
 

 تحلیلي بر نھضت ملي شدن نفت ایران 
 محمدجمال خلیلیان : پژوھشگر

 : چکیده
ازنمایندگان مجلس، تظاھرات  بعضي هللا كاشاني وھماھنگي آیت كلي عوض شد و مردم نیز باھدایت آرا اوضاع بھ با كشتھ شدن رزم

تصویب  درمجلس بھ 1329اسفند  29سرانجام، الیحھ ملي شدن نفت در . برپاكردند  واجتماعاتي در حمایت از ملي شدن صنعت نفت
 ... رسید

 نفت  شدن از نھضت ملي مروري برحوادث پنجاه سالھ قبل
. است1329ھاي مبارزات ملت ایران علیھ استعمار خارجي واستبداد داخلي، نھضت ملي شدن نفت در سال  یكي از صحنھ

 . كنیم واقعھ در ارتباط با مسالھ نفت را بیان مي ازاین تر، اجمالي از حوادث نیم قرن قبل بررسي و تحلیل عمیق براي

شكست در جنگھاي یازده سالھ خود با روسیھ تزاري و عقدقراردادھاي ننگین و  ایران، در عھد شاھان ناالیق قاجار، پس از دو مرحلھ
امتیازات مشابھ از سالطین  ویژه انگلستان براي گرفتن آور گلستان و تركمنچاي با آن كشور،صحنھ رقابت دولتھاي اروپایي بھ اسارت

موجب  منعقد كرد كھ بھ» ژولیوس رویتر بارون«در این میان،عجیبترین قرارداد، قراردادي بود كھ دولت ایران با . ناالیق قاجار گردید
مدت ھفتاد سال بھ یك  برداري واستفاده از كلیھ جنگلھا، نھرھا، معادن ذغال سنگ، آھن، مس،سرب، نفت و غیره، بھ آن، امتیاز بھره

) بود 16یعني سھم صاحب ثروت تقریبا . (خالص بود از منافع% 15برداري  شد و سھم ایران پس از بھره واگذار مي خارجي ركت
گذاران  ازسیاستمداران مشھور انگلستان و از پایھ»  لردكرزن«قرارداد، بھ حدي عجیب و باورنكردني بود كھ حتي  این

خارجي،حقیقتا عجیب  دست بھ واگذاري كلیھ منابع صنعتي یك مملكت«:نویسد استعماري آن كشور، در باره این قرارداد، چنین مي سیاست
 » .بود در تھران در ھیچ تاریخي تابھ این درجھ باال نرفتھ آید و حرارت انگلیس دوستي نظر مي و غریب بھ

شاه نوشتھ و اظھار داشتند كھ درطول  اي بھ ناصرالدین دربار، نامھ در مقابل چنین قراردادي رجال، جاھل و متملق وابستھ بھ
سرانجام، شاه  ولي با اعتراض و تظاھر مردم.! است ملت ایران برداشتھ نشده نفع دوھزاروپانصد سال تاریخ ایران، چنین قدم بزرگي بھ

حالت تعلیق  بھ» رویتر«بسزایي در عقد این قرارداد داشت عزل كند و عمال قرارداد مجبور شد صدراعظم، مشیرالدولھ را كھ نقش
 - 1901.(دست آورد سال بھ شصت مدت امتیاز نفت را بھ»  دارسي«موجب قرارداد  ننشست و بھ درآمد؛ البتھ استعمار انگلستان از پاي

قدرت رسانید و درصدد برآمد  رضاخان را بھ با مشاھده تزلزل،در اركان حكومتي سلسلھ قاجار و وضع آشفتھ ایران، انگلستان)م1961
استبداد و استعمار بود از سر راه بردارد، تادیگر،  غربي، تحت عنوان تجدد و تمدن، اسالم را كھ بزرگترین مانع تا با ترویج فرھنگ

اند  كھ انگلیسیھا او را بر سركار آورده كھ خودرضاخان درباره این جالب این. مقاومتي دربرابر استعمارگري آن كشور صورت نگیرد
نفري مشاورین خصوصي خود، بھ این دونكتھ اعتراف  وخواھان تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت جنوب ھستند، درحضور ھیات ھشت

روحیات نظامي، حرفھا  سردار سپھ از روي«: نویسد خاطراتش در این باره چنین مي آبادي، در كتاب حاج میرزا یحیي دولت. است كرده
كھ در خانھ دكتر محمدخان  ھاي مشاوره خصوصي زند؛ چنان كھ در یكي از جلسھ كنده مي را صریح و بھ اصطالح عوام، پوست

سركار آوردند اما وقتي آمدم، بھ وطنم  مثال مرا انگلیسیان: بھ میان آمد، او گفت پرستي، صحبت مصدق السلطنھ منعقد بود و ازوطن
خواھند، از جملھ، تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت  مي انگلیسیان چند مطلب از دولت ایران«: گوید و درجاي دیگر مي» ...خدمت كردم

 ) 1(» ...جنوب،معروف بھ امتیاز دارسي 

خود و مسلط شدن براوضاع، نقاب ازچھره  ھاي حكومت خوبي انجام داد؛ زیرا پس ازتحكیم پایھ خود را بھ رضاخان ماموریت
بود با  مراتب، بدتر از قرارداد اول شمسي قرارداد دیگري كھ بھ 1312 در سال»  دارسي«فریبانھ خود برگرفت و با لغو قرارداد  عوام

پس از »  دارسي«مطابق قرارداد) 1933قرارداد مشھور بھ قرارداد . (منعقد كرد زاده و چندنفر دیگر، با دولت انگلستان دستیاري تقي
رضا خان با انعقاد قرارداد  گرفت، ولي بھ ایران تعلق مي نفت كھ میلیونھا دالر قیمت داشت انقضاي مدت قرارداد، كلیھ تاسیسات شركت

سرانجام، باعوض شدن اوضاع و شرایط در . براین، سي و دو سال، بھ مدت قرارداد، افزود جدید، مانع از این امر گردید، عالوه
سالھاي حكومت رضاخان،  در طول. دست ارباب خود سرنگون شد رضاشاه، بھ 1320جنگ جھاني دوم، در شھریور

حجاب بانوان و شھیدكردن مردان بزرگي،  كشتارفجیع مسجدگوھرشاد و جلوگیري از ترویج و تعلیم احكام دین، كشف چون عامھایي قتل
كن كردن دین از قلوب  ھدف ریشھ ھمچون مدرس و بازگذاشتن دست افرادي ھمچون كسروي در كوبیدن اسالم وروحانیت، ھمگي بھ

