
 
  از نھضت ملي شدن نفت تا كودتا

  صادق تھراني

،  بھ رھبري دكتر محمد مصدق»  ملیون«فراكسیون اقلیت  ، با تشكیل1329و بھار  1328بعد از انتخابات مجلس شانزدھم در پاییز 
خواھانھ و  استقالل گیري مبارزات دیرین خلع ید استعمار پیر انگلیس از ثروت ملي نفت و اوج فرصت مناسبي براي طرح مطالبة
كاشاني از تبعید لبنان و استقبال پرشكوه مردم و گروھھاي  هللا در پي بازگشت آیت 1329سال . ضداستعماري ملت ایران فراھم آمد

كھ در بھمن  هللا كاشاني آیت.  ، قیام عمومي علیھ شركت نفت انگلیس گسترش یافت اجتماعي جبھھ ملي سیاسي ملي و تقویت پایگاه
آباد بھ لبنان تبعید شده بود، در  االفالك خرم قلعھ فلك ، دستگیر و پس از مدتي حبس در سالگي با خشونت و ضرب و شتم 70در  1327

علت واقعي  اي از تبعیدگاه خود، وي در بیانیھ 1.نفت شده بود» لغو امتیاز«شدیداللحني خواستار  طي اعالمیھ 1327اول بھمن 
جبھھ ملي از بدو تأسیس با ھمكاري و  2. ذكر كرد بازداشت و تبعید خود را ھمین موضوع و اقدام علیھ سیاست استعماري انگلیس

مبارزات  ، در تمام بھ تعبیر غالمرضا نجاتي. گوي اكثریت مردم تبدیل شد بھ سخن  3اسالم حمایت نیروھاي مذھبي از جملھ فداییان
نیروي عامل و متحرك جبھھ ملي را «داشت و  شركت فعال»  جمعیت فداییان اسالم« 1329و  1328و  1327سیاسي ـ ملي سالھاي 

  4» .تشكیل داد

شدن صنعت  ، خواستار ملي بھ رھبري دكتر مصدق در مجلس شورا و مطبوعات و اجتماعات مردمي»  ملي جبھة«هللا كاشاني و  آیت
از مراجع (العظمي خوانساري  هللا برجستھ نظیر آیت نفت شدند و این خواستھ مورد حمایت گروھھاي كثیر مردم و تني چند از علماي

هللا  ، آیت رسولي هللا شیخ باقر ، آیت هللا سیدحسن چھارسوقي ، آیت هللا عباسعلي شاھرودي ، آیت محالتي هللا بھاالدین ، آیت) ثالث قم
هللا فقیھ سبزواري و گروه كثیري از  ، آیت حاج شیخ مھدي نجفي هللا ، آیت هللا شیخ محمدرضا كلباسي ، آیت سیدمحمود روحاني قمي
قرار ... و ، حاج سیدمصطفي سیدالعراقین مانند حاج سیدحسین خادمي و حاج شیخ مرتضي مدرسي اردكاني روحانیون فعال و مبارز

حمایت » ضمني ولي آشكارا«نیز از نھضت نفت  العظمي بروجردي هللا آیت. و شوري عجیب در سراسر ایران پدیدار شد  5گرفت
مردم  وزیر، این كار را غیرعملي خوانده آرا، نخست رزم 6. نباید با این حركت مخالفت كنند كرد و بھ علماي تھران نامھ نوشت كھ مي

، تكرار كرد، تا  در جلسة كمیسیون نفت مجلس ، مخالفتش را با ملي شدن صنعت نفت 1329اسفند  13را از خطرات آن ترساند و در 
 وي سرانجام سھ روز بعد، در مسجد. ترین مانع تحقق خواست ملي مبدل گردید بھ بزرگ اش آنجا كھ بھ دلیل اقتدار و موقعیت ویژه

  7. بھ قتل رسید»  فداییان اسالم«، بھ ضرب گلولة یك عضو  شاه

صادر شد كھ در )  رھبر فداییان اسالم(یك اعالمیھ از طرف نواب صفوي «آرا،  طھماسبي بھ اتھام قتل رزم پس از دستگیري خلیل
داد كھ باید فرمان  قاطعانھ بھ شاه دستور مي«و » شده بود این اعالمیھ خطاب بھ شاه صادر. نوشتھ شده بود» ھوالعزیز«باالي آن 

» .عذرخواھي نماید ، از او كند، و براي ھرگونھ آزاري كھ وي در زمان بازجویي توسط پلیس دیده است آرا را صادر آزادي قاتل رزم
ترین و  عمل بھ نفع ملت ایران بود و این گلولھ و ضربھ عالي این«:  اي نظرش را چنین ابراز داشت هللا كاشاني در مصاحبھ آیت 8

این اقدام او در راه خدمت  زیرا; آرا باید آزاد شود قاتل رزم. بھ پیكر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد اي بود كھ مفیدترین ضربھ
خاطرات سیدمحمد واحدي از اعضاي برجستھ فداییان اسالم و حاج مھدي  بنا بھ 9» . بھ ملت ایران و برادران مسلمانش بوده است

كنند كھ  اسالم درخواست مي ، از فداییان آرا و حتي احتمال كودتا توسط وي جبھھ ملي براي جلوگیري از اقدامات رزم ، رھبران عراقي
،  زاده ، آزاد، حائري ، نریمان ، فاطمي ، بقایي با حضور نواب صفوي اي در جلسھ 10. آرا از سر راه نھضت ملي برداشتھ شود رزم

ً  كنند و دكتر فاطمي تأكید مي و مكي از طرف جبھھ ملي حضور پیدا مي ، شایگان سنجابي از طرف خودم ھستم و  كند كھ من اصالتا
ً از طرف مصدق  االجرأ  براي خود من ھم الزم«تصمیمي كھ در این جلسھ گرفتھ شود  اند ھر و ایشان گفتھ)  چون كسالت داشت(وكالتا

پیشنھاد اعدام  ، طي دو جلسھ طوالني بھ شرط اجراي احكام اسالم در صورت بھ قدرت رسیدن جبھھ ملي نواب صفوي 11». است
ھمچنین  12. ھاي فداییان اسالم را عملي نماید ، خواستھ موفقیت آرا را پذیرفت و جبھھ ملي نیز متعھد شد كھ در صورت انقالبي رزم

آرأ  مرحلھ اول رزم بگذار«هللا كاشاني ھم قول داد كھ  هللا كاشاني نیز مالقات و گفتگو كرد و آیت با آیت نواب صفوي در این مورد
ً بھ  را نشان مي 1334خلیل طھماسبي در سال  در سندي كھ متن بازجویي از 13» .شود برود، بقیھ كارھا درست مي دھد، وي صریحا

و فاطمي را  كاشاني اعتراف كرده است ولي از اشخاص فقط نام بقایي و مكي و كاشانيهللا  ملي و آیت جلسات مزبور با رھبران جبھھ
در دادنامھ دادستان ارتش  14.  پاسخ داده است»  نیست وكالء اقلیت كھ نامشان در خاطرم«ذكر كرده است و نسبت بھ بقیھ با عنوان 

آرأ با  رزم اسالم پس از بازداشت گسترده بھ دلیل سوءقصد ناموفق بھ حسین عالء، بھ سابقھ ترور علیھ فداییان 18/10/34مورخ 
،  ، بقایي هللا كاشاني و پاي آیت 15.  اشاره شده است»  بعضي از نمایندگان اقلیت در دوره شانزدھم مجلس شوراي ملي«معاونت 

اسالم پرونده  ، خلیل طھماسبي و چند تن از فداییان نیز بھ میان كشیده شد ولي با اعدام نواب صفوي ، مصدق و شایگان زاده حائري
ً شوھر اشرف : نویسد شھیر مصري مي نگار ھیكل روزنامھ 16. گیري نشد بستھ شد و در مورد دیگران ھم موضوع پي بھ ) پھلوي(بعدا

