






به نام خداوند شعر و سخن 
نخستین سخن در همه انجمن  

دیــروز همــان امــروزی اســت کــه گذشــت و امــروز همــان فردایــی اســت کــه انتظــارش را می کشــیدی و فــردا همــان 
دیــروز و امروز هایــی اســت کــه خــوب یــا بــد می گــذرد ، مهــم چگونــه گذشــتن دیــروز ، امــروز و فردا هــای ماســت. 
بیــش از ۶ دهــه از کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ می گــذرد ، شــاید در نــگاه اول ســخن گفتــن از ایــن حــوادث تاریخــی 
تکــراری و خســته کننــده بــه نظــر آیــد ، ولــی مگــر نــه اینکــه گفتــه می شــود تاریــخ هــر پدیــده ای بخشــی از هویــت 
آن پدیــده اســت ، پــس مگــر می شــود بــدون شــناخت تاریــخ یــک پدیــده ، بــه شــناخت کاملــی از آن دســت یافــت؟ 
آنچــه در اینجــا مســلم اســت ، ایــن اســت کــه ایــران و ایرانــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و تاریــخ ایــران 
ــناخت و  ــی ش ــه چگونگ ــان ب ــران و ایرانی ــده ای ــز آین ــتا نی ــن راس ــی اســت و در همی ــک ایران ــت ی بخشــی از هوی
ــن  ــری بی ــاب ناپذی ــای اجتن ــت پیوند ه ــوان گف ــن می ت ــد، بســتگی دارد. بنابرای ــخ خــود دارن ــا تاری ــه ب ارتباطــی ک

حــوادث هــر کشــوری وجــود دارد کــه ســازنده هویــت مــردم آن ســرزمین اســت. 
بنابرایــن آنچــه در کودتــای ۲۸ مــرداد رخ داد ، بخــش مهمــی از حــوادث دیــروز تاریــخ کشــورمان اســت کــه امتــداد 

آن هــا تــا بــه امــروز کشــیده شــده و شــاید تــا بعدهــا نیــز ادامــه یابــد. 
راه آینــده، راه ســاختن اســت. بــا حــرف زدن و خیــال بافتــن هــم چیــزی ســاخته نمــی شــود؛ فاصلــه ی میان ســاختن 
و باختــن هــم یــک خواســتن اســت . ببینیــم کجــا هســتیم و می خواهیــم بــه کجــا برویــم و ادامــه وضــع کنونــی بــه 
چــه می انجامــد و اگــر در طلــب توســعه هســتیم، تردیــد نکنیــم کــه آن را جــز بــا خــرد پیــش بیــن و آینــده ســاز 
نمی تــوان ســاخت ، پــس بیاییــد تاریخ مــان را مــروری دوبــاره کنیــم تــا بینیــم کجــای مســیر ایســتاده ایــم و بــرای 

رســیدن بــه فردایــی بهتــر چگونــه بایــد گام برداریــم. 
بــا ســام خدمــت همراهــان همیشــگی، بــه لطــف و عنایــت خداونــد متعــال و تمامــی دوســتان و نویســندگان عزیــز 

توانســتیم ویــژه نامــه ی ۲۸ مــرداد را بــرای شــما آمــاده ســازیم و از ایــن اتفــاق بســیار خرســندیم. 
ــی  ــی تجربگ ــای ب ــه پ ــوان ب ــه میت ــت ک ــراه اس ــادی هم ــتی های زی ــم و کاس ــکات و ک ــا مش ــر کاری ب ــروع ه ش
گذاشــت. بنــده بــا ایــن شــماره از ویــژه نامــه دیــد نــو،  فعالیــت خــود را بــه عنــوان ســردبیر نشــریه آغــاز کــرده و 
امیــدوارم بــا انتقــادات و پیشــنهادات ســازنده شــما ، روز بــه روز بــر تجربــه ی خویــش بیافزایــم و در پیشــبرد هر چــه 

بهتــر ایــن نشــریه گامــی موثــر بــردارم. 
ــال تشــکر و  ــد ، کم ــی کر ده ان ــا را همراه ــوده و م ــا ب ــی م ــواره موجــب دلگرم ــه هم ــانی ک ــام کس ــان از تم در پای

ــی را دارم .  قدردان

در کــف مــن مشــعل توفیــق نــه       ره بــه نهــان خانــه تحقیــق نــه 
شــمع زبانـــم  ســخن افـــروز ســاز         شــام من از صبح سخن روز ساز 
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مصدق ، از حقیقت تا واقعیت

بــی شــک هــر آنکــس کــه تاریــخ ایــران 
معاصــر را مطالعــه کــرده باشــد بــا نــام دکتــر 

ــت. ــته اس ــورد داش ــدق برخ ــد مص محم
دکتــر محمــد مصــدق رهبــری جریانــی را 
ــخ  برعهــده داشــت کــه بخــش مهمــی از تاری

ایــران معاصــر را در بــر می گیــرد.
مشــی دموکراســی خواهــی در او از همــان 
ــود. ــی ب ــس متجل ــورش در مجل ــل حض اوای

ــان انتقــال ســلطنت از قاجــار  ــاً در جری خاصت
ــوی. ــه پهل ب

ــی  ــه موجــب باق ــن شــاخصی ک ــا اصلی تری ام
مانــدن نــام وی در تاریــخ گشــته اســت مربوط 
ــی  ــه دوران نخســت وزیــری اش؛دوران اســت ب
کــه او در برهه هایــی می بایســت در چنــد 

ــرد. ــارزه می ک ــه مب جبه
ــه  ــک جبه ــلطنت، ی ــر س ــه در براب ــک جبه ی
در برابــر اســتعمار انگلیــس و یــک جبهــه 
ــات سیاســی داخــل  ــر بعضــی از جریان در براب

ــوده. ــزب ت ــر ح ــور نظی کش
قطعــاً صــدارت در کنــار مقابلــه بــا ایــن 
ــن  ــس ای ــود و نف ــر کســی نب ــات کار ه جریان
در  مصــدق  فــراوان  تبحــر  بیانگــر  افعــال 

سیاســت ورزی عملــی بــود.
ــده  ــل ش ــی نق ــناد تاریخ ــه در اس ــان ک آنچن
ــر  ــددی در براب ــوارد متع ــدق در م ــر مص دکت
ایــن جریانــات پیــروز بــود و فقــط چنــد 

ــد. ــقوط وی ش ــب س ــتباه موج اش
کــه  وقتــی   ۱۳۳0 اردیبهشــت  هفتــم 

ــگان  ــید هم ــری رس ــت وزی ــه نخس ــدق ب مص
می دانســتند کــه او در اولیــن فرصــت بــه 
ســراغ مســئله نفــت خواهــد رفت.کمــا اینکــه 

اینــکار را نیــز انجــام داد.
حضــورش  آغازیــن  روز هــای  همــان  در 
ــه خوزســتان  ــه ب ــرد ک ــور ک ــه ای را مام کمیت
ــی انگلیســی  ــع نفــت را از کمپان رفتــه و صنای
ــت  ــش دول ــدام واکن ــن اق ــد. ای ــل بگیرن تحوی
انگلســتان را در بــر داشــت و تهدیــد کــرد کــه 
تمــام تکنســین های خــود را از منطقــه نفتــی 
ــران در  ــروش نفــت ای ــع ف ــرده و مان خــارج ک
بازار هــای جهانــی خواهــد شــد. از طرفــی 
دولــت بریتانیــا ۲ اقدام دیگــر را در برابــر اصرار 
مصــدق بــر ملــی کــردن نفــت انجــام داد؛ اول 
ــود را در  ــی خ ــای نظام ــور نیرو ه ــه حض آنک
خلیــج فــارس تقویــت نمــود و ناوگان هایــی را 
بــه آنجــا اعــزام کــرد. دوم بــر علیــه ایــران در 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل اقامــه دعــوای 
ــن مســائل بیانگــر آن اســت  ــد ای نمــود. برآین
کــه دکتــر مصــدق تــا اواخــر پاییــز ۱۳۳0 در 
ــل  ــک دخی ــار دیپلماتی ــام عی ــرد تم ــک نب ی

ــود. شــده ب
ــه  ــری ب ــت واف ــه و هم ــدق عاق ــر مص دکت
تضعیــف ســلطنت و انگلوفیل هــای داخلــی 
ــا  ــت آنه ــه موقعی ــن ک ــرای ای ــذا ب ــت ل داش
ــتانه  ــد در آس ــف نمای ــتر تضعی ــه بیش را هرچ
ــه ای  ــک الیح ــم ی ــس هفده ــات مجل انتخاب
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــات ب ــرای اصــاح انتخاب را ب
ــا در مجلــس  ــب نشــد ام ــه تصوی داد کــه البت
هفدهــم وضعیــت نســبتا مناســبی را داشــت.

دوران  مهــم  حــوادث  از  دیگــر  یکــی 

نخســت وزیری مصــدق کشــمکش بــا شــاه بــر 
ســر پســت وزارت جنــگ بود.مصــدق بخاطــر 
ــط  ــرش توس ــورد نظ ــخص م ــد ش ــدم تایی ع
شــاه بــدون هماهنگــی بــا نماینــدگان مجلــس 
و متحدیــن اصلــی خــود یعنــی فدائیان اســام 

ــتعفا داد. اس
ایــن اقــدام یــک شــیوه جدیــد در ســپهر 
ــای  ــابقه ی حمایت ه ــود. س ــران ب ــی ای سیاس
سیاســی  جریانــات  بعضــی  از  مردمــی 
در  امــا  مشــروطه  دوران  بــه  بازمی گشــت 
ــه  ــراض ب ــردم در اعت ــروطیت م ــان مش جری
سیاســت مداران حاکــم قیــام کــرده بودنــد 
ولــی در جریــان قیــام ۳0 تیــر، مــردم در 
حمایــت از دولــت بــه خیابان هــا آمــده بودنــد. 
ــرای  ــودن را ب ــی ب ــه مردم ــوان وج ــذا میت ل
دولــت دوم دکتــر مصــدق قائــل شــد. وجهــی 

ــت. ــابقه ای نداش ــل از آن س ــا قب ــه ت ک
ــی  ــه تغییرات ــه رفت ــر رفت ــد از ۳0 تی ــا بع ام
ــون و  ــه قان ــه ب ــدم توج ــدق رخ داد. ع در مص
ــت  ــه سیاس ــس و روی آوردن ب ــات مجل مصوب
ــد از  ــه بع ــت ک ــی اس ــه نکات ــی از جمل خیابان
ــد  ــدق پدی ــخصیت مص ــر در ش ــام ۳0 تی قی
آمــد. شــاید بتــوان متوســل شــدن بــه مــردم 
را از او پذیرفــت امــا بــی توجهــی بــه قانــون آن 
هــم از یــک حقوقــدان برجســته ای  همچــون 

ــود. ــب ب ــا عجی ــر محمــد مصــدق واقع دکت
ــار  ــور در اختی ــی کش ــرداد ۱۳۳۲ تمام در م
ــدرت  ــران خــارج شــد و ق ــود. شــاه از ای وی ب
تمامــا در اختیــار وی بــود امــا در عــرض چنــد 
ــا ۲5  ــردن کودت ــی ک ــت. خنث روز ورق برگش
مــرداد ۱۳۳۲ شــاید بــه نوعــی مصــدق را 
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بــا فدایییــان اســام و بــی مهــری نســبت بــه  مغــرور تــر از همیشــه کــرده بــود. اختافاتــش 