در . پنداشت مسلمان، بیش از آن بود كھ انگلستان مي مردم ونابودي روحانیت صورت گرفت، ولي نفوذ دین در میان مردم
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دراین شرایط . اوج خود رسید بھاحساسات ضداستعماري مردم مسلمان  1320رغم تصورانگلستان، پس از شھریور  نتیجھ،علي
موجب آن، دولتھا از مذاكره درباره  تصویب رسانید كھ بھ جدید،مجلس دوره چھاردھم، بھ پیشنھاد دكتر مصدق طرحي را بھ

 . شدند سال حبس وانفصال ازخدمات دولتي محكوم مي تاھشت تخلف،بھ سھ بھ خارجیان منع شده ودرصورت امتیازنفت اعطاي

اي  ماده واحده1323آذر  12مطلبي كھ جاي سؤال و تحقیق بیشتر دارد این است كھ درھمان زمان، یكي از نمایندگان مجلس، در جلسھ 
طرح در مجلس  كھ این براي این. در ارتباط با امتیاز نفت جنوب گردید. م 1933را بھ مجلس پیشنھاد كرد و خواھان الغاء قرارداد

اي از نمایندگان را جلب كند، اما وقتي كھ طراح، طرح خودرا بھ دكتر مصدق ارائھ  عده بایست پیشنھاد كننده، موافقت مطرح شود، مي
 ) 2. (داد، وي از امضاي آن خودداري كرد

شركت  شوراي ملي ایران، امتیاز نفت جنوب را كھ در دوره استبداد، بھ مجلس... «: اي چنین بود متن آن ماده واحده، پس از ذكر مقدمھ
 ) 3(» .نماید موجب این قانون الغاء مي اند بھ بود و در موقع دیكتاتوري نیز آن راتمدید و تجدید نموده دارسي واگذار شده

روسیھ را در  دكتر مصدق در ممنوعیت دادن امتیاز جدید، عمال تالش دولت گرچھ تصویب طرح پیشنھادي: البتھ ممكن است گفتھ شود
رقیب دولت انگلستان، خنثي كرد ولي او ھنوز شرایط داخلي وخارجي را براي  عنوان بھ) 50 - 50باسھم (شمال  گرفتن امتیاز نفت

 . دید الغاي امتیاز نفت جنوب مناسب نمي

 سیر تحوالت قبل و بعد از ملي شدن نفت ایران 
پس از افشاگریھاي دكتر مصدق و بعضي دیگر از نمایندگان، درمجلس چھاردھم، حملھ بھ انگلستان، در داخل و خارج ازمجلس ادامھ 

بود؛ زیرا بااعتراف تقي زاده  1933ھاي قرارداد سال  منظور تحكیم پایھ بھ داشت و دولت انگلیس نیز در صدد تجدید قراردادنفت
در مجلس پانزدھم، مبني براین كھ در امضاي ) و یكي از امضاء كنندگان آن 1933وزیر دارایي زمان رضاخان ھنگام انعقادقرارداد (

است و نیز افشاي این مطلب كھ انعقاد و تصویب آن قرارداد، درشرایط خفقان و اختناق صورت  قرارداد مذكور، آلت دستي، بیش نبوده
چند روز قبل از حادثھ پانزدھم بھمن،  در ھمین زمان، یعني. بود اعتبار شده است، عمال این قرارداد درداخل و خارج از ایران، بي گرفتھ

اي ازنمایندگان طرح الغاء قرارداد را بھ مجلس تقدیم  شدید اللحني علیھ شركت نفت انگلیس صادر كرد و عده هللا كاشاني، اعالمیھ آیت
بھ شاه ) ساختگي یاواقعي(وتیراندازي  1327 بھمن15 نفع خودبود، حادثھ دولت انگلستان كھ در صدد تغییر اوضاع بھ نمودند، ولي

تغییر  نفع انگلستان شرایط بھ) ماند شد ویازنده مي شاه كشتھ مي چھ(بود كھ در ھر صورت،  ریزي شده نقشھ طوري طرح. وجود آورد رابھ
 . آزادي خواھان پرداختند رامستمسك قرارداده وبھ سركوبي امابا ناكام ماندن ترور شاه، مزدورانش این حادثھ. یابد

دفتري، فرماندار نظامي  وسیلھ سرتیپ متین آمیزي بھ هللا كاشاني، رھبر روحاني مبارزات سیاسي آن روز، شبانھ با وضع اھانت آیت
در این ) 4. (لبنان تبعید گردید آباد و سپس بھ كرمانشاه منتقل و از آن جا بھ االفالك در خرم تھران در منزلشان دستگیر و بھ قلعھ فلك

شاه واگذار  اختیار انحالل مجلس، بھ تشكیل شد و با تغییر قانون اساسي، بعضي اختیارات، از جملھ دوره، مجلس فرمایشي، مؤسسان
در اواخر دوره پانزدھم، بھ »  گلشائیان -گس  قرارداد الحاقي«اي موسوم بھ  طرح خائنانھ 1933كردن قرارداد  منظور قانوني گردید و بھ
با نطق طوالني حسین مكي و مقاومت معدودي از نمایندگان،بھ تصویب نرسید و دوره پانزدھم مجلس، بھ پایان  شد، ولي مجلس برده

دست رادمردي شجاع و  مبارزات پیگیر و شجاعانھ ملت ادامھ یافت و در این زمان،عبدالحسین ھژیر، وزیر دربار، بھ) 5. (رسید
 . قتل رسید نام سیدحسین امامي بھ از فدائیان اسالم، بھ مؤمن

بود توانست ھشت نفر از نمایندگان خود، ازجملھ، دكتر مصدق  موجودیت كرده تازگي اعالم در دوره شانزدھم مجلس، جبھھ ملي كھ بھ
هللا العظمي  كاشاني از طرف مردم تھران و تالش بعضي از علماي بزرگ،نظیر مرحوم آیت هللا با انتخاب آیت. را بھ مجلس بفرستد

كھ در میان آنان دكترمصدق و نمایندگان جبھھ ملي نیز (نظیر مردم تھران  با استقبال با شكوه و بي1329بروجردي، ایشان در خرداد 
هللا كاشاني، مبني براعتراض بھ تبعید غیرقانوني  دریكي از نخستین جلسات مجلس شانزدھم، پیام آیت) 6. (وطن بازگشتند بھ) بودند

وسیلھ دكتر مصدق  و قرارداد تحمیلي نفت، بھ) مجلس سناي سابق(مصوبات مجلس ساختگي مؤسسان  اعتباري خود و علل آن و بي
كند  بھ آن رفتار مي است و بھ ھر ترتیبي كھ بخواھد نسبت نفت ایران متعلق بھ ملت ایران... «: است درقسمتي از این پیام آمده. شد قرائت

