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 پیشگفتار چاپ پنجم
 

 یابند و مانند هر پدیدة اجتماعی، دستخوش تحـّول هاي تاریخی در گذر روزگاران تکامل می پژوهش  
بر این اساس، «. هر تاريخی، تاريخ معاصر است»اند:  شوند. در روند این تحـّول و تکمیل است که گفته می
شدند، امروز به صفت  قلمداد می« اسطورة شراقت و شهامت»و « قهرمانان ملّی»کسانی که تا دیروز  برخی

 .1شوند دیگري نامیده می
هاي تاریخی یا فقدان تمرکز  دهد که بخاطر عدم تدوین آگاهی نشان می -ایم  چنانکه گفته -این موضوع 
بسیار لغزان « ابلیس»و « قدّيس»و « ضدقهرمان»و  «قهرمان»در جامعة ما هنوز مرز بین  ،هاي سیاسی  تجربه

در بارة این رویداد و « هاي قطعی گیري نتیجه»و سیـّال است و لذا ضروري است که با احتیاط و اعتدال، از 
نهضت آشوب ر . رعایت این احتیاط و اعتدال در بررسی دوران پُشودیا آن شخصیـّت مهم سیاسی پرهیز 

زدائی از تاریخ  ماهة دکتر مصدّق اهمیـّت بیشتري دارد چرا که افسافه 27ومت ملّی شدن صنعت نفت و حک
یک تاریخ ملّی جهت  اي براي داشتنِ دگی، ضمن ایجاد تفاهم ملّی، زمینهش این دوران و پرهیز از افسون

 ها است. حصول به جامعة مدنی و رهائی از زندان اسطوره
 

و فرهنگ و عرفان ایران است و پـرداختن بـه زنـدگی و کارنامـة     تاریخ  -اساساً  -حوزة مطالعات نگارنده 
چرا پس از گذشت چند دهه، »و حاصل این پرسش بود که « کنجکاوی»سیاسی دکتر مصدّق، ناشی از یک 

مرداد تا این حدّ در حافظة تـاریخی و سیاسـی مـا تـداوم      28شخصیـّت سیاسی مصدّق و خصوصاً رویداد 
ة توسـعه و تجـدّد ملّـی در ایـران     حـوز  درسالة دکتر مصدّق  50تاورد مبارزات دس -اساساً  -یافته است و 

هـاي کهنـه و    معاصر چه بود؟ و... لذا، این کتاب کوچک تالشی تازه براي پاسخ دادن به پرسش یـا پرسـش  
 .دیرینه است

 

ـ    ها و موانعی که باعث ناکامی محدودیـّت ،به نظر نگارنده بش ملّـی  هاي جنبش مشروطیــّت شـدند، در جن
شدن صنعت نفت و دوران کوتاه حکومت مصدّق نیز تداوم داشتند؛ هـم از ایـن روسـت کـه در آن دوران،     

بـه   خیابـان نازل بود و لذا،  فرهنگ و سلوک پارلمانیبود، ولی  پارلماننبود،  جامعة مدنیبود، امّا  جامعه
 انقـالب مشـروعه  ( بـه  1906) انقـالب مشـروطه  جامعة ایـران از  .اینکه نقش اساسی داشت پارلمانجاي 
 شایدبازتاب چنان شرایط ومحدودیت هائی بوده است.( سقوط کرده 1357)
تاریخی نیست بلکه  -با باورهاي رایجِ سیاسی درآمیختنپژوهشگرکنجکاو  ةوظیف اندازي، چنین چشم با
 باشد. خیزحتّی خطر -گاه-، کاري دشوار ودرآويختنکه این  آنها است هرچند با درآويختنوي  ةوظیف

 اعتقادي چنین منطقی . نتیجةاست آن مستمر جستجوي بلکهبنابراین، هدف اصلی، نه مالکیّت حقیقت 

                                                           
 اي از این تغییر صفت و ارزیابی، سرنوشت خسرو روزبه است که با انتشار اسناد و مدارك مستند، ثابت ـ نمونه 1

حقیقتی که باعث شد تا احمد شاملو،  ؛نگار معروف، محمّد مسعود و کسان دیگر بوده است شد که وي قاتل روزنامه
حذف کند. نگاه کنید به: احمد شاملو، مجموعة اشعار، « خطابة تدفین»نام خسرو روزبه را از پیشانی شعر معروف 

نگاه  درسربه نیست کردن مخالفان رو روزبه و دیگران. براي اعترافات خس1156، ص1989انتشارات بامداد، آلمان، 
 555-427، تهران، صص1343کنید به: زیبائی، علی، کمونیسم در ایران، نشر کیهان، 
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 قابل -تاریخی حقایق خصوصاً -« وبدیهی ثابت، مُسلّم حقایق»از  بسیاري که است این -پوپر تعبیر به -
 ، از«ومُسلّم بدیهی اورهايب» نمودنِ ویران و ((Deconstruction کردن اوراقدرواقع،  .اند ابطال
 .پژوهشگر ِکنجکاواست اصلیِ هاي شاخصه

  نظرهاي فراوان گردد. و کتاب حاضر باعث نقد که انتشار طبیعی بود بااین دیدگاه،
ة ه یاغلطنامضمن نادیده گرفتن اصالحیّ هغیرامینی ک فردِ وجعل آمیزِ آلود صرف نظر از هیاهوهاي غرض

در فاصلة  2کرده پرهیز مرداد( 28)نقش و نقشة دکتر مصدّق در روز  اصلی وضوعم پرداختن به کتاب، از
اي از نظرات و مفروضات اصلی کتاب حاضر مورد موافقت یا  پاره تاکنون، (2008نخستین چاپ این کتاب )
و هوشنگ  5، ري تکیه4، عباس میالنی3رداریوش بایندُ جمله: از قرارگرفته است، تأیید برخی پژوهشگران

، مرتضی 8نژاد و مقاالت موسی غنی 7. همچنین باید از کتاب احمد بنی جمالی6ایو بوماتی -ندي نهاو
 ،14فریدون مجلسی 13، مجید محمّدي12، حسن زحمتکش11، محمد قائد10، سیروس مرادي9مردیها

 ةضمن اینکه نشان هاي روشنگر یاد کرد. این نمونه 16و بهمن زبردست 15صادق زیبا کالم -محمودکاشانی 
و  -که بررسی دوران دکتر مصدّق  این است ةدهندنشان  می تواندباشد،درعین حال، پیروزی نظریی نوع

اي شده و از اسارت مالحظات سیاسی یا تعلّقات  اینک وارد مرحلة تازه- 32مرداد  28خصوصاً رویداد 
                                                           

 :نگاه کنید به مقاالت حسن اعتمادي« نقد»به این  دقیق اي پاسخیبرـ  2
http://mirfetros.com/fa/?p=5001 

http://mirfetros.com/fa/?p=5051 

http://mirfetros.com/fa/?p=5941 

http://mirfetros.com/fa/?p=6699 
3
 - Iran and the CIA : The Fall of Mosaddeq Revisited 

Darioush Bayandor, New York, Palgrave Macmillan, 2010 
4
 - The Shah, Abbas Milani, Palgrave Macmillan, 2012 

 1392/2013ترجمة فارسی: نگاهی به شاه، نشر پرشین سیرکل، تورنتو، کانادا، 
5
 - The Myth of an American Coup (What really happened in Iran in 1953), Ray Takeyh, Jun 

17, 2013, http://www.weeklystandard.com/articles/myth-american-coup_733935.htlm# 
6
 - Mohammad Réza Pahlavi : le dernier Shah / 1919-1980, Houchang Nahavandi et Yves 

Bomati, Perrin Editions, 2013 
 . 1387 ـ بنی جمال، احمد: آشوب، نشر نی، چاپ دوم، تهران، 7

8
 - http://www.mehrnameh.ir/article/1640 

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/73/bodyView/631 
9
 - http://iranology.net/post-229.aspx 

      http://iranology.net/post-230.aspx 
10

 - http://iranology.net/post-214.aspx 
11

 - http://iranology.net/post-232.aspx 
 1392، انتشارات رودگون، تهران، 1333ـ زحمتکش، حسین: قرارداد کنسرسیوم نفت  12
   ،«کودتا»ـ مجید محمّدي: کودتا یا افسانة  13

www.mirfetros.com/fa/?p=10488 
14 ـ   http://tarikhirani.ir/fa/files/33/bodyView/303 
15-https://www.khabaronline.ir/detail/567829/Politics/parties 

-89، صص 1394مرداد  31، 48نامة صدا، شمارة  ، هفته«کودتاي آمریکائی؟ یا رستاخیز ملّی؟»ـ بهمن زبردست:  16
98 

http://mirfetros.com/fa/?p=5001
http://mirfetros.com/fa/?p=5051
http://mirfetros.com/fa/?p=5941
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 .17ایدئولوژیک دوران جنگ سرد آزاد گردیده است
ذهنیـّت نقّاد و پرسشگر بدانیم، آنگاه شک کردن و به پرسش گرفتن  اگر تجدّد )مدرنیته( را به معناي رشد

د نقّاد و رشد رَتواند نشانة خِ هاي تاریخ معاصر، می باورهاي رایج دربارة برخی رویدادها و شخصـّت
بشمار آید. استقبال خوانندگان  ضرورت بازنويسی تاريخ معاصر ايرانتجدّدگرائی و نمونة امیدبخشی از 

 هاي متعدّد کتاب حاضر، مؤیـّد این نظر است. ر از چاپعالیمقدا
*** 

آمیـز   زندگی و شخصیـّت سیاسی دکتر محمّد مصدّق، قصة پر راز و رمزي است که زوایاي تاریـک و ابهـام  
هاي متعدّدي است و لذا، این کتاب کوچک،  سال، هنوز موضوع مطالعات و پژوهش 65پس از گذشت  -آن

 بشمار آید.« بحر»از اي «کوزه»تواند  فقط می
 

سـه طـرح يـا اقـدام      32مرداد  28تا  25معتقد است که در فاصلة  TP-AJAXنگارنده با قبول وجود طرح 
مـرداد، هـم    28در سقوط دولت مصدّق فعّال بودند و برتري یکی از این سه طـرح مـوازي در روز    موازی

یرت و حیرانی هـواداران دکتـر مصـدّق    موجب ناباوري و شگفتی عوامل سازمان سیا در تهران، هم باعث ح
هـاي   طلبان و هواداران حزب تـوده گردیـده بـود بطوریکـه بـه گـزارش       شد و هم موجب تعجـّب سلطنت

)قـائم مقـام سـازمان     20اصلی کودتا( و کابـل  طرّاحان)یکی از  19)سفیر آمریکا در تهران(، ویلبر 18هندرسون
 سیا(:
 

ظامی، منجر به تسـخیر واقعـی شـهر تهـران توسـ       يك جنبش نیرومند و غیرمنتظرة مردمی و ن»
ها هـم از ايـن    ای ها و توده نیروهای هوادار شاه شده... نه تنها اعضاء دولت مصدّق، بلکه شاهی

 .«اند... موفقیـّت آسان و سريع که تا حدود زيادی خودجوش صورت گرفته، در شگفت
 

ساختن نقش هر يك از اينن سنه حنرا ينا بنابراين: هدف نخست كتاب حاضر اثبات اين فرضيه و روشن 

 اقدام موازي در سقوح قطعي دولت مصّدق است.

 

،لذا، هدف دوم این 21را اثبات نمایند 32مرداد  28در روز « کودتا»اند تا انجام  پژوهشگران ارجمندي کوشیده
                                                           

       http://news.gooya.com/2017/07/28.php  براي آگاهی از نظرات تازه و امیدبخش در این باره، نگاه کنید به:ـ  17

                                                                                                         

 http://news.gooya.com/2017/07/post-5439.phpمتفاوتی در همین باره:  کامالً ةو مقایسه کنید با مقال
18 -Henderson, Loy 
19 -Wilber 
-20 Cabell 

 ها نگاه کنید به مجموعه مقاالت مندرج در کتاب زیر: اي از این کوشش ـ براي نمونه 21
Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, Edited by Mark Masiorowski and 

Malcolm Byrne, New York, 2004 

1384زاده، نشر قصیده، تهران،  ، ترجمة علی مرشدي«مصدّق و کودتا»متن فارسی:   
Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, The CIA, and the Roots of Modern U.S.-Iranian 

Relations, New Press, 2015 

http://news.gooya.com/2017/07/28.php
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 د.باش و سقوط آسان دولت مصدّق می 32مرداد  28در روز « کودتا»کتاب، به چالش کشیدن مفهوم 
 

هـاي تـاریخی و ضـعا سـاختارهاي سیاسـی و       هدف سوم، این است تا نشان دهیم که بخاطر محدودیـّت
توانست عامـل اسـتقرار آزادي و دمکراسـی در     مدنی جامعة ایران، هیچیک از رهبران سیاسی آن زمان، نمی

 ایران باشد.
 

تـوان نظـامی ـ تشـکیالتی      1332-1324هـاي   و سرانجام، هدف چهارم این است تا نشان دهیم که در سال
ترین حزب کمونیست خاور میانه، براي تغییر ساختار قدرت سیاسـی در ایـران،    حزب توده، به عنوان بزرگ

انگیـز سـازمان افسـران     بدون توجـّه به نفوذ حیـرت خطري جدّي و نیرومند بوده است. به نظر نگارنده، 
هـای   های ايـن حـزب در آشـفتگی    آفرينی نقش حزب توده در میان نیروهای نظامی و انتظامی ايران و

. بـا آگـاهی از   سیاسی ـ اجتماعی زمان مصدّق، درک مسائل سیاسی آن دوران بسیار دشوار خواهد بود 
انگیز در  نشینی حیرت با انفعال و عقب ،ويمصدّق ترین یارانِ مخالفت نزدیک باوجوداین شرایط حسّاس و 

نقـش و نقشـة دکتـر    »سازي گردید که ما آنرا در بخش  سرنوشت ، باعث بروز رویداد مهم و32مرداد  28
 ایم. نشان داده« مرداد 28مصدّق در روز 

 

 :اند، از جمله اي به کتاب افزوده شده در چاپ پنجم، اسناد، منابع و موضوعات تازه
ي هـا  اسرارآمیز سرتیپ افشارطوس، رئیس شـهربانی دولـت مصـدّق. بـا توجـه بـه قتـل       ل نگاهی تازه به قت

)به رهبري خسرو روزبه و نورالـدین  « کمیتة ترور سازمان نظامی حزب توده»اي این دوران توسّط  زنجیره
در قتـل افشـارطوس بـه منظـور     « کمیتـة تـرور  »کیانوري(، نگارنده این فرضیـّه را مطرح کرده که نقش این 

تّهم نمـودن یکـی از دشـمنان    انگیزي و تشدید اختالف بین مصدّق و شاه و سپس، براي بدنام کردن و م فتنه
 دکتر مظفّر بقائی( چه بود؟ یعنی سرسخت حزب توده )

، حوادث مهمّی در عرصة سیاسی ایران روي داد که سرشت و 1332از اردیبهشت تا مردادماه  ازاین گذشته،
 از» بخـش  مـا ایـن مسـائل و رویـدادها را در     رقـم زد.  32مـرداد   28سرنوشت سیاسی دکتر مصدّق را در 

 ایم. بررسی کرده «مردادماه خاموش» تا« ديبهشت دوزخیار
 

السّلطنه،  هاي رضا شاه، محمّد علی فروغی، قوام مقایسه و مقابلة فلسفة سیاسی دکتر مصدّق با آراء و اندیشه
انداز جالبی از عقاید این پنج شخصیـّت ممتاز تاریخ معاصر ایـران بـه    دکتر مظفّر بقائی و خلیل ملکی چشم

 -گاه  -این عقاید است که  تقابلناظر به  -جدا از معناي مقایسه و تطبیق  -« مقابله»دهد. مفهوم  دست می
پایة این و آن خود را نشان داده است. در چاپ پنجم کتاب، ما این عقاید را در بخش  در کسوت اتّهامات بی

                                                                                                                                                                                     

هاي زیر: گانة نگارنده در لینک نگاه کنید به مقالة سه آبراهامیان براي نقدي بر کتاب  
http://mirfetros.com/fa/?p=20471 

http://mirfetros.com/fa/?p=20604 

http://mirfetros.com/fa/?p=20837 

 

http://mirfetros.com/fa/?p=20471
http://mirfetros.com/fa/?p=20604
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 قرار داده ایم.مورد بررسی « ها ها و مقابله مقايسه»
 

در مطالعات تـاریخ معاصـر   « فصلی ناتمام»ـّت و عقاید سیاسی دکتر محمّد مصدّق، بررسی زندگی، شخصی
بشـمار آیـد و در روشـن سـاختن     « فصل ناتمام»ایران است، امید است که این کتاب کوچک، برگی از این 

خصوصـاً   -حقیقـت ،بااین یـادآوري کـه   مفید و مؤثّر باشـد   رابهامبرخی زوایاي تاریک این دوران مهم و پُ
تراوش فکر و اندیشة یک فرد نیست بلکه این امر، محصول تالش همة کسانی است که با  -قیقت تاریخیح

بـه معنـاي    تحقیـق زنند، از این نظر،  هاي تیره، نقبی به سوي نور )حقیقت( می بردباري و شجاعت در شبانه
بر اين »ه این امید که تواند بخشی از حقیقت باشد، ب است. لذا، کتاب حاضر تنها می جستجو کردن حقیقت

 ها و کمبودهاي آن را جبران سازند. و پژوهندگان آینده، کاستی« ها بگذرد بر سال  نامه
 

فـر صـورت    یـاد مرتضـی ثاقـب    ام، زنده من توصیة دوست فرزانههاي تازة کتاب به یُ تکمیل و تدارك بخش
دوستان  از ایران، ستارة ثاقب بود. اي که در سپهر فرهنگ مترجم و پژوهشگر فروتن و فرهیخته ؛گرفته است

 بهـروز  دکتـر  دکتر تورج تابان، حکمت، هرمز رامین فرهنگی، دکتر دکترجالل متینی، دانشورم دکتر مینا راد،
حسـین  قویدل، مازیـار  تورج جوادي، حسن اعتمـادي،  بهرام شاهی، دکتر محمدحسن سالمی، دکتر بهبودي،
 شهریار ،ارشدي شهرزاد ،مهین آزادفر محمّدمهدي مرادي، ،مسعود لقمان ،یرزق دهءیها ،یشرق یفیس اقوامی،
 )مینا( مهربانم حمایت همسر همّت و اگر م.کن ي میسپاسگزارهاي شان  یاري بخاطر ومزدك کاسپین طاهري
 نمود. سپاس فراوان بر او باد! تنظیم این کتاب بسی دشوارتر می تألیا و نمی بود،

 

 علی میرفطروس                                  
 ویسی:بازن

 پاریس ،2018 مارس /1397ماه فروردین
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 پیشگفتار چاپ سـّوم

 

 ز گفتار، ويران نگردد جهان
 د در نهانوَبگو آنچ رايت بُ

 )فردوسی(                                 

 

دولت دکتر مصدّق، مسئلة پیچیده و رازآمیزي است کـه پـس از    وحیرت انگیز و سقوط آسان 32مرداد  28
ها قرار دارد.  سازي ها و افسانه اي از ابهام ها و تحقیقات متعدّد، هنوز در هاله سال و با وجود کتاب 60ود حد

 28هاي سیاسی ـ ایدئولوژیک در تفسیر این رویداد مهــّم، فهـم و درك جریانـات منجـر بـه        سلطة گرایش
ی گفتارهـا و  اد و تنـاق  در برخـ  سازد. مواضع سیـّال بعضی بازیگران اصلی این رویـد  مرداد را دشوار می

درك نیــّات و  نیـز   -22دانـد  مـی « نداشتن حافظة صـحی  »که مصدّق، گاه، آن را ناشی از  - شان رفتارهاي
 تنـاق  در  ،«مواضـع سـیّال  » اینگونـه  مسئله سازِ نمونة مهم و دو ،کند هاي اصلی آنان را دشوارتر می انگیزه
 انکار آن در سپس پنهان کردن و و «رسید» نِخودودادفرمان عزل  مصدّق دربارة دریافت دکتر رفتار و گفتار
حالیکه چندماه پس ازسقوط دولت مصـدّق کشـا شـبکة سـازمان      در این گذشته، از مختلا است. موارد

نه تنها بسـیاري از اعضـاي حـزب تـوده را دچـار شـگفتی و        آن، انگیز امکانات حیرت نظامی حزب توده و
جبهة ملّـی را   رهبران بسیار دیرباورِ» (: حتّیامروز باختر)سردبیرسابق  هرذبیحبلکه بقول سپ 23حیرت ساخت

ای  حزب تـوده » مبنی براینکه )بعنوان وزیردفاع( سخن مصدّق لذا، ،24«حیرت کرده بود وحشت و دچار نیز
چنـین مـواردي    نمایـد.  می انگیز شگفت بسیار ،26«حتّی يك تفنگ نداشت حزب توده»یا  25«نداشت وجود
و « قربانی بودن»، «مظلومیـّت»حـّس  سوي دیگر، از .27سازند هاي فراوان روبرو می دشواري با تحقیق را امر
. بنـابراین، پژوهشـگر   بـود  دکتر مصدّق  را مجذوب خویش سـاخته  ،در شرایط متفاوت نیز «قهرمان شدن»

را نیز استنباط و  ا ناگفتهخطوط نانوشته ي، باید شخصیّت برجستهدر میان اسناد و عملکردهاي این کنجکاو، 
 استخراج کند.

 

هاي جنگ سرد بـود، محصـول    مرداد و سقوط آسان دولت مصدّق ضمن اینکه ناشی از کشاکش 28رویداد 

                                                           
 و... 575-572، 480، 410و نیز صفحات  445، ص2ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 22
 709ن، صـ امیرخسروي، بابک، نظر از درون به نقش حزب تودة ایرا ۲۳
 207نگاه کنیدبه:ذبیح،سپهر،ایران دردوران مصدّق،صـ  24
 288مصدّق،خاطرات وتألمات،صصـ  25
 575و574،صص2؛مصدّق درمحکمة نظامی،ج379مصدّق،ص - 26
سـازمان نظـامی حـزب    »دربارة امکانات وقدرت حیرت انگیزسازمان نظامی حزب توده نگاه کنیدبه بخش هـاي  - 27
 «.مراببوس...»و«توده
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و از  انتقامتا  انتقاداي که در آن از  نیافتگی جامعة مدنی در ایران بود؛ جامعه ضعا ساختار سیاسی و توسعه
نقش اساسـی   ملّی شدن صنعت نفت، هائی که در که شخصیّت ینچنین بودا .28راهی نبود دشمنیتا  مخالفت
افتراهاي احزاب  هجوم اتهامات و در خلیل ملکی ودیگران( حسین مکّی، مظفربقائی، )مانند کاشانی، داشتند
 .29اند رانده شده «حاشیة تاريخ»به  «متن» از هاي مخالا، سازمان سیاسی و

شـوند و   گر مـی  جلوه« تودة عوام»وپولیسمی فریبا، در کسوت سخنگویان اي با پ رهبران سیاسی چنین جامعه
 ها است. گرائی توده محصول شور و عاطفه و احساسات و تقدّس -عموماً  -شان  شعارها و عملکردهاي

هاي سیاسـی و   گرائی در تاریخ و مقدّس کردن شخصیـّت هاي تلخ چند دهة اخیر نشان داد که تقدّس تجربه
بار است، پس، شگفت نیسـت اگـر آنچـه کـه در انقـالب       د آنان تا چه اندازه براي جامعه فاجعهپرهیز از نق

 نیز تکرار شده باشد.انقالب اسالمی مشروطیـّت و جنبش ملّی شدن صنعت نفت روي داد، در 
 

امعـة  بسیاري از تحقیقات موجود دربارة علل و عوامل شکست جامعة ایران بـراي اسـتقرار آزادي، دموکراسـی و ج   
انـد، گـوئی کـه رهبـران جنـبش مشروطیــّت یـا         هاي تاریخی همـراه  گرائی هاي نظري و اراده انگاري مدنی، با سهل

رسـد کـه    به استقرار آزادي و دموکراسی در ایران نائل آیند در حالیکه به نظر می توانستند میرضاشاه و دکتر مصدّق 
توانسـت آزادي و دموکراسـی    بود، نمـی  حاکم می نیز اگر  -اشینالقوان روحبا   -30حتّی منتسکیو اي، در چنان جامعه

نگارنده با تمرکز بر رویـدادهاي منجـر بـه سـقوط آسـان دولـت        را در جامعة ایران تحقّق بخشد. در کتاب حاضر،
 این ناکامی براي استقرار آزادي و جامعة مدنی اشاراتی داشته باشد. وعوامل علل برخی کوشیده است تا به مصدّق،

 

نگـري سیاسـی بـود. از ایـن      آیندهوهاي دقیق اقتصادي و فنّی  ریزي طرح ملّی شدن صنعت نفت، فاقد برنامه
فاقد حـّس مسئولیـّت کافی بودند بطوري کـه حـاملین پاسـخ دفـاعی      گذشته، بسیاري از عوامل اجرائی آن

هه، تازه متوجـّه شده بودند پس از رسیدن به هلند و در آخرین لحظات مهلت قانونی دادگاه ال ،دولت ایران
  31 اند! گذاشته« جا»که پاسخ دولت ایران را فراموش کرده و در تهران 

 

« مـرداد  28ناشی از خیانت حزب توده و عدم همکـاري ایـن حـزب در روز    »مصدّق را دولت  سقوط آسان برخی،
ق است و بـا اسـناد تـاریخی نیـز     فکنی براي توجیه شکست دکتر مصدّ این اعتقاد ضمن اینکه نوعی فرا .32 دانند می

باشد، قدرت و تـوانی کـه مصـدّق بـا      مرداد می 28حزب توده در  گر قدرت و توان مغایرت دارد، در عین حال بیان

                                                           
، در گفتگـو بـا مسـعود    «شناسی اندیشه و کنش سیاسی در ایران معاصر آسیب»گاه کنید به بحث نگارنده دربارة ـ ن28

   235-171، صص 1393ایران در گذرِروزگاران، نشر شورآفرین، تهران،  لقمان:
 مارياسـتع  مبارزة بی امان بادولـت  عبارت بوداز: ملّی شدن صنعت نفتجنبش ـ وجه مشترك این شخصیّت هادر29

بایدبـه تبلیغـات   «ازمتن به حاشیه رانـده شـدن  ».لذا،دراینپیکار آشتی ناپذیرآنان باحضورونفوذحزب تودهو  انگلستان
 شایان کرد. ةحزب توده  توج ةدیرپا وگسترد

30  - Montesquieu 
  تـاریخ  مَحَـکِ  هـا در  هافسان» نام ة نگارنده بامقال کنید به نگاه همچنین «.در دادگاه الهه مصدّق»نگاه کنید به بخش: ـ 31
 http://mirfetros.com/fa/?p=2185                                         چاپ لندن: روزنامة کیهان، ،«!ریزند می فرو
 مزدك، فلورانس، بی تا.براي نمونه، نگاه کنید به: پوریا، ارسالن، کارنامة مصدّق و حزب توده، نشر -32
 

http://mirfetros.com/fa/?p=2185
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مـرداد،   28در روز :به عبـارت دیگـر   .عقیم گذاشته بود 32مرداد  28دوستی و درایت سیاسی، آن را در  آگاهی، ایران
بایسـت انجـام    ت تراژیک قرار گرفته بود: انتخاب آگاهانه در برابر دو سرنوشت کـه مـی  مصدّق در برابر یک موقعیـّ

تواند نـوعی پیـروزي    مرداد می 28پرداخت. هم از این روست که شکست او در  گرفت و مصدّق بهاي آن را می می
 نیز بشمار آید.

 

هاي دولت آمریکا  نگرانی توده،انگیزسازمان نظامی حزب  حیرتقدرت وامکانات هاي جدید در بارة  ارزیابی
سـازند،   را پذیرفتنی می« پاکسازی ايران از حزب کمونیست توده»براي  TP-AJAXدر تدوین طرح کودتاي 

حـزب   اسـتیالي  دکتر مظفّر بقائی و خلیل ملکـی از خطـر   رانی مانندرهبهاي  ها و دغدغه نگرانی همچنانکه 
 .دهند توده را مورد تأئید قرار می

و چگونگی بازداشت چند ساعتة دکتر فـاطمی،   32مرداد  25شته، نگاهی تازه به رویدادهاي شب از این گذ
شناس و نیز قطع تلفن و برق مرکز بازار تهران )بـاوجود برقـراري تمـاس     زاده و مهندس حق مهندس زیرك

صدّق، ما تلفنی مصدّق با رئیس ستاد ارتش(و سپس دستگیري سرهنگ نصیري به هنگام ابالغ فرمان عزل م
اقدامات شـبیه  »توجـّه به مخالفت سرلشکر زاهدي با هرگونـه  با. 33دنساز اي روبرو می هاي تازه را با پرسش

راويان و  تن عامالن 8هر با توجـّه به اینکـه   (ومصدّق عزل فرمان ابالغ  مرداد)به هنگام 25درشب « کودتا
یا نقش حزب توده در این ماجرا چـه بـود؟   ، آ، از افسران سازمان نظامی حزب توده بودندوقايع آن شب

تهـران و از افسـران هـوادار    معاون فرمانـداري نظـامی   در همین راستا، روایت سرهنگ حسینقلی سررشته )
از » 34کند که: پس از دستگیري ارنست پـرون  برانگیز است و این پرسش را ایجاد می مصدّق( نیز بسیار تأمّل
توسـط سـرهنگ اشـرفی     32مرداد  25در صبح  35«لستان در دربارجاسوس انگ»و « عوامل دست اول کودتا

)فرماندار نظامی تهران( و با توجـّه به سوابق ارنست پرون و کشا وسایل جاسوسی در اقامتگاه وي، چـرا  
پـرون را آزاد و در عـوض، فرمانـدار نظـامی خـویش )سـرهنگ اشـرفی( را         -مـرداد   28قبل از  -مصدّق 

سرتیپ محمّد دفتري )خواهرزادة  دکتر مصـدّق کـه معـروف بـه همکـاري بـا        چرا نیزو  36بازداشت کرد؟
( با وجود مخالفت شدید سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش مصدّق و دیگران، به دستور و 37بود« کودتاچیان»

، ضمن حفظ ریاست نیروهاي مسلّح گمرك، به ریاست فرمانداري نظـامی تهـران و ریاسـت    مصدّق اصرارِ
 28نقـش و نقشـة ديگـر مصـدّق در روز     »آيا اين اقدامات، نشانة  ؟.شور منصوب گردیدشهربانی کلّ ک

 بود؟« مرداد
 

ضمن پاسخ به سئواالت فـوق، بطورمشـخّص بایـد بـه ایـن       32مرداد  28بنابراین: هرگونه تحقیقی در بارة 

                                                           
« کودتاچیـان »برانگیـز اسـت، گـوئی کـه      زاده در بارة بازداشت دکتر فاطمی و...، بسیار تأمّل ـ سخن مهندس زیرك  33

 .138پاسخ، ص هاي بی زاده، پرسش اند. نگاه کنید به: زیرك برده می« نیك پیك»شدگان را به  بازداشت
34

 - Ernst Perron 
 604، 469، 373، 363-362، 344بش ملّی شدن صنعت نفت، صص جاتی، غالمرضا، جننـ  35
و  601، 413، مقایسه کنیـد بـا: نجـاتی، صـص    121-118و  111-110ـ سررشته، حسینقلی، خاطرات من، صص   36
603 
 141زاده، ص ؛ زیرك120و...؛ سررشته، ص 605-604ـ  نجاتی، صص  37
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ود در دست داشتن مرداد، مصدّق، میدان را خالی کرد و با وج 28پاسخ دهد که: چرا در روز  سئوال کلیدی
هاي خویش بماننـد   مرداد در خانه 28همة نیروهاي نظامی و انتظامی، از همة هوادارانش خواست تا در روز 

 و از هرگونه تظاهراتی خودداري کنند؟
برکناري مصـدّق  »هاي پایدار محمّد رضاشاه جوان با کودتا و تأکید او بر  بر این اساس، با توجـّه به مخالفت

سابقه توسط دکتر مصدّق براي انحالل مجلس شوراي ملّـی و   و سپس، انجام رفراندوم بی« رلماناز طریق پا
( و در نتیجه: صدور فرمـان عـزل مصـدّق    1332مرداد  19و  12اعالم نتایج آن از طریق رادیو و مطبوعات )

زب توده بهنگام ارائة آفرینی سازمان نظامی ح مرداد و نقش 25هاي پراکندة رویداد  توسط شاه، تأمّل در پازل
« مـرداد  28دکتر مصدّق در روز  نقش و نقشة»فرمان عزل مصدّق توسط سرهنگ نصیري و یا رمزگشائی از 

در برابر پیشنهاد رهبران حـزب تـوده بـراي    « خواهی مهلت»در تعلّل یا  شاهکار سیاسی مصدّقو خصوصاً 
حزب  توسط مصدّق در روز این نیروهاي رزمندة  و در نتیجه، عقیم گذاشتن« چیانکودتا»با  مسلّحانه مقابلة
آن حـزب   انگیز نظـامی   هایی دربارة پایگاه اجتماعی حزب توده و قدرت حیرت و همچنین، آگاهی مرداد 28

هـاي دیگـر متمـایز     موارد دیگري هستند که چاپ جدید کتاب حاضر را از چـاپ  و...«مرا ببوس!»در فصل 
 سازد. می
 

التقـاط   یـا ادغـام   بـا  خـوار فکـري برخـی روشـنفکران جنـبش مشروطیــّت،       میراثدکتر مصدّق، به عنوان 
داد و  مـی « مـذهبی  -ملّـی  »هاي عرفی )سکوالر( با باورهاي اسالمی، به مبارزات خـویش خصـلتی    اندیشه
کوشید تا با نوعی دادخواهی مذهبی، ضمن کسب حقّانیـّت سیاسی، مبارزات خـویش را از مشروعیــّت    می

احمـد وعلـی    هـاي روشـنفکرانی ماننـد جـالل آل     برخوردار سازد، عقایدي که بعدها بر اندیشـه مذهبی نیز 
 در عرصة سیاست ایران شده است.« مذهبی -ملّی » جریانشریعتی تأثیر داشته و باعث پیدایش 

 

باشـد.   هـاي مـا نیـز مـی     ها و ظرفیـّت شناسی ضعا آسیب -در واقع  -شناسی شکست دکتر مصدّق  آسیب
 اندیشـیدن بـه   بنـابراین، .مـی باشـد   اي روشـن   آیندهساختن براي  اي زمینهها  و پذیرفتن این ضعا شناخت

 روشنفکران ورهبران سیاسی ما خواهدبود. پُرسش هاي طرح شده دراین کتاب،فضیلت
 

 علی میرفطروس              
 2011 ژوئن پاریس،
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 دیباچه                                          
 

 رود زندگي، کوتاه است، ولي حقیقت، دورتر مي»
 «کند، بگذار تا حقیقت را بگویم و بیشتر عْمر مي

 )؟(                              

 

و غیـره( بـه    تاریخ طبري، تـاریخ بیهقی،اخبارالطــّوال  نویسی )مانند  نـّت دیرپاي تاریخدر ایران، با وجود سُ
نویسی نیز رو بـه زوال گذاشـت.    ، تاریخ و تاریختاریخیهاي متعدّد  و گُسست علت حمالت قبایل مختلا
اي را در جامعـة مـا نهادینـه     قبیلـه  -ایلـی  عصبـّیتاي، نوعی اخالق و  هاي قبیله استیالي دیرپاي حکومت

 عصبــّیت به یک  عصبـّیتهاي ایلی، جامعة ایران از یک  هاي حکومت . در رفت و آمدها و کشاکش38کرد
هاست.  ها و عصبانیـّت عصبـّیتبازتاب این  -عموماً  -ر پرتاب گردید. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران دیگ

در چگـونگی   مهمّـی  اي، روان اجتماعی ما را شکل داده و در عرصة سیاسـت، عامـلِ   قبیله -این گذشتة ایلی
 .39رود رهاي ما بشمار میرفتا
 

( خـود را تببیـت کـرد، امّـا ایـن      1906با انقـالب مشروطیــّت )  جنبش عدالتخواهانه و تجدّدطلبانة ایرانیان 
هـا و   هاي تاریخی و ضعا نیروهاي اجتماعی، نتوانست بـه برخـی از خواسـت    انقالب، بخاطر محدودیـّت

برخی  مشروطه خواهان ومشروعه طلبان،دست یازد، بنابراین در یک مصالحة سیاسی بین خویش هاي  آرمان
 یـّت، تحقّق نیافت.هاي جنبش مشروط از خواست

 
هـاي   همسایگی ایران با روسیه و انگلیس )از طریق هندوستان( کشور مـا را همـواره عرصـة کشـاکش    

هاي سیاسی جامعه با توجه  رقدرت ساخته بود و شخصیـّتهاي اقتصادي این دو اَبَ سیاسی و کشمکش
نـد. دولتمـردان معـدود و    گاه طرفدار روسیه و زمانی هـوادار انگلـیس بود   -به منافع و مصالح خویش

                                                           
خلـدون:   ام. بنظـر ابـن   هـا گرفتـه   ة پیـدایش و زوال دولـت  خلدون دربـار  را از بحث جالب ابن« عصَبـّیت»مفهوم ـ 38

گري و روحیـة خودکـامگی همـراه اسـت. نگـاه کنیـد بـه:         اي است که با وحشی عصَبیـّت، ویژگی ذاتی جوامع قبیله
 و... 327، 295-294، 253، 248خلدون، مقدّمه، صص  ابن
اي در ایران و تأثیرات روحی و  هاي قبیله ومتهاي ایالت و عشایر مختلا و استقرار حک ـ براي گزارشی از هجوم39

 .56-13صـص  ،2001 کانـادا،  اخالقی آن، نگاه کنید به: میرفطروس، علی، مالحظاتی در تاریخ ایران، چـاپ چهـارم،  
هـاي فکـري در ایـران     ها و منـاظره  همچنین نگاه کنیدبه بحث نگارنده در همین باره: میرفطروس، علی، برخی منظره

   89-66، صص  2004نشرفرهنگ، کانادا،  ،چاپ دومامروز،
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هـاي رایـج    تکیه کنند، چه بسا که در تـرس و هـراس   مصال  ملّیخواستند، تنها بر  مستقلّی نیز که می
 شدند. سیاسی، مجبور به صبوري یا سکوت می

 

( 1918-1914( و استقرار حکومت کمونیستی در آن کشور و نیز جنـگ جهـانی اول )  1917انقالب روسیه )
ر منطقه پدید آورد و نیروهاي نوینی را در عرصة سیاست ایران پدیـدار سـاخت. رضـا    تحـّوالت جدیدي د
رقدرت روسیة کمونیسـت و امپراتـوري انگلـیس بـا یکـدیگر، توانسـته بـود حضـور و         دو اَبَ شاه در رقابتِّ

و الغـاي  ( 1311)آذرماه « قرارداد دارسی»امّا او باوجود لغو  ،40حاکمیـّت سیاسی خود را بر آنان تحمیل کند
 بسیاري از امتیازات مالی، سیاسی و حقوقی دولـت انگلـیس در ایـران، بخـاطر تهدیـدات نظـامی انگلـیس       

د و لذا، در قرارداد جدید رَرا پیروزمندانه به پیش بَ مسئلة نفت، در آخرین لحظات نتوانست وتنگناهاي مالی
 ادامه یافت. -انگلیس در ایران به عنوان تجسّم عینی استعمار -( نیز سلطة شرکت نفت انگلیس1913)

هاي روس و انگلیس، همانند برخی روشنفکران و رهبران سیاسـی   رضا شاه در میان دو سنگ آسیاب قدرت
کـرد، امّـا جنـگ     آن عصر، در رابطه با قدرت نوپاي آلمان، راهی براي عزّت و استقالل ایـران جسـتجو مـی   

( و سپس، سقوط رضا شـاه و تبعیـد   1320ن )سوم شهریور جهانی دوّم، حملة نیروهاي متّفقین و اشغال ایرا
اي ساخت و اگر درایت و کـاردانی دولتمـرد    اجتماعی تازه -هاي سیاسی ثباتی وي، میهن ما را دستخوش بی

بود، چه بسا که نظـام سیاسـی و خصوصـاً تمامیــّت      الملک( نمی اي مانند محمّد علی فروغی )ذکاء برجسته
 گردید. ناپذیري می جبرانارضی ایران دچار صدمات 

 
هـاي اجتمـاعی    هاي سیاسـی و آشـفتگی   ، با آشوب1320ساله در شهریور  21 رضا شاهّ آغاز سلطنت محمّد

(، تقاضـاي امتیـاز نفـت شـمال از طـرف      1320متعدّدي همراه بود، از جمله: تشکیل حزب تودة ایران )مهر 
وري  (، غائلة آذربایجان و مـاجراي پیشـه  1323(، تأسیس سازمان نظامی حزب توده )1323دولت شوروي )

(، تشکیل گـروه فـدائیان اسـالم بـه رهبـري نـواب صـفوي        1324مرداد  25(، قیام افسران خراسان )1324)
 قصـد  سوء (،1326) امروز مردسردبیر ،(، ترور محمّد مسعود1324اسفند  20(، ترور احمد کسروي )1324)
 احمـد  تـرور  ،(1328) دربـار  وزیـر  و وزیـر  نخست هژیر، ترور ،(1327 بهمن 15) تهران دانشگاه در شاه به

آذر  25انگیز رهبران حـزب تـوده از زنـدان )    (، فرار حیرت1329) رتهران مصـّوّ مجلّة امتیاز صاحب دهقان،
اسـتاد حقـوق دانشـگاه     ،(، ترور دکتر عبدالحمید زنگنـه 1329اسفند  16وزیر ) آرا، نخست (، ترور رزم1329

 امروز باختر به جان حسین فاطمی سردبیر ،سوء قصد(1329اسفند  28آرا ) فرهنگ دولت رزمتهران و وزیر 

                                                           
ـ براي تحقیقی درخشان و مستند به اسناد وزارت امور خارجة انگلیس نگاه کنید به: صـباحی، هوشـنگ، سیاسـت    40

؛ براي نقد و معـّرفی این کتاب نگاه کنید به مقالة نگارنده: 247-223، 7انگلیس و پادشاهی رضاشاه، خصوصاً صص 
. در بـارة  60-51یادنامة منوچهر فرهنگی، به کوشـش فرهنـگ مهـر، صـص    «: ها! انگلیسی حکومت رضاشاه و دست»

گیري رضاشاه همچنین نگاه کنید به تحقیـق درخشـان سـیروس غنـی: ایـران؛ برآمـدن رضـا خـان،          چگونگی قدرت
 و... 305، 294-289، 283-282، 216، 213، 198و  183-167خصوصاً صفحات 

در روي کار آمدن رضاشاه، جان فـوران، فهرسـت بلنـدي از نظـرات محقّقـان      « انگلیسعدم مداخلة واقعی »در بارة 
 همـایون  ، همچنین نگاه کنید به گفتگوي محمّد علـی 318 مقاومت شکننده، صخارجی را ارائه داده است. نگاه کنید به: 

 http://homakatouzian.com/?p=725   کاتوزیان در:
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 قتـل سـرتیپ افشـارطوس رئـیس شـهربانی دولـت مصـّدق        (،1330بهمـن 25) سخنگوي دولت مصـدّق  و
نخسـت   به جـان حسـین عـال،    سوء قصد (،32مرداد10) اهلل کاشانی حمله به خانة آیت (،1332اردیبهشت1)

عصـر تـرور و   »ایـن دوره را   -بدرسـتی  -و حوادث دیگر... دکتر محمّد علی موحّـد  (1334ن آبا25وزیر)
 .41نامیده است« آشوب

 ةبـه حـوز   سـلطنت  ةاز حـوز  محمدرضاشاه مشروطه خـواه را  -به تدریج -نابسامانی آشفته و چنان شرایط
تفسـیرها   طیّت را  باقانون اساسی مشرو -مصدّق  خصوصاً در زمان دولت دکتر -کشاند واین امر حکومت
 هاي تازه روبروساخت.  و چالش

 
یـا   «تاريخ حزبـی »( و نفوذ حزب توده در ایران، نوعی 1917با پیروزي انقالب کمونیستی در روسیه )اکتبر 

هـائی،   اي بخشـید آنچنانکـه نسـل    در فرهنگ سیاسی ما جـان تـازه   عصبـّیتبه عنصر  «تاریخ ایدئولوژیک»
از تاریخ معاصر ایـران در سـیطره و    اند. به عبارت دیگر: بخش مهمـّی شده« ولوژيكتاريخ ايدئ»قربانی این 

اي اسـت کـه تصـاویر کـج و معـوجی از       سیادت تبلیغات و تفسیرهاي حـزب تـوده، ماننـد آئینـة شکسـته     
مـان   هاي تاریخی دهد. با چنین خصوصیـّتی است که ما به تاریخ و شخصیـّت سیاستمداران ایران بدست می

« امامـان معصـوم  »انـد کـه تـن بـه      عیب بدیل و بی ما آنچنان پاك و بی«هاي دلپذیر شخصیـّت»کنیم:  می نگاه
امــّا   -ما « هاي نادلپذیر شخصیـّت»خان امیرکبیر،محمّد مصدّق،حسین فاطمی و...(،  زنَند )مانند میرزا تقی می
باشند )مانند  عملکرد مببت اجتماعی می آنچنان سیاه و ناپاك و نابکارند که فاقد هرگونه خصلت انسانی یا -

خـوارّ يـك تـاريخ     مـا میـرا   زاده، رزم آرا، و ...(  السلطنه، مظفّر بقائی، تقی رضاشاه، محمدرضا شاه، قوام
 .ايم صَبـّیتٍ ويرانساز کردهصبانی هستیم و چه بسا حال و آينده را فدای اين عَصَبی و عَعَ
 

واژگان سیاسی است. از این رو، احـزاب  بُردِ ا، عدم دقّت در کارهاي اساسی فرهنگ سیاسی م از ضعا یکی
کـه بـا    انـد  پرداختـه  شخصیّت هـائی  و رویدادهاتعریا یا شناسنامه براي  هاي سیاسی ما به جعلِ و سازمان

در فرهنگ سیاسی غرب پیوندي ندارد، چرا که این واژگان و مفـاهیم، برخاسـته از    مفاهیمتعریا دقیق این 
ماعی و ساختار سیاسی خاصّی هستند که در فرهنگ سیاسی ما، منشاء و معنائی نداشته و ندارند، تکامل اجت
 -(، لیبـرال Libéralبراي انقالب مشروطیـّت و واژگانی چـون: لیبـرال )  « دموکراتیک -انقالب بورژوا»مانند 

لسـفة سیاسـی   براي توضـیح جهـان بینـی و ف    «روشنگري عصر فرزند» و (Libéral-Démocrateدموکرات )
 دهتاریخ معاصـر ایـران شـ    و درك فهم برايبسیاري ي ها آشفتگی باعث ،نادرستریا اتع گونهاین .مصدّق
 هاي مهـّم تاریخ معاصر ایـران  ایم دربارة رویدادها و شخصیـّت ، هم از این روست که ما هنوز نتوانستهاست
نیز بر این عدم تفاهم نسبی یـا توافـق ملّـی    ایدئولوژیک  -نائل آئیم. سلطة رسوبات حزبی   نسبی تفاهمی به

 دامن زده است.
 