ــنتی  ــی و س ــف مذهب ــد طی ــب ش ــان موج آن
ــذا مصــدق در  ــد ل ــت نکنن ــر از وی حمای دیگ
ایــن برهــه، مهم تریــن حامیــان خــود را از 

ــود. ــت داده ب دس
ــا  ــردم از کودت ــی م ــرداد وقت در آســتانه ۲۸ م
مطلــع شــدند در حمایــت از مصــدق بــه 
ــیار  ــدا بس ــم ابت ــدق ه ــد مص ــا آمدن خیابان ه
خشــنود بــود از ایــن حمایــت مردمــی امــا بعــد 
از جلســه ای سرنوشــت ســاز بــا ســفیر آمریــکا 
کــه قــول داده بــود در صــورت برقــراری 
دوبــاره نظــم و قانــون، دولــت ایــاالت متحــده 
از مصــدق حمایــت خواهــد کــرد؛ لــذا مصــدق 
ــده ی  ــه وع ــاد ب ــا اعتم ــه و ب ــد از آن جلس بع
ــتور  ــش دس ــه ارت ــده ب ــاالت متح ــفیر ای س
خالــی  تظاهرکننــدگان  از  را  خیابان هــا  داد 
کننــد. جالــب ایــن اســت کــه مصــدق تــاش 
ــه  ــردم ک ــردن م ــده ک ــا پراکن ــا ب ــرد ت می ک
پشــتیبانان اصلــی وی محســوب می شــدند 
از ارتــش، دشــمن پیشــین خــود اســتفاده 
کنــد. شــگفت آور هــم نبــود کــه ارتــش از ایــن 
فرصــت بــرای ســرکوب خــود مصــدق اســتفاده 

ــد. کن
ــواداران  ــا از ه ــدن خیابان ه ــی ش ــد از خال بع
مصــدق، زاهــدی بــا ۳5 تانــک شــرمن اقامتگاه 
مصــدق را محاصــره نمــود و بعــد از 9 ســاعت 

درگیــری او را بازداشــت کــرد.
بعــد از آن شــعبان بــی مــخ تظاهــرات پــر ســر 
و صدایــی را بــه اســتعداد ۱00هــا تــن از اراذل 
ــازار را  ــا و ب ــکیل داد و خیابان ه ــاش تش و اوب

در اختیــار گرفــت.
ــور  ــه کش ــاه ب ــات ش ــن اتفاق ــا ای ــان ب همزم
ــا و  ــوده ای ه ــلح ت ــای مس ــت و نیروه بازگش
ــا  ــران آن را ی ــرکوب و س ــی را س ــه مل جبه

ــدام. ــا اع ــد و ی ــد کردن تبعی
قطعــا  و  محتــرم  انســان  مصــدق  دکتــر 
بــا آرزو هــای بلنــد پروازانــه ای بــود، امــا 
ــان  ــه فدایی ــی ب ــی توجه ــر ب ــتباهاتی نظی اش
ــی وی و  ــن حام ــوان اصلی تری ــه عن ــام ب اس
ــقوط  ــات س ــکا مقدم ــت آمری ــه دول ــاد ب اعتم

آورد. فراهــم  را  وی 
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کودتای سیاه،هیمنه اعتماد نابجا
کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ یکــی از مهم تریــن 
و سرنوشــت ســاز  تریــن حــوادث سیاســی 
تاریــخ معاصــر کشــورمان، سرمنشــأ بســیاری 
ــه  ــرزمین ب ــن س ــی ای ــخ تاریخ ــوادث تل از ح

ــی رود. شــمار م
تــاش بــرای انتقــال قــدرت و محروم ســاختن 
مــردم ایــران از ســه رکــن اساســی اســتقال، 
آزادی و کرامــت انســانی در ایــن کودتــا نقــش 

ویــژه ای داشــت.
ــا  ــن کودت ــدت در ای ــی و دراز م ــدف اصل ه
بــر ســرکار آوردن حکومتــی دســت نشــانده و 

ــود. ــتعماری ب اس
علل وقوع کودتا:

تــاش دکتــر مصــدق بــرای ملــی کــردن نفــت 
ایــران و  عــدم تــن دادن وی بــه یــک راهــکار 
ــرای  ــا انگلیــس و عــدم تــوان وی ب منطقــی ب
ــو درآوردن  انگلیســی ها شــرایط الزم را  ــه زان ب

بــرای ایجــاد کودتــا فراهــم ســاخته بــود.
بــرای  نفتــی  چاه هــای  مانــدن  بســته 
ــت  ــدن نف ــی ش ــر از مل ــم ت ــی ها مه انگلیس
ــه  ــا در منطق ــا را کام ــع آن ه ــرا مناف ــود زی ب

می انداخــت. خطــر  بــه 
ــرک پاالیشــگاه  ــاه ۱۳۳0 ت ــخ ۲ مهرم در تاری
ــال آن  ــی و بدنب ــای فن ــط اعض ــادان توس آب
تــاش انگلیســی ها بــرای تضعیــف دولــت 
مصــدق راه هــای آغــاز کودتــا را هموارتــر کــرد.

آمریکایــی کــه خــود نیــز همیشــه نقــش یــک 
ــگاه  ــرد و  ن ــازی میک ــتعمارگر را ب ــت اس دول
اســتعماری بــه کشــور ایــران داشــت، بــا روی 
کار آوردن شــاه و وابســته ســاختن او بــه خــود 
نقــش ویــژه ای در اســتعماری ســاختن کشــور 

مــا داشــت.
ــت ها  ــرفت کمونیس ــران  پیش ــا نگ آمریکایی ه

و خطــر جانشــینی مصــدق بودنــد.

ــاه  ــواداران ش ــی ه ــا همراه ــب و ب ــن ترتی بدی
و مخالفیــن حــزب تــوده حرکــت کودتاچیــان 
گام بــه گام شــروع و بــا محاصــره خانــه مصدق 

و اعــان رســمی حکومتشــان ادامــه یافــت.
ســرهنگ غامرضــا نجاتــی از افســران هــوادار 

مصــدق اینگونــه مــی نویســد:
افســران  از  تــن  مــرداد چنــد  »ظهــر ۲۸ 
ناسیونالیســت گــروه پنــج نفــره ای را تشــکیل 
مصــدق  خانــه  از  محافظــت  بــرای  و  داده 
جمــع مــی شــوند،که بــا مشــاهده کودتاچیــان 

ــد.« ــی گردن ــر م ــته ب سرشکس
ــا و انتخــاب  ــروزی کودت ــا پی ــب ب ــن ترتی بدی

سرلشــکر زاهــدی، وی بــا اعان شــعار حکومت 
ــاال  ــردم، ب ــی م ــطح زندگ ــش س ــون، افزای قان
ــطح  ــش س ــران و افزای ــتمزد کارگ ــردن دس ب
ــام  ــود را اع ــت خ ــی حکوم ــت عموم بهداش

ــرد. ک
عوامل دخیل در کودتا:

ــتور  ــه دس ــق و ب ــر مناط ــان از سراس ۱.نظامی
ــتر( ــاه بیش ــان و کرمانش ــاه )اصفه ش

از ســوی  اوبــاش: صــدور چــک  و  ۲.اراذل 
ســفارت  آمریــکا و بــا دادن وعــده و وعیــد

و   مطبوعــات  ویــژه  نقــش  ۳.مطبوعــات: 
نه ها ســا ر
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۴.ایات و عشایر مختلف و از سراسر کشور
چهار محور عمده کودتا:

سیاســی  و  تبلیغاتــی  مقــدرات  و  ۱.تــوان 
مصــدق علیــه  ســازمان 

۲.تشــویق ســران مخالــف مصــدق در تحصــن 
مقابــل مجلــس

۳.عدم مشورت مصدق با شاه و عزل وی
۴.جلــب و تامیــن پشــتیبانی افســران رده 

ــش ــاالی ارت ب
آمادگــی  فراخــوان  در  پادشــاه  5.فرمــان 
ــه  ــکا ب ــول توســط آمری ــان، پرداخــت پ نظامی

و... اوبــاش  و  اراذل 
مصــدق در ۲5 تیــر مــاه ۱۳۳۱ در مخالفــت بــا 
شــاه اســتعفا داد کــه بــا انتخــاب قوام الســلطنه 
همــراه گردیــد کــه در پــی اعتراضــات مردمــی 

بــا بازگشــت مصــدق همراه شــد.
در ایــن کودتــا اختافــات میــان آیــت اهلل 
کاشــانی از ســران نهضــت ملــی و مصــدق 
ــز  ــی نی ــات مجلــس شــورای مل ــی انتخاب در پ

ــود. ــذار ب تاثیرگ
زمینه های اقتصادی کودتا:

انگلیســی ها و آمریکایی هــا بــا هــدف تصاحــب  
منافــع عظیــم نفتــی ایــران سیاســت های 
ــت  ــدن نف ــی ش ــت مل ــه نهض ــانی را علی یکس
ایــران در پیــش گرفتــه بودنــد. اتحــاد جماهیــر 
شــوروی  نیــز  علــی رغــم دفــاع از منافــع 
ــه جهــت اقتصــادی و سیاســی  زحمتکشــان ب

ــود. ــه ب ــران چشــم دوخت ــع ای ــه مناف ب
ــر  ــانی و دکت ــت اهلل کاش ــان آی ــات می اختاف
مصــدق در مســائلی ماننــد نحــوه اجــرای 
ــزل و  ــوع ع ــن ن ــم چنی ــرعی و ه ــکام ش اح
ــث  ــی باع ــای نفت ــم قرارداده ــا و تنظی نصب ه
شــد تــا میــان ســران نهضــت ملــی و مصــدق 

ــرد. ــورت بگی ــنگینی ص ــات س اختاف
تاثیر کودتا بر روی مردم:

ــردم  ــگاه م ــدی در ن ــا امی ــاس و ن ــره ی چه
در جریــان ایــن کودتــا دیــده می شــد.خا 

ــا  ــه همراهــی و همــدردی ب ــاز ب ــری و نی رهب
ــود. ــت ب ــل روی ــز قاب ــردم نی م

نقش انگلیس در کودتا:
ــی  ــدق در مل ــدام مص ــا از اق ــت بریتانی وحش
کــردن صنعــت نفــت از ایــن رو بــود کــه باعــث 
بدســت گرفتــن تاسیســات نفتــی توســط ایران 
ــد. ــه می گردی و   تقاضــای کشــور های خاورمیان

هــم چنیــن اســتحکام روابــط ایــران و انگلیــس 
ــود. انگلیســی ها مذاکــره  ــز اهمیــت ب نیــز حائ
ــتند  ــده می دانس ــدق را بی فای ــت مص ــا دول ب
ــا  ــد ام ــی را پیشــنهاد می دادن و راه حــل نظام
ملــی  آمریکایی هــا  انگلیســی ها،  مقابــل  در 
شــدن صنعــت نفــت را حــق مــردم دانســته و 