تواند ملت ایران را از حقوق مسلمھ خود  ندارد و نمي و قراردادقانوني كھ با اكراه و اجبار تحمیل شود، ھیچ نوع ارزش قضایي
هللا كاشاني طي اعالمیھ مفصلي، كوشش در این راه  با عنوان شدن ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور، آیت) 7(» .كند محروم

هللا سیدمحمدتقي خونساري،بھاءالدین  پس از آن،علما ومجتھدین بزرگي، نظیرآیت. راتكلیف دیني و وطني ملت مسلمان اعالم كردند
استفتائات مردم، برلزوم ملي  ھایي و نیز در پاسخ بھ قمي و كلباسي با صدور اعالمیھ محالتي، عباسعلي شاھرودي، سید محمود روحاني

از این رو، انگیزه اصلي مردم درحمایت از این نھضت، معتقدات ) 8. (هللا كاشاني تاكید كردند كردن صنعت نفت و حمایت ازآیت
سیاسي، پس از بركناري ساعد و علي منصور، شاه براي مقابلھ بابیداري و یكپارچگي مردم، سپھبد  اما در صحنھ. مذھبي آنان بود

او باتالش فراوان، سعي كرد تا قرارداد . وزیري منصوب كرد آرا را كھ فردي دیكتاتور وحامي منافع انگلستان بود، بھ نخست رزم
تصویب برساند و در مجلس، صریحا بھ ملت ایران اھانت كرد و اداره صنعت عظیم نفت، بھ وسیلھ  را بھ»  گلشائیان -گس «الحاقي 
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قتل رسید و از صحنھ  توسط خلیل طھماسبي، عضوفدائیان اسالم، بھ1329اسفند16ایران را غیر ممكن دانست؛ ولي سرانجام، در
 . خارج شد سیاست

ازنمایندگان مجلس، تظاھرات  بعضي هللا كاشاني وھماھنگي آیت كلي عوض شد و مردم نیز باھدایت آرا اوضاع بھ با كشتھ شدن رزم
تصویب  درمجلس بھ 1329اسفند  29سرانجام، الیحھ ملي شدن نفت در . برپاكردند  واجتماعاتي در حمایت از ملي شدن صنعت نفت

 . رسید

 نخست وزیري دكتر مصدق 
در این ھنگام، . رسید ولي وي پس از مدت كوتاھي استعفا داد وزیري اعالء،وزیردربار وقت،بھ نخست آرا، حسین از قتل رزم پس

 . امامي، سركرده اكثریت مخالف جبھھ ملي، دكترمصدق، نخست وزیري را برعھده گرفت باپیشنھاد جمال

در این میان،سرلشكر . تعدادي از آنھا در كابینھ قبلي نیز شركت داشتند جا اعضاي كابینھ دكتر مصدق است كھ مسالھ مھم در این
عنوان وزیر امور  عنوان وزیر كشور و باقر كاظمي،بھ مرداد ونقشي اساسي وتعیین كننده در آن داشت، بھ 28زاھدي،كھ لودر كودتاي 

 . ھاي سابق و دردروه رضاخان نیز ھمین سمت را برعھده داشت، معرفي شدند خارجھ كھ در یكي از كابینھ

موافقم بادكترمصدق ولي بااین وزراي  من... «: گفت چنین 1330اردیبھشت  ازنمایندگان مجلس، درجلسھ دوازده كابینھ،یكي بعدازمعرفي
من باوزیر ... ماازدكترمصدق انتظار نداشتیم وزیر فراماسون و قزاق بیاورد. فراماسون و قزاق كھ در این كابینھ ھست مخالفم

 ) 9(»  كشوري كھ نظامي باشد مخالفم، با دیكتاتوري مخالفم

این مطلب را . اي نیز نكرد توصیھ گونھ اش،كامال بازگذاشت وھیچ اعضاء كابینھ كاشاني، دست دكترمصدق را درانتخاب هللا آیت
كاشاني،  هللا آیت) 1331تا مرداد  1330اردیبھشت (در این دوره) 10. (اي قبل از معرفي كابینھ اعالم نمود اطالعیھ طي

با مشكالت و كارشكني ھاي داخلي و خارجي، تظاھرات  خود رااز دولت دكترمصدق اعالم داشت و براي مقابلھ بارھاحمایت
مذھبي، بین  اي كھ درصدد ایجاد اختالفات ھاي عده ھا و توطئھ كاشاني، نقشھ هللا ھاي آیت با پیام ھا و اعالمیھ. شد وسخنراني ھایي برپا مي

انگلستان، دولت  شیعھ و سني و یا با پیشنھاد اخراج زنان از ادارات، درصدد اخالل و آشوب بودند، خنثي شد؛ حتي وقتي كھ
اگر این كارصورت گیرد، حكم : با شجاعت، خطاب بھ خبرنگاران خارجي فرمودند دكترمصدق را تھدیدبھ حملھ نظامي كرد، ایشان

هللا  بودند، آیت اعتصاب كرده گران داخلي و خارجي اي ھا و دیگر توطئھ با تحریك توده زماني كھ كاركنان صنعت نفت. دھم جھاد مي
انتشار اوراق قرضھ ملي دست زد،  ھمكاري و اتحاد دعوت كردند و ھنگامي كھ دكتر مصدق بھ ھایي آنھا را بھ كاشاني با اعالمیھ

 ) 11. (هللا كاشاني خرید آنھا ویاري دولت را یك امر واجب شرعي، اعالم كرد آیت

 تیر و بازگشت دكتر مصدق بھ قدرت 30قیام 
بدون 1331تیر  25باشاه در مورد تصدي سمت وزارت جنگ، در  خاطر اختالف  در شرایط حساس آن دوران، دكتر مصدق، بھ

شاه بالفاصلھ، قوام السلطنھ راكھ فردي مورد . استعفاي خود را تسلیم شاه كرد هللا كاشاني و دیگر ھمرزمانش مشورت وحتي اطالع آیت
كاشاني مردم را بھ  هللا آیت. بود، برسركار آورد و او نیز شروع بھ ارعاب و تھدید مردم كرد كاران عالم سیاست اعتماد دربار و ازكھنھ

كند وشخصا كفن پوشیده؛  مبارزه دعوت كرد و در مصاحبھ با خبرنگاران، سوگند یاد كرد كھ اگر قوام بركنار نشود، اعالم جھاد مي
 ) 12. (مردم را ھمراھي خواھدكرد

منزل ایشان  كاشاني بھ هللا پیشنھاداتي درباره معرفي وزاري مورد اعتماد آیت در ھمین زمان، دو بار، دكتر امیني از طرف قوام براي
 ) 13. (وزیر باشد تواند نخست كس نمي با بودن دكترمصدق، ھیچ: رفت؛ ولي ایشان در جواب او گفتند

