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  )مصاحبه با عبداهللا شھبازی : ( نفتملی روحانیت و نھضت 

  

. در ھمه مراحلي كه ملي شدن صنعت نفت طي كرده است، آيت اهللا كاشاني نقش محوري و رھبري داشته است

طرفداران ملي  وي با فشارھاي سیاسي اي كه با پشتوانه قوي مردمي خود داشت، موجب مي شد تا اوال ساير

از ادامه راه بازنمانند و استقامت ورزند و ھم مخالفان )مصدق و يارانش گرفته، تا مردم عادي  از(شدن صنعت نفت 

ملي شدن صنعت نفت، چه رجال سیاسي داخلي و چه سفارت ھاي بیگانه عنان نھضت را به دست خود بپیچانند و 

  .  جھت دھند

  

ايران و منطقه خاورمیانه و مناسبات اين اقتصادي  -جناب آقاي شھبازي، تأثیر نفت در تحوالت سیاسي: سوال 

  کشورھا با قدرت ھاي بزرگ چیست؟

  

انگلستان اولین کشوري بود که از نفت . نفت از زمان جنگ جھاني اّول در سیاست جھاني اھمیت فراوان يافت: جواب 

را سبب شد، عامل اين امر، که سرعت و تحرک ناوگان بريتانیا . به عنوان سوخت نیروي دريايي خود استفاده کرد

تا آن زمان براي سوخت کشتي از زغال سنگ استفاده . مھمي در برتري نظامي و پیروزي جبھه انگلستان در جنگ بود

وينستون چرچیل وزير درياداري بود ی که براي تأمین نفت نیروي دريايي انگلیس بود که دولت بريتانیا، در زمان. مي شد

) Anglo- Persian Company(چ شل، بخش عمده سھام کمپاني نفت انگلیس و ايرانو با داللي رئیس کمپاني رويال دا

   .را، که بر بنیاد قرارداد دارسي تأسیس شده بود، خريداري کرد

کانال سوئز راه شرق به غرب را بسیار کوتاه . منطقه خاورمیانه از زمان احداث کانال سوئر بیش تر شداھمیت ژئوپلتیک 

خريداري کرد تا  ھم را در زمان نخست وزيري ديزرائیلي دولت بريتانیا سھام اصلي اين کمپانيکرد و به ھمین دلیل 

تا آن زمان کشتي ھاي اروپايي براي سفر . بتواند به مستعمرات خود در شبه قاره ھند دسترسي سريع داشته باشد

  . به ھند بايد قاره آفريقا را دور مي زدند

ھاني اھمیت خاورمیانه به عنوان قلب مخازن نفت جھان مضاعف شد و رقابت پس از ورود نفت به عرصه سیاست ج

در آن زمان میان کمپاني ھاي . سختي میان قدرت ھاي بزرگ و کمپاني ھاي نفتي براي سلطه بر اين منطقه درگرفت

، عربستان مثًال. بزرگ نفتي نوعي تقسیم کار صورت گرفت و حوزه منافع ھر کمپاني در ظاھر به رسمیت شناخته شد

حوزه انحصاري کمپاني ھاي نفتي آمريکايي بود و عراق در حوزه انحصاري رويال داچ شل قرار داشت که متعلق به 

ولي در باطن . ايران به شمار مي رفت -ايران نیز حوزه انحصاري کمپاني نفت انگلیس. سرمايه داران بزرگ يھودي بود

اين رقابت بعد از جنگ دّوم جھاني اوج گرفت و منطقه نفت خیز . بودرقابت شديدي میان اين کمپاني ھا در جريان 

  . خاورمیانه اھمیت بسیار پیدا کرد

آمريکا از جنگ سودھاي کالن برده بود . آمريکا در مقايسه با بريتانیا در وضع برتري قرار گرفت ،پس از جنگ دّوم جھاني 

. ان حفظ مستعمرات پھناورش را در سراسر جھان نداشتو بريتانیا با بحران ھاي سخت اقتصادي مواجه بود و تو

چنین شرایطی در . بنابراين، فرآيندي آغاز شد که طي آن مستعمرات بريتانیا در زير سلطه اياالت متحده قرار گرفت

کمپاني ھاي آمريکايي تالش براي در ھم شکستن سلطه انحصاري کمپاني نفت انگلیس بر منابع نفتي است که 