بــه رســمیت مــی شــناختند.
کــه  کشــورهایی  تهدیــد  بــا  انگلیســی ها 
ــا  ــد آن ه ــداری کنن ــران خری ــان را از ای نفتش
را در صــورت ایــن کار بــه تحــت تعقیــب 
ــرف  ــد. از ط ــدار می دادن ــن هش ــی گرفت قضای
دیگــر شــرایط ویــژه اقتصــادی و تــاش دولــت 
مصــدق بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی جــزو 

ــت. ــی می گش ــم تلق ــائل مه مس
هدایــت مــردم کوچــه و بــازار و فریــب خــوردن 
توســط آمریکایــی هــا نیــز در پیشــبرد کودتــا 

موثــر بــود.
سرلشــکر  منــزل  در  کودتاچیــان  جلســه 
زاهــدی  و بــا حضــور  هفــت تــن از ســناتورها، 
ــن از اعضــای مجلــس شــورای ملــی و  پنــج ت

ــد. ــکیل ش ــی تش ــران ارتش افس
بــا حضــور  هــم چنیــن جلســه دیگــری 
ســیدضیاء طباطبایــی، اســداهلل علــم، سرلشــکر 
ــون کاردار ســفارت انگلیــس  زاهــدی و میلدرت
ــا  ــت درکودت ــرای موفقی ــده بود.ب ــکیل ش تش
ــردن  ــراه ک ــرای هم ــاش ب ــی ها در ت انگلیس
آمریکایی هــا بــا فرســتادن نماینــده ویــژه 
خــود، همــکاری بــا ســازمان جاسوســی آمریکا 
ــر ســر جانشــینی سرلشــکر  )ســیا( و توافــق ب

ــود. ــدی ب زاه

طرح موسوم به چکمه:
ــاس و  ــات وروده ــا ماق ــه ب ــرح ک ــن ط در ای
ــا  ــه ب ــکا در مقابل ــاالت متحــده آمری ســران ای
خطــر کمونیســت و عــدم مقابلــه مصــدق 
ــز  ــا رم ــوروی و ب ــتی ش ــت کمونیس ــا حکوم ب
ــود. ــده ب ــزی ش ــه ری ــس برنام ــی آژاک عملیات

هــدف نهایــی در ایــن طــرح برکنــاری دولــت 
تشــکیل شــده توســط مصــدق بــود.

ــت ها  ــا کمونیس ــه ب ــدق در مقابل ــتباه مص اش
بــرای حمایــت شــدن از ســوی آمریــکا و 
ویــژه ای  نقــش  انگلیســی ها  هم چنیــن 

داشــت.
اهداف کوتاه مدت کودتا:

۱.سرنگونی دولت مصدق
حکومــت  تشــکیل  و  شــاه  ۲.بازگردانــدن 

ســلطنتی
قــدرت  و  ســلطه  حکومــت  ۳.بازگردانــدن 

آمریــکا و  انگلیــس 
۴.بازگرداندن جریان نفت به غرب

در طــی کــردن اهــداف بلنــد مــدت نیــز ایجــاد 
حکومتــی دســت نشــانده و غربــی مدنظــر بود.

در تحلیــل نقــش انگلیســی هــا در ایــن مســئله 
ــائل دیگر   و مس

ــوری  ــودن جمه ــز ب ــت خی ــه نف ــه ب ــا توج ب
اســامی ایــران و وجــود ذخایــر گرانبهــا، 
ــی ها در  ــژه انگلیس ــت وی ــن سیاس ــم چنی ه
ــگاه  ــردن، همــواره ن ایجــاد اختــاف و ســود ب
اســتعماری بــه کشــور ایــران وجــود داشــته و 
انگلیســی ها همــواره در پــی ایجــاد مناقشــه و 

ــد. ــوده ان ــه ب ــش در منطق تن
در مســئله اخیــر توقیــف نفتکــش ایرانــی 
ــت   ــی سیاس ــه خوب ــز ب ــارق نی ــل الط در جب

انگلیســی ها قابــل مشــاهده اســت.
ــا  ــتعماری آمریکایی ه ــت اس ــن سیاس همچنی
ــد از آن  ــه بع ــاب و چ ــل از انق ــه قب ــز چ نی
بــرای ایجــاد حکومتــی دســت نشــانده نــه پــر 
ــر  ــی ب ــرای حکمران ــروز ب ــدار ام ــت و اقت صاب
ــوده اســت کــه خوشــبختانه شــاهد  ــه ب منطق
اســامی  بــه روز جمهــوری  روز  پیشــرفت 

ــتیم. ــران هس ای
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از اعتماد تا سرنگونی

از  زمانــی کــه دکتــر مصــدق خشــمگین 
ســاله ی  صــد  چنــد  تحقیــر  و  اســتعمار 
کشــورش توســط بریتانیــا در دادگاه الهــه 
شــروع بــه نطقــی تاریخــی علیــه زیــاده 
نمی کــرد؛  گمــان  هرگــز  کــرد  خواهــان 
ــا  ــا بریتانی ــکا ب ــی آمری ــدق یعن ــت مص دوس
علیــه نخســت وزیــر ایــران هــم پیمــان شــوند 

و زمینــه ســاز کودتایــی علیــه او شــوند.
ــی  ــت مل ــه دول ــود ک ــرار ب ــن ق ــتان از ای داس
ــراوان  ــا کــش و قــوس ف دکتــر مصــدق کــه ب
ــا  ــرد ت ــاش می ک ــود ت ــده ب ــر کار آم ــر س ب
صنعــت نفــت کشــور را از انحصــار انگلســتان 
ــران  ــت ای ــه مل ــاز آن را ب ــد و امتی ــارج کن خ
ــه مصــدق در  ــه گفت ــس از آن ب ــد و پ برگردان
دادگاه الهــه یــک رشــته اقدامــات تهدیــد 
ــه از  ــد ک ــاز ش ــس آغ ــب انگلی ــز از جان آمی
حضــور نیــروی نظامــی در مجــاورت آب هــای 
ایــران گرفتــه تــا محاصــره و فشــار اقتصــادی 

را شــامل می شــد. 
ــر آن  ــی را ب ــت مل ــات دول ــن اتفاق مجمــوع ای
ــت  ــرد مقاوم ــن رویک ــر ای ــا در براب ــت ت داش
رغــم  علــی  این بــاره  در  و  کنــد  پیشــه 
فشــارهای دربــار از حمایــت مــردم و گروه هــای 
ــی  ــا جای ــا ت ــود. تحریم ه مذهبــی برخــوردار ب
ــرای اداره  ــدق ب ــت مص ــه دول ــت ک ــش رف پی
امــور داخلــی کشــور بــا مشــکل جــدی مالــی 
ــور  ــس جمه ــاور، رئی ــد و از آیزنه ــه ش مواج
ــکا درخواســت وام کــرد کــه پــس  وقــت آمری
ــت  ــا دول ــاه پاســخ منفــی شــنید ام ــک م از ی
ــون  ــک ۴5 میلی ــد کم ــاه بع ــد م ــکا چن آمری

ــرد.     ــدی ک ــت زاه ــه دول دالری ب
ــکا  ــت آمری ــن دول ــالی و نمادی ــت پوش حمای
از  دارد  نیــز  دیگــری  بســیاری  مثال هــای 
جملــه اینکــه در ابتــدا، تــاش ایــران را ملــی 

کــردن صنعــت نفــت و حرکــت اســتقال 
آن  را حامــی  و خــود  طلبانــه می نامیدنــد 
نشــان مــی داد امــا در ســال ۳0 شمســی، اورل 
هریمــن از جانــب رئیــس جمهــور امریــکا بــه 
ــدق  ــا مص ــدار ب ــس دی ــرد و پ ــفر ک ــران س ای
ــادره  ــران مص ــط ای ــت را توس ــدن نف ــی ش مل
نامیــد و از پرداخــت غرامــت فــوری و مکفــی و 

ــرد! ــت ک ــر صحب موث
ــاالت  ــت ای ــا دول ــان کودت ــت در زم و در نهای
ــر  ــت اگ ــن حال ــه تری ــده در خوش بینان متح
نگوییــم کودتاچــی، نظــاره گــر ســرنگونی 

ــود. ــدق ب مص
چنــد ســال بعــد چنیــن اتفاقــی تکــرار شــد؛ 
ایــن بــار در دهــه نــود شمســی، دولــت ایــران 
ــت  ــت نف ــط صنع ــه فق ــود ن ــرده ب ــاش ک ت
کــه مجمــوع صنایــع و متعلقــات بــه کشــور را 
ملــی کنــد و همیــن مســئله باعــث شــدیدترین 
ــد. در  ــی و اقتصــادی ش ــن الملل فشــارهای بی
ایــن معادلــه، مهــره ی اصلــِی فشــار، نــه 

ــود  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــتان ک انگلس
ــورهای  ــای کش ــک ه ــیر کم ــن مس ــا در ای ام
اروپایــی را نمی تــوان نادیــده گرفــت تــا جایــی 
ــکا و  ــی از آمری ــر رویگردان ــار خط ــن ب ــه ای ک
ــا حــس می شــد و شــاید  ــه اروپ ــردن ب ــاه ب پن
ــر  ــوروزی رهب ــات ن ــن خاطــر در بیان ــه همی ب
ــه  ــر خاص ــه ب ــا تکی ــی ب ــاب، غرب شناس انق
نکــردن غــرب در آمریــکا و خوشــبین نبــودن 

ــا مطــرح شــد.  ــه اروپ ب
بــرای بررســی رابطــه اروپــا و آمریــکا و چرایــی 
همبســتگی ایــن دو بازیگــر در اکثــر مواقع باید 
نگاهــی بــه تاریخچــه روابــط آن هــا داشــت. بــا 
ــه  ــی ب ــگ جهان ــوع دو جن ــان و وق ــذر زم گ
ــتانه  ــگاه فرودس ــی دوم، ن ــگ جهان ــژه جن وی
ــر  ــکا تغیی ــه آمری ــبت ب ــا نس ــمت اروپ از س
کــرد؛ ایــاالت متحــده کــه از کانــون منازعــات 
و خرابی هــای ناشــی از جنــگ دور مانــده 
ــای  ــازی و کمک ه ــاد س ــا نه ــت ب ــود توانس ب
مالــی بســیار، اروپــا را از منجابــی کــه در 
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ــن  ــه همی ــرون آورد؛ ب ــود بی ــه ب ــرو رفت آن ف
ــگاه  ــه ن ــکا را ب ــه امری ــا ب ــگاه اروپ ــت ن جه
ــر  ــش تعبی ــر خوی ــرادر بزرگت ــه ب ــرد ب ــک ف ی
ــد  ــذر چن ــگاه در گ ــن ن ــاید ای ــد. ش می کنن
ــد و اقدامــات  ــژه در دوران جدی ــه وی دهــه و ب
ــتقر در  ــان مس ــوری خواه ــه ی جمه افراط گون
کاخ ســفید کمرنــگ شــده باشــد امــا از اصالــت 
ــه در  ــن آنک ــده؛ ضم ــته نش ــزی کاس آن چی
ــده  ــاالت متح ــی ای ــف تاریخ ــای مختل دوره ه
ــدی  ــمنان واح ــر دش ــا در براب ــکا و اروپ امری
ــارز آن در دوره  ــال ب ــیدند مث ــاد رس ــه اتح ب
ــت  ــرق اس ــوک ش ــر بل ــرد و در براب ــگ س جن
ــا مــوج  ــه ب ــرای مقابل ــر اتحــاد ب و کمــی بعدت
اســام خواهــی کــه در کشــورهای آســیایی و 