جواب  ایشان با تندي. هللا كاشاني فرستاد تیر ماه بھ منزل آیت 28با احساس خطر، حسین عالء، وزیر دربار را در  از طرف دیگر، شاه
ایشان . آمد ومبارزه را متوجھ دربار خواھم كرد اگر مصدق برسركار برنگردد شخصا بھ خیابان خواھم: دادند كھ بھ شاه بگویید

، را كھ از طرف قوام،پیشنھادانتخاب 41و  40السلطنة در آن زمان ووزیر كشاورزي در سالھاي  ارسنجاني، معاون سیاسي قوام حتي
اگر تا فردا مصدق بر سركاربرنگردد، «: اي بھ وزیر دربار نوشتند بود، باتندي رد كردند وضمن نامھ ایشان داده شش وزیر رابھ

 ) 14(» .طرف دربار، رھبري خواھم كرد شخصا مبارزه را بھ

بھ بركناري قوام تن داده و مصدق با سربلندي، با در اختیار  هللا كاشاني، شاه تیر، بھ رھبري آیت30سرانجام، با قیام ملت در 
 . وزیري بازگشت سمت وزارت دفاع بھ پست نخست گرفتن
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 ) 1332تا مرداد  1331مرداد (عملكرد دكتر مصدق و آغاز جدایي ھا و اختالفات 
سرلشكر .قدرت، سرلشكر احمد وثوق رابھ عنوان معاون وزارت دفاع، یعني معاون خود، برگزید بھ دكتر مصدق پس از بازگشت 

تیر دركاروانسراي سنگي و 30فرمانده ژاندارمري، دستور شلیك بھ كفن پوشان قیام  وثوق كسي بود كھ چند روز قبل از آن، بھ عنوان
ازجملھ .) ابقاءگردید مقام مرداد در ھمین 28او پس از كودتاي . (بود ھمچنین كفن پوشان كرمانشاه، ھمدان وقزوین را صادر كرده

 . انتظامي منصوب گردید، سرتیپ متین دفتري بود مھم از واحدھاي بھ فرماندھي یكي كساني كھ

هللا كاشاني وارد منزل شده وایشان را باخشونت و اھانت  فرماندار نظامي تھران بود؛ شبانھ ازطریق بام خانھ آیت 1327او كھ در سال 
بر .) شاه اعالم كرد قبل از دیگران وفاداري خود را بھ 1332مرداد  28این واحد نظامي، بعد از كودتاي . (بود دستگیر و تبعید كرده

ایران و انگلیس، وي نقش فعالي  انگلستان، یعني از خانھ ریچارد سدان، مدیرعامل شركت نفت دست آمده از النھ جاسوسي طبق اسناد بھ
او داماد دكترمصدق بود و در زمان سلطنت رضاخان، ) 15. (است در برقراركردن رابطھ باانگلستان و جاسوسي براي آنان داشتھ

ایراني، بھ ھنگام مسافرت بھ شوراي امنیت قرار  رغم این سوابق، دكتر مصدق او را از اعضاي ھیات علي. رسید وزیري مقام نخست بھ
 . سایر اعضاي ھیات نیز بھ جایي نرسید داد و اعتراض

سمت معاون  است وازطرف دكتر مصدق بھ كرده شركت نفت جاسوسي مي موجب اسناد خانھ سدان، سالھا براي از دیگر افرادي كھ بھ
وزارت دارایي و  انتصابات و انتصاب بعضي دیگر، نظیر دكتر اخوي بھ سمت این.وزارت كارمنصوب شد، دكترشاپوربختیار بود

بھ این انتصابات  اي خصوصي، نسبت ایشان طي نامھ.كاشاني قرارگرفت هللا آیت شھردار تھران، مورداعتراض هللا امیني بھ سمت نصرت
حادثھ و عاملین كشتار مردم، نھ تنھا  شد اعتراض كردند؛ چرا كھ مسببین آن تیر محسوب مي30 كھ عمال پایمال كردن خون شھداي قیام

 . بعضي از آنھا نظیر سرلشكر وثوق، ترفیع درجھ یافتند بھ مجازات نرسیدند بلكھ

. كردند بدگویي ھا مي در این میان، بعضي از اطرافیان غرب زده دكتر مصدق كھ باروحانیت میانھ خوشي نداشتند نزد او از وحانیت
در امور سیاسي  هللا كاشاني نوشت و از ایشان خواست كھ از ھرگونھ دخالت آیت نامھ تندي بھ 1331دكتر مصدق نیز در ششم مرداد 

دكتر مصدق پس از روي كار آمدن مجدد، روش جدایي دین ازسیاست را كھ  واقعیت این بود كھ) 16. (كشور خودداري كنند
اسالم، : از سیاست جدا نیست بودند كھ در اسالم، دین هللا كاشاني بارھاگفتھ السلطنة نیز برآن تاكید داشت پیشھ خودساخت؛ ولي آیت قوام

امورمسلمین است كھ خود یك وظیفھ مشخص دیني  معناي رسیدگي بھ بھ با تشكیالت كلیسایي فرق دارد و مشاركت روحانیون در سیاست
اش، كھ  قوام و رئیس تبلیغات او در حكومت چھار روزه گواه یادداشتھاي سیاسي ارسنجاني، معاون سیاسي دكترمصدق بھ) 17. (است

تعقیب و  او براي لغو قانون. كار برد السلطنة و استخالص وي بھ منتشر گردید، تمام قدرت خود را براي حمایت ازقوام 1335 در سال
بود، قانوني  رسیده بھ تصویب مجلس 31مرداد  12االرض ومصادره اموال او كھ در تاریخ  السلطنة بھ عنوان مفسد في مجازات قوام
 ) 18. (برد كھ ھدف او این بود كھ قانون قبلي را لغو كند بھ مجلس»  اجازه تعقیب قوام«تحت عنوان 

 دكتر مصدق و رابطھ با آمریكا 
، را رسما با آمریكامنعقد كرد و بھ »اداره اصل چھار«نام  جاسوسي آمریكا بھ وزیري، قرارداد تاسیس النھ دكتر مصدق در زمان نخست

بزرگ خویش را در  ھاي و یكي از خانھ. شؤون مالي و كشاورزي ایران مداخلھ كنند جاسوسان آمریكا رسما امكان داد كھ در تمام
تیرماه  5او درنامھ خودبھ ترومن در. تومان بھ النھ جاسوسي آمریكا اجاره داد 3500 بھ مبلغ ماھیانھ) كاخ سابق(خیابان فلسطین 