   .روع کردندايران را ش
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  انديشه مّلي شدن نفت چگونه و توسط چه کساني مطرح شد؟ : سوال 

  

بلکه گروھي از نخبگان سیاسي و مطبوعات . انديشه مّلي شدن صنعت نفت از طرف توده مردم مطرح نشد: شھبازي

 )قوچان در مجلس نماينده (غالمحسین رحیمیان ١٣٢٣اين درست است که براي اولین بار در سال . آن را مطرح کردند

طرح الغاي امتیاز نفت جنوب را مطرح کرد ولي دکتر مصدق از امضاي اين طرح خودداري کرد و گفت که ما نمي توانیم 

  .بنابراين، در آن زمان از طرح رحیمیان استقبال نشد. يکطرفه امتیاز را لغو کنیم

مسئله نفت اوج  ١٣٢٨در سال . شد ١٩٣٣ عباس اسکندري در مجلس خواستار الغاي قرارداد نفتي ١٣٢٧در بھمن 

گرفت و در مھر و آبان اين سال به تأسیس جبھه مّلي ايران انجامید که رھبري آن با دکتر مصدق بود و دکتر مظفر 

  . بقايي مقتدرترين چھره آن به شمار مي رفت

پايگاه ،مّلي شدن صنعت نفت شعار  ،آيت اهللا کاشاني از تبعید به ايران بازگشت و با حمايت او  ١٣٢٩در خرداد 

قانون مّلي شدن صنعت نفت پس از تصويب مجلس شورا  ١٣٢٩اسفند  ٢٩سرانجام در . مردمي قابل اعتنايي پیدا کرد

  .به تصويب مجلس سنا نیز رسید و در ھمین روز به وسیله شاه توشیح شد و رسمیت يافت

  

  یري بر روند مّلي شدن نفت داشت؟ آيا رقابت کمپاني ھاي نفتي و قدرت ھاي خارجي تأث :سوال

  

يکي از آخرين سنگرھاي مستعمرات بريتانیا، ايران بود و پس از جنگ دّوم جھاني کمپاني ھاي آمريکايي به : شھبازي

بنابراين، آمريکا در مطرح شدن شعار مّلي شدن نفت ايران سود . شدت خواستار سھیم شدن در نفت ايران بودند

اين مسئله در ترکیب نیروھاي ھوادار مّلي شدن صنعت نفت تأثیر داشت و به . ايت مي کردداشت و از اين شعار حم

شاھد حضور چھره ھاي بدنام و وابسته در صفوف جبھه مّلي و ھواداران ،اين دلیل است که در مرحله اّول جنبش مّلي

ست رجال خوشنام و مردم تفاوت با خوابدنام، اين افراد  ه ھایخواستانگیزه و . شعار مّلي شدن صنعت نفت ھستیم

کمپاني شل نیز خواستار مّلي شدن نفت ايران و شراکت با کمپاني انگلیس در نفت ايران بود و به . ماھوي داشت

اين رقبا سرانجام در قرارداد کنسرسیوم به تفاھم رسیدند و ھر يک سھم . ھمین دلیل در تحريکات نفتي سھیم بود

  . کمپاني نفت فرانسه که بعدھا به توتال تغییر نام داد خود را دريافت کردند از جمله

  

  نقش شوروي در ماجراي مّلي شدن نفت چه بود؟  :سوال 

  

تمامي امتیازات استعماري ، ١٩٢١و استقرار حکومت بلشويکي طي قرارداد  ١٩١٧شوروي پس از انقالب : شھبازي

ولي پس از مدتي شوروي خواستار امتیاز نفت شمال . ن بوداين اقدام به نفع ايرا. روسیه تزاري را در ايران ملغي کرد

اين درخواست شوروي با مقابله شديد بريتانیا و . ايران شد يعني نفت درياي خزر که تا به امروز مورد مناقشه است

شل و دو کمپاني  کمپانی. آمريکا مواجه شد که نمي خواستند شوروي بلشويکي در ايران حضور داشته باشد

از يکسو و استاندارد اويل  ،میان سینکلر . در رقابت با شوروي به میدان آمدند )استاندارد اويل و سینکلر(يآمريکاي

شل و استاندارد اويل در يک جبھه بودند و کمپاني . از سوي ديگر نیز رقابت سختي در جريان بود) متعلق به راکفلر(

کرد که در نھايت نفت شمال به ھیچ يک نرسید و ايران نیز اين رقابت اوضاع را چنان آشفته . سینکلر در جبھه ديگر