ــود.  ــار ب ــال انتش ــی در ح آفریقای

حزب توده کجای جریان کودتا ایستاده بود؟

۲۸ مــرداد یکــی از روز هــای مهــم تاریــخ 
معاصــر جامعــه ایرانــی اســت؛ چــرا کــه 
ایــن  در  سرنوشت ســاز  کودتایــی  شــاهد 
ــود.  ــدق ب ــر مص ــت دکت ــادن دول روز و برافت
ــائل  ــی از مس ــات یک ــن توضیح ــوای از ای س
ــذاری  ــه  تأثیرگ ــن حادث ــی ای ــم در بررس مه
ــزاب،  ــا، اح ــر روی گروه ه ــری آن ب و تأثیرپذی
جریانــات سیاســی آن دوره بــود و یکــی از 
ــت.  ــوده اس ــزب ت ــا ح ــن گروه ه ــن ای مهم تری
ایــن حــزب کــه ادامــه حــزب کمونیســت 
ایــران اســت توســط عــده ای از )5۳نفــر(

روشــنفکران و فعــاالن چپ گــرا تاســیس شــد 
و در دهــه۱۳۲0 بــه یکــی از بازیگــران اصلــی 
سیاســی ایــران تبدیــل شــد. در خصــوص 

ــواره  ــوده، هم ــزب ت ــرداد و ح ــای ۲۸ م کودت
میــان مورخــان مناقشــاتی وجــود داشــته 
ــران  ــده ای از صاحب نظ ــده ع ــه عقی ــت. ب اس
حمایــت حــزب تــوده در جریــان اتفاقــات روز 
۲۸ مــرداد تاثیــری نداشــت در مقابــل برخی از 
تحلیلگــران از قــدرت حــزب بــرای جلوگیری از 
وقــوع کودتــا ســخن می گوینــد؛ البتــه در ایــن 
مجــال فرصتــی بــرای نتیجه گیــری و پذیــرش 
نظــر هــر کــدام ازگروه هــا نیســت بنابرایــن در 
ذیــل فقــط دالیــل هرگــروه را بررســی کــرده و 
ــم.  ــب می گذاری ــده مخاط ــه عه ــاوت را ب قض
ــردم  ــت م ــاز حرک ــدا و آغ ــوده از ابت ــزب ت ح
ــه آن  ــت، علی ــت نف ــردن صنع ــی ک ــرای مل ب
روزنامه هــای حــزب  بــود.  گرفتــه  موضــع 
ــوم  ــردن را محک ــی ک ــی و مل ــعار مل ــوده ش ت
کردنــد. روزنامــه »بــه ســوی آینــده« در مهــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــی سرپوش ــت: »مل ۱۳۲9 نوش
ــس  ــد«. پ ــی می کن ــل را مخف ــح و رذای قبای

ــی شــدن صنعــت نفــت  ــون مل ــب قان از تصوی
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی ک ــران، درحال ــر ای در سراس
امپریالیســم انگلســتان بــا شــدت تمــام ادامــه 
ــوده می کوشــید دکترمصــدق  داشــت حــزب ت
ــد.  ــی کن ــکا معرف ــم آمری ــل امپریالیس را عام
ــت  ــاش داش ــوده ت ــزب ت ــان ح ــن می در ای
ــا آرام کــردن  ــا ایجــاد تظاهــرات و آشــوب، ن ب
ــات و  ــی کارخانج ــدارس، تعطیل ــگاه و م دانش
ــه خیابان هــا  کشــاندن کارگــران و ناراضیــان ب
و درگیــری بــا مامــوران نظامــی، دولــت را 
ــوده  ــد. حــزب ت ــی کن ــوان معرف ضعیــف و نات
حتــی بــا تصویــب طرحــی کــه مصــدق در آذر 
ــرد.  ــت ک ــس داد مخالف ــه مجل ــاه ۱۳۳۲ ب م
ــر و  ــر، وزی طبــق آن طــرح هیــچ نخســت وزی
اشــخاصی کــه معاونــت می کننــد، نمی تواننــد 
راجــع بــه امتیــاز نفــت بــا هیــچ یــک از 
ــای  ــمی دولت ه ــمی و غیررس ــدگان رس نماین
ــت و  ــدگان شــرکت های نف ــا نماین مجــاور و ی
ــر  ــه اث ــی ک ــا مذاکرات ــر از این ه ــی غی هرکس
قانونــی دارد بکنــد و یــا اینکــه قــراردادی 
ــا حمــات و  ــوده ب ــا حــزب ت ــد ام امضــا نمای
ــا  ــه ایــن سیاســت ت انتقــادات خــود نســبت ب

منزل مصدق که همان دفتر نخست وزیری او بود بعد از ساعت ها درگیری در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
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ــه دلیــل  آنجــا پیــش رفتنــد کــه مصــدق را ب
ــی  ــن معرف ــن چنی ــت ای ــرات نف ــع مذاک من
ــع  ــه تاب ــی ک ــل مجلس ــدق وکی ــد »مص کردن

ــت...« ــود نیس اراده خ
صحبت هــای عضــو ســابق حــزب تــوده شــاپور 
والــی پورکــه در آن زمــان اســیر انضبــاط حزبی 
و زندگــی درون گروهــی بودنــد تصویــری کلــی 
از مواضــع آن روزهــای توده ای هــا بــه مــا 
ــته  ــات وابس ــوده و مطبوع ــزب ت ــد. ح می ده
بــه آن بــا حمــات گســترده بــه دولــت مصدق 
ــان در  ــی از ایش ــی منف ــا ذهنیت ــدد الق درص
ــه  ــبت ب ــد نس ــود و تردی ــان خ ــن مخاطب ذه
اعمــال و سیاســت های دولــت ملــی بــوده 
اســت؛ حتــی پــس از قیــام ۳0 تیــر۱۳۳0 کــه 
حــزب، مواضــع معتدل تــری نســبت بــه دولــت 
ــزب  ــم درون ح ــاز ه ــرد ب ــاذ می ک ــی اتخ مل
ــش را  ــود نداشــت و حمات ــاق نظــری وج اتف
تــا روزهــای آخــر ادامــه داد زیــرا تــا آن زمــان 
هــم اکثریــت حــزب مصــدق را یــک اشــرافی 
متزلــزل می دانســتند. حاکمیــت ملــی بــه 
شــکلی کــه بــرای مصــدق معنــا داشــت 
بــرای حــزب تــوده نداشــت و حــزب تــوده بــه 
ــا امپریالیســم  ــارزه ب ــر مب ــداری مصــدق ب پای
انگلیــس اعتمــاد نداشــت و فکــر می کــرد هــر 
ــر ســر منافــع ایــران بیــن  آن ممکــن اســت ب
مصــدق و انگلســتان مصالحــه ای بشــود. بــرای 

حــزب تــوده نفــس ایــن مصالحــه حتــی اگــر 
صــد درصــد بــه نفــع ایــران بــود، ولــی منجــر 
ــس  ــران  و انگلی ــن ای ــتانه بی ــط دوس ــه رواب ب
ــتان ۱۳۳۲  ــود در تابس ــی نب ــد پذیرفتن می ش
آزادی هــای  از  اســتفاده  بــا  تــوده  حــزب 
دوران مصــدق بخصــوص از لحــاظ نظامــی 
ــازمان  ــان س ــود. در آن زم ــده ب ــد ش نیرومن
نظامــی حــزب در ارتــش و نیروهــای انتظامــی 
ــه  ــا ب ــن افســر عضــو داشــت ام حــدود۶00 ت
افــراد  ایــن  مــرداد  نظــر می رســد در ۲۸ 
بیــش از ۲00 نفــر نبوده انــد. در پــی کودتــای 
ــزب  ــاه ح ــرار ش ــرداد ۳۲ و ف ــق ۲5 م ناموف
ــای  ــک و الغ ــوری دموکراتی ــعار جمه ــوده ش ت
ــا  ــا مدت ه ــرد. توده ای ه ســلطنت را مطــرح ک
ــدق  ــه مص ــا ب ــوع کودت ــاره وق ــه درب ــود ک ب
هشــدار می دادند.کیانــوری دربــاره واکنــش 
حــزب تــوده بــه کودتــا می گویــد در روز 
ــه  ــا مصــدق تمــاس گرفت ــرداد ب ــا ۲۸ م کودت
و گفتــه حاضریــم بــه خیابان هــا ریختــه و 
مــردم را بــه مقابلــه دعــوت کنیــم. از مصــدق 
خواســتیم در اعامیــه ای کــه از رادیــو پخــش 
می شــود مــردم را بــه مقابلــه بــا کودتــا دعــوت 
ــئله را  ــن مس ــدق ای ــال مص ــن ح ــا ای ــد ب کن
قبــول نکــرد و گفــت کــه پشــیمانی مــی آورد.

ــه  ــا  اشــاره ب ــت ب ــگ در نهای کریســتوفر دوبل
اقدامــات مصــدق از جملــه رهــا کــردن کمــک 
از ســوی حــزب تــوده مصــدق را در وقــوع 
کودتــا مقصــر می شــمارد و آن را کودتــا علیــه 

خــود می نامــد.
و  خصوصیــات  بــا  این هــا  همــه ی  البتــه 
ــه  ــرا ک ــق دارد چ سیاســت های مصــدق تطبی
ــود و در عیــن  ــح طلــب ب ــردی صل ــا ف وی ذات
ــاد نداشــت.  ــوده اعتق ــه حــزب ت ــز ب ــال نی ح
ــزب  ــط ح ــا توس ــام کودت ــا انج ــه ب در رابط
ــوده  ــزب ت ــران ح ــد رهب ــان می گوی آبراهامی
می دانســتند بخــش عمــده ارتــش ضــد حــزب 
تــوده اســت و بنابرایــن انجــام کودتــا در چنین 
ــه در  ــا راه مقابل ــود تنه ــی ب ــی خودکش فضای
ــی در  ــود یعن ــدق ب ــا مص ــزرگ ب ــی ب ائتاف
ــن  ــان همی ــا خواه ــد آن ه ــه متح ــب جبه قال
بودنــد امــا مصــدق بــه ایــن ائتــاف نــه گفــت 
ــه نظــر نویســنده چــون قضــاوت  ــت ب در نهای
ــوده  ــا حــزب ت ــا اینکــه آی کــردن در رابطــه ب
ــا خیر،باعــث  می توانســت کاری انجــام دهــد ی
ــم  ــود؟! بیفتی ــه ب ــث مقصرک ــود در بح می ش
ــی  ــده می گزارد.حت ــده خوانن ــاوت را برعه قض
اگــر از کلمــه نابجــای »تقصیــر« هــم اســتفاده 

