ به گونه

آلود ماھی گرفته و به مقصود شوم خود  ھای مذھبی و مشاجرات قلمی از آب ِگل ھای رنگین و اختالف صحنه

وطنان ھوشیار باشید که حکمرانان نفت به تولید نفاق و دوئیت  ھم«: آورد که ھمچنین قاطعانه فریاد برمی [13]».برسند

گرفتن اختالفات، جمعی  تا این که با اوج [14]».اند و در نتیجه ایجاد ھرج و مرج و برادرکشی مابین ملت ایران دست زده

نگاران و نمایندگان مردم تبریز و نیز مدیران جراید ملی این شھر، از جمله سید اسماعیل پیمان، مرحوم  از روزنامه

اما متأسفانه سیر  [15].اهللا کاشانی و دکتر مصدق رفتند به مالقات آیت... اصغر مدرس و ای و میرزا علی اشرفی گنجه
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اندک مطبوعات  داد برخالف خواسته نمایندگان تبریز این اختالفات حل نشد و از این تاریخ به بعد اندک حوادث نشان 

از  شدند و تعداد بسیارشان ھمچنان در جبھه طرفداری محض ھای سیاسی دچار دودستگی   تبریز به تبعیت از این گروه

زنند و معدودی از نشریات، که تنھا نمونه در دسترس ما  ھای دکتر مصدق قلم می نھضت ملی در تایید کامل سیاست

  .اهللا کاشانی دست زدند ھای آیت ھا و اعالمیه است، به جناح مذھبی پیوستند و به نشر اندیشه» مھد آزادی«روزنامه 

ھا  کرد از ماحصل این اختالف و نھضت ملی شدن نفت بود سعی مینیز تا آنجا که به صالح ملت » مھد آزادی«البته 

ھای دکتر مصدق و ھتاکی و  راھی برای اتحاد و پیوستگی دوباره دو رھبر ملی و مذھبی بگشاید، اما در پی تندروی

ه وی اهللا کاشانی، این روزنامه صراحتًا با دکتر مصدق اتمام حجت کرد و خطاب ب ھای مغرضان نسبت به آیت توطئه

دکتر مصدق نباید اجازه دھد که اشخاص پست و سودجو و شاید خائن، افکار او را نسبت به ھمکاران خود «: نوشت 

اهللا کاشانی  ھای دور از انصاف به آیت مشوش سازند و به ھیچ وجه نباید بگذارد این اشخاص ناجوانمردانه دشنام

   [16]».بگویند

آورد تا نھال شکننده  ھا را تاب می داری، این اختالف با خویشتن» مھد آزادی«اهللا کاشانی نیز اگرچه بنا به روایت  آیت

ھای دکتر مصدق  مبارزات مردم برای ملی شدن نفت به ثمر بنشیند، با مشاھده عملکرد ضعیف وي، با سیاست

نتیجه آن ھمه زحمت و مرارت و رنج مردم بیچاره آن نبود که از «: شد ھایی به او یادآور  نامه مخالفت کرد و طی

اي که  هو سرانجام طي اعالمی [17]».عالی گذارده شده این ھمه سوءاستفاده شود ھایی که به اختیار دولت جناب قدرت

ای از سن  من و تو به مرحله«: نیز چاپ نشده باشد خطاب به دکتر مصدق گفت» مھد آزادی«احتماًال در جایی غیر از 

  »...!ایم که این گونه کارھا زیبنده ما نیست و رسیده

   

  گرا نسبت به مداخله بیگانگان و توطئه مطبوعات بیگانه» مھد آزادی«العمل  عکس

ھای  ھا و تھدیدات دولت اندازی ھای ملی شدن صنعت نفت سنگ ، با شروع زمزمه»د آزادیمھ«به استناد صفحات 

بیگانه، مخصوصًا انگلیس، با ھمراھی تعدادی از مطبوعات مزدبگیر باعث شد سیر نھضت ملی کردن نفت کند شود و 

  .تصمیمات دولت جدید در به ثمر نشستن مبارزات مردم عقیم بماند

کرد و مزدوران قلم به دست  ھای پنھانی را یکی پس از دیگری برای مردم آشکار می هاین فتن» مھد آزادی«