براي سال ھاي طوالني از استخراج و فروش نفت شمال خود محروم شد زيرا توان استحصال آن را بدون کمک خارجي 
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پس از جنگ دّوم جھاني، بار ديگر شوروي مسئله مشارکت با ايران در استحصال نفت شمال را مطرح کرد و . نداشت

کمپاني ھاي انگلیسي و آمريکايي به میدان آمدند و سرانجام باز مسئله نفت شمال براي سالیان . ماجرا تکرار شدباز 

  .مديد الينحل ماند

  

  مواضع دولت ھاي آمريکا و انگلیس در خصوص نھضت مّلي شدن نفت چه بود؟  :سوال

  

دولت مصدق  از مّلي شدن نفت ايران و از ١٣٣١آمريکا براي شکستن انحصار انگلیس تا تابستان سال : شھبازي

. با انگلیسي ھا به توافق رسید ،حمايت کرد ولي با عمق گیري اين نھضت به دلیل ھراس از سلطه کمونیسم بر ايران

  . و انعقاد قرارداد کنسرسیوم بود ١٣٣٢مرداد  ٢٨حاصل اين توافق کودتاي 

اين دولت براي حل معضالت شديد داخلي و . انگلیس حاکم بوددر  )به رھبري کلمنت اتلي(در آن زمان دولت حزب کارگر

در داخل کشور خود از شعار مّلي شدن حمايت )که از پیامدھاي جنگ دّوم جھاني بود(جنبش ھاي کارگري کشور خود

ولي از سوي ديگر مجبور . مي کرد و بنابراين نمي توانست با شعار مّلي شدن نفت ايران مخالفت اصولي داشته باشد

نیز حمايت کند و به اين دلیل خواستار  )به عنوان يک کمپاني دولتي(بود که از منافع کمپاني نفت انگلیس و ايران

بنابراين، دولت کلمنت اتلي به دنبال براندازي دولت دکتر مصدق . پرداخت غرامت منصفانه به کمپاني نفت انگلیس بود

. براندازي دولت مصدق را به نخست وزير ارائه داد، مخالفت کرد نبود و حتي زماني که سازمان اطالعاتي انگلیس طرح

اين نام رمزي است که سرويس اطالعاتي . اين طرح به عملیات باکانیر موسوم بود که به معني دزد دريايي است

  . انگلیس به مصدق داده بود

ه در قبال جنبش مّلي شدن صنعت رخ داد که موضع بريتانیا و اياالت متحد ١٣٣١و  ١٣٣٠دو حادثه مھم در سال ھاي 

  . نفت در ايران را دگرگون کرد

حادثه دوم حزب محافظه کار به رھبري وينستون چرچپل در انگلیس به قدرت رسید و ١٣٣٠در آبان حادثه اول اینکه ،

و دولت حزب  حزب جمھوريخواه آمريکا به رھبري ژنرال آيزنھاور در انتخابات پیروز شد ١٣٣١ماه بعد در دي  ١۴ اینکه ،

   .دمکرات به رھبري ترومن کنار رفت

را به ژنرال آيرونسايد  ١٢٩٩اسفند  ٣چرچیل ھمان کسي است که قبًال در مقام وزير جنگ بريتانیا فرمان کودتاي 

او يک چھره افراطي بود که به کانون ھاي دسیسه گر مالي . فرمانده قشون انگلیس در شمال ايران صادر کرده بود

. مشھور بود" میلیونر ١٧کابینه "آيزنھاور نیز به ھمین کانون ھا وابستگي داشت و دولت او به . عمیق داشتوابستگي 

اين طرح ابتدا به . از اين زمان طرح سرکوب جنبش مّلي و ساقط کردن دولت مصدق به طور جّدي مطرح شدبنابراین ،

مرداد به عنوان  ٢٨سالیان سال کودتاي . جلب شد وسیله چرچیل تصويب شد و با تمھیداتي حمايت دولت آمريکا نیز

انگلیسي  - کودتاي آمريکايي شھرت داشت ولي امروزه اسناد کامًال مسجل مي کند که اين طرح بیش تر صھیونیستي

بود تا آمريکايي و حتي سرويس اطالعاتي انگلیس با بزرگنمايي خطر کمونیسم و انجام تحريکات و آشوب ھاي پنھاني، 

