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  مرداد ٢٨نقش مصدق در كودتای 

  محمدعلی صدرشیرازی

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

در خصـوص نقـش   ) محمـدعلی صدرشـیرازی   پژوھشـی از  ( گاه مخالفین جبھه ملـی  در این نوشتار به یک نمونه از دید

این نمونه میتواند بازتاب دیدگاه نیروھای مـذھبی نیـز   .منفی مصدق و جبھه ملی در سقوط این نھضت اشاره می کنیم

  .باشد 

،  دوستانی چون مكی توجھی به مردم و از دست دادن به روحانیت، بی بی توجھیھای فامیل بازی، خود رأیی،  ضعف

ترین  اگر در رھبر یك نھضت جمع شوند، سقوط آن نھضت خوشبینانه،اهللا كاشانی و موارد متعدد دیگر  زاده و آیت حائری

  .بینی برای نھضت است سرنوشت قابل پیش

مـد  ھـای افراطـی مصـدق بوجـود آ     كه بواسـطه تسـاھل   (تدریجی چپ  گیری اختالفات شدید در درون جبھه ملی ، قدرت

عـدم   ،)كه باعث جدایی یاران صمیمی وی از او شد(نداشتن ایدئولوژی مشخص، خود محوری و خود رأیی مصدق ،)بود

اهللا  ھای آمریكا و انگلیس و در نھایت از دست دادن حمایت آیت ایستادگی دولت مصدق در برابر بسیاری از زیاده خواھی

ای ھا و شـاید بزرگنمـایی خطـر     داد تا با ترساندن آمریكا از خطر تودهكاشانی از جانب مصدق، مجموعا به بریتانیا امكان 

  .جھت برانداختن حكومت مصدق جلب كند )كه به دنبال نفت ایران نیز بود(ھا، توافق این كشور را  چب

  :دھای وی اشاره نمو توان به دو گونه از رفتارھا ، اقدامات و ویژگی مرداد می ٢٨در بررسی نقش مصدق در كودتای 

ھای ایدئولوژیك و یا خطاھای تاكتیكی  ھایی است كه ماھیت آن واضح بوده و ناشی از ضعف گونه اول، رفتارھا و ویژگی

  . است كه در سیری عادی و طبیعی نمود یافتند

باشـند كـه متأسـفانه عالمـت سـؤال بزرگـی را بـر         ای دیگر از رفتارھای مصدق بسـیار عجیـب و معماگونـه مـی     اما گونه

اتفـاق افتـاد، آنچنـان پیچیـده بـود و       ١٣٣١مـرداد   ٢٨تـا   ١٣٣١تیـر   ٣٠حوادثی كـه در فاصـله   . ی مصدق حك نمودپیشان

  .ریزی شده بود كه حتی اكثر كسانی كه در متن مبارزات بودند، از ماھیت توطئه آگاه شدند ھا آنچنان با دقت طرح توطئه

مـرداد   ٢٨ھای كودتای  كه زمینه(ول و در رأس آن مصدق را املی  الذكر و رفتارھای جبھه در این نوشتار ھر دو گونه فوق

  .نماییم را بررسی می )را فراھم نمودند

  :ھای درونی جبھه ملی، دولت و شخص مصدق  الف؛ ضعف

  ـ ضعف ایدئولوژیك جبھه ملی و دولت ١

شـما ھـر كـاری    :گویـد    شود به مصدق می دكتر سنجابی پس از اینكه مصدق از یكسری انتقادات جدی وی ناراحت می

نبود ایـدئولوژی مشـخص در نـزد جبھـه     ) ١۵٠خاطرات سیاسی كریم سنجابی، ص  .( بكنید ، ما پشتیبان شما ھستیم

خلیـل مكـی از فعـاالن نھضـت ملـی      . دردی بود كه خـود ملیـون بـه آن اذعـان دارنـد     ،ملی و در نتیجه دولت بر آمده از آن 

  . مرداد و شكست نھضت ملی قابل پیشگیری بود ٢٨كودتای  ،رھبری صحیحعقیده داشت كه با ایدئولوژی مناسب و 

  ـ اشتباھات نخست وزیر٢

مـن ھـم    انـد،  ھا از ماده پنج حكومت نظامی علیه مخالفین خود اسـتفاده نمـوده   تمام حكومت  !آقا : مصدق با خنده گفت

ای خـاك    بر سر خود كوفتم و گفـتم  به محض شنیدن این جمله، دو دستی محكم] مكی[من . خواھم استفاده كنم می
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گفـت قـانون حكومـت     كردم دكتر از ماده پنج حكومـت نظـامی كـه ھمـواره خـودش مـی       بر سر من كه ھمیشه تصور می

نظامی بر خالف تمام قوانین دموكراسی و قوانین اساسی اسـت و ھمیشـه در دوران نماینـدگی ، بـا آن مخـالف بـود ،       

ھـای   حسـین مكـی ، سـال   (. ری محكم بر سر زدم كه دكتر مصـدق خیلـی ناراحـت شـد    به قد...   !استفاده نخواھد كرد