. داد ھا و ادعاھای نابجای استعمار غاصب انگلیس را در معرض محاکمه حقیقی مردم قرار می سازی نما و صحنه دوست

المللی و مزدوران  و طویل بینھای عریض  دستگاه... «داد که  جای مطالب خود به ملت ھشدار می این روزنامه در جای

انگلستان برای ... اند تا نھضت نفت را عقیم سازند پرست وطن برای مظلوم نشان دادن انگلیس به تالش افتاده اجنبی

ھای خود را از  این دزدان دریایی حاضر نیستند به آسانی چنگال... . مانده نگه دارد منافع خود ناچار است ایران را عقب

   [18]».رھا کنندپیکر ملت ما 

خورده معرفی کند با  روزنامه یادشده برای اینکه انگلستان را، پس از پیروزی نھضت ملی نفت، مستأصل و شکست

  .برد نام می! یرابتکار جالبی در ھمه مطالب خود از انگلستان با عنوان بریتانیای سابقًا کب

نشانده اتحاد جماھیر شوروي ــ نیز،  با قاطعیت تمام در مقابل حزب توده ــ عامل دست» مھد آزادی«از سوي ديگر 

ھا و برای نزدیکی بیشتر به شوروی اين ايده را به ملت تحمیل کند که فقط باید نفت  کرد با انواع دسیسه که تالش می

نفت خون مردم ایران است بنابراین ھم نفت «: نوشت کرد و می ری دعوت میجنوب ملی شود، مردم را به ھوشیا

   [19]».جنوب و ھم نفت شمال ھر دو باید ملی شوند
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برای فریب دادن و در اسارت ماندن ھای بیگانگان که در طی تاریخ ھمیشه  ھا و دسیسه اما جدا از ھمه این توطئه

ھای خود نگران  در بیشتر سرمقاله» مھد آزادی«ھای ضعیف، از جمله ملت ایران، به کار رفته است،  ھمیشگی دولت

خورده خودی بود که آب به آسیاب  افکنی و خیانت بعضی از نشریات مزدبگیر بیگانه و نمایندگان و نیروھای فریب تفرقه

مھد «. داشتند ھای بیگانگان، برخالف مصالح ملت و دولت قدم برمی مندي از سرمایه با بھره ریختند و دشمن می

تر از حیله  ھا را خطرناک افکنی آن برد و توطئه و تفرقه پرست خائن نام می ھا با نام مزدوران اجنبی از این» آزادی

ھا با وسایل ناجوانمردانه  آن... گان استھا بدتر از بیگان مساعی خائنانه خودی«: نوشت دانست و می استعمار می

در قاموس این زالوھای کثیف، صفات حسنه انسانیت و شرافت و استقالل ... خواھند زبان گویای ملت را ببندند می

جنایت دزدان خانگی به مراتب بیشتر از زور و قلدری بیگانگان «: نوشت ھا می ن و سرانجام خطاب به آ [20]»معنایی ندارد

داشت و چنین  شد باز ھم دست از مبارزه برنمی ھا مواجه می این روزنامه زمانی که با تھدید و تخریب آن [21]».است

ما از آن روزی که قلم در دست گرفته و به . را از مبارزه بازدارند» مھد آزادی«اند که  تر از آن ا پستھ این«: نوشت می

تری را در نظر گرفته و با تمام وجود حاضر بوده و ھستیم که این  ایم مشکالت بزرگ مبارزه با عناصر فاسد برخاسته

ھای شرکت نفت را قطع خواھیم  یاری خداوند خرطوم این فیلروبھان محیل و گرگان بدسیرت را از آذربایجان برانیم و به 

پرده از چھره » پرست ھای بیگانه نامه روزی«گرا با نوشتن مقاله  در جايي ديگر خطاب به مطبوعات بیگانه [22]»!کرد

دست  در میان اوراقی که از منزل دانشگر، عضو ایرانی شرکت سابق نفت، به«: ته استنوش ھا برداشته و  واقعی آن

گفتند از بودجه شرکت سابق  شود چند روزنامه به دلیل اينكه به مبارزات مردم و جبھه ملی ناسزا می آمده معلوم می

  [23]».شد چاپ می!! یفھای شر نمودند حتی مقاالت قبًال در آنجا تھیه و بعد در دست روزنامه استفاده می