  .، توانستند به تدريج آمريکايي ھا را با خود ھم عقیده کند١٣٣٠تیر  ٢٣ماجراي سفر اورل ھريمن به ايران در  مثًال در

عامل مھم ديگري که در اين حوادث نقش فعال داشت شبکه مخفي صھیونیستي در ايران است که متأسفانه تاکنون 

ر سرويس ھاي اطالعاتي انگلیس و آمريکا از نفوذ فراوان اين کانون د. مورد توجه جّدي مورخین ايراني قرار نگرفته است

  . برخوردار بود و به نظر من در آشوب گري ھاي آن زمان نقش عمده داشت
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در سه مقطع مھم تاريخ ايران مؤثر  مشخصًا چرچیل.در واقع میتوانیم چرچیل را در حوادث این دوره در ایران مھم بدانیم 

  .بود

رسي براي دولت انگلیس چرچیل وزير درياداري بود و با حمايت صھیونیست ھايي چون سر در زمان خريد سھام دااول،

  .اين امتیاز را خريد) رئیس کمپاني شل(مارکوس ساموئل 

چرچیل وزير جنگ بود و با حمايت شبکه صھیونیستي دولت لويد جرج و لرد  رضاخان ، ١٢٩٩در ماجراي کودتاي  دوم ،

  .کودتا را به فرجام رسانید و سپس ديکتاتوري پھلوي را در ايران مستقر کرد) ھند نايب السلطنه(ريدينگ يھودي 

باز در پیوند با شبکه قدرتمند صھیونیستي دنیاي  )اینبار به عنوان نخست وزیر(است که چرچیل ١٣٣٢در سال  ،سّوم

  .طرح مداخله و کودتا در ايران را انجام داد ،غرب

  

  ّلي شدن نفت و جايگاه آن در تحوالت آن دوره چه بود؟ موضع حزب توده درباره م : سوال

  

اّول فشار قدرت ھاي : مخالفت دولت ھاي وقت ايران با اعطاي امتیاز نفت شمال به شوروي به دو علت بود: شھبازي

غربي که نمي خواستند شوروي در ايران حضور جّدي داشته باشد، دّوم ھراس نخبگان سیاسي ايران از توسعه طلبي 

  . رويشو

بنابراين، . اين ھراس میراث سیاست ھاي روسیه تزاري بود و در جريان غائله آذربايجان نیز تأيید شده و شدت گرفته بود

شعار لغو امتیاز نفت جنوب را  )که يک شعار سراسري بود (حزب توده در مقابل شعار مّلي شدن صنعت نفت ايران

زيرا در آن زمان امتیاز ديگري به جز امتیاز کمپاني نفت انگلیس در جنوب ايران اين دو شعار عمًال يکي بودند . مطرح کرد

اعطاي امتیاز نفت  طرفدارولي يک تفاوت ماھوي نیز داشت و به طور تلويحي حزب توده نشان مي داد که . در کار نبود

ولي دربارۀ اھمیت و  .حزب توده پايگاه معیني در ايران داشت ١٣٣٣ - ١٣٢٠در سال ھاي . شمال به شوروي است

ھزار نفر نبودند و  ۵٠نیروھاي حزب توده ھیچگاه بیش از . استبه شدت اغراق شده ،قدرت اين حزب در آن سال ھا 

امروزه ما به طور مستند مي . شبکه نظامي آن، اعم از سازمان افسران و سازمان درجه داران، کمتر از يکھزار نفر بودند

اي اطالعاتي انگلیس و آمريکا بر اين شبکه تسلط و اشراف کامل داشتند ولي آن را لو سرويس ھ ،دانیم که از ابتدا

تنھا پس از کودتا بود که اطالعات مھم مربوط به اين شبکه در اختیار دولت زاھدي قرار گرفت و اين دولت با . نمي دادند

بزرگنمايي خطر . ده کار خود او بوده استھیاھو و تبلیغات فراوان چنین وانمود کرد که گويا کشف شبکه نظامي حزب تو

  .حزب توده کار ھمین کانون ھا بود 

حزب توده نمي توانست زمام امور ايران را به دست خود گیرد و شوروي نیز به دلیل مشکالت دروني اش نقش تحقیقًا 

  .مؤثري در امور داخلي ايران نداشت

داخلي در کرملین و سرانجام مرگ مشکوک يا قتل  ايران مصادف با جنگ قدرت ١٣٣٢و  ١٣٣١حوادث سال ھاي 