و  مصال  ملّیبین عملکرد شخصیّت هاي سیاسی این دوران ضرورت تفکیک  در بررسی  دیگر نکتة مهـّم

                                                           
 .109ص ،1ج خواب آشفتة نفت، ـ موحـّد، 41
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هاي  غرضانة رایج، مواضع سیاسی و مخالفتانگارانه و غالباً مُ هاي سهل برخالف داوري. است منافع شخصی
-زاده و... با مصدّق را  حسین مکـّی، دکتر مظفر بقائی، حائري اهلل کاشانی، آیتمانند هائی بعدي شخصیـّت

دچار  32مرداد  28ها پس از  توضیح داد زیرا که بیشتر این شخصیـّت« منافع شخصی»با  تنهاتوان  نمی
در انتظار ،قتا آخرین دقای -خود -مصدّق ،از این گذشته هاي فراوان گردیدند. مضایق مالی و رنج و شکنج

با هندرسون )سفیر آمریکا( روابط دوستانه  32مرداد  28هاي مالی دولت آمریکا بود و تا آستانة  کمک
توان گفت که با توجه به شکست مذاکرات نفت، بیماري، ضعا و پیري مصدّق و  داشت. بنابراین می
ین حزب غیرقانونی و در توده و مماشات مصدّق با ا کمونیست نمائی روزافزون حزب خصوصاً با قدرت

هاي وابسته به شوروي بر ایران، پس از یک  و سلطة کمونیستوحشت سرخ نتیجه، ترس دولت آمریکا از 
هاي خویش را به جاي ارائه به دولت مصدّق،  رَوَند دو ساله، دولت آمریکا در تغییر جهتی اساسی، کمک

و « فرشتة آزادي»به اهمیـّت آمریکا بعنوان  به عبارت دیگر: با توجـّه .مخالفان وي نمودصرف کمک به 
توان گفت که  دیدگاه مصدّق، حسین فاطمی، بقائی، مکـّی و دیگران، می دیده و در «بهترین دوست ایران»

زاده و دیگران با مصدّق، از جمله، اختالف در  بقائی، حسین مکـّی، حائري ات بعدي دکترمظفّراختالف
در مذاکرات مربوط « ممکنات»وة برخورد با حزب توده و اختالف براي تحقّق شی ،منافع ملّیتلقّی آنان از 
 به نفت بود.

 

 استعماري مردم ایران در مقابله با هاي عدالتخواهانه و ضد آرمان طرح -بی تردید-«ملّی شدن صنعت نفت» طرح
. در واقع، مصدّق 42«بودامکان پیروزي در آن، ناچیز »نظري:   ، کارزاري که بقول صاحببودشرکت نفت انگلیس 
ها، بسیار بعید و درازمدّت بود چرا که نه مصـدّق، نـه    ها و آرزوهائی گذاشته بود که تحقّق آن قدم به عرصة آرمان

هـاي   جامعة ایران، هیچیک، داراي ظرفیـّت عشیره اي -ساختار ایلی ،خصوصاً ،و نه جبهة ملّی، انهوادارورهبران 
خـواه   طلب و مشـروطه  اصالح بینیم، مصدّقِ و آرزوها نبود، هم از این روست که می ها الزم براي تحقّق آن آرمان

 .شود کشیده می انقالبو زمانی بسوي  اصالحهاي عملی، گاه به سوي  ها و کشمکش در کشاکش
*** 

هـا و   زندگی و کارنامة سیاسی دکتر محمّد مصدّق، بیش از هر دولتمرد یا سیاستمدار دیگري، موجب بحـث 
هـاي موجـود دربـارة زنـدگی و      توان گفت کـه بسـیاري از نوشـته    ناپذیر است. به جرأت می الت پایانمجاد

دور مانده و به مقاالتی   -گوئی حقیقتجوئی و  حقیقتیعنی  -تحقیقکارنامة سیاسی مصدّق از هدف اصلی 
ي از سـوي  ارزشـمند ت ها و مقاال هاي اخیر کتاب در سالخوشبختانه  اند. در مدح و منقبت وي تنـّزل یافته

هاي همـة   لذا نگارنده خود را مدیون کوشش ،43اند محقّقان ایرانی دربارة دوران حکومت مصدّق منتشر شده
 اند.  داند که با تحقیقات ارزشمند خویش روشنگر این دورة پرابهام بوده کسانی می

 

                                                           
 .31و 30انداز آیندة ایران، صص عظیمی، فخرالدین، تجربة مصدّق در چشمـ  42
مصطفی فاتح، منوچهر فرمانفرمائیان، فؤاد روحـانی، مصـطفی علـم، فخرالـدّین عظیمـی،      ها و مقاالت  کتابمانند ـ 43

و  ي، جالل متینی، علی رهنمـا بابک امیرخسرو سپهرذبیح،محمّد علی همایون کاتوزیان، یرواند آبراهامیان، فرهاد دیبا،
 .محمّد علی موحـّد ارجمندخصوصاً تحقیق 
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و طـرح   پیشـداوری وشیده تا بجـاي  ها و احتماالت است و لذا نگارنده ک عرصة تحقیقات تاریخی، عرصة نسبیـّت
و تأمّل فراخوانَـد. همچنـین، نگارنـده بـدنبال یـک       داورینظرات قطعی و حتمی، با طرح سئواالتی، خواننده را به 

دوران نیسـت، کمبودهـا و   این هاي سیاسی  بررسی جامع و گسترده از ماجراي ملّی شدن صنعت نفت و شخصیـّت
هـاي رویـداد    بـر برخـی از جنبـه    است گذرا تنها نگاهی این کتاب، .44ن روستهاي احتمالی کتاب، هم از ای کاستی

هاي تحریـا   بدنبال حقیقت کوچک مهمـّی که کمتر مورد توجـّه پژوهندگان بوده است. به عبارت دیگر، این کتاب
انـد،   ن مانـده هائی است که در غبار تعصّبات سیاسـی یـا تعلّقـات ایـدئولوژیک پنهـا      شده و ارزیابی تازه از واقعیـّت

 است:زیر پرسش هايبدنبال پاسخ به  -از جمله -بنابراین، کتاب حاضر
ترين روزهای رابطة شاه و مصدّق، شاه با روی کـار آوردن زاهـدی از راه    در تیره»ـ با توجـّه به اینکه: 

یـک  توان رویدادهاي منجر به سقوط آسـان دولـت مصـدّق را     ، آیا می45«نمود کودتای نظامی مخالفت می
 نامید؟« کودتا»

حزب توده در بازداشت غیرمنتظـرة سـرهنگ نصـیري توسـط یکـی از اعضـاي ایـن         نظامیـ نقش سازمان 
فرمـان عـزل   مصدّق و در نتیجه، آشفته کردن فضاي سیاسی و تبلیغ و تلقّی سازمان بهنگام ابالغ فرمان عزل 

 چه بود؟« 32مرداد  25کودتاي شب » عنوانب مصدّق
 علیه دولت مصدّق وجود داشت؟« کودتا»، طرحی براي 32مرداد  28ر آیا اساساً د ـ

 اگر آري! پس چرا دکتر مصدّق در مقام وزیر دفاع و مسئول نیروهاي نظامی و انتظامی و با وجـود اصـرارِ   ـ
 ، مقاومتی نکرد؟«کودتا»و دیگر یارانش، در برابر   دکتر حسین فاطمی

ان زمامداري اش،توده هاي مردم را پایگاه و ستون فقرات حکومتش درتمام دور مصدّقباتوجه به اینکه   - 
از مـرداد  28چـرا وي درروز ،ها فراخوانـده بـود   های مردم به خیابان حسّاس، توده موارد در می دانست و

مـرداد را   28 انگیـز مصـدّق در روز   .انفعالِ حیـرت ه بود؟رادیو خودداري نمودتوسط تقاضاي کمک مردمی 
 وضیح داد؟توان ت چگونه می

می تـوان   آنچنانکه ه بودهاي مالی آمریکا به ایران  افزایش یافت حکومت مصدّق، کمک درطول دورانـ 
کـرد. نیـاز    بود، دولت مصدّق ـ چه بسا ـ زودتـر سـقوط مـی      هاي مالی آمریکا نمی اگر کمک گفت که 

، مصدّق در 32مرداد  28بود که حتّی یک روز قبل از  چنانهاي مالی،  دولت دکتر مصدّق به این کمک
میلیون دالري دیگر از آمریکا شده بود. از این  10مالقات با سفیر آمریکا، هندرسون، خواستار یک وام 

رئیس  46گذشته، اعتماد و اطمینان مصدّق به دولت آمریکا آنچنان بود که مصدّق پیشنهاد کرد تا ترومن
. بنابراین: چه شد کـه در  47کَمیـّت کندلیس، حَجمهوري آمریکا، در اختالفات ایران با شرکت نفت انگ

                                                           
هاي اختصاصی  بایدبه کتاب می،هاي گسترده در بارة ملّی شدن صنعت نفت بنابراین: خوانندگان عالقمند به آگاهیـ 44

 مراجعه فرمایند. وبه کتابشناسی پایان کتاب حاضر این موضوع
 ید با نظر عظیمی در:، مقایسه کن955 ، ص2 ـ موحّد، ج45

Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, edited by Mark J. Gasiorowski and Malcolm 

Byrne, Syracose University press, 2004, p.33. 
 22؛ عظیمی، تجربة مصدّق...، ص53ترجمة فارسی، مصدّق و کودتا، ص

46
 - Truman, Harry 

47
 - Memorandum of conversation, by colonel Vernon Walters, New York, octobre 9, 1951, N. 

888-2553/10-951. 
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هـاي وي   به قول مصـدق(، در برابر سیاسـت )« ترین و بهترین دوست ایران نزدیک»ساله،  دویک روند 
 قرار گرفت؟

از تحّقـق مممکنـات بازمانـده بـود و ماننـد عمـوم رهبـران         سوزی زيانبار فرصتـ آیا دکتر مصدّق در یک 
سوزي زیانبار را پنهان کند تا چونان یک  خواست این فرصت ، میزيستی آشوبیا  زائی آشوبپوپولیست، با 

 جلوه نماید؟« قربانی مظلوم»
ـ بر اساس مدارك موجود، در تحـّوالتی که به سقوط آسان دولت مصدّق انجامید، منابع یا منافع نفتی ایران 

افزون و توانمند حزب توده و خصوصاً داراي اهمیـّت دست دوم بود. در نزد دولتمردان آمریکا، حضور روز
رفـت. بـدین    هاي نظامی ایران، مسئلة اساسی بشـمار مـی   این حزب در الیه نظامیانگیز سازمان  نفوذ حیرت

ي در مـذاکره بـا    «کارت»به عنوان  -ي مصدّق با  این حزب غیرقانونی«بازي»ترتیب با توجه به مماشات یا 
(و گسـترش نفـوذ   1950ره )(، جنگ ک1949ُها در چین ) وزي کمونیستبا توجـّه به پیر ،-آمریکا و انگلیس

 رهبـران سیاسـی ایـران،    و برخـی از شوروي و با توجـّه به همسایگی آن کشور با ایران، آیا دولـت آمریکـا  
کـه ایـران را بـه     نـد دید می يدیگر 48در شخصیـّت مصدّق یک دکتر بنش بقائی، مظفّردکتر شاه و خصوصاً

 49انداخت؟ میها  دامن کمونیست
هاي غیردوستانة آیزنهاور و مسئوالن وزارت امور خارجة آمریکا و خصوصاً دیدار خصوصی  ها و پیام ـ نامه

 داشت؟ مرداد28درروز مرداد چه تأثیري بر اراده و تصمیمات مصدّق 27هندرسون با مصدّق در شامگاه 
ها از هواداران حـزب تـوده    ازي خیابانـ علّت ممنوعیـّت تظاهرات ضدسلطنتی توسط مصدّق، یا دلیل پاکس

شـان   هـاي  مرداد و یا علّت درخواست مصدّق از هوادارانش براي ترك شهر یا ماندن در خانـه  27از شامگاه 
مرداد چه بـود؟ در حالیکـه بقـول عمـوم شـاهدان و       28در روز وعدم انجام هرگونه تظاهرات ضدسلطنتی 

بود تا مردم و خصوصاً نیروهاي رزمندة حـزب تـوده و بـویژه     مصدّق کافی یک فراخوان رادیوئیِ ،محقّقان
 گردد.« کودتاچیان»ها بکشاند و باعث شکست  این حزب را به خیابان نظامیسازمان 

، آیا «مرداد نبود 28اگر »هاي تاریخی جامعه،  و سرانجام: با توجـّه به ساختار اجتماعی و محدودیـّت ـ
 وکراسی و جامعــة مدنی در ایـران بود؟مصدّق  قادر به استقرار آزادي، دم

    .اندیشیدتوان به آنها  ، اینک می«فرونشستن غبار یادها»سال و با  60هستند که پس از  پرسش هائیها  این
  

                                                           
با  1948ها، در سال  چکسلواکی که بخاطر مماشات با کمونیست محبوب رئیس جمهور Beneš, Edvardـ 48

هاي  متها و مقاو مخالفت وجود با بنش )مازاریک( دوست و همکار ها سرنگون شد. کودتاي خونین کمونیست
 1937سپتامبر 14 آنان را پذیرفت، با این وجود، درهمکاري با  سرانجامکمونیست ها، به توصیة بنش،  اولیـّه در برابر

. دکتر بنش نیز پس از مدتی هاي چک از پنجرة طبقة پنجم عمارتی به پائین پرتاب شد مازاریک توسط کمونیست
 .گردیدزو بلوك کمونیستی چک اسلواکی ج کشور ،بدین ترتیب کرد.« خودکُشی»
 :، سفیرآمریکا در عراق«برتون بّري»سخن وي به  براي نظرشاه نگاه کنیدبهـ 49

Berty to the Department of State, August 17, 1953, telegram 788.00/8-1753 
با توجــّه   نیز حسین مکّی.1331اسفند26؛خواندنیها، 298،ص ؟چه کسی منحرف شد براي نظردکتربقائی،نگاه کنیدبه:

به مماشات دکتر مصدّق با حزب توده و قدرت روزافزون این حزب در عرصـة سیاسـی ایـران، سرنوشـت سیاسـی      
کودتـاي محمـد داودخـان    که طـّی آن،  ستدان ایران در زمان مصدّق را همانند سرنوشت رژیم سلطنتی افغانستان می

هرشاه( و انقراض رژیم سـلطنتی، باعـث اسـتقرار رژیـم     وزیر افغانستان، پسر عمو و شوهر خواهر محمّد ظا )نخست
 469، ص1332مرداد  28کمونیستی وابسته به شوروي در افغانستان گردید. مکّی، حسین، کودتاي 
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بـا بـزرگ نمـائی و تأکیـد     ،و سقوط آسان دولـت دکتـر مصـدّق، عموماً    مرداد 28نّتی دربارة هاي سُ تحلیل  
هـا و تضـادهاي درونـی جبهـة ملّـی و اشـتباهات        از درك ضعا،ریکا و انگلیس آمیز دربارة نقش آم اغراق

تـرين کودتـای    تـرين و ارزان  آسـان »که  اند، در حالیکه در بررسی رویداد مهمّی اساسی دکتر مصدّق غافل
هاي درونی جبهـة   ، نخست به ضعا«توطئة انگلیس و آمریکا»آمیز بر  نامیده شده، بجاي تأکید اغراق« جهان
 بـه  نتیجه، در هاي بیشتر و آشفتگی ها و امکان آشوب و مرداد( 25 )در رفتن شاه ترس وبیم مردم از به ،یملّ

 28 روز مصـدّق در  دکتر عزم و انفعال آگاهانة شخصبه ز نی و 32مرداد  28مردم در روز  روانیواکنش 
مجموعة وقایع کوچک و بزرگـی  ، 32مرداد  28رویدادهاي منجر به  درواقع، رد.اساسی ک توجـّة باید مرداد

ساله، بسان جویبارهائی به هم پیوستند و سپس چونان سیالبی، دولت مصدّق را  دوبودند که در یک دوران 
 فرو بردند. بقول خلیل ملکی:

 .50...«تقصیر از خود ما بوداگر ما پس از پیروزي ]در ملّی شدن صنعت نفت[ شکست خوردیم، »ـ 

 

 آخذ:چندنکته دربارة منابع وم

دسـترس   از مـدارك آن دوران،  و اسـناد  بسـیاري از  هنوز سقوط دولت مصدّق، سال از60گذشت  پس از  
و وزارت امـور خارجـة انگلـیس     (MI6)اطّالعات   سازمانکه برخی اسناد  پژوهشگران خارج است. هرچند

، هنـوز غیرقابـل   چگـونگی سـقوط دولـت مصـدّق     و 32 مـرداد  28مربوط به  اسناد امّا، ،51اخیراً منتشرشده
 مـرداد  28 دربـارة  ها بریتانیائی» سازمان سیا(: اسناد )مدیرمسئول انتشار 52مالکوم برن بقول دسترسی است و

 53 .اند کرده« سکوت محض» 32
مردم تهـران در   واکنش بخشی ازعلل اجتماعی و روانی که  هرچند اسناد سـّري وزارت امور خارجة آمریکا

آغشـته بـه مالحظـات     امّـا،  دهنـد  را نشان می انگیز دولت مصدّق حیرتسان و سقوط آ و 32مرداد  28روز 
)فرمانـدة   این اسناد برخی ادعاهاي کرمیت روزولـت  .54اطالعاتی  هستند هاي امنیّتی و سیاسی و محدودیت
 می دهند. قرار تردید را مورد 55ضدکودتاکتاب  در عملیـّات طرح کودتا(
 منتشـر  57انقالب اسالمی سـال   ةآستان درست در و 32مرداد  28 سال پس از رویداد 24کتاب روزولت 

سرشـار از   روایـت وي را  ،56روزولـت  معامالت مالی مالحظات سیاسی و خودستائی وخصوصاًپیري،  .شد
                                                           

اردیبهشـت   10،26 شـمارة  زنـدگی،  نبـرد  منتشرشـده در:  ،«تحلیل مختصري ازگذشته براي ترسیم آینـده » ملکی،ـ 50
  28 ص ،1335
 .FO 248( 1953-1946پروندة ) و FO 371( 1953-1941)پروندة انگلستان، مورخارجةوزارت اآرشیو  - 51

Malcolm Byrne-52 
 

53-http://www.manoto1.com/videos/asnadsia/vid3901 
 
54

 - U.S. National Archives, Vol 10 (1951-1954) ; Foreign Relations of the United States, 

volume X, 1951-1954, Editor in Chief John P. Glennon, Washington, 1989 
55

 - Roosevelt, Kermit, Countercoup, The struggle for the control of Iran, New York, 

McGraw-Hill, 1979 
خصوصـاً   -س تشریفات دربار شـاه و سـفیرایران در آمریکـا کـه بـا مقامـات آمریکـائی       دکترامیراصالن افشار، آخرین رئی -56

« ضـدکودتا »، نیس( یادآورشده: روزولت قبـل از انتشـار   2014ژانویه، 25نزدیک داشته، در گفتگو با نگارنده ) ةرابط -نیکسون

http://www.manoto1.com/videos/asnadsia/vid3901
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مـرداد را بـه    28که تظاهرات مردم تهران در روز  -وي ادعاي ساخته وخصوصاً خودستائیازي و پرد داستان
 .58اینک حتّی براي دوستداران صدیق مصدّق نیز ارزش و اعتباري ندارد - 57کرده حساب عوامل خود واریز

مقابلـه بـا    این است که عملیّـات وي ضـدکودتائی بـوده در    نام کتاب کرمیت روزولت بیانگر ازاین گذشته،
 )ماننـد  مصدّق ةمخالفان برجست همان زمان برخی از مسئله اي که در علیه محمدرضاشاه؛ «کودتاي مصدّق»
 .59به آن اشاره کرده بودند نیز مظفّر بقائی( دکتر
هـاي   آگـاهی  (طرح کودتا اصلی یکی از مسئوالنهمکارنزدیک کرمیت روزولت و) 60گزارش دونالد ویلبر  

کیا نقش مأموران سازمان  از کم و تردید ابراز ویلبر با دهد. بدست می 32 مرداد 28حوادث  ةمفیدي دربار
 کند: می أکیدمرداد ت 28در حوادث  سیا
های ويژة عوامل )سازمان سـیا( بـود؟ موضـوعی     های انجام شده، نتیجة تالش تا چه اندازه، فعالیت» -

 61«. ...است که هرگز دانسته نخواهد شد
تعارض اسنـاد وزارت امور خارجة آمریکا و گزارش ویلبر با آنچــه که کرمیـت روزولـت مـدّعی آنسـت،     

ر بسیاري موارد، افراد ـ بمنظور بزرگنمائی عملکرد خود و باال بـردن سـطح    نشان از شیوة رایجی دارد که د
ترتیـب   کنند تا بدین هاي محـّوله ـ بدان مبادرت می  ها و مأموریـّت عملیـّات خویش در راه انجام مسئولیـّت

یوة موفقیـّت حاصله را یکسره، نتیجـة درایت، ابتکار و خالقیــّت خـویش وانمـود کننــــد. گـاه، ایـن شـ       
عملیــّات  »رود کـه بـا مسـتندات قطعـی، تعـارض یافتـه و بـه افسـانه یـا بـه            بزرگنمائی، آنچنان پیش مـی 

ـ هاي فوري هندرسـون و کا  گزارش از که قبالً آیزنهاور زنــد. پهـلــو می« محیـّرالعقول )معـاون رئـیس    لبِ
گـزارش   شـنیدن پس از  بود، آگاه «مرداد28خودجوش بودن تظاهرات مردم تهران در» سازمان سیا( مبنی بر

سـخنی   در ،بـه وي « نشان امنیّت آمریکا» اهداي و !«هوشمندي ودلیري روزولت» ضمن تجلیل از ،روزولت
 :گفتچنین  طنزآمیز،

  62!«تاريخیگزارش او بیشتر به داستان شباهت داشت، تا به يك واقعیـّت » -
بـر   را« نشان امنیّـت آمریکـا  »نتوانست هیچگاه  که روزولت، بود آیزنهاور بخاطر سخن طنزآمیز شاید

                                                                                                                                                                                     

ان و نواي بیشتري را نصیب خـود کنـد، امّـا شـاه     اي از آن را براي شاه فرستاده بود تا با توجه به رونق اقتصادي ایران، ن نسخه
گفت: این خاطرات را به دیگران بفروش! ما اآلن در اوج استقالل و شکوفائی « مستر روزولت»پس ازخواندن خاطرات وي به 
  «.دهیم باج نمی« ها چشم آبی»اقتصادي هستیم و دیگر به 

57
 - Roosevelt, p. 186 

سرهنگ غالمرضا  .20؛ عظیمی، ص725و  535، 492، 486-481؛ امیرخسروي، صص827ص، 2نگاه کنید به: مـّوحد، ج - 58
کتاب روزولت را یک نوشتة تبلیغاتی نیز -مرداد 28افسر نیروي هوائی وفادار به دکتر مصدّق و شاهد و ناظر رویداد  -نجاتی

پس از شکست آمریکا در « سیا»زمان داند که هدف آن، دفاع از خدمات سا به توصیة گردانندگان سیاست خارجی آمریکا می
 ،321ـ317نجاتی، صص . ها( بوده است حمله به کوبا )خلیج خوك

  1332مرداد  25کنیدبه روزنامة شاهد،  نگاهـ 59
60

- Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran (November 1952-August 1953). Central 

Intelligence Agency, March 1954 
61

- Wilber, Party 8, pp. 66-67 
62

- Eisenhower’s Diary, 8 october 1953, quoted in Stephen E. Ambrose. Eisenhower, vol. 2, p. 129; Brands, 

H.W: Inside the Cold War: Loy Henderson and the Rise of the American Empire, 1918-1961, New York, 1991, 

p. 243 
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اي کرده  اشاره «ت.پ.آژاکس» ه به عملیّاتن خاطرات خود، در نیز، و آیزنهاور 63نصب کند خود ةسین
  .64کرمیت روزولت نامی برده است نه  از و
 

 ویسد:ن از بازیگران اصلی بوده، در این باره می 32مرداد  28اردشیر زاهدي نیز که در طول وقایع منجر به 

، B.B.Cها ریاست سیا را بر عهده داشت ـ در مصـاحبة تلویزیـونی بـا      ( که مدّتR. Helmsریچارد هلمز )» -
خود در ایران را تکذیب نکند زیـرا تبلیغـات خـوبی بـود. سـیا در       «پیروزي»اظهار داشت که سیا تصمیم گرفت 

خـود را  « پیـروزي »خواست به نـوعی   و میها علیه کوبا شده بود  در عملیات خلیج خوك متحمـّل ناکامی 1961
اش را ـ که موجودیتش به آن بستگی داشـت ـ توجیـه کنـد. ایـن سـازمان بـه نقـش           نشان دهد تا بتواند بودجه

ست. سیا با این اقدام، تاریخ را جعل کرد. افکـار  ناچیزي که در ایران ایفاء کرده بود، براي این مقصود، توسـّل جُ
ساخت و زمینة دشمنی بین مردم ایران و آمریکا را ـ کـه دوسـتان نزدیـک و بـراي دو      آمریکا را منحرف  عمومی

  65«فراهم آورد... - نسل، متحـّد هم بودند

خبر داده بود که: سیا، اسناد مربوط بـه   -رئیس وقت سازمان سیا  - 66جیمز وولسی 1980در اواخر دهة -5
- 67کند و سپس، جان دویچ را منتشر می 32مرداد  28داد کودتا در گواتماال و کوبا و نیز اسناد مربوط به روی

بنـدي و انتشـار    تر این اسناد، بودجة بررسی، تنظیم، طبقه براي انتشار هرچه سریع -سازمان سیا اسبقرئیس 
، بسیاري از استادان و کارشناسان تـاریخ را  .اواین اسناد را از یک میلیارد دالر به دو میلیارد دالر افزایش داد

سازمان سـیا   وقتـ رئیس   68«رابرت گیتس» 1992به کمک طلبید، امـّا پس از گذشت سه سال، در سال نیز 
 ـ ناگهان مدّعی شد:

 

اند و تقريباً هیچ سندی برای انتشار وجود  از بین رفته 1960، در اوائل دهة 32مرداد  28تمام اسناد مربوط به رويداد » 

69 «ندارد...  

)از جمله کودتاي گواتماال، وخونین هاي اخیر، اسناد بسیاري از کودتاهاي معروف با توجـّه به اینکه در سال
هـاي مربـوط بـه     پرونده C.I.Aاند، پرسش اینست که چرا سازمان  شیلی، اندونزي، آرژانتین و...( منتشر شده

تجربـة   «شـاهکار »تـرین و   اوّلـین، مهـم   C.I.A چرا سـازمان  ،70؟را نابود ساخته است 32مرداد  28رویداد 
توانست افسانة  محتوا بوده که می بی خالی و کودتائی خود را از بین برده است؟ آیا این اسناد و مدارك چنان

 اند با آتش زدن و نابود کردن این اسناد خواسته C.I.Aرا برباد دهد؟ آیا مسئوالن سازمان  «C.I.Aپیروزی »

                                                           
63

- Nutter,John Jacob:The CIA ' s Black Ops, New York  ,2000,p238 
64- Eisenhower, Dwight. The White House Years: Waging Peace, (1956-1961), New York,1965 

65
ر د رتبـة سـازمان سـیا    الیع مورأ)م «کانال او جک». اخیراً 165؛ رازهاي ناگفته، ص 269زاهدي، خاطرات، ص ـ  

هاي روزولت را رد کرده  ادعاها و افسانه سازيهاي سازمان سیا،  خود، ضمن اشاره به ناکامی در خاطرات خاورمیانه(
  است. نگاه کنید به:

O'Connell, Jack:King's Counsel: A Memoir of War, Espionage, and Diplomacy in the Middle 

East,new York,2011 
66

- James Woolsey 
67

- John Duich 
68

- Robert Gates 
69

 - Herald Tribune, May 28, 1997, p. 10 
70

 - New York Times, May 29. 1997, p 19 
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بعنـوان فرمانـده و    از نظر جهانیان پنهان کنند؛ و هـم ـ   را« از تُهی سرشار»یا  «از خالی پُر»تا هم این پروندة
بیشـتري  یاامتیـازات  نمـائی   (، قـدرت MI6سازمان اطالعاتی انگلـیس)  ،برندة عملیات ـ در برابر رقیب خود 

 71.نمایند؟ کسب
 

هاي کرمیت روزولت قرار دارندآنچنانکه اسـتفان   بافی انگیزي تحت تأثیر افسانه هاي رایج، بطور شگفت کتاب
، پیـدایش  2001سـپتامبر   11انگیـزي، حتـی ریشـة حادثـة      ، بطـور حیـرت  مة مردان شاههدر کتاب  72کینزر
دخالت آمریکا براي سـرنگون کـردن دولـت     ناشی از را... و( الدن هاي تروریستی طالبان، القاعده )بن گروه

 73!!مصدّق دانسته است
، فخرالـدین  76، اسـتفن دوریـل  75، مالکوم بـرن 74وروسکیمحقّقانی مانند مارك گازی براساس اسناد اخیراً منتشرشده،

 بـه  محمـدعلی موحّـد   و علـی رهنمـا   جـالل متینـی،   کاتوزیـان،  )همـایون(  محمـدعلی  یروانـدآبراهامیان،  ، عظیمی
که به صورتی روزافـزون در   نقش کلیدي ایرانیان»و به مصدّق  اشتباهات ي جنبش ملّی شدن صنعت نفت،ها ضعا

ها و تردیدهاي شاه در دست زدن به کودتا و تأکیـد   اشاره کرده و نیز مخالفت« رائی کردندمقابل دکتر مصدّق صا آ
77اند را یادآور شده« برکناري مصدّق از طریق مجلس»وي بر 

 کودتاامّا وجه مشترك این تحقیقات، اطالق کلمة . 
 و سقوط آسان دولت مصدّق است. 32مرداد  28بر رویداد 

، تفاوت، بسیار است. بـر ایـن اسـاس، کتـاب حاضـر      انجام عملی کودتاتا  طرح کودتاروشن است که از 
 ضمن پذیرفتن وجود طرح کودتا علیه دولت مصدّق، به دنبال پاسخ به سئواالت دیگري است.

 

هـاي موجـود دربـارة علـل و      هاي جنگ سرد روي داد و لذا تحلیل سقوط آسان دولت مصدّق، در کشاکش
هـا بـه علـل     اند. در ایـن تحلیـل   ایدئولوژیک آن دوران -ثر از شرایط سیاسیمتأ -بیشتر -عوامل این سقوط
 هاي درونی جنبشی که مصدّق نماد و رهبر آن بود، توجـّه چندانی نشده است. داخلی و ضعا

 ةدربـار  آنها سکوت مح  و هاي جاسوسی آن کشور سازمان انگلیس و ةوزارت امورخارج فقدان اسناد در
هـاي سـفارت آمریکـا در تهـران      گـزارش  خصوصـاً  و آمریکا ةوزارت امورخارج سّريِ اسناد ،32 مرداد 28

اهمیــّت   اولویّـت و  سـقوط دولـت دکتـر مصـدّق، داراي     چگونگی و 32مرداد  28-25دربارة رویدادهاي 

                                                           
سـازمان   دسترسی به بایگانی سازمان سیا و( کامالً درست است آنجا که 199و 28صص  ،کودتا) بنابراین، سخن آبراهامیان ـ71

تا روزي که ایـن   ]و لذا[ داند می «ر از سوراخ سوزنتر از عبور شت  سخت» را 1332مرداد  28 ةدربار MI6))اطالعاتی انگلیس
دیگري جز رضایت دادن بـه   ةگزیننگاران  آرشیو کامل اسناد خود را در این زمینه منتشر نکنند، او و سایر تاریخ ،تیدو نهاد امنیّ

  «.منابع پراکنده و مختلا ندارند
72

 - Stephen Kinzer 
73

 - All the Shah’s Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Hoboken, 

N.J. John Wiley & Sons. 2003. 
74

  - Mark Gasiorowski 
75

 - Malcolm Byrne 
76

 - Stephen Dorril 
 نگاه کنید به:ـ  77

Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup..., pp. XVII, 88, 101, 310   ،ترجمة فارسی، مصدّق و کودتـا
 227-226و27-26و...؛ عظیمی، حاکمیـّت ملّی و دشمنان آن، ص 297، 293، 115ـ110، 16صص 
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ها و اسناد وزارت امور خارجة آمریکـا معطـوف سـاخته کـه      گزارش هند. لذا، نگارنده توجة خود را ببسیارا
 هاي ایران و انگلیس براي حلّ اختالفات نفتی بین دولت« مانند یک برادر صمیمی»ین آن بقول مصدّق مسئول

 .78تالش کرده بودند
خصوصـاً مخالفـت    گیري طرح کودتا و شکل بخاطرآگاهی هاي دست اوّل از رَوَند نیزگزارش دونالد ویلبر 

اساسی  استناد استفاده و مورد ،مرداد 28 دث روزحوا اطالعات جالب دربارة بخاطر نیز و کودتا شاه با پایدار
  است.نگارنده بوده 

نویسی نوین، به روحیـّات، خصوصیـّات روانـی و سـود و سـوداهاي آشـکار یـا پنهـان        از این گذشته، در تاریخ
شود. این امر دربارة سیاستمداران دورة پرخروش نهضت ملّی شـدن   هاي سیاسی نیز توجـّه شایانی می شخصیـّت

رهبران سیاسی این عصر، قابل تأمّل بیشتري اسـت.   سیّالهاي  یر یا تصمیمتغّمصنعت نفت و خصوصاً در مواضع 
: تقاضـاي  شوند ساز، رهبران بزرگ نیز دچار ترس و ترديد می در شراي  حسّاس و سرنوشتبه عبارت دیگر: 

مـرداد،   28در روز  ضدسـلطنتی  ظاهراتشان و عدم هرگونه ت هاي دکتر مصدّق از هوادارانش براي ماندن در خانه
یا تصمیم ناگهانی مصدّق در دستگیري فرماندار نظامی تهران )سرهنگ اشرفی( و تعوی  رئـیس شـهربانی کـلّ    

مقام فرمانداري نظـامی   کردنکشور )سرتیپ مدبـّر( و انتصاب سرتیپ محمّد دفتري بجاي وي و همزمان، واگذار
 توانست باشد؟ به چه معنا می 32رداد م 28تهران به سرتیپ دفتري در روز 

ـ با توجـّه به پیوندهاي فامیلی بین مصدّق و سرتیپ دفتري و وابستگی آشکار سرتیپ دفتري به شاه و دربار، آیا 
مسئولیـّت سه نیروي نظامی یا بازوي انتظامی خـود بـه سـرتیپ دفتـري      کردنمرداد با واگذار 28مصدّق در روز 

، از کُشـت و کشـتار و وقـوع یـک جنـگ      «حفاظ فامیلی و امنیــّتی »ایجاد نوعی  و«ینیعقب نش»خواست تا با می
 داخلی جلوگیري کند؟

از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه درخواسـت شـود   »ـ اینکه در آخرین لحظات، مصدّق معتقد شده بود: 
... همـه و همـه   79«شود لّت نمیتا هرچه زودتر به ایران مراجعت فرمایند... چون که تغییر رژیم، موجب ترقّی م

آیا نشانة این بود که با توجـّه به حضور توانمند حزب توده و هشدار یاران صـدیق مصـدّق، او ادامـة نبـرد را     
وجود اصـرار و پافشـاري کسـانی ماننـد      با -دانست؟ و بهمین جهت دیگر به سود خود و به صالح ایران نمی

دید؟  فایده و نادرست می را بی« جنگ داخلی»ادیو و ایجاد یک تقاضاي کمک مردمی از طریق ر -دکتر فاطمی
 و...
ـّاس و سرنوشـت        این سـاز،   ها مسائل انسانی، شخصیــّتی و روانشـناختی هسـتند کـه در آن لحظـات حسـ
 تأثیري قاطع داشته باشند. مصدّقتوانستند بر عزم و ارادة  می

                                                           
و سوء استفاده از ایـن   32مرداد  28ـ سخنان وزیر امور خارجة سابق آمریکا، خانم مادلین آلبرایت، در بارة رویداد 78

ی روزمــّره، فوایـد عملـی    هـاي سیاسـ   توانند براي مصالح یا مصالحه دهد که رویدادهاي تاریخی می سخنان نشان می
هـاي سیاسـی بـین حـزب دمـوکرات و حـزب        توانـد ناشـی از رقابـت    مـی  -این سخنان در عین حال .داشته باشند!

کوشـش  « مداخلـة جمهوریخواهـان در سـقوط مصـدّق    »جمهوریخواه باشد که طی آن، مخالفان دموکرات با تکـرار  
مورد انتقاد قرار دهند! براي سخنان آلبرایت نگـاه کنیـد    هاي جمهوریخواهان را در عرصة خارجی کنند تا سیاست می
 http://www.mideastinfo.com/documents/iranspeech.htm به:
 سوء استفاده و برداشت نادرست از این سخنان، نگاه کنید به:آگاهی ازبراي 

http://www.fararu.com/vdcd.xOn2ytOxna26y.html 
 .273-272 ـ مصدّق، صص 79
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شناسی شکست دکتر مصدّق، بسیار گمـراه   )دست خارجی( در آسیبتك علّتی بنابراین: بنظر ما، عامل
کننده است بلکه در این باره، ضمن توجـّه به ضعا ساختار اجتماعی و توسعه نیافتگی سیاسی جامعه، 

نقش »نشینی، درایت سیاسی و  به ماهیـّت متناق ، متنافر و شکنندة بنیانگذاران جبهة ملّی و نیز به عقب
 . کرد اساسی باید توجـّة« مرداد 28و نقشةدکتر مصدّق در روز 

مرداد، تأمّلی داشته باشـدبا   28نشینی و درایت سیاسی مصدّق در روز  کوشد تا بر این عقب کتاب حاضر می
 تاریخ معاصر ایران گردد. ودرعین حال مُبهم اي نسبت به این رویداد مهـّم تازه ارزیابیاین امید که باعث 

 

شود که غبار یادها فرونشسته  تاریخ هنگامی آغاز می»گوید:  می)فیلسوف انگلیسی( بدرستی  80گیلبرت رایل
بوده است، و بـا ایـن    32مرداد  28مصدّق را دیده و نه شاهد وقایع منجر به  دکتر نگارنده، نه دوران«. باشد
و  81ها پیش دربارة مصدّق و دوران کوتاه حکومت وي به نکاتی اشاره کـرده اسـت   از رویدادها، سال فاصله
ارائـه   32مـرداد   28در پرتو اسناد نو، ارزیابی نوینی از دوران حکومت مصدّق و جریانات منجـر بـه    اینک،
هـاي   اي به تاریخ و شخصیـّت هاي تازه، نگاه تازه دهد. اگر بپذیریم که هر نسلی بر اساس اسناد و دیدگاه می

شاید خالی از فایـده   ،مصدّقدوران دکتر  شناخت بهترافکند، کوشش تازة ما براي  تاریخی میهن خویش می
 نباشد. 

 

ل انتقال یا ارتباط تجربیـّات تاریخی ملّت ما از انقالب مشروطیـّت بـه انقـالب   به نظر نگارنده، دکتر مصدّق، پُ
تواند به ما بـراي درك   است، هم از این روست که پرداختن به عقاید و عملکردهاي سیاسی مصدّق می اسالمی

 اسی انقالب اسالمی نیز کمک و یاري نماید.علل تاریخی یا عوامل سی

هــا و  خــوار کمبودهــا، ضــعا خــواهی، میــراث جنــبش مشــروطه مصــدّق، بــه عنــوان یکــی از  نماینــدگان
شناسـی   شناسی شکسـت مصدّق،آسـیب   هاي تاریخی جنبش مشروطیـّت نیز بود، بنابراین:آسیب محدودیـّت

ادي و جامعة مدنی در ایران است. به عبارت دیگر، براي استقرار آزماشکست رهبران سیاسی و روشنفکران 
باشد، چرا کـه    ها و اشتباهات همة ما نیز می ها، عصبیـّت ها، ظرفیـّت کارنامة سیاسی مصدّق، کارنامة ضعا

سرباز ، از ریـُبرهتـا   رهبریاز  ابلیستا  قدّيسکه در آن، از  بود اي بازتاب و بالیدة جامعه نیز دکتر مصدّق
مانند محمّد علی فروغـی،  ئی ها ، هم از این روست که چهرهبودراهی ن سرباز خطاکار وطنتا  نفداکار وط
بقائی، خلیل ملکی، حسین مکـّی و دیگران در ضمیر مظفّراي،  زاده، ساعد مراغه تقی حسین عال،السلطنه، قوام

 .82مان جائی ندارند مشکوك
 

ها و اشتباهات است، از ایـن   ها، نارسائی هربانانه بر ضعاشفقانه و منگاه مُ -اساساً  - 83«آسیب شناسی»مفهوم 
                                                           
80

 - Ryle, Gilbert. 
81

؛ هفـت گفتـار،   1998گفتگوها، آلمان،  علی،اند: میرفطروس، هاي زیر منتشر شده در کتاب« اشارات»مجموعة این ـ  
 .2004، کاناداهاي فکري در ایران،  ها و مناظره ؛ برخی منظره2001آلمان، 

، «ش سیاسـی در ایـران معاصـر   شناسی اندیشه و کـن  آسیب» ،نگاه کنید به بحث نگارنده درگفتگو با مسعود لقمانـ 82
 235- 171، صصایران در گذر روزگاران

83
 -  Pathology. 
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هاي ممتاز تاریخ معاصر ایران، در تحلیل خود، از مدح و ثناهاي  رو، نویسنده ضمن احترام عمیق به شخصیـّت
در  هاي ممتـاز تـاریخ معاصـر ایـران     شخصیـّتبیشتررهبران و  ،رایج سیاسی پرهیز کرده است. به نظر نگارنده

 -خواستند، هر چند که سرانجام، هر یـک  هاي مغرورانــة خویش، ایران را سربلند و آزاد و آباد می زيبلندپروا
 ر زدند.ر پَر سوختند و پَها و اشتباهات، پَ ها، ضعا در فضاي تنگ محدودیـّت -چونان عقابی بلند پرواز

 
ات سازمان سیا ـ به عمـد یـا    در بیشتر تحقیقات موجود دربارة سقوط آسان دولت مصدّق، نام واقعی عملیـّ

انـد، در حالیکـه نـام     مخدوش سـاخته  ذکر شده و هدف اساسی این طرح را AJAXبطور ناقص،  -غیرعمد
اشـارة   TPباشـد. پیشـوند    مـی TP-AJAX واقعی و کامل این طرح، چنانکـه در اسـناد سـازمان سـیا آمـده      

مادة پاك کنندة خانگی بود که هنوز نیز  نیز نام رایج یک AJAX( و Tudeh Partyاختصاري به حزب توده )
هـدف اساسـی طـرح     هاي حزب توده، وقدرت نمائیترتیب: با توجـّه به فضاي جنگ سرد رایج است. بدین
 بود!« پاکسازی ايران از حزب کمونیست توده»( TP-AJAXسازمان سیا )

 

ی بـر حافظـة تـاریخی    چنـان سـایة سـنگین    32مرداد  28ماهة حکومت مصدّق و خصوصاً رویداد  27دورة 
 هـاي سیاسـی،   سازي ها و افسانه عصبیـّت درفضائی ازروشنفکران و رهبران سیاسی ایران افکند که سرانجام 

 دکتـر مصـدّق    سیاسیةفلسفدر پرتو « انقالب»نظري این  ةدرك زمین لذا، و گردید «انقالب اسالمی»منجربه 
 جالب و جذّاب باشد. می تواند

 

 تـاريخ ، بایـد بـه   گذشـته که بنامیم( بعنوان یک  را )به هر نامی 32مرداد 28سال،  60حدود گذشت پس از 
 -خصوصاً -و ها تبدیل کرد و آن را موضوع مطالعات و تحقیقات منصفانه قرار داد. از یاد نبریم که اسپانیائی

با بلندنظري،  -ا آنانها تاریخ معاصرشان بسیار بسیار خونبارتر و ناشادتر از تاریخ معاصر ما است، امّ شیلیائی
بر گذشتــة اشتباهات خویش  ضمن نقد تا کوشیدند -نگاه به آيندهپوشی )نه فراموشی( و با  آگاهی و چشم

 .84شان را عامل همبستگی، آشتی و تفاهم ملّی سازند عـَصَبی و ناشاد خویش فائق آیند و تاریخ
توانـد   مـی  -تاريخ ملّـی یا  -به تفاهم ملّی داشتن شجاعت اخالقی در نگاهّ فروتنانه به گذشته و دستیابی

یک جامعة ملّی است و جامعة ملّی  سقفی براي ایجاد جامعة مدنی بشمار آید، چرا که جامعة مدنی، تبلورّ
ـ  رویدادهاها )از جمله بر روي  تفاهم ملّی پیرامون برخی ارزش ورِ داشتنِنیز تبل هـاي مهــّم    ـّتو شخصیّ

 تاریخی( است.
 