خواه بود که به طمع زر و سیم  پرستان غنیمت از دشمن» مھد آزادی«بدین ترتیب بیشتر تأسف و خشم 

ای خود بدنامی و برای ملت فالکت به دادند و از این رھگذر بر ھای ملت را برای کامیابی اربابانشان به ھدر می سرمایه

چینی   سازی و بادمجان دور قاب از یک ایرانی حقیقی دزدی و زمینه«: کرد ھا توصیه می آوردند، و بارھا به آن بار می

   [24] ».برای دشمنان برازنده و مطلوب نیست

   

  در خطاب به شاه و اطرافیان» مھد آزادی«صراحت لحن 

ھای آن زمان دیدگاھی منتقدانه و  ساله انتشار خود برخالف عرف رایج روزنامه ۵٧اصوًال طی تاريخ » مھد آزادی«

ھا و کارھای مورد پسند دربار داشت؛ به طوری که وقتی آرشیو  تفاوتی خاصی نسبت به شخص شاه و سخنرانی بی

نمایی کارھای  ھا و بزرگ دوستانه و در بوق و کرنا دمیدن ھای شاه کنیم، از جار و جنجال روزنامه را مطالعه میاین 

عدالتی و گرسنگی و فقر فرھنگی و گمراھی جوانان  روزنامه فوق حتي از شاه يك سایه بی. بینیم شاھانه اثری نمی

شود و شاه از این فاجعه یا خبر ندارد یا  عمارگران دیده میشده است كند که در منجالب از پیش تعیین کشور ترسیم مي

پرده و صریح و گاه با زیرکی خاصی حتی اگر شده بود  این واقعیت را بی» مھد آزادی«. خواھد که خبر داشته باشد نمی

شمنان دانا؛ دوستان نادان ھستند یا د«اند یا  کرد که کسانی که اطراف شاه را گرفته از زبان دیگر جراید اعالم می

» مھد آزادی«به استناد » .دھند ھا و وضع عمومی مملکت را به میل خود به شاه دگرگون جلوه می چراکه واقعیت

جای صفحات خود  شته در جایاز این گذ [25]».خواه و فھمیده ندارد شخص شاه، یک دوست حقیقی و یک مشاور نیک«

این دستگاه ناقص و خراب باید «پروا به مردم بقبوالند که  کرد بی سعی می» !شاه جوان مرعوب«با استفاده از عبارت 

ھای جوانان وطن حکمرانی  کنندگان آن واژگون شود تا نوکران حلقه به گوش آن، که بر روی الشه بر سر متولیان و اداره

   [26]».دفون گردندکنند، زیر آن م می
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رضاشاه فردی «: نوشت ای که علنًا می حتی از سرزنش کردن رضاشاه نیز بیم نداشت، به گونه» مھد آزادی«

بیاورد که از قضا به جای اصالح ابرو، خواست با فکر خود و با زور سرنیزه اصالحاتی به وجود  دیکتاتور بود که فقط می

در ادامه ھمین دیدگاه بود که محمدرضاشاه را نیز وارث ھمین ارباب  [27]».چشم را ھم درآورد و جامعه را کور کرد

کنند که خود منطق نداشته  شوند ثابت می که به زور متوسل می کسانی«: گرفت کرد و نتیجه می دیکتاتور معرفی می

گذاشت و با چاپ  ھا، این روزنامه پا را از دایره خط قرمز دربار بیش از اندازه فراتر  در یکی از شماره» .باشند و ناحق می

اه و ایادی دربار، از جمله کاریکاتوری که از داستان موش و گربه عبید زاکانی الھام گرفته بود ملت را چونان گربه و ش

ھا در  ھايي که چند تن از آن عباس مسعودی، خویی، امام جمعه تھران، متین دفتری و جمال امامی، را در شکل موش

  :اند به تصویر کشید و در زیر کاریکاتور این شعر را درج کرد چنگال گربه گرفتار شده

  خوردم... شاه گفتا مست بودم اگر

  تاناکه فراوان خورند مس

پروای انتقادھای این  آید، صراحت لحن و جسارت بی برمی» مھد آزادی«گونه که از مطالب  البته ناگفته نماند آن