بزرگ وارجمندآمریكااز  ایران و آمریكا ھمواره روابط دوستانھ برقرار بوده و ملت اینكھ بین ملتین نظربھ...«:نویسد مي 1330
این معني است الزم  نیك نھاد،دردو جنگ اخیربھترین گواه شده وفداكاریھاي آن ملت طرفداران جدي آزادي و حاكمیت ملل شناختھ

خصوصادولت دوست  اخیر مستحضر سازم و یقین دارم كھ دولتھاي آزاد جھان دانستم كھ خاطر آن حضرت را از جریانات
یك ماه  شد كھ نوشتھ مي این نامھ در حالي) 19(» بھ آمال ملي ایران خودداري نخواھند كرد از معاضدت ماآمریكادراین موضوع مھم

بود قرائت  هللا كاشاني درپیامي،كھ دراجتماع مردم، در رابطھ با اعتراض بھ مداخالت بیگانگان دربھارستان تشكیل شده ازآن،آیت قبل
بیدارشده و بھ حقوق خود آشنا گردیده، تا اساس  فضل الھي از خواب غفلت ملت مسلمان ایران اكنون بھ...«:بودند گردید، چنین آورده

وعموما تنفر خود را از مداخالت استقالل شكنانھ انگلسیھا  سیاسي و اقتصادي خود را مستقر نكند، از پاي نخواھد نشست استقالل كامل
 ) 20. (»رساند وآمریكاییھابھ سمع عالمیان مي

دكتر مصدق در مسافرت خود بھ آمریكا چھل و دو روز درآن كشور اقامت كرد و پس از بازگشت در قسمتي از گزارش سفرخود 
روزھا  اوبعضي. گي، معاون وزارت خارج آمریكا، در تماس بودم ژرژمك در واشنگتن مدت بیست و پنج روز با آقاي... «: چنین گفت

بیست و پنج روز مثل یك برادر  گي با من در این مدت كنده عرض كنم كھ آقاي ژرژمك بنده صاف وپوست... آمد دیدن من مي دوبار بھ
و روابط حسنھ دكتر مصدق با  است الزم بھ ذكراست كھ شخص مذكور، مامور شركتھاي نفتي آمریكا بوده) 21(» ...صمیمي بود

او با پذیرش ) 22. (گرفت ساعتھ صورت مي ھندرسن، سفیر كبیر آمریكا، مالقاتھاي ھفت بین او و لویي آمریكاییھا آن چنان بود كھ گاھي
داشت و امور اقتصادي ما بیش از پیش در قبضھ آنان  ارتش ایران را تحت تسلط مستشاران آمریكایي نگھ»  آلن -جم«و تمدید قرارداد 
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سیاسي ایران  خود، راجع بھ وضعیت 1331فروردین ماه  لویي ھندرسن، سفیر آمریكا در ایران، در گزارش) 23. (قرارگرفت
الملل براي حل  بین دكتر مصدق چھ در مورد قبول شرایط بانك«: نویسد مقامات وزارت خارجھ و دستگاھھاي جاسوسي آمریكامي براي

است، ولي  خرج داده و با نظرات آمریكاییھاروي موافق داشتھ بھ ایران و آمریكا حسن نیت مسالھ نفت ایران و چھ درباره قرارداد نظامي
است واین عامل مزاحم كھ مانع تسلیم ایران  نفع آمریكا شده مزاحم مداخلھ كرده كھ مانع حل قضیھ بھ در این جریانات فقط یك عامل

بعد از ترومن، آیزنھاور رئیس ) 24(» ...است هللا كاشاني باشد آیت الملل وادامھ ھمكاري بین ایران و آمریكا مي نظرات بانك بین بھ
سابق و دولت انگلستان،  كھ در اثر اقدامات ركت اكنون«: جمھور آمریكا شد ودكتر مصدق در قسمتي از نامھ خود بھ او چنین نوشت

الملل نیز ممكن است عواقب  ادامھ این وضع از نظر بین است كھ ملت ایران دربرابر مشكالت اقتصادي و سیاسي بزرگي قرار گرفتھ
منظور جبران غفلت امروز  نشود شاید اقداماتي كھ فردا بھ باشد واگر دراین موقع كمك مؤثر و فوري بھ این مملكت داشتھ خطیري

ملت ایران امیداوار است كھ با مساعدت وھمراھي دولت آمریكا موانعي كھ در راه فروش نفت ایران ... آید خیلي دیر باشد  عمل بھ
مقدور نیست كمكھاي اقتصادي مؤثري بفرمایند تا ایرن بتوانداز  ایجادشده برطرف شود و چنانچھ رفع موانع مزبور براي آن دولت

نفتي ایران  اعتماد بیش از حد دكترمصدق بھ آمریكاییھا در حالي كھ آنھا درصدد تصاحب منابع) 25(» ...سایر منابع خود استفاده نماید
وزیري  كھ نخست جاي تعجب است. دور از انتظار بود) 26(كاري چون مصدق  آلود بودند از سیاستمداركھنھ و گرفتن ماھي از آب گل

چنین دست تكدي دراز  جمھور آمریكا این ملي شدن نفت معرفي كردند در مقابل رئیس صورت قھرمان ملي و رھبر نھضت كھ او را بھ
 . بشمرد كھ تنھا راه نجات كشور را كمك آمریكا بداند خود را آن چنان ضعیف كند و حكومت

 مرداد و عوامل شكست نھضت  28ھاي كودتاي  زمینھ
خود رابا واگذاري اختیارات  وزیري بارھا ضمن نطقھایي در مجلس، مخالفت نخست با اینكھ دكتر مصدق قبل از رسیدن بھ مقام -1

ازمجلس تقاضاي اختیارات  1331دانست در تیر ماه  كرده و آن را مخالف قانون اساسي مي قانونگذاري بھ یكي از وزرا یا دولت اعالم
عنوان اختالف با شاه بر سرگرفتن  مدت شش ماه را نمودكھ مجلس، در آن موقع با این تقاضا موافقت نكرد و او تحت قانونگذاري بھ

این اختیارات را از  1331مرداد  21قدرت رسیدن مجدددر  تیرماه استعفاء كرد، ولي سرانجام پس از بھ25پست وزارت جنگ در 
كاشاني كھ رئیس مجلس  هللا در آن موقع، آیت.مجلس گرفت وبراي باردوم در دي ماه ھمان سال تقاضاي تمدید این اختیارات را كرد