گذشته و حـال   -اکنونیان -تکرار دوبارة اشتباهات ما نخواهند پرداخت به این شرط که امروز، ماآیندگان به 
، باید امروزئی روشن و مشترك، فردارا از چنگ تفسیرهاي انحصاري یا ایدئولوژیک آزاد کنیم. براي داشتن 

                                                           
چهرة برجستة سازمان جوانان حزب کمونیست شـیلی   دو ،«سرجیو مونیوز» و«ستو اوتونهنِراِ»نگاه کنید به نظرات  ـ84
 :در کتاب زیر «آلنده» زمان در

Ernesto Ottone  et  Sergio Muñoz,Après la révolution: Rêver en gardant les pieds sur  terre, 

Paris, 2008.
  

http://www.amazon.fr/Ernesto-Ottone/e/B004MSVUR8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Sergio-Muñoz/e/B004MO25A8/ref=ntt_athr_dp_pel_2
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 85تاریخی ملّی و مشترك داشته باشیم.
 

هـاي خـویش،    ها و ظرفیـّت اي است که با همة ضعا لتمردان برجستهبا دولتمرد یا دو همدلیجوهر این کتاب،  
 خواستند، از این رو بقول احمد شاملو: ایران را آزاد و سربلند می

 کتاب ما»ـ 
 ست محبـّت است و زيبائی

 تا زُهدان خاک
 از تُخمة کین

 «.بار نبندد
اریخ معاصر ایران پرتو کمرنگی بشمار آیـد،  ترین رویدادهاي ت ترین و مبهم اگر این کتاب کوچک بر یکی از مهـّم

 نویسنده، خود را مسرور و اجر خود را مشکور خواهد یافت.
 

 علی میرفطروس                
 پاریس ،2008 ژانویه 8

 2018 ژانویه بازنویسی:

 

                                                           
 7ص  ،با تاریخ میرفطروس، علی، رو در رو ـ85
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 تأمّالتي دربارة جنبش مشروطیـّت
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 ! سفـارت مآبا»

 اسـت؟  چادرنشین یا نشین ایل چند از عبارت فرنگستان: ثانیاً ت؟اس چقدر فرنگستان ملک وسعت ...
 کـافري  نـام  بناپارت است؟ فرنگ ایالت از یکی هم فرانسه( آیا) کیانند؟ ایشان سرکردگان و خوانین
گوینـد )مـردم انگلـیس( در     داند کیست و چکـاره اسـت؟ ... اینکـه مـی     فرانسه می پادشاه را خود که

ق و قشالق ندارند راست است یا نه؟ آیا لندن جزئی از انگلسـتان اسـت یـا    اي ساکنند و ییال جزیـره
شاهراه اسالم و بازداشتن ایشان  ق براي هدایت فرنگیان گمراه بهانگلستان جزئی از لندن؟ احسن طُرُ
86...« از اکل میـّت و لحم خنزیر کدام است؟

 

 سیاستمدار )سیّاح و توسط جیمزموریه رچنده سفیرش در استانبول،  فتحعلی شاه قاجار خطاب به نامة این،
حقیقـت   خـالی از  امّـا  انگلیسی ِاوایل قرن نوزده میالدي( روایت شده و  آلوده به اغراض استعماري اسـت، 

قادات دولتمـردان  باورها واعت نزدیک با خدمت کرده و از فتحعلی شاه قاجار در دربار نیست. موریه سال ها
قرن نوزدهم  یل)غرب( در اوا« فرنگستان»خبري سالطین قاجار از تحوالت عظیم  بی قاجار آشنابود. این نامه

اي از پیشـرفت و تمـدّن و    دهد. به عبارت دیگر: در قرن نوزدهم میالدي که اروپـا مراحـل تـازه    را نشان می
اي قاجـار از جهـان آنچنـان     گذاشت، شـناخت سـالطین قبیلـه    را پشت سر می اکتشافات و اختراعات علمی

شـاه   کردند اروپا و آمریکا در عمق زمین قرار دارنـد بطوریکـه فتحعلـی    مانده بود که فکر می ود و عقبمحد
دنیـا )آمریکـا(     چند ذرع باید زمین را کَند تا به ینگـه »پرسد:  قاجار بهنگام شرفیابی قنسول انگلیس از او می

 .«رسید؟

به آستانــة قرن بیستم قدم گذاشت. در واقـع   مذهبی، جامعة ایران -با چنین گذشتــة ایلی و روان فرهنگی
 ( بخـاطر اسـتیالي  1906تا آستانــة انقـالب مشروطیــّت )    -غیر از دوران سامانیان و یکی دو دورة دیگر -

بـه سـر   وسـطایی   هاي ایلی و قـرون  در گذشته -عمیقاً  -اي، جامعة ایران  هاي ایلی و قبیله حکومت دیرپاي
 گر تحوالت عظیم غرب بود. هاي دور، نظاره ت و حیرت، در افقهاي پرحسر رد و با چشمبُ می

 

در تـاریخ و ادبیـات    «هويـّت ملّـی »، وطن دوستی و «آگاهی ملّی»هاي فراوانی از مفهوم  هر چند که نشانه
بـه معنـاي اروپـایی آن، شـکل      88ملّـت  -باید دانست که در ایران هیچگاه مفهوم دولت، امّا 87ایران وجود دارد
در جامعــة ما، معنایی متفاوت با آنچه که در اروپا « ملّی»و « دولتی»هم از این روست که مفاهیم نگرفت و 

 رایج است دارند.

گیري طبقات اجتماعی در یک رَوَند هزار و چهار صد  عدم شکل وها  اي حکومت قبیله -بخاطر ساختار ایلی
ی بـراي پیشـبرد اهـداف سیاسـی یـا اقتصـادي       سالة بعد از اسالم، در ایران )برخالف اروپا( هر قشر و صنف
 و« قبلـــة عـالم  »بعنـوان   - کرد بطوریکه سـلطان  خویش، خود را به سلطان )حکومت و دولت( وابسته می

                                                           
 1354-707موریه، جیمز، سرگذشت حاجی باباي اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، صصـ 86
در ایـران نگـاه کنیـد بـه: میرفطـروس، علـی، تـاریخ در        « وطـن »و مفهوم « آگاهی ملّی»ـ براي بحبی کوتاه دربارة 87

 .153-149ادبیـّات، صص
88

 - Etat-Nation 
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و مال و حیبیـّت مردم بود و در این میان حتّی درباریان و اشراف و اعیان و خصوصاً  مالک جان -« ظل اهلل»
رفت  شان بر باد می اشارة انگشتی یا با صدور فرمانی، جان ی نداشتند و چه بسا باتجـّار و بازرگانان نیز امنیـّت

 شد. شان، مصادره می و یا اموال و دارائی

ـ کـه در    89«گاسپار دروویـل »هاي تاریخ ایران تا جنبش مشروطیـّت ادامه داشت.  این وضع در سراسر دوره
 نویسد: عصر فتحعلی شاه در ایران بوده ـ می

شـدند و شـاه بـا آنهـا بـه هـر        رعایاي شاه محسوب می -جملگی -شاه بمنزلــة قانون بود. مردم ایرانارادة »

)بنده و غالم( ضمیمة نام بسیاري از اشراف و درباریان بود « قُلی»کرد. عنوان  خواست، رفتار می وضعی که می

کردنـد در   والیات ابالغ می کامبه حُ کرد، وزراء آن را مستقیماً و هنگامیکه شاه، فرمانی بعنوان قانون صادر می

 90«خبر بود. گذاري، بی مردم از این قانون حالیکه روحِ

و  حکومت قانونشود که چرا اولین شعارهاي رهبران و روشنفکران جنبش مشروطیـّت،  بنابراین: روشن می
 محدود و مشروط کردن اختیارات شاه بود.

* * * 
% 80روستائی بود.  -ي و اساساً ایلیردا سرمایه وطیـّت یک بافت پیشمشر آستانــةبافت اقتصادي ایران در 

داري صـنعتی   میلیون نفري ایران در آن هنگام روستائیان و ایالت و عشایر بودند و سرمایه 9- 8از جمعیـّتِ
پـا،   وران خـرده  % دیگر را کارگران تولیدات یــدي و صـنعتی، پیشـه   17داد.  % را تشکیل می3و تجاري، تنها 
 دادند. هاي کارمندان شهــري و طاُلّب تشکیل می بازاریان، گروه

ریسـی،   بـافی، نـخ   هاي بلورسـازي، پارچـه   هائی براي تأسیس کارخانه در اواخر قرن نوزدهم میالدي کوشش
سازي و قند کهریزك در تهران و تبریز و اصفهان و رشت صورت گرفـت امّـا بخـاطر     سازي، صابون کبریت

س و انگلیس و در نتیجـة هجوم تولیدات خـارجی بـه ایـران، ایـن صـنایع نوپــا تـاب        هاي رو نفوذ دولت
ـّار و         مقاومت در برابر کاالهاي خارجی را نیافتند و بـزودي ورشکسـت یـا تعطیـل شـدند. بسـیاري از ُتجـ

زدیـک  ( سـرانجام بـا ن  1892ژانویـة   4هاي اولیـّه، مبالً در جنبش تنبـاکو )  بازرگانان عممده ـ پس از مقاومت 
 انگلیسی تبدیل شدند. یاکاالهاي روسی « دالّل»شدن به دو قدرت سیاسی آن روز، به 

سازي در شهرهاي تهران، تبریز و  و کبریت بافی پارچهسازي،  ریسی، صابون هاي بلورسازي، نخ ایجاد کارخانه
و بازاریـان گردیـد.   پـا   وران خرده کارگران یدي و صنعتی، پیشه رشت و اصفهان، باعث پیدایش و رشدٍ کمّی

هاي اصلی مجاهدان و مبـارزان علیـه    مشروطه پایگاه نیست که این شهرها در جریان جنبش  بنابراین شگفت
، کـارگران  ساختاريهاي  ها و محدودیت استبداد داخلی و استعمار خارجی بودند، با این حال بخاطر ضعا

هاي  طبقة متوسط شهري، فاقد گستردگی و آگاهیپا و بازاریان و بطور کلی  وران خرده یدي و صنعتی، پیشه
هاي دشمنان مشروطیت )که اینک دیگر لبـاس   ها و وعظ طعمــة وعده -بتدریج –الزم سیاسی بودند و لذا 

 خواهی پوشیده بودند( شدند. مشروطه

                                                           
89

- Drouville, Gaspard 
 205سفرنامة دروویل، ص ـ90
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 و« گلسـتان » بـار  هـاي اسـارت   هم و تحمیـل معاهـده  در دو جنگ با روسیه در اوایل قرن نـوزد  شکست ایران
شهر قفقـاز و نیـز بعضـی از شـهرهاي شـمال شـرقی، از ایـران جـدا و          17که در نتیجــة آنها، « چاي ترکمن»

ضمیمـة خاك روسیه شدند، در واقع باروتی بود که حس نهفتــة ملّی ایرانیان را منفجر کرد و براي اولین بـار  
روبـرو سـاخت. بـراي اولـین بـار،      « کرد؟چه باید »و « چرا؟»جامعــة ایران و خصوصاً روشنفکران ایران را با 

ایرانیان وطن دوست متوجه شدند که برخالف اعتقاد آیات عظام، با آیـه و اسـتخاره و دعـا و روزه و روضـه     
رفت. جامعــه و خصوصاً روشنفکران ایران، عامل اصـلی ایـن دو   « کفّار»هاي  توان به جنگ توپ و تفنگ نمی

دانسـتند و هـم در    تـدبیري سیاسـی قاجارهـا مـی     لقــة ایلی و بـی شکست اسارت بار را، هم در حکومت مط
هاي ایـران و روسـیه    جنگ بیارِ حکومت و آتش« ارِغ یارِ»دیدند که در واقع  مذهبی می سلطــة بالمنازع علماي

 کردند. سیاسی مخالفت می -بودند و با هرگونه نوآوري و نوسازي اجتماعی

و مسافرت ایرانیان به روسیه و بعضی کشورهاي اروپایی و خصوصـاً   در این میان، داد و ستدهاي بازرگانی
اجتماعی انگلیس و فرانسه، بطور کلی ذهنیــّت ایرانیـان را تغییـر داد.     -آگاهی از تحوالت فکري و سیاسی
الّها از نهادهاي مشروط کردن حکومت مطلقــة سلطان و کوتاه کردن دست مُ بدین ترتیب: محدود کردن یا

خصوصـاً   -عدلیـّه، به خواست عینی و اساسی مـردم ایـران    آموزشی جامعه، وضع قانون و ایجادقضائی و 
 بدل گردید. -روشنفکران 

هـاي ننگـین گلسـتان و ترکمانچـاي و ضـرورت       روسیه و معاهده به عبارت دیگر: پس از شکست ایران از
فت و تمدن جدید در ایران احساس هاي مدرن و آشنایی با دنیاي غرب، نسیم آگاهی و پیشر تجهیز به سالح
ك رَالمللـی، تَــ   اجتمـاعی و بـین   -استبدادي قاجارها بر اثر مجموعــة شرایط تـاریخی  -شد و سیستم ایلی

 برداشت.

ایران و مظهر عینـی و ذهنـی آن )یعنـی     دربنابراین، نهضت مشروطیـّت، اساساً تداوم حکومت ایلی و استبدادي 
 بالمنازع علماي مذهبی( را مورد هجوم قرار داده بود.قدرت مطلقـة سلطان و سلطــة 

)اندیشـه و   ذهـن انقالب مشروطیـّت در واقع انفجاري بود در مـرز انحطـاط و پوسـیدگی، هـم در حـوزة      
هـا سـکوت و    )شعر و ادبیات(. این انقالب، جامعــة ایران را پـس از قـرن   زبانبینی( و هم در حوزة  جهان
و « فئـودالی » -تبداد، ناگهان بخود آورد. با اینحال بخاطر سلطــة مناسبات ایلیناشی از تحجـّر و اس سکونِ

هـا و  «فئـودال »داري صنعتی و ادغـام منـافع   تفکیک نشدن اقتصاد شهري از اقتصاد روستایی، فقدان سرمایه
ر وران و کـارگران(، د  بورژوازي تجاري دالّل و ضعا نیروهاي نوین اجتماعی )طبقة متوسط شهري، پیشـه 

دالّل و روحانیـت حـاکم )مصـالحه بـین      یک مصالحــة سیاسی بین اشـراف دربـاري، بـورژوازي تجـاريِ    
هاي اساسی خود توفیق  خواهان( انقالب مشروطیت نتوانست به بسیاري از هدف خواهان و مشروعه مشروطه

گان مستبدّ قاجـار  و از شاهزاد« فئودال»هاي مشروطه،  یابد، بنابراین عجیب نیست که نخستین رؤساي دولت
 بودند!

طلبانــة تاريخ معاصر ايـران، براسـاس قـانون و     ترين جنبش اصالح جنبش مشروطیـّت  بعنوان بزرگ
. فلسفــة سیاسی این جنبش با احکام شرعی )مبنی بر والیت مطلق یا مشـروط  حاکمیـّت مردم استوار بود

سی مشروطیـّت و متمّم آن، با تأکید بر تساوي فقها و حاکمیت قوانین الهی( تعارض ذاتی داشت. قانون اسا
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هـاي خودسـرانه،    همــة افراد جامعه در برابر قانون، امنـّیت جانی، مالی و عقیدتی و مصونیـّت از بازداشت
کرد و ضمن نفی حکومت مطلقه )چه دینی و چـه   ها را تضمین می ها و تشکیل انجمن آزادي انتشار روزنامه
را هدف اصلی خویش قرار داده بود و ارادة مردم را منشاء قدرت دولت، و سلطنت دولتی(، حاکمیـّت ملّی 

 دانست. می« از طرف ملّت به شخص شاه، مفّوض شده»اما آنرا « ودیعه و موهبتی الهی»را اگرچه
 

 روشنفکران جنبش مشروطیـّت

 (شـريعت ) «سمـنّت »( بـا  تجـدّد ) «بـدعت »جنبش مشروطیـّت ایران، در حقیقت تبلور اجتمـاعی مقابلـــة   
هويــّت  را جایگزین  هويـّت ملّیو« ملّت»را به « رعیـّت»متفکران مشروطه براي اولین بار کوشیدند تا بود.

 متحـّول شدیم.« جامعــة ملّی»به یک  «جامعــة ایلی»از این دوران است که ما از یک یند.نما اسالمی

شان، نقشی کارساز در  تاریخی و تعداد اندكهاي  ها و محدودیت روشنفکران عصر مشروطه با وجود ضعا
هـا و نشـریات و شـعارها و     ارتقاء آگاهی و پیشبرد شعارهاي اساسی جنـبش داشـتند. نگـاهی بـه روزنامـه     

فضـای   -غالبـاً   - جنـبش مشروطیــّت   فضای عمـومی دهد که  هاي دوران مشروطیـّت نشان می اعالمیه
اهلل  شـیخ فضـل   )به رهبـري فقیـه معـروف و برجسـته    « انخواه مشروعه». انزواي غیرمذهبی )سکوالر( بود

شـان خـودداري    هـاي  هاي تهران و دیگر شـهرهاي بـزرگ از چـاپ اعالمیـه     نوري( آنچنان بود که چاپخانه
هیچیک از روحانیون و رهبـران بـزرگ    درجنبش مشروطیّت،57کردند. جالب است که برخالف انقالب  می

نبودند. تالش روحـانیون معروفـی ماننـد بهبهـانی، طباطبـائی،       «میحکومت اسال»خواستار استقرار   مذهبی،
نائینی و آخوند خراسانی در بسیج مردم، هرچند بسیار مهـّم و کارساز بود امـّا باید دانسـت کـه )بـرخالف    

مشروطیــّت نداشـتند چـرا کـه      هاي عرفـی و غیراسـالمی   نظر برخی از محقّقان( آنان درك روشنی از هدف
ی مشروطیـّت، متأثّر از فلسفـة سیاسی غرب بود در حالیکه علماي مشروطه، عموماً، اطالعی فلسفــة سیاس

گیري مجلس و طرح قوانین غیراسالمی، آنـان بتـدریج از    از فلسفـة سیاسی غرب نداشتند، لذا بعد از قدرت
 «م، شراب شـد سرکه ريختی»گفت:  اهلل طباطبائی در این باره که می جنبش دلسرد و جدا شدند. سخن آیت

  91بسیار پرمعناست.

و مبارزان عصر مشروطیــّت )بـه جـز حیـدر عمـواغلی و یـارانش( عمومـاً         روشنفکراننکتــة مهم اینست که 
و خصوصـاً از طریـق    بگام گامبودند نه انقالبی. اکبر این متفکران، تحول جامعــة ایران را بصورت  طلب اصالح

اساسـاً در پـی   و گسترش آموزش و پرورش نوین مد نظر داشتند، آنان مشروط کردن قدرت شاه، استقرار قانون 
بـدینجهت مشروطیــّت، هـم بـه لحـاظ شـعارها و       سرنگون کردن حکومت و کسب قدرت سیاسی نبودنـد.  

)بمعناي تعریا شده و شناخته شدة کلمـه( نبـود   « انـقالب»ها و هم به لحاظ پایگاه و گسترة اجتماعی،  خواست
 تر باشد. به مشروطیـّت شاید درست« جنبش»یا « نهضت»از این رو اطالق 

در عقاید متفکران مشروطه )ماننـد میـرزا آقاخـان     -بازگشت به تاریخ و فرهنگ ایران باستانیا -«رنسانس»نوعی 
                                                           

خواه در جنبش مشروطیـّت نیست بلکه منظور  در اینجا سخن از کمرنگ کردن نقش کارساز روحانیـّون مشروطهـ 91
جنبش مشروطه و نقش روشنفکران عرفـی در ارتقـاء آگـاهی و سـطح شـعارهاي       اینست که به فضاي غالباً سکوالر 

 جنبش تأکید کنیم.
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هـاي متفکـران دورة رنسـانس اروپـا بـود.       میرزا فتحعلی آخوندزاده( وجود داشت کـه یـادآور اندیشـه    و کرمانی
رهایی جامعه از درماندگی و فالکت تاریخی، آگاهی و گسترش  مشروطیت نیز معتقد بودند که رازِمتفکران دورة 

 است. دینی آموزش و پرورش نوین و رهایی از سلطــة خرافات

 داراي سه مشخصّه بودند: -اساساً  -بنابراین شاعران و متفکران اصلی مشروطیت 

 خ و تمدّن ایران باستان )ناسیونالیسم(.ـ ارجگذاري به میراث ملّی و توجـّه به تاری 1

 پروا علیه دین و خرافه پرستی. ـ مبارزة بی 2

 اروپا. هاي علمی ـ اعتقاد به جلب و جذب تمدّن و پیشرفت 3

تـوان   و عارف قزوینی می این سه مشخصّه را در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، عشقی
و پاسـداران و   دیـن  در مبـارزه بـا   -سراي بـزرگ مشروطیــّت    ملّی ایران و ترانه شاعر -یافت. مبالً:عارف 

نمایندگان آن )شیخ، زاهد و واعظ( شعرهاي بسیاري سرود. او که ابتداء به اصـرار و تشـویق پـدرش، سـه     
زیر مرا »گوید:  رد. خودش میبُ پی« زاهدان ریائی»ماهیت دین و  شده بود، خیلی زود به «خوان روضه»سالی 
ننگینی بمردند یعنی عمّامه بر سرم گذاشتند، امّا همانطور که عمّامه مـرا شـرمنده و رسـوا کـرد، مـن هـم        بارِ
منبرهـا   صُحبتٍ کفر من، اندر سـرِ قلب، قلمداد کردم ...  هِپیش اهل علم، بصورت یک پول سیا را «عمّامه»

اش شورید و  هاي زمانه«الّمُ»ندهاي مذهبی و ي بود که عارف علیه قید و باعتقادبا چنین آگاهی و  92«شد ...
 چنین سرود:

 دارا نشودکار با شیخ، حریفان! به مُ

 نشود یکسره، تا یکسره رسوا نشود
 باید شده آن کار که باید بشود، می

 ها نشود کرد کاري که دگر بدتر از این

 این دفعه چنان ـ ،تزویر و ریا، باز شد رِد
 ن، وا نشودست باید، که پس از بسته شدبَ

 هاست، چرا  سلب آسایش ما مردم، از این
 93ها نشود؟ سلب آسایش وآرامش، از این

 

عارف، چنان از شریعت و شریعتمداران بیزار بود که حتّـی )بـرخالف وصیــّت پـدرش( دسـتور داد تـا از       
از  -سـاله   هـر  -بگیرند و خود  شرابشود ـ  خوانی  روضه آنها صرفِ هاي انگوري که قرار بود درآمدِ باغ

 . 94شد... عازم قزوین می «شراب خانگی»تهران به قصد خوردن 
 گفت: پرست پرشور می و هم بعنوان یک ایران سکوالرهم بعنوان شاعري  ،عارف 

 95«کنم... را به يك وجب خاک ايران، معاوضه نمی «بهشت»آنچنان به ايران عالقمندم که حتّی تمامتٍ »

                                                           
 73ی ایران، صعارف قزوینی، شاعر ملّ -92
 267-266کلیـّات دیوان عارف قزوینی، صص -93
 74عارف قزوینی، ...، ص -94
 98همان، ص -95
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* * * 

نبود چرا که با توجه « انقالب بورژوا ـ دمکراتیك »قان، جنبش مشروطیـّت یک برخالف نظر برخی از محقّ
هـاي فرهنگـی جامعـه، چنـین انقالبـی در ایـران ـ اساسـًا ـ           به ساختار اقتصادي ـ اجتماعی و محدودیــّت  

هاي تاریخی و اجتماعی و با چنان دستگاه فکري و فرهنگی و خصوصاً التقاط  غیرممکن بود. با چنان ضعا
 توانسـت بـه بسـیاري از شـعارها و     هاي عرفی روشنفکران با عقاید اسالمی، انقالب مشروطیت نمـی  ندیشها

هاي خویش برسد و تحقّق جامعــة مدنی، آزادي و دموکراسی در ایران غیرممکن بود. با اینحال بایـد   آرمان
از ایرانی، انسان دیگري  که جنبش مشروطیـّت، فضاي ذهنی و روانی جامعـة ایرانی را دگرگون کرد و گفت

با جنبش مشروطیـّت، انسان ايرانی از پیلــة ساخت برخاسته از خاکستر قرون و اعصار. به عبارت دیگر: 
 .قرون وسطائی خود بدر آمد و چشم بر جهان معاصر گشود

 



 38  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 

 

 غوغاي نفت

 

یگـري همسـایگی بـا    در تاریخ معاصر، سرنوشت ایران را دو مسئلة اساسی رقم زده است، یکی: نفـت، و د 
تاريخ معاصر معنا نیست اگر بگوئیم که  دولت روسیه )و بعد اتحاد جماهیر شوروي کمونیستی(، بنابراین بی

 !ايران با نفت نوشته شده است

مسئلة نفت و خصوصاً استیفاي حقـوق ایـران از شـرکت نفـت انگلـیس از دیربـاز آرزوي بسـیاري از        
دکتـر   ،آراء  رزم تاالسلطنه  و قوام مراغه ايساعد ،محمّد رضاشاه ، سیاستمداران ایران بوده )از رضاشاه

از طریق مصطفی فاتح به سرجان  1307/1928(، مبالً رضاشاه در سال ،دکترمظفّربقائی ودیگرانمصدّق 
 )رئیس شرکت نفت انگلیس( پیغام داده بود: 96کدمن

ر نفت آن به جیب بیگانگـان بـرود و خـود، از    تواند بیش از این تحمّل کند که عواید سرشا ایران دیگر نمی»-

 97«آن محروم باشد.

رضاشاه در جلسة هیأت وزیرانش با عصبانیـّت، مـتن قـرارداد    1311/1932ها، به سال  در ادامة این کشاکش
 با رضـایت مصـدّق  ، اقدامی که 99هاي آتش انداخت را پاره کرد و در میان شعله 98ویلیام ناکس دارسی 1901

ها چنان تند و نامتعارف بود که در گفتگو با سفیر افغانستان تأکیـد   . موضع رضاشاه علیه انگلیسی100دنیز همراه بو
 کند: می

 101«حاضرم کار با انگلیس به اسلحه بکشد ولو جانم در خطر باشد.» -
 از همین لحظه شلیک شد. پایان دادن به سلطة انگلیسی هابرصنعت نفت ایراندر واقع اولین گلوله براي 

کنـد   واگذار ایران به رایگان بطور را سهام از درصد 20جان کدمن سرانجام پیشنهاد کرد که شرکت نفت سر
و بابت هر تُن نفت تولید شده، دو شلینگ به ایران پرداخت نماید. از این گذشته، متعهــّد شـد کـه منطقـة     

مـدت امتیـاز، سـی سـال      تاامتیاز استخراج نفت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و در عوض، خواست 
 افزایش یابد.

زاده،  پیشنهاد سرجان کدمن با مخالفت شدید هیأت نمایندگی دولت ایران )به سرپرسـتی سـید حسـن تقـی    

دارسـی را ـ یکطرفـه ـ لغـو       1901د که دولت ایران قـرارداد  گردیبطوري که اعالم  شد وزیر دارائی( روبرو

تندي ضـمن   . با این تهدید، دولت انگلیس طی یادداشت102کند میخواهد کرد زیرا که منافع ایران را تأمین ن
                                                           
96

 - Cadman, John. 
 286ـ فاتح، پنجاه سال نفت ایران،ص97

98
 - D’Arcy, William Knox. 

 .395ـ هدایت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، ص99
 .292ـ مصدّق، خاطرات و تألّمات، ص100
 .396ت )مخبرالسلطنه(، صـ هدای101
 449-448از تهران تا کاراکاس )نفت و سیاست در ایران( صص منوچهر،ـ نگاه کنید به: فرمانفرمائیان،102
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 اعتراض به دولت ایران، رضاشاه را به اقدامات نظامی تهدید کرد و حتّی به آرایش

 ناوگان جنگی خود در خلیج فارس پرداخت و کوشید تا اعراب جنوب ایران را به شورش و طغیان

 

 

 رضاشاه درپاالیشگاه نفت آبادان

ولـت  ن تهدیدات و تحریکات نظامی، رضاشاه را هراسان ساخت و با توجـه بـه نیازهـاي مـالی د    وادارد. ای
برخالف میل رضا شاه سرپرستی مذاکرات را بر عهده گرفت و در نهایت ـ   ایران، در مذاکرات بعدي، خودِ

ف است( ایـران  معرو 1933=/ 1312ها را پذیرفت. در این قرارداد )که به قرارداد  ـ پیشنهاد انگلیسی  103خود
 100هـزار مایـل مربـع بـه      500توانست به سهم بیشتري دست یابد و منطقة عملیات شرکت نفت را نیز از 

هاي نفـت تـا سـواحل     هزار مایل مربع کاهش دهد و حق انحصاري شرکت نفت انگلیس را در ساختن لوله
رانی در صنعت نفت، مقدّمات خلیج فارس لغو کند و با تأکید بر آموزش و حضور مهندسان و متخصّصان ای

سـال دیگـر، اقـدامات     30، امّا تمدید مـدّت قـرارداد تـا    سازدتأسیس دانشکدة صنعت نفت آبادان را مهیـّا 
 .104گر ساخت جلوه «اشتباه بزرگ»بصورت یک درنظرمخالفانِ وي رضاشاه را 

تعماري )روس و انگلیس( هاي اس باید توجـّه داشت که در این هنگام، ایران در بین دو سنگ آسیاب قدرت
قرار داشت و هرگونه قراردادي با توجـّه به موقعیـّت و مالحظات سیاسی این دو قدرت بـزرگ اسـتعماري   

دو سـنگ  بایستی در کـادر فشـارهاي ایـن     مواضع سیاسی سیاستمداران وقت می،گرفت، بنابراین  انجام می
انـد، بـا توجـه بـه سـلطة       تعریا کـرده  ممکناتتحقّق ّ هنرِدرك گردد و اگر بپذیریم که سیاست را آسیاب

                                                           
 .302ـ فاتح، ص103
104

. براي نگاهی به اسـناد ایـن   313-305و  303-298ـ دربارة مواد و مزایاي این قرارداد نگاه کنید به: فاتح، صص  
(، مرکز اسـناد  1933ت در دورة رضاشاه، اسنادي از تجدیدنظر در امتیازنامة دارسی )قرارداد موضوع، نگاه کنید به: نف

 130-112، خصوصاً اسناد شمارة 1378ریاست جمهوري ایران، تهران، 
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روسیه و انگلیس، بسیاري از سیاستمداران و دولتمـردان ایـران در آن دوران بـدنبال تحقّـق      سیاسی ـ نظامی 
خواهی عمل کننـد،   گرائی و مطلوب اي از آرمان هاله اند در و آنان که خواسته مطلوباتاند و نه  بوده ممکنات

و سرنوشـت   32مـرداد   28اند، وقایع  بازگشت سوق داده هاي بی ة ایران را به پرتگاهنه تنها خود، بلکه جامع
 تواند باشد.  می  خواهی و مطلوب گرائی اي از این آرمان دکتر مصدّق ، نمونه

 

آرا و  هـاي سـاعد، قـوام، رزم    بعد از رضاشاه، مسئلة استیفاي حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس در دولت
)که بعـدها  « موازنة منفی»و سیاست  «تحریم مذاکرات نفت»دید. شاید بتوان گفت که اوّلین مصدّق دنبال گر

. او ضـمن  105اي آغـاز شـد   وزیري ساعد مراغه به سیاست اصلی مصدّق دربارة نفت بدل گردید( از نخست
(، بررسـی پیشـنهادات   1323هـا دربـارة امتیـاز نفـت شـمال )در سـال        مخالفت شدید با تقاضـاي شـوروي  

هاي نفتی کشورهاي دیگر را نیز به بعد از خروج نیروهاي متّفقین از ایران موکول کرد. در آن زمـان،   کتشر
 .106سی هزار سرباز روسی در ایران مستقر بودند

اي )که زمانی نیز سفیر ایران در مسکو بود( به یک جنجـال   رد تقاضاي دولت شوروي از طرف ساعد مراغه
)فرستادة مخصوص دولت شـوروي بـه ایـران( بـرخالف      107ه کافتارادزهبزرگ سیاسی تبدیل شد بطوري ک

اصول دیپلماتیک و بدون رعایت آداب یک میهمان در ایران، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران، سـاعد  
و بدنبال توهین و تهاجم کافتارادزه، حـزب تـوده نیـز بـا بـراه انـداختن        108را مورد توهین و انتقاد قرار داد

خواسـتار  « مرگ بر سـاعد فاشیسـت!  »رده )زیر چتر حمایت سربازان مسلّح شوروي( با شعار تظاهرات گست
کننـدگان   در این تظاهرات گسترده، بسـیاري از شـرکت   گردید. جالب است که «نفت شمال برای شوروی»

 109کردند ظ میتلفّ «فاشیست! مرگ بر ساعتِ»را « فاشیست! مرگ بر ساعدِ»ناآگاه ، شعار 

هاي نشریات حزب تـوده در امـان نمانـد بلکـه او را نیـز       ،دکتر مصدّق نیز از حمالت و توهیندر این میانه
سیاسـتمدار مرتجـع و   »، «سـمبل اشرافیــّت پوسـیده   »هـا(   اش با تقاضاي شوروي )بخاطر مخالفت شجاعانه

 110نامیدند! «عامل امپریالیسم»و « پرست کهنه

بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس تقسیم  50/50، اي کوشید تا سود حاصله از فروش نفت ساعد مراغه

                                                           
 210-208صبه کوشش باقرعاقلی،اي،  ـ نگاه کنید به: خاطرات ساعد مراغه 105
این فکر ]تحـریم مـذاکرات   »گوید:  داند، می می« طرح من»ا ر« تحریم مذاکرات نفت»ـ مصدّق، ضمن اینکه طرح 106

اجـازه نـدارم نـامش را    نفت[ را دو روز بعد از نطقی که راجع به امتیاز نمودم، یکی از آقایان نمایندگان مجلس که 
ز اي(بـه روایـت ا   (،دکتر امیر اصالن افشار )داماد سـاعد مراغـه  200-199، صص 1)کی استوان، ج« ، به من دادبگويم

خاطرات امیـر اصـالن   نگـاه کنیدبـه:  «:این طرح، از طرف ساعد به دست مصدّق رسیده است»کند که  ساعد  تأکید می
   147،صعلی میرفطروس درگفتگوباافشار، 

107
 - Kavtaradze, Sergei. 

 189-185اي، صص  ، نگاه کنید به: ساعد مراغه«کافتارادزه»هائی از کنفرانس مطبوعاتی  ـ براي بخش 108
 148،صامیراصالن،فشارا -109
مـردم   »در: نشـریة « مسئلة نفت»ـ دربارة موضع حزب توده در مورد نفت شمال، نگاه کنید به مقالة احسان طبري، 110

)تحلیل محمّدامینی؟(:دموکراسی ناقص«)م.الا.جاوید»؛مقایسه کنیدبانظر1323آبان  19، 12، شمارة «براي روشنفکران
 87-85،نشراتحادیّة کمونیست ها،صص(1332-1320سیاسی سالهاي-اوضاع اقتصادي
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ساعد ،ها  شود، امّا با سرسختی شرکت انگلیس و خصوصاً ترس و نگرانی محمّد رضا شاه از توطئة انگلیسی
 د.دهبه مجلس ارائه « ـ گلشائیان 111گس»الیحة الحاقی  أي مجبورشدتا مراغه

بـه پایـان    روز 5فقـ   ساعد به مجلس ارائه شد که  زمانی از طرف دولت« گَس ـ گلشائیان »الیحة الحاقی 
دورة پانزدهم مجلس باقی مانده بود. آیا این مسئله، آگاهانه یا عامدانه و ناشی از هوشـیاري سیاسـی سـاعد    

خواست عمـر   هاي مجلس، می و بحث  ها ها، آیا ساعد در کشمکش اي بود؟ با توجـّه به فشار انگلیسی مراغه
 رهائی یابد؟ «گس ـ گلشائیان»ن رسد تا او از فشار دولت انگلیس در تحمیل قرارداد چند روزة مجلس بپایا

« گَـس ـ گلشـائیان   »قـرارداد الحـاقی   در هر حال، در این جریان، مصدّق در نامة خود به مجلـس، نـه از ردِ   
ا پایان روزة حسین مکّی در مجلس و در نتیجه، ب 4، ولی با سخنرانی 112سخنی گفت و نه از ملّی شدن نفت

 113 رسیدن عمر مجلس پانزدهم، این قرارداد فرصت تصویب یا رد نیافت و به رأي گذاشته نشد.

آرا دربارة ملّی شدن صنعت نفت معتقد بود که با توجه به فقدان پرسـنل و   وزیر جدید، سرلشکر رزم نخست
ظیم نفت، یـک اشـتباه و لـذا:    امکانات فنّی و تدارکاتی و فقر مالی ایران، پذیرفتن مسئولیـّت ادارة صنعت ع

 114شتابزدة صنعت نفت، بزرگترین خیانت است. ملّی کردنِ

 نظر داشت: اي بودن ملّی شدن صنعت نفت را در آرا، دو مرحله ظاهراً رزم

 اي توسط مهندسین ایرانی هاي الزم فنّی و حرفه ـ دورة مقدّماتی، براي کسب آموزش 1
 المللی. با رعایت اصول قوانین بین ـ مرحلة نهائی، ملّی شدن صنعت نفت، 2

آرا در برابر نمایندگان کمیسـیون نفـت اظهـار داشـت کـه بـه شـرط         رزم 1329در این راستا، در دوم اسفند 
 .115خودداري از شتابزدگی، با فکر ملّی کردن صنعت نفت مخالفتی ندارد

، او بـا اجـراي   116آمریکـا( بـود  ) هاي روسیه و انگلیس، بدنبال نیروي ســّومی  آرا در کشاکش بین دولت رزم
هـاي مـالی مقامـات دولتـی،      اصالحات گستردة اداري و اجتماعی )از جمله مبارزه با فساد و سـوء اسـتفاده  

هـاي ایـالتی و    افزایش مالیات ثروتمندان و خصوصاً تقسیم اراضی دولتی بین روسـتائیان و تشـکیل انجمـن   
ها مبنـی بـر    ة نفت نیز ضمن پذیرفتن پیشنهاد انگلیسیوالیتی مندرج در قانون اساسی مشروطیـّت( در مسئل

، بر آموزش ده سالة ایرانیان در امور فنی صنعت نفـت و  117حاصله از درآمد نفت ( سود50/50ِنصفانصا )
هـا   د. این طرح با حمایت و همدلی آمریکـائی کرگلیسی و هندي شرکت نفت تأکید کاهش تعداد کارکنان ان

و حامیان ایران بودند( همراه بود و براسـاس آن بـراي اولـین بـار، ایـران اجـازه       )که در آن زمان از دوستان 
                                                           
111

- Gass, N.A 
 87ـ براي متن نامة مصدّق، نگاه کنید به: مکّی، ص112
. براي نظر گلشائیان دربارة این قرارداد، نگاه کنید به نامـة  403-388ـ دربارة این قرارداد نگاه کنید به: فاتح، صص113

؛ سـاعد  534-533صـص  ،1367انتشارات زوّار،تهران،،6ج به کوشش سیروس غنی،ها، او به دکتر قاسم غنی: یادداشت
 294-290اي، صص  مراغه
؛ عراقـی،  441، ص1؛ عاقلی،بـاقر، روزشـمار تـاریخ ایـران، ج    611، ص1ـ نگاه کنید بـه: مکّـی، کتـاب سـیاه، ج      114
 120خاطرات، ص،امیر تیمور کاللی ؛521ات عبدالرحمن فرامرزي:فاتح،صنظر . مقایسه کنید با69-65صص
 1041، ص2موحـّد، جـ  115
 1341ـ مورّخ الدوله )سپهر(، خواندنیها، سوم مهرماه  116
 405ـ فاتح، ص117
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یافت تا دفاتر شرکت نفت را بازرسی کند و صادرات شرکت نفت انگلیس را در بنـادر ایـران زیـر نظـر      می
 وزیري راضی کند تا داشته باشد. شاه در چندین نوبت کوشید که مصدّق را براي پذیرفتن مسئولیـّت نخست

. بدین ترتیـب: ایـن   118خودداري کردسازد، امـّا مصدّق از این امر  50/50بخش معاملة  مصدّق را مشروعیـّت
   ارائه نشد. به مجلس هاي سیاسی حاکم،  طرح مقدور و ممکن )و نه مطلوب( در ترس و بیم

نامیدند « شبه کودتا»آرا را  جبهة ملّی همصدا با حزب توده و فدائیان اسالم، دولت رزم دیگررهبرانمصدّق و
. لذا این نیروهـا از  119که فرمان انحالل مجلسین را در جیب دارد تا هرگاه الزم آید، مجلسین را منحل نماید

 آرا قرار گرفتند. آغاز، در صاٍ مخالفان سرسخت دولت رزم

 فرانسه، مؤلّا کتاب Saint Syr  تحصیلکردة مدرسة معروف نظامی شوهرخواهرصادق هدایت،رزم آرا،
العاده شجاع  فوق»و  120«باسوادترین افسر ارتش»مجلّد(  18)در  جغرافیاي نظامی ایران و کشورهاي همجوار

اش ـ بـا انعطـاف و مـداراي یـک        ـ با وجود شخصیـّت مقتـدر نظـامی  اوبود. 121«اي قوي و قاطع، با حافظه
در برابر  لذا، آگاه کند وشخصیـّت سیاسی کوشید تا جبهة ملّی را به اهمیـّت موضوع و حسّاس بودن شرایط

چرا با وجود اینکه تهران در رژیم حکومت نظـامی اسـت، شـما مـانع میتینـگ جبهـة مّلـی        »این سئوال که 
تر  کند و حلّ مشکل نفت را پیچیده شوید که اینطور احساسات عمومی را علیه دولت ]شما[ تحریک می نمی
 با لبخندي جواب داد:« سازد می

ها چانـه بـزنیم    ملّی[ کار خود را بکنند تا ما بیشتر بتوانیم به نفع مملکت، با انگلیسیبگذار آنها ]جبهة » -
 .122«و منافع خودتان را بیشتر سازيم

 
 

                                                           
 ،1350 پـاریس،  مصـدّق،  انتشـارات  ، 8هـا و مکتوبـات، ج   ؛ مصدّق، نطـق 362-361و  178-177ـ مصدّق، صص118
 154ص
 1329تیرماه  6شنبه  مذاکرات مجلس، سهنگاه کنیدبه:ـ 119
120

 93ـ کیانوري، ص 
121

 164، ص1ت، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جفردوس - 
 281-280، صص2نگار، ج هاي یک روزنامه ـ عمیدي نوري، یادداشت122
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 ترور مقدّس!
 