گاه از دید درباریان و مخالفان دور نبود و پیامدھای بسیار خطرناکی، از جمله تھدید به  روزنامه به شاه و اطرافیانش، ھیچ

  .وجود آورده بود به» مھد آزادی«عوامل روزنامه  ، برای مدیر و...قتل، ارعاب، توقیف و

   

  مرداد ٢٨سیاست دربار در قبال مطبوعات مبارز بعد از کودتای 

سیاست کلی دربار با مطبوعات مبارز و منتقد یا بھتر بگوییم ــ نشریات مخالف خود ــ بدین صورت بود که مطبوعاتی 

کردند غالبًا با توقیف مدیران و فرزندانشان و  ھا اقدام می ا و مصدقیھ ای که صرفًا درج مطالبی ضد درباری اعم از توده

زاده، مدیر روزنامه افتخارات ملی،  توان از مرحوم غنی ویژه می ھا به شدند که از میان آن مواردی از این قبیل مواجه می

کردند؛ به طوری که بر اثر  انی نام برد که وی را در زندان قزل قلعه تھران در سلول قاچاقچیان و دزدان باسابقه زند

  .شنوایی را تحمل کرد شد و تا آخر عمر این کم سیلی محکم یکی از زندانیان، پرده گوشش پاره 

ھمچنین دکتر اسماعیل . شد احمدیان، مدیر نشریه منادی، نیز که از بیم دربار لباس زنانه به تن کرده بود دستگیر 

اهللا جمالی،  آمد و در خانه بیت پی تھدید عوامل دربار با پای پیاده از مرند به تبریز رفیعیان، مدیر روزنامه قیام ماد، در 

کرد و سالیان سال آتش مبارزه را در دل  مبارز ھمفکر خود، چند روزی مخفی شد، سپس مخفیانه به تھران عزیمت 

آمد، به صحنه مبارزات مردم  ، که اندک فضای باز سیاسی به وجود ١٣۴٠تا اینکه در دھه . داشت خود روشن نگه 

ھای آرا مانع راھیابی  گشت، اما به علت شناخت دقیقی که دستگاه امنیتی و دربار از وی داشتند با تعویض صندوق باز

  . شدند وی به مجلس 

اهللا  شاه و درباریان در مواجھه با جراید و افرادی که بیشتر به جناح دینی تعلق خاطر داشتند ھمانند خود آیت

کردند که با جناح مذھبی کاری ندارند،  گونه وانمود می نمودند و این انی ابتدا با مماشات، وجود آنھا را تحمل میکاش

ھا  تدریج که موقعیت شاه در مملکت به دست بیگانگان تقویت گشت، ایذا و اذیت و توقیف این دسته از روزنامه ولی به

که از بدو تأسیس خود به قصد مبارزه دینی منتشر شده بود، پس از چندين نیز، » مھد آزادی«روزنامه . را نیز آغاز کردند

به دستور كتبي و  ١٣۴٠ھاي متعدد باالخره در دھه  ھاي دولتي و اعمال مضیقه بار توقیف موقت و قطع سھمیه آگھي

نیز به زندان افتادند اي از كارگران چاپخانه آن  مستقیم شخص شاه لغو امتیاز گرديد و مديران و نويسندگان و حتي عده

  .و خود سید اسماعیل پیمان و چند نفر از نويسندگان مھد آزادي در دادگاه نظامي شاه به محاكمه كشیده شدند
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  »مھد آزادي«مرداد و تداوم راه  ٢٨پیروزی کودتای 

در سال  برانگیز پیروزی نھضت ملی شدن صنعت نفت ھمگام با مردم ایران ھمواره واقعه تحسین» مھد آزادی«

کرد،  نشدنی یاد می کشید و از آن به عنوان پیروزی بزرگ و عیدی تاریخی و فراموش را شادمانه به تصویر می ١٣٢٩

تحت عنوان  ١٣٣٣در سرمقاله شماره نوروزی سال  ١٣٣٢مرداد  ٢٨حتي پس از شکست نھضت و پیروزی کودتای 

دو سه سال «: الم کرد و خطاب به خوانندگان نوشتاوج ناخشنودی و تأسف خود را اع» عزای ملی ما فرا رسید«