  )١۵٢، ص  ٧نھضت ملی ، ج 

ریچارد كـاتم نویسـنده   . تر نمود اشتباھات متعدد سران جبھه ملی و در رأس آنان مصدق دولت ملی را روز به روز ضعیف

او . در گرایشات غیر عقالنی آن نھفته اسـت   معتقد است كه علل شكست جبھه ملی ، "ناسیونالیسم در ایران"كتاب 

ریچارد كاتم، ناسیونالیسم در (ھای غیر عقالنی بودند داند كه اسیر فتنه  مصدق را ھمانند طرفداران كم سواد نھضت می

توجھی به مـردم را   ھای فامیل بازی، خود رأیی، پشت نمودن به روحانیت، بی ضعف)  ٣۵٩ایران، ترجمه احمد تدين، ص 

اهللا كاشـانی و مـوارد متعـدد دیگـر اگـر در رھبـر یـك نھضـت جمـع           زاده و آیت ، حائری دست دادن دوستانی چون مكیاز 

  .بینی برای نھضت است ترین سرنوشت قابل پیش شوند، سقوط آن نھضت خوشبینانه

  ـ اختالفات درونی جبھه ملی٣

باعـث بـروز اختالفـات درونـی شـدید در       ،مصدق از سویی و نبود ایدئولوژی مشخص در دولت،تنوع گسترده فكری اعضا 

ھـای وی   ترین پشـتوانه  كه از محكم(از وی  درون دولت و جبھه ملی شد و زمینه را برای جدایی بسیاری از یاران مصدق

  .را فراھم نمود )آمدند به شمار می

   اهللا كاشانی به آیت بی توجھیـ ۴

گاه مصدق بود ایشـان بواسـطه تعامـل مسـتقیم بـا مـردم و        یط تكیهترین شرا ترین و بحرانی شانی در حساسااهللا ك آیت

مندی از پشتیبانی محكم آنان از عوامل اصلی پیـروزی نھضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت و ھمچنـین عامـل اصـلی           بھره

الیحـه افـزایش اختیـارات    . وی كه طعم قدرت را چشـیده بـود  . تیر بودند ٣٠بازگرداندن مصدق به نخست وزیری در غائله 

نـوع انتصـابات وی زبـانزد    . داد او به آمریكا و انگلیس ھمواره چراغ سبز نشان می .كرد )تحمیل(ود را به مجلس تقدیم خ

گـاه خـود در    تـرین تكیـه   اهللا كاشـانی از مصـدق گشـت و مصـدق مھـم      خاص و عام بود و ھمین عوامل باعث جدایی آیت

  .دم از وی بوداین جدایی به معنای جدایی مر. ھا را از دست داد بحران

  ھای بدون پاسخ سؤال) ب 

در جریان غائله سی تیر حكومت پھلوی در اوج قدرت خود قرار داشت و ارتش در اختیار قوام بود كه ھر صدایی را در گلو 

  .ھای نھضت ملی به زانو در آمدند نمود ولی تمام اینھا در برابر ملت و پشتوانه با گلوله خفه می

ارتـش و قـوای   . برد و به مخفیگاه خود فرار كرده بـود  رداد شاه در نھایت ضعف خود به سر میم ٢٨یك سال گذشت، در 

چـه شـد كـه سـپھبد      انتظامی در اختیار حكومت دكتر مصدق بود و دكتر مصدق به عنـوان نخسـت وزیـر بـر سـركار بـود،      

ای از  گویند به كمـك عـده   طور كه میكرد، با چند ارابه تانك و آن زاھدی كه مرتبا از ترس جان به صورت مخفی زندگی می

  اراذل و اوباش و روسپی، توانست حكومت ملی را با آن ھمه اختیارات و امكانات نظامی و غیرنظامی سرنگون سازد؟

تیر، خواست ملت این بودكـه   ٣٠سازد با پیروزی قیام  قطعه این پازل را نوع برخورد مصدق با قوام السلطنه می نـ اولی١

  .تیر، مجازات شوند ٣٠ت ددمنشانه مسببین جنایا

ھـا ھـزار نفـر از مـردم تھـران نیـز در        و ده. گناه شناخت و اموال وی را مصادره نمود مجلس قوام را عامل كشتار مردم بی

اما مصدق در اقدامی سؤال برانگیز، قوام را تحت عنایات و الطاف خود قرار داد و . تظاھراتی خواستار محاكمه وی شدند

  !او ھمچنین به دستگاه دادگستری اجازه پیگیری جنایات وی را نداد. می را مأمور حمایت از وی نموددكتر فاط
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ـ مصدق نه تنھا جنایتكاران و كسانی كه به وی خیانت كرده بودند را مجازات ننمود بلكه به آنان پست و مقام نیز عطـا  ٢

تیـر از سـوی مصـدق بـه معاونـت       ٣٠و عامـل جنایـت    سرلشكر وثوق مشاور نظامی قوام و فرمانده كل ژانـدارمری . كرد

  ! وزارت دفاع ملی منصوب شد

ای بـوده اسـت كـه اساسـا اجـرای كودتـا را عملـی         رفتارھـای مصـدق، مخصوصـا در روزھـای متصـل بـه كودتـا بـه گونـه         