را بهتـرین راه حـلّ بـراي مسـئلة نفـت       50/50بسیاري از رهبران جبهة ملّی که در گذشـتة نزدیـک، اصـل    
آرا با طرح خود، پیشدستی کرده و عرصـه را از چنـگ عناصـر     ا رزماینک نگران بودند که مباد 123دانستند می

جبهة ملّی بدر آرد تا خودـ بعنوان پیشگام در حل مسئلة نفت ـ داراي وجاهـت سیاسـی و ملّـی گـردد. در      
خطاب به  شوراي ملّی اي مانند دکتر مصدّق از تریبون مجلس چنان فضائی، شخصیـّت حقوقدان و برجسته

 رد:آرا فریاد ک رزم
هسـتید، مـن از    شویم! اگر شـما نظـامی   زنیم و کشته می کنیم! می کنیم! خون می به وحدانیـّت حق، خون می»-

 124«کُشم! کُشم! در همین مجلس شما را می میترم.  شما نظامی

 گفت:مصدّق دکترجمال امامی خطاب به تهدید و توهین مصدّق و یاران او در مجلس، اعتراض بهدر 
کنم! مجلس جاي استدالل و بحـث اسـت نـه جـاي منازعـه و مشـاجره و        دّق تعجـّب میمن از آقاي مص»-

 125«آمدند اینجا! میدانی می فحش. اگر جاي فحش بود، چند نفر چاله
نیز از   آرا رزم وازمخالفان سرسخت سبزوار ةملّی، نمایند ةچندي بعد،عبدالقدیرآزاد،یکی ازبنیانگذاران  جبه

،نیز غالمرضـا فوالدونـد، نماینـدة شـاهرود    . 126سخن گفت« ها ر کشتن خائنتیر د ضرورت گلوله و هفت»
 :دراعتراض به رُعب ووحشتّ حاکم برمجلس  تأکیدکرد

کننـد، اگـر    پرستی مـی  زیرا جماعتی که تظاهر به وطن صحبت کردن در اين مجلس بسیار خطرناک است»-
مـردم ایـران برسـاند، بـه انـواع و اقسـام        پرست خواست در اینجا، حقایقی را به اطـالع  یک وکیل واقعاً وطن

 127«برند... کنند و آبرویش را می ]وسائل[ بیاناتش را تحریا می
توان  ، امّا این ادّعا را نمی128کنند هرچند که برخی منابع از رابطة مستقیم مصدّق با رهبر فدائیان اسالم یاد می

صفوي: صراحت کالم دکتر مصدّق در تجویز  توان گفت که به قول نواب با قاطعیـّت پذیرفت، با اینحال می
 .129آرا بدست فداییان اسالم بود آرا، عامل مهمّی براي کشتن رزم قتل رزم

آرا، از  به روایت دو تن از اعضاي برجستة فداییان اسالم: رهبران جبهة ملّی براي جلوگیري از اقـدامات رزم 
 .130هضت ملّی برداشته شودآرا از سر راه ن کنند که رزم فداییان اسالم درخواست می

از طـرف جبهـة   )زاده و مکّـی   با حضور نـّواب صفوي،بقایی، فاطمی، نریمان آزاد، حـائري که اي  در جلسه 
کند که من اصالتاً از طرف خودم هستم و وکالتاً از طرف مصدّق  دکتر فاطمی تأکید می،یابند حضور می  (ملّی

اند هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود براي خـود   ه)چون کسالت داشت( و ایشان )دکتر مصدّق( گفت

                                                           
123

 1329شهریور  12؛ روزنامة شاهد، 1329فروردین  23ـ نگاه کنید به: روزنامة صفیر )بجاي شاهد(،  
124

 82، ص3؛ مکّی، ج1329تیرماه  12؛ روزنامة شاهد، 1329تیرماه  8ـ مذاکرات مجلس شانزدهم،  
 83-82، خصوصاً 80-76، صص3ج خلع ید،؛ مکّی،1329تیرماه  8ـ مذاکرات مجلس شانزدهم،  125
 1329دي ماه  5ـ نگاه کنید به: مذاکرات مجلس شانزدهم،  126
 ـ همان 127
-399آرا، صـص   رزم؛ ترکمان، محمّد، اسرار قتـل  274و  267ـ نگاه کنید به: امینی، داوود، جمعیـّت فدائیان اسالم، صص  128
400 
 .400ـ نگاه کنید به: ترکمان، ص 129
. 51ها و مبارزات و شـهادت او، ص  نیـّت، سیـّد حسین، سیـّد مجتبی نـّواب صفوي، اندیشه ؛ خوش77-72ـ عراقی، صص130

ه کنیـد بـه:   وزیر و سپس، وزیر دربار شـاه( نگـا   براي آگاهی از رابطة سیاسی مصدّق با سیـّد حسین امامی )قاتل هژیر، نخست
 .40-38عراقی، صص
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به شرط اجراي احکام اسالم در صـورت  ». نـّواب صفوي طی دو جلسة طوالنی 131«االجرا است من هم الزم
آرا را پذیرفت و جبهة ملّی نیز متعهــّد شـد کـه در     ، پیشنهاد اعدام انقالبی رزم«به قدرت رسیدن جبهة ملّی
ـــّت، خوا ــتهصــورت موفقی ــی    س ــام اســالمی را عمل ــراي احک ــراي اج ــداییان اســالم ب ــاي ف ــازه  . 132دس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 اش آرا با اعضاء خانواده رزم

 
مصـدّق(  دکتر آرا بدست فدائیان اسالم، با جشن و شادمانی عموم رهبران جبهـة ملّـی )و از جملـه    قتل رزم

 18آرا ) میـدان بهارسـتان بـه مناسـبت قتـل رزم      هزار نفري 70رات جشنوارة همراه بود بطوري که در تظاه
 باختر امروزدکتر حسین فاطمی در سرمقالة نشریة . 133( عموم رهبران جبهة ملّی حضور داشتند1329اسفند 

                                                           
؛ اعترافـات نـواب صـفوي، در:    113؛ مقایسه کنید با: خسروشاهی، سیـّد هادي، فـداییان اسـالم، ص  74-72ـ عراقی، صص131

؛ تربتی سنجابی، 21اهلل، نیم قرن خاطره و تجربه، ص ؛ سحابی، عـّزت409و  404، 402، 401، 400، 399، 228ترکمان، صص 
هاي خود صریحاً بـه جلسـات    آرا( در بازجویی خلیل طهماسبی )قاتل رزم.367ایران، قربانیان باور، صمحمود، احزاب سیاسی 

مزبور با حضور رهبران جبهة ملّی اعتراف کرده، ولی فقط از مکّی، بقایی، کاشانی وفاطمی نام برده و از بقیـّة افـراد بـا عنـوان    
گـل محمـدّي، احمـد، جمعیــّت فـداییان اسـالم بـه         .نگاه کنیدبه:ه استیاد نمود« وکالء اقلیـّت که نامشان در خاطرم نیست»

 669-666، صص2روایت اسناد، ج
 .75-72ـ عراقی، صص132
 1329اسفند  20ـ باختر امروز،  133
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ـ  دو نمونـه از »آرا، قتل او و هژیر )وزیر دربار( توسط فدائیان اسـالم را   ضمن تأئید شادمانة قتل رزم ة عالق
 .134اعالم کرد« مردم رشید پايتخت به آزادی آراء و عقايد خويش

(، شاه جوان را 1329اسفند  18« )اي پسر پهلوي!»آرا و سپس اعالمیة تهدیدآمیز فدائیان اسالم خطاب به  قتل رزم
بـه  و بدین ترتیب: جامعة ایران از آشوبی به آشوبی دیگر و از عصبــّیتی   135زده و هراسان ساخت شدیداً وحشت

 عصبـّیتی دیگر پرتاب گردید.
مـان را   هـاي تـاریخی   ها و مباحبات سیاسی این دوران، گوشة دیگـري از عصبــّیت   ها، نطق بررسی روزنامه

ــی ــکار مــــــــــــــــــــــــــــ ــد: آشــــــــــــــــــــــــــــ  کنــــــــــــــــــــــــــــ
هـا و مواضـع احـزاب و نماینـدگان مجلـس و نیـز        هاي متغـّیر، مواضع سیـّال و تغییر آسان سیاست ائتالف
هاي غربـی در ایـن    کنندة سخن ناظران و دیپلمات ها،تأئید ة احزاب و روزنامههاي روزمـّر ها و جنجال دشنام

 دوران است:
 136«های توسعه نیافته نیست! جز خشم و هیاهوی ذهن مباحثات سیاسی در ايران، چیزی»-

 کند: طرفدار مصدّق ـ نیز تأکید میّ حزب ایران سابق رضا زادة شفق ـ از رهبران
مجلس چهاردهم و پانزدهم کـه مـن در آنهـا حضـور داشـتم ـ چنـان رفتـار          نمایندگان ما ـ بخصوص در »-
کردند که گوئی دشمنان شمشیر کشیدة وزرایند... من با ناظران غربی مـوافقم کـه ایـران را ملتّـی از افـراد       می

 کنـد، راه  شمارد، اهداف خود را طـی مـی   کنند. در کشور ما هر کس خود را رهبر می توصیا می آنارشیست

سازد، به دلیل این روانشناسی فردي اسـت کـه صـدها     رود و بدون پشیمانی، دیگران را پایمال می را میخود 
 .137«حزبّ قطعه قطعه شده و تفرقه افکن، صحنة سیاسی ما را آشفته کرده است

بـه   ـ  فداکار وطـن  سربازشد و بدل می ضد قهرمانبه راحتی به قهرمانها، ها و دشنام در چنین فضائی از دشنه
  .138کرد سقوط می وطن سرباز خطاکارراحتی ـ به 

معناي دیگرآن فضاي عَصَبی وپُرجنجال این بود که آزادي،دموکراسی ومشروطة پارلمانی مقولـه هـائی بودنـد    
 تاریخی ودرازمدّت وبراي قوام ودوام آنهابه ساختارهاي اجتماعی ونهادسازي هاي مدنی متناسب نیازبود.

 
 

                                                           
 1329اسفند  20ـ باختر امروز،  134
 113-112ند، صص، مقایسه کنید با روایت حسنین هیکل، ایران روایتی که ناگفته ما85ـ نگاه کنید به: عراقی، ص135
136

 180 ص ایران بین دوانقالب،آبراهامیان،ـ  
ـ براي آگاهی از فضاي عَ .152 آبراهامیان، ص ؛4-3خاطرات مجلس و دموکراسی چیست؟، صص ـ 137 ردشـنام ایـن   بی و پُصَ

هـائی  ،کاللی،ناگفتـه  13زهتـاب فرد،خـاطرات ومشـاهدات،ص   ؛  1330مذاکرات مجلس،شهریورتاآبان ماه دوران نگاه کنید به: 
و  360-320)پس از خلـع یـد(، صـص     4؛ ج80-74)خلع ید(، صص 3مکّی، کتاب سیاه، ج ؛170-169ازدولت مصدّق،صص

،مقایســـه کنیـــدباروایت احتشـــام الســـلطنه دربـــارة فضـــاي سیاســـی       890-887، صـــص 2د، ج؛ موحّـــ378-440
 678-677بعدازمشروطیّت،خاطرات،صص

138
لقـب یافـت    «سـرباز فـداکار وطـن   »ي که با مصدّق و در کنار مصدّق بود اش سرنوشت حسین مکّی است که تا روز نمونهـ  

تعطیل شد،اما همین مکّی از روزي که از مصدّق جدا گردید و بـه صـا    اي سابقه آنچنانکه شهر تهران در استقبال از او به نحو بی

 مخالفان پیوست، به خیانت و سازش متهم شد و...
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 ملّی شدن صنعت نفت
 

آرا این بود که در فضائی از ترس و وحشت، عموم نمایندگان مخالا مجلـس، یـک    خستین نتیجة قتل رزمن
 طرفدار ملّی شدن صنعت نفت گردیدند! ،شبه

ملّی شدن صنعت نفت و استیفاي حقوق تاریخی ملّت ایران، یکی از بزرگتـرین رویـدادهاي تـاریخ معاصـر ایـران      
ت مختلفی در میان است و عمدتاً فکر ملّی شدن نفت را ساخته و پرداختة سیــّد  است. دربارة مبتکر این فکر، روایا

هـاي مربـوط بـه نفـت در مجلـس، نشـان        دانند در حالیکه پیگیري بحـث  یا دکتر محمـّد مصدّق می  حسین فاطمی
 12زمـان )  را آغاز کـرده بـود و در همـین   « تحریم مذاکرات نفت»سیاست  اي ها پیشتر، ساعد مراغه دهد که سال می
را به مجلـس پیشـنهاد کـرد و از    « الغاي قرارداد نفت جنوب»( غالمحسین رحیمیان، نمایندة قوچان، طرح 1323آذر 

. در 139مصدّق نیز تقاضا نمود تا آنرا امضاء کند، ولی مصدّق از امضاء و تائید این طرح قانونی، خودداري کـرده بـود  
ی شدن نفت را به مجلس پیشنهاد کرد، امّا مـورد توجــّه هیچیـک از    ، عباس اسکندري نیز اندیشة مل1327ّمردادماه 

نمایندگان مجلس واقع نگردید و مصدّق حتّی کوشید تـا عبــّاس اسـکندري طـرح استیضـاحش از دولـت سـاعد        
، غالمحسـین  1328. در خردادمـاه  140اي ـ مبنی بر مخالفت با الیحة الحاقی گس ـ گلشائیان ـ را پـس بگیـرد      مراغه
امّا مـورد توجــّة مصـدّق و یـارانش      141ن )نمایندة قوچان( ـ بار دیگر ـ از لزوم ملّی شدن نفت سخن گفت  رحیمیا

با اینحـال، حسـین    142( نیز مسئلة نفت در برنامة آن جبهه نبود1328قرار نگرفت. پس از تشکیل جبهة ملّی)اوّل آبان 
مروّجّ اندیشة ملّی کـردن صـنعت   را   و حسین فاطمی ،عبدالقدیرآزادنریمان آیت اهلل کاشانی،مکّـّی ضمن اینکه خود،

 .143«دکتر مصدّق آخرین کسی بود که امضاي خود را پاي ]این[ پیشنهاد نهاد»کند که  داند، تأکید می مینفت 
بـار پـدرش    تبعیـد خفّـت   بخـاطرنفرتی کـه ازانگلیسـی هادررابطـه بـا     محمّدرضا شاه نیزکه  ،از طرف دیگر

، همدل و همراه باشـد   مردم براي ملّی شدن صنعت نفت مبارزات اوانست بت می،144داشت 1320شهریور در
سـپتامبر   30بطوري که هندرسون )سفیر آمریکا در ایران( در گفتگوي خصوصی خـود بـا شـاه )بـه تـاریخ      

 دهد: ( گزارش می1330مهرماه  1951/8

ـ  »... - يـك مـدافع   بـه عنـوان    شاه تأکید کرد که احساسات ملّی علیه انگلیس و به حمایت از مصـدّق 
ـ برانگیخته شده است. به دلیل رواج شایعاتی مبنی بر تجـاوز احتمـالی انگلـیس در      شجاع منافع ايران

جنوب ایران و پیاده کردن نیرو، موقعیـّت مصدّق به میزان زیادي تقویت شده اسـت... در مـورد نفـت،    
مـن   .انـد  ورتـر سـاخته   عوامفریبان شـعله احساسات ملّی ایرانیان علیه انگلستان است. این احساسات را 

                                                           
؛ 551؛ فرمانفرمائیـان، ص 357-356؛ فـاتح، صـص  46هـا، ص  ها و ناگفتـه  د، گفته؛ موح223ّ-222، صص1استوان، ج ـ کی  139

 468؛ آوانسیان، خاطرات، ص517و  98، صص1موحّد، ج
 88ـ کاتوزیان، ص140
 133، ص1ـ موحـّد، ج141
 113، ص1ـ موحـّد، ج142
، 1اسـتوان، ج  کـی براي آگاهی از سـابقة طـرح ملّـی شـدن صـنعت نفـت، نگـاه کنیـد بـه:           .138،ص2مکّی،کتاب سیاه،جـ143
 49-45؛موحّد،گفته هاوناگفته ها،صص135-131، صص1موحـّد، ج ؛223-222صص
 :درایران( )کاردارسفارت انگلیسنگاه کنیدبه گزارش هاي میدلتونـ 144

1952FO  371 EP 98602, July 28,   
FO  371  EP 98603,  August 28,1952 
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توانم برخالف قانون اساسی و بـر ضـد جريـان نیرومنـد      هرقدر که بخواهم قوی و قاطع باشم، نمی
 145...«احساسات ملّی حرکت کنم

شاید]شاه[مصدّق را درضمیرناخودآگاه خود،تبلوررأي وارادة مردم می پنداشت...ودر »بقول صاحب نظري:   
 .146«هاي شاه بود خويشتنمصدّق وجدان بیدارویکی دیگرازدوران نهضت ملّی،

 مصدّق در مالقات با شاه و در پاسخ به تلگراف تشویق و حمایت او تأکید کرد:    
هاي دولت ]در امر ملّی شدن صنعت نفت[ داشته اسـت و نـام او در تـاریخ     بزرگی در موفقیـّت شاه، سهم»-

مـورد تحصـیل شـده، مرهـون توجــّهات و عنایـات ذات اقـدس         خواهد ماند... هر موفقیـّتی درهر جا و هر
 147«اند. ملوکانه است که همه وقت، دولت را تقویت و رهبري فرموده

اي، غالمحسین رحیمیان، عبــّاس اسـکندري،    توان پذیرفت که کسانی مانند ساعد مراغه با این مقدّمات، می
عبدالقـدیر آزاد، شـایگان، نریمـان، فـاطمی و دکتـر       زاده، اهلل کاشانی ،حـائري  حسین مکـّی، دکتر بقائی،آیت

زاده )وزیر دارائـی   اند و حتّی نطق مفصّل سیـّد حسن تقی تالش کرده درراه ّ ملّی شدن صنعت نفتمصدّق 
اعتبـار دانسـتن    و در نتیجه: بـی  1312/1933نا و عدم اختیار در امضاي قرارداد رضاشاه( مبنی بر وجود عُ

. همـة ایـن   148المللی قـرار گرفتـه بـود    ها، مورد استناد مصدّق و یارانش در محاکم بین، بار«قرارداد دارسی»
ـ طی یادداشتی رسمی ـ اصل ملّـی شـدن صـنعت       1330ها در مردادماه  ها باعث شده بود تا انگلیسی تالش

 . 149نفت را بپذیرند و آمادة گفتگو با دولت ایران شوند

                                                           
145

- Henderson to the Department of State, September 30, 1951, telegram  12150,888,2553/9-3051 

سفارت انگلیس و سرپرست فعالیّت هاي ضدمصدّق درتهران(ومیدلتون)مستشار  مقایسه کنیدباگزارش هاي زینر   

 

FO 284 EP 1531,May 17,1952 

FO 371 EP 98602 July 28,1952 
 896و895صصعلی، نیروهاي مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملّی، رهنما،ـ 146
147

 .470، ص1؛ موحّد، ج366مصدّق، ص ـ  
. در بـارة  195-187؛ متینـی، صـص   97-95، صـص  1؛ موحّـد، ج 297-295زاده، نگاه کنید به: فاتح، صص براي نطق تقیـ 148
 102-98، صص 1زاده براي استیفاي حقوق ایران در مسئلة نفت، نگاه کنید به: موحّد، ج هاي تقی تالش
 .1330مرداد 23، 179س شانزدهم، جلسة مذاکرات مجلنگاه کنیدبه ـ 149
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 ... که عشق، آسان نمود اوّل،

 ها! اد مشکلولی افت

 
دهند  آغاز شده بود، امّا اسناد و مباحبات موجود نشان می« به نام سعادت ملّت ایران»ملّی شدن صنعت نفت 

بینی سیاسی بودند. مصدّق کـه ملّـی    که عموم رهبران سیاسی در این باره، فاقد دوراندیشی اقتصادي و واقع
بینی سیاسی، بیشـتر   ، بجاي واقع150دانست می« یراندرمان ا یگانه راه عالج دردهاي بی»شدن صنعت نفت را 

هـاي موجـود در    گرائـی، او را از واقعیــّت   بر شور و احساسات ضدانگلیسی مردم تکیه داشت و این آرمان
اگر توافقی بـا شـرکت   »داشت بطوري که روزي در پاسخ به این سئوال که:  المللی بازمی عرصة مناسبات بین

 مصدّق جواب داده بود:« خواهید نفت را بفروشید؟ نشد، چگونه مینفت ایران و انگلیس، حاصل 
احتیاج دنیا به نفت ایران به حـّدي زیاد است که اگر توافقی با شـرکت حاصـل نشـد، دیگـران بـا نهایـت       »-

 .151«سهولت آن را خواهند خرید و اندکی نگرانی از این بابت در بین نیست
 مهـدي  و بقائی و مکـّی تا شایگان و مهندس  حسیبی و فاطمییاران و همکاران نزدیک مصدّق )از مهندس 

 ازدحام خواهند کرد «مبل دکان نانوائی»هاي بنادر ایران  ها در اسکله کردند که: ممشتري بازرگان( نیز خیال می

د بینی کرده بود( کامالً نادرست بود زیرا بقول محمّ در حالیکه این تصـّور )همانگونه که رزم آرا پیش 152 و...
 اران مصدّق:دوستد فعّاالن برجستة اقتصادي وازیکی از ،نمازي

نفت را ملّی کرده ایم ولی نه توانائی اداره کردن آن را داریم، نه متخصّصین فنّی، نه نفـتکش، و در فـروش   »-
 153«...آن عاجزیم و باید از شوروي یا آمریکا یا انگلیس به ناچار کمک بخواهیم

خالی از واقعیـّت نبـود کـه    154«اریک دریک»ر شرکت نفت انگلیس در آبادان بدین ترتیب: شاید سخن مدی
خواهند کنتـرل پـرواز را در    دانست که می تجربة هواپیما می هیأت ایرانی شرکت نفت را همانند مسافران بی

 .155بار آن آگاهی داشته باشند آنکه به پیامدهاي فاجعه دست گیرند بی
ضمن تأکیدبربی اطالعی عمیق مهندس مهدي بازرگان،مهندس فت(ن ارشد دکتر پرویز مینا )کارشناس
مصدّق از پیچیدگی هاي صنعت نفت وجایگاه آن درمناسبات بین  همکاران حسیبی وعلی شایگان ودیگر

 گوید: می المللی،

                                                           
 1329ماه  دي 8ـ مذاکرات مجلس، دورة شانزدهم،  150
 . 682و 346؛ مقایسه کنید با: فرمانفرمائیان، ص529فاتح، صـ 151
،نگـاه کنیدبـه:   «اطمینـان بـه عاقبـت کـارّ  ملّـی کـردن صـنعت نفـت        »براي آگاهی ازبحث هاي مصدّق و یاران او دربارةـ 152

 530-517فاتح،صص
153

محمّد نمازي در بـارة نفـت،    آگاهی ازپیشنهادات دقیق و فنّی ، براي178-175ص ص، به نقل از: صفائی، 254متینی، ص ـ  
 نامة مفصّل او: نگاه کنید به

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/73/bodyView/765 
 1331خردادماه  1روزنامة اطّالعات،  ؛506 -488ق،صص زهتاب فرد،افسانة مصدّهمچنین به:

154
 - Eric Drake 

 .25-21ـ مرتضوي، محمّد علی، یک ماه مأموریـّت تاریخی در خوزستان براي اجراي قانون ملّی شدن صنعت نفت، صص155

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/73/bodyView/765
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 ر بودند، یکیالعاده مؤث  مذاکرات نفتی فوق هاي او از نظر گیري دوران مصدق درواقع سه نفر در تصمیم متأسفانه در» -  

ها  از مطالعه پرونده شایگان. بنده از آنچه که بعداً ]علی[ حسیبی بود، و یکی دکتر ]مهدي[ بازرگان بود، یکی مهندس ]کاظم[

و مذاکرات و گفتگوهائی که شده بود استنباط کردم اینست که هیچ کدام از این آقایان متاسفانه کوچکترین اطالعی از وضع 

 156 «ز ایران نداشتند...صنعت نفت در خارج ا

هر قراردادي، دو طرف دارد،لذا تا طرفین رضایت ندهند، »مصدّق که چند سال پیش به این دلیل حقوقی که 
مخالفـت کـرده   « الغاي قرارداد نفت جنـوب »، با پیشنهاد غالمحسین رحیمیان، براي «شود قرارداد ملغی نمی

دمیده بود که راه اعتدال و عقالنیـّت سیاسی را فرو ، اینک بر آتش احساسات ضدانگلیسی مردم چنان 157بود
، فرستادة مخصـوص رئـیس   158ساخت. هریمن را با شکست روبرو می مناسبممکن و اتبست و مذاکر می

ســود حاصــله از فــروش نفــت را بهمــراه  50/50جمهـور آمریکــا کــه پیشــنهاد تــرومن، مبنــی بـر تقســیم   
که بتواندمذاکرات موجودراازبُن بست ّعواطا واحساسـات  واردتهران شدبه این امید1330تیرماه23درداشت،

 پس از بازگشت از ایران تأکید کرد:.او159حاکم برجامعه خارج کند
احساسات شدیدي که اکنون در ایران حکمفرماست، مذاکره و بحث را بسیار دشوار سـاخته اسـت. عامـل    »-

، مشاورین مطّلع و کـارآزموده ـ کـه در    دیگري هم که به این دشواري اضافه گشته، این است که دولت ایران
 .160«امور بازرگانی نفت و وسعت عمل جهانی آن، اطّالعات کافی داشته باشند ـ ندارد

 ایران نوشت: ةاحساسات حاکم برجامعةدرهمین زمان دربارنیویورك تایمز ةروزنام  
عدم مسئولیّت اشـخاص  براي کسانی که بامنطق سروکاردارنددرك این مطلب بسیارمشکل است که چگونه »-

وانبوه مردم باعث شده که ایـران درچنـین وضـع نـامطلوبی قرارگیرد.احساسـات ملّـی ّ پُرشـور،عامل مهمّـی         
درسیاست جهان می باشدمشروط برآنکه مببت وسودمندباشد،ولی هنگامی که احساسات مزبورتبدیل به یـک  

اري روحی می گردد...عناصري درایـن  شود،ازمرحله سالمت خارج شده وواردمرحله بیم انتحاردست جمعی
صـحنه]ایران[ نمودارگشــته انـد کــه رقــص مـرگ را یــادآوري مــی کننـد.بطورقطع،قانون ونظــم وآراســتگی     

 161«ومنطق،رخت بربسته است.این وضغ،حاکی ازاحساسات ملّی نیست بلکه دیوانگی می باشد.
 

تا در عرصة مذاکرات، مصدّق نتواند بـا  باعث شد « وجاهت ملّی»و تعلّق خاطر مصدّق به  احساسات شديداین 
آرا را بخاطر انعقاد قرارداد با  زاده و رزم هاي پیش، رضاشاه، تقی دستٍ باز، بازي کند. از این گذشته: او که در سال

متهم کرده بود، اینک در بیم از اتهـام سـازش و خیانـت و آلـوده شـدن       «خیانت»و  «سازش»هاي نفتی به  کمپانی
ـ مترجمـی    162ظاهر شـود. والتـرز   «قهرمان مظلوم»کوشید مانند یک  بست مذاکرات، می اش، با بن «وجاهت ملّی»

 در مذاکرات با مصدّق شرکت داشت ـ از قول دکتر مصدّق آورده است که گفت: 163گی که همراه هریمن و مک
                                                           

 ،1377کوشش غالمرضا افخمی،بنیادمطالعات ایران،آمریکـا، تحوّل صنعت نفت ایران:نگاهی ازدرون، مصاحبه باپرویزمینا ،بـ 156
 10 – 8صص
 223-222، صص1استوان، ج ؛ کی1323آذر  14، 322ـ روزنامة داد، شمارة  157

158
 - Harriman, Averell 

 1330تیرماه27باخترامروز،ـ  159
 115؛ کاللی، ص682؛ مقایسه کنید با نظر فرمانفرمائیان، ص562ـ فاتح، ص160
ــ161 ــایـ ــاه3مز،نیویورك ت ــل از: 1331مردادم ــه نق ــاتح، ص ،ب ــین   609ف ــدن درهم ــة تایمزلن ــدباگزارش روزنام ــه کنی ؛مقایس

 608باره:فاتح،ص
162

 - Walters 
163

  - Mc Ghee 
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تـا   هم داشـت تری خوا موضع قوی من با بازگشتٍ دست خالی از آمريکا به ايران،شما متوجـّه نیسـتید!  »-
 « 164با مراجعت با یک سازش که به بهاي از دست دادن طرفدارانم تمام شود.

(فرصـتی شـدتادراوج   1330مهرمـاه 6دراین میان،طرح شکایت دولت انگلیس  علیه ایـران درسـازمان ملـل )   
، مصـدّق نیزبـدنبال راه   165توسط مخالفان«آتش بس موقّت»هیجانات واحساسات حاکم برجامعه،ضمن اعالم

 دیگري باشد. هاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
164 ـ   McGhee : Envoy to the Middle World, p. 399 

. 273-272متینی، صـص  ؛ 480؛ ]جیمز بیل..[، مصدّق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی )مجموعة مقاالت(، ص349، ص 1موحّد، ج 
 17مقایسه کنیدباروایت ناصرقشقائی،تاریخ شفاهی هاروارد،ص

 1330مهرماه9باخترامروز، ـ165
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 دکتر مصدّق خصوصیّت های ها و  برخی خصلت

 
بود )از جمله پاکدامنی، فسادناپذیري و عشق او به استقالل   مصدّق، داراي خصائل و فضائل مهـّمی  

 تردید، وجود همین خصائل و فضائل وي را از بسیاري از رهبران سیاسی عصر، ممتـاز و  ایران( و بی
 مصدّق(تأکیدمی کند: دکتر)رئیس ستادارتش مورداعتمادریاحی تقی سرتیپبااینحال ساخت. متمایز می

مصدّق، باهوش نبود و سیاستمدار بسیار ضعیفی بود، از مدرسة قديم سیاست بـود و در سیاسـت بـه    »-
حـل کنـد و   خواست  جای اينکه فکر کند و راه صحی  برای هر کاری پیدا کند، مسائل را با تردستی می

 166«گرفت، من خودم موارد زيادی از اين رويـّة ]مصدّق را به ياد[ دارم. اغلب نیز بدون فکر تصمیم می
  

لذا الزم است وباشد شناسی شکست دکتر مصدّق می کتاب حاضر ـ چنانکه از نام آن پیداست ـ در پی آسیب  
 م:داشته باشی اي هاي دکتر مصدّق اشاره ها و کاستی به برخی ضعا تا

 

 ـ مصدّق و مذهب 1

آمیخـت و   مـی « دادخـواهی مـذهبی  »و « مظلومیـّت»هایش، شور سیاسی را با نوعی  براي پیشبرد آرمانمصدّق 
شد بطوري که در مخالفت با اعتبارنامة سیدضیاء الدین طباطبـائی،   باعث همدلی و تحریک احساسات مردم می

 د کرد:مصدّق ضمن تمسّک به صحراي کربال و امام حسین تأکی
مردم به حضرت سیـّدالشهدا چرا معتقدند؟ براي اینکه او در راه آزادي صدماتی کشید و جان خـود را فـداي   »-

باید به آقا و مـوالي خـود تأسّـی     من هم که سگ آستان حضرتمپس « بابی انتَ و اٌمّی یا اباعبداهلل»امّت  کرده 
ونه فحش و ناسزا بشنوم و خود را براي هر کاري آماده کنم و براي خیر این مردم و براي آزادي این جامعه هرگ

 167«.آرزومندم ]تا[ به درجة شهادت نائل شومنموده، 
  

 :معتقدبودپنداشت و  می «الهام غیبی»مصدّق حتّی ملّی شدن صنعت نفت را ناشی از یک 
ملّـت ایـران   به من گفت: دکتر مصدّق! برو و زنجیرهائی کـه بـه پـاي     شخصی نورانیدر خواب دیدم که »-
اند، باز کن.... وقتی به اتفاق آراء )طرح( ملّی شدنّ صنعت نفت از کمیسـیون گذشـت، قبـول کـردم کـه       بسته

 .  168«غیر از الهام چیز دیگري نبوده است شخص نورانیحرف آن 
ت ت یـا حقــّانیّ  ت سیاسی، رنگی از مشـروعیّ کرد تا اقداماتش ضمن داشتن مشروعیّ ترتیب: مصدّق کوشش می بدین

با چنان اعتقاداتی، مصدّق تاریخ تشکیل جلسة شوراي امنیـّت سازمان ملل در نیویورك مذهبی نیز داشته باشد.
به علّت همزمانی با ایـّام عزاداري تاسوعا و عاشورا  -براي رسیدگی به شکایت دولت انگلیس علیه ایران را

 ـ سه روز به تأخیر انداخت.
دادنـد و   را تشـکیل مـی   ملّی شدن صنعت نفتهاي اصلی جنبش  از ستون یکیدر این زمان، نیروهاي مذهبی 

اهلل کاشانی، سیـّد ابوالفضل زنجانی و حاج سیـّدرضا زنجـانی، سیــّد محمـود     اي مانند آیت روحانیون برجسته
 الـدین جـوادي و   الدّین محالّتـی، سیــّدرضا فیروزآبـادي، سیــّد ضـیاء      طالقانی، سیـّد جعفر غروي، شیخ بهاء

                                                           
ـتري    291، ص2ـ نامة سرتیپ ریاحی به ابوالحسن ابتهاج، در: خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج  166 ؛مقایسه کنیدبانظرعبـدالعلی لطفـی وزیردادگس

 50-49،صص1مصدّق:مصدّق درمحکمة نظامی،ج
 1322اسفند  17ـ مذاکرات مجلس، دورة چهاردهم، چهارشنبه  167
 1330اردیبهشت  22؛ اطّالعات، 263و  262و  241مصدّق، صص ـ 168
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اهلل کاشانی( بود  . در پرتو حضور این روحانیون )خصوصاً آیت169اند دیگران در این جنبش نقشی کارساز داشته
 .170ـ داراي موقعیـّتی ممتاز گردیدند« بازوي مسلّح جنبش»نیز ـ بعنوان « فدائیان اسالم»که گروه 
دارمورد اعتمـاد روحـانیون بنـام بـاقر     درکابینة نخست مصدّق در حالیکه دو سیاستم التقاط فکري وسیاسی،با چنان 

کاظمی و محمود شروین، وزیر امور خارجه و مدیر کلّ اوقـاف دولـت مصـدّق شـدند، مهنـدس مهـدي بازرگـان        
خـاص   ةجـ شـدکه بـه تـرویج تعـالیم اسـالمی درمـدارس  تـو        معاون وزیر فرهنـگ  نیز)مؤسّس انجمن اسالمی(
 هاي نظارت و محدود کردن فعالیـّت هواداران احمد کسـروي ضمن ابقاي روحانیون در شورا داشت.درهمین راستا،
-آرا ، بیست و نه تن از اعضاء فدائیان اسالم ـ از جمله نواب صـفوي و خلیـل طهماسـبی، قاتـل رزم     درزمان مصدّق

خلیل طهماسبی پس از آزادي از زنـدان بـه مالقـات دکتـر مصـدّق       ند.شدپس از مدّت کوتاهی، از زندان آزاد 
توان گفت که عزم و ارادة سیاسی مصـدّق و یـاران او بـود کـه      با اطمینان می »احب نظري:بقول ص.171رفت

 .172«باعث آزادي نواب صفوي از زندان گردید
نامـة    آبادي ـ روحانی معروف و یکی از عناصر فّعـال جبهـة ملّـی ـ مـدیر هفتـه        در این زمان، شمس قنات

و توسـل بـه آیـات قرآنـی     « شهادت»، «جهاد»، «االرض مفسد فی»بود و مفاهیمی مانند « دموکرات اسالمی»
از اين زمان اسـت کـه مـا شـاهد پیـدايش و رشـد       در واقع،  .توسط رهبران جبهة ملّی کاربرد فراوان داشت

مصدّق دکتربرخی نویسندگان دوران زمامداري  .173در فرهنگ سیاسی ايران هستیم« ملّی ـ مذهبی »جريانی بنام 
بنابراین،عجیـب نیسـت کـه درانقـالب      .174دانسته انـد «انیّت درايراندوران رشدوشکوفائی روح»مصدّق رادکتر

(،رهبران اصلی جبهـه مّلـی باالتقـاط فکـري ومـذهبی  زمینـه سـازّقدرت گیـري آیـت اهلل خمینـی           1357اسالمی )
 .175گردیدند
 
 
 
 
 

                                                           
 104-100اهلل، بیست سال تکاپوي اسالم شیعی در ایران، صص  ـ حسینیان، روح169
 90تی، ص؛ نجا77-72؛ عراقی، صص304و  109-108، 104-100ـ نگاه کنید به: حسینیان، صص170
 396؛ ترکمان، ص1331بهمن  5و   آبان 25ـ روزنامة اطّالعات، 171
 400-390صص،ـ نگاه کنید به: رهنما172
 126-99سیاسی ایران، نگاه کنید به: رهنما، صص در عرصة« ها ملّی ـ مذهبی»ـ در بارة پیدایش 173

172- نگاه کنیدبه:سحابی،عزت اهلل ]زیرنظر[،دولت ملّی ،مصدّق وکودتا،مقالة»دین وعالمان دینی دراندیشه وکردار دکترمصدّق« 

417-401صص،   

روشنفکران »براي نمونه هائی ازاین همسازي ها وهمنوائی هاي رهبران ملّی و مذهبی هادرانقالب اسالمی نگاه کنیدبه: -173

«:ورهبران سیاسی دیروز؛معماران تباهی امروز  
http://mirfetros.com/fa/?p=16924 
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 اهلل کاشانی دکتر مصدّق و آيت
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 1331تیر  30روز قبل از قیام  دو
 نظر کند. خواهند تا از استعفاء صرف روحانیون تهران از مصدّق می

 
 
 
 اعتقاد به قدرت انگلیس - 2

اشـت و  د« هـا  دست انگلیسی»تجلّی دیگري نیز داشت و آن اینکه: دکتر مصدّق اعتقاد شگفتی به ها،آن باور
 شود مگر به خواست و رضاي معتقد بود که در ایران، سنگی بر سنگ، بند نمی

نمود و او راــ حتّـی نسـبت بـه      سیاسی را از مصدّق سلب می اعتدالـ گاه ـ    این اعتقاداغراق آمیزدولت انگلیس.
ه بـه کمـک و   کـرد کـ   . با اینحال مصدّق، خود، کتمـان نمـی  176ساخت ترین یارانش ـ بدبین و بدگمان می  نزدیک

. او حتّی انتخـابش  177ها بود که وي به استانداري ایالت فارس و آذربایجان منصوب شده بود موافقت تامّ انگلیسی

                                                           
176

 271ـ269؛ متینی، صص 463و  462نمونه نگاه کنید به: مکـّی، صص براي ـ  
 342ـ341، 125-124مصدّق، صص ـ 177
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 .  178دانست ها می در مجلس شانزدهم را ناشی از تمایل انگلیسی
 
 ـ مصدّق و قانون اساسی 3

اخالقی نسـبت بـه قـانون اساسـی     گاه درکی غیرحقوقی و اساساً بعنوان یک حقوقدان برجسته،دکتر مصدّق،
کرد. مصدّق بـا   آن استناد می« روح»نه به نصّ قانون اساسی بلکه به اوبا مجلس و شاه، اختالفدر  و داشت

قانون اساسی براي مملکت است نه مملکت براي قـانون  »کرد که:  تأکید می« مصالح مملکت»برجسته کردن 
 نمود: استدالل میچنین «الشرایط مجتهد جامع»و بسان یک « اساسی
شُرب شراب به نصّ قرآن حرام است ولی اگر طبیب آنرا براي سالمت مری  تجویز نمود، حرمـت از آن  »-

 .179«شود برداشته می
 

 ـ مصدّق و مجلس4

 

بـدون  »ومعتقدبودکـه  می نامید«ناموس مملکت»وآن را مصدّق به ضرورت مجلس شوراي ملّی اعتقادداشت
وزیـري خـود    در زمـان نخسـت   ولـی او ،180«وتدارك به جائی نخواهدرسیدسال تهیّه 50وجودمجلس،حتّی 

دوسـتدار مجلسـی بـود کـه بقـول خـودش        درایـن زمان،مصـدّق  اي به مجلس شوراي ملّی نداشت.  عالقه
خاک بـر  »،«دزدگاه»جري اوامر او باشند. از این رو، مصدّق،مجلس شوراي ملّی را مُ،«بسته  نمایندگان کَت»

را آنچنـان کـه خـود    « مصـالح ملّـت  »نامید. او  می «شگاهی از خائنین به مصال  ملّتبا»و «سرّ اين مجلس
کرد و در این راه تا آنجا پیش رفت که مجلس سنا را بخاطر مقاومت در برابـر الیحـة    خواست تفسیر می می
دّ او ، منحل کرد و نیز انتخابات مجلس دورة هفدهم را )که تحت نظارت دولـت خـو  « العاده اختیارات فوق»

هاي مشهد، شیراز،  برگزار شده بود( به مح  آگاهی از احتمال شکست کاندیداهاي جبهة ملّی در شهرستان
بروجرد، ساري و بابل، متوقا یا باطل ساخت و سپس در یک شرایط هیجانی ـ با حمایت گستردة حـزب   

( فقط با بـیش از صـدوپنجاه   32مردادماه  12غیردموکراتیک و غیرقانونی )در  یتوده ـ ضمن انجام رفراندوم 
که نه تنهـا بـا مخالفـت شـاه، بلکـه حّتـی بـا         هزار رأي در تهران، مجلس شوراي ملّی را منحل کرد، اقدامی

عبـداهلل  پارسـا،   علی اصـغر صـدیقی، سـنجابی،  غالمحسـین  مخالفت شدید یـاران نزدیـک مصـدّق )ماننـد     
دو دهنـدگان،   ت اینکـه در تهـران بـراي رأي   ملکی و دیگران( همراه بود. شـگف  خلیلحسیبی، کاظمممعظّمی،
، تعیین کرده بودند تا موافقان و مخالفان مصدّق از یکدیگر متمایز و مشخّص در دو مکان متفاوت،صندوق
 هاي پارلمانی جهان سابقه نداشت. که در هیچیک از نظام اي شوند! شیوه

 

 مصدّق ودادگستری ـ 5

یـّت استقالل قوة قضائیـّه از قوة مجریـّه آگاه بود با اینهمه،وي ، به اهمخوشنام مصدّق بعنوان یک حقوقدان
                                                           

 92ها از دکتر محمّد مصدّق، ص گفته ها و کم ـ بزرگمهر، ناگفته178
 251ـ مصدّق، ص179

 1332تیرماه 6و2نگاه کنیدبه:باخترامروز،شماره هاي ـ 180
 



 56  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

ترین و مهمترین مرجع قضائی کشور( را منحـل   ،دیوان عالی کشور )یعنی عالی«العاده اختیارات فوق» کسببا
د.محمد حسین موسوي )یکـی از قضـات آن دوره   اد و دیوان عالی جدیدي به میل و ارادة خود تشکیل دکر

هـاي وزیـر دادگسـتري وقـت شـرکت داشـت( ضـمن نشـان دادن          حبـات و جلسـات کمیسـیون   که در مبا
 نویسد: می ،در پاکسازي قضاتدولت مصدّق عملکردهاي غیرقانونی 

های خودسـرانه، بزرگتـرين قضـات     ترتیب در شرايطی که کشور نیاز به آرامش داشت، با تصفیه بدين»-
181کشور علیه مصدّق و حکومت او برانگیخته شدند

.»  
 