ــد. ــد گفــت کــه همــه مقصرن ــم بای کنی

برگزاری رفراندوم برای انحال مجلس هفدهم/حامیان مصدق و حزب توده  در این انتخابات در یک جبهه قرار گرفتند )۱۳ مرداد ۱۳۳۲(



9

تاریخ در آستانه تکرار یا تغییر؟

در طــول تاریــخ معاصر ایــران همــواره درگیری 
بیــن دو گــروه مذهبیــون بــه معنــای عــام آن و 
ــده می شــدند،  ــی گــرا نامی ــی کــه مل گروه های
وجــود داشــت. گاهــاً بــه ایــن دســته روشــنفکر 
هــم می گوینــد خصوصــا در زمــان قاجــار امــا 
روشــنفکرانی کــه نورشــان را خودشــان تولیــد 
ــد. در  ــری دادن ــت دیگ ــه دس ــد و ب نمی کنن
ــه  ــرا ب ــی گ ــا مل ــنفکر ی ــر روش ــن اگ ــن مت ای
چشــم دیدیــد شــما در ذهنتــان همــان افــراد 
ــر  ــرا، را در نظ ــرب، غربگ ــا غ ــه ب ــق رابط مواف
بگیریــد. البتــه هــر کــدام از ایــن دو گــروه نیــز 
ــه  ــه ب ــری ک ــای کوچکت ــود گروه ه درون خ
ــد  ــی را داشــتند دارن لحــاظ فکــری تفاوت های
ــت  ــاخص نیس ــا ش ــن تفاوت ه ــدر ای ــا آنق ام
ــوند. در  ــارج ش ــود خ ــی خ ــته اصل ــه از دس ک
برهــه ای هــم عــده ای از دو طــرف بــا یکدیگــر 
ائتافــی می کننــد کــه یکــی از ایــن دو گــروه 

ــد. ــاد می ده ــه ب ــات را ب ــج و زحم نتای
ــران  ــه ای ــده ب ــنفکری دی ــی روش وقت

ــود گش
بــه صــورت کل و عمــده ایــن روشــنفکران در 
زمــان قاجــار دیــده بــه جهــان ایــران گشــودند. 
شــروع اش هــم اعــزام افــرادی کــه اصــوال هــم 
ــرب  ــه غ ــد ب ــدان بودن ــان و ثروتمن از درباری
بــرای تحصیــل فنــون و مهارت هایــی بــود 
ــئله ای  ــد. مس ــت کنن ــور خدم ــه کش ــه ب ک
ــراد  ــن اف ــود کــه ای کــه وجــود داشــت ایــن ب
ــق  ــر عمی ــد و ذره ای فک ــر بودن ــطحی نگ س

نمی کردنــد کــه پیشــرفت های صنعتــی غــرب 
از کجــا ناشــی می شــود و فــردی هــم آنــان را 
ــن  ــت نمی کــرد. ای ــه صــورت درســت مدیری ب
ــیون  ــخه غربیزاس ــور نس ــرای کش ــه ب ــود ک ب
ــد. افــرادی مثــل میــرزا ملکم خــان  می پیچیدن
ــدل  ــن م ــاخص های ای ــم از ش ــی زاده ه و تق
ــری  ــدا از تاثی ــراد ج ــن اف ــتند. ای ــر هس تفک
کــه بــر دربارهــا می گذاشــتند در صحنــه 
ــد. در زمــان قاجــار  ــر بودن اجتماعــی هــم موث
ــه  ــی ب ــه منته ــی رخ داد ک ــات گوناگون اتفاق
ــا مقابلــه  ــود و ب ضــرر و زیــان دیــدن مــردم ب
علمــا و مذهبیــون و همراهــی مــردم حــل 
میشــد. قضیــه توتــون و تنباکــو کــه از جزئیات 
اجــرا و لغــو آن آگاهیــد را همیــن افــراد مثــا 
خواهــان پیشــرفت کشــور رقــم زدند. مــواردی 
هــم بــود کــه متاســفانه بــه دالیــل مختلــف از 
ــه  ــن ب ــط همی ــط توس ــه دادن آدرس غل جمل
اصطــاح روشــنفکران بــه مــردم بــه شکســت 
خواســته عمومــی منتهــی شــد. مشــروطه 
ــد  ــته باش ــن نشس ــد در ذه ــوب بای ــدر خ آنق
کــه نیــازی بــه یــادآوری نداشــته باشــد. آدرس 
آنچنــان غلــط بــود کــه مــردم متوجــه نشــدند 
تحصــن در ســفارت انگلیــس )روبــاه پیــر( بــه 

چــه معناســت.
پهلوی وارد کارزار میشود

ــون  ــی چ ــخ حوادث ــم تل ــار و طع ــد از قاج بع
ــا کارزار  ــه پهلــوی رســید ت ــت ب مشــروطه نوب
را بــه دســت بگیــرد. در هــر دو دوران پهلــوی، 
ــخه  ــنفکراِن نس ــان روش ــر، همچن ــدر و پس پ
پیــچ بــرای مــردم، حضــور داشــتند. کســروی، 
تدیــن، مصــدق و امثالهــم بودنــد کــه همچنان 
داعیــه ملــی گرایــی داشــتند. البتــه هرکــدام از 

ایــن افــراد تفاوت هایــی هــم در نظــر و رفتــار 
داشــتند امــا آنقــدر زیــاد نیســت کــه از دایــره 
ــرا  ــخت ماج ــوند. س ــارج ش ــی خ ــرب خواه غ
ــود کــه در زمــان رضاخــان خــود شــاه  ایــن ب
ــارزه  ــت و مب ــی گرف ــپ پیشــرفت غرب هــم تی
ــتری  ــمیت بیش ــدت و رس ــا ش ــن را ب ــا دی ب
ادامــه داد. جالــب اســت بــه ایــن فکــر کنیــم 
کــه چطــور توانســتند پوشــش و ظاهــر غــرب 

ــد.  ــط بدهن ــرفت های آن رب ــه پیش را ب
ــن  ــردم، گرفت ــی م ــت قانون ــروب دول غ

ــردم حــق م
از ملــی گرایانــی کــه حقیقتــاً خــوب بــه نفــع 
منافــع ملــی ایــران و در صــدر آن نفــت کشــور 
اقــدام کــرد دکتــر محمــد مصــدق بــود. کســی 
کــه توانســت بــا حمایــت و پشــتیبانی آیــت اهلل 
کاشــانی و بــه تبــع آن مــردم دولــت را در 
ــاف  ــن ائت ــه ای ــه نتیج ــرد و البت ــت بگی دس
بــا همراهــی مــردم ملــی شــدن صنعــت 
ــس را خــوب  ــود. مصــدق انگلی ــران ب ــت ای نف
ــر  ــاه پی ــن روب ــت ای ــود و میدانس ــناخته ب ش
چیــزی جــز بدبختــی ملــت مــا را نمی خواهــد 
ــفانه  ــه متاس ــناختی ک ــتاد، ش ــش ایس و جلوی
برخــی از افــراد در زمــان فعلــی مــا هنــوز بــه 
ــد. منتهــی متوجــه  ــدا نکــرده ان آن دســت پی
ــده  ــدان وارد ش ــه می ــازه ب ــکای ت ــود آمری نب
ــا  ــد و ب ــر باش ــم بدت ــس ه ــد از انگلی می توان
هماهنگــی همــان روبــاه مــکار بــرای برانــدازی 
ــزد؛ دولتــی کــه  ــی اش طــرح  بری ــت قانون دول
بــا پشــتوانه مــردم بــه آن رســیده بــود. البتــه 
از ایــرادات بــزرگ او همچنیــن ایــن مــورد بــود 
کــه خــود را از مــردم و علمــا جــدا کــرد و فکــر 
ــرد.  ــش می ب ــردم کاری از پی ــدون م ــرد ب ک
نتیجــه ایــن جدایــی و اعتمــاد غلــط بــه 
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ــردم  ــی م ــت قانون ــه دول ــن شــد ک ــکا ای آمری
ســرنگون شــود و بــار دیگــر خواســته های 
مــردم بــه حاشــیه ی بیشــتری کشــیده شــود.

پیچ انتخاب
مــا مــردم در طــول تاریــخ بســیار تجربــه 
ــر  ــز ب ــر نی ــال اخی ــل س ــن چه ــم و ای کرده ای
ذخیــره تجربیــات گذشــتگانمان افــزوده شــده 
ــازی را دارد  ــم امتی ــره حک ــن ذخی ــت و ای اس
کــه نیــاکان مــا در آن دوران از آن محــروم 
ــا  ــه ب ــرادی ک ــتند اف ــم هس ــوز ه ــد. هن بودن
بــه  مــردم  نمی گذارنــد  غلــط  آدرس  دادن 
نمی کنــد؛  هــم  فرقــی  برســند.  پیشــرفت 
ــرق  ــد از ف ــام می گفتن ــارت تم ــا جس روزی ب
ــا  ــویم ت ــرب ش ــد غ ــا مانن ــن پ ــا ناخ ــر ت س
پیشــرفت کنیــم امــا امــروز بــا عــدم اطمینــان 
بــه توانایــی مــا مــردم و جوانانمــان می گوینــد 
برویــم بــا غربــی کــه نــه تنهــا در ایــن چهــل 
ســال بلکــه در طــول حیــات خــودش بــه طــور 
ــره  ــت مذاک ــرده اس ــکنی ک ــان ش ــرر پیم مک
کنیــم. جالــب اینجاســت کــه در ایــن ســال ها 
ــد و  ــود بودن ــدف و مقص ــن ه ــال ای ــم دنب ه
عبــرت نمی گیرنــد. هــر دو، یــک تفکــر اســت؛ 
ــده از  ــش برن ــت پی ــت و والی ــردن دیان دور ک
صحنــه سیاســت. حــال اگــر فــردی کــه داعیــه 
ــرب  ــا غ ــوی ب ــت و گ ــاط و گف ــر ارتب و تفک
ــه  ــد ن ــپ کن ــه ترام ــدی ب ــد و نق را دارد بیای
ــه را  ــای فریبان ــا تحلیل ه ــی؛ ی ــر آمریکای تفک
ــن  ــان باط ــا هم ــا ب ــوزی ام ــتین دلس در پوس
بیچــاره کننــده ملــت بــه مــا مــردم ارائــه کنــد 

ــد. ــر نمیده ــز را تغیی ــچ چی هی
مــا مــردم هســتیم کــه بعــد از گــذر از پیچ های 
ــر ســر یــک پیــچ تاریخــی  تاریخــی متعــدد ب
دیگــر تعییــن میکنیــم تاریــخ را تکــرار کنیــم 
یــا اصــاح؛ جلــوی ۲۸ مردادهــا و مشــروطه ها 
ــر باشــیم  ــا مجــدد خــود نظاره گ ــم ی را بگیری
ــه درســی  ــی ک ــی غرب گرای ــه نتیجــه بدیه ک
ــی  ــه اتفاقات ــت چ ــده اس ــخ ش از دروس تاری
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ب ــد. بای ــم بزن ــد رق را می توان
ــز  ــاره ای ج ــرفت چ ــرای پیش ــم ب ــان دهی نش

ایســتادن بــر روی پــای خــود نیســت.
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کاری که کودتا کرد