متمم  28، 27، 7قانون اساسي و اصول  27، 24،25، 13، 11اي بھ مجلس الیحھ مزبور را ناقض اصول  شوراي ملي بودندطي نامھ
 . ضامن بقاي دموكراسي و آزادي ملت دفاع كردند عنوان شدت با این امر مخالفت كردند و از اصل تفكیك قوا بھ آن دانستھ و بھ

السلطنة از اعدام و مصادره اموال، باحمایت دكتر  و نجات قوام 1331تیرماه  30عدم دستگیري و مجازات مسببین كشتار مردم در  -2
این انتصابات وكوتاھیھا در مجازات جنایتكاران، مردم انقالبي را از مجاھدت وجانفشاني در راه . مصدق كھ قبال بدان اشاره شد

اي عمل كرد كھ  هللا كاشاني را درپي داشت، ولي دكترمصدق بھ گونھ ویژه آیت بھ روحانیت كرد و اعتراض جامعھ نھضت دلسرد مي
عنوان مثال،  بھ. مجاھد نسبت دھند ترین ناسزاھا و تھمتھا را بھ آن روحاني خوار دولت، زشت جیره ھاي عوامل حزب توده و روزنامھ

دانستند،  حساب شده دربار و عوامل خارجي مي با خروج شاه از كشور مخالفت كرد، زیرا آن را توطئھ 1331وقتي كھ ایشان در اسفند،
میزان  ذكر است كھ دكتر مصدق باخروج شاه موافق بود و حتي مخارج سفر او را بھ الزم بھ. سازش با دربار متھم كردند ایشان را بھ

 ) 27. (ھزاردالر تامین كرد ده

بھ او پنجاه  قانونگذاري را از مجلس گرفت و با این كھ در دادن این اختیارات دكتر مصدق با این كھ براي بار دوم، اختیارات ویژه -3
بود،  بودند و انتخابات این دوره از مجلس در زمان خود دكترمصدق انجام گرفتھ داده نفر از ھشتاد نماینده مجلس آن دوره، راي مثبت

روند، نماینده  بھ مجلس مي از نمایندگاني كھ % 80بااین حال، اطمینان كامل دارم كھ «: گفت پس از برگزاري انتخابات، درباره آن
 ) 28. (كنند صالح مملكت كاري نمي خواھند بود و جزبھ حقیقي ملت

اي از  باوجود ھمھ این مسایل، اوبراي از بین بردن مصونیت پارلماني نمایندگان مخالف، در صددانحالل مجلس برآمد؛ زیرا عده
دكترمصدق .استیضاح دولت رامطرح كردند كردند و چند نفر از آنان طرح سكوت نمي خالفكاریھاي دولت نمایندگان مجلس در مقابل

كند و باعذرھاي گوناگون از حضور درمجلس و جواب، خودداري كرد و سرانجام با  در كار دولت كارشكني مي مدعي شدكھ مجلس
 . مجلس را منحل كرد 1332مرداد  12و غریب در  رفراندمي عجیب

مجلس براي افشاي  نام اجراء درآمد چرا كھ دیگر، سنگري بھ مرداد تنھا شانزده روز پس ازانحالل مجلس بھ 28جالب این كھ كودتاي 
كودتا بھ سركردگي سرلشكر  اش براي اجراي نقشھ شاه و حامیان داخلي و خارجي و دست ھاي دشمنان وجود نداشت ھا و توطئھ نقشھ

 . زاھدي باز بود

رسیم كھ استعمارانگلستان با  مرداد، بھ این نتیجھ مي 28نخست وزیري مجدد دكترمصدق تا كودتاي  ماھھ، بین بامطالعھ حوادث سیزده
شكست كشاندن  جاسوسي این كشور، تنھا راه غلبھ بر نھضت ملي مردم ایران و بھ ھمكاري ظاھر و پنھان مقامات آمریكایي و دستگاه

هللا كاشاني بود، تشخیص  آیت مذھبي آن -آن را جدا كردن مردم و دولت دكتر مصدق ازروحانیت مبارز، كھ پرچمدار مبارزات سیاسي 
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براي ایجاد اختالف و بدبیني در میان این دو قشر، بھ اجراء درآمد و در این راه از عوامل حزب توده  ھاي وسیعي از این رو نقشھ. داد
اي كھ بعد از كنار  دكتر مصدق نیز بھ عمق فاجعھ.خود، حداكثر استفاده را بردند و چپ گرایان تاروشنفكران غرب زده وابستھ بھ

ھاي مردمي را با  كردكھ دولت او براي ھمیشھ، حمایت توده روحاني مجاھد، پیش خواھد آمد پي نبرد و ھمواره فكر مي گذاشتن آن
هللا كاشاني مقدمات كودتا را مشاھده كرد و توطئھ دربار  آیت وقتي كھ. دنبال خود دارد بھ 1331تیر  اتحاد و ھمبستگي سي آن
سفیر » ھندرسن«و ) عامل سیا در تھران(»  شوراتسكف«سركردگي سرلشكر زاھدي و ھماھنگي آمریكا و انگلیس باھدایت ژنرال  بھ

آمیزي  تلخ و شكوه سرنگوني دكتر مصدق محرز دید، یك روز قبل از كودتا با لحن كبیر آمریكا و دیگر عوامل مزدور داخلي را جھت
 : است درقسمتي از این نامھ آمده. وي اطالع داد اي بھ كردحتمي بودن وقوع كودتا را طي نامھ اش حكایت مي كھ از خاطر رنجیده

شما،  رغم غرض ورزیھا وبوق وكرناي تبلیغات شخصي است و علي این خادم اسالم باالترازاحساسات براي صالح دین وملت...«
ازتجربیات . دولت جنابعالي است كھ خودتان بھ بقاي آن مایل نیستید دانید كھ ھم و غمم در نگھداري خودتان بھتر از ھركس مي

ام تیر كذایي یك بار دیگر ملت را تنھاگذاشتھ و قھرمانانھ  خواھید مانند سي كھ مي است اخیر،برمن مسلم ھاي كارآمدن قوام ولجبازي روي
خارج كردیدوحاال ھمان طوركھ  الحیل بالطایف بودم نگاه داشتھ كنترل تحت نظروقابل زاھدي را كھ من با زحمت در مجلس. »بروید

 . اصطالح، كودتاست واضح بوده،در صددبھ

نیست كھ ھمان  ام تیر عقب نشیني كنید و بھ ظاھر قھرمان زمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح اگر نقشھ شما نیست كھ مانند سي
ھندرسن ھم گوشزد كردم كھ آمریكا ما را در گرفتن نفت ازانگلیس ھا كمك كرد و حاال  طور كھ در آخرین مالقاتم بھ شما گفتم و بھ