 مصدّق و آزادی مطبوعات  ـ 6

مصـدّق،   حکومـت  زمـان دروفقدان تمرکزقدرت سیاسی باعث شـده بودتـا   خالء سیاسی پس از سقوط رضاشاه 
 ه باشد.آزادي مطبوعات وجود چشمگیري داشت

مصدّق به اهمیـّت مطبوعات آزاد در ترقّی و تعالی جامعه،آگاه بود و حتّی در اوّلین روزهاي حکومت خـود  
کننـد، خـودداري    هایی کـه بـه شـخصّ او اهانـت مـی      از اعتراض و تعـّرض به روزنامه»تور داده بود تا دس
 .182«شود

 دولـت  هـاي مخـالا   بـه توقیـا نشـریات و روزنامـه    مصـدّق(  )معاون  دکتر فاطمی بااینحال،پس ازچندي،
ضـمن  ر کـرد و خان )سانسورچی معروف دوران رضا شـاه( را احضـا   محرمعلی،  پرداخت بطوري که فاطمی

 به وي گفت: اشاره به تندروَي هاي روزنامه هاي مخالا دولت،
شـان را پیـدا    هاي روي چاپخانه هائی هستند که اجازة انتشار ندارند. همین اآلن می ها روزنامه خان! این محرمعلی»ـ 
 .«183گیري، این حکمّ قانونی توقیاٍ آنهاست کنی و جلوي انتشارشان را می می

باعث نگرانی احزاب وگروه هاي مخالا دولت وحتّـی برخـی   -صوصاً طرح قانون مطبوعاتوخ -این اقدام
طـرح  »به مخالفـت بـا    نیز حزب ایران دیگررهبرانبطوري که دکتر سنجابی و ازیاران نزدیک مصدّق گردید

 گفت: نیز -شاهدپُرتیراژ  ةسردبیرروزنام-برخاستند.دکتر بقائی «قانون مطبوعات
 .«شـود  کم دارد، و آن ماده اینست که هرکس روزنامه بنویسـد بالفاصـله تیربـاران مـی     قانون یک ماده این»

 کاویـان نامیـده بـود. مشـفق همـدانی، مـدیر مجلـة        «صیـّادآزادي ایران»اي،مصدّق را کاشانی نیز در اعالمیه
 «.184این قانون،حکومت مصدّق را سرنگون خواهد ساخت» :)طرفدار مصدّق( نیز نوشت

،بانگاهی به روزنامـه هـا ونشـریات ایـن     «مطبوعات،آینة تمام نماي روح و روان جامعه است»اگربپذیریم که
نشـریه  370وضعا نهادهاي مدنی و مطبوعاتی دراین دوران آگاه تـر مـی شـویم:از    عصَبیّتدوران،بامفهوم 

ازمان روزنامه ونشریه متعلّق به حزب توده و س100،حدود185وروزنامه اي که درزمان مصدّق منتشرمی شدند
نشـریات وروزنامـه هـاي سیاسـی ایـن زمـان ازنظرکیفـی        %80ودرمجموع حـدود  186هاي مربوط به آن بود

                                                           
181

 164ـ156صص  ،2003نشرمهر،کلن آلمان،ها، اد رفتهها از برب موسوي، محمّدحسین، یادماندهـ  
 1331ماه  بهمن 19اطّالعات، ؛374مصدّق،خاطرات...،ص؛165هاي دکتر مصدّق، ص ـ نامه182
183

 528ـ526بهزادي،علی، شبه خاطرات، صص ـ  
 لـوایح  و صـالحات ا اختیارات، مسعود، نژاد، هاي مربوط به قانون مطبوعات نگاه کنید به: کوهستانی براي آگاهی از بحثـ 184
 430-425 صص مصدّق، محمّد دکتر قانونی
185

 640صبهزادي،ـ  
186

 286-256، صص2در: حزب تودة ایران، ج« اي مطبوعات توده»ـ حدّادي، بهمن،  
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     . 187شباهت داشتند«دُشنام نامه»ومحتوائی،بسیارحقیروفقیربودند وبیشتر،به
 

 ـ ازمريضی تا تمارض؟! 7

بـا نظـارت و    دکتر مصدّق، داراي کودکی پررنج و شکنجی بـود: مـرگ زودهنگـام پـدر و تربیـت مصـدّق      
هاي مادرش با دیگر زنـان و فرزنـدان پـدري، همـه و همـه، از مصـدّق        سرپرستی مادرش، دعواها و رقابت

کم یکبـار ـ باعـث شـد تـا مصـدّق        اي که ـ دست  انسانی عصبی و ناآرام، رنجور و بیمار ساخته بود، مسئله
ت سیاسی مصـدّق تـأثیر داشـته و    ها در زندگی و حیا . طبیعی بود که این بیماري188دست به خودکشی بزند

هاي سیاسـی خـویش ـ اسـتفاده      ضعا پنهان کردنري براي پَها ـ  بعنوان سَ  دکتر مصدّق، گاه از این بیماري
 نویسد: ترین یاران مصدّق( می زاده )یکی از نزدیک مهندس زیرك کرد. می

شود، یـا   زند، عصبانی می کَري می مهارت خاصی دارد، به موقع، خود را به تغییر قیافه دادندکتر مصدّق در»-
کنـد. روزي )مصـدّق( بـه     شود و غش می خورَد، مری  می خندد. حتّی اگر بخواهد، حالش بهم می قاه می قاه

، در پیش بردنّ هنرنخست وزیرّ مملکتی حقیر و بیچاره، باید ضعیا و رنجور بنظر بیاید و از این »من گفت: 
 .«189مقاصد سیاسی خود استفاده کند

گـی   ، دکتر مصدّق به واشنگتن رسید، آچسون )وزیـر امورخارجـة آمریکـا(، مـک    190قتی به دعوت ترومنو
 :.به روایت آچسون)معاون او( و سه تن دیگر، از مصدّق و همراهان او استقبال کردند

رش از قطار  پایین بیاید، حالت پیرمرد بیمار و ضعیفی را داشت که روي بـازوي پسـ  می خواست وقتی مصدّق » -
رفت، ولی وقتی مرا شناخت، راست ایستاد و عصاي خود را بـه دسـت    تکیه کرده، با زحمت به کمک عصا راه می

 .«  191با چابکی از قطار بیرون پرید یکی از همراهانش داد و

نمـائی وي بهنگـام عزیمـت بـه      امیر تیمور کاللی، وزیر کار و جانشین وزیر کشور دولت مصـدّق، در ذکـر مـری    
 شود: دآور میآمریکا یا
دکتر مصدّق... همین که از اتومبیل پیاده شد، فوري خودش را به بیحالی زده بود و ضـعا کـرده، وانمـود    »-
دانـد و   ، در صورتی که خدا می«با این رنجوري و ناخوشی، آمادة خدمت شده است»کرد که همه بگویند:  می

 192«.ستفهمند که این ادعا صرفاً یک تظاهر ا همة اشخاص تیزبین می
هـاي مجلـس و    وزیر( در مجلس و کوبیدن نمایندگان مخالا بر میز و صـندلی  آرا )نخست بهنگام نطق رزم

 آرا به این هیاهوها، به روایت دکتر مظفّر بقائی: اعتنائی رزم بی
دیگـر   آقا! غش کنیـد! مکّی پهلوي من نشسته بود، آقاي دکتر مصدّق آنور... دیدیم مکّی به مصدّق گفت: »-
پور ]شـیرازي   شود کرد. یک دفعه دکتر مصدّق غش کرد... حالت غش و رعشه و اینها و بعد، کریم ي نمیکار

هـا انـداخت پـائین کـه پـدر ملّـت را کشـتند... مـن ایـن           مدیر روزنامة شورش[ خودش را از توي تماشاچی
دهـد، بعـداً    ت مـی رعی چیزي است ]که[ به او دسـ کردم واقعاً یک حالت صَ هاي دکتر مصدّق را فکر می غش

                                                           
187

؛روزنامـة  1332مـرداد  3،؛شـورش)کریم پورشیرازي،هوادارمصـدّق(  1334اسفند25-18براي نمونه نگاه کنیدبه:باخترامروز،ـ  
 32مرداد8؛سرودزندگی)هوادارحزب توده(،32مرداد6ولت مصدّق(،شلّاق)مخالا د

 13و 11ـ کاتوزیان، صص 188
 124زیرك زاده، ص ـ 189

190
- Truman 

191
- D.Acheson, Present at the Creation, New York, 1969, p. 510 

  200به نقل از: صفائی، ص  264متینی، صهمچنین نگاه کنید به: 
 .207ائی...، صه ـ کاللی امیرتیمور، ناگفته192
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 193«ها[ فرمایشی است. دانستیم که این ]غش کردن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 مصدّق در دادگاه نظامی

 

در انتخابات دورة هفدهم و انتخاب بازرس ناظر از قضات دادگستري بـراي هـر حـوزة انتخـابی، بهنگـام        
 موسوي )قاضی دادگستري(: بادکتر مصدّق،به نوشتة محمد حسین معارفه

وقتی بازرسان قضائی انتخاب شدند، در روز ممعارفه، دکتر مصـّدق ـ در پاسـخ بـه سـئوال مستشـار دیـوان        »-
گشود، دسـت در جیـب کـرد و دسـتمالی در      ترین تأمـّلی، همزمان که لب به سخن می بدون کوچک کشورـ

ش را فهمید... صداي گریة نخست وزیـر و عـدم   های شد گفته آورد و بلند گریه کرد، طوري که به زحمت می
ترتیـب   تعادل وي براي سرپا ایستادن، وزراء و دیگران را به گرفتن مصدّق واداشت تا او زمین نَخورَد... بـدین 

 .«194دکتر مصدّق را به اطاق خود بردند و مراسم ممعارفه و آشنائی پایان یافت

بود. به  ويال مصدّق در لحظات حسّاس زندگی سیاسی سیـّ روحیّةتمارض،  یاجنبة دیگري از این مریضی 
در لحظـات حسّـاس،    مصـدّق  ن ّعبارت دیگر، روحیة تقابل و تعامل، خاموشی و خروش و تهاجم و تمکی

تیرماه و انفعال غیرمنتظرة  25سازند: استعفاي مصدّق در  را دشوار می ويها و علل عملکردهاي  درك انگیزه
و بعد، حضور قاطعانة وي در محکمة  32مرداد  28انگیز او در روز  انفعال حیرت ،1331تیر  30وي در قیام 

                                                           
 132-131ـ خاطرات دکتر مظفّر بقائی، صص  193
194

، بهار، محمّـد تقـی، تـاریخ مختصـر     489، مقایسه کنید با روایت مکـّی ؛ خاطرات سیاسی، ص 151ـ150موسوي، صصـ  
 470، ص3؛ مستوفی، شرح زندگانی من، ج139و  107، صص 2احزاب سیاسی، ج
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 سیـّال است. روحیّةهائی از این  نظامی، نمونه
 
 مصدّق در جلسات هیأت دولت ـ 8

به علّت ضعا، پیري و بیماري مصدّق و ترس شدید او از کشته شـدن، جلسـات هیـأت وزیـران، غالبـاً در خانـة       
کشـید یـا    خواب آهنـی در زیـر یـک پتـو یـا مالفـه، دراز مـی        شد و او، پیژامه به تن، روي تخت ار میزمصدّق برگ

داد کـه البتّـه بـراي     خواب انجـام مـی   در همان اطاق و روي همان تخت -عمدتاً–را   نشست و دیدارهاي رسمی می
وارد استبنائی هم کـه در  کرد و در م نمود. وي در جلسات هیأت وزیران، کمتر شرکت می خارجیان بسیار عجیب می
پـائی در جلسـات هیـأت     پیژامـه و دم  یافت. او، گاه، حتّی بـا  نمود، عموماً با عبا حضور می هیأت وزیران شرکت می

نامیدنـد.این امـر،    مـی  «پـوش  نخست وزیر پیژامه»کرد، هم از این رو، او را  دولت و مجلس شوراي ملّی شرکت می
ولی این پرسش را مطرح می کندکه باتوجه به اینکـه سـالمتی    تی مصدّق بودشاید نشانة دیگري از خصلت پوپولیس

ازملزومات نخست وزیران بود،باآن مریضی ها وتمارضات،مصدّق تاچه انـدازه مـی توانسـت     وتوان مدیریّت جامعه
   مشکالت اقتصادي وسیاسی کشوررا هدایت یا مدیریّت کند؟
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 مصدّق و پوپولیسم

 
ها هنوز توسعة اجتماعی و انکشـاف طبقـاتی    ( در جوامعی که در آن (Société civileمدنی جامعةبرخالف 

 وار جامعـــة تـــوده صـــورت نگرفتـــه و جامعـــه هنـــوز در دوران پیشـــامدرن و بـــه شـــکل       
 (Société de masse)برَ بسر می ( د، رهبران سیاسی غالباً در هیأت پیشواي فرهمنـدcharismatique  ظـاهر )

 شوند. می
هـاي   نـوائی  هاي فرهنگی و بـی  کنند، در بستر بیسوادي ست، در توسعه نیافتگی جامعه رشد میرهبران پوپولی

زدگـی و   یابند و با ترکیبی از شور و شعار و هیجـان و عصبیــّت و عـوام    سیاسی ـ اجتماعی مردم، قوام می  
ـ  پیشـوا به عبارت دیگر،کنند. جلوه می« پدر ملّت»یا « پیشوا»طلبی، بصورت  عظمت یس دولـت یـا   ، تنهـا رئ

ي است که وظیفه دارد تا آسایش و عـدالت را  پدرشخص مقتدر حکومت نیست بلکه بقول مصدّق: همانند 
 .195براي فرزندان خویش )ملّت( تأمین کند

اهلل  شود تا در اوج جنبش، رهبران قدرتمنـد مـذهبی )ماننـد آیـت     خاستگاه و پایگاه سمنـّتی پیشوا باعث می  
هاي پوپولیستی در کشـورهاي   ل و همراه گردند، هم از این روست که عموم جنبشکاشانی( نیز با وي، همد

 .باشند خاورمیانه و آمریکاي التین، داراي مؤلّفة قدرتمند مذهبی می
تواند به مشکالت مشخّص سیاسی ـ اجتماعی، پاسخی   نمی« پیشوا»صَبی و آنارشیک خود، بخاطر خصلت عَ  

هـاي   هـا و نـاتوانی   کنـد تـا ضـعا    ، کوشش می«دست اجنبی»یا « توطئه»مده کردن مشخص دهد و لذا، با عُ
او تنها در آشوب  زی. آشوبست، و هم،زا آشوبخویش را پنهان کند. به عبارت دیگر: رهبر پوپولیست، هم، 

مصـلحت  »از این رو،بنام تواند ادامة حکومت خود را تضمین کند. و آشفتگی و عصبـّیت و بحران است که می
بـا انتقـال   .196تواند قانون اساسی، پارلمان، دادگستري و دیگر نهادهاي قانونی را تعطیل کنـد  می یشواپ ،«ملّی

هـا مـورد    ها و خیابـان  وایجاد یک دیکتاتوري خیابانی، مخالفان رهبر پوپولیست در کوچه خیابانبه  پارلمان
 197دگیرن توهین و تهدید و ارعاب قرار می

هـا وانمـود    استضعاف، خود را نمایندة محرومان جامعه و تجلّی خواسـت و ارادة تـوده  زیستی و  با تظاهر به ساده،پیشوا
و « ارادة عمـومی »داند. در اینجا، کانونی شدن  هاي خود می را عامل ناکامی« دست بیگانگان»یا « توطئه»کند و همواره،  می
قانیّت یامشروعیّت پیشوااست نه تطبیـق  وحقانیّت ومشروعیّت این یاآن قانون،ناشی ازحشود ، قانونی می«مصلحت ملّی»

تهدیـد بـه    آنچه که پیشوا می گویدومی کند،عین مصلحت ومنفعت مردم است ولـذا، بدین ترتیب،آنها با قانون اساسی.
از نظـر رهبـر    بـه عبـارت دیگـر،   .پیشـوا هـاي   بسیج مردم و تحقیر نمایندگان مجلس، ابزاري ست براي پیشبرد آرمـان 

                                                           
 206، ص2استوان، ج کینگاه کنیدبه:ـ  195

ـنجابی)امیدها...،ص  ـ 196 ( وبرخـی دیگرازنخسـتین یـاران    1331اسـفند 16مظفربقائی)روزنامـةاطالعات، ( و174نظرکـریم س

« ومـافوق همـه کـس مـی دانسـت      خودرامافوق قانون ومقـرّرات »و «مصدّق به احدي گوش نمی داد»مصدّق مبنی براینکهدکتر

 شایدمصداقی دراین باره باشد.

 130 ،صبه کوشش ایرج افشار ،جلیل بزرگمهر،ق در زندان یرات مصدّتقر؛1330شهریور6باخترامروز،ـ 197
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نیست بلکه در درك و دریافتی است که  -خصوصاً قانون اساسی -او در نصّ قوانین موضوعهپوپولیست، جوهر جنبش 
ـین جهت،   می او مصـلحت  »و « روح قـانون »در مـوارد اساسـی بـه     رهبرپوپولیسـت تواند از قوانین داشته باشـد، بهم

 .کند استناد می«اجتماعی
صدّق بر احساسات عامـّة مـردم تشـکیل   در آن هنگام، جبهة ملّی در مجلس، اکبریـّت نداشت بلکه دولت م

قاطبـة  »حضور هیجانی ازاین رو،.198«می بایست ازافکارعمومی تبعیّت کند»وبهمین جهت بقول مصدّقشده بود
 پیشوا بشمارمی رود.مالك درستی عمل ،«ملّت

 
 از»ایجـاد   (Société de Masse)« وار جامعـة تـوده  »هـاي پوپولیسـتی در    هـاي جنـبش   دیگر از ویژگی یکی

آمیز و ابـراز   هاست. موج تظاهراتّ جنون در میان توده جنون جمعیو احساس  (Aliénation)« خودبیگانگی
حسّـی اخالقـی    آلود در ستایش از عظمت وحقّانیت تاریخی پیشـوا، از خودبیگـانگی و بـی    احساسات گریه
ــوده ــنفکران  تـــ ــی روشـــ ــا و حتّـــ ــی  هـــ ــران سیاســـ ــی  ورهبـــ ــدید مـــ ــد را تشـــ  . 199کنـــ

شار )وزیر پست و تلگراف دولت نخست دکتر مصدّق و از یوسا مُ«مرعوب یاجذوب م»اصطالح معروف 
 نـة ونم ،نمایندة دورة هفدهم مجلس( در بیان رفتار و کردار نمایندگان مجلـس در رابطـه بـا دکتـر مصـدّق     

 هم از این رو است که حذف مخالفـان ،200ومجذوبیّت سیاسی بود مرعوبیّت ،«ازخودبیگانگی»این دیگري از
 ةجبهرهبران  ةجشنوار،شود پیشوا وشادمانی یارانش روبرو میآمیزتأئیدسکوت آرا( با  )مانند هژیر و رزمیسیاس

در چنـین شـرایطی اسـت کـه     .201ملّی به مناسبت قتل رزم آرا درمیـدان بهارسـتان نمونـه اي ازایـن سـکوت وتأئیـدبود      
 202.می شوند تّ خودکامگانزمینه سازّ قدر-در پیوند با توده ها-نیز  ورهبران سیاسی روشنفکران

دهـد و   هاي ممکن و مناسب را از دسـت مـی   مبهم و کلّی، فرصت تُند، رهبر پوپولیست با تکیه بر شعارهاي
مسئله نفت وشکست مـذاکرات مربـوط   شنود که دیگر، کار از کار گذشته است. صداي فاجعه را می هنگامی

 تبلوراین مدّعااست. 32مرداد28به آن وسرانجام،رویداد
 
 
 

                                                           
 .252ـ مصدّق، ص 198
مـاه   دي30-28هاي  هائی از این شور و احساسات جمعی در این دوران نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات، شماره ـ براي نمونه199
1331. 
200

سـفري،  ؛ 782رهنما،ص،همچنین بـه: ا مُشـار سـخنرانی یوسـ  1331آبـان   11نگـاه کنیدبـه مـذاکرات مجلـس ،یکشـنبه      ـ  

 1332خرداد7،مقایسه کنیدبا سخن علی زهري:مشروح مذاکرات مجلس،680، ص 1محمدعلی، قلم و سیاست، ج 

 مقالةحسین فاطمی.،1329اسفند  20نگاه کنیدبه باخترامروز،ـ 201

تودة بی »،از وجود یک«روح توده اي»وازخلیل ملکی شایدنخستین روشنفکرایرانی بودکه به این مسئله توجة اساسی کرد.ا ـ202

،مصداقی 57درانقالب (خمینی) «روح اهلل»سازّ حکومت هاي خودکامه وجبّار می دانست.ظهور نگران بود و آن را زمینه«شکل

  354و120نگاه کنیدبه:ملکی،نامه ها،صص.خلیل ملکی بود اندیشی نازروش
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 آمريکا دولت گفتگو با سفر به نیويورک و واشنگتن:
 

بـراي   1951اکتبـر   1330/6مهـر   14مصـدّق در  باطرح شکایت دولت انگلیس علیـه ایـران درسـازمان ملل،   
ودرسخنرانی پُرشوري مظالم واجحافات شرکت در جلسة شوراي امنیـّت سازمان ملل عازم نیویورك گردید

.این سـخنرانی تـأثیر بسـیاري    س علیـه مّلـت ایـران را بـه آگـاهی جهانیـان رسـانید       درازمدّت دولت انگلـی 
ــاقی گذاشــت  ــه ب ــی ّ خاورمیان ــه درکشــورهاي عرب ــل شــرق»و مصــدّق را ب ــان مل ــارزات »و«قهرم نمادمب

 بدَل ساخت.« ضدامپریالیستی
ت مربـوط بـه نفـت    در واشنگتن با دولتمردان آمریکا در بارة اختالفـا  مصدّق، فرصتی بود تاسفربه نیویورك
آن را  مانندبرخی ازیارانش،به مسئلة نفت داشت و اخالقینگاهی -بیشترـ  مصدّق.دراین گفتگوهاگفتگو کند

اگـر بـا   »از این رو، مصدّق معتقد بود: ،203بدل ساخته بود« شرف و حیثیـّت ايرانی»نمادّ  و«جهادمقدّس»به
اعتقادي رسیدن به راه حلّ ممکن یامناسب را روشن بودکه چنین .204«شوم شرکت نفت کنار بیايم بدنام می

سـاعت   80پـس از   1330=مهرماه1951دراکتبر مک گی، معاون وزیر خارجة آمریکا، غیرممکن می ساخت.
 نامید ـ تأکید کرد:« برادرانه و صمیمانه»مذاکره ـ که مصدّق آن را 

نه تنها در بارة مسئلة نفت، بلکـه   اي لوحی تکان دهنده سادهمان، مصدّق،  در طول ساعات متمادي مذاکرات»-
کنـان   بطور کلّی در بارة مسائل اقتصادي و تجاري از خود نشـان داد... وي همیشـه در پایـان سـخنانم تبسّـم     

هنگـامی کـه در بـارة قیمـت نفـت، تخفیـا فـروش و یـا         «. این موضوع براي من اهمیـّت نـدارد »گفت:  می
ايـن يـك مسـئلة سیاسـی     شما متوجـّة قضیــّه نیسـتید،   : »گفت زدم، ]مصدّق[ می کارشناسان فنّی حرف می

 .205«است

                                                           
مکّـی،   ؛،مقایسه کنیـدبانظر 1331آذر23ی مصدّق درمجلس شوراي ملّی،سخنران؛136، ص1ها، ج ـ نگاه کنید به: مصدّق، نامه203

 752و  737،  356، 225کتاب سیاه، صص ،زاده بقائی و حائري
 (5)نوار شمارة  17ـ قشقائی، محمّد ناصر، تاریخ شفاهی هاروارد، ص204

 McGhee, p. 396 ـ 205

   .477.، ص؛ مصدّق، نفت..183-182مصدّق، غالمحسین، در کنار پدرم مصدّق، صص
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ملّـی کردن،باعـث حیـرت     ةمعافیّت پاالیشگاه آبـادان ازحـوز   ةدرهمین روایت مک گی،سخن مصدّق دربار
 مقامات آمریکائی شده بود؛سخنی که بااصل ملّی کردن صنعت نفت منافات داشت.

کرد که بـا توجــّه بـه     ین ایران و انگلیس را پیشنهاد میسود حاصله از درآمد نفت ب 50/50مک گی تقسیم 
آرا  قراردادهاي نفتی عربستان، ونزوئال و دیگر کشورها، پیشنهاد مناسبی بود، امـّا مصدّق ـ کـه در زمـان رزم   

، آن را نپـذیرفت. از نظـر   «اتهام سازش»و  «بدنامی»نامیده بودـ از بیم « سازش و خیانت»چنین پیشنهادي را 
و این براي آمریکـا  « ریخت المللی را فرومی تمام الگوي تجارت بین»تقاضاهاي مصدّق  توقّعات و ی،گ  مک

 .206قابل قبول نبود
 وزیر امورخارجة آمریکا: 207آچسونبقول 

خـورد کـه    بچشـم مـی    و ایـن خصوصیــّت روانـی هنگـامی     مصدّق ناآگاهانه متمايل به شکست خويش بود»-
هـاي   حـل  شـدند کـه راه   انگیخت و این هیجانات، خود، موجب مـی  می خویش بر هیجانی را براي جلب حمایت از

هاي افراطی در برابر او قرار گیرند. بدین طریق، آزادي او در انتخـاب   عادي مشکالت، مسدود شوند و فقط راه حل
 «.208کرد کاشت و طوفان درو می او باد میشد.  ها، محدود می حل راه

دهد که مصدّق در چنبرة احساسات ضدانگلیسی حاکم بر جامعـه و نیـز در    بررسی روند مذاکرات نشان می
عرضه نماید، بهمین جهـت   «هنر تحقّقّ ممکنات»نتوانست سیاست را بعنوان ،«حفظ وجاهت ملّی»اسارت 

ضـمن  گـی   بسـت کشـیده شـد.جرج مـک     سرانجام،مذاکرات با آمریکا نیز به بن،در تناق  و ترس و تردید
هـاي دکتـر مصـدّق و     گوئی ها و تردیدها و تناق  ،ترس «نخست وزیر گریان»ه عنوان مصدّق بدکترنامیدن 
اینکه تمام این  شگفت. 209است شکست مذاکرات را نشان داده ّ ظن او نسبت به همراهانش و سرانجام سوء

 ساز، بدون حضور و شرکت مشاوران همراه مصدّق در واشنگتن انجام شد! مذاکرات طوالنی و سرنوشت
 

نـوامبر   17-اکتبـر  1330/7آبـان   26-مهر 15شکست مذاکرات دولتمردان آمریکا با مصدّق در واشنگتن )با 
(، مصدّق براي جلوگیري از فلج شدن اقتصاد کشور، ناگزیر شد تا براي دوازده مـاه آینـده از آمریکـا    1951

  ت مصدّق  وام داد.میلیون دالربه دول23مبلغ-درحُسن نیّتی آشکار-آمریکانیز د.دولتکنتقاضاي وام 
واشـنگتن را تـرك کـرد و بـا تـوقّفی کوتـاه در قـاهره، در اوج         1330آبـان   1951/27نوامبر  18در  مصدّق
وزیر مصر )نحاس پاشـا( متعهــّد    ها و تظاهرات ضدانگلیسی مردم این شهر، طی قراردادي با نخست آشوب
 .210«بود خواهد کرداتحاد ايران و مصر، امپريالیسم بريتانیا را محو و نا»شد: 

مصدّق پس از بازگشت از آمریکا به این واقعیـّت تلخ رسید که پندار او و همکارانش، همه، نادرست بـوده،  
 چنانکه چند روز بعد در مجلس اعالم کرد:

                                                           
206

 – McGhee, p. 399 
207

 - Acheson, Dean 
  McGhee, p. 403 ؛Acheson ,p504ـ208

 163، مقایسه کنید با نظر عظیمی، ص198غالمحسین مصدّق، ص
209

- McGhee, pp. 393-404 
 ةنکته عجیـب در روایـت مـک گی،سـخن مصـدّق دربـار       .198-182، 179همچنین نگاه کنید به: مصدّق، غالمحسین، صص 

ملّی کردن است که باعث حیرت مقامات آمریکائی شده بود؛سـخنی کـه بااصـل ملّـی کـردن       ةعافیّت پاالیشگاه آبادان ازحوزم
 صنعت نفت منافات داشت.

 203؛ مصدّق، غالمحسین، ص238ـ روحانی، فؤاد، تاریخ ملّی شدن صنعت نفت ایران، ص210
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.«بايست تصـّور کنیم عايدات نفت داريم...، بايد بگوئیم اين مملکت، نفت ندارد ما نمی»-
211

  

بسـت مـذاکرات،موجب بـروز     صدّق و یاران او در محاسبة درآمدهاي نفتی ایران و بنبدین ترتیب: اشتباه م
 :نفت ارشد کارشناس،.بقول پرویزمیناهاي جدیدي گردید ها و کشمکش عصَبـّیت

 
کردند به نفت ایران هست و دنیاي نفت به زانو درمی آید،  آن احتیاجی که آقایان ]مصدّق وهمکاران او[ حس می» -

کلّ تولید  1951در اوایل سال  ه هیچ وجه وجود نداشت. همین امر باعث شد که این راه خطا را رفتند...حقیقت ب در

هزار بشکه در روز بود )امّا  900میلیون و  10هزار بشکه و کلّ تولید نفت دنیا  660نفت ایران بطور متوسط، روزانه 

ح تولید در عراق، عربستان سعودي، کویت و آمریکا، هاي عمدة نفتی با باال بردن سط پس از قطع نفت ایران( شرکت

میلیون بشکه در روز افزایش دادند یعنی تقریباً سیزده برابر آنچه که در ایران  13به  1952کلّ تولید دنیا را تا سال 

 212«شد...از این راه توانستند بدون ایجاد کمبود عرضة نفت، جلوي صادرات نفت ایران را بگیرند تولید می

 مـالی  نفت و از بستگان نزدیک دکتر مصـدّق، ضـررهاي   ارشد منوچهر فرمانفرمائیان،کارشناسن رابطه،درای
هـاي نفتـی( حـدود     میلیون دالر در سال و در مدّت سه سال )توقّا فعالیتــّت  300بیش از »دولت ایران را 

 .213داند. می« میلیون دالر 1000
 د:گزارش دا 1330دي ماه13دردرچنان شرایطی هندرسون 

 .214«ايران، کشوری بیمار، و مصدّق يکی از بیمارترين رهبران آن است»ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1330آذر  19ـ مذاکرات مجلس شانزدهم،  211

.این سخن،یادآورّسیاست مشـترك عربسـتان   10ص مصاحبه باپرویزمینا،  فت ایران:نگاهی ازدرون، تحوّل صنعت نـ212

سعودي وآمریکادرمقابله بامحمدرضاشاه ودرنتیجه،ظهوربحران شدیدمالی وسیاسی درایران است.ما درمقاالتی ایـن موضـوع را   

 دبه:نامیده ایم.نگاه کنی«کودتاي نفتی آمریکا و عربستان سعودي علیه شاه»

 

http://mirfetros.com/fa/?p=10826 
http://mirfetros.com/fa/?p=11019 
http://mirfetros.com/fa/?p=11063 
http://mirfetros.com/fa/?p=17307 

 .637؛ فاتح، ص504-503. مقایسه کنید با روحانی، صص606-605انفرمائیان، صصـ نگاه کنید به: فرم213
214

- Henderson to the Department of State, January 4, 1952, telegram 888,2553/12-2651 

http://mirfetros.com/fa/?p=11019
http://mirfetros.com/fa/?p=17307
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 پیشنهاد بانك جهانی   
 
معاون بانک جهانی عمران و توسعه ضمن مالقات با دکتـر مصـدّق،    215، رابرت گارنر1330ماه  بهمن 22در 

مدت دو سـال، بانـک جهـانی کـار     گانة بانک جهانی را به وي تسلیم کرد که براساس آن، به  پیشنهادات سه
گرفـت و درآمـد حاصـله از فـروش نفـت را در       تولید و فروش نفت و ادارة شرکت نفت را بـر عهـده مـی   

کرد تا ضمن کمک به نیازهاي اقتصادي دولت ایران، سهمی هم ـ بطور موقّت و محـدود    صندوقی واریز می
د بانک جهانی را پذیرفتـه بـود، ناگهـان، ایـن     . مصدّق که ابتداء پیشنها216ـ به شرکت انگلیسی پرداخت کند

محمدعلی ملکی)وزیربهـداري کابینـة مصدّق(:مصـدّق وکابینـه اش     دکتربقول  ردّ کرد. نیزپیشنهاد مناسب را
ــدامّابرخی از    ــانی را بپذیرن ــک جه ــدتاطرح بان ــاده بودن ــاعه »آم ــق الس ــان خل ــیبی «کارشناس ،خصوصاًحس

 .217وشایگان،مانع این کارشدند
 

رات دولتمردان آمریکا با مصدّق و ردّ پیشنهاد بانک جهانی و امتنـاع دولـت آمریکـا از کمـک     شکست مذاک
مالی به ایران، باعث گردید تا مصدّق براي رهائی از شرایط بسیار دشوار اقتصادي و خصوصاً براي پرداخت 

ضـمن عمـده کـردن    و هزاران ارتشی، معلّم و کارمند دولت،  218هزار کارگر بیکار در مناطق نفتی 70حقوق 
براي اخذ وام و کمک مالی از آمریکا بیابد. در  ومترسکی لمحمّ« ها در ايران گیری کمونیست خطر قدرت»

هـاي مـالی، در    افشاي نامة خصوصی مصدّق به ترومن )رئیس جمهور آمریکا( براي تقاضاي کمک،این میان
و باعث گردید تـا حـزب    219بشمار آمد« رانآور براي ملّت ای یک نامة خفّت»میان مخالفان مصدّق به عنوان 

. 220،  مصدّق را مورد حمالت شدید قرار دهـد «سند وابستگی مصدّق به امپریالیسم آمریکا»توده نیز، بعنوان 
( نیز تقاضاي کمک مالی از 1330ماه  بهمن 8/ 1952ژانویه  29مصدّق در نامة دوم خود به ترومن )به تاریخ 

% تخفیا به آمریکا بفروشد، پیشنهادي که بـا  50پیشنهاد کرد تا نفت ایران را با آمریکا را تکرار کرد و حتّی 
 .221شگفتی هندرسون همراه بود

 
 

                                                           
215

- Garner, Robert 
-384، صـص 1د، ج، موحــّ 335-332؛ روحانی، صـص 592-584ـ در بارة پیشنهاد بانک جهانی نگاه کنید به: فاتح، صص216
 کفیل وزارت امور خارجة آمریکا به سفارت آمریکا در ایران:« وب». همچنین نگاه کنید به گزارش 386

Foreign relations of the United States, Vol X, n° 134, November 28, 1951. 

 1333خرداد18،خواندنیها،«نفت ةدکترمصدّق ومسئل»خلعتبري،ارسالن،ـ 217
 ه سخن دکتر مصدّق در گفتگو با هندرسون:ـ نگاه کنید ب 218

Henderson to the Department of State, November 28, 1951, telegram 888.10/11-2851, Foreign relations of the 

United States, vol. X, n° 147, p. 328 
 1330آبان ماه  23ـ نگاه کنید به مقالة روزنامة داد،  219
ــه: آخــ      220 ــد ب ــاه کنی ــماره    ـ نگ ــده(، ش ــوي آین ــاي بس ــرد )بج ــاي  رین نب ــان  26-23ه ــدبانظر  1330آب ــه کنی .مقایس

   100-99م.الا.جاوید)محمّدامینی؟(:دموکراسی ناقص،صص
221

- Henderson to the Department of State, January 29, 1952, telegram 888.10/1-2952 
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 ق در دادگاه الههدکتر مصدّ

 

هاي دقیق اقتصادي و فنّی بـود.   ریزي نگري سیاسی و برنامه ملّی شدن صنعت نفت فاقد آینده چنانکه دیدیم،
اجرائی آن، فاقد حـّس مسئولیـّت کافی بودند بطوري کـه حـاملین پاسـخ     از این گذشته، بسیاري از عوامل

دفاعی دولت ایران )دکتر علی شایگان، حسن صدر و اصغر پارسا( پـس از رسـیدن بـه هلنـد و در آخـرین      
در آن رالحظات مهلت قانونی دادگاه الهه، تازه متوجـّه شده بودند که پاسخ دولت ایران را فراموش کرده و 

 .222اند گذاشته« جا»تهران 

 به دادگاه الهههیأت ایرانی  هنگام نخستین سفر مالی دولت مصدّق، علّت وضع بدِ گفتنی است که به  
دالر، که از صـّرافی  300کان هواپیما مبلغ مصدّق، پاي پلِ دولتزاهدي، وزیر کشور  سرلشکر (1330خرداد)

تا دولت، بعداً، پول » داد پارسا و در و دکتر شایگانبه آقایان حسن ص «خرج راه» به عنوانالله گرفته بود، 
 223 «کافی بفرستد.

 دکتربه اتفاق مظفربقائی،سیدعلی شایگان،اللّهیارصالح،کاظم حسیبی ،علی آبادي،مصدق 1331خرداد  7در

 224.غالمحسین مصدّق وگروهی دیگر براي شرکت دردادگاه الهه عازم هلندگردید

 ،ازجملههاي دولت انگلیس توطئه اشاره به مظالم و ضمن (مصدّقخرداد 19 الهه) دادگاه جلسةدر اولین 

 گفت:

ایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید  هاي استعماري بوده و ضمناً پی برده کشور ما میدان رقابت سیاست»... -
ن و اند به این وضع اسفناك که شرکت سابق نفت ایرا و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته

د. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود نانگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه ده
بیگانگان  ةدر یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلط

ب متوسل شد. چتربازان خود را خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعا
هاي ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار  به مجاورت سرحدات ایران و ناوهاي جنگی را به نزدیکی آب

محاصره اقتصادي شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادي و توقیا ارزهایی که در انگلستان داشتیم 
خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در  عملی سازد. در داخل ایران به کمک عُمّال و ایادي

امور اقتصادي و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهاي دیگر و 
اي به دست  هاي شوم نتیجه در پایان چون از این فعالیت المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. محافل بین
المللی دادگستري و  هاي ملل متحد از قبیل دیوان بین مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه نیاورد قیافه

هاي خود پی برده و مصمّم است فساد را براي  العلل بدبختی شوراي امنیت شکایت نمود...ملت ایران به علت
ن صنعت نفت دهد خارجی بر سرنوشتش تسلّط یابد... تصمیم ملی شد کن کند و اجازه نمی همیشه ریشه
 «سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. ةنتیجة اراد

                                                           
 116-112علی میرفطروس، صص با گفتگو در امیراصالن افشار، : خاطرات دکترکنید بهنگاه  -222
 .31ص دفاع مصدّق از نفت در زندان زرهی، ،حسن صدر،: کنید بهنگاه  -223
بیشتر اعضاي هیأت همراه آقاي دکتر مصدّق » شود: غالمحسین مصدّق یادآور می دکترامیراصالن افشار از قول  -224

شهر  به خرید سوغاتی و گردش در بودند که روزها را سیاهی لشکر»بقول پسرش )دکتر غالمحسین مصدّق(: 
 110، صافشار .«اندندرگذ می
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جلسـة   کـه در  امیراصـالن افشـار   ،«انگلیس ةجايگاه نمايند مصدّق دردکترنشستن »ماجراي  دربارة
 گوید: می دادگاه حضورداشت،

 

 تنها کسی بودم کـه در آن این یک شوخی تاریخی است! و این موضوع، اساساً حقیقت ندارد. من »... - 
موقع از سوي سفارت با دادگاه الهه سر و کار داشتم، حقیقت این است که آقاي دکتر مصدّق خیلی راحـت،  
از هتل پاالس بیرون آمدند و به تنهایی سوار اتوموبیل شدند و به دادگاه الهه آمدند، ولـی وقتـی از اتوموبیـل    

فر، زیر بغل ایشان را گرفته بودنـد کـه یکـی،    توانند راه بروند و دو ن دادند که نمی پیاده شدند، چنان نشان می
پسرشان )دکتر غالمحسین مصدّق( بود و دیگري هم آقاي نـّواب )سفیر ایران(. ایشان ـ تقریباً لنگان لنگـان ـ    

جاي خودشان نشستند، در صورتیکه قبالً خیلی راحت سـوار اتوموبیـل شـده     رفتند داخل دادگاه شدند و سرِ
دهد که آقاي دکتر مصدق، قبالً سر جاي نمایندة انگلیس ننشسـته بودنـد، بـه ایـن      بودند، این عکس نشان می

کند که دکتر مصدّق دارد از جلوي آنهـا   دلیل روشن که که هیأت انگلیسی با تعجـّب و حتّی تمسخر نگاه می
شان نشسته  يجا شود. بنابراین آقاي دکتر مصدّق موقعی وارد جلسه شدند که هیأت انگلیسی، قبالً، سرِ رد می
 225 «.بودند!

 

 

 

 ورود دکتر مصدّق به دادگاه الهه با کمك دکتر غالمحسین مصدّق و حسین نـّواب سفیر ایران در هلند

 

 

 

 

                                                           
هاي مربوط به دادگاه الهه را براي اولین بار در  . از دکتر امیراصالن افشار که عکس112-111صص، افشار -225

 اند، صمیمانه سپاسگزارم. اختیارم گذاشته
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 کنند! هیأت انگلیسي با تعجـّب به ورود دکتر مصدّق به جلسة دادگاه الهه نگاه مي

 

 

 

 
ـّواب )سفیر ایران در هلند(، دکتر مصدّق و نصراهلل انتظام. حسین ن در دادگاه الهه: ردیف اوّل، از راست به چپ:

 نگار ایراني ردیف دوم، از راست به چپ: دکتر امیر اصالن افشار، منوچهر فرتاش، دکتر غالمحسین مصدّق، دو روزنامه
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 انتخابات شوم!

حجم فشارهاي  ازکوشیدتا «یقرضة ملّ» اوراق انتشار با 1330آذرماه در مصدّق  ،مالی بسیاردشوار شرایط در
این طرح، کمکی به اوضاع مالی  بازاریان، اهلل کاشانی و حمایت آیت وجود با اما، بکاهد، دولت خود مالی بر

ایـن   در مشکالت جاري  فائق آیـد.  بر «نفت بدون اقتصاد» باسیاست تاخواست مصدّق  لذا، و دولت نکرد
 ایران و رسیدگی به اختالف نفتیِ رعدم صالحیّت این دادگاه درمبنی ب (1331تیر  31)میان، رأي دادگاه الهه

چنـان شـرایط    مصدّق گردیـد.در  اعتبار ، باعث ارج و«پیروزي» که بعنوان یک اي بود فرخنده خبرانگلیس، 
هـا و   (، جامعـه را بـا بحـث   1330آذر  3انجام انتخابات دورة هفدهم توسط مصدّق )ناگهانی طرح  ،هیجانی
تا آنگاه که مسئلة نفت حل نشود، بـا  » روبرو ساخت در حالیکه مصدّق، قبالً گفته بود که: اي ههاي تاز بحران

 بقول موحـّد: «.همین مجلس کار خواهد کرد و انتخابات را به تأخیر خواهد انداخت

 انـد،  تـر نشـده   ها، مصدّق را به این فکر انداخت تا مخالفان دولت در مجلس، گسـتاخ  اوج گرفتن مخالفت» -
 « 226تر از هوادارانش تشکیل دهد. تر و قوي انتخابات را عملی کند... و مجلسی یکدست

-70»و با ایـن خیـال کـه     227دانست می« قدم آخر به سوی موفقیـّت ملّت ايران»مصدّق انتخابات دورة هفدهم را 
نماينـدگانی کـه بـه      %80اطمینان کامـل دارم  » کرد: ، تأکید می228«بسته را تحویل جبهة ملّی داده  نمایندة کَت 80

امّا در جریـان انتخابـات، بـا آگـاهی از امکـان پیـروزي        .229«نمايندگان حقیقی ملّت خواهند بود روند، مجلس می
کاندیداهاي رقیب، مصدّق انجام انتخابات در بسیاري از شهرها، ماننـد مشـهد، بروجـرد، سـاري، بابـل و شـیراز را       

هـاي   تعارفی به نمایندگان جبهة ملّـی، از آنـان خواسـت، بـا ردّ اعتبارنامـه     و طـّی نامة نام 230متوقّا یا باطل ساخت
اشخاصی را که نمايندة حقیقی مـردم نیسـتند،    روی انتخابات مخدوش، خ  بطالن کشیده و» ،نمایندگان رقیب
 دهم،مجلـس هفـ   نماینـده،  136 کُـل  از بنابراین،امري که با آزادیخواهی مصدّق مغایرت داشت. ،231«از خود برانند
 .232به کارکرد نماینده آغاز 79حضور  فقط با
گشـایش   مراسـم در  زحضـور  ا برخالف سنّت پارلمـانی،  مخالفت با ترکیب نمایندگان مجلس هفدهم، در مصدّق،
ایـن   افتتاح کـرد.  1331اردیبهشت  7را در  هفدهم وزیر، مجلس بدون حضور نخست ،و شاه خودداري کردمجلس 
 مصدّق بـراي فـائق آمـدن بـر     و کرد جمله نهاد پارلمانی ایران را آشکار از هاي مدنی وضعا ساختار دیگر بار امر،

 «پارلمـان » را جـایگزین « خیابان» تـا  کوشید ،«مراجعه به مردم» به ضمن تهدید -بارها -و نارسائی ها این ضعا ها
 «.مجلس است آنجا که ملّت است، آن جا شده بود: معتقدضمن تحقیرمجلس این زمان مصدّق  در سازد.

 

                                                           
 403، ص1موحـّد، ج ـ 226
 1330آذرماه  26ـ روزنامة اطّالعات، 227
 420، ص1وحّد، جمـ 228
 219؛ نجاتی، ص1331فروردین  20ـ روزنامة اطّالعات، 229
 21-20، صص5 ـ مکّی، کتاب سیاه، ج230
 .1331اردیبهشت  10؛روزنامة اطّالعات، 1331اردیبهشت 10باختر امروز،ـ 231
 1331تیرماه 5باخترامروز،ـ 232
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 است،آن جا مجلس است!ردم هر جا م مصدّق:

 نویسد:  انتخابات دورة هفدهم و نتایج آن، موحـّد ـ بدرستی ـ میةدربار  

این انتخابات نامبارك، عجـز و شـکنندگی دکتـر مصـدّق را بـرمال سـاخت... انتخابـات دورة هفـدهم،         »
نیروهاي مخالا، فاش ساخت، و هم بسیاري از سران انتخاباتی بود که هم درماندگی مصدّق را در برابر 

جبهة ملّی را رو در روي هم قرار داد... شکست دکتر مصدّق در انتخابات دورة هفدهم، ابرّ بالئی بود که 
از آن روز که سایة سهمگین خود را بر سرّ او افکند، مدام باران فاجعه بر سرّ او ریخت. این انتخابـات،  

 « 233ی مصدّق گردید.مایة خفّت و سرشکستگ
برخی شهرستان هاي مهـم آراي چشـمگیري    در تهران و این انتخابات، کاندیداهاي حزب توده در شگفت اینکه در
هاي تهـران   در برخی حوزه «آرای سنگین حزب توده» از (مصدق بینةوزیر کا) شروین بطوریکه محمود کسب کردند
فـدائیان  بدسـت  فاطمی  به جان حسیننافرجام  ء قصدسو این میان، در .234حیرت  شده بود نگرانی و دچار
آنچـه کـه    درواقع،آورد.  محافل سیاسی ایران  پدید نگرانی در ترس و موجی از (،1330بهمن25) اسالم

ـ   ایران را رقَم زد، ةسرنوشت رویدادهاي آیند  ممکنـات و  گرائـی یـا آرمـان خـواهی بـا      اراده نّت وتجـدّد، تقابـل سُ
 خشونت داد.     و قهر زي که به تحواّلت سیاسی این دوران رنگی از تراژدي وچی مقدورات جامعه بود،

دانـد و   هـایش مـی   کارل پوپر، وظیفة یک سیاستمدار صدیق را خوشبخت کردن جامعـه یـا تقلیـل بـدبختی    
مانَد، با صداقت و شهامت اخالقی باید از کـار،   گوید: در آنجا که سیاستمدار از تحقّق این وظایا باز می می

 کناره گیرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقالب جلوگیري گردد.
 