البته حزب توده منسجم ترين . در ايران کامًال خنثي ماند ١٣٣٢مرداد  ٢٨بنابراين، شوروي در قبال کودتاي . استالین بود

عًا و سازمان يافته ترين حزب سیاسي آن روز ايران بود ولي اين انسجام و اقتدار کمي و کیفي حد و مرزي داشت و قط

  . اين حزب در جايگاھي نبود که توان تصرف قدرت سیاسي ايران را داشته باشد

  

  آيا جبھه مّلي از انسجام الزم و قابلیت بسیج مردم در نھضت نفت برخوردار بود؟ : سوال
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گان جبھه مّلي نیز يک جنبش توده اي نبود و تنھا از حمايت گروه ھاي محدودي از روشنفکران و تحصیل کرد: شھبازي

جبھه مّلي و . نیز ھوادار جبھه مّلي بودند) مانند ايل قشقايي(البته برخي سران ايالت . در شھرھاي بزرگ برخوردار بود

نیز نشان  یاحزاب عضو آن مانند حزب ايران از انسجام تشکیالتي برخوردار نبودند و اصوًال جبھه مّلي در دوران ھاي بعد

تنھا گروه متشکل . بیش تر به عنوان يک محفل از رجال سیاسي عمل مي کند داد که فاقد توان سازماندھي است و

به تدريج در جبھه  ١٣٣٢تیر  ٣٠حزب زحمتکشان ملت ايران به رھبري دکتر مظفر بقايي بود که بعد از  ،جبھه مّلي

  . مقابل دولت مصدق جاي گرفت و نقش مھمي در ساقط کردن اين دولت ايفا نمود

  

  گاه آيت اهللا کاشاني در نھضت مّلي نفت چه بود؟ نقش و جاي : سوال

  

تنھا از . حمايت گسترده مردمي از جنبش مّلي شدن صنعت نفت به دلیل حمايت آيت اهللا کاشاني پديد آمد: شھبازي

. زماني که کاشاني از شعار مّلي شدن صنعت نفت حمايت کرد، شاھد حمايت گسترده مردمي از اين شعار ھستیم

اھمیت نقش و وزن سیاسي آيت اهللا کاشاني تا بدان حد بود که . لیل وجھه روحاني آيت اهللا کاشاني بوداين امر به د

بدون ترديد، اگر حمايت کاشاني نبود ھیچگاه . دکتر مصدق شخصًا پیام او را در مجلس قرائت کرد ١٣٢٩در خرداد 

  . جنبش مّلي شدن صنعت نفت نمي توانست ابعاد گسترده بیابد

  

  موضع عشاير و روستائیان در قبال نھضت مّلي شدن نفت چه بود؟  :سوال

  

. در آن زمان ھفتاد درصد جامعه ايران روستايي و عشايري بودند و حضور جّدي در صحنه سیاست نداشتند: شھبازي

  . البته در برخي روستاھا و ايالت حمايت ھايي از جنبش صورت گرفت ولي محدود بود

  

  یت شیعه و جريانات مذھبي در قبال کودتا چه بود؟ موضع علما، مرجع :سوال

  

عالوه بر آيت اهللا کاشاني، روحانیوني مانند آيت اهللا فیروزآبادي و ِآيت اهللا زنجاني و ِآيت اهللا محالتي و غیره از : شھبازي

شناخته جنبش فوق حمايت مي کردند، و گروه فعال اسالمي چون فدائیان اسالم نیز به عنوان حامي جّدي جنبش 

راه را براي صعود دولت مصدق ھموار کرد و به اين دلیل مورد  ،اين ھمان گروھي است که با قتل رزم آرا. مي شد

ولي اگر نھاد مرجعیت را شاخص حرکت حوزه . تجلیل و تکريم فراوان دکتر مصدق و ساير سران جبھه مّلي قرار گرفت

 )به عنوان رھبر جھان تشیع و مرجع تام شیعیان جھان(مي بروجردي ھاي علمیه بدانیم، بايد بگوئیم که آيت اهللا العظ

آيت اهللا بروجردي در مسائل سیاسي روز با . به ھمراه بدنه اصلي روحانیت وارد جريان مّلي شدن صنعت نفت نشدند

لحت نمي احتیاط فراوان برخورد مي کرد، به دسیسه و رقابت قدرت ھاي بزرگ در ايران توجه داشت و در آن زمان مص