محو  وزیرش بدین طریق از صحنھ توانست باور كند كھ نخست او نمي. را بھ شاه دادند، گیج شد آرا من گفت وقتي كھ خبر ترور رزم
ً تنھا ھستم«: و سپس ادامھ داد; » بكنم دانم چھ كار ، نمي توانم باور كنم نمي«:  شاه بعد از شنیدن خبر گفت. شده باشد ، ھیچ كس  من كامال

.  بعضي ناآگاھانھ كنند و  بعضي از آنھا سنجیده این كار را مي ھر كسي علیھ من در حال توطئھ چیني است. كند مشكالت مرا درك نمي
  17» . اما این من ھستم كھ ناچارم تاوان پس بدھم
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  18. اعالم كرد كمیسیون نفت پیشنھاد ملي كردن صنعت نفت را تصویب و 1329اسفند  17آرا، روز  رزم فرداي قتل

بھ سفارت انگلیس رفت و از جانب شاه با مقامات سفارت راجع بھ  آرا بھ قتل رسید، امیر اسدهللا علم شتابزده در ھمان روزي كھ رزم«
، رضایت  ضیأالدّین طباطبایي انگلیسیھا، بھ رغم میلشان بھ سید 19!؟»آزار دولت آینده آیا باید قوي باشد یا بي: دولت آینده مشورت كرد

مورد قبول جبھھ «،  ، حسین عالء را كھ بھ گفتھ آبراھامیان شاه و مشاورانش. كند دادند كھ دولتي روي كار بیاید كھ نقشي بینابیني بازي
تا مخالفت كمتري برانگیختھ  22بھ عنوان محلل برگزیدند 21،»كرد وزیرانش را بھ توصیة مصدق انتخاب مي«و  20،»بود ملي

 . باشند

عظیم مردم در خیابانھا، مجلس شوراي ملي بھ اتفاق آرا، اصل ملي شدن صنعت  ، در پي تظاھرات1329اسفند  24سرانجام در روز 
كمیسیون  1330اردیبھشت  5روز  در. اسفند ـ بھ اتفاق آرا ـ اصل مذكور را تأیید نمود 29مجلس سنا نیز در . تصویب كرد نفت را

اتفاق آرا تصویب كرد و مجلسین نیز در روزھاي بعد آن را تأیید  اي طرز اجراي ملي شدن صنعت نفت را بھ ماده 9نفت قانون 
ً بر عھده گرفت وزیري استعفا كرد و سمت سابقش از نخست حسین عالء نیز; نمودند محافل سیاسي آن  در.  ، وزارت دربار، را مجددا

، و واسطة دربار  ، از نمایندگان مخالف مصدق جمال امامي كھ ناگھان; وزیري خواھد رسید زمان شایع شده بود كھ سیدضیأ بھ نخست
 نفر بھ دكتر مصدق رأي تمایل 79) مجلس شورا(نفر عده حاضر در جلسھ خصوصي  90از «. شود وزیر پیشنھاد كرد مصدق نخست

ّل ) عالء(كابینة : ... نویسد مي ، چنین ، در تقریرات زندانش وزیري مصدق خود در مورد پذیرش پیشنھاد نخست 23» .دادند جنبة محل
. منتفي سازد كرد تا بیاید و مسئلة ملي شدن نفت را بھ سبك خود سیدضیاالدّین طباطبایي مھیّا مي وزیري داشت و زمینھ را براي نخست

، بھ  ، در جلسة خصوصي وزیري را نخواھم پذیرفت نخست بھ ھمین دلیل متولیان مجلس بھ این امید كھ من ـ نظیر دورة چھاردھم ـ
ین در دربار منتظر بود تا فرمان بھ نامش صادر زمامداري من ابراز تمایل كردند، اما . شود در حالي كھ در ھمان موقع سید ضیاالدّ

 24.  طرح اجراي ملي شدن صنعت نفت پذیرفتم ، رأي تمایل را بالفاصلھ با شرط تصویب قانون دیدم من كھ نھضت را در خطر مي
  25.»زمان كوتاھي شكست خواھد خورد و الجرم نیست خواھد شد در«كرد كھ مصدق  بیني مي سفارت انگلیس پیش

  شدن نفت اجراي قانون ملي

م بود كھ دیگر نمي ّ ، ھیئتي از جانب  وزیري دكتر مصدق در آغاز نخست.  داشت توان دولت ایران را از تحقق ملي شدن نفت باز مسل
انگلیسیھا در خرداد «.  اي نرسید و ھیئت انگلیسي بازگشت مذاكرات بھ نتیجھ; بھ ایران آمد»  جكسون بازیل«شركت نفت بھ ریاست 

، اصل ملي  نیز ھیئت نمایندگي شركت نفت بھ ریاست استوكس یك ماه بعد. را تصدیق كرده بودند»  نوعي ملي شدن«فرمول  1330
داشتند اصل ملي شدن  در مذاكرات بعدي كھ امریكاییھا نیز مداخلھ.  انگلستان و شركت نفت بھ رسمیت شناخت شدن را از جانب دولت

مغایر با »  نوعي ملي شدن«انگلیسیھا و آمریكاییھا را زیر پوشش  فرمول و پیشنھادھاي)  دكتر مصدق و ھمكارانش (...تأیید شده بود
بھ خارج و تحصیل عواید  دانستند و معتقد بودند كھ باید ایستادگي كرد و حتي براي مدتي از صدور و فروش نفت مي قانون ملي كردن

حزب «. امریكا نیز با موافقت دكتر مصدق براي میانجیگري بھ ایران آمد االختیار نمایندة تام»  اورل ھریمن« 26» .آن چشم پوشید
عامل «را بھ عنوان  ، تظاھرات بزرگي بھ راه انداخت و دكتر مصدق دانست این زمان جنبش ملي را رقیب خود مي كھ در»  توده

حمالت »  حزب توده«نشریات وابستھ بھ  27. زخمي بود 250 كشتھ و 25نتیجة تظاھرات . مورد حملھ قرار داد» امپریالیسم امریكا
تھران  بھ 1330در مرداد »  ریچارد استوكس«یك ھیئت انگلیسي بھ ریاست »  ھریمن«پس از . كردند خود را بھ دكتر مصدق تشدید

دیپلماتیك ناكام شده بودند دست بھ تحریكھاي مختلف در داخل  انگلیسیھا، كھ در تالشھاي.  كھ با دست خالي بھ انگلستان بازگشت; آمد
كاري  محافظھ ضد كمونیستي دو آتشھ و«،  ، كھ با سفارت انگلیس رابطھ داشت ، جمال امامي مخالف مصدق رھبر نمایندگان. زدند مي

  28» . دانست اختناق مي طرفدار غرب بود و مؤثرترین شیوة مبارزه با كمونیسم را توسل بھ سركوب و

تأسیسات نفتي را تعطیل كرد، دولت انگلیس ھم نیروي دریایي خود را  ، كھ شركت نفت تكنسینھاي خود را خارج و در شھریور ماه«
فرصت مغتنمي  ، شكایت انگلیس بھ شوراي امنیت» .و علیھ ایران بھ شوراي امنیت سازمان ملل شكایت كرد در خلیج فارس تقویت

، براي اقامة دعوا در شوراي  ، در مھر ماه مصدق«. گردد بود تا از ایران در یك مجمع جھاني دفاع شود و تبلیغات انگلیسیھا خنثي
مداخلھ در  دستیابي بھ كمك مالي بانك جھاني بھ تالش ناموفقي دست زد و با متھم كردن انگلیس بھ ، براي امنیت بھ نیویورك رفت

، مصدق در یك انقالب بزرگ 1330، در اواخر پاییز  ترتیب بدین. ، ھمة كنسولگریھاي این كشور را تعطیل كرد سیاست داخلي ایران
 : نویسد كاتم در مورد موضع امریكا در قبال دولت مصدق چنین مي 29» .دیپلماتیك درگیر شده بود