ــع  ــو قط ــای رادی ــد برنامه ه ــاعت بع ــد س چن
ــت  ــرار گرف ــون ق ــر پشــت تریب ــک نف شــد. ی
ــو!  ــو! ال ــران، ال ــو! اینجــا ته ــو! ال ــت: » ال و گف
اینجــا تهــران، مــردم! خبــر بشــارت آمیــز. چند 
دقیقــه دیگــر سرلشــکر زاهــدی، نخســت وزیر، 
پیــام شاهنشــاه را بــرای شــما قرائــت می کنــد. 
مــردم شهرســتان های ایــران بیــدار و هوشــیار 

باشــید. مصــدق خائــن فــرار کــرده اســت...«
دولــت  علیــه   ۱۳۳۲ مــرداد   ۲۸ کودتــای 
قانونــی دکتــر مصــدق همــواره یکــی از نقــاط 
بحــث برانگیــز تاریــخ معاصــر بــوده و بررســی 
ــه  ــی ک ــل تأثیرات ــه دلی ــه ب ــن حادث ــاد ای ابع
ــر آینــده ی سیاســی ایــران داشــت؛ در فهــم  ب
ــامی،  ــاب اس ــری انق ــکل گی ــه های ش ریش
اتفاقــات ســال های بعــد از کودتــا و سرنوشــت 
ــده  ــک کنن ــور کم ــی کش ــای سیاس جریان ه
از ســقوط  تاریخــی  روایت هــای  در  اســت. 
ــه  ــورد توج ــوال م ــه معم ــدق، آنچ ــت مص دول
ــا  ــکل گیری کودت ــل ش ــرد؛ دالی ــرار می گی ق
ــف در  ــخصیت های مختل ــی ش ــش آفرین و نق
ــوال  ــه معم ــت. و آنچ ــه اس ــن واقع ــان ای جری
مــورد غفلــت واقــع می شــود روزهــای بعــد از 
کودتــا و تأثیــرات آن اســت. از ســرگیری روابط 
ــش از  ــدن بی ــنه ش ــتان، حس ــران و انگلس ای
پیــش روابــط بــا آمریــکا و محکــم شــدن جــای 
ــاراج  ــه ت ــران، ب ــده در ای ــاالت متح ــای ای پ

رفتــن دوبــاره ی نفــت کشــور و ایجــاد محیــط 
خفقــان آور و اســتبداد شــدید بــه مــدت یــک 
دهــه و امتــداد آن تــا زمــان انقــاب اســامی؛ 
تنهــا تعــدادی از نتایجــی اســت کــه کودتــا بــا 
خــود بــه همــراه داشــت. همچنیــن سرنوشــت 
جریانــات و شــخصیت های سیاســی هــم پــس 
از کودتــا قابــل توجــه و تأمــل اســت کــه ســعی 

ــم. ــه آن بپردازی ــه طــور مختصــر ب ــم ب داری
در سرنوشت نفت، ملی شدن نبود

پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد، ملــی شــدن  
ــرل  ــد و کنت ــی ش ــران ملغ ــت ای ــت نف صنع
غربــی  خصوصــی  شــرکت های  بــه  نفــت 
بازگشــت. تنهــا تفــاوت در ایــن بــود کــه 
پیــش از تصویــب ملــی شــدن نفــت، کل نفــت 
ایــران توســط یــک شــرکت انگلیســی کنتــرل 
می شــد؛ امــا بعــد از کودتــا کنسرســیومی 
ــران  ــا ای ــه ب ــرف معامل ــه ط ــد ک ــکل ش تش
ــران  ــت ای ــارت نف ــب غ ــن ترتی ــد و بدی باش

ــت. ــود گرف ــه خ ــدی ب ــکل جدی ش
ــزرگ  ــرکت ب ــت ش ــیوم، هف ــن کنسرس در ای
نفتــی جهــان، ملقــب بــه هفــت خواهــران کــه 
ــش از ۸5  ــرل بی ــادی کنت ــه ۷0 می ــا ده ت
ــتند،  ــار داش ــا را در اختی ــت دنی ــد از نف درص
حضــور پیــدا کردنــد. بــه عــاوه ی یــک 
ــام  ــا ن ــون ب ــم اکن ــه ه ــوی ک ــرکت فرانس ش

می شناســیم. را  آن  توتــال 
ــا  ــت بریتانی ــرکت نف ــیوم، ش ــن کنسرس در ای
ــت. ۱۴  ــار داش ــهام را در اختی ــد س ۴0 درص
ــه یــک شــرکت انگلیســی- درصــد از ســهام ب

هلنــدی رســید. ۶ درصــد نصیــب شــرکت 
فرانســوی شــد و ۴0 درصــد باقــی مانــده 

ــزرگ  ــرکت ب ــن 5 ش ــاوی بی ــور مس ــه ط ب
ــد!  ــیم گردی ــی تقس آمریکای

بــه موجــب قــرارداد کنسرســیوم، کمپانی هــای 
حــوزه  در  وســیعی  اختیــارات  غربــی 
در صنایــع  ایــران  زیربنایــی  ســرویس های 
راه آهــن، تلفــن، تلگــراف و هواپیمایــی بــه 
دســت آوردنــد. عــاوه بــر ایــن فعالیــت 
و  اقتصــادی  ماهیــت  صرفــا  کنسرســیوم 
ــکل گیری  ــاز ش ــه زمینه س ــت بلک ــی نداش نفت
سیاســی  همکاری هــای  از  وســیعی  طیــف 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــوی ب ــم پهل ــی رژی و امنیت
شــد. آیزنهــاور بــا اســتفاده از همیــن فرصــت، 
ــی در  ــت شــرکت های تســلیحاتی و نفت موقعی
ــا داد.  ــی ارتق ــل توجه ــرز قاب ــه ط ــران را ب ته
از آثــار دیگــر ایــن همکاری هــا، گســترش 
وابســتگی اقتصــادی و توســعه ســرمایه داری در 

ــت. ــران اس ای
بــه موجــب ایــن قــرارداد بــه مــدت ۲5 ســال 
ــگان ســپرده  ــه بیگان مقــدرات نفتــی کشــور ب
ــات اکتشــاف،  ــل عملی ــی مراح شــد و تمام
اســتخراج و فــروش نفــت ایــران بــه اختیــار ۸ 
کمپانــی نفتــی غربــی درآمــد. تنهــا لطفــی کــه 
در قــرارداد جدیــد شــد، افزایــش ســهم دولــت 
ایــران از درآمــد نفــت خــود بــود کــه بــه 50 
درصــد رســید. جالــب آن کــه ســال های 
ــودن  ــتعماری ب ــه اس ــز ب ــاه نی ــود ش ــد خ بع
ــال  ــد در س ــرد! هرچن ــراف ک ــیوم اعت کنسرس
5۲ در قــرارداد، تجدیــد نظــر شــد امــا در 
کنسرســیوم دوم هــم دســت بیگانــگان از نفــت 
ایــران قطــع نشــد و ایــران تــا پیــروزی انقــاب 
اســامی و لغــو همــه قراردادهــای نفتــی، 
ــع نفــت  ــر مناب ــه ب ــرل همــه جانب ــز کنت هرگ
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ــاورد. ــه دســت نی خــود را ب
ــا  ــوده ت ــا ت ــوده؛ از همراهــی ب حــزب ت

ــکوت  س
ــه دلیــل  ــوده کــه از ســال ۱۳۲۷ و ب حــزب ت
ــی  ــاه، غیرقانون ــه ش ــام ب ــد نافرج ــوء قص س
ــه ی  ــدای کار، جبه ــود؛ در ابت ــده ب ــام ش اع
ملــی را آنقــدر جــدی نمی دانســت کــه برایــش 
ــی  ــش آفرین ــور نق ــی کش ــه ی سیاس در صحن
ــش  ــه نق ــه محــض اینک ــا ب ــود؛ ام متصــور ش
جبهــه ملــی در ماجــرای نفــت پــر رنــگ شــد؛ 
ــه  ــه جبه ــبت ب ــش را نس ــوده نظرات ــزب ت ح
ــب  ــوان رقی ــه عن ــر داده و آن را ب ــی تغیی مل
جــدی خــود پذیرفــت. در دور اول نخســت 
وزیــری مصــدق، حــزب تــوده مخالفــت همــه 
جانبــه و آشــکارای خــود را بــا مصــدق نشــان 
ــری،  ــع گی ــن موض ــت در ای ــوان گف داد. می ت
دســت دوســتی مصــدق، کــه در کشــاکش بــا 
ــود؛  ــده ب ــکا دراز ش ــه ســمت آمری ــا، ب بریتانی

ــر نیســت. ــی تأثی ب
ــای  ــر ۱۳۳۱ و روزه ــه ی ۳0 تی ــا در حادث ام
پــس از آن در دولــت دوم مصــدق، حــزب توده 
ــت  ــود؛ از نخس ــع خ ــظ مناف ــرای حف ــم ب ه
وزیــر حمایــت می کنــد و در کنــار مــردم 
ــرگ  ــا م ــتیم ی ــود نوش ــون خ ــا خ ــعار » ب ش
ــا مصــدق« ســر مــی دهــد. ناسیونالیســم از  ی
معــدود نقــاط اشــتراک حــزب تــوده و جبهــه 

ــود.  ــوب می ش ــی محس مل
علــی رغــم همراهــی ظاهــری حــزب تــوده، بــه 
شــهادت تاریــخ و برخــاف تبلیغــات خــود در 
روزهــای قبــل از کودتــا، در حمایــت از دولــت 
ــداد. بعــد  ــد انجــام ن مصــدق آنچــه را کــه بای
از کودتــا نیــز حتــی یــک اقــدام سیاســی 
ــا توســط اعضــای حــزب  خیابانــی علیــه کودت
تــوده اتفــاق نیفتــاد و اگــر از هشــدار کیانــوری 
ــا  ــوع کودت ــاره ی احتمــال وق ــه مصــدق درب ب
فاکتــور بگیریــم، و از نقشــی کــه قبــل از 
ــه  ــات و ضرب ــه اختاف ــن زدن ب ــا در دام کودت
ــوان  ــیم؛ می ت ــت داشــت چشــم بپوش ــه دول ب
حــزب  حالــت  خوشــبینانه ترین  در  گفــت 
تــوده در قضیــه کودتــا ســکوت اختیــار کــرد.