اسفند، که با اراده ملت  ٢٩پیش در چنین ھنگامی ما با قانون ملی شدن نفت کمی دل خوش داشتیم و عید تاریخی 

نشینی در مبارزه نفت، عزای ملی ما فرا  کرد، اما امروز با عقب افزاتر می نصیب ما شده بود، نوروز را برای ما شادی

ریزد، روز عزای ملی  ده است و ما امروز را، که دستاورد ملت ایران به تاراج رفته و ثروتش به کام بیگانگان میرسی

  ».خوانیم می

حتی بعد از شکست نھضت نیز دست از مبارزاتش برنداشت و ھمچنان با » مھد آزادی«بینیم  با این ھمه می

ھا از مبارزات و  نشینی و دست کشیدن آن الکت مردم جامعه، عقبآور، ف نوشتن مقاالت کوبنده، استقرار اوضاع اختناق

  .قدرت یافتن استعمارگران را عزاي ملي تلقی کرد

   

  ١٣٣٢مرداد  ٢٨گران بعد از کودتای  ھدف توطئه» مھد آزادی«

نشینی بسیاری از جراید و مبارزان از  گونه که اشاره شد، بعد از شکست و سقوط دولت دکتر مصدق و عقب ھمان

کردند نقطه ضعفی از  در این میان عمال دربار سعی می. شد با حمالت شدیدتری مواجه » مھد آزادی«ادامه مبارزات، 

تالششان به جایی نرسید که البته این امر به مدد یکی از  و شادروان سید اسماعیل پیمان پیدا کنند، اما» مھد آزادی«

ای در حمایت از مبارزات  مردان صدیق و مبارز، سروان محسن اردبیلی، افسر آگاھی شھر تبریز، که خود مقاالت کوبنده

یق و مرداد این افسر صد ٢٨نوشته بود، انجام شد، بدین صورت که بعد از پیروزی کودتای » مھد آزادی«مردمی در 

به دست مأموران و فرمانداران نظامی بیفتد، عواقب » مھد آزادی«ھای روزنامه  دانست اگر نسخه روشنگر چون می

سختی در پی خواھد داشت، با علم به این موضوع تمام آرشیو مطبوعات را که در اداره آگاھی شھرباني تبريز موجود 

که در آن به شاه حمله » مھد آزادی«تی از یافتن یک نسخه از بود به منزل برد و سوزاند؛ به طوری که عمال رژیم ح

بعد از شکست » مھد آزادي«العاده  ماندند و فقط یکی از مخالفان سرسخت این روزنامه فوق شده باشد ناموفق 

د و از آن آور دست  در روزنامه درج شده بود به» شاه به اتفاق ثریا به بغداد فرار کرد«مرداد را که با تیتر  ٢۵کودتای 

تقدیم دادگستری نمود که این توطئه با یاری خداوند و » مھد آزادی«ای علیه روزنامه  دستاویزی ساخت و ادعانامه

تبرئه » مھد آزادی«مساعدت مرحوم افتخار ھشترودی، قاضی شریف دیوان عالی کشور، خنثی گشت و روزنامه 

  . گردید 

   

  ھا نوشت پی

 

    

 
 مدیر موسسه مھد آزادی تبریز *
*  نگار روزنامه مھد آزادی روزنامه  
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 ٢٧( ٤٢، ش)١٣٣٠خرداد  ٣٠( ٣١، ش)١٣٣٠اول اردیبھشت ( ٢٩، ش)١٣٢٩بھمن  ٢٥( ٢٣ــ از جمله در ش [1]

  ...و ) ١٣٣٠شھریور 
 ٦( ٤٠، ش»کند برداری می یافته خود بھره ھای پرورش چاقوکش پرور دکتر اقبال و مھام از دستگاه رذل«ــ سرمقابله [2]