كھ بسیاري از مقامھاي  آید ایاالت متحده در نخستین سال زمامداري مصدق و نیمة اول دورة حكومت وي چنین برمي از دیپلماسي«
امریكا با اعمال فشار فراوان بر بریتانیا مانع از مداخلھ نظامي آن كشور در  شد كھ گفتھ مي. اند ، موافق ناسیونالیستھا بوده امریكایي

، تمدید مھلت  مساعد امریكا نسبت بھ ایران ھاي سیاست از دیگر نشانھ.  شده و انگلستان را بھ مذاكره با مصدق تشویق كرده است ایران
  30» .میلیون دالر ساالنھ بود 23اجراي برنامھ اصل چھار با كمك  اقامت ھیئت نظامي امریكایي در ایران و

ّب و  ھا و ریشھ زمینھ بھ رغم ھمة محدودیتھا و. طلبیدند ھفدھم در راه بود و ھمة نیروھاي سیاسي غنیمت مي انتخابات مجلس ھاي تقل
 . در مجلس نماینده داشتند اعمال نفوذ، انتخابات بھ نحوي برگزار شد كھ ھمة نیروھا
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 : نویسد آبراھامیان مي

ملي ھمھ  در تھران كھ مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود، جبھھ. بیشتر كرسیھا را صاحب شد ، جبھھ ملي در شھرھاي بزرگ«
مصدق با پي ... تر بودند ، مخالفان موفق نواحي روستایي ھاي دیگر استانھا بویژه ولي در اكثر حوزه. دوازده كرسي را بھ دست آورد

شوندگان بھ حدنصاب  اكثریت قابل توجھ كرسیھاي استاني را بھ دست خواھند آورد، پس از اینكھ انتخاب ، بردن بھ اینكھ جناح مخالف
بودند و یا موضعي بسیار »  جبھة ملي«نفر، یا وابستة بھ  30،  نماینده 79از ...، انتخابات را متوقف كرد) نماینده 79(الزم رسیدند 
طلب و طرفدار انگلیس تقسیم  سلطنت بھ دو فراكسیون 31داران بودند،  نمایندة دیگر، كھ بیشتر از زمین 49... داشتند نزدیك با آن

  32.»شدند مي

 : نویسد نجاتي نیز مي

شانزدھم كھ با دربار بستگي داشتند، از  ھمھ مخالفان دولت در مجلس. انتخابات دوره ھفدھم برخالف انتظار دكتر مصدق بود نتیجھ«
مداخالت بعضي از مأمورین دولتي و ثروتمندان متنفذ «:  طي پیامي رادیویي گفت دكتر مصدق 33» .شھرستانھا انتخاب شده بودند

وي در «الوصف  مع 34» .كنند سابقھ انتخابات موجب گردید بعضي از انجمنھاي نظارت سوءاستفاده شھرستانھا و آزادي بي محلي در
  35» .روند، نماینده حقیقي ملت خواھند بود بھ مجلس مي عین حال اظھار اطمینان كرد كھ ھشتاد درصد نمایندگاني كھ

 53،  ھفدھم ھاي نمایندگان و رسمیت یافتن مجلس درگیریھاي فراوان در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامھ پس از دو ماه كشمكشھا و
  36. وزیري دكتر مصدق دادند نماینده حاضر رأي تمایل بھ ادامھ نخست 66نفر از 

  ، قیام سي تیر ، انتصاب قوام استعفاي مصدق

شاه ; بسپارد را ـ با ھمة اختیارات ـ بھ وي»  وزارت جنگ«اختیارات تام كرد و از شاه خواست كھ  مصدق از مجلس تقاضاي شش ماه
براي مردم «و حتي  37» ...وزیران كابینھ استعفا كرد ، مشاوران یا ، ھمكاران تیر بدون اطالع دوستان 25روز «نپذیرفت و مصدق 

ً مي«: كند ھمایون كاتوزیان با تأكید اضافھ مي 38» .یك پیام رادیویي نفرستاد بعد خبر  روز. خواستھ است نفس راحتي بكشد ظاھرا
خاطرات و «دكتر مصدق بعدھا در  39» .شدند زده ھمھ حیرت. وزیري اعالم گردید گیري مصدق و انتصاب قوام بھ نخست كناره

 : نویسد مي»  تألمات

داد و با مخالفت  كذایي را نمي السلطنھ آن اعالمیھ چنانچھ قوام.  كنم كھ راجع بھ استعفا خطاي بزرگي مرتكب شدم مي اكنون اعتراف«
اعالم رأي كند دولتین ایران و انگلیس روي این )  الھھ(قبل از اینكھ دادگاه  داد و شد و دولت خود را تشكیل مي صریح مردم مواجھ نمي

شد و زحمات  دولت انگلیس تمام مي گرفتند و كار بھ نفع اختالف در صالح دولتین نیست دعواي خود را از دیوان الھھ پس مي نظر كھ
  40» . رفت ھیئت نمایندگي ایران بھ ھدر مي

آبراھامیان در .  وارد شدن شاه بھ میدان جنگ: كرد اي را در جریان مبارزات ملت ایران وارد فرایند این مخالفت و استعفا، عامل تازه
 : نویسد تحلیل خود از این مسئلھ مي

،  وزیر در تعیین وزیر جنگ از حق قانوني نخست مصدق بناگاه با استفاده 1331تیر ماه  25، در  پس از پنج ماه كشمكشھاي پارلماني
با  وي بدون توجھ بھ نمایندگان و 41،  ھنگامي كھ شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذیرفت. كرد كشمكش را بھ یك بحران مھم ملي تبدیل

ً بھ مردم متوسل شد اي نوشتن استعفانامھ این موضوع اشاره كرده بود كھ چون بھ وزیر جنگ  مصدق در استعفانامة خود بھ. ، مستقیما
سیاستھایش  حضرت فرد مورد اعتماد و مجري دھد تا اعلي ، استعفا مي فرد مورد نظر را نپذیرفت مورد اعتمادي نیازمند بود و شاه ھم

دربار  42كرد،  بھ دلیل نقض قانون اساسي انتقاد مي وزیر آشكارا از شاه براي نخستین بار یك نخست. وزیري تعیین كند را بھ نخست
ً براي نمود، و جسارت مي مبارزة ملي محكوم مي را بھ دلیل مقاومت در برابر ملت مطرح  كرد تا مشكل قانون اساسي را مستقیما

  43. سازد

 26در . ، دچار اشتباھي بزرگ شدند بودن نھضت ملي و نفوذ رھبران آن ، در برآورد میزان جدّي شاه و نمایندگان ھوادارش در مجلس
تمایل داد و شاه نیز فرمان  رأي)  السلطنھ قوام(وزیري احمد قوام  ، بھ نخست» جبھة ملي«غیاب نمایندگان عضو  مجلس در 1331تیر 

مخاطب ساختھ بود كھ بھ دنبال حوادث آذربایجان »  جناب اشرف«را با لقب  ، قوام ، در این فرمان شاه. وزیري او را صادر كرد نخست
ً ـ پس ّحن و تندي صادر كرد قوام پس از دریافت فرمان. گرفتھ شده بود ـ عمال تن از زیردستان قوام بھ سفارت  دو«. ، اعالمیة شدیدالل

دیكتاتور عمل كند و بسیاري از مخالفانش را بھ زندان بیندازد و مجلس را منحل  انگلیس اطالع داده بودند كھ او خیال دارد مثل یك
واي بر حال «تعبیراتي چون  44. ، آنھا را تحریك كرد اعالمیة قوام حاكي از قصد او بود ولي بھ جاي ترساندن مخالفان» .سازد

این گونھ . راھي كھ در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومي را بر ھم زنند كساني كھ در اقدامات مصلحانة من اخالل نمایند و در
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دورة عصیان سپري شده است  كنم كھ بھ عموم اخطار مي«و یا » رو خواھند شد العمل از طرف من روبھ با شدیدترین عكس آشوبگران
 .  تر ساخت را خشمگین مردم 45،» و روز اطاعت از اوامر و نواھي حكومت رسیده است