خواھید كنار بروید این  خواھد بھ دست جنابعالي این ثروتھا را بھ چنگ آورد و اگرواقعا با دیپلماسي نمي مي صورت ملي و دنیاپسندي بھ
از وقوع حتمي یك  بھ خودم  تان نسبت خصوصي نامھ من سندي درتاریخ ملت ایران خواھد بود كھ من شما را با وجود ھمھ بدي ھاي

 . »ھیچ گونھ عذر موجھي نباشد زاھدي كھ مطابق با نقشھ خود شماست آگاه كردم كھ فردا جاي كودتا بھ وسیلھ

حضرت آقا  مرداد، مرقومھ 27«: كاشاني ارسال كرد هللا زیر را خدمت آیت اقدامات فوري و پیشگیرانھ جواب جاي بھ متاسفانھ دكترمصدق
 ) 29. (مستظھر بھ پشتیباني ملت ایران ھستم والسالم بھ وسیلھ آقاحسن آقاسالمي زیارت شد، اینجانب

یكي از عوامل دیگري كھ در شكست نھضت ملي مؤثر بود،سیاست مماشات  بریم كھ با توجھ بھ جواب دكتر مصدق، بھ این نكتھ پي مي
ودیگري در اوایل اسفند  1331یكي در شھریور (مثال، سرلشكر زاھدي دو نوبت  بھ عنوان. گران بود و سازش در مقابل توطئھ

ولي ھر بار با وساطت ) 30(بختیاري براي شورش، دستگیر  اتھام شركت در طرح كودتاعلیھ دولت مصدق وكمك بھ ایل بھ) 1331
بھ او انتقاد كرده و  از شیفتگان دكتر مصدق نسبت بھ حدي در سرنگوني دولت او مؤثر بود كھ حتي یكي سیاست این. بود دربار آزاد شده

 : نویسد مي

قاطعیت و  با پیروي از سیاست ھمیشگي خود كھ مبني بر عدم... داشت  كھ دكتر مصدق از فعالیت پشت پرده اطالع كافي باوجود این
حادثھ را درك نكرد حاضر نشد كھ حتي بنابر درخواست و اصراربعضي از یاران  مماشات بود، حتي پس از شروع كودتا، تا عمق
كھ شاه بر سرقدرت و دكتر مصدق  ام تیر با این بینیم، كھ در سي از این رو مي) 31. (صدیقش با اعالم رادیویي از مردم استمدادبطلبد

مرداد  28قدرت بازگشت ولي در  مردم با ھدایت روحانیت، شاه را بھ زانو درآورد و مصدق بھ بود، اما وحدت و یكپارچگي بركنار شده
بعد از وقوع كودتا و روي كار آمدن  پیوست وقوع با این كھ شاه فراري بود ومصدق با سمت وزارت دفاع بر سرقدرت بود، كودتا بھ

 . سرلشكر زاھدي، وقتي كھ دولت مذاكره را با دولت انگلستان آغاز كرد

آمیز آن روز و بي اعتباري مصوبات مجلس ھیجدھم وقراردادھاي  بھ وضع اختناق برخاستھ و نسبت كاشاني بھ مبارزه با حكومت هللا آیت
اي كھ در رابطھ با عقد قرارداد با كنسرسیوم صادر كردندصریحا بھ  دراعالمیھ. اي نوشتند باكنسرسیوم، بھ سازمان ملل نامھ نفت

ایشان حتي پس از  بینیم كھ مبارزات بنابراین مي) 32. (سیاستھاي آمریكا و ھمكاري و تجدید رابطھ بادولت انگلستان حملھ كردند
مرداد علیھ دولت زاھدي ومذاكرات او با آمریكا و انگلستان جھت عقد قراردادھاي نفتي ومحوآثارنھضت ملي كردن نفت  28كودتاي 

برد   رابرھم زند نام بیندازد ونظم خواھدجنجال راه اي كھ مي زاھدي ازایشان بھ عنوان شخص مجھول الھویھ سخنگوي دولت. ادامھ داشت
آن عالم مجاھد،ایشان راتاآستانھ اعدام  با دستگیري وزنداني كردن سپس. فرزندجوانش، سیدمصطفي رامسموم كرد اي شده وبانقشھ حساب

 ) 33. (یافتند نمي سره، نبودازآن مھلكھ،نجات بروجردي، قدس هللا العظمي آیت پیش بردند واگرایستادگي جامعھ روحانیت،بھ ویژه

نفع خوداستفاده كرده  و مراجع و روحانیون مورد اعتماد و عالقھ مردم بھ كرداز وجھھ علماي دین  البتھ دربار شاه در ھرزمان سعي مي
بدون اطالع قبلي  مرداد، سرلشكر زاھدي 28بینیم كھ بعد از كودتاي  دلیل مي بھ ھمین. دار كند و یا حداقل، حیثیت آنھا را لكھ

هللا كاشاني از او  كاشاني رفتھ وسوگند یاد كرد كھ راه مصدق را در مسالھ نفت ادامھ دھد و آیت هللا طورناگھاني بھ منزل آیت وبھ
بھ محض  ولي... و.خود، دستورآزادي افراد دستگیر شده را صادر كند و مطبوعات نیز آزاد باشند خواستند كھ براي اثبات صداقت

كردند و شاه در آخرین  مخالفت واثبات سرسپردگي زاھدي بھ آمریكاو انگلستان، ایشان مخالفت و مبارزه خود را با دولت او شروع
آمد، ولي ایشان از او روي  عالم مجاھد، بدون اطالع قبلي، بھ عنوان عیادت بھ منزل ایشان لحظات عمر ایشان براي بدنام كردن آن

 ) 34. (گردانده و با او صحبتي نكردند
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 » درسھا و عبرتھا«گیري  نتیجھ
دیگر  از آنجا كھ یكي از نیرنگھاي قدیمي استعمار، در مقابلھ بانھضت ھاي انقالبي و مردمي، این است كھ وقتي متوجھ شود كھ

خود رادرصفوف  نیست،عوامل عوامل مزدور وشناختھ شده داخلي ساختھ بایستد و دیگر كاري از دست تواند رو در روي ملت نمي
ھاي  انقالب را ازدورن تھي كرده و بھ سوي اھداف وخواستھ تا رفتھ رفتھ جازده ھاي ملي و دلسوز محرومین انقالبیون، بھ عنوان چھره

سركردگي آمریكا در  نزدیك بود استعمار غرب بھ 57ایران درسال  شكوھمند اسالمي از این رو، وقتي كھ پیروزي انقالب. خود بكشاند
داشتن شاه بر  بھ عنوان مثال، براي جلوگیري از پیروزي انقالب ونگھ. قبیل برآمد ھایي از این صدد علم كردن و جازدن چھره