با توجه (آيت اهللا بروجردي نگران بود که روحانیت و حوزه ھاي علمیه . دانست که روحانیت وارد اين گونه نزاع ھا شود

قرباني جريان ھاي سیاسي روز شوند و لذا ترجیح مي دادند به کادرسازي و تحکیم بنیان )به تجربه تلخ مشروطه 

  .ھاي سازماني و فکري حوزه بپردازند

  

  نقش مطبوعات در نھضت مّلي شدن نفت و تحوالت ايران در آن دوره چه بود؟  :سوال
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اّول در دوران انقالب مشروطه، دّوم در : مطبوعات در چھار مقطع تاريخي ايران بسیار فعال و متنفذ شدند: شھبازي

پس از انقالب  مرداد، سّوم در سال ھاي اولیه ٢٨تا چند سالي پس از کودتاي  ١٣٢٠سال ھاي پس از شھريور 

  . ١٣٧۶اسالمي و چھارم در سال ھاي اولیه پس از دّوم خرداد 

دوران پرتنشي در ايران به وجود آمد که کانون ھاي دسیسه گر خارجي ،پس از تصويب قانون مّلي شدن صنعت نفت 

و ھیاھو و خودنمايي بازار اتھام . در تشديد اين تنش مؤثر بودند و مطبوعات نیز سھم مھمي در اين جنجال ھا داشتند

بسیاري از رجال سیاسي و مطبوعاتي به دنبال وجیه المله شدن . مديران جرايد و روزنامه نگاران به شدت گرم شد

  . بودند و بنابراين کمترين توجه به مسائل اصولي و حل واقعي معضل نفت ايران بود

صت ھاي مھمي را از دست داد و ھمزمان رشد فر ١٣٣١و  ١٣٣٠به دلیل غلبه اين فضا، جامعه ايراني در سال ھاي 

نابساماني و درگیري ھاي سیاسي بدان جا کشید که آمريکا و بريتانیا را به اين نتیجه رسانید که ادامه وضع موجود در 

بنابراين، طرح استقرار يک حکومت باثبات در ايران براي غرب . ايران قطعًا به غلبه کمونیسم بر ايران خواھد انجامید

  .ھمیت يافتا

  

  چه عناصري در ايجاد اختالف میان دکتر مصدق و آيت اهللا کاشاني مؤثر بودند؟ : سوال

  

  :عوامل زیر را در این موضوع دخیل میدانیم : شھبازي

در . مظفر بقايي و حزب زحمتکشان او نقش فتنه انگیزي در ايجاد اختالف بین کاشاني و مصدق داشتنداول اینکه ،

خود او مدعي است که شعار مّلي . مقتدرترين رجال جبھه مّلي به شمار مي رفت )بعد از مصدق(يياوائل جنبش، بقا

شدن صنعت نفت را وي طراحي کرد و مصدق را او به رھبري جبھه مّلي ترغیب کرد وگرنه مصدق ترجیح مي داد وارد 

نیز  )گر از نزديکان کاشاني بودکه يکي دي (شمس قنات آبادياز طرف ایت اهللا کاشانی ھم ، . صحنه سیاست نشود

  . نقش مخرب و مشکوکي داشت

  . موجب از دست رفتن فرصت ھاي فراوان شد گراییو تمايل رھبران جبھه مّلي به شعارکاذب غرور مسئله دوم ، شاید 

يک سند  که(مثًال، طبق مندرجات بولتن دکتر ويلبر. کانون ھاي توطئه گر نیز از اين فضا سود مي بردندمسئله سوم ، 

مي دانیم که يکي از طرح ھاي سرويس ھاي اطالعاتي انگلیس و آمريکا براي )داخلي سیا است که اخیرًا علني شده

مرداد  ١٠در چارچوب اين طرح است که در . انداختن بمب به خانه علما به نام ھواداران مصدق بود ،تشديد اختالف

ھواداران مصدق با چوب و چماق به خانه کاشاني حمله کردند و گروھي به نام  )روز پیش از شروع عملیات ١۵( ١٣٣٢

شبکه ھاي خرابکار فوق ھمچنین نامه . نارنجکي به داخل خانه پرتاب نمودند که به مجروح شدن عده اي انجامید

ردند ھايي با امضاي حزب توده براي علما، به ويژه آيت اهللا العظمي بروجرودي، مي فرستادند و آن ھا را تھديد مي ک