، تھران را در ناآرامي و تظاھرات  جبھھ ملي در مجلس شورا با وي هللا كاشاني و فراكسیون خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آیت
ھماھنگي مردم در  وحدت و. اي رخ داد تیر بین مردم و قواي نظامي برخوردھاي پراكنده 26و از ھمان روز  آمیز فرو برد اعتراض

تیر یك روز  26روز . دیگري بر قھرمانیھاي مردم ایران افزود برابر دربار، كھ بازتابي از اتحاد رھبران مذھبي و سیاسي بود، برگ
از دولت دكتر مصدق  هللا كاشاني خطاب بھ ملت در مخالفت با قوام و حمایت شدیداللحن و قاطع آیت اعالمیھ ، پس از استعفاي مصدق

ّي در آن.  انتشار یافت در سرزمیني كھ : احمد قوام باید بداند: بارز بود، چنین آمده بود در این اعالمیھ كھ صالبت انقالبي و عزم مل
ً اختناق ، شانھ از زیر دیكتاتوري بیرون كشیده پس از سالھا رنج و تعب ، مردم رنجدیدة آن افكار و عقاید را اعالم و مردم  اند نباید رسما

ً . را بھ اعدام دستجمعي تھدید نماید  بر عموم برادران مسلمان الزم است كھ در این جھاد اكبر كمر ھمت بربندند و:  گویم مي من صراحتا
  46.  آوردن قدرت و سیطرة گذشتھ محال است ، بھ صاحبان سیاست استعمار ثابت كنند كھ تالش آنھا در بھ دست براي آخرین مرتبھ

 : نویسد ھمایون كاتوزیان مي

در برابر او پایداري بھ خرج  ، از او با جمالت تحقیرآمیز یاد كرد و از مردم خواست ضمن نشر و توزیع پاسخي بھ قوام كاشاني«
دھد بھ شرطي كھ با دولت وي  نیمي از پستھاي كابینھ را در اختیار او قرار مي قوام پیشنھاد سازش داد و بھ كاشاني پیغام داد. دھند

شاه وزیر دربار را با ھمان . خالي بازگشتند هللا دست رسانان او ـ دكتر علي امیني و حسن ارسنجاني ـ از نزد آیت اما پیام. كند ھمكاري
اگر « اي نگرفت و اوضاع را بدتر كرد، چون كاشاني از طریق عالء بھ شاه پیغام داد نتیجھ مأموریت نزد كاشاني فرستاد، اما او ھم

  47» .جلوداري شخص خودم متوجھ دربار خواھم كرد در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دھانھ تیز انقالب را با

و برادر  العاده كرد، ولي در واقع اشرف و علیرضا ـ خواھر از شاه تقاضاي اختیارات فوق»  امنیت براي اعاده«تیر قوام  28در روز 
ً زمام قدرت نظامي و انتظامي كشور را در اختیار گرفتھ بودند و«شاه ـ  كردند، سركوبي مردم را از  با فرامیني كھ صادر مي عمال

تانكھا  تھران در محاصرة نیروھاي نظامي و انتظامي و 1331تیر  30از اولین ساعات بامداد  48.»نیروھاي انتظامي خواستار بودند
ھاي خود را از روز  ھا و حجره ، كارگاھھا، مغازه بازاریان اصناف و. محابا بھ حركت درآمدند و زرھپوشھا قرار گرفت ولي مردم بي

آھن و  كاركنان راه ، كارمندان دولت. ، از بازار بھ سوي مجلس بھ راه افتادند بھ ھمراه دیگر مردم تیر 30پیش بستند و از صبح 
آموزان كلیة مدارس نیز  دانشجویان دانشگاه تھران و دانش. پیوستند رانندگان وسایل نقلیة عمومي دست از كار كشیده بھ تظاھركنندگان

جبھة «هللا كاشاني و  آیت پس از; ھمة نیروھا بھ قیام پیوستھ بودند.  گرفت و مقاومت ھر زمان بیشتر اوج مي بھ صف مردم درآمدند
نیز ـ ھرچند دیر، و در صبح ھمان »  حزب توده«اعتصاب دست زنند،  تیر بھ 30كھ از ھمة مردم خواستھ بودند تا در روز »  ملي

، بسیاري از  آن زمان مطابق نوشتھ نجاتي بھ نقل از مطبوعات. اعتصاب عمومي و راھپیمایي سراسري فرا خواند روز ـ مردم را بھ
بھ صفوف مردم پیوستھ بودند و با تجارب و آزمودگي كھ در زد و  بھ ابتكار خود«ھواداران حزب توده نیز پیش از فراخواني حزب و 

پیشاپیش گروھھاي سیاسي  حقیقت این است كھ مردم در 49» .داشتند، در نبرد با نیروھاي انتظامي شركت كردند خوردھاي خیاباني
  50. تبلور وحدت و ھماھنگي مردم و نیروھاي عمدة سیاسي بود تیر 30. كشیدند قرار داشتند و آنھا را بھ دنبال خویش مي

، فرماندھان نظامي  تیراندازي پس از پنج ساعت«. ، قریب پنج ساعت بھ طول انجامید ، در نیمھ راه مجلس مردم نبرد نیروھاي شاه با
دادند تا افراد بھ پادگانھا باز گردند و شھر را در اختیار تظاھركنندگان قرار  كھ از میزان وفاداري نیروھایشان نگران بودند دستور

ترین برخوردھا در چھار محلة شھر روي  خونین ، اعالم كرد كھ یك كمیتة پارلماني بررسي كنندة حوادث سي تیر، در آن ھنگام. دھند
; بودند بھ شدت با ارتش درگیر شده»  یاحسین«، عطاران و آھنگران ـ كھ مردم با فریاد  فروشان بازار بویژه بازار فرش:  داده است

و میدان بھارستان كھ از قدیم ;  مسیر دانشگاه تا مجلس; ھا آھن و كارخانھ تھران بویژه اطراف تأسیسات راه)  جنوب( مناطق كارگرنشین
،  كارگر، سھ راننده تظاھر كننده در تھران كشتھ شدند كھ از جملة آنھا چھار 29اعالم شد كھ  51» .بود آیي تظاھركنندگان محل گردھم

  52. آموز و یك آرایشگر بودند دانش ، یك خیاط، یك ، یك دستفروش دو صنعتگر، دو شاگرد مغازه

ّي   دورة دوم دولت مل

ً فرمان نخست ، زیر فشار قیام مردم شاه ھم.  و گریخت قوام استعفا كرد طرفداران قوام . صادر كرد وزیري دكتر مصدق را ، مجددا
در شب سي و یكم تیر ماه خبر اعالم رأي دیوان داوري الھھ مبني بر «. تیر را جشن گرفتند 30نشین شدند و مردم پیروزي قیام  خانھ

انیت مردم ایران را  رأي دادگاه در رسیدگي بھ شكایت دولت بریتانیا راجع بھ مسئلة نفت بھ تھران رسید و این عدم صالحیت آن ّ ، كھ حق
  53» .مردم را تكمیل كرد رساند، پیروزي در مبارزه با استعمار بھ ثبوت مي

در مجلس . وزیري دكتر مصدق رأي تمایل دادند نفر بھ نخست 61تیر،  30نماینده حاضر در جلسھ مجلس شوراي ملي پس از  63از 
  54. گردید وزیري توسط شاه صادر نفر رأي تمایل دادند و حكم نخست 33،  سناتور حاضر در جلسھ 41سنا نیز از 
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، مالي و اقتصادي  اصالح قوانین انتخاباتي:  برنامة او شامل. اي اصالحاتش را بھ مجلس معرفي كرد ماده 9، كابینة جدید و برنامة  وي
  55. بود ، و اصالح خدمات آموزشي و بھداشت و ارتباطات ، اصالح قوانین مطبوعاتي ، قضایي اداري ، اصالحات و پولي