  )٨٩احمدعلی زارعشاھی ، علل تشكیل و انحالل جبھه ملی ، مركز اسناد انقالب اسالمی ،  (.ساخت می

سازد انتصاب سـرتیپ دفتـری بـه ریاسـت      تر می ترین رفتار مصدق كه قضاوت را در مورد وی راحت در این میان عجیب ـ٣

وی از جانب رزم آرا به ریاسـت شـھربانی كـل شـكور منصـوب شـد و بـه        . دفتری برادر داماد مصدق بود.شھربانی است

دفتـری بـا بـه ریاسـت گـارد مسـلح گمـرك منصـوب          ،اما مصـدق . تعقیب نیروھای جبھه ملی و ھواداران مصدق پرداخت

سـه روز قبـل از كودتـای    ( ١٣٣٢مـرداد   ٢۵بینی است وی با خیانت بـه مصـدق در    رفتار دفتری كامال قابل پیش. كند می

این اسناد به . شود بالفاصله اسناد خیانت دفتری رو می.كند چه كودتایی كه علیه دولت رخ داد شركت می در نیم)اصلی

  ...ھمگان منتظر مجازاتی سخت برای دفتری بودند اما . شود ئه میمصدق ارا

مصـدق كـه   . گیـرد  صـورت مـی   ١٣٣٢مـرداد   ٢٧ھای حیات سیاسی مصـدق در   ترین اقدام مصدق در تمام سال مشكوك

 كنـد و ھـم او در   دفتری را به ریاست شـھربانی منصـوب مـی    ،گویی اصال سندی را ندیده است تنھا یك روز قبل از كودتا

  .گردد اولین روز كاری خود از عوامل اصلی كودتا می

مرداد با سرلشـكر زاھـدی و دیگـر كودتاچیـان      ٢٨و  ٢۵سرتیپ دفتری، در كودتای :نویسد فرزند مصدق در این رابطه می

  )١۶٠غالمحسین مصدق، در كنار پدرم مصدق ، ص  .(ارتباط و ھمكاری داشت

مصدق نسبت به اندرزھای حكیمانه كاشانی و دوستانش ، بـه   ناشنوایی: نویسد اهللا حسینیان در ھمین رابطه می روح

گیرند كه كودتا با ھمكاری  ای نصب سرتیپ دفتری به عنوان رییس كل شھربانی را دلیل بر این می جایی رسید كه عده

  )١٩٢شیعی در ایران ، ص ... سال تكاپوی  ٢٠اهللا حسینیان،  روح(مصدق صورت گرفته است

  مرداد ٢٧شانی در ـ نامه كا۴

ای به مصـدق كـه بـه گفتـه شـھید حسـن        ایشان در نامه! اهللا كاشانی محقق نماند ھا از چشمان آیت طبیعتا این توطئه

ترین سند تاریخ معاصر باشد، بـه نظـر خـود در خصـوص توافـق ضـمنی مصـدق بـا عوامـل كودتـا اشـاره             شاید مھم،آیت 

  :كند می

... ام تیر كذایی، یك بار دیگـر ملـت را تنھـا گذاشـته و قھرمانانـه برویـد        مانند سیخواھید  بر من مسلم است كه می... 

ر كـه  وزاھدی را كه من با زحمت تحت نظر و قابل كنترل نگه داشته بودم، بـا لطـائف الحیـل خـارج كردیـد و حـال ھمـانط       

واھد بود كه من شما را با وجـود  این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خ... واضح بوده، در صدد به اصطالح كودتاست 

تان نسـبت بـه خـودم، از وقـوع حتمـی یـك كودتـا بوسـیله زاھـدی كـه مطـابق بـا نقشـه خـود                ھای خصوصی ھمه بدی

  .شماست، آگاه كردم 

  .دھد كه آن ھم به عنوان سندی در تاریخ باقی ماند اعتنایی محض به این نامه پاسخی می مصدق با بی

  مرداد  ٢٧

. این جانب مستظھر بـه پشـتیبانی ملـت ایـران ھسـتم     . بوسیله آقای حسن آقای سالمی زیارت شد مرقوم حضرت آقا

  دكتر محمد مصدق . والسالم

  چه شد؟ ،معلوم نیست كه این پشتیبانی ملت ایران

  خبر نگه داشتن مردم  ـ بی۵
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باید علـت مھمتـری را   ھای غلط مصدق محبوبیت وی را در نزد مردم به شدت كاھش داد اما  درست است كه سیاست 

  .خبر نگه داشتن مردم بی:برای عدم مقابله مردم با كودتا جستجو نمود

امـا  . توانستند از كودتا جلـوگیری كننـد و در مقابـل اراذل و روسـپیان بایسـتند      مردم حتی با حضوری كمرنگ براحتی می

مصـدق  . رسد به اینكه از آنان یـاری طلبـد  چه ب،اطالع گذاشت  مردم را تا آخرین لحظه از وقوع كودتا بی ،حكومت مصدق

  .دیگر از من كاری ساخته نیست: گوید پس از وقوع كودتا می