ــا، دســتگیری های گســترده  ــا ام ــس از کودت پ
توســط رژیــم پهلــوی و فــرار گروهــی از 
ــان و  ــوروی، آلم ــه ش ــوده ب ــزب ت ــران ح رهب
مجارســتان، باعــث توقــف فعالیت هــای حــزب 
ــا  ــه صــورت علنــی شــد. هرچنــد کــه تقریب ب
بــه مــدت یــک ســال پــس از کودتــا هــم، بــه 
ــش  ــه فعالیت های ــی ب ــازمانی مخف ــورت س ص
ــو  ــا ل ــی ب ــال ۳۳ شمس ــی داد. در س ــه م ادام
رفتــن شــبکه ی مخفــی ســازمان نظامــی 
حــزب تــوده و اعــدام ۲۷ نفــر از افســران 
ــه حبس هــای گوناگــون؛  ــت ب آن و محکومی

در ظاهــر حــزب تــوده از بیــن رفــت. بــا 
ــی-  ــای مال ــل حمایت ه ــه دلی ــال ب ــن ح ای
ــران  ــوده، رهب ــزب ت ــوروی از ح ــِی ش سیاس
ــات  ــور حی ــارج از کش ــتند در خ ــزب توانس ح

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــزب خ ــکیات ح تش
چه بر سر جبهه ملی آمد؟

جبهــه ملــی اول کــه در زمــان دکتــر مصــدق 
ــرداد  ــای ۲۸ م ــس از کودت فعالیــت داشــت، پ
ــی  ــه مل ــای جبه ــی از اعض ــد. برخ ــل ش منح
ــال در  ــا ده س ــر ت ــدند و حداکث ــتگیر ش دس
زنــدان ماندنــد. برخــی نیــز عفونامــه نوشــتند 
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ــه  ــای جبه ــدادی از اعض ــا تع ــدند. ب و آزاد ش
ملــی محترمانه تــر برخــورد شــد، یــا دســتگیر 
نشــدند و یــا تحــت نظــر بودنــد. تنهــا فــردی 
کــه از جبهــه ملــی اعــدام شــد، دکتــر حســین 
فاطمــی، وزیــر امــور خارجــه و ســخنگوی 
ــود. فاطمــی روزنامــه باختــر  ــت مصــدق ب دول
امــروز را بــه عنــوان ارگان جبهــه ملــی منتشــر 
می کــرد و در ســه روز بحرانــی ۲5 تــا ۲۸ 
مــرداد در ســرمقاله هایی آتشــین، حمــات 
شــدیدی بــه شــاه و خانــواده اش می کــرد. 
برخــی دلیــل حکــم اعــدام او را در دادگاه 
ــا فاطمــی و  ــار ب نظامــی، دشــمنی شــاه و درب

ــد. ــش می دانن ــن رویکردهای ای
ــرداد ۳۲،  ــر محمــد مصــدق، عصــر ۲9 م دکت
ــه  ــا تســلیم کــرد و ب ــه دولــت کودت خــود را ب
همــراه تعــداد زیــادی از همکارانــش در دولــت 
و مجلــس راهــی زنــدان شــد. طــی ۳5 جلســه 
ــس  ــال حب ــه س ــه س ــه دادگاه او را ب محاکم
محکــوم کــرد. اتهــام او ســوء قصــد بــه منظــور 
بــر هــم زدن اســاس حکومــت و تــاج و تخــت 
ــه مســلح شــدن  ســلطنت و تحریــک مــردم ب
ــن  ــه ی ای ــود. بهان ــلطنت ب ــدرت س ــد ق برض
ــام  ــدق در مق ــه مص ــود ک ــن ب ــم ای ــام ه اته
فرمــان  مــرداد  روز ۲5  در  وزیــر،  نخســت 
عــزل خــود را از نخســت وزیــری کــه توســط 
ــه اجــرا  ــود، نپذیرفتــه و ب شــاه صــادر شــده ب
ــر  ــت س ــس از پش ــدق پ ــود! مص ــته ب نگذاش
گذاشــتن دوران محکومیــت، بــه مــدت ده 
ــد  ــاد، تبعی ــد آب ــود، احم ــه زادگاه خ ــال ب س
 ۸۴ در   ۱۳۴5 بهمــن  در  ســرانجام  و  شــد 
ــه  ــر دراز و پرحادث ــک عم ــس از ی ــالگی، پ س

ــت. ــی درگذش سیاس
جبهــه ملــی پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد هرگز 
نتوانســت مجــددا نقــش آفرینــی موثــر دوره ی 
ــی دوم  ــه مل ــد. جبه ــته باش ــود را داش اول خ
بــه رهبــری اللهیــار صالحــی شــکل مــی گیرد. 
پذیــرش  اعــام   ۳۶ و   ۳5 ســال های  در  او 

دکتریــن آیزنهــاور را دارد و از سیاســت های 
ــد.  ــت می کن ــام حمای ــه اع ــکا در منطق آمری
جبهــه ملــی ســوم در اوائــل دهه ۴0 شــروع به 
ــه  ــرداد ک ــه ۱5 خ ــد. در حادث ــت می کن فعالی
اکثــر رهبــران جبهــه ملــی در زنــدان هســتند، 
ســران جبهــه ملــی حاضــر نمی شــوند در 
ــا کشــته  ــه در خیابان ه ــی ک ــت از مردم حمای
ــرا  ــن ماج ــد. در ای ــادر کنن ــه ص ــدند، بیانی ش
اعضــا در جلســه ای دور هــم جمــع می شــوند 
تــا حمایــت یــا عــدم حمایــت را بررســی کننــد 
ــم  ــام نظــر مصــدق تصمی ــا اع ــت ب و در نهای
ــد و همیــن نقطــه  ــه عــدم حمایــت می گیرن ب
باعــث بــروز اختافــات و منحــل شــدن جبهــه 
ــارم  ــی چه ــه مل ــود. جبه ــوم می ش ــی س مل
ــار  ــاپور بختی ــر ســنجابی، ش ــری دکت ــه رهب ب
می گیــرد.  شــکل  صدیقــی  غامحســین  و 
اصلــی  محوریــت   5۷ و   5۶ ســال های  در 
ــه  ــه و  ب ــت گرفت ــران را در دس ــات ای مطبوع
عنــوان یــک جریــان سیاســی ســکوالر در 
ــدارد شــناخته  ــی ن ــش مذهب ــه گرای ــران ک ای
می شــود. در روزهــای اوج انقــاب اســامی 
ــی  ــه از جبهه مل ــود ک ــن می ش ــر ای ــم ب تصمی
و شــاگردان مصــدق بــه عنــوان محلــل انقــاب 
اســتفاده شــود و پــس از نخســت وزیــری 
بختیــار عمــا جبهــه ملــی ایــن نقــش را 
عملکــرد  و  تصمیــم  ایــن  امــا  می پذیــرد. 
بختیــار باعــث انشــعابات جــدی در جبهــه 
ــراج  ــی اخ ــه مل ــار از جبه ــده و بختی ــی ش مل
ــه  ــر ســنجابی ب ــی دکت ــس از مدت می شــود. پ
دیــدار امــام خمینــی رفتــه و شــرایط ایشــان را 
ــروزی  ــد از پی ــد. بع ــل می پذیرن ــه طــور کام ب
ــی  ــدت کوتاه ــه م ــنجابی ب ــر س ــاب دکت انق
وزیرامــور خارجــه می شــود. پــس از اســتعفا از 
ایــن پســت؛ بــه تدریــج جبهــه ملــی در مســیر 
مواجهــه بــا انقــاب قــرار می گیــرد کــه 
ــال ۱۳۶0  ــاص در س ــرای قص اوج آن در ماج
ــام، عمــا  ــا بیانیــه ی ام اســت. و پــس از آن ب

ــد.  نقــش سیاســی جبهــه ملــی خاتمــه می یاب
ــه  ــرا جبه ــن ماج ــد از ای ــت بع ــوان گف می ت
ــود. ــف می ش ــت آزادی تعری ــل نهض ــی ذی مل
ــا  ــداوم ب ــارزه ی م ــان و مب ــام گرای اس

ــتبداد ــتعمار و اس اس
ــامگرا را در آن  ــان اس ــده ی جری ــر نماین اگ
بررســی  بدانیــم؛  کاشــانی  آیــت اهلل  دوره، 
از  تصویــری  می توانــد  ایشــان  عملکــرد 
کنــد. ارائــه  مذهبــی  جریــان  تاش هــای 

آیــت اهلل کاشــانی از همــان ابتــدای امــر، مــردم 
را بــه حمایــت از ملــی شــدن نفــت فراخوانــد 
و اساســا اگــر تاش هــای او بــرای همــراه 
ــور  ــت آنط ــود، نهض ــا نب ــردم و علم ــردن م ک
ــد. ــه می ش ــه خف ــد و در نطف ــه نمی دوان ریش

آیــت اهلل کاشــانی بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم 
بــا مــردم و داشــتن پشــتیبانی آنــان، از عوامــل 
ــت و  ــی شــدن نف ــروزی نهضــت مل ــی پی اصل
ــدن مصــدق  ــی بازگردان ــل اصل ــن عام همچنی
بــه نخســت وزیــری در غائلــه ۳0 تیــر شــناخته 
می شــود. او در بحرانی تریــن و حســاس ترین 
شــرایط تکیــه گاه مصــدق بــود و بدنــه ی 
مردمــی بــه واســطه ی حضــور و اعتمــاد بــه او 

ــد. ــای کار می  آمدن پ
امــا بــه تدریــج مصــدق راه دیگــری در پیــش 
گرفــت. اشــتباهات متعــدد و واضــح او و بــروز 
ــه  ــت و جبه ــدید در درون دول ــات ش اختاف
ملــی زمینــه را بــرای جدایــی بســیاری از 
دوســتان مصــدق کــه از پشــتوانه های محکــم 

ــرد.  ــم ک ــد فراه ــاب می آمدن ــه حس او ب
مصــدق بــا تحمیــل الیحــه افزایــش اختیــارات 
خــود بــه مجلــس، چــراغ ســبز نشــان دادن بــه 
آمریــکا و انگلیــس، انتصابــات خــاص خــود کــه 
ــس  ــال مجل ــود، انح ــام ب ــاص و ع ــزد خ زبان
ــود،  ــان خ ــر حامی ــاوه ب ــر ع ــات دیگ و اقدام
مهم تریــن پشــتیبانش، آیــت اهلل کاشــانی را 

نیــز از دســت داد.
آیــت اهلل کاشــانی مبــارزه بــا اســتعمار انگلیــس 
را از ســال ها قبــل از نهضــت آغــاز کــرده بــود 
و در ایــن راه علــی رغــم تمــام آزارهایــی کــه از 
ــت  ــا حمای ــد، از آن ه ــا دی ــا و ملی ه توده ای ه
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ــر می کــرد. ــواردی تقدی و در م
بــه مصــدق  نامــه ای  در  مــرداد  روز ۲۷  او 
نســبت بــه احتمــال وقــوع کودتــا و تحــرکات 
ــد  ــه می کن ــدار داده و راه کار ارائ ــدی هش زاه
کــه البتــه مصــدق توجهــی نشــان نمی دهــد. 
ــت و عــدم کنتــرل بحــران در  و ضعــف مدیری
ــک  ــت ی ــه دول ــرداد ک ــا ۲۸ م ــای ۲5 ت روزه
کودتــای خنثــی شــده را هــم از ســر گذرانــده 

ــود . ــت می ش ــقوط دول ــث س ــود، باع ب
پــس از کودتــا، زاهــدی کــه بــه حمایــت 
آیــت اهلل کاشــانی نیــاز دارد بــه ماقــات او 
ــانی در  ــای کاش ــات آق ــن ماق ــی رود. در ای م
ــس  ــت انگلی ــت و غرام ــوع نف ــا موض ــه ب رابط
انتشــار  دستگیرشــدگان،  آزادی  می  پرســد، 
آزادانــه ی روزنامه هــا و تشــکیل دوبــاره مجلس 
را مطالبــه می کنــد و از زاهــدی می خواهــد 
ــه  ــر مصــدق را ادام در موضــوع نفــت کار دکت
ــاد  ــم ی ــات قس ــن ماق ــدی در ای ــد. زاه بده
ــه  ــت از راه جبه ــئله نف ــه در مس ــد ک می کن
ملــی و دکتــر مصــدق منحــرف نشــده و قانــون 