مناقشات و اختالفاتي در درون نھضت ملي گردید ـ در  الیحھ اختیارات قانونگذاري شش ماھھ ـ كھ ھمان زمان و بعدھا موضوع
و  االرض بودن قوام مرداد ھمراه با طرح اعالم مفسدفي 12اقتدار دولت دكتر مصدق در جلسھ  تیر و افزایش 30فضاي بعد از 

 : نویسد ھمایون كاتوزیان مي 56. ، تصویب گردید مصادره اموال وي

جناب دكتر محمد مصدق « قدرت بھ. ماه الیحھ تفویض اختیارات از مجلس سنا و شورا گذشت و بھ توشیح شاه رسید بھ فاصلھ یك«
، نظام مالي و  انتخاباتي مجلس و انتخابات شھرداري تجدیدنظر نموده دولت اجازه یافت در قوانین. تفویض شده بود» نخست وزیر

بھداشت و آموزش و  ، كند، در دستگاه اداري و نظامي اصالحاتي صورت دھد و دامنھ اصالحات بھ دستگاه قضایي پولي را اصالح
و بھ دنبال بحثي داغ در (اختیارات را براي یك سال دیگر  ، تفویض بار دیگر مجلس 1331در دي ماه . پرورش ھمگاني كشانیده شود

  57» .نمود تمدید)  مجلس و خارج از آن

دار و مجالس سنا  ، اشراف زمین ، ارتش ھاي شدید علیھ شاه حملھ مصدق پیروزي خود را با«كند كھ بعد از سي تیر  آبراھامیان تأكید مي
كردند  معرفي مي»  جاسوسي مركز فساد، خیانت و«اي كھ دربار را  ھاي توده از ھر اقدامي علیھ روزنامھ... كرد و شوراي ملي دنبال

دخالت در سیاست متھم كرد و یك كمیتھ ویژة پارلماني را مأمور نمود  ، خود مصدق ھم دربار را بھ ، سرانجام در واقع. خودداري كرد
سرپرستي و ادارة نیروھاي مسلح  در گزارش این كمیتھ آمده بود كھ قانون اساسي. میان كابینھ و شاه را بررسي كند تا مسائل قانوني

 1320ھمة قدرت و اختیاراتي را كھ از شھریور  1332، شاه در اردیبھشت  ترتیب بدین.  را در صالحیت دولت قرار داده است نھ شاه
: نویسد اقدامات بعدي مصدق چنین مي ھمچنین وي در مورد 58» .آن جنگیده بود و دوباره بھ دست آورده بود، از دست داد بھ خاطر

، از  نفر از افسران ارتش 136... پانزده درصد از بودجھ نظامي را كاھش داد... مصدق با افسران ارتش ھم بھ شدت برخورد كرد«
، حكومت نظامي را علیھ  پستھاي مھم پانزده ژنرال را از ارتش بیرون كرد و با گماردن تني چند از افسران مورد اعتماد بھ جملھ

 با گذراندن قانوني از مجلس شوراي ملي مبني بر... مخالفان غیرنظامي نیز شدید بود حملھ علیھ... مخالفان سیاسي خود بھ كار برد
نمایندگان مخالف در مجلس شوراي ملي  ، ھنگامي كھ ھمچنین. ، آن را منحل كرد كاھش دوره مجلس سنا از چھار سال بھ دو سال

 مصدق در. ، مجلس ھفدھم را منحل كردند در واقع... بھ جبھھ ملي یكباره استعفا دادند جرئت مقاومت پیدا كردند، ھمھ نمایندگان وابستھ
زیرا بھ نظر او در . پرسي ملي شد ھمھ ، براي مشروع ساختن این انحالل ـ با پشتیباني حزب توده ـ خواستار برگزاري1332مرداد 

توانند در مورد قانون اظھارنظر  ، آنھا مي قوانین براي مردم است و نھ بر عكس چون... چنین مواردي تنھا مردم حق قضاوت داشتند
ً آشنا بھ قانون اساسي كھ آن مصدق. در صورت تمایل آن را تغییر دھند كنند و را با دقت و ظرافت بسیاري علیھ شاه  ، حقوقدان كامال

اشرافي آزادیخواھي كھ در گذشتھ روي . شد ، بھ نظریھ اراده عمومي متوسل مي قانون بھ كار برده بود، اكنون بدون توجھ بھ ھمان
سوادان را  كھ سلب حق رأي از بي طلب میانھ رویي اصالح. شد اغلب با طبقھ متوسط بود، اكنون بھ طبقات پائین متوسل مي سخنش

، صندوقھاي رأي  پرسي براي اطمینان از پیروزي در ھمھ. كرد ھا تالش مي توده توصیھ كرده بود اكنون براي جلب رضایت و تحریك
  59» .گوناگوني قرار داده شد)  جداگانھ(منفي در مكانھاي  مثبت و

  توطئة مشترك انگلیس و امریكا مرداد؛ 28كودتاي 

امریكا . كنند كھ وجود مصدق باعث سلطھ و استیالي كمونیستھا بر ایران خواھد شد انگلیسیھا، تالش داشتند امریكاییھا را ھم متقاعد
كردند موضوع  مصدق بود كھ پیشنھاد مي بھ»  ترومن«ـ »  چرچیل«، پیام مشترك  ھاي آن داد كھ از نمونھ ھماھنگیھایي نشان مي نیز

 المللي واگذار شود؛ كھ با مخالفت ایران و پافشاري انگلیس بر ادامة اقداماتش بین ، بھ حكمیت پرداخت و میزان غرامت بھ شركت نفت
، بھ روابط ایران و امریكا ھم  رابطھ با انگلیس قطع«. ھا ـ با انگلیس قطع كرد ، دولت ایران روابط خود را ـ در ھمة زمینھ علیھ ایران

تر انگلیس و  زمینھ را براي ھمكاري نزدیك 1952انتخابات ریاست جمھوري نوامبر  خواه در لطمھ زد و پیروزي حزب جمھوري
  60» .تر ساخت و اندیشة توسل بھ كودتاي نظامي را قوت بیشتري بخشید آماده امریكا

دكتر مظفر بقایي كرماني و برخي  این میان نقش كساني چون ایادي استعمار در بھ ھم زدن جبھة متحد ملت موفق شدند و در دربار و
 . هللا كاشاني بارزتر بود آیت اطرافیان مشكوك دكتر مصدق و ھمچنین برخي از اطرافیان

 ، آتش بھ مدیریت ، شاھد بھ مدیریت بقایي مطبوعاتي ھمچون فرمان بھ مدیریت شاھنده سازي ، و زمینھ با تمھیدات دشمنان نھضت ملي
ّحدان سابق پیمان شده بودند، ، كھ ھمگي در دشمني با مردم و نھضت ملي ھم میراشرافي و مانند آن ، رودرروي ھمدیگر قرار  مت

 ، شورش بھ بھ مدیریت خلیل ملكي ، نیروي سوم ، توفیق امروز بھ مدیریت دكتر فاطمي ھاي طرفدار دولت مانند باختر روزنامھ; گرفتند
حمایت از دولت دكتر مصدق بھ حمالت شدید  ، جبھھ آزادي و مطبوعات وابستھ بھ حزب توده نیز از موضع پورشیرازي مدیریت كریم

 زدند و آنان را ھمدست دربار و عامل انگلستان توصیف منتقدان و مخالفان دولت دست مي هللا كاشاني و سایر و تحریك كننده علیھ آیت
بر شدت   62اي كنار مطبوعات چپگرا و توده ، ھماھنگ و در مطبوعات طرفدار دولت 1332تا آنجا كھ از ابتداي بھار  61. كردند مي

 ، سردرگم و مأیوس شدند تا كودتاي اي از بدنة جامعھ بود كھ بخشھاي مھم و تعیین كننده افزودند و چنین حمالت خود بر مخالفان مي
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 . مرداد بھ ثمر رسد 28امریكایي ـ انگلیسي 