                                                           

 897و  894، صص 2ـ موحـّد، ج 233

   327و 309، مقایسه کنید با سپهر ذبیح، صص132مستعجل، ص نگاه کنید به: شروین، محمود، دولتـ 234
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 1331تیر 30قیام 

توسط حسین مکـّی و  -را در پیش گرفته بود، شاه  «همه چیز يا هیچ چیز» در شرایطی که مصدّق، سیاست
، بهتر است نفت بست مذاکرات ها و بن به مصدّق پیغام داد که با توجه به حساسیـّت انگلیسی -حسین عالء 

که از کار، کناره گیرد و هر کس که او )مصّدق( صالح بداند )مانند حسین مکــّی یـا الهیـار صـالح( را بـه      
از حالـت التهـاب و    نیـز و جامعـة   ،خارجبسـت  وزیري انتخاب کند تا مذاکرات نفت از حالـت بـن   نخست
 اد:د پاسخ، امّا مصدّق ضمن رد این پیشنهاد، 235شود و... بیرونآشفتگی 

 236«خواهید برای من، نخست وزير هم تعیین کنید؟! حاال می» -

 بدین ترتیب: راه مذاکرات معقول و مناسب بسته شد چرا که بقول سنجابی )وزیرکابینة مصدّق(:
 .«داد او )مصدّق( به احدی گوش نمی» -

 22ریخ تـا  مـاه غیبـت، در   7درجلسـات مجلـس شـرکت نکـرده بـود، پـس از      31آذر19مصدّق که ازتـاریخ   
اختیـارات  »تقاضـاي   .237یافت مجلس حضور در «العاده اختیارات فوق» براي بحث دربارة کسب 1331تیرماه
آرا و علـی اکبـر داور )وزیـر     رزم،السـلطنه   قـوام  -قبالً  -گرفت که مصدّق  ، در حالی صورت می«العاده فوق

 ، مورد انتقادات شدید قـرار «اساسیخالف قانون »به قول او  تاختیارادادگستري رضاشاه( را بخاطر چنین 
مغـایر قـانون و مایـة تزلـزل     »را « حتّی به دولت مورد اعتمـاد جامعـه  »این اینگونه اختیارات  دادنِو  داده

 .238«دانست حکومت ملّی می

به مدّت شش ماه به تصـویب مجلـس    «العاده اختیارات فوق»سرانجام،  ،239هاي بسیار مخالفت ها و پس ازبحث
 ،شـد  )وزارت جنـگ(  فرماندهی کُـل قـوا   خواستار ناگهان، شاه، با مصدّق در دیدار این میان، در امّا، رسید،

 یـا بهانه آیا طرح این  هم باعث تعجّب بسیاري از یاران مصدّق گردید. تقاضائی که هم موجب شگفتی شاه و
بـود؟ و   حل مسئلة نفت مربوط بههاي سنگین  مصدّق از مسئولیـّت فرارِ نوعی فرافکنی یا ،پیشنهاد ناگهانی

 240؟«خواست نفس راحتی بکشد می» ، بقول کاتوزیان:با این بهانه و سپس استعفاء مصدّق آیا

 25 دربدون مشورت با هیچیک از یـاران نـزدیکش    ،مصدّق ،شاه توسطمصدّق  تقاضاي ردّبا  ،در هر حال 
 .241نامیده بود «رگخطاي بز»استعفائی که بعدها مصدّق آنرا  ،دهد استعفا می 1331تیرماه

کشتیبان را سیاستی » با شـعار قوام کهنه کار  ،ولی د،یرس السلطنه به نخست وزیري  قوام بااستعفاي مصدّق،  
                                                           

 222، ص5ـ نگاه کنید به: مکّی، کتاب سیاه، ج235

 1366خرداد22گفتگوي نگارنده باسیدجالل الدین تهرانی ،پاریس، -15

 1331تیرماه 22روزنامة اطالعات، ـ 237

نگـاه   همچنـین   .571، ص 2ـّد، ج؛ موحـ 260، ص2؛ کی استوان، ج1، ص1331ماه  دي 18ـ روزنامة اطّالعات، 238
 .1323فروردین 20؛ دورة چهاردهم،1306مرداد1کنیدبه مشروح مذاکرات مجلس،دورة دورة ششم،

اختیارات، اصـالحات و لـوایح قـانونی    نژاد،  نگاه کنید به: کوهستانیو مخالفت ها،  ها بحث اینـ براي آگاهی از239
 1383ق، نشرنی، تهران، دکتر محمّد مصدّ

 152وزیان، صـ کات 240

 259مصدّق، تآلّمات، صـ  241
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 امـور  در ریا مبارزه باسالوس و» امنیّت و نظم و استقرار ضمن تعهّدبه پایان دادن به مسئلة نفت و« دگر آمد
ارتجـاع   افراطیون سرخ، مبارزه با» آنانی را که به بهانة و کرد دشدیداً تهدی را سیاسی خود مخالفان ،«مذهبی
و در  تیـر  30مـردم در   قیـام  باعث ناپُخته و تهدیدآمیز، ةاین اعالمیّ محکوم نمود. تقویت کرده اند، را «سیاه

 .242دیبازگشت مصدّق به حکومت گرد قوام و ةچهارروز ةسقوط کابین نتیجه، موجب

و همبستگی نیروهاي مذهبی و غیرمذهبی )سکوالر( در جنبش ملّـی شـدن صـنعت    تیر، اوج اتّحاد  30قیام 
اهلل کاشـانی در   مصدّق، حضور قاطعانـة آیـت   نفت بود و نشان داد که با توجـّه به استعفاء و تزلزل و تردید

ین عال تیرماه در نامة تهدیدآمیزي به حس 29کاشانی در  .ساز بود پیروزي قیام، تعیین کننده و حتّی سرنوشت
 )وزیر دربار شاه( اعالم کرده بود:

اگر ]اعلیحضرت[ در بازگشت دولت دکتر مصدّق تا فردا اقدام نفرمايند، دهانة تیز انقالب را ـ با جلوداری » -

 .243«شخص خودم ـ متوجـّة دربار خواهم کرد

 30یران، چرا که با تیر و بازگشت مصدّق به حکومت، در عین حال، تیري بود بر پیکر جنبش ملّی ا 30قیام 
 آشکار و تضـعیا و تشـتّت جنـبش ملّـی     تضادهاي پنهان یک جنبش پوپولیستی ،وحوادث متعاقبِ آنتیر 

  .آغازگردید

داده  قـرار  نخست حکومت خود، ملّی کردن صنعت نفت راهدف اولیّه و اساسی خود ةمصدّق که در دور   
 قانونگذاري، ةقو دادگستري، ارتش، غییرات اساسی در ساختارت اندیشة اي، در اي نُه ماده با برنامه اینک، بود،
هاي عمیـق مـالی را بـه     بحران یا اساسی نفت و ةبی آنکه مسئل پرورش بود، آموزش و مطبوعات و اقتصاد،

 .244سامان رسانده باشد

سـل  متوّ هاي نامتعـارف  شیوهبه  هایش، تحقّق آرمان ها و مصدّق براي اجراي برنامه دکتر چنان شرایطی، در 
د. او که تا دیروز آنهمه از اصول مشروطیـّت و حرمت و احترام مجلـس و ضـرورت اصـالحات سـخن     ش 
 مقابله با اینک در، 245«اش مبارزه و مجاهده کرده بود سال در راه تحصیل آزادي 50انتخاباتی که »گفت و  می

ضـع غیرقابـل تحمّـل خاتمـه     بـه ایـن و   به هرترتیبی که شده،» تصمیم گرفت تا موانع موجود، مشکالت و
 246«دهد

هم فرماندهی کـل   و وزیري( و هم قدرت مقنّنه کوشید تا هم قدرت اجرائیـّه )نخست بدین ترتیب: مصدّق  
 :بودشده  معتقدوي  این زمان، که در چرا را در تسلّط خود داشته باشد قواي نظامی)وزارت جنگ(

 « 247ي )مصدّق( مطلقاً در کار خود، آزاد باشد.متصدّ هیچ گونه اصالحی ممکن نیست، مگر این که» -
                                                           

 .1331تیرماه  28السلطنه، نگاه کنید به: اطّالعات،  ـ براي متن اعالمیة قوام242
همـان کتـاب؛    217-216، 206ها نگاه کنیـد بـه صـفحات     ها و سخنرانی ، براي دیگر پیام218، ص2ـ دهنوي، ج  243

اي دربـارة کاشـانی، نگـاه کنیـد بـه: یادبـاد،        ه تـازه . بـراي نگـا  281و  279-277هاي نهضت ملّی، صـص  مکّی، سال
 1393محمدحسن سالمی، نشر شورآفرین، تهران، 

 1331مردادماه  5ها نگاه کنید به: باختر امروز،  این برنامه ةدربار ـ 244
 1330آذر  26روزنامه اطّالعات،  ـ 245

   1332تیرماه  6باختر امروز، ـ  246
 342 ام تیر، ص ؛ مکّی، وقایع سی327، ص5مکّی، ج، 1331مرداد  6تاریخ اهلل کاشانی ب نامة مصدّق به آیتـ 247
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 اقتدار حکومت یا حکومت اقتدار؟

این  گوهر عزّت و اعتماد مردم را در دست داشت و با -هاي پوپولیستی  مانند عموم رهبران جنبش -مصدّق 
 .ردرا به پیش بَ یشها آرمان ها و هدف کوشید تا با وجود موانع دشوار، گنجینة اعتماد عمومی، می

 تقاضاي تمدیدمصدّق  تا نارضایتی عمومی باعث شد حل مسئلة نفت و رشد ناکامی در هاي اقتصادي، بحران
 هاي شدید این تقاضا باعث مخالفت به مجلس ارائه کند. را «براي یک سال دیگر العاده اختیارات فوق»

 .248گردید ،نمایندگان جبهة ملّیبرخی ازاز جمله  ،نمایندگان مجلس

نفري از مجلس )با عضویت کسانی از جبهة ملّی مانند شایگان، سنجابی  هشتشرایطی، یک هیأت  در چنان
امّا  ، منصرف سازند،العاده فوق نزد مصدّق رفتند تا او را از اصرار براي تمدید اختیارات و حسین مکّی(

 دیگر بار تا مردم، کوشیدمراجعة مستقیم به  یا به استعفاء تهدید با و دکرخویش پافشاري  اتبر نظر مصدّق،
 .تبدیل کند« پارلمان»را به « خیابان»

هر » :، یا«جا است انتقاد از دولت، بی» که کرد می اخطار سیاسی خود مخالفان به که چندماه پیش،مصدّق 
 ششالعادة  با کسب اختیارات فوق اینک، ،249«کس که مخالف دولت است، مخالف ملّی شدن نفت است

به تحکیم  «قانون امنیـّت اجتماعی» توسل بهکوشید تا با  می آن براي یک سال دیگر،ماهه و سپس تمدید 
 زد و ها مشروعیّت می بخشیدآشوب«قانون امنیّت اجتماعی»آنچه که به قدرت و اقتدار خویش بپردازد.
 1953سمار 1331/9اسفند 18مناسبت مرگ استالین،در بعدازظهر  به :مبالً وخوردهاي روزمرّة خیابانی بود،

 وابسته  به حزب توده( هاي ل)تشکّ« جمعیّت ایرانی هواداران صلح»و  «جمعیّت مبارزه با استعمار» به دعوت
 -هاي استالین در دست عکس با -هزاران  نفر آن، که در مراسم باشکوهی در میدان فوزیة تهران برگزار شد

 «زنده باداستالین!»زدند:  می فریاد

اي  جلوة تازه این مراسم، دادند. سر رات شعارهاي تندي علیه انگلیس وآمریکاشرکت کنندگان دراین تظاه
توسط  خبرهاي این مراسم عظیم، و ها عکس ایران بود. در ماستالینیس حضور قدرت نمائی حزب توده و از

 .ندبازتاب یافت -آمریکا انگلیس و مطبوعات خصوصاً در -خبرنگاران خارجی

 نیروهاي مخالا ها با اي هاي خونین  خیابانی توده خشونت اي از تازهاعث دُورِب تظاهرات میدان فوزیه،    
 1331آنچنانکه در فروردین گردید حزب آریا و...( حزب سومکا، حزب پان ایرانیست، )حزب نیروي سوم،

 مصدّق مجبور به استقرارحکومت نظامی درتهران شد. دکتر

 استقرار به تبَع آن، و «قانون امنیـّت اجتماعی» از صدّق هدفم هاي جاري، آشفتگی و ها توجه به آشوب با   

                                                           
-352خصوصـاً صـص    392-198نژاد، صـص   ها، نگاه کنید به: کوهستانی ها و واکنش ـ براي آگاهی از این بحث248
بـراي یـک    .1331دي  28روزنامة اطالعـات،  ؛429-254و  100-91، صص6؛ مکّی، کتاب سیاه، ج491-475و  357
اصـل  »نگاه کنید به: کاشانی، سیــّد محمـود،   « العاده اختیارات فوق» ها و اسناد گرفتنِ قوقی و آگاهی از بحثبحث ح

، 1372، تهـران،  7-6فصـلنامة تـاریخ و فرهنـگ معاصـر، شـمارة      «: در ایران 1331ماه  تفکیک قوا، بحران سیاسی دي
 118-71صص
 563؛ فاتح، ص195-194ئی، صص، به نقل ازصفا1330شهریور13صورتجلسة مجلس سنا، ـ 249
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« هاي مُخل نظم عمومی فعالیّت» اغتشاش و تحریک و جلوگیري از امنیّت و نظم و ایجاد را حکومت نظامی،
ها علیه  مخالفت اي از موجب موج تازه آن باعث نگرانی مخالفان و زبان پُرابهام وتفسیرپذیر می دانست، امّا

 .250مصدّق گردید دولت

قانون امنیـّت »تصویب فوري  خواستار ،«حسّاسیّت اوضاع فوریّت و» بر تأکید حالیکه مصدّق با در
 .251نامید «یاساي چنگیز از بدتر» بقائی این قانون را مظفّر بود، «اجتماعی

یز تریبون و استعفاي خود را روي م« دهم... با این وضع، از این مجلس استعفا می» گفت:نیزحسین مکّی 
مصدّق، مرتکب اشتباهی »مطبوعاتی، مصدّق را به هیتلر تشبیه کرد و گفت:  اي مجلس گذاشت و طی مصاحبه

 مکّی معتقد بود: .«ناپذیري براي ایران دارد هاي فاحش و جبران شود که زیان می

هم در دوران جنگ جهانی  اختیاراتی که او گرفته بود، چرچیل منظور مصدّق، ایجاد یک حکومت دموکراتیک نبود،» -

 .« 252دوم نداشت... منظور مصدّق از گرفتن اختیارات، تعطیل مشروطیـّت و انحالل مجلس بود

و بعضی دیگر از یاران نزدیک مصدّق نیز مخالفت خویش را با  مُشار ،زاده دکتر بقائی و حائري اهلل کاشانی، آیت
 .253اقدامات مصدّق ابراز کردند

توطئه ای به صورت يك کودتای »ران حزب توده درنامة سرگشاده اي به مصدّق ازدرچنان شرایطی،رهب   
را دستگیر  خبردادندوازمصدّق خواستندتافرماندة نیروي هوائی«نظامی علیه استقالل وحاکمیّت ملّی ايران

ن رافاش می کندوعاملیکودتای آينده رهبران حزب توده تأکیدکردندکه بزودي حزب تودة ایران،اسرار کند.
 . 254آن را معرّفی خواهدکرد

زاهدي بعنوان  نام سرلشکر 1331اواخر شهریورماه  گرفت که از ادّعاي حزب توده درفضائی صورت می
گذشتة سیاسی زاهدي به عنوان  محافل سیاسی ایران  رواج داشت. مصدّق در دکترجانشین احتمالی 

وجهة  جنگ جهانی دوم بر در ها( ی)انگلیس ینقزندان متّف اسارت وي در وزیرکشور دولت مصدّق و
گیري سیاسی علیه مصدّق پرهیز  هرگونه جهت از اینهمه، شاه، نه تنها با افزود. زاهدي می« ضدانگلیسیِ»
زاهدي ترجیح  سرلشکر انتخاب افرادي مانند بر آشکاري ادامة حکومت مصدّق را بلکه بطور کرد، می
 خارجی مصدّق بود. اخلی وهاي دشمنان د موضوعی که مخالا توصیه داد، می

 از خارجة دولت مصدّق، امور وزیر دکتر فاطمی، نامة سرگشادة رهبران حزب توده، سه هفته پس از  
که  داد برادران رشیدیان خبر عبدالحسین حجازي و بازداشت سرلشکر و« کودتای افسران بازنشسته»کشا 
 . 255بودند «اجنبی کشور توطئه وتحریک به نفع یک» زاهدي مشغول مشارکت سرلشکر با

                                                           
 .88-90، صص 2هاي نهضت ملی ج  مکی،  سالنگاه کنید به: « قانون امنیّت اجتماعی» مواد و محتوايدربارة  -250
 1331آبان14روزنامة شاهد، - 251
 310؛ متینی، ص200-198نژاد، صص  ؛ کوهستانی361ام تیر، ص ؛ مکّی، وقایع سی197، ص1مکـّی، ج - 252
 1331دي  28-25 مرداد و 12-11هاي ه: روزنامة اطّالعات، شمارهنگاه کنید ب -253
شـهریور   16نشـریة رزم آوران،    ،«کمیتة مرکزي حزب تودة ایران به نخست وزیر نامة سرگشادة»نگاه کنید به:  -254
1331 
 1331مهرماه21اطالعات،ـ 255
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 نیز 1330در اوایل سال  داد. اتهّامات سنگین قرارمی مورد زاهدي را که فاطمی سرلشکر بودي این دومین بار
ایران و کشا اسناد و  -نمایندة شرکت نفت انگلیس 256«ریچارد سدان»پس از حمله و اشغال خانــة 

، رابطــة «خانــة سدان»ـُدّعی شد: در اسناد م« باختر امروز»فاطمی در روزنامــة  ،مدارك شرکت نفت
با شرکت  [مخالا مصدّق] و بعضی جراید زاهدي[ جمله سرلشکر ]از اي از اشخاص سرشناس پاره
آنان اعالم خواهد شد. رادیو تهران نیز با پخش   به ثبوت رسیده است که بزودي اسامی ]انگلیس[ نفت

ها  شخصـّیت دیگر زاهدي و سرلشکرتهدید و ارعاب علیه آمیزي در این باره، فضائی از  مطالب تحریک
 .257و نمایندگان مخالا مصدّق ایجاد کرده بود

پرونـده  »و«کذب محـ  »اتهامات دولت مصدّق را  )که مصونیّت پارلمانی داشت( بازنسشته زاهدي سرلشکر
ی خطـاب بـه مصـدّق    بیانیة شدیدالحن دانست و در «دست پُخت کارگردانان ناشی دولت» وآنرا خواند «سازي
 گفت:
، از «، مردم را اغفال کرد؟«نوکراستعمار و خادم بیگانه»شود در سنگر نفت با حربة فرسودة  مگرتا قیامت می»-

 .258«کاندیداي نخست وزیرشدن نه جُرم است و نه عیب»این گذشته 

شدّت عمل » واستارخ دولت مصدّق، مقاالتی ضمن حمایت از انتشار با نشریات حزب توده نیز این میان، در
 .259شدند «اعدام عوامل کودتا محاکمه و دولت و

بـراي  وخصوصـاًدکترفاطمی   «دولـت  دست پُخـت کارگردانـان ناشـیِ   »چه حد  تا «کشا توطئة کودتا» اینکه 
از ایـن زمـان    در اي انـور خامـه   امّـا،  ،بررسـی  اي است قابل طرح و مرعوب کردن مخالفان مصدّق بود، نکته

زاده، مهنـدس   زیـرك  مهنـدس  و گرایش وي به جناح رادیکال جبهة ملّی )دکتر شایگان، مصدّق« روي چپ»
تردیـد، مصـدّق را از اعتـدال در     . ایـن گـرایش بـه چـپ، بـی     260دهـد  حسیبی و دکتـر فـاطمی( خبـر مـی    

مانند دکتر غالمحسین صـدیقی   -هاي برجسته و معتدل  داشت و شخصیـّت هاي سیاسی بازمی گیري تصمیم
 .راند را به حاشیه می -الح اللهیارص و

بـا رأي علنـی    ،1331دي ماه  30 شب سرانجام در ،«براي یک سال دیگر العاده تمدیداختیارات فوق»تقاضاي 
بـه   سیاسـت عرصة  مخالفان مصدّق از هاي موافقان و ولی کشمکش ،261رسیدبه تصویب  نمایندگان مجلس

بـا   میـان مـردم عـادي داشـت و     بازتاب فراوانی در و کشیده شده بود خیابانبه  پارلمانواز  اجتماععرصة 
  کردند. خود را براي نبردي سرنوشت ساز آماده می طرفین، هاي افرادي مانندحسین مکّی، وجودآشتی جوئی

اهلل کاشـانی   ، تظاهرات شدیدي در تهران و شهرهاي دیگر بر ضد یا به نفع دکتر مصدّق و آیت1331دي ماه  28 در 
                                                           
256

 - Richard Seddan 
 «.فاطمی،آشوبگرسیاسی!»نگاه کنیدبه بخشـ 257

 1331مهرماه  23؛ اطالعات، 1331مهرماه  23نیدبه: روزنامة داد، نگاه کـ 258
 به حزب توده. وابسته ،«پیروزي سُرور» از، به نقل 1331مهرماه 26خواندنیها، ـ 259
 
 
 412-411، صص3اي، انور، از انشعاب تا کودتا، ج ـ خامه260
به تصـویب  « العاده الیحة اختیارات فوق»گرفت،  مخفی انجام می گیري بصورت  به ادّعاي دکتربقائی: اگراین رأي ـ261
 .1331دي ماه  30رسید. اطالعات،  نمی
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خوردهـاي   و بـه زد   -خصوصـاً در تهـران   -ها آغاز شد. این تظاهرات در بعضی شـهرها  مغازه روي داد و تعطیلی
سـرباز  »بـه   «سرباز فداکار وطـن » شدید هواداران دو رهبر منجر گردید. در این تظاهرات، لقب حسین مکـّی را از

، «جنـگ خـارجی  »بر  «یجنگ داخل»در هیاهوها و غوغاهاي سیاسی، با برجسته شدن  تغییر دادند. «خطاکار وطن
 .اموش شدفر مسئلة نفت، تقریباً
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 صداها و سوداهاي پنهان!

 ة، دربـار 1331اسـفند   19=  1953مـارس   10که با مصدّق روابط دوستانه داشت، ضمن گزارش  هندرسون
 نویسد: می

و دادن شعار، کـار  آدم منفی بافی است که در تمام دوران حیات سیاسی خود، جز اقدامات منفی  -اساساً -مصدّق» -
انجام نداده است. کوشـش بـراي تحلیـل اَعمـال و      اي وزیري خود نیز، اقدام سازنده دیگري نکرده و در دورة نخست

  ای بدنبال دشـمن تـازه  پذیر نیست. او در هر قدم که با شکست مواجه شود،  اقدامات او بر پایة عقل و منطق، امکان
 262«.گردن وی اندازدگردد تا مسئولیت شکست خويش را بر  می
 

مصدّق در دوران رضا شاه و محمّد رضا شاه بعنوان یک منتقد شجاع و شریا درخشید، امّـا آن زمـان کـه    
تـرین و مقتـدرترین شخصیــّت سیاسـی ایـران       هاي یک ملّت، محبوب ها و آرزو بعنوان سخنگوي خواست
، «آزادي»، نتوانست آنچه را که او خیهاي تاری یا در حصار محدودیـّتو « وجاهت ملّی»گردید، در اسارت 

نامید، تحقّق بخشد و لذا کوشید تا در یک شرایط هیجانی، جامعة ایران را  می «حکومت قانون»و « ملّی رفاه»
یکـی از   - ایـم  چنانکه گفته -از بحرانی به بحرانی دیگر و از عصبیـّتی به عصبیـّتی دیگر پرتاب کند، و این 

 است.  (Société de Masse) «جامعة توده وار»لیست در هاي رهبران پوپو مشخصّه

تـرین و قدرتمنـدترین شخصیــّت سیاسـی      او محبوب و بازگشت مصدّق به حکومت، 1331تیر  30با قیام 
 نظران: آنچنانکه بقول صاحب ایران گردید

 263«قدرت نبود. وزير، چنین مقتدر و شاه، چنان بی به اين سو، هرگز نخست 1304از سال » -

مصدّق کوشید ،264«انگیزان تنگ گردانَـد تا تنور داغ است، عرصه را بر فتنه» که این باور با در چنان شرایطی،
سن نیــّت  ، حُقداماتهرچند که در انجام این ا اوهاي خویش اقدام کند.  انجام برنامه رايباقتدارگرائی  تا با

 یـا طلبانه نیاز داشت نـه بـه شـیوة انقالبـی      حداشت، امّا، انجام این اصالحات به راهکارهاي قانونی و اصال
ـّه بـه ضـعا سـاختار سیاسـی          اجتمـاعی و   -اقتدارگرایانه. از این گذشته، انجـام ایـن اصـالحات بـا توجـ

بـراي   هاي تاریخی جامعة ایران، دشوار یا غیرممکن بود. مصدّق که زمانی با اجازه دادن مجلس محدودیـّت
بـا کسـب    برخالف باورهاي گذشته، اینک، ،مخالا بود،« عتماد جامعهحتّی به دولت مورد ا»قانونگذاري 
هـاي   ضـمن تصـفیه   او پرداخـت.  مـی ساله، به تحکیم قدرت و موقعیـّت خـود   1ماهه و سپس  6اختیارات 

تیمسار ارتش  15و از جمله  -تن از افسران  136، «دیوان عالی کشور»گسترده در دادگستري و منحل کردن 
با توجـّه به نفوذ روزافـزون حـزب    -. بعدها 265و بدین ترتیب بر شمار مخالفان خود افزودرا اخراج کرد  -

و بـیم از انفجـار آنهـا     ارتـش  توده در ارتش و دستیابی آسان افسران این حزب به انبارهاي مهمّات نظـامی 

                                                           
262

- Henderson to the Department of State, March 10, 1953, telegram 788,00/3-1053 
198مقایسه کنید با نظر امیر تیمور کاللی )وزیر دولت مصدّق(، ص  

 30ص، مقایسه کنید با: عظیمی، 247ـ آبراهامیان، ص263
 570، ص2موحـّد، ج ـ 264
اي کـه مـردم را تحریـک     افسـران بازنشسـته  »الوقوع  حسین فاطمی، سخنگوي دولت مصدّق، از بازداشت قریبـ 265
 .1331اسفند  12و  11هاي  روزنامة اطّالعات، شمارهدهد.  خبر می« اند کرده
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 ز همین فرماندهان، برخی ا266در این بارهمسئوالن توجـّهی  )مانند انفجار انبار مهمّات شیراز( و خصوصاً بی
کمیتـة  » تشـکیل  ضـمن  ،استیالي حزب توده از احساس خطر با همراه افسران دیگر،ب  اخراجی بازنشسته و
رویـدادهاي   267«.کشور را از اضمحالل نجات دهنـد » به رهبري سرلشکر زاهدي، کوشیدند تا« نجات وطن

 268.دواقعی بوآنان تاچه اندازه هاي  آینده نشان داد که نگرانی

مبارزه با شاه و دربار را در صدر مبارزات سیاسی خویش قـرار   سنگرهاي مصنوعی، ایجاد با ق سپس،مصدّ
دانست، اعتقادي که با شـعارها   می« کانون تحریک و توطئه علیه نهضت ملّی»داد. او در این هنگام، دربار را 
هـا   آزادي عمل سازمان. با چنین اعتقادي، مصدّق ضمن چشم بستن بر 269و نظرات حزب توده هماهنگ بود

ها را بست و مادر و خـواهر شـاه )اشـرف( را نیـز بـه       و نشریـّات حزب توده، دفاتر شاهپورها و شاهدخت
را از ارتباط مسـتقیم بـا شـاه و دادن گـزارش امـور      )جنگ(خارج روانه کرد و معاونان خود در وزارت دفاع

و  «روي چـپ »جبهة ملّی، آیا مصدّق بـا   درون در تارتش به او، منع نمود. با توجـّه به انشعابات و اختالفا
 دید؟  حزب توده را متّحد سیاسی خود می،انداز سیاسی خود آزادي عمل حزب توده، در چشم

بایستی کاري کرد که شاه »مصدّق به این نتیجه رسیده بود که   در چنان شرایطی گویا به توصیة دکتر فاطمی،
 .270«مجبور به مسافرت شود

 نویسد: ( می1331اسفند  19) 1953مارس  10گزارش  هندرسون در

السلطنه[، مصدّق بر اساس شرایط خود، موقتاً با شاه آشتی نمـود و   تیر و برکناري قوام 30در تابستان گذشته ]پس از » -
ل و قـرار  قرار شد که شاه از او پشتیبانی نماید و مصدّق نیز در اختیارات شاه دخالتی نکند. براي مدتی، مصدّق ایـن قـو  

کرد که بر اساس آن، وي امیدوار بود که کنترل کامـل بـر همـة نیروهـاي ارتـش و از       را به نفع خویش تلقّی و تعبیر می
وي سـلب   را بدست آوَرَد تا سپس، تمام اختیارات سیاسی و استقالل اقتصادي شاه را از جمله نیروهاي پلیس و انتظامی
شد، پیشرفت نکرده و مصدّق با وجود ناامیدي آمیخته بـه خشـم و    بینی می ر که پیشنماید... برنامة اقدام علیه شاه، آنطو

هائی که قـبالً آغـاز    اي در اجراي کامل طرح باوجود کنترل نیروهاي انتظامی و ارتباطات، از خود تردید و دودلی بیسابقه
   271«دهد. کرده بود، نشان می

پیشنهاد نفتی آمریکا و انگلیس مورد توجـّه و توافق ضـمنی   ( آخرین1953فوریه  20)=  1331در اوّل اسفند ماه 
مصدّق تصمیم گرفت تا شاه را براي مـدّتی از ایـران دور کنـد. بـا      ،ناگهان گویا، ،دکتر مصدّق قرار گرفته بود، امّا

 :بقـول هندرسـون   توجـّه به موافقت ضمنی یا کلّی مصدّق با آخرین پیشـنهاد نفتـی آمریکـا و انگلـیس ، آیـا او     
و  272ناشی از این پیـروزي نزدیک، بر مخالفان سیاسی خود فائق آیـد  ها و هیجاناتِ در پرتو جشن تاخواست  می

                                                           
ارتـش و سـپس مسـئول تجسّـس و      بصّر، رئیس بازرسی ادارة موتـوري ـ نگاه کنید به خاطرات سپهبد محسن مُ   266

که در کشا شـبکة افسـران حـزب تـوده نقـش فـراوان داشـت:         1333-1331هاي  اطّالعات رکن دو ارتش در سال
 303-287هاي نویسنده، صص هائی از یادمانده مبصّر، محسن، نقدي بر کتاب ارتشبد سابق حسین فردوست و گزیده

.دربارة سابقة تأسـیس  116-114؛ سررشته، صص1332شهریور  13 در: اطّالعات هفتگی،« حوادث سـّري قیام»ـ   267
 1331اسفند  16و تعداداعضاي آن، نگاه کنید به: روزنامة اطالعات، « کانون افسران بازنشسته»
 در همین کتاب.« مرا ببوس، براي آخرین بار!»و « سازمان افسران حزب توده»هاي  ـ نگاه کنید به بخش 268
 1331اسفند  12آینده )ارگان مرکزي حزب تودة ایران(، ـ نگاه کنید به: بسوي 269
، مهندس حسیبی؛ دربارة سفر شاه، همچنین نگاه کنیـد  1331، به نقل از یادداشت اول اسفند 684-683، صص2موحـّد، جـ 270

 «.؛ آغازي براي پایان حکومت مصدّق؟1331نهم اسفند » بخش:، به صفحات آینده
271

- Henderson to the Department of State, March 10, 1953, telegram 788,00/3-1053 
272

 - Henderson to the Department of State, February 23, 1953, telegram 788,00/2-2353 
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بسازد؟ و یا با توجـّه به قبضـه کـردن فرمانـدهی     «احمد شاه قاجار»رضا شاه از کشور، از وي یک  با طرد محمـّد
، مقدّمات تغییر رژیم پهلوي «کودتای سفید»نوعی خواست تا با  توسط مصدّق، آیا وي در غیبت شاه، می کل قوا 

 را فراهم نماید؟

بارها مورد ستایش و تمجید قرار داده  «پرست وطن شاهِ»و  «پادشاه جوانبخت» مصدّق که احمدشاه را بعنوان
آیا مصـدّق بـا حمایـت حـزب تـوده و       آیا در سوداي بازگشت و استقرار مجدّد سلطنت قاجارها بود؟ بود،
 273اي فارس، در سوداي سیاسی دیگري بود؟ه قشقائی

 ،می توانـدمنفی باشـد،امّا  ،پاسخ به این سـئواالت مصدّق ومشروطه خواهی ويدکترباتوجه به فلسفة سیاسی 
 کند:  خود تأکید می 1331اسفند  19/  1953مارس  10هندرسون در گزارش 

مجلس سنا را نیـز منحـل کـرده، همـة      ها را بیرون رانده، مجلس شوراي ملّی را فلج و مصدّق که انگلیسی» -
سیاستمداران معروف را تارو و مار و صاحب منصبان ارشـد لشـکري و کشـوري را از کـار برکنـار نمـوده و       
چندین عضو خاندان سلطنتی را به تبعید فرستاده، اینک به سراغ شاه رفته اسـت. شـاید بعـد از شـاه، نوبـت      

ـ  رّلس باشد که بخواهد خود را از شــ مج ز برهانـد... مصـّدق، مـردي اسـت کـه مقهـور احساسـات و        آن نی
پنهـانی نسـبت بـه     اي هاي خویش است و مانند بسیاري از اعضاء خاندان قاجار، کینه ها و بدگمانی پیشداوري
نگـرد کـه همـواره در تضـعیف      شاه( می )رضا« فرزند آن شیـّاد و ستمکار»او شاه را به چشم شاه دارد. 

 .274 «شد...کو قدرت و اعتبار او می
 نویسد: در این باره می نیز حسین مکـّی

، اکبـر میـرزاي   1331خواست شاه را برکنار کند و مطمئناً چنین بود. از اوایـل مـرداد مـاه     دکتر مصدّق، می» -
مالقـات کنـد. دکتـر     -احمد شاه  ولیعهد -هاي محمد حسن میرزا  الدوله را فرستادند به اروپا تا با بچـّه صارم

 .  275«هاي محمد حسن میرزا قبول نکردند طبیب مخصوص محمد حسن میرزا بود، گفت: بچـّهصحـّت که 

کـرده بـود، لـذا مصـدّق بـه       آشـفته  را جامعه سیاسی فضاي ها، بدگمانی و ها ظـّن در هر حال، اینگونه سوء
بـر  ایـن زمـان    دراي مانند غالمحسین صدیقی یا الهیار صالح نیاز داشت، امـّا او  مشاوران معتدل و فرهیخته

زاده، حسیبی و رضوي تکیــّه کـرد کـه در جمهوریخـواهی آنـان       زیرك مانند حسین فاطمی، تندروئیافراد 
و  جـوان  هـاي شـاه   اگرچه موجب خوشنودي و حمایت حزب توده بود، امـّا نگرانی این امر، تردیدي نبود.
 بسیاري از یاران مصدّق را به همراه داشت.  ناخشنودي

، مصدّق اعالم کرد که بـزودي  «مداخله و تحریک مخالفان»طی، با متهـّم کردن شاه و درباریان به در چنان شرای
)نه مجلس( خواهد گفت که در برابر تحریکات شاه و دربار از اجـراي وظـایا    به مردماستعفاء خواهد داد و 
سـت تـا پادرمیـانی کنـد و     )وزیـر دربـار( خوا   از عالء هراس آشکار، درماندگی و با ،خود بازمانده است. شاه

به نـزد مصـدّق رفـت و در برابـر اعتراضـات       1331مصدّق را از این کار بازدارد. عالء در روز دوم اسفند ماه 
شاه همواره با نظر مخالفان مصدّق براي برکنار ساختن او مخالفت کـرده  » مصدّق دربارة تحریکات شاه، گفت:

                                                           
ها در حمایت از دکتر مصدّق و خطر اشغال شیراز و استان فارس توسـط آنـان نگـاه کنیـد بـه       ـ دربارة نقش قشقائی273

 29-5، صص1382، تهران، تابستان 15بی، فصلنامة تاریخ روابط خارجی، سال چهارم، شمارة مقالة منصور نصیري طیـّ
274

- Henderson to the Department of State, March 10, 1953, telegram 788,00/3-1053 
ید بـا  ؛ مقایسه کن191، ص1376؛ گفتگو با حسین مکّی، فصلنامة تاریخ معاصر ایران، بهار 191، ص 1مـکّی، ج ـ 275

 266-254روایت دکتر بقائی، خاطرات، صص
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 :هاي متعدّد، شاه اظهار داشت مالقات ومجلس  يفرهشت ن هیأتدر هر حال، با کوشش  ، 276«...است
همه نوع حاضر است رضايت خاطر مصدّق را فراهم نمايد، ]از اين به بعد[ جز امضای احکام، من سمت » -

277«کنم ديگری ندارم و دخالت ديگری نمی
  

 در نتیجه از جمله، قرار شد:

 وزیر خواهند گرفت، تور از نخستاوّالً: شاه، افسران ارتش را آگاه سازد که از این پس، دس

  مصدّق را به دربار راه ندهد و از مالقات با آنان خودداري کند، مخالفانثانیاً: شاه باید 

 278ثالباً: شاه از تقسیم اراضی سلطنتی در میان رعایا دست بردارد...
کند که تقسیم اراضی بین  شاه به نمایندگان گفته بود که شرط اوّل و دوّم را به کار خواهد بست، امّا فکر می

 . 279ضرورت دارد و حاضرست که در این باره با مصدّق مذاکره کند آیندة کشور، رايرعایا ب

هاي روزافزون  ، تسلیم بالشرط شاه جوان به قدرت طلبی«توافق نامه»در نظر بسیاري از رهبران سیاسی، این 
هـا را در   که همة مُهـره  -گرفته بود. شاه مصدّق بود و چه بسا که از روي ضعا و ناتوانی و ترس، صورت

ضمن موافقت ناخواسته بـا تقاضـاهاي مصـدّق، دنبـال فرصـتی       -عرصة شطرنج سیاسی و نظامی باخته بود
 بودتابرضعا ها وزبونی هاي خویش فائق آید.

                                                           
نمایـد بطـوري کـه طبـق همـین       ایـم، درسـت مـی    هاي هندرسـون دیـده   این سخنّ عالء با آنچه که در گزارش ـ 276

مجلسین شورا و سـنا   1331ها، شاه برخالف قولی که داده بود، در آخرین لحظه مانع شد که در اوایل تیرماه  گزارش
 دولت مصدّق را ساقط کنند.با رأي عدم اعتماد، 

 685، ص2 ، به نقل از موحـّد، ج1331اسفند  4ـ مهندس حسیبی، یادداشت 277
و  1331 اسـفند  18 – 16هاي  اطّالعات، شماره نگاه کنید به: ونتایج آن نفري هشتهاي هیأت  ـ در بارة فعالیـّت  278
 1332فروردین  29
 690-689 ، ص2 ج مـّوحد، ـ 279
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 :1331نهم اسفند 
 برای پايان حکومت مصدّق؟! آغازی

 
و  ،حائري زاده،عبدالرحمن فرامـرزي مکـّی بقائی،کاشانی، موجب نارضایتی  ينفر هشتت أتوافق شاه با هی

دانست، توافق شاه بـا   می «شاه را مبل موم در دست مصدّق». مکـّی که 280بسیاري از سیاستمداران دیگر شد
براي سـرنگونی سـلطنت شـاه     اي طلبی مصدّق و زمینه خواهی و تقویت روحیة قدرت مصدّق را باعث زیاده

خیانـت نابخشـودنی بـه قـانون     »دیگرنیزتصویب این توافقنامـه ازطـرف مجلـس را    وگروهیکرد ارزیابی می
 .281نامیدند«اساسی
 وبـی اعتنـائی   حرمتـی  بی و 282وتنگدستی آشکارشاه توسط مصدّق حذف بخش مهمی ازبودجة دربار  

 را شدیداً افسرده جوان ، شاهدرکاخ سلطنتی«دستگاه شنود»وحتّی بیم کارگذاشتن ّ افسران نسبت به وي
 و پریشان کرده بود بطوري که بقول همسرش، ثریا اسفندیاري:

کـرد تـا    شبان مرا از خـواب بیـدار مـی    فضاي کاخ اختصاصی براي ما غیرقابل تحمـّل شده بود و شاه، نیمه»-
ایم بـه رختخـواب    اي زیر بالشّ خود گذاشته ها در حالیکه اسلحه مان را عوض کنیم. شب مح  احتیاط، اتاق

فشـارد و محمدرضـا از    مـان قبضـة اسـلحه را مـی     نشینیم، یک دسـت  هر بار که بر سرّ میز غذا میرویم و  می
 283«کند، چون ممکن است بخواهند مسمومش کنند... گذارند پرهیز می خوردن غذایی که در برابرش می

هـاي   توطئـه » وخصوصاًتهدیدوي به استعفاء وافشاگري علیه مصدّق باتوجه به تبعیدمادروخواهرشاه توسط
شاه بقدري ازمصدّق وحشت داشت »بقول مکّی: 284،فکرترك کشوردرشاه جوان تقویت کرده بود«شاه ودربار

 .285«که حد نداشت
شاید بهتر باشـد اعلیحضـرت مـدّتی در    »کرد:پیشنهاد  به وي در مالقاتی با شاه فضائی،گویامصدّقدر چنان 

تواند از  کی می»اد مصدّق استقبال نمود و پرسید: شاه از پیشنه .286«خارج ازکشور بمانند تا اوضاع آرام گیرد
سفر شـاه مـانع از آن    »مصدّق تأکید کرده بود که «.اسفند 9،همین شنبه »مصدّق گفت: «.کشور خارج شود؟

 .287«خواهد شد که تحریکات ضد دولت به نام دربار ثبت شود
                                                           

280
 1331اسفند28تا22شروح مذاکرات مجلس،نگاه کنیدبه م ـ  

Henderson to the Department of State, February 23, 1953, telegram 788,00/2-2353 

 
 

 
281

 1331اسفند24باخترامروز، ـ  
282

 196،ص1نگاه کنیدبه روایت حسین مکّی دردیداروگفتگوباشاه:مکّی،ج ـ  
283

 - Le Palais des Solitudes, p. 137 
 یدبه گزارش  ا.ك. روتنی)کارشناس امورایران درسفارت انگلیس(:نگاه کن ـ284

FO  371 EP  104564,March 19, 1953 
 :1332خرداد9هندرسون باشاه درت همچنین نگاه کنیدبه گزارش مالقا

Henderson to the Department of State, May  30, 1953, telegram 788.11/5-3053 
 
 196-195،صص1376،بهار1مکّی بامرتضی رسولی:فصلنامة تاریخ معاصرایران،شمارةنگاه کنیدبه گفتگوي حسین  ـ285

 Henderson to the Department of State, February 25, 1953, telegram 788.11/2-2553ـ 286
 690، ص2ـ مـّوحد، ج287
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، تغییري در 290و مصدّق بود 289اطمییا این امر به توصیة ف 288اینکه شاه، خود، تصمیم به مسافرت گرفته بود
قفـسّ  و سیاسـی،خود را در   ،مـالی دهد که شاه جوان در محاصرة انواع فشـارهاي روحی  این واقعیـّت نمی

،دو 291اشـاره کـرده بـود   «تحقیرمستمرشاه توس  مصدّق»به1331اسفند4گزارش دید.هندرسون در می شراي 
 نویسد: می«تریک وجنون آمیزروانی شاهحالت هیس»ضمن اشاره به  (هندرسون1331اسفند  6روزبعد)

فوریـه   28تواند تا  امروز صبح، شاه به عالء )وزیر دربار( گفته است که اعصابش چنان خراب است که نمی»-
اسفند( با اتوموبیل روانة بغداد شـود و از آنجـا بـه     7فوریه ) 26خواهد، صبحّ  اسفند( در تهران بماند و می 9)

ق نیز گفته که بهتر است شاه همین فردا روانه شود، امّا به اصرار عالء، قانع شده که اروپا عزیمت نماید. مصدّ
 292«.حرکت شاه تا روز شنبه به تأخیر افتد

، 293شاهسفراهلل کاشانی از  خصوصاًآیت ...السلطنه و اهلل بهبهانی، دکتر بقائی، حسین مکـّی، قوام با آگاهی آیت
ي و تشویش، هزاران نفر از مردم تهران در برابر کاخ سـلطنتی ازدحـام   اعتماد در فضائی از بیم و توطئه و بی

 :اطّالعاتو  کیهانهاي  شاه شوند. به گزارش خبرنگاران روزنامه سفرکنند تا مانع  می
اهلل بهبهانی رفتند و از ایشـان خواسـتند بـه دربـار      تا نزدیکی ظهر، کلیة دکاکین تعطیل شدند. )مردم( به منزل آیت»-

زدنـد:   در بـازار فریـاد مـی    اي کردنـد... عـده   با صداي بلند، گریه مـی  اي مانع حرکت شاهنشاه شوند... عده بروند و
کردنـد و خطـاب بـه سـربازان و مـردم       بجنبید! مملکت از دست رفت... در نزدیک کاخ مرمر، زنان، تظاهرات مـی 

   294«گفتند: غیرت کجاست؟ حمیـّت کجاست؟ مملکت از دست رفت... می
شـتی  تظـاهرات مُ »هاي طرفدار مصدّق و حزب توده تظاهرات نهـم اسـفند را  یکه نشریات و روزنامهدر حال

 گزارش داد: شاهد، خبرنگار روزنامة  295نامیدند« زنان بدکاره»و  «اراذل واوباش

گذشته بود، ناگهان صداي فریاد جمعیـّتی که به دستور کاشانی و بهبهـانی در بیـرون کـاخ     14ساعت از  »...-
شد و پسر کاشانی و چند روحانی در پیشاپیش  پوش هم در میان آنان دیده می رد آمده بودند و شماري کفنگ

آنان بودند، در داخل کاخ سلطنتی به گوش رسید. به جز جمعیـّت بازاري، افراد وابسته به حزب زحمتکشـان  
شسته و تیمساران بلندپایـه ـ چـون    که خودّ بقائی ـ رهبر حزب ـ پیشاپیش آنان بود، و گروهی از افسران بازن  

امیراحمدي و شاه بختی و گَرزن و گیالنشاه و جمعی از درجه داران و نیز گـروه ورزشـکاران باشـگاه تـاج،     
ـ  مدیر باشگاه ـ در جلوي کاخ سلطنتی گرد آمده، فریاد آنان به طرفداري از شـاه در    همراه سرگرد خسروانی 

شـدند. در پیشـاپیش آنـان     روه چند صد نفري از بانوان نیـز دیـده مـی   فضا طنین افکند. در بیرون کاخ، یک گ
جوان بنام ملکة اعتضادي )رهبر جمعیـّت ذوالفقـار( در اتوموبیـل روبـاز، ایسـتاده و بـا میکروفُنـی در        خانمی

  296«.شاه نباید کشور را ترك کند»زد:  داد و فریاد می فرستاد و به طرفداري شاه شعار می دست، پیام می
این هنگام، مصدّق که براي خداحافظی با شاه به کاخ رفته بود، با تظاهرات خشمگینانة مردم، دچار ترس در 

از یکی از درهـاي فرعـی کـاخ، بـه بیـرون      به آرامی و تشویش گردید و لذا توسط رانندة شاه )امیر صادقی(

                                                           
 263ـ مصدّق، ص 288
 884-883، صص2ـ موحّد، ج289
 )کاردارسـفارت انگلـیس  ،مقایسـه کنیـدباگزارش میدلتون  1062و684-683،صص2؛موحّد،ج153پهلوي،محمّدرضاشاه،صـ 290

 درایران(:
FO  371 EP 98595,December 17,1951 
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- Henderson to the Department of State, February 23, 1953, telegram 788,00/2-2352 
292

- Henderson to the Department of State, February 25, 1953, telegram 788,11/2-3552 
 1331اسفند  9اهلل کاشانی خطاب به شاه:روزنامة کیهان،  ـ نگاه کنید به نامة آیت293
294

 1331اسفند  9روزنامة اطّالعات،  ؛ 1331اسفند  9ـ روزنامة کیهان،  
295

 1331اسفند10؛بسوي آینده،1331اسفند13-10شماره هاي-باخترامروز،ـ  
 1331اسفند10شاهد، روزنامةـ 296
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 .297هدایت شد
 گزارش داد: 1331شبّ نهم اسفند  7تا  5هندرسون در ساعات 

ران نفر از مردم در خیابان کاخ، راه را بر مصدّق بسته و بـه تظـاهرات و پشـتیبانی از شـاه پرداختنـد...      هزا»-
هاي پر از سربازان به سوي خانة مصدّق در حرکت بودنـد. تظاهرکننـدگان بـا     بهنگام مراجعت مصدّق، جیپ

پیژامه بـه بـالکن خانـه رفـت تـا       جیپ به در خانة مصدّق کوبیدند و بر محافظین خانه غلبه یافتند. مصدّق با
بـراي مقابلـه بـا    »با هو و جنجالّ آنان روبرو گردیـد، بناچـار مصـدّق بقـول خـود       جماعت را آرام کند، ولی
نیروهاي گاردّ شاهنشاهی کمک خواسـت و سـرانجام، بـا همـان      ، توسط عالء از«تحریکات عممـّال انگلیسی

با اتوموبیل به سوي مقصدي نـامعلوم حرکـت کـرد. در     اه با فاطمیپیژامه از دیوارّ پشتٍ خانه، باال رفته و همر
بعد از ظهر، هنوز هزاران نفر در اطراف خانة مصدّق و شاه جمع بودنـد و تظـاهرات بـه نفـع شـاه،       5ساعت 

 298.«ادامه داشت. شاه از بالکن کاخ، با مردم سخن گفت و انصراف خود را از مسافرت اعالم کرد

ستادارتش وازآنجا  به باپیژامه وکفشّ سرپائی،متري کاخ سلطنتی(60-50)دراش خانهمصدّق پس از حمله به 
 .300زاده روبرو شد نیز با پرخاشگري شدید نمایندگانی مانند حائري مجلس،امـّا در 299مجلس رفت به

آن شاه از طرف دربار صادر شد که در  سفردربارة  اي بدنبال این تظاهرات، در عصر روز نهم اسفند، اعالمیه
 آمده بود:

این تصمیم شاهانه، موجب نگرانی و بروز احساسات میهن پرستانه از طرف قاطبة مردم محترم گردید و  »...-
با اجتماع و تظاهرات شایستة تقدیري، خواهان انصراف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از مسـافرت شـدند.   