  . که به زودي ما قدرت را به دست خواھیم گرفت و شما را دار خواھیم زد

وابسته به سرويس (گروھي از افسران بازنشسته ١٣٣٢فروردين  ٣١در ساعات پاياني روز مسئله چھارم ، اینکه 

حمود سرتیپ م، به فرماندھي فردي به نام حسین خطیبي و با حمايت دکتر مظفر بقايي  )اطالعاتي انگلیس

اين حادثه را . را ربودند و در غاري در نزديکي تھران کشتند )رئیس شھرباني کل کشور در دولت مصدق(افشارطوس 

بقايي قطعًا در قتل تحقیقات بعدی نشان داد که . به عنوان مبداء و شروع عملیات کودتا ارزيابي کرد تحقیقًابايد 

پس از انقالب، دفترچه و ساير اسنادي که در جیب در جريان آخرين دستگیري او . افشارطوس دست داشت
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افشارطوس بود از خانه شخصي بقايي به دست آمد که شرکت بقايي را در قتل افشارطوس کامًال مستند و مسجل 

   .مي کرد

ولي مطبوعات . نیروھاي امنیتي و انتظامي دولت مصدق به سرعت توانستند قاتلین را شناسايي و دستگیر کنند

جنجال بزرگي به راه انداختند که گويا  )طرفداران بقایی(سرويس ھاي اطالعاتي غرب و حزب زحمتکشان وابسته به

قاتلین افشارطوس بي گناه اند و در زير شکنجه مجبور به اعتراف به قتل شده اند و قتل کار خود دکتر مصدق براي 

و (و حسین مکي و ديگران نیز چنین مي گفتند بقايي و اطرافیانش به آيت اهللا کاشاني . کودتا علیه شاه بوده است

مکي و ديگران  ،کودتا، کاشاني با انجام که گويا مصدق مي خواھد ) مدارکي نیز دال بر تأيید حرف خود ارائه مي دادند

  . را به قتل افشارطوس متھم کند و سپس به کمک حزب توده در ايران اعالم جمھوري نمايد

ه نتیجه قطعي رسید، بقايي و زاھدي براي فرار از دستگیري در مجلس متحصن شدند پس از اين که تحقیقات پلیس ب

اين جنجال به استیضاح دولت مصدق به وسیله يکي از دوستان نزديک بقايي به نام . و به جنجال علیه مصدق پرداختند

رفراندوم به انحالل علي زھري انجامید و مصدق که مي ترسید مجلس به دولت او رأي اعتماد ندھد با توسل به 

 ،بنابراين، طبق قانون اساسي دست شاه براي برکناري نخست وزير باز شد زيرا در غیاب مجلس. مجلس دست زد

اگر مجلس نیز مي ماند قطعًا . البته در فرجام کار تفاوتي نبود. شاه مي توانست رأسًا به عزل نخست وزير دست زند

  .ط مي کردسقورا به دولت مصدق رأي نمي داد و او 

  

  

  : شروع اختالفات 

مصدق در اعتراض به توطئه ھاي داخلي و كارشكنیھاي دربار و اعمال محدوديتھايي كه دست وي را در  پس از آنکه

اعاده نظم و امنیت بسته بود استعفا كرد، مردم با بسیج آيت اهللا كاشاني به صحنه آمدند و ھمبستگي خود را با 

ساخته  آنانتا وحدت موجود برقرار باشد كاري از  نددريافته بودمخالفین ، از این زمان  .رھبران نھضت اعالم كردند

روز پس از كناره گیري مصدق بر سر كار آمده بود در اعالمیه اي قول جداسازي سیاست از یکنیست از اين رو قوام كه 

كه سیاستمدار كاركشته اي (قوام .رار سازد ديانت را به مردم داد تا به زعم خود، بحران نفت را حل كند و امنیت را برق

تجلي ،تیر  ٣٠قیام  . به اختالف افكني میان عناصر ملي و مذھبي پرداخت، با طرح جدايي سیاست از دين)بود

ناچیز شمردن سھم ديگران در به ثمر از این زمان ،  .ھمبستگي ملي و پیروزي مردمساالري بر استبداد و استعمار بود

ھا به كینه مبدل شد و وحدت جاي  دوستي. افزودمی ترغیب مخالفان در شعله ور كردن آتش فتنه  رساندن نھضت بر

  . خود را به تفرقه داد

 
  