 28و  25( ، در دو مرحلھ كودتا، پس از فرار شاه از ایران. در اینجا نیاز بھ شرح داشتھ باشد تر از آن است كھ داستان كودتا معروف
هللا زاھدي با فرماني كھ از پیش نوشتھ شده  و فضل كرد و مرحلة نخستین آن شكست خورد ـ روي داد» پیشامد«ـ كھ در پي ھم ) مرداد

 . وزیري رسید بود، بھ نخست

  تحلیل كودتا، از زوایاي گوناگون

 ، از دیدگاھھاي متفاوت صورت نقش و میزان تأثیر برخي اشخاص و جریانھا در این واقعھ ھاي وقوع كودتا و ارزیابي تحلیل زمینھ
ً با جانبداري از یك جناح و مطلق شود تا ھمھ تقصیرھا متوجھ جناح  تالش مي انگاري مواضع و عملكرد آن پذیرفتھ است و معموال

 هللا كاشاني و جداشدگان جبھھ ملي گذارده و كساني اشتباھات و خیانتھا را بھ پاي آیت برخي با نگاه مصدق محوري ھمھ. دیگر شود
را زیر سؤال برده و آنان را مسئول  فكران وي ، نقش و عملكرد دكتر مصدق و ھم ، از ابتدا ماھیت نیز با نگاه كاشاني محوري

شوند و مقصران  ، انگلیس و امریكا طراح و برنده ماجرا برشمرده مي در ھر دو نگاه البتھ. شمارند سازي و موفقیت كودتا بر مي زمینھ
وقایع و اشخاص را سیاه و سفید ترسیم  بدیھي است كھ تحلیل یكسونگرانھ و افراطي آنان كھ. دھند نیز در اردوگاه آنان قرار مي را

 تواند بیانگر ھمھ ابعاد واقعھ كنند، نمي بارز و آشكار جناح مطلوب خویش عبور مي ، از قصورھا و تقصیرھاي كنند و با اغماض مي
اھداف و اغراض سیاسي و مسلكي و حزبي  بویژه آنكھ. گذارد باشد، و باب مناقشات و اختالفات را با حدّت و شدّت بیشتري باز مي

توان  در این مقال نمي. اند روز، كماكان با تعصب و حرارت احیأ شده و تداوم یافتھ باقیمانده از دوران نھضت ملي در نسبت با شرایط
پیچیدگیھا و ابھامات ناشي از .  نشست مرداد بھ داوري 28بایستھ نیست كھ نسبت بھ نگرشھاي متعارض موجود در باب كودتاي  و

 اي نزدیك بھ خاتمھ این سازد كھ شاید نتوان در آینده دامنھ مباحث را گسترده مي نگاریھاي مرامي و مسلكي و حزبي چنان تاریخ
ً علمي و.  اختالفات و جدلھا امید داشت اند خود را از دایره عالیق و  آكادمیك نیز نتوانستھ حتي تحقیقات و تحلیلھاي مدعي نگرش صرفا

در  تا آنجا كھ پژوھشگران خارجي نیز بستھ بھ موضع و وابستگیھاي سیاسي آشكار و نھان خویش. دلبستگیھاي پیشیني خارج سازند
 . اند این وادي قدم نھاده

ً مورد توافق از این رو تنھا مي و البتھ . را در زمینھ كودتا بھ عنوان مخرج مشترك دیدگاھھاي موجود ارائھ نمود توان كلیاتي تقریبا
ھاي  ، یا تركیبي از گونھ اي گونھ ، بھ این حق براي ھركس محفوظ است كھ مطابق عقاید و آرا و سالیق فكري و سیاسي خویش كماكان
 . ، گرایش داشتھ باشد ، در تحلیل موضوع مشابھ

ً اینكھ صرف آفرینان نھضت ملي شدن  درباره نقش»  ارزشي داوري«، طبیعي است كھ  نظر از چگونگي توصیف و تبیین وقایع مضافا
ً خارج از محل چون و چرا و مجادلھ داوري كننده»  نظام عقیدتي و ارزشي«با  ، امري است غیرقابل اجتناب و متناسب نفت  ، اساسا
ً مبادي و.  است غایات مواضع و عملكردھا در معرض سنجش  در این مورد، اختالف در جزئیات امور و وقایع اھمیتي ندارند و عمدتا

ّي منتھي گردد؛ قرار مي سپس مھم آن است كھ بنیادھاي نظري و بینشي این گونھ سنجشھا تا چھ میزان نزد  گیرند تا بھ حكمي كل
 . مقبول باشند ، مخاطب

انگیزي چون لوایح  منجر بھ كودتا بدون اشاره بھ موارد مناقشھ بندي مشتركي از رویدادھا و تحوالت ، جمع شناسي لیك از حیث پدیده
رھبر حزب »  اتلي كلمنت«دولت  1330آبان /1951ـ در اكتبر 1: توان بھ این شرح ارائھ داد ، مي ھفدھم اختیارات و انحالل مجلس

دخالت مستقیم در ایران مخالف «با » حزب كارگر« سران دولت. وزیري رسید بھ نخست»  وینستون چرچیل«كارگر، سقوط كرد و 
 بھ طور جدي» كار حزب محافظھ«طرح كودتا در دولت  63» .جویانھ حل نمایند ھاي آشتي راه بودند، و میل داشتند مشكل را از

 . گیري شد پي

دیدند و از ترس مردم ساكت بودند، بھ تشویق عوامل  خطر مي ، كھ منافع و موقعیت خود را در ـ بخشي از نخبگان حاكم در ایران2
 ً ترین  از مھم ـ در صفوف نھضت ملي تفرقھ و تشتت روي داد و برخي3. امیدوار شدند و بھ میدان آمدند انگلیس و امریكا تدریجا

ّي(رھبران درجة دوم نھضت  هللا  ، اختالفات بین دكتر مصدق و آیت در این میان. شدند از دولت جدا...) زاده و ، حائري ، بقایي مك
 . لطمة زیادي وارد كرد كاشاني ـ رھبران نھضت ملي ـ

ّتي بیش » خواه حزب جمھوري«روي كار آمدن  در انتخابات ریاست جمھوري امریكا و»  حزب دمكرات«ـ شكست 4 ، كھ بھ طور سن
در نزدیكي  كرد، بار عمل مي داران و كمپانیھاي بزرگ بھ شیوه مداخلھ آشكار و خشونت منافع سرمایھ در دفاع از»  حزب دمكرات«از 

  64. العاده مؤثر بود و ھماھنگي انگلیس و امریكا فوق

ن در بستر حربھ خطر كمونیزم با بھره ـ استفاده از5 َ دام ِ اشتباھات تاكتیكي دولت در قبال  گیري از تبلیغات سیاه و جنگ رواني شبكھ ب
یكي از عوامل مؤثر در شكست جنبش ملي »  حزب توده«در اینكھ  65.  توده گرانھ حزب نیروھاي چپ و اقدامات خائنانھ و دسیسھ
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ساختن افكار عمومي در امریكا این  ، براي نگران وزیر و وزیر امور خارجة انگلیس ، نخست چرچیل و ایدن;  تردیدي نیست ایران بود
. موجب نیرومندتر شدن حزب توده و توسعة نفوذ كمونیستھا در ایران خواھد شد ، كردند كھ ادامة زمامداري مصدق نظریھ را تبلیغ مي

دخالتھاي شركت نفت و بریتانیا را در  با این تفاوت كھ; كرد استفاده مي»  مترسك كمونیسم«نیز از حزب توده بھ عنوان  دكتر مصدق
در ھمان زمان با اقدامات كمیتھ  66.  دانست و گسترش نفوذ كمونیستھا مي ایران موجب فقر و فساد و عامل پیشرفت حزب توده

اي در افكار عمومي و  گسترده ، فضاي ضدكمونیستي شدید و عملیات عناصر ضدامریكایي بھ ریاست سناتور مك كارتي رسیدگي بھ
، فرصت مناسبي براي كارآمدي تبلیغات  با ماھھاي آخر نھضت ملي»  كارتیسم مك«در واقع تقارن . نخبگان امریكا ایجاد شده بود