باشـد، بـا سپاسـگزاري و قـدردانی از      مـی چون خاطر خطیر شاهانه، پیوسته معطوف به رعایت افکـار عامــّه   
 301«اند. احساسات پاك مردم، فعالً از مسافرت انصراف حاصل فرموده

 

تظاهرات نهم اسفند بر عزّت و اعتبار دکتر مصدّق، ضربة سنگینی وارد کرد و بـر اعتمـادّ بـه نفـس شـاه و      
 اتّحـاد  پایـان  آغـازي بـراي   ،درعـین حـال  اطمینان او ازحـّسّ شاهدوستی مردم، افزود. تظاهرات ایـن روز، 

مصـدّق بـه انجـام     ةدرایـن میان،تهدیـددوبار  )به رهبري کاشـانی( بـا مصـدّق بـود.    « ملّی ـ مذهبی »نیروهاي 
کـه  -موجّه وبا نفوذي مانندحسـین مکّـی   ةبر اختالفات جاري افزودبطوري که نمایند 302رفراندوم)همه پرسی(
لکت را بـه طـرف تجزیـه وانقـالب ونـابودي سـوق مـی         مم»که« خطرناك»انجام آنرا-هنوز دلبسة مصدّق بود

 . 303نامید«دهد
از یـاران معـروف    بدین ترتیب،باتداوم سردي روابط بین شـاه ومصـدّق وتشـدیدمخالفت ها،بتـدریج،بخش مهمّـی     

شار، دکتـر بقـائی، احمـد ملکـی، اخگـر و ...(در صـا مخالفـان        زاده، مُ نریمان، حائريمکّی،مصدّق )مانند کاشانی،
 فروپاشید. -عمالً-«جبهة ملّی»وقرار گرفتندمصدّق 
 

مصدّق باوجود حُسن دکتربامروري اجمالی به موضوعات،مواضع ومجادالت سیاسی این زمان،بنظرمی رسدکه 

                                                           
 265ـ مصدّق، ص 297

 Henderson to the Department of State, February 28, 1953, telegram 788,11/2-2853 ـ 298
 1332فروردین 17و 1331اسفند  10ـ روزنامة اطّالعات، 299
 1331اسفند11باخترامروز،ـ 300
 1331اسفند  9اطّالعات، ـ روزنامة 301
 1331اسفند15نگاه کنیدبه نامة مصدّق به کاشانی:باخترامروز،ـ 302
 1331اسفند14نگاه کنیدبه:اطالعات، ـ303



 84  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

ــه     ــان دادن ب ــه،در پای ــاي اولیّ ــبینی ه ــت و خوش ــت »نیّ ــئلة نف ــی    «مس ــی م ــوده ول ــاتوان ب ــأیوس ون ،م
،ایـن  «دسـت بیگانگـان  »و« توطئه»رهاي مصنوعی وعُمده کردن ،تهدیدبه استعفاء،ایجادسنگ«فرافکنی»کوشیدتابا

 ناتوانی راتوجیه نماید.تحواّلت ورویدادهاي آینده،بازتاب این ناتوانی ها وفرافکنی هابود.
 «بـراي قتـل او   اي توطئـه »و  «غائلـه »را یـک   نهـم اسـفند  مصدّق ضمن اینکـه تظـاهرات   ،در چنان شرایطی

 تصمیم می گرفت. ب انگلیس و آمریکاةآخرین پیشنهاد مناسدربار،304نامید
 

                                                           
درنهم اسفندرا انکارمی کند.فصلنامة تاریخ معاصر،شمارة «توطئة سوءقصدوکشتن مصدّق».حسین مکّی 185ـ مصدّق، ص304
  209،ص1
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 آخرين پیشنهاد آمريکا و انگلیس

 
 به این نتیجه رسید:1952می1331/28خردادماه7درهندرسون 

 .305«تا زمانی که مصدّق در قدرت است، هیچ امیدی برای حلّ مسئلة نفت وجود ندارد»-
 

ادي شرکت نفت درهنگام ملّی شـدن  فقط نسبت به دارائی هاي م»مصدّق پذیرفته بودکه  1331درشهریورماه
،امّا بامخالفت دولت انگلیس بااین پیشنهاد وسپس،قطع رابطة سیاسی با این 306«صنعت نفت  غرامت بپردازد

کشور،موضوع اختالف ایران وانگلیس  دچاردشواري هاي تـازه اي گردید.مصـدّق امیدواربودکـه ازشـکاف     
ندتاهدف هاي استراتژیکش را دررابطه بامسـئلة نفـت  بـه    موجودبین دواَبَرقدرت انگلیس وآمریکااستفاده ک

 پیش بَرَد.
 100( از دولت آمریکا تقاضا کرده بود تـا یـک وام   1331ماه  دي 9) 1952دسامبر  31هندرسون در گزارش 

 20روز بعد، پس ازدیدار بـا مصـدّق، در گزارشـی بـه تـاریخ       20 ولیمیلیون دالري به ایران پرداخت شود،
 ( به ترومن اعالم نمود:1331ماه  دي 30) 53ژانویة 
کنم کـه در حـال از دسـت دادن     وزیر ایران داشتم. فکر می ترین مالقاتی بود که با نخست کننده این، مأیوس»-

 .307«دانند، هستم حل منصفانه می امیدم نسبت به موافقت مصدّق با آنچه که آمریکا و انگلیس راه
و تالش خـود را   بهتر است مسئلة نفت را فراموش کنید»ه بود که مصدّق در این مالقات به هندرسون گفت

 .«براي دریافت کمک مالی از آمریکا متمرکز نمائید
... کـه  تـرين پیشـنهاد   عادالنـه »، آخرین پیشنهاد آمریکا و انگلیس ـ کـه خـود آنـرا     1331در اوّل اسفندماه 

ند ـ امید فراوانی بـراي خاتمـة اختالفـات     توصیا کرده بود «هیچگونه تغییري در مفاد آن داده نخواهد شد
شد که مصدّق نیز بـا آن موافـق اسـت، بقـول فـؤاد روحـانی        ایران و انگلیس برانگیخت و چنین تصـّور می

 .308«شد ر می% خاتمه يافته تصـّو80ّموضوع »)کارشناس ارشد نفت(: 
بـرانگیختن احساسـات وي و    هندرسون با نگرانی از فشارهاي مشـاوران افراطـی و غیرمتخصّـص مصـدّق، بـراي     

در بـارة آخـرین    اسـب گیـري عاقالنـه و من   هاي خطیر مشاورانش در تصـمیم  متوجـّه ساختن مصدّق به مسئولیـّت
 پیشنهاد آمریکا و انگلیس، به مصدّق یادآور شد:

 هـای  بیاد داشته باشید که آنها سه ـ چهـار نفـر هسـتند بـا ضـعف      امیدوارم که بهنگام مشاوره با آنـان،  »-
معمولی هر انسان، ولی هیجده میلیون ايرانی ديگر هستند که خوشبختی و سعادت آنان در گرو تصمیمی 

وزیر بتواند به مشاوران خود تفهیم کند کـه آنـان نیـز     . امیدوارم که نخستاست که مشاوران خواهند گرفت
ر مخالفـت نماینـد و آن را   مسئولیـّت بزرگی بر عهده دارند و اگر سستی یا خطائی کنند و بـا پیشـنهاد حاضـ   

 .309«اثر سازند، صدمات و لطمات زیادي به ایران وارد خواهد آمد بی
                                                           
305

- Henderson to the Department of State, May 28, 1952, telegram 4600-788,00/5-2852 
 1331شهریور25مجلس،نگاه کنیدبه گزارش مصدّق به ـ 306

 
307

- Henderson to The Department of State, January 20, 1953, telegram 2803, 788.00/1-2052 
 333ـ روحانی، ص308

309
- Henderson to the Department of State, February 20, 1953, telegram 3304,788.00/2-2053 
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( رَوَنـد  1331اسـفند   19)1953مـارس   10شـناخت،در گـزارش    هندرسون که روحیةمصدّق را بخوبی مـی 
 د:کن هاي آیندة مصدّق را ـ پس از دریافت آخرین پیشنهاد آمریکا و انگلیس ـ چنین توصیا می حرکت

تواند مشکل نفت را حل و فصل کند و مصدّق نیز مخالفان خود را  زمانی همه امیدوار بودند که مصدّق می»-
، ولی اینک )با آخـرین پیشـنهادات   «کنند تراشی می اندازي و مانع آنان در راه او سنگ»کوبید که با این حربه می

ندارد. پیشنهادهاي اخیر انگلیس دربـارة غرامـت   آمریکا و انگلیس( براي خودّ مصدّق روشن شده که راهّ فرار 
ترین اعضاء جبهة  به سقوط مصدّق منجر خواهد شد. پرحرارت ـ چه در صورتّ ردّ و چه در صورتّ قبول ـ 

کنند و مصـدّق ناچـار اسـت کـه بـا آنـان        اند، با این پیشنهادها مخالفت می ملّی که جزو نزدیکان دکتر مصدّق
ترين راه اين است که او ابتداء به دربار بپـردازد و کـانون    مطمئنین شرایطی، همدل و همراه باشد. در چن

 .310«تمرکز مخالفان خويش را برچیند و آنگاه شکست مذاکرات نفت را اعالم کند
( نیکدالنـه از دولـت آمریکـا    1332اردیبهشت  18/  1953مه  7با اینحال هندرسون در گزارش دیگري )در 

ات موجود، تالش توانمند دیگري را آغاز کنـد چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت       خواست تا براي حل اختالف
 .311«تاریخ ممکن است از ما به نیکی یاد نکند»

. 313«دورانديشی، يگانه فضیلت الزم برای هر انديشه و عمل سیاسی اسـت »گوید:  می 312اسپونویل-کنت 
دنظر شدة آمریکا و انگلیس ـ بعنوان  مصدّق با پذیرش پیشنهاد بانک جهانی یا با قبول آخرین پیشنهاد تجدی

 هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی    هاي سیاسی و دشـواري  توانست بر نابسامانی یک راه حلّ ممکن یا موقّت ـ می 
فؤاد روحانی، کارشناس ارشد نفت، ضمن اینکـه دومـین پیشـنهاد مشـترك انگلـیس و      چیره گردد.  موجود

 دانست، معتقد بود: طبق میآمریکا را با مقـّررات قانون ملّی شدن نفت، من
بدون تردید ]این پیشنهاد[ بهترین پیشنهادي بود که به دولت ایران تسلیم گردید... بزرگترین مزیــّت  »-

 314 «کرد. پیشنهاد این بود که تسلّط ایران بر ادارة صنعت نفت را تأمین می
« بزرگتـرین خطـاي مصـدّق   »طرف مصدّق را  نفت( نیز ضمن اینکه ردّ این پیشنهاد از ارشد دکتر پرویز مینا )کارشناس

 کند: داند، تأکید می می
شد، رسیدن به هدف نهائی ملّی شدن صنعت نفت، بیست سـال زودتـر در    اگر واقعاً آن پیشنهاد پذیرفته می»-

اند: بازرگـان،   العاده مؤثّر بوده هاي مصدّق در مذاکرات نفتی، سه تن، فوق گیري در تصمیمشد.  ایران عملی می
 315.«ترین اطالعی از وضع صنعت نفت در خارج از ایران نداشتند مهندس حسیبی و دکتر شایگان که کوچک

 نویسد: موحـّد نیز ضمن اشتباه خواندن موضع مصدّق، می
رسد که موضع منفی مصدّق در برابر پیشنهاد تجديدنظر شدة بريتانیا و آمريکا اشـتباه بـود...    به نظر می»-

ست پیشنهاد مشترک بريتانیا و آمريکا را به عنوان مبنای توافق بپذيرد و کشـور را از  توان دکتر مصدّق می
خواست نه تنها به بهای فروپاشی جبهـة   بلیـّاتی که پیامد ردّ آن بود، مصون نگاه دارد... آنچه مصدّق می

لـزل  شـد، بلکـه سـاختار امتیـازات را در سراسـر جهـان، متز       جهان غرب در برابر کمونیسم تمـام مـی  
 .  316«ساخت... می

ملّت ایران در مقابله با تحقیرها و اجحافات درازمدّت استعمار انگلیس ـ   يها مصدّق ـ بعنوان تجسـّم آرمان 

                                                           
310

- Henderson to The Department of State, March 10, 1953, telegram 788.00/3-1053 
311

- Henderson to The Department of State,May 7, 1953, telegram 4348-888,2553/5-753 
312

- Comte -Sponville, André 
 47هاي بزرگ، ص کوچک در باب فضیلت ه ايـ رسال 313
؛ موحّـد،  643-637؛ فاتح، صص338-335، صص براي آگاهی از آخرین پیشنهاد آمریکا و انگلیس نگاه کنید به: روحانیـ 314
 679-659، صص2؛ ج390-385و  261-258، صص1ج
 10تحول صنعت نفت...،ص ـ 315
 724-723و 679، صص2موحّد، جـ 316
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هاي  ها و عصبیـّت گوهر عزّت و استقالل ایران را در نگین ارادة خود داشت، امّا آیا او در هیاهوها و جنجال
هـا و   در نهانخانـة ضـعا   -«گروگـان »بسـان یـک   - اسـتقالل را  یا گـوهر عـزّت و   امانتر ّباسیاسی، این 
 ، محبوس ساخته بود؟دسیاسی خو محدودیّت هاي

و  «سـازش »و تـرس از اتّهـام    «وجاهـت ملّـی  »دار شدن  در هر حال، با تردیدهاي مصدّق و بیم وي از لکّه 
، بـا ردّ  317هنـدس حسـیبی  ، و نیز بر اثر تلقین مشاوران ناوارد و غیرمتخصّص مصـدّق، خصوصـاً م  «خیانت»

، 1331اسـفند 29در پیشنهاد مناسب بانک جهانی و سپس آخرین پیشنهاد تجدید نظر شدة آمریکا و انگلـیس 
 بر باد رفت. «توافق ممکن»ها و امیدها در رسیدن به یک  آخرین تالش

 خلیل ملکی در انتقاد از سرسختی و عدم انعطاف مصدّق در مسئلة نفت یادآور شده بود:

بین است که اواّلً تابع احساسات نباشـد، نیــروهاي فعــّال و ذخیـرة خـود را بتوانـد خـوب         بري زمانی واقعره »-
مـوردي کـه    حساب و برآورد کند و نیروهاي رقیب یا دشمن را نیز آنطوري که هست، حساب کند و هیچ اقدام بی

 اش حتماً شکست است، به عمل نیاورد. نتیجه

هاي خود را نیز نه مطابق آخرین و بـاالترین آمـال و آرزوهـاي خـود،      ید تقاضاها و خواستهبین با ثانیاً: رهبري واقع
بین در هـدف و ایـدئولوژي    بلکه متناسب با نیروي خویش و نیروي دشمن در دستور روز قرار دهد... رهبري واقع

هـاي اعـالم شـده نـه تنهـا       براي رسیدن به قسمتی از هدف« سازشکاري»نباید سازشکار باشد، امّا در سیاستٍ روز، 
ضروري است. )زیـرا( دنیاي مـا، دنیـاي    «یا همه چیز یا هیچ چیز»مجاز، بلکه ضروري است... بدور انداختن شعار 

، همه چیـز را  «همه چیز یا هیچ چیز»آل مطلق  نسبی است، باید در مراحل چند به هدف نزدیک شویم... به امید ایده
   318«.ی داشته باشد، ارزش سیاسی و اجتماعی ندارداز دست دادن اگر هم ارزش اخالق

اي در خانــة  در جلســه(1332 مــرداد 28 ـــ25یــک مــاه پــیش از وقــایع )1332تیــر مــاه  31ملکــی در روز 
 :ه بودمصدّق،هشدار داد

      319«رويد به جهـّنم است، ولی ما تا جهـّنم هم بدنبال شما خواهیم آمد! آقای مصدّق! اين راهی که شما می» ـ
 

 

                                                           
المللی بود، امـّا مصدّق در نـوعی جذبـة عرفـانی، اعتقـاد      ـ مهندس حسیبی فاقد کمترین آگاهی در امور نفت و مسائل بین317

هاي سیاسی دکتر محمّـد مصـدّق،    دانست! نگاه کنید به: بزرگمهر، رنج می« اهلل اولیاء»اشت و او را در شمار غریبی به حسیبی د
 290، ص1؛ ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، ج44؛ یادنامة مهندس کاظم حسیبی، ص99ص

 
ــ318 ــه:ــ ــةملکی، نگاه کنیدبـ ــده     »مقالـ ــیم راه آینـ ــراي ترسـ ــته بـ ــري ازگذشـ ــل مختصـ ــال«تحلیـ  ،در:نبردزندگی،سـ

 .59-27،صص 1335اردیبهشت10،26اولّ،شمارة
 
 138؛ سنجابی، ص104خاطرات سیاسی، با مقدمة محـّمد علی کاتوزیان، ص ـ ملکی، 319
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 32مرداد  28نگاهی به اوضاع در آستانة 

 
گروهـی بـه هـاهرجمع ودربـاطن     »جبهة ملّـی بخاطرترکیـب متنـاق  ومتنافرخود،ازآغـازبقول سـعدي:     

 .320بودولذا درگذرزمان،این تناقضات واختالفات خودراآشکارمی کردند«پريشان
 

ترین تأثیر تظاهرات نهم اسفند،  مهم آرائی دوستان دیروز و دشمنان امروز بود. نهم اسفند، تجلّی آشکار صا
 قطع کامل رابطة دکتر مصدّق با شاه و دربار بود بطوري که به تصریح مصدّق:

از نُه اسفند به بعد، به دربار نرفتم و چند مرتبه هم که آقاي ابوالقاسم امینی )کفیـل وزارت دربـار( مـذاکره    »-
ه خانة دکتر غالمحسین )پسرم( که بین خانة من يا اعلیحضرت همايون شاهنشاهی بنمود تا شرفیاب شوم 

 . 321«و کاخ اختصاصی واقع شده بود، تشريف بیاورند، موافقت ننمودم

و دیدار بـا شـاه    1332مصدّق، برخالف سنّت همه ساله، از حضور در سالم نوروزي و سالم عید فطر سال 
طبیعـی   .323قات با وي را رد نمودو حتـّی درخواست شاه براي رفتن به خانة مصدّق و مال 322خودداري کرد
هـاي سیاسـی مصـدّق، بـدگمان      را نسبت بـه هـدف   شاهمحمّدرضاها،  احترامی ها و بی اعتنائی بود که این بی

مصدّق را بـه سـوي مخالفـان     ّ ها، بتدریج شاه جوان و برخی از دوستان هنوز وفادار تدبیري کرد. این بی می
 9دهند که با توجـّه به تظاهرات  هاي هندرسون نشان می ارشبا اینحال گزداد.  سرسخت مصدّق سوق می
 .بود برکناری مصدّق از طريق پارلمانشاه، هنوز شاه بدنبال هواداران اسفند و جرأت و جسارت 

بسیاري  و324پس ازنهم اسفندآیت اهلل کاشانی باردیگرمراتب پشتیانی وحمایت خودراازمصدّق اعالم کرد
ر بودنـد دکتـر مصـدّق ـ کـه در طـول حیـات سیاسـی خـویش، آنهمــه از           از سیاستمداران نیز امیدوا

هاي مبارزة پارلمانی سخن گفته بود ـ اینک به قواعد بـازي دموکراسـی گـردن نهـد و از طریـق        ارزش
نمايندگان حقیقی »% نمایندگان آن را 80پارلمانی که زیر نظر دولت او تشکیل شده بود و خودّ مصدّق، 

هاي موجود خاتمه دهد. امّا  ها و بحران با کسب رأي اعتماد یا عدم اعتماد، به آشفتگینامیده بود، « مردم
اختالف تازة مصدق با شاه ـ در بارة تفسیر موادي از قانون اساسی ناظر بر فرماندهی کلّ قوا و اعـالن    

ـ  بـه   -بـار دیگـر   -خواسـت   داد. مصدّق می اي به بحران سیاسی موجود، بـُعد تازه جنگ و عقد صلح 
فرماندهان ارتش تفهیم کند که در انجام وظایا خود، باید نه به شاه، بلکـه بایـد بـه دولـت او گـوش      

 .325کنند
                                                           

کتـک کـاري   »حسین فاطمی ضمن اشاره به اختالفات درونی جبهة ملّی درآغازجنبش ملّی شدن صنعت نفـت ،از ـ 320

 570-567نگاه کنیدبه:نجاتی،صصیادمی کند.« وفحش وناسزابین دکترسنجابی وحسین مکّی

 
 267ص ـ مصدّق، 321
 1332خرداد  24 فروردین و8شماره هاي ـ روزنامة اطّالعات،322
 66ـ مصدّق، غالمحسین، ص323

 1331سفند 14،اطالعات،1331اسفند11کیهان،ـ 324
 
325

 737ـ735، صص 2موحـّد، ج ـ  
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 کند: ( هندرسون از قول شاه تأکید می1331اسفند  23) 1953مارس  14در 

یده اسـت  که کشور را به آن کشـان  اي شود که دکتر مصدّق توان رهـائی از ورطه تر می روز به روز روشن »...-
نـدارد. مصّدق با همة انتقادهائی که در گذشته از دیکتاتوري کـرده بـود، اینـک نـاگزیر اسـت کـه بـه روش        

 .326«دیکتاتورمآبانه متوسـّل شود
 
  
اعتمادّ به نفس خود را بـاز  ،با اطمینان به احساسات شاهدوستی مردم وقایع نهم اسفندباعث شده بودتا شاه  
و پخـش آن از   1332اضاي کمک مالی فوري مصدّق توسط آیزنهـاور در اوایـل خـرداد    با ردّ تقدر حالیکه  یابد

ن ظــّ  .غریزة سوءشده بود تر و منزوي ترصداي آمریکا، مصدّق، هم در جبهة داخلی و هم در جبهة خارجی، تنها
را بسـیار دشـوار    چنان در مصدّق تقویت شده بود که غالباً عصبانی بود و همکارانش، کار با او« توهـّم توطئه»و 
، در تبلیغ و تفسیرهاي خود، شخصیـّت سیاسی جانشین «ها ملّی ـ مذهبی »از این زمان مطبوعات .327یافتند می

، با اینحال، شاه جوان، نگران از آینده، هنوز معتقـد  328اهلل زاهدي کردند: سرلشکر فضل مصدّق را معـّرفی می
،هرچندکـه درایـن زمـان بقـول     بود« طریـق پارلمـان   از»وزیـري مصـدّق و یـا برکنـاري او      به ادامة نخست
 .329«شاه،به سَپَربالي عُمدة مصدّق براي توجیه بسیاري ازمشکالت وي تبدیل شده بود»هندرسون:

(، بستن سفارت انگلیس در تهران و قطع کامل 1330/1951اخراج کارمندان و متخصصّان انگلیسی از ایران )
( و ردّ آخرین پیشنهاد آمریکـا و انگلـیس از طـرف    1952/اکتبر 1331)مهرماه  آن کشورروابط دیپلماتیک با

دکتر مصدّق، نه تنها هرگونه تالش و امید به حل اختالف بین ایران و انگلیس را برباد داد، بلکـه آمریکـا را   
 .نسبت به دولت دکتر مصدّق، عمیقاً بدبین و ناامید ساخت

هـاي سیاسـی ـ اجتمـاعی در      ع شکنندة اقتصادي و آشـفتگی با ردّ آخرین پیشنهاد آمریکا و انگلیس و اوضا
را یکی از « عقب راندن کمونیسم»که  330(، آیزنهاور1952ایران و پیروزي جمهوریخواهان در آمریکا )نوامبر 
در  ــ « حفـظ مصـدّق  » براياش  هاي اوّلیه بینی علیرغم خوش شعارهاي اصلی انتخاباتی خود قرار داده بود ـ 

گسـترش روزافـزون    بـراي مصدّق را عـاملی   دولتهاي  ها و کاستی از اوضاع ایران، ضعایک برآوردّ تازه 
  د.یگرد ي ويبرکناروخواستارنفوذ کمونیسم )حزب توده( در ایران دانست 

انشعاب گسترده در جبهة ملّی و اختالف شدید در صـاٍ یـاران   ،ساخت آیزنهاور را موجـّه می نظرآنچه که 
بود.بـه   وقدرت نمائی هاي روزافـزون حـزب تـوده   زاده و دیگران...( شانی، حائرينزدیک مصدّق )بقائی، کا

آن جبهـة   ؛نه جبهـة ملّـی  ،، دیگر از نَفَس افتاده بود زیرا1332در اوایل سال  1331تیر  30قیام ،عبارت دیگر
تیـر در   30هـاي خروشـان    ملّی سابق بود،نه مصدّق آن عزم و اراده و نفوذ سیاسی سابق را داشت و نه توده

حزب تـوده،  ها باعث گردید تا در نظر دولت آمریکا،  کنار مصدّق بودند.  این اختالف، انشعاب و آشفتگی
( و 1953. در این میان، مرگ ناگهانی استالین )مـارس  دارّ عرصة سیاست آيندة ايران بشمار آيد تنها میدان

                                                           
326

- Henderson to the Department of  State, March 14, 1953, telegram 788,00/3-1453 
 283ص ،ـ کاتم،ناسیونالیسم در ایران327
، 1331اسـفند   26-21هـاي   هـاي هـوادار کاشـانی( شـماره     ـ نگاه کنید به روزنامة دموکرات اسالمی )ارگان ملّی ـ مـذهبی  328

  1331اسفند  27خصوصاً گفتگو با سرلشکر زاهدي در شمارة 
329

 - Henderson to the Department of State, February 23, 1953, telegram 788,00/2-2353 
330

ـ   Eisenhower 
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وي، آیزنهـاور و دیگـر سیاسـتمداران    خالء ناشی از آن و ابهام و آشفتگی در سیاست خارجی اتحـاد شـور  
 ترغیب کرد. «حلّ هر چه زودتر مسئلة ایران»آمریکا را به 
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 «:وحشت سرخ»

 سلطة کمونیسم )حزب توده( بر ايران
 

ایران، بخاطر موقعیـّت استراتژیک و حسـّاس خود در منطقه ـ از دیرباز ـ مورد طمع و طُعمـة روسـیة     
( 1324( و غائلـة آذربایجـان )  1323بود. ماجراي نفـت شـمال )   تزاري و سپس اتحاد جماهیر شوروي

هاي جنگ سرد بین شـوروي و آمریکـا بـدل سـاخته بـود. تضـاد        ترین میدان ایران را به یکی از اصلی
ایدئولوژیک جهان کمونیست )شوروي( با جهـان آزاد غـرب )آمریکـا( تضـاد میـان ایـن دو قُطـب را        

ایم: سرنوشت ایران معاصـر را دو مسـئلة اساسـی     در آغاز گفته کرد، هم از این روست که دوچندان می
 یکی: نفت، و دیگري: همسایگی با اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی. ،رقم زده است

بسـت مـذاکرات نفـت بـین      ، بحران مالی و وخامت اوضاع اقتصادي دولت مصدّق، بـن 32-30هاي  در سال
هـاي حـزب تـوده در شـهرها و روسـتاها،       و گُسترش فعالیـت هاي اجتماعی  ایران و انگلیس، بروز آشفتگی
گیري حزب توده عمیقاً نگران سـاخت، از ایـن رو دولـت آمریکـا بـا دادن       آمریکا را نسبت به امکان قدرت

ـ ضمن تقویت دولت مصدّق، کوشید تا   331«اصل چهار»کمکهاي مالی، عمرانی و بهداشتی ـ از طریق طرح  
 1952ا از نفوذ آن کشور در ایران، جلوگیري کند، در این راسـتا، تنهـا در سـال    از توجـّة ایران به شوروي ی

تانک شرمن به دولت مصدّق  42هاي مالی، بهداشتی و عمرانی، دولت آمریکا تعداد  ( عالوه بر کمک1331)
 افسر ایرانی را براي دیدن آموزش نظامی، به آمریکا دعوت کرد. 300تحویل داد و بیش از 

ان، در دیده و دیدگاه سیاستمداران ایران )خصوصاً دکتر مصدّق، دکتر فاطمی، دکتر بقائی، مکّـی  در این دور
گـاهّ   قبلـه »و « مهـد آزادي »بـود، بلکـه ایـن کشـور     « بهترین دوست ایران»و دیگران( دولت آمریکا، نه تنها 
 332 رفت. بشمار می« آزادیخواهان و ملّیون ایران

دولت انگلیس براي حملـه بـه    نظامی نفتی بین ایران و انگلیس و تهدیداتبا چنین جایگاهی، در اختالفات 
مصدّق، دولت آمریکـا نـه تنهـا     ایران و یا در پاسخ به اوّلین پیشنهاد انگلیس در انجام کودتا براي سرنگونی

مخالا اقدامات نظامی انگلیس علیه ایران و نیز مخالا طرح کودتا علیه دولت مصـدّق بـود، بلکـه عمـوم     
و عمرانی به تقویت و تحکیم دولت مصدّق مصمـّم بودند  هاي مالی، نظامی یاستمداران این کشور با کمکس

هاي استراتژیک آمریکا در مقابله با  هاي ملّی از هدف زیرا که در این دوران، حمایت از ناسیونالیسم و دولت
( بـه مقامـات وزارت امـور    1330مهرمـاه   6) 1951سـپتامبر   27نفوذ کمونیسم بود. هندرسون در گـزارش  

 کند: خارجة آمریکا، توصیه می
شـود تـا    گاه به فشاري که ظاهراً بـه ایـاالت متحـده وارد مـی     ـ اطمینان دارم که وزارت امور خارجه، هیچ  1»

                                                           
ـ اخـذ    1949از چهارمین اصل سخنرانی ترومن در نطق افتتاحیة دور دوم ریاست جمهـوري او ـ در سـال    « اصل چهار» ـ 331

یـن طـرح،   مانـده بـود. ا   ها و کارهاي عمرانی، کشاورزي، جنگلبانی و بهداشتی در کشورهاي عقب شده که طرحی براي کمک
 کنی ماالریا در ایران نقش اساسی داشت. خدمات شایانی در ایران انجام داد و خصوصاً در ریشه

؛ نامـة دکترمظفربقـائی بـه    1328مردادمـاه 3،10بـراي نمونـه نگـاه کنیدبـه مقالةحسـین فاطمی،باخترامروز،شـمارة      ـ 332

 .1328شهریور27،5ترومن،روزنامة شاهد،شمارة
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بریتانیا براي دستیابی به برخی اهداف خود در ایران، از نیروهاي نظامی یـا تهدیـد در بکـارگیري آن اسـتفاده     
توان نادیده گرفت که ورود نیروهاي ارتش انگلیس به ایـران در   در نخواهد داد... این حقیقت را نمی کند، تن

 گردد. این مقطع زمانی... چیز دیگري جز تجاوز مسلّحانه محسوب نمی
هـاي   ـ سیاست خارجی ما، در پنج سالة گذشته به طور کلّی مبتنی بر مخالفت با تجاوز بوده اسـت. مـا کمـک     2

ایم تا آنها را قادر سازیم در مقابل تجاوز، بهتر مقاومت کنند. مـا   هاي مختلا گذاشته ظیمی در اختیار ملّتمالی ع
ها را نیز در کشور کُره بـه   ها را که قربانی و منابع زیادي صرف کرده و بسیاري از ملّت جان بسیاري از آمریکائی

ي کنند، حال اگر ما به تجاوز از سوي یکی از متّفقـین و  ایم تا از تجاوز جلوگیر هاي مشابه تشویق کرده فداکاري
ایـم، کـامالً    گرائی کسب کـرده  دوستان خویش تن دردهیم، در نزد جهانیان، اعتباري را که براي پشتیبانی از آرمان

ترین ریاکـاري و دوروئـی مـتّهم خـواهیم شـد. ]در صـورت تسـلیم بـه          از دست خواهیم داد و مسلّماً به بزرگ
ایم اکبر ملل جهان را به دوُر آن گرد آوریـم،   ایم و تاکنون توانسته گلیس[ پرچم اصولی را که برافراشتهخواست ان

 333«بدور خواهیم افکند...

چنین بود که در اختالف بین ایران و انگلیس و خصوصاً پس از قطع رابطة دیپلماتیک بین دو کشور، آمریکا 
پــُر کنـد.    )کمونیسـم( « وحشت سرخ»لیس را در مقابله با کوشید تا جاي خالی انگ« میانجی»در نقش یک 

ـّهی بـه گـرایش        هـا و   برخالف دولت انگلیس، دولتمردان آمریکا در آن دوران معتقـد بودنـد کـه: بـی توجـ
شـود.   هاي ملّی در منطقة خاورمیانه، باعث رانده شدن مردمان این منطقه به سوي اردوگاه شوروي می آرمان

در مقابلـه بـا    ناسیونالیسم در کشورهای خاورمیانـه، بـرج و بـاروی مسـتحکمی    که آنان اعتقاد داشتند 
با چنین اعتقادي بود که دولتمردان آمریکا ضمن مخالفت شدید از حملة نظامی باشد.  کمونیسم شوروی می

 .334انگلیس به ایران، این کشور را به ادامة مذاکره با مصدّق تشویق کردند
ر امور خارجة آمریکا، ضمن ارائة ارزیابی مشـترك خـود و همتـاي انگلیسـی     هندرسون، در گزارشی به وزی

 کند: خویش، دربارة اوضاع ایران تأکید می

جلـوگیری از  فرض ما بر این است که هدف مشترك، فوري و تعیین کننـدة آمریکـا و انگلـیس در ایـران،      ـ  1»
هـاي دولتـین آمریکـا و     همة کوشش پایة این هدف باید ... پیگیريافتادن اين کشور در چنگال کمونیسم است

انگلیس در ایران بشمار آید. اگر تصـّور شود که به خطر افتادن منافع تجاري ما ـ ماننـد بـه خطـر افتـادن منـافع       
درتقسیم سود حاصله از فروش نفت ـ ممکـن اسـت تحقّـق یـافتن       50/50حاصل از نفت ایران یا اجراي شیوة 
منافع تجاری احتمـاالً در درجـة   س را در درازمدّت به مخاطره اندازد، اینگونه این هدف اساسی آمریکا و انگلی

باید به خاطر آورد که عامل نـوینی در صـحنة خاورمیانـه وارد شـده اسـت. تبلیغـات        .دوّم اهمیـّت قرار دارند
 هاي ملّی را به چنگ آورند. کنند تا رهبري نهضت هاي کمونیستی تالش می شوروي و سازمان

باید تحقّق یابد، الزم است تا در ایران حکومتی درستکار و کارآمد  گر هدف اساسی آمریکا و انگلیس میا ـ   2
 335.«تا از جذبة حزب توده بکاهد با برنامة اصالحات مببت ـ بر سرّ ّ کار آید ـ

* * * 
چنـین  نگرانی خویش را از نفوذ حزب توده در دستگاه دولت مصـدّق   1331آبان  15هندرسون در گزارش 

 ابراز کرد:
کند که مـا را تحـت تـأثیر قـرار      حزب توده اگر نه آشکارا، امـّا آنچنان نفوذي بر دولت )مصدّق( اّعمال می»-

داده است... شایع است که بعضی از اعضاي کابینة مصدّق ـ شـامل وزیـر داد گسـتري و معـاون او، معاونـان       
شود که وزیر فرهنگ نیز عامل حزب توده  و گفته می هاي کار و کشور ـ طرفدار حزب توده هستند  وزارتخانه

                                                           
333

- Henderson to the Department of State, september 27, 1951, telegram 888,2553/9-2751 
 267ـ کاتم، ص334

335
- Henderson to Acheson in Paris, November 6, 1951, telegram 23-888,2553//11-651 and telegram October 22, 

1951, 1478-888,2553/10-2251 
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 .336«است
و کـّم و کیا قدرت و نفوذ حزب تـوده، خـالی از    «وحشت سرخ بر ايران»بنظر بعضی از محقّقان، سلطة 

هـاي   هاي مستندي که در صفحات آینده خواهیم دیـد و نیـز تهدیـدها و تلقـین     ، امـّا، گزارش337اغراق نبود
تظاهرات و اقدامات رادیکـال حـزب تـوده ـ      همچنینبا مقامات دولت آمریکا و  شخصّ مصدّق در مذاکره

کـرد و   ترین سازمان کمونیستی در خاورمیانه ـ احتمال تسلّط حزب توده بر ایران را تقویت می  بعنوان بزرگ
 این امر، دولت آمریکا را بشدّت نگران نموده بود. 

 
 

اش!های خیابانی و اراذل و اوب حزب توده، آشوب  
 

. در 338ترین دورة سیاسی بعد از مشروطیـّت نامید توان پرآشوب ماهة حکومت دکتر مصدّق را می 27دوران 
« نیروي اول»اش، در عرصة سیاست ایران خود را  این دوران، حزب توده بخاطر قدرت سیاسی ـ تشکیالتی

چنین باوري، حزب توده  اینرا بگوید. با « حرف اول»باید  دانست که در رویدادهاي مهم سیاسی، می می
پیروزی حزب ما، يعنی ملّت »دانست و حل مسئلة نفت را مشروط به  خود را همسنگ ملّت ایران می

.339دانست می« ايران  
براندازي سبطنت  1332تا مردادماه  1331با چنان سودائی براي کسب هژمونی یا سلطة سیاسی، از اسفندماه 

ما شاه »، هدف اساسی حزب توده بود بطوریکه شعار «اي جمهوري دموکراتیک توده»و استقرار 
. با این اعتقاد، از 340شعار محوري و برجستة نشریـّات حزب توده بود« خواهیم! برچیده باد سلطنت! نمی

دولت وابسته به امپریالیسم دکتر »اي به  آغاز نهضت ملّی شدن صنعت نفت، رهبران حزب توده امید و عالقه
هاي  آفرینی ها و حادثه لذا در سراسر آن دوران، حزب توده با ایجاد اعتصابات و آشوبنداشتند و « مصدّق
، ضمن گسترش روحیـّة خشونت و تخریب و ستیز در جامعه، در صدد بود تا در اذهان 341خیابانی
متّهم کند. این « ضعا و ناتوانی در ادارة جامعه»هاي غربی ـ خصوصاً آمریکا ـ دکتر مصدّق را به  دولت
و در شرایط حسّاس  342کرد را در اذهان دولتمردان آمریکا تقویت می« شب  کمونیسم»ها،  آفرینی حادثه

نمود. پذیر می مذاکرات نفت، دکتر مصدّق را در برابر دولت آمریکا بسیار آسیب  
( به هواداران حزب توصیه کرده بود:12حزب توده در نشریة تعلیماتی خود )شمارة   

پذیرند که تجربة روزانه هم مؤیـّد آن باشد. وقتی که برقراري حکومت نظامی در  ما را میها وقتی حرف  توده»
                                                           
336

- Henderson to The Department of State, November 5, 1952, telegram 1850, 788.00/11-552 
؛ 179-178تجربة مصدّق...، صـص  ،؛ آبراهامیان125-122مصدّق و کودتا، صص  بهروز، ؛307آبراهامیان،ص:نگاه کنید بهـ   337

 152-151عظیمی، ص
رکمان، محمّد، تشنّجات هاي خیابانی این دوران نگاه کنید به: ت ها و درگیري . براي آگاهی از آشوب109، ص 1ـ موحّد، ج 338

1359ها در دوران حکومت مصدّق، انتشارات رسا، تهران،  هاي خیابانی و توطئه و درگیري  
262، به نقل از: امیرخسروي، ص 1329خردادماه  27ـ روزنامة مردم،  339  
1331اسفندماه  13، شمارة «به سوي آینده»ـ براي نمونه نگاه کنید به: روزنامة  340  
اعتصاب کارگري  200سال،  1بدالصمد کامبخش، از رهبران برجستة حزب توده ـ در آن هنگام ـ در فاصلة ـ به روایت ع 341

، 1رخ داد که برخی از آنها اقتصادي و سیاسی و برخی صرفاً سیاسی بود. نظري به جنبش کارگري و کمونیستی در ایران، ج
، علی «اعتصابات کارگري دورة نخست وزیري مصدّق»به: ، همچنین نگاه کنید 171، ص 1972جا،  انتشارات حزب توده، بی

398-369، صص 1388، تهران، 5منوچهري و مهدي احمدي، پیام بهارستان، شمارة   
1330تیرماه  26ـ باختر امروز، شمارة  342  
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اش تأئید کرد...  المللی سخنان ما را در بارة مصدّق و دار و دسته آذر... سازش با بانک بین 14تیر،  23خوزستان، 
توانیم  هة ملّی را در برابر آن قرار داد و ما میحوادث بهترین مددکار ما هستند... باید حوادث بیدار کننده را آفرید و جب

343«خواهیم جبهة ملّی را رسوا کنیم باید او را به میدان عمل بکشیم... این کار را بکنیم... پس اگر می  
( هنوز غیرقانونی 1327بهمن  15ي، حزب توده ـ که بعد از ماجراي سوءقصد به شاه )«رهنمود»با چنان 

اي علیه دولت مصدّق و آمریکا  هاي صنفی و سندیکائی، مبارزات گسترده و تشکّل ها بود ـ در لباس سازمان
جمعیـّت هواداران »وابسته به « دوست سواران صل  دوچرخه»داد. براي نمونه: در تظاهرات  سازمان می
دوست چنین بود: ، شعارهاي تظاهرکنندگان صلح1330تیرماه  14در « صلح  

نظامی آمریکا در ژاپنـ اعدام ماك آرتور، فرماندار   
 ـ اخراج مستشاران آمریکائی از ایران 
 ـ به رسمیـّت شناختن چین کمونیست

 
هاي غیرکمونیست شد که در نتیجة آن، تعدادي مجروح  این شعارها باعث خشم و مخالفت احزاب و گروه

ان بود ـ در بارة هاي حزب توده در آن زم گردیدند.بابک امیرخسروي ـ که خود از مسئوالن اصلی تظاهرات
شود: یادآور می 1330تیر  23تظاهرات غیرقانونی حزب توده در   

های پالکارد و  به واحدهای حزبی و سازمان جوانان ]حزب توده[ آموزش داده بودند که چوب»
ها در موقع مقتضی! بجای چماق استفاده کرد.  ها را طوری تهـّیه بکنند که بتوان از آن پرچم

های خود فلفل و پنجه بوکس و چاقو و وسايل مختلف  کنندگان در جیب بسیاری از شرکت
کشی و  ضرب و جرح آماده داشتند. اعضای حزب ]توده[ و به ويژه سازمان جوانان برای انتقام

.344«نشان دادن ضرب شست، مغزشوئی شده بودند  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

دانش،  مرداد از لحاظ نهضت ملّی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده، انتشارات پردیس 28ـ ملکی، خلیل، درس  343
289، ص 1394تهران،   

282ـ امیرخسروي، ص  344  
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بان شهباز شمالیا، هواداران حزب توده، تهران، خی«دوست ران صل دوچرخه سوا»تظاهرات   
 

کند: یادآوري می« هاي حزب توده آفرینی علل واقعی حادثه»اي نیز در بارة  انورخامه  
ها به مصدّق و جبهة ملّی  اي آمد که توده ها و دانشگاه، اغلب بدین سان پدید می ها و دبیرستان اغتشاش در کارخانه»

انگیختند و  خواندند و در نتیجه، خشم طرفداران مصدّق را برمی ردند و آنها را نوکر انگلیس و آمریکا میک حمله می
پیمائی  و راه  کرد براي اینکه میتینگ شد! به موازات این حوادث، حزب توده از هر فرصتی استفاده می حادثه، آفریده می

یزي پیش آمد، که هوالمطلوب. اگر نیامد که قدرت خود و به راه اندازد. اگر زد و خوردي، کشت و کشتاري، خونر
345«ضعا حکومت مصدّق را نشان داده است.  