بر سر كار آوردند، در حالي كھ او از زمان دكتر مصدق و قبل  ملي، مبارز ودلسوز ملت عنوان یك چھره سرقدرت، شاھپوربختیار رابھ
در آن زمان، النھ جاسوسي  از خانھ ریچارد سدان كھ 1330است و اسناد آن در سال  كرده مي سابق نفت جاسوسي از آن براي شركت

او كسي بود كھ قبل از روي كار آمدن و زماني كھ ھنوز عضو جبھھ ملي بود خطاب بھ سپھبد . بود انگلستان نام گرفت، كشف شده
شود كرد، ما براي این كھ بتوانیم رھبري جنبش را از  خمیني پیش افتاده است و فعال كاري نمي«: گوید مي مقدم، رئیس ساواك چنین

المقدور، دوش بھ دوش خمیني حركت كنیم و  باید منتظر فرصت و زمان باشیم، اما تا آن موعد نرسیده ما بایدحتي  اختیار او خارج كنیم
 ) 35(» .این خواست ھمھ ماست. مستقال عمل كنیم پس از آن درفرصت مناسب او را كنار زنیم و خود ما آن توانایي را پیدا كنیم كھ

دوران  بارھا در طي) سره قدس(بینیم رھبر كبیر انقالب و بنیانگذارجمھوري اسالمي حضرت امام خمیني و ھم از این روست كھ مي
انقالب اسالمي و  صحبت فرمودند كھ در یكي از آن سخنان، عامل مھم پیروزي حیاتشان، درباره عوامل پیروزي انقالب اسالمي ایران

ماندن نھضت ملي شدن نفت  تداوم آن را اسالمي بودن نھضت و فداكاري وجانفشاني براي مكتب ذكر كردند و عامل شكست و ناتمام
ما اسالم را : فرمودند كرده و مي ایشان بارھا ملي گرایي را نكوھش) 36. (گرایي بیان فرمودند در دوران دكتر مصدق را تكیھ برملي

توانیم تحمل كنیم بھ این كھ ھر كس، ھر  خوردیم، مانمي ماچقدر سیلي از این ملیت... ایم و خورده گرایي سیلي خواھیم و از ملي مي
خواھد كھ ملي  خواھد كھ ملي باشد، من دلم مي دلم مي خواھد كھ حاال دمكرات باشد، من خواھد، خیر، من دلم مي مي جوري دلش

ملي،  از عوامل مھم شكست نھضت) 37... (خواھیم  غیر اسالم را نمي خواھیم ایم، ما اسالم را مي ما از اینھا ضربھ دیده» واسالمي باشد
در آن عصر این است كھ ھیچ یك از رجال سیاسي ومذھبي، مبارزه خود را متوجھ دربار و شخص شاه كھ عامل فسادو توطئھ و 

باره چنین گفت كھ آنان یا آن دید وسیع سیاسي و گسترده رانداشتند و یا شرایط  شاید بتوان دراین. وابستگي كشور بھ اجانب بود نكرد
در قسمتي از سخنان خود، در ) سره قدس(در این زمینھ رھبر كبیرانقالب امام خمیني. دیدند نمي اجتماعي را مناسب براي چنین اقدامي

ھم داشت، او براي مملكت  قدرت دست دكتر مصدق آمد لیكن اشتباھات... «: نفت فرمودند شدن باره دوران نھضت ملي
اش نكرد كھ تمام  خفھ) شاه(دستش آمد این را  یكي از اشتباھات او این بود كھ آنوقتي كھ قدرت ھم داشت خدمت كند لكن اشتباه خواست مي

آن وقت این . او بود و این ھمھ این ارزش را نداشت بلكھ ارتش دست او بود ھمھ قدرتھا دست براي او كاري نداشت این. كند قضیھ را
... شد و غفلت دیگر این كھ مجلس را ایشان منحل كرد غفلت آدم قدرتمندي باشد، مثل بعد كھ شد، آن وقت ضعیف بود لكن طور نبود كھ

)38 ( 

 :منبع
 معرفت 

و  343، ص )1363دفتر انتشارات اسالمي، : قم(، 4حیات یحیي،ج : از السلطنة،بھ نقل آیت، چھره حقیقي مصدق شھید سید حسن -1
328  

  200-192و  43ھمان، ص  -3و  2

دارالفكر،:قم(گروھي از ھواداران نھضت اسالمي ایران واروپا، روحانیت واسرار فاش نشده ازنھضت ملي شدن صنعت نفت،  -4
  72،ص )1358

  1328، تیرماه، 37خواندنیھا، شماره  -5

  1329خردادماه،  21روزنامھ اطالعات،  -6

  80نشده، پیشین، ص  روحانیت واسرار فاش -7
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  1330فروردین 9؛1329؛اسفند 27و 26و 24و 23و 17اطالعات، روزنامھ -8

  1330اردیبشھت  22روز یكشنبھ  143مذاكرات مجلس، جلسھ  -9

  122و 25-21روحانیت واسرار فاش نشده،پیشین،ص  -12و 11و 10

  64و ص  283،ص 284سیدحسن آیت، پیشین، ص  -16و 15و  14و  13

  1330خرداد  15و  1329اسفند  26روزنامھ اطالعات،  -17

  80و  79و  67شھید سید حسن آیت، پیشین، ص  -19و  18

  124روحانیت واسرار فاش نشده، پیشین، ص  -20

  70و  69شھید سید حسن آیت، پیشین، ص  -24و 23و 22و 21

اسفند 23و 13و 1331اسفند 19روزنامھ اطالعات، -2764 ، ص)1357امیركبیر،:تھران(مھدي بھار، میراث خواراستعمار، -26و 25
1331  

  215و  81سیدحسن آیت، پیشین، ص  -29و  28

  51-40و ص  187؛ ص 220نشده،پیشین، ص  روحانیت واسرار فاش -30

  689و 658 ، ص)1362ققنوس،:تھران(است، آینده جامي،گذشتھ چراغ راه -32و31

  51-40وص  187روحانیت واسرار فاش نشده،پیشین، ص  -35و 34و 33

 . ایران ،صداي جمھوري اسالمي1372/آبان/17،)ره(امام خمیني -36

  36 ، ص3؛ ج 256، ص )1361وزارت ارشاد اسالمي، : تھران(، 12، صحیفھ نور، ج )ره(امام خمیني-38و 37

 / ایران و آمریكا/ مرداد 28كودتاي / 1329اسفند  29/ مصدق، محمد/ تاریخ ایران/ نھضت ملي شدن صنعت نفت: كلیدواژه ھا

 نفت  شدن از نھضت ملي مروري برحوادث پنجاه سالھ قبل
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