  67. ، فراھم آورده بود مورد خطر كمونیزم در ایران انگلیسیھا در

 موضوع دیگري كھ در سقوط رژیم دكتر مصدق«: نویسد دكتر مصدق در قبال حزب توده چنین مي سپھر ذبیح در مورد سیاست دولت
سیاست مصدق نسبت بھ حزب توده و دولت  ابھام و تردید زیادي در...  مؤثر افتاد عبارت بود از طرز برخورد وي با حزب توده

ً ھیچ دكتر مصدق.  وجود داشت)  حامي حزب توده(شوروي  ایھا  اي بھ توده گونھ عالقھ یك سیاستمدار بورژوا ـ لیبرال بود، شخصا
، جانبداري  ایھا از قرارداد نفت شمال توده ، ھنگامي كھ از جملھ.  ایھا پرداخت ، بھ مبارزه با توده حتي در چند مورد در گذشتھ ، نداشت

بھ  گویي رسید كھ حكومت مصدق بھ ھیچ اقدام قاطعي براي پاسخ سیاستمداران ایراني چنین مي ، بھ نظر برخي از با این حال. كردند مي
بھ اوج خود رسید، در حالي كھ این  پرواضح است كھ قدرت حزب توده در دوران دكتر مصدق. طلبي حزب توده دست نزد مبارزه

، ارتش و قشر بزرگي از قضات دادگستري رخنھ كرد، بھ  كارمندان دولت حزب توده در.  رفت حزب ھنوز غیرقانوني بھ شمار مي
، از فعالیت  راستي سال بعد، شبكھ نظامیان حزب توده كشف شد، حتي رھبران بسیار دیرباور جبھھ ملي نیز، بھ طوري كھ وقتي یك

آمیزي براي قدرتمند نشان دادن حزب  امریكا، كوششھاي موفقیت انگلیسیھا، در جلب پشتیباني دولت 68» .حزب توده بھ وحشت افتادند
سازماندھي گروھھاي  ، نفوذ كردند؛ حتي موفق بھ عوامل آنھا، در شوراي رھبري حزب توده و دیگر نھادھاي آن. توده بھ عمل آوردند

،  ، بھ خصوص روحانیون و قشرھاي مذھبي ساختن مردم ایران بھ نام حزب توده شدند و براي ترساندن امریكاییھا و نگران»  بدلي«
 شبكھ وسیع گروھھا و تشكلھاي اجتماعي و كارگري حزب توده در كنار. ضدّ مذھبي واداشتند آنھا را بھ تظاھرات ضدّملي و

ساز علیھ نھضت ملي را بھ اجرا در  بحران آفرین و ، طرحھاي تشنج مطبوعات متعدد و تأثیرگذار وابستھ بھ آن با كارآیي و موفقیت
ً مخالف دولت دكتر مصدق دوگانھ البتھ حزب توده با ایفاي نقش. آوردند مي بھ  ، و پس از آن ، تا قبل از قیام سي تیر در موضع كامال

ً برعكس نقش. ظاھر شد ، مرور بھ عنوان مدافع و در ماھھاي آخر در قالب مؤتلف و متحد دولت دكتر مصدق آفریني افرادي مانند  دقیقا
تیر  سي كھ در دولت اول دكتر مصدق از حامیان و متحدان وي و جبھھ ملي بودند، اما از... مكي و ، آبادي ، شمس قنات ، زاھدي بقایي

 . بھ بعد در صف مخالفین قرار گرفتند و در كودتا مشاركت و یا سكوت كردند

ھا و عوامل موجود، در تضعیف توان  سایر زمینھ ھاي احزاب و مطبوعات موافق و مخالف دولت در كنار آفریني ـ تندرویھا و تشنج6
 ، حزب بار گروھھایي مانند حزب ملت ایران آمیز مطبوعات و اقدامات خشونت ادبیات تحریك.  جنبش ملي نقش بارز و آشكاري داشت

گاه مشكوك علیھ اقدامات مخالفین بویژه  ، سپس نیروي سوم و حتي حزب ایران كھ در اغلب مواقع در واكنشھاي نسنجیده و زحمتكشان
آفریني و ایجاد انفعال در بخشھاي وسیعي از مردم براي  جھت تداوم تنش ھاي فراواني ، بھانھ گرفت ، صورت مي حزب توده

 .  ساخت فراھم مي گران دسیسھ

مشكالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از عدم صدور نفت و  ـ بھ نتیجھ نرسیدن مذاكرات مربوط بھ نفت و الینحل ماندن آن و7
 و خودداري شوروي از پرداخت مطالبات ایران نیز از عوامل مؤثر در تضعیف نھضت ملي و مسدودسازي ذخایر ایران در انگلیس

 . شوند سازي كودتا محسوب مي زمینھ

، اشتباھات تاكتیكي و عدم قاطعیت در عملیات  اداري و نظامي توسط دولت ـ برخي خطاھاي بارز در انتصابھاي سیاسي و8
ساز كھ آینده  سرنوشت در آن سھ روز«بھ تعبیر نجاتي . نیز از اھمیت برخوردارند 32مرداد  28تا  25در خالل  ضدكودتاي دولت

... در انجام وظایف خطیري كھ بھ عھده داشتند غفلت كردند شد، مسئولین مملكت و رھبران احزاب سیاسي سیاسي ایران تعیین مي
ھاي علیھ  توطئھ ، كھ چند بار مردم شھر تھران«: نویسد مرداد چنین مي 28ھمو درباره روز  69» . رفت فرصتھاي گرانبھایي از دست

، شاھد تردید و  مرداد، بدون رھبر و فرمانده 28صبح روز  نھضت ملي را با قیام خود و پشتیباني از دولت مصدق خنثي كرده بودند،
پیروزي سریع . انگاري چند تن از فرماندھان نظامي و رؤساي سازمانھاي انتظامي بودند خیانت و سھل تزلزل رھبران نھضت ملي و

  70» .روزولت و سردمداران كودتا، باور كردني نبود مرداد نھ تنھا براي ملت ایران بلكھ براي كرمیت 28كودتاچیان در روز 

 : پانوشتھا

 . 8، ص  ش1357، 3 ، امیركبیر، چ زاده از دولت ساعد، تھران ، حائري ، بقایي ، استیضاح حسین مكي حسین ، ـ مكي1

 . 57، ص  ش1361،  ، ج ، چاپخش ، تھران هللا كاشاني آیت ، سخنرانیھا و پیامھاي اي از مكتوبات ، مجموعھ ، م دھنوي 2ـ

 28و كودتاي  ، غالمرضا، جنبش ملي شدن صنعت نفت نجاتي; 38ـ41، صص  ش1370، رسا،  ھا، تھران ناگفتھ ، ، مھدي ـ عراقي3
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 . 90، ص  ش1366، شركت انتشار،  ، تھران1332مرداد 

 . 90ص  ،... ـ جنبش ملي 4

، بھ 100ـ104، صص  ش1381،  مركز اسناد انقالب اسالمي ، ، تھران هللا، بیست سال تكاپوي اسالم شیعي در ایران ، روح ـ حسینیان 5
و  ، محمد، نقدي بر مصدق تركمان;  روحانیت و اسرار فاش نشده از نھضت ملي شدن صنعت نفت و 1329نقل از مطبوعات سال 

 . 45ـ65و  32و  28، صص  ش1371، رسا،  ، تھران نبرد قدرت

 . 101و  100، صص ... بیست سال; 28، ص ...ـ نقدي بر 6

 . 82ـ83، صص  ش1371،  ، مركز نشر دانشگاھي تھران ، ، ناصر، بحران دمكراسي در ایران ـ ایراني7

 . 112، ص  ش1363، 3، چ  ، الھام ، تھران روایتي كھ ناگفتھ ماند، ترجمھ حمید احمدي:  ، ایران ، محمدحسنین ـ ھیكل8