ــد. ــت را اجــرا کن ــت نف ــی شــدن صنع مل
ــه ای  ــانی در مصاحب ــت اهلل کاش ــس از آن آی پ
ــا  ــه پشــتیبانی از زاهــدی ت ــد ک ــام می کن اع
ــت  ــه برخــاف مصلحــت مل ــی اســت ک مادام

ــد. عمــل ننمای
هنــوز مــدت زمــان زیــادی از کودتــا نگذشــته 
اســت کــه زاهــدی کــه خــود را مدیــون 
می دانــد،  آمریــکا  و   انگلیــس  محبت هــای 
ــخ  ــرات تل ــه خاط ــردم ک ــل م ــاف تمای برخ
اســتعمار را بــه یــاد داشــته و از انگلســتان 
نفــرت دارنــد، در صــدد تجدیــد رابطــه بــا ایــن 

برمی آیــد. کشــور 
و ایــن نقطــه شــروع مبــارزه ی رســمی آیــت اهلل 
ــا  ــت کودت ــا  دول ــی ب ــان مذهب کاشــانی و جری

می شــود.
ــه  ــران را ب ــت ای ــران نف ــل بح ــتان ح انگلس
ــع  ــاه ۱۳۳۱ قط ــه از مهرم ــط ک ــد رواب تجدی
ــد  ــام می کن ــرده و اع ــود، مشــروط ک شــده ب
ــران  ــا ای ــی ب ــبات سیاس ــد مناس ــرای تجدی ب

ــی ای دارد. ــوع آمادگ ــه ن هم

در ایــن هنــگام آیــت اهلل کاشــانی تنهــا رهبــر 
ــان و   ــه در خفق ــت ک ــران اس ــی در ای سیاس
ــکوت  ــا، س ــس از کودت ــای پ ــرکوب روزه س
ــی  ــا زمان ــد ت ــدار می ده ــکند و هش را می ش
ــران حــل  ــت ای ــه نفــع مل ــه نفــت ب کــه قضی
نشــده باشــد، تجدیــد روابــط سیاســی ایــران و 

ــود. ــد ب ــه صــاح نخواه انگلیــس ب
رابطــه  تجدیــد  مقدمــات  کــه  همزمــان 
انگلســتان و دولــت درحــال برنامــه ریــزی 
اســت؛ آیــت اهلل کاشــانی بــا گــردآوردن افرادی 
کــه در نهضــت ملــی شــدن نفــت موثــر بودنــد، 
تشــکیل جلســات بــا نماینــدگان غیرمســتعفی 
ــه  مجلــس هفدهــم، مذاکــرات، انتشــار اعامی
ــن  ــوع ای ــت از وق ــعی در ممانع ــه س و مصاحب

اتفــاق می کنــد.
او حــل مشــکل نفــت ایــران  را بــه هــر طریقــی 
ــت و  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــون مل ــا قان ــه ب ک
 قانــون 9 مــاده ای اجرایــی آن منافــات داشــته 
باشــد، مــردود می دانــد و در واقــع در روزهــای 
ــن  ــانی بزرگتری ــت اهلل کاش ــا آی ــس از کودت پ

مدافــع دســتاورد نهضــت اســت. 
از طرفــی از دولــت می خواهــد کــه بــرای 
ــر  ــن ذک ــد و ضم ــدام کن ــس اق ــکیل مجل تش
ــا راه  ــتان، تنه ــا انگلس ــط ب ــع رواب ــل قط دالی
قانونــی تجدیــد آن را تصویــب نماینــدگان 

ملــت اعــام می کنــد .
ــر  ــی دکت ــه پرس ــه هم ــانی ک ــت اهلل کاش آی
مصــدق و انحــال مجلس بــرای تثبیــت قدرت 
ــت؛  ــی می دانس ــون اساس ــر قان ــود را مغای خ
خواســتار برگــزاری ادامــه ی انتخابــات )در 
5۷ حــوزه ای کــه وکایشــان در دوران دولــت 
دکتــر مصــدق انتخــاب نشــده بودنــد( شــد تــا 
ــرای  ــت الزم ب ــتعفی، اکثری ــا وکای غیرمس ب
ــه دســت آیــد. ادامــه دوره مجلــس هفدهــم ب

بــا ایــن وجــود دولــت زاهــدی بــر آن بــود کــه 
ــا انحــال مجلــس هفدهــم و انتخــاب افــراد  ب
دلخــواه در مجلــس هجدهــم بــه حــل مســئله 

نفــت بــا بیگانــگان اقــدام نمایــد.
آذر ۳۲  در ۲۸  انحــال مجلســین  از  پــس 
توســط شــاه، زاهــدی بــرای برگــزاری انتخابات 

ــرد.  ــدام ک ــم اق ــس هجده مجل
ــس  ــات فرمایشــی، و پ ــه انتخاب ــراض ب در اعت
از آن در مخالفــت بــا کنسرســیوم و تــاش 
بــرای بــه ســرانجام نرســیدن آن؛ بــاز هــم ایــن 
آیــت اهلل کاشــانی اســت کــه بــه میــدان آمــده 
ــجویان  ــردم و دانش ــات م ــا اعتراض ــراه ب و هم
ــه  ــود، فعاالن ــرکوب می ش ــدت س ــه ش ــه ب ک
عمــل کــرده و بــا اســتبداد و اســتعمار مبــارزه 

می کنــد.
ــت  ــانی در مخالف ــت اهلل کاش ــای آی  فعالیت ه
ــا نقــض قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت و   ب
ــگان، باعــث شــد  ــه نفــع بیگان حــل مســئله ب
تــا در ســال ۱۳۳۴ بــه اتهــام  شــرکت در 
ــل رزم آرا  ــام در قت ــان اس ــای فدایی فعالیت ه
بازداشــت و  در معــرض محاکمــه و اعــدام قــرار 
ــت  ــه ی روحانی ــات یکپارچ ــا اعتراض ــرد. ام گی
ــت او   ــوی بازداش ــم پهل ــا رژی ــد ت ــث ش باع
ــد  ــا قی ــرده و ب ــو ک ــاری لغ ــل بیم ــه دلی را ب
آزاد  تهــران  قضایــی  حــوزه  از  عدم خــروج 
ــی  ــز در پ ــام  نی ــان اس ــران فدایی ــد. رهب کن
ــین  ــت، حس ــت وزیر وق ــام نخس ــرور نافرج ت

ــدند. ــدام ش ــتگیر و  اع ــاء، دس ع
آیــت اهلل کاشــانی نیــز ســرانجام پــس از عمــری 
ــا اســتعمار در ســال ۱۳۴0 و  در ۸0  ــارزه ب مب

ســالگی دار فانــی  را وداع گفــت.
کودتــای ۲۸ مــرداد نقطــه ی عطفــی در تاریــخ 
ــی  ــوالت سیاس ــام تح ــه تم ــت ک ــران اس ای
کشــور را پــس از آن تحــت الشــعاع خــود قــرار 
داده اســت. بــا ایــن همــه اگــر  بتوانیــم فایده ای 
تردیــد  بــدون  باشــیم؛  متصــور  آن  بــرای 
ــران در  ــه عنــوان دشــمنان ای تثبیــت غــرب  ب
ــار  ــاندن آث ــردم و شناس ــه ی تاریخــی م حافظ
ــی در  ــاف و  خودرأی ــراق، اخت ــار افت ــان ب زی

ــت. ــور اس ــوز  کش ــئولین دلس ــن مس بی



ــاب  ــل انق ــورد ریشــه ها و عل ــد در م ــد و مایلن ــوی فعالن ــاب اســامی و پهل ــاس انق ــان در قی ــه ســلطنت طلب ــدر ک ــر ق ه
5۷ تشــکیک کننــد، در مــورد نســبت خــود بــا انقــاب مشــروطه و مســائل مربــوط بــه آن در ســکوتی کــر کننــده بــه ســر 
می برنــد. آنچــه قابــل تامــل اســت دیالــوگ قابــل تامــل هندرســن ســفیر وقــت ایــاالت متحــده در ایــران و شــاه حــدود یــک 
مــاه پــس از کودتــا اســت. ایــاالت متحــده بــرای دســتیابی ســریع بــه یــک معاملــه اســتعماری جدیــد شــاه را تحــت فشــار 
می گــذارد تــا تکلیــف پارلمــان را بــا انتخابــات )!( مشــخص کنــد. شــاه کــه از برگــزاری انتخابــات زودهنــگام ترســان اســت و 
بــه دنبــال انجــام اصاحــات مقدماتــی، ایــن حــرف را نمی پذیــرد. هندرســن همچــون نخســت وزیــر دولــت کودتــا کــه از همــه 
حســاب هــا و برنامــه هــای ایــران خبــر داشــته باشــد می گویــد تــا قبــل از قــرارداد نفــت بــه »پــول« فکــر نکنــد زیــرا وامــی 
ــه بازگشــت  ــا ممکــن اســت ب ــه ه ــدون اجــرای برنام ــات آزاد، ب ــد: »انتخاب ــار او گذاشــته نمی شــود. شــاه مــی گوی در اختی
ــد.« و ســفیر، تیــر  ــا دولــت قــرار گیرن ــه مجلــس بیانجامــد کــه مــوازی ب بســیاری از عــوام فریبــان و افــراد غیــر مســئول ب
نهایــی را شــلیک مــی کنــد: »مــن گفتــم اگــر ایــران، از طریــق انتخابــات آزاد، نتوانــد افــراد میهــن پرســت و قابــل و خواهــان 
تصویــب قوانیــن ضــروری]![ بــرای حفــظ اســتقال ایــن کشــور را راهــی مجلــس کنــد و رونــق خــود را ارتقــاء دهــد، بــه نظــرم 
چنیــن مــی آیــد کــه در شــرایط کنونــی، ایجــاد ایرانــی دموکراتیــک و مســتقل، ناممکــن باشــد و تصمیــم پیــش رو بایــد ایــن 
باشــد کــه )الــف( بــرای یــک مدتــی، ایــران غیــر دموکراتیــک و غیــر مســتقل باشــد یــا )ب( ایــران بــرای همیشــه کشــوری 

غیردموکراتیــک و در پــس پــرده ی آهنیــن باشــد.«
و شــاه، گزینــه ی )الــف( یعنــی »ایــران غیــر دموکراتیــک و غیــر مســتقل« را انتخــاب می کنــد: »شــاید در ایــن شــرایط بهتــر 

باشــد انتخابــات بــا نظــارت انجــام گیــرد... «
پــس از گذشــت ایــن همــه ســال بــا خوانــدن ایــن ســطور عــرق شــرم بــر پیشــانی هــر ایرانــی میهــن پرســتی می نشــیند. 

ــه آمریــکا. این هــا همــه نتیجــه یــک تفکــر اســت: اعتمــاد ب