  ).١٣٣٠شھریور 
  ).١٣٣٠شھریور  ٢٧( ٤٢، ش»استانداری آقای دکتر اقبال در آذربایجان خاتمه یافت«ــ مقاله [3]
  ).١٣٣٠اردیبھشت ١( ٢٩، ش»وطن در خطر نیست ملت ھم در خطر نیست بلکه خائنین در خطرند«ــ مقاله [4]
  .)١٣٢٩دی  ٢٣( ١٩، ش»بررسی جراید«ــ مقاله [5]
  ).١٣٣٠مرداد  ١٩( ٣٧، ش»دارد خلیل طھماسبی از زندان دادگستری اعالم می«ــ مقاله [6]
  ).١٣٢٩آذر  ٩( ١٣، ش»ارداد الحاقی در آذربایجانانعکاس رد قر«ــ سرمقاله [7]
کند باید بدانند  ھا و پشت پرده نقشه استعمار ایران را طرح می آنھایی که از ماوراء اقیانوس«ح دریانی، . ــ م[8]

  ).١٣٢٩مھر  ٦( ٣، ش»ایرانی تعیین و اداره خواھد شدسرنوشت و مقدرات ایران به دست 
  ٨٤رحیم نیکبخت، ھمان، ص: در مخالفت با این تصمیم رک» مھد آزادی«ھای  ــ برای آگاھی بیشتر از تالش[9]

  ).١٣٣٠شھریور  ٦( ٤٠اهللا کاشانی، ش ــ دستخط آیت[10]
  ).١٣٣٠تیر  ٢٧( ٣٤، ش»قرضه ملی«ــ مقاله [11]
مرداد  ٣٠( ٣٩، ش)١٣٣٠تیر  ٢٧( ٣٤، ش)١٣٣٠خرداد  ٣٠( ٣١، ش)١٣٢٩اسفند  ٣٠( ٢٧ــ از جمله در ش [12]

  ).١٣٣٠شھریور  ٢٧( ٤٢، ش)١٣٣٠
  ).١٣٢٩دی  ١٠( ١٧، ش»مبارزات نفتی مشاجرات قلمی«مقاله ــ سر[13]
  ).١٣٣٠مرداد  ١٠( ٣٦، ش»چند کلمه با مخالفین دولت دکتر مصدق«ــ مقاله [14]
طی مصاحبه با مھندس » مجموعه تاریخ معاصر ایران« ٨٢تابستان  ٢٦ــ شرح کامل این دیدار تاریخی در شماره [15]

  .سید مسعود پیمان مدیر فعلي روزنامه مھد آزادی به تفصیل بیان شده است
  ).١٣٣٢تیر  ٤( ١٢٠، ش»اختالفات«ــ نظری به وقایع ھفته پیش [16]
  ).١٣٣٢خرداد  ٢٠( ١١٨، ش»وزیر اهللا کاشانی به نخست نامه مجدد آیت«ــ [17]
  ).١٣٣٠تیر  ١٦( ٣٣، ش»دیوان استعمارطلبان«ــ مقاله [18]
  ).١٣٢٩اسفند  ١٩( ٢٦، ش»بررسی جراید«ــ مقاله [19]
  ).١٣٣٠بھمن  ١) (٥٣( ١٢، ش»آلود ھای خواب قرضه ملی و فئودال«ــ مقاله [20]
  ).١٣٣٠تیر  ١٦( ٣٣از خادم، ش» ؟!شرمی تا چه پایه ؟ بی!لجاجت تا چه حد«ــ مقاله [21]
توانند ما را از مبارزه  ھا نمی گونه کارشکنی آلود آذربایجان باید بدانند که با تولید این اولیای امور خواب«ــ مقاله [22]

  ).١٣٢٩اسفند  ١٢( ٢٥، ش»ایم باز دارند مقدسی که در پیش گرفته
  ٤، ص)١٣٣٠تیر  ١٣( ٣٢، ش»!پرست ھای بیگانه نامه  روزی«ــ مقاله [23]
  ).١٣٣٠مرداد  ١٢( ٣٨، ش»خواھد دزد بازار آشفته می«ــ مقاله [24]
  ).١٣٣٠مھر  ٤( ٤٣، ش»بررسی جراید«ــ مقاله [25]
، »از دست بدھد سند اسارت و بندگی خود را امضا نموده است ملتی که نیروی اراده خود را«نژاد،  ترابی. ــ ج[26]

  ).١٣٢٩مھر  ٦( ٣ش
  )١٣٣٢خرداد  ٢٠( ١١٨، ش»کند نه فرد، بخوانید و عمل کنید فساد اجتماع را اجتماع اداره می«ــ مقاله [27]
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