 . 184، ص  ضمائم ، ش1358نا،  ، بي ، تھران ، ترجمھ سیدمحمد اصفیاي ـ ھمو، ایران كوه آتشفشان9

ُ '، ش 16خواندنیھا، س ; 72ـ77ھا، صص  ـ ناگفتھ10 با توجھ بھ زمان انتشار خواندنیھا برخي مطالب خاطرات ). 9/8/1334 (17◌
،  او، تھران ھا و مبارزات و شھادت ، اندیشھ ، سیدمجتبي نواب صفوي ، سیدحسین نیت خوش;  شده است واحدي با ایھام و كنایھ ذكر

 . 51، ص  ش1360،  منشور برادري

،  ھمان ـ12» . ام زاده گفت من بھ نمایندگي از دكتر مصدق آمده حائري«واحدي آمده است كھ  در خاطرات. 72ھا، ص  ـ ناگفتھ 11
 . 304و ص  108ـ109، صص ... بیست سال. 72ـ75صص 

 . 75ـ77ھا، صص  ـ ناگفتھ13

، مركز اسناد انقالب  ، تھران2اسناد، ج  ، احمد، جمعیت فدائیان اسالم بھ روایت محمدي گل; 305ـ307، صص ... ـ بیست سال14
 . 666ـ669، صص 1382،  اسالمي

 . 421ـ 422، صص  ش1371،  ، نامك ، تھران1، ج  ، قلم و سیاست محمدعلي ، ـ سفري15

 . 422 ، ص ـ ھمان16

 . 112ـ113، صص ... روایتي:  ـ ایران17

 . 126، ص ... ـ جنبش ملي18

 . 82، ص ... ـ بحران دمكراسي19

 . 327، ص  ش1377،  ، ني ، تھران محمدي ـ فتاحي ، ترجمھ گل انقالب ، یرواند، ایران بین دو ـ آبراھامیان20

 . ـ ھمان جا21

براي كابینھ عال توسط مصدق نیز بھ كار »  محلل« تعبیر. 121، ص  ش1359،  ، سازمان كتاب ، تھران ـ تقریرات مصدق در زندان22
،  با وي كند در حالي كھ برخي دیگر با توجھ بھ ارتباطات جبھھ ملي وزیري سیدضیأ توصیف مي نخست رفتھ است اما وي آن را مقدمھ

 . 95و  87ھا، صص  ناگفتھ. دانند ساز حكومت مصدق مي آن را زمینھ

 . 445، ص  ، ج و سیاست ـ قلم23

 . 121، ص ... ـ تقریرات24
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 . 84 ، ص... ـ بحران دموكراسي25

 . 160ـ 161، صص ... ـ جنبش ملي26

 . 393، ص  بین دو انقالب ایران; 84، ص ... ـ بحران دموكراسي27

 . 85، ص ... ـ بحران دموكراسي28

 . 330، ص  انقالب ـ ایران بین دو29

 . 267، ص  ش1383، 3، كویر، چ  تھران ، ، ترجمھ احمد تدین ، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران ـ كاتم30

دار  زمین نمایندگان دوره ھفدھم را ذكر كرده است كھ طبق آن پانزده نفر از آنان مالك و مشاغل 1331خرداد  4ـ روزنامھ دنیا در 31
 . 585، ص 1، ج  بھ نقل از قلم و سیاست. اند بوده

 . 331ـ 332، صص  انقالب ـ ایران بین دو32

 . 219، ص ... ـ جنبش ملي33

 . 1331فروردین  1، مورخ  روزنامھ كیھان بھ نقل از. ـ ھمان جا34

 . ـ ھمان جا35

 . 606 ، ص ، ج ـ قلم و سیاست36

 . 233، ص  ش1371رسا،  ، ، تھران ، ترجمھ احمد تدین ، مصدق و نبرد قدرت ، ھمایون ـ كاتوزیان37

 . جا ـ ھمان38

 . جا ـ ھمان39

 . 259، ص  ش1381، 10، چ  ، علمي ، بھ كوشش ایرج افشار، تھران مصدق ـ خاطرات و تألمات40

ً  پست وزارت جنگ«كند كھ درخواست وي آن بوده كھ  در استعفاي خود خطاب بھ شاه تصریح مي ـ دكتر مصدق41 را فدوي شخصا
 . 222، ص ... بھ نقل از جنبش ملي. »دار شود عھده

 .  استعفانامھ مصدق ھیچ اشاره و یا استداللي بھ نقض قانون اساسي نشده است ـ در42

، پیشرفت كار در این موقع حساس  آمده چون در نتیجھ تجربیاتي كھ در دولت سابق بھ دست«. 333، ص  ایران بین دو انقالب ـ43
ً  ایجاب مي ، البتھ بھتر آن است  دار شود و این كار مورد تصویب شاھانھ واقع نشده ـ عھده كند كھ پست وزارت جنگ را فدوي ـ شخصا
ً مورد اعتماد باشد و بتواند منویّات شاھانھ را كھ دولت با وضع فعلي ممكن نیست . اجرا كند آینده را كسي تشكیل دھد كھ كامال

بھ نقل از جنبش» . ـ فدوي دكتر محمد مصدق 1331تیرماه  25. پیروزمندانھ خاتمھ دھد ، اي را كھ ملت ایران شروع كرده است مبارزه
 . 222، ص ... ملي

 . 87، ص ... ـ بحران دموكراسي44

 . 223، ص ... جنبش ملي; مطبوعات آن روز چاپ شد ـ این اعالمیھ در اكثر45

 . 225ـ226، صص ... ملي جنبش; 1331تیر  26ـ مطبوعات 46

Page 9 of 10

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\88.html



 . 234، ص  ـ مصدق و نبرد قدرت47

 . 26، ص  ش1367، 4، شباویز، چ  ، تھران و ھفت سال ، احمد، سي ـ سمیعي48

 . 227، ص ... ـ جنبش ملي49

 . 334، ص  ایران بین دو انقالب; 87ص :  ـ بحران دموكراسي50

 . 335، ص  انقالب ـ ایران بین دو51

 . 1332تیر  24جا، بھ نقل از تھران مصور،  ـ ھمان52

 . 27، ص  ھفت سال ـ سي و53

 . 646و  642، صص 1، ج  ـ قلم و سیاست54

 . 87، ص  دموكراسي ـ بحران55

 . 651، ص 1، ج  ـ قلم و سیاست56

 . 244 ، ص ـ مصدق و نبرد قدرت57

 . 336، ص  ـ ایران بین دو انقالب58

 . 336ـ3377، صص  ـ ھمان59

 . 88، ص ... بحران دموكراسي ـ60

ـ19، صص  ش1384،  ، تھران مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي مرداد، 28ـ بررسي نقش مطبوعات در بسترسازي كودتاي 61
 . 203ـ204، صص ... بیست سال; 111ـ115 و 99و  102و  44و  18

تیر حملھ بھ مصدق در  30بعد از «: نویسد وزیر، ریچارد كاتم مي قبال نخست اي در ـ در مورد تغییر موضع مطبوعات توده62
 . 280، ص ... بھ نقل از ناسیونالیسم در ایران» .حزب توده متوقف گردید ھاي نشریھ

 . 103، ص  ش1371،  ، فاختھ ، تھران ، ترجمھ فروزنده برلیان ، جیمز، شیر و عقاب بیل.ا ـ63

 . 164ـ 165، صص ... ـ بحران دموكراسي64

 . 178ـ186، صص  ش1382، 16، چ  ، اطالعات ، تھران2، ج  سلطنت پھلوي ، عبدهللا، ظھور و سقوط ـ شھبازي65

 . 175ـ176، صص ... ملي ـ جنبش66

 . 175ـ176، صص  ـ ھمان67

 . 207، ص  ش1381، 3، چ  ، عطایي ، تھران ، ترجمھ رفیعي مھرآبادي دوران مصدق ، سپھر، ایران در ـ ذبیح68

 . 415، ص ... جنبش ملي ـ69

  .439، ص  ـ ھمان70
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