توان آنرا به  کند که می اي اشاره می ها به شیوه آفرینی اي در بارة تحریکات حزب توده براي حادثه انور خامه
، در بارة 1330آذر  14ر و تی 23تعبیر کرد. وي ضمن اشاره به حوادث خونین « ای های زنجیره میتینگ»

گوید: از قول یکی از مسئوالن آن حزب می 1330فروردین  8آفرینی حزب توده در  حادثه  
هفته جهانی جوانان دموکرات از روز اول فروردین تا هفتم در کانون ]جوانان حزب توده[ با شکوه و برنامة مجلّل »

هاي مختلا تماشا نمودند و  ها و واریته کردند و برنامه د میاجرا شد. هزاران جوان پسر و دختر به کانون رفت و آم
هاي  قرار شد روز آخر جشن، میتینگ اختتامیـّه در میدان فوزیه داده شود. از صبح روز میتینگ بین افراد انتظامات بسته

و مأمورین نمک و فلفل که مخلوط شده و در کاغذ بسته شده بود ـ پخش گردید که براي مقابله با افراد مخالا 
هاي کوچک به مقدار زیادي براي زد و خورد تهیـّه شده بود و از شب قبل،  انتظامی، از آن استفاده نمایند. چوب

سانتیمتر و  5هائی به قطر  بریدند، ظاهراً براي دستة پرچم و باطناً براي نزاع. چوب اي در کانون جوانان، چوب می عده
ادر شرمینی ]مسئول سازمان جوانان حزب توده[ که مخفی بود، آخر شب بطور سانتیمتر... همان شب، ن 30به بلندي 

نماید... صبح روز  ها را از نزدیک ـ شخصاً ـ کنترل می آید و کار تهیـّة فلفل نمک و بریدن چوب ناشناس به کانون می
به نسبت اعتمادي که به آنها  هاي محلّی پوریا ـ که مسئول کلّی انتظامات بود ـ به مسئولین کمیته فروردین، ارسالن 8

ها و  محسن! امروز با اين چوب»گفت:  ـ می 4کرد، مبالً به تربتی ـ مسئول محل  داشت ـ دستور شرمینی را ابالغ می
حتماً از »تربتی جواب داد: «. ها کار داريم و بايد ـ جداً ـ پوزه پلیس و مخالفین بخاک مالیده شود فلفل نمك

نه! نفهمیدی! کاوه »و ارسالن پوریا اضافه کرد: « صفوف خودمان جلوگیري خواهد شد پیروزي احزاب مخالا بر
این جمالت هنوز در «... )شرمینی( دستور داده است به هر نحوی شده، امروز بايد دعوا بشود، زد و خورد بشود

... همین امر، مدرك نفر زخمی شدند 50نفر کشته و بیش از  2آفرینی  انداز است... در این حادثه گوش من طنین
.346«به دست حزب توده داد« نوکر استعمار بودن دکتر مصدّق»و « کُشی آزادي»جدیدي براي اثبات   

روحیـّة  1331ماه  فروردین 16سندي محرمانه از رکن دو ارتش ]سازمان اطّالعات و امنیـّت ارتش[ بتاریخ 

                                                           
358-356اي، صص  ـ نگاه کنید به: خامه 345  
هاي آن نگاه کنید به: سازمان  ها و تظاهرات و میتینگ« سازمان جوانان حزب توده». در بارة 363-361اي، صص  ـ خامه 346

1380طّالعات، تهران، تابستان جوانان حزب توده به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت ا  
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روردین ـ را چنین گزارش کرده است:ف 8تهاجمی بین هواداران حزب توده ـ بعد از تظاهرات خونین   
خواستار ها اعتراض نموده و  ها ایجاد نکرده تا آنجا که بعضی اي فروردین هیچگونه تزلزلی در روحیـّة توده 8جریان »

ای از سران نظامی و شهربانی را ـ که همه در اينگونه جريانات شرکت دارند ـ از بین ببرند و  اند که عده شده
، امّا به همه پاسخ داده شد که صبر کنند، زیرا که حزب ]توده[ نارنجك در اختیارشان بگذارند اند تقاضا کرده

. 347«شود اینگونه عملیـّات موقّتی ـ فعالً ـ به ضرر ما تمام می  

 .348هاي حزب توده، سرشار از دشنام و ناسزا به دکتر مصدّق بود از این هنگام صفحات نشریـّات و روزنامه
 

داد تـا   ها تا سر حدّ جنون از کمونیسم وحشت داشتند و مصدّق ترجیح می ، آمریکائی349کاتم به نظر ریچارد
 .350ـ استفاده کند« لولوي سرخرمن»یا « مترسک»از حضور حزب توده ـ بعنوان 
شـویم کـه مصـدّق در     هاي شخصّ مصدّق دربارة خطر استیالي کمونیسم، یادآور مـی  در مورد تهدیدها و تلقین

ضمن اشاره به اوضـاع   1951اکتبر  23یکا و گفتگو با ترومن و آچسون )وزیر امورخارجة آمریکا( در دیدار از آمر
 بسیار بـدٍ اقتصادي ایران، تأکید کرد:

و خودّ این امـر، بـه    اند ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده 2نیروهاي مسلّح و پلیس ایران مدت »-
جة دولت، با کسري حدود چهارصد میلیون تومان روبرو است و فقر و رود. بود بشمار می  تنهائی خطر مهمی

به مبلغ یکصد تومان ـ کـه معـادل     اي آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمین مدارس، حقوق ماهیانه
کنند، این مبلغ به دشواري هزینـة پرداخـت اجـارة یـک اطـاق را در مـاه کفایـت         دالر است ـ دریافت می  25
اند، و ايـن افکـار را در سراسـر     بسیاری از معلّمین، هوادار و متمايل به کمونیسم شدهنتیجه: کند، در  می

 .«351دهند مدارس کشور ترويج می

دولـت آمريکـا بـین دولـت او     کرد که:  وانمود می مصدّق در مذاکرات متعـّدد با هندرسون نیز چنین
 1952ژانویـة   13، مـبالً: در تـاریخ   کند)مصدّق( و استقرار کمونیسم در ايران، بايد يکی را انتخاب 

( مصدّق، ضمن دیدار با هندرسون، درخواست کمک مالی فوري آمریکا براي ترمیم 1331دي ماه  22)
کسر بودجة جاري دولت ـ به میزان تقریبی ماهی ده میلیون دالرـ را به سفیر آمریکا تسلیم کرد. مصدّق 

 گفت: در این دیدار با لحنی تهدیدآمیز
به فاصلة سی روز، ايران سقوط خواهد کرد و چه بسا حـزب تـوده قـدرت را    دون این کمک مـالی،  ب»ـ 

روز، وی  5فوراً ـ اطمینان نیابد، پـس از    هرگاه او از دریافت کمک آمریکا ـ »مصدّق افزود: « بدست گیرد.
 .«ناچار به شوروی متوسـّل خواهد شد

 گزارش مفصّل خود به وزارت امورخارجة آمریکا نوشت: ، در«اولتیماتوم مصدّق»هندرسون در برابر این 

ـ  ـ  1» ـ     ما نسبت به مسئله و اوضاع کنونی ایران  بـه ویـژه دربـارة     که سریعاً در حـال فروپاشـی اسـت 
سخنان مصدّق که بدون دریافت کمک مالی خارجی در سی روز آینده، ایران با انقالب مواجـه خواهـد   

مصدّق اينك دست به بزرگترين قمار خـويش زده  یم. ما معتقدیم که شد، توجه و تأمـّل بسیار کرده ا
اگر بتواند گوید این امید را دارد که  . مصدّق میگردد است که يا برندة همه چیز يا بازندة همه چیز می

ـ   از آمريکا کمك مالی دريافت کند، تبديل به يك قهرمان ملّی ـ حتّی بزرگ  شـود و يـك بـار     تـر 
اگر هیچ کمک خارجی دریافت نشود، وي ممکن است در لحظات آخر  یروز گردد...ديگر بر انگلیس پ

                                                           
14ـ سازمان افسران حزب توده...، ص  347  
؛ 1331بهمن  27؛ 1330آذرماه  17هاي  ها، نگاه کنید به: به سوي آینده، شماره ها و اتّهام اي از این دشنام ـ براي نمونه 348

1331دي ماه  21شهباز،   
349

 - Cottem, Richard 
 274ـ کاتم، ص350

351
- Foreign relations of the United States, vol. X, n° 147, p. 328 
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توسط یک مجلس، مرعوب و یا بر اثر نوعی کودتا ساقط گردد، و یا ممکن است ایران به سوي هـرج و  
های مختلفی که به احتمال قـوی   به پیدايش رژيم نظمی امکان دارد که اين بیبـرُود و   نظمی مرج و بی

. مصدّق مشغول پرورانـدن ایـن فکـر در سـر اسـت تـا در       اتحاد شوروی باشند، بیانجامد تحت کنترل
ها را براي کمک به ایران ترغیب نماید...  صورت عدم کمک مالی آمریکا یا عدم توافق با انگلیس، روس

ـ  دهد که روس مصدّق تشخیص می ـ  ها  فرصت و شانس خوبی بـراي   بدون هزینه و صرف هیچ منابعی 
هاي مالی آمریکـا را از دسـت    بر ایران را دارند، با این حال، اگر مصدّق امید دریافت فوري کمکتسلّط 

ها ـ که بتواننـد دولـت وی را     احتماالً در انجام معامله با روسنظر از عواقب نهائی آن،  بدهد، صرف
 ترديدی نخواهد کرد. برای مدتی سرّ پا نگهدارند ـ

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

اش، هرج و مرج و انقالب را به راحتی بر آنچه کـه وی بـه    مصدّق با روحیة کنونیما باور داریم که  ـ   3
هاي او در طول زمـان بـه سـرعت ازحــّد      خواسته دهد. کند، ترجی  می تلقّی می« تسلیم به انگلیس»مفهوم 

ما عقیـده داریـم کـه     برعکس،رسد که او عقب نشینی نماید، بلکه درست  خود فراتر رفته است و به نظر نمی
وي بیشتر از پیش به اقدامات ضدانگلیسی و ضدبیگانه به منظور بـرانگیختن احساسـات و منحـرف سـاختن     

 آوَرَد. توجـّة مردم از نقاط ضعا دولت خود، روي می

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

م شده توسط مصدّق بتواند پاسخی روزّ اعال 5ما تردید داریم که وزارت امور خارجه ]آمریکا[ در فاصلة  ـ10
توانیم این احتمال  دریافت ندارد، ما نمی روز 5در فاصلة کامل و اساسی تهیه کند... اگر مصدّق هیچ پاسخی 

 «352را که وي دست به یک اقدام نسنجیدة غیرقابل برگشت بزند، ندیده بگیریم...
 

 

                                                           
352

- Henderson to the Department of State, January 15, 1952, telegram 2640-888,10/1-1552 
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 حزب توده نظامیسازمان 
 

اساساً ـ در حمایت از شاه و شاهدوستی شکل گرفته بود، امّا باید دانست   نّتی ارتش هر چند که ـ ساختار سُ
در -توسـط مصـدّق، نیروهـاي ارتشـی      (وزارت دفاع )قبضه کردن وزارت جنگ و 1331تیر  30که بعد از 
 به چهار بخش تقسیم شده بودند: -32مرداد  28آستانة 

 حزب توده و نیروهاي تحت فرمان آن، نظامیـ سازمان  1
 طرفداران شاه، ـ  2
 ،«سازمان گاردملّی»یا«سازمان افسران ناسیونالیست»در طرفداران مصدّق ـ 3
 ها، طرف بی ـ 4

 کند: ـ بدرستی ـ تأکید می عظیمی
اي  هاي بسیار، حکومتی غیرنظامی توانسته بود به انـدازه  براي نخستین بار در تاریخ ایران و به رغم دشواري»-

توانست بـا اطمینـان بـر حمایـت      رد که نه تنها ]سرلشکر[ زاهدي بلکه شاه نیز نمیارتش را در مهار خود بگی
 .353«محسوس نظامیان تکیه کند

، روحیة شکسـت  1320هاي متّفقین به ایران و تارومار شدن ارتش نوپاي کشور در سـّوم شهریور  حملة ارتش
ئی افسـران جـوان نسـبت بـه اوضـاع      و شرمساري را در میان ارتشیان ایران پدید آورد و باعث خشم و نارضا
کـانون افسـران ناسیونالیسـت    »هائی، بـه   نابسامان سیاسی ـ اجتماعی موجود گردید. این افسران با ایجاد محفل 

، بـراي بسـیاري از   «حماسـة اسـتالینگراد  »دند. امـّا پیروزي ارتش سرخ بر فاشیسـم هیتلـري و   شتبدیل « ایران
در ایـران و نفـوذ   « ارتـش سـرخ  »بخش بود و لذا با توجـّه بـه حضـور    امافسران جوان ایرانی، شکوهمند و اله

، بخشـی از افسـران   1320هـاي   پرسـتانة ایـن حـزب در اوایـل سـال      روزافزون حزب توده و شعارهاي مـیهن 
را پدیـد  « سـازمان افسـران حـزب تـودة ایـران     »آرمانخواه و عدالتجوي ایران بتدریج به حزب توده پیوستند و 

مـی  ( بعنوان یک حزب ملّـی و میهنـی، جلـوه    1320توده در نخستین اساسنامة خود )اسفند  . حزب354آوردند
نمود و بهمین جهت بسیاري از هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران ترقیخواه ایران را بخود جلـب کـرده و از   

ـ » شعاراین طریق، باعث نوآوري در هنر و ادبیـّات ایران شده بود. این امر و نیز راي حفـظ اسـتقالل و   مبارزه ب
تمامیـّت ارضی کشور، برقراري آزادي و دموکراسی، تأمین حقوق فردي، اصالحات اجتماعی، مبارزه با فقـر و  

 پرسـت و ترقیخـواه   حزب توده را به پایگاهی براي نیروهاي مـیهن  355«فساد و پیکار با امپریالیسم انگلیس و...
« تجلّـی ارادة ملّـت ایـران   »زب تـوده، گـاه، حـزب تـوده را     تبدیل کرده بود، هم از این رو، رهبـران حـ   ایران

                                                           
 193عظیمی، صـ  353
(، تهران،شـیرازه،  1333-1323در این باره نگاه کنید به خسروپناه، محمـّد حسین: سـازمان افسـران حـزب تـودة ایـران )     ـ 354
؛ 1383؛ خسروپناه، محمّد حسین )به کوشش(: سازمان افسران حزب تودة ایران از درون، تهران، انتشارات پیـام امـروز،   1378

؛ عموئی، محمد علی: دُرد زمانه، تهران، 1989(، کانادا، نشر فرهنگ، 1335-1320اي ) اهلل: خاطرات یک افسر توده عباسی، روح
. براي روایـت رسـمی و دولتـی از سـازمان     1381ئی، پرویز اکتشافی، تهران، نشر ثالث، ؛خاطرات سرگرد هوا1377نشر آنزان، 

هاي افسران نگاه کنیـد بـه: کتـاب سـیاه، در بـارة سـازمان افسـري تـوده، چـاپ           افسران حزب توده و آگاهی از متن بازجوئی
؛ مبصّر، محسـن، نقـدي بـر کتـاب     1336ن، تهران، چاپخانة کیها علی زیبائی،؛ سیر کمونیسم در ایران،1334مطبوعات، تهران، 

؛ سـازمان افسـران   1996هاي نویسـنده، کتـاب ایـران، لنـدن،      هائی از یادمانده خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست و گزیده
 1380حزب توده )به روایت اسناد ساواك(، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، 

 52جنبش کارگري در ایران، صـ کامبخش، عبدالصمد، نظري به 355
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. امـّا با سـیطرة جنـاح هـوادار شـوروي، ایـن      356آوردند بشمار می« ملّت ما»را مترادفّ« حزب ما»دانستند و  می
حزب ـ بتدریج ـ به ابزاري در خدمت منافع دولت شوروي بدل شد کـه طـی آن، منـافع ملّـی ایـران قربـانی         

 الیستی اردوگاه شوروي گردید.مصالح انترناسیون
باحمایت دولت شوروي به یـک نیـروي سیاسـی قدرتمنـد بـدَل شـده        1325-1323حزب توده درسال هاي 

وزیـر   )، ایرج اسکندري(وزیر بهداشت )مرتضی یزدي:بودبودبطوریکه درکابینة قوام السلطنه داراي سه وزیر 

 1327بهمـن  15،امّـا باترورنافرجـام شـاه در    (رشوزیر آموزش و پرو)،و فریدون کشاورز(بازرگانی و صنعت

حزب توده،ممنوع وبسیاري ازرهبران آن دستگیروزندانی شدند.فرارشگفت انگیزرهبران حـزب تـوده اززنـدان    

 .357 نظامی فراوانی برخورداراست-وسپس کشا شبکة نظامی آن،نشان دادکه حزب توده ازتوان سیاسی

اي، رسماً خواسـتار برانـداختن نظـام سـلطنتی، تغییـر قـانون       «برنامه» حزب توده با انتشار 1331در پائیز سال  
این حزب زیرنام انجمن ها وجمعیّـت هـاي مختلـا مـی     .358گردید« اي دموکراسی توده»اساسی... و استقرار 

کوشیدتااهداف سیاسی وآرمان هاي ایدئولوژك اش را به پیش بَرَد،ازجملة این انجمن هاوسازمان ها،عبارت 
 بودنداز:

 سازمان نظامی)افسري( حزب توده

 ي مرکزي کارگران(ي شوراي متحدهشوراي متحده)اتحادیه

 ي دهقاناناتحادیه

 سازمان زنان)تشکیالت دموکراتیک زنان(

 سازمان جوانان

 سازمان دانشجویان

 آموزي سازمان دانش

 جمعیت ایرانی هواداران صلح

 جمعیت ملی مبارزه با استعمار

 انجمن آذربایجان

تردیدفلسفة سیاسی دکترمصدّقّ ّ مشروطه خواه باایدئولوژي حزب توده،مغایربود،امّا،شاید نسبت فـامیلی  بی 
مریم فیروز)دختردائی مصدّق وهمسرنورالدّین کیانوري(ونیزتوصیه هـاي منشـی مخصـوص مصـدّق،عباس     

.گذشـته ازتمـاس   فریورمحسنی اراکی،درتعامل دوستانة مصدّق نسبت به فعالیّت هاي حزب توده تأثیرداشت
جمعیّـت ملّـی مبـارزه    »هاي فـامیلی مـریم فیروزبامصـّدق،به روایـت یکـی ازاعضـاي معتبرهیـأت مـدیرة         

                                                           
 1329خردادماه  27ـ نگاه کنید به: روزنامة مردم،  356
 152-138نگاه کنیدبه خسروپناه،ـ  357
 633غ راه آینده، ص ـ گذشته، چرا 358
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ــتعمار ــدمُکري؟[:«]بااس ــوده   » محم ــنی اراکی،عضــوحزب ت ــی مخصــوص مصــدّق،عباس فریورمحس منش
ورنفوذمهنـدس  .ایـن موضـوع یادآ  359.«توده[بـود  جمعیّت ملّی مبارزه بااسـتعمار ]وابسـتةحزب  »یاسمپارتیزان 

ــرك      ــدس زی ــري مهن ــه رهب ــادررهبري حــزب ایران)ب ــوده درک ــوذي حــزب ت ــل نف ــی فریور،عام غالمعل
زاده،سنجابی،مهندس غالمعلی فریور،اللهیارصالح و...(می باشدکه موجب ائتالف حزب ایران بـاحزب تـوده   

 .360شده بود
گسـتردة ایـن حـزب گردیـدو      تحــّرکات تشکّل یابی وآزادسازي غیررسمی حزب توده در زمان مصدّق، باعث 

.بـاچنین نیروئی،حـزب تـوده توانسـت ضـمن نفـوذحیرت       ده بودیحزب توده را بـه اوج قـدرت خـویش رسـان    
تحرّکات نظامی وسیاسی مخالفان را به آگاهی رهبـران حـزب   انگیزدرنهادهاي نظامی، انتظامی وسیاسی کشور،

 :( می نویسدباخترامروز)سردبیرسابق سپهرذبیح.361توده برساند
]حزب توده[ توانست تعداد اعضاء خود را به دوران پیش  شمسی( جنبش کمونیستی 1331) 1952در اوایل بهار » -

در سراسر دوران دکتر مصدق، حزب توده از یک سازمان  ( برساند...1327) 1949از )غیر( قانونی شدن آن در سال 

بدیل شد... به طوري که منع قانونی حزب در گیري کمونیستی به یک حزب کمونیست واقعی ت سیاسی اداري با جهت

 362.مسمائی شدگذشته عمالً اسم بی

. این حزب 363هزار عضو داشت 20، حزب توده تنها در سازمان ایالتی تهران بالغ بر 1332در اوایل سال 

، راسرايرانو نشريـّه در س  روزنامه 100حدود ها،سندیکاهاي متعدّد و با  ها،سازمان غیرقانونی از طریق اتّحادیه

 زاده: داراي توان تجهیز نیروهاي عظیمی بود.به روایت مهندس زیرك

اي  هاي کارگري، حزب توده با این عدّه عضو در ایران آن روز، از قدرت قابل مالحظه حتّی بدون کمک اتّحادیه» -

وده، هر وقت حزب ت 1332تا مرداد  1324از اواخر سال برخوردار بوده است و مرا عقیده بر این بود که 

 364«.توانست با يك کودتا، تهران را تصـّرف کند خواست، می می

 حزب توده: تئوریسین هايبا اینحال، به روایت یکی از 
تقريباً هیچ سخنی علیـه حـزب مـا    »سال از تاريخ تشکیل حزب توده تا مرگ خود  25مصدّق در طی »-

 365«.د به حزب ما بتازدوزيری خود، هرگز حاضر نش نگفت... و در تمام دوران نخست
 پرویزحـزب تـوده بـود. سـرگرد     چنین شرایطی ـ البتّه ـ بهترین زمینه براي رشـد و گسـترش سـازمان نظـامی      

 کند: حزب توده ـ تأکید می نظامیاکتشافی ـ سرگرد نیروي هوائی و عضو برجستة سازمان 
د. سازمان نظـامی، بخصـو    مصدّق ]که[ بر سر کار آمد قدرت حزب ]توده[ و سازمان نظامی بیشتر ش»-

                                                           

 
 687امیرخسروي،صـ 359

 
 103-93نگاه کنیدبه:زیرك زاده،صصـ 360

 
 1333شهریور24،روزنامة کیهان،«نظامی حزب تودهاطالعات جدیدي دربارة توقیا افسران عضوسازمان »نگاه کنیدبهـ  361
 298-291نگاه کنیدبه،ذبیح،تاریخ جنبش کمونیستی درایران،صصـ 362
 290مقایسه کنید با آبراهامیان، ص  872ـ امیرخسروي، ص  363
 323ـ زیرك زاده، ص 364
 35مرداد، ص 28ـ جوانشیر، تجربة  365
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ها به توسعة سـازمان نظـامی ]در زمـان مصـدّق[ کمـك       در واحد نیروی زمینی توسعه پیدا کرد... همة اين
کرد. سازمان نظامی بخصو  در نیروی زمینی پیش از مصدّق آنقدر توسعه نداشت و از زمـان مصـدّق    می

ز دوران مصدّق به اندازة کـافی توسـعه يافتـه    توسعه پیدا کرد، ولی سازمان نظامی در نیروی هوائی پیش ا
 366«.بود

 کند: حزب توده تأکید می نظامیسرگرد جعفر وکیلی، یکی از مسئوالن برجستة سازمان 
  367«کرديم ما به طور متوس  سالی صد نفر را جلب می» -

و  رسمیعضو  600حزب توده حدود  ، شاخة نظامی32مرداد  28توان گفت که در آستانة  در اینصورت می

صدها افسر هوادار داشت که بسیاري از آنان در مقام و موقعیـّت فرمانـدهی، نیروهـاي فراوانـی را تحـت     

   پوشش و فرماندهی خود داشتند.

را نیز افزود که در تـاریخ سـازمان نظـامی حـزب تـوده،      « داران حزب توده سازمان درجه»بر شبکة افسران، باید  
 نویسد:   خسروي بدرستی می. بنابراین، امیر368ناشناخته است

از حمايت چند صد افسر مبارز و از جان گذشتة متشکّل در سازمان آهنین نظـامی ـ کـه    »رهبری حزب »-
 .369«امکانات قابل توجـّهی داشت ـ برخوردار بود

 کند: کیانوري تأکید می
 .370«داشتندعناصر حزب توده در تمام واحدهای عملیـّاتی ارتش و حتّی در گارد شاهنشاهی حضور »-

بسیاري از اعضاء برجستة سازمان افسري حزب توده، از نخبگـان و نوابـغ ارتـش ایـران بودنـد و بـه جـرأت        
هاي شـریا،   انسان اينهمههاي سیاسی ایران معاصر، هیچ سازمان مبارزاتی،  توان گفت که در تاریخ سازمان می

این حال گفتنی است که بسیاري از ایـن افسـران   شجاع، تحصیلکرده و پاکباخته را در خود گرد نیاورده بود، با 
عدالتجو و آرمانخواه ـ باوجود پاکدامنی و شرافت اخالقی ـ بخاطر اعتقاد به خطّ مشی رهبـري حـزب تـوده،      

اهلل عبــّاسی، افسـر متخصّـص توپخانـه و نویسـندة کتـاب        هاي ملّی و میهنی بودند. ستوان روح فاقد دلبستگی
 کند: در گفتگو با نگارنده تأکید می ،اي خاطرات یک افسر توده

هیچ مقاومتی،  بخاطر همان اعتقادات انترناسیونالیستی ـ کمونیستی، بسیاری از ما حاضر بوديم که بی»-
 .371«مرزهای ايران را به روی سربازان ارتش سرخ بگشائیم و...

البی حزب توده مسخ اعضاي این سازمان پاکباخته و عدالتخواه، توسط ایدئولوژي انق،به عبارت دیگر
هـا   در اغراض خصوصـی و حسـابگري  »شده بودند، حزبی که رهبران آن بقول سرگرد جعفر وکیلی: 

الشـعاع منـافع خصوصـی     گذاشـتند و آن را تحـت   ور بودند و منافع نهضت را اغلب زیر پا می غوطه
                                                           

 66-65ـ اکتشافی، صص  366
 296ـ خسروپناه، ص 367
 352-337ه کنید به خسروپناه، صصـ نگا 368
 72، مقایسه کنید با نظر عموئی، ص652ـ امیرخسروي، ص 369
 264ـ کیانوري، خاطرات، ص370

هاي صادقانة  ها و دلبستگی هائی از این سرسپردگی نمونهبراي .2007ژوئن،12گفتگو باروح اهلل عباسی،پاریس،-1  

و  45، 42، 28توان یافت. همچنین نگاه کنید به: عموئی، صص می« يا خاطرات یک افسر توده»افسران حزب توده را در کتاب 
. 39-35(،صـص  3-2؛ م.الا.جاوید)محمّدامینی؟(،دموکراسی ناقص)دفتر54؛ اکتشافی، ص471-469؛ آوانسیان، صص53-54

هه و دموکراسـی  در بارة علل و عوامل ایدئولوژیک وابستگی حزب توده به شوروي نگاه کنید به: شیرازي، اصغر، مدرنیته، شـب 
 361-319، صص5)برمبناي یک بررسی موردي در بارة حزب تودة ایران(، خصوصاً فصل 
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 .372«ساختند می
، 373کنـد  یـاد مـی  « هـا  ای ديدة توده م و رزمسپاه عظی»حزب توده بعنوان  نظامیبابک امیر خسروي که از سازمان 

 نویسد: ضمن گزارش دقیق و مفصّل خود، از جمله می

هائی چون هـوائی، توپخانـه، سـوار، پیـاده، ژانـدارمري، شـهربانی،        بندي افسران حزب توده به رسته تقسیم»-
ـ  دانشجوي افسري و... بیانگر آنست که  ارد جاويـدان  حزب توده در همة ارکان و زوايای ارتش ـ حتی گ

افسـر   125. آنچه واقعاً اهمیـّت دارد، بررسی این امر است که پشت سر ایـن ارقـام:   رخنه کرده بود ـ  شاهی
افسر شهربانی و غیره، چه مقدار تانک و نیروي زرهی و امکانـات فرمانـدهی و    59افسر پیاده،  180توپخانه، 

هـاي سیاسـی در جهـان،     توان گفت که در تاریخ جنبش مواضع حسّاس و اطّالعاتی نهفته بود... با اطمینان می
هرگز هیچ حزب و سازمان سیاسی سراغ نداریم که توانسته باشد آن همه افسر را در یک حزب غیر قانونی با 
ایدئولوژي کمونیستی گرد آورده باشد... سازمان افسران از یک جهت، واقعاً افسانه بود، البتّه نه به معناي قصّه 

مانـد.   اي حماسـی مـی   اش به افسانه العاده و باورنکردنی امکانات و قدرت واقعاً فوقکه به علّت و داستان بل
ها را به حیرت انداخت... درصـد قابـل توجــّهی از افسـران      اي وقتی سازمان )افسري( کشا شد، حتّی توده

ابـة جنگـی، از اعضـاء    به اضـافة برخـی فرمانـدهان ردة بـاالترّ ار    « شرمن»هاي  جوان رزمی، فرماندهان تانک
  374«سازمان افسري بودند...

 کند: ستوان محمّد علی عموئی نیز تأکید می
در یک کالم، ظرفیـّت و توان سازمان نظامی بیش از آن بود که تنها بر آمار و ارقام افسران صا یا قابلیـّت »-

در قلـب ارتـش داشـت و     اي بـود کـه آن سـازمان    یک واحد رزمی تکیه شود، و این ناشی از موقعیـّت ویژه
توانستند در صا  هاي حسّاس بودند. آنان که بر واحدهاي رزمی، فرماندهی داشتند می اعضایش در موقعیـّت

هاي خود، راه پیشرفت تودة مردم را هموار کنند، و آنـان کـه در ادارات    مقدّم قیام قرار گیرند و با آتش سالح
، قادر بودند وابستگان به کودتا ـ حتّی مغزهاي رهبري کنندة آن ـ   بودند، بسته به محل کار و پمستی که داشتند

 375«را خنبی کنند
( تعداد افسران سازمان یافته در شبکه را نزدیک بـه  نظامی حزب تودهسرگرد فریدون آذرنور )عضو بلندپایة سازمان 

العـاده   و از نظر کیفی در سطح فـوق  از نظر کمّی، رقم بزرگ»هزار افسر ارتش( که  6داند )از میان تقریباً  نفر می 500
رسـد کـه ایـن     . بـه نظـر مـی   376«توانست ستون فقرات نیروهاي مسلّح را خُرد کند باالئی بود که در لحظة عمل می

شـان در دفتـر اعضـاء     تعداد، غیر از نام صدها افسري است که هنوز در دورة آزمایشی و مقدّماتی بودند و لـذا، نـام  
 .377و ضبط نشده بود رسمی سازمان افسران، ثبت

عالوه بر تشکیالت سازمان افسري، اندکی بیش از هزار تن از افسران ـ به ویژه افسران جـوان ـ بـه حـزب      
بودند، عالوه بر آن، رابطـة بسـیار خـوبی میـان     « کودتا»توده گرایش داشتند و آمادة همکاري و رویاروئی با 

هـا برقـرار بـود کـه در      نان و افسران همکار در یگانحزب توده با سربازان و گروهبا نظامی افسران سازمان
 .378توانست نقش مببتی ایفا کند لحظات بحرانی می

                                                           
-129، صـص 1359مـاه   اردیبهشت 25، 35، کتاب جمعه، شمارة 1333ماه  آبان 14ـ نامة سرگرد جعفر وکیلی به همسرش، 372
130 
 743ـ امیرخسروي، ص 373
 73ایت عموئی، ص؛ مقایسه کنید با رو709-708ـ امیر خسروي، صص374
 50-49، مقایسه کنید به روایت سرگرد آذرنور: خسروپناه، صص73ـ عموئی، ص 375
؛ کیـانوري و ادّعاهـایش، گردآورنـده    50-49خسـروپناه، صـص  ؛ 1374مـرداد 20گفتگوي سرگردآذرنوربانگارنده،پاریس، - 376

 263فریدة خلعتبري، ص
   .2007ژوئن12انةسازمان نظامی حزب توده،پاریس،گفتگوي نگارنده باستوان روح اهلل عبّاسی،افسرتوپخ - 377
 72، مقایسه کنید با روایت محمّد علی عموئی، ص717ـ امیرخسروي، ص378
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 دهد: در بارة شبکة افسران شهربانی، سرگرد آذرنور توضیح می
دربارة نقش افسران شهربانی عضو سازمان که هرکدام از آنها منشاء عملیـّات مهـّم شدند و غالباً موقعیــّت  »-

نفـر بـود. دو    47نفـر و در تمـام کشـور     24اشتند، تاکنون سکوت شده است. تعداد آنها در تهـران  ممتازي د
دار  کنم: مبالً سروان جواد درمیشیان ـ یکـی از اعضـاء سـابقه     ام بیان می اي که از نزدیک با آنها آشنا شده نمونه

ای نفوذ فراوانی بر روی شـعبان  دارسازمان نظامی)حزب توده( و رئیس کالنتري ناحیة شاپور )سبزه میدان( 
گرفـت   صورت مـی  10، و یا تظاهرات اوباش در ناحیة کرد مخ بود که دستورات او را کودکانه اجرا می بی

که ریاست آن به عهدة سروان جواد صـادقی ـ یکـی از افسـران بـا اتوریتـه، قـدرت فرمانـدهی و مدیریــّت          
سازمان افسران، یکی از طرفداران و ارادتمندان پر و پا قـرص  استبنائی ـ بود که عالوه بر عضویـّت فعـّال در  

 379 «دکتر مصدّق بود...
 

علی اشرف شجاعیان )عضو سازمان  ستوان هاي مستقر در اطراف منزل دکتر مصدّق بر عهدة فرماندهی تانک
افسـر  هاي مستقر در فرسـتندة رادیـو تهـران نیـز سـروان کاللـی )       . فرماندة تانک380افسران حزب توده( بود

و خصوصاً شخص سرلشکر زاهدي را دربعد « کودتا»توانست عوامل  سازمان نظامی حزب توده( بود که می
 .381مرداد دستگیر کند و یا ایستگاه رادیو را با تانک و توپ درهم بکوید 28از ظهر 

شـت. وي روز  ستوان یکم ایرج ایروانی عضو سازمان افسران حزب توده، فرماندهی بخشی از تانک را بر عهده دا
هاي تهران سـرگردان بـود و عاقبـت وقتـی کـار       مرداد، بدون اینکه دستوري از حزب دریافت کند، در خیابان 28

گیرد و در یورش به خانة مصدّق بـه کـار    قرار می« کودتاچیان»باال گرفت، تانک او نیز در خدمت  تظاهرکنندگان
382رود. می

 

 نویسد: یام مسلّحانه در تبریز میفریدون آذرنور در سخن از طرح تدارك قسرگرد
اي زُبده، با چنـد عملیـات هماهنـگ، تبریـز را بطـور کامـل        توده 500توانست با کمک  سازمان افسران می»-

 4تسخیر کند... این تعهـّد سنگین بر این اساس به عمل آمده بود که از یـک گـردان مسـتقل توپخانـه کـه از      
هان از جمله ستوان یکم توپخانه کریم زندوانی، عضو سازمان افسـري  شد، سه نفر از فرماند آتشبار تشکیل می

بودند و نفر چهارم، افسر بکلّی بیطرفی بود. از یگانه هنگ رزمی در تبریز، چهار فرمانـده گروهـان، از جملـه    
گروهان مأمور دژبان شهر )سروان پیاده حسن سدیدي و حسـین زاده صـدیقی( و فرودگـاه، فرمانـدة واحـد      

)سرگرد فریدون آذرنور(، واحد زرهپوش هنگ را رفیق ما سروان محمد صادق دلیـر آذر فرمانـدهی    کوماندو
هاي جنگی از هواخواهان ما و معاون دژبان که افسر بانفوذي در شهر و درعـین حـال    کردند. فرماندة ارابه می

روان مهنـدس ابوالقاسـم   فرماندة واحد دژبان، عضو سازمان افسري بودند. فرماندة گروهان مهندسی لشکر )س
اویسی( و سه نفر از افسران شهربانی از جمله ستوان یکم عبـّاس افراخته و مقـدّم ـ رئـیس رمـز شـهربانی ـ       
 450عضو سازمان افسري بودند و دو نفر دیگر هرکدام بنوبه، از مسئولین نگهبانی زندانیانی بودند که تسـلیح  

است[ و آماده نمودن  1325آذربایجان پس از شکست آن در آذر  زندانی فرقه ]منظور زندانیان فرقة دموکرات
آنها براي هرگونه عملیـّاتی بعهده آنان بود. چهار نفر از افسران کادر فرماندهی نیز جزو اعضاي آزمایشی و یا 

 .383«هوادار ]سازمان افسران حزب توده[ بودند
 دهد: آذرنور سپس اطّالعات کوتاهی در مورد لشکر ارومیه می

تـوان   ها عضو سازمان افسري حزب توده بودند ـ  مـی   اضافه بر فرماندهان واحدهاي کوچک ـ که اغلب آن »-

                                                           
 712میر خسروي، ص ؛ ا1374مرداد20گفتگوي سرگردآذرنوربانگارنده،پاریس، 379
 285؛کیانوري،ص73؛ عموئی، ص711امیر خسروي، ص  380
 73ـ عموئی، ص 381
 712ـ امیر خسروي، ص  382
 47-46، مقایسه کنید با: عموئی، صص713ـ امیر خسروي، ص 383



 104  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

سرهنگٍ ستاد صدیق یحیوي )فرماندة هنگ سوار و پادگـان سـلماس(، سـرگرد یعقـوبی )فرمانـدة گُـردان و       
 2نگ جاوید )رئیس رکن تپه(، سرهنگ دوّم صالح نجات )فرماندة هنگ پیادة رزمی ارومیه( و سره پادگان قره

 384«( را نام برد...آجودان مخصو  شاهلشکر رضائیه و 

فرمانـدة   نفوذ و موقعیـّت افسران حزب توده در دستگاه سلطنتی آنچنان بـود کـه سـرگرد عبدالصـمد خیرخـواه     
 و سروان ماشااهلل ورقا ـ عضـو   385های سلطنتی بود! و مأمور حفاهت از کاخ گردان گارد جاويدان شاهنشاهی

مأمور حفظ و نگهبانی جان شـاه و  سازمان افسران حزب توده و رئیس بخش مراقبت ادارة اطاّلعات شهربانی ـ  
 .386افراد خانوادة سلطنتی در تشريفات رسمی و ديگر بازديدها بود

 افزاید و می نویسد: سروان محمـّد جعفر محمـّدي چند مورد دیگر را که خود بر آنها آگاهی دارد، می
اهلل پهلوان(،  اهلل پهلوان(، سرگرد پیاده )عنایت فر از افسران سازمان با درجات سرهنگ دوّم پیاده )فتحچهار ن»-

اهلل پهلوان( و ستوان یکـم هـوائی )کـامبیز دادسـتان( از خانـدان سـلطنتی بودنـد.         ستوان یکم توپخانه )قدرت
کودتاچیان بـود... سـروان پـوالد دژ، از     سروان مهدي همایونی )از گارد سلطنتی شاه( از افراد نفوذي در میان

افسران برجستة رکن دو )اطالعات( و از همکاران نزدیک سرتیپ تیمور بختیار و بسیار مورد اعتماد و ممشـیر  
مـرداد در کرمانشـاه( بـود     28و ممشاور او بود... همچنین، سرگرد رستمی فرماندة گردان تیمور بختیار )قبل از 

ستوان يکم عبداهلل مهاجرانی از اعضاء مخالفان مصدّق به آن بسیار امید داشتند.  که سرلشکر زاهدي و دیگر
. کرد اش، محافظ سرلشکر زاهدی بود و خودّ او را اسکورت می سازمان افسری با واحد تحت فرماندهی

کـرد   خواست بخوابد، مرا صدا می هر موقع زاهدي می»گفت:  مهاجرانی پس از لو رفتن سازمان، در زندان می
بخـواب  »دادم:  گفت عبداهلل من نیاز دارم دو سه ساعتی استراحت کنم، تو آماده هستی؟ و من جواب می و می

رفت و من روي صندلی پشت اتـاق او تـا سـاعت     و تیمسار با آرامش کامل بخواب می« تیمسار! راحت باش!
 .387«کردم نشستم و از او مراقبت می اش می بیداري

ي همراه با اسکورتش به اصفهان رفته بود، لیست افسران سـازمان نظـامی کشـا    هنگامی که سرلشکر زاهد
شـود تـا    شود که نام عبداهلل مهاجرانی نیز در شمار آنان بود. از تهران به اصفهان تلگرافی دستور داده مـی  می

داده و لذا  کند که علیه او کودتائی رخ شود و تصـّور می عبداهلل مهاجرانی بازداشت شود. زاهدي متوحّش می
شـود و سرلشـکر زاهـدي در     کند. سپس از تهران تلگراف حضوري می از بازداشت مهاجرانی جلوگیري می

شـود کـه    یابد و از جریان دستیابی به دفتر رمز اسامی افسران سازمان نظامی آگاه می خانه حضور می تلگراف
جریـان چیسـت،   »کنـد:   هاجرانی سئوال مینام عبداهلل مهاجرانی نیز در آن ثبت بود. همان لحظه زاهدي از م

دهـد:   مهـاجرانی جـواب مـی   «. دهند؟ اگر چیزي هست اآلن بگو تـا کمکـت کـنم    دستور بازداشت تو را می
 .388«شود تیمسار! من در هیچ جریان و سازمانی نیستم، سوءتفاهم است برطرف می»

 گوید: ستوان یکم مهاجرانی می

یک دسته از ژاندارمري، مـأمور حفاظـت سرلشـکر زاهـدي شـدم، ولـی        مرداد با 28تقریباً یک ماه بعد از »-
شدند: لشکر گارد، شهربانی و ژانـدارمري. مـن مـوقعی کـه      وزیر کودتا از سه نیرو تأمین می محافظین نخست

زاهدي در باشگاه افسران مستقر شده بود مأمور آنجا شدم. سازمان نظامی از مأموریت من باخبر بـود، بخـاطر   
در بارة ترور زاهدي به سازمان نظامی مطلبی گفته باشم، لکن با ایمانی که به هـدف خـود و حـزب     ندارم که

کردم. مبالً بعضی اوقات جلسة هیأت وزیـران در بـاغی ـ     رسید اجرا می داشتم، اگر دستوري در این مورد می

                                                           
 95-94، مقایسه کنید با: عموئی، صص713ـ امیر خسروي، ص  384
 638؛ امیرخسروي، ص1374شهریورماه  4مة اطّالعات، روزنا ، 8، بخش«1332مرداد  25اسناد کودتاي »ـ ترکمان، محمّد:  385
 249مصدّق و نقش حزب تودة ایران، ص هائی پیرامون فروریزي حکومت ـ ورقا، ناگفته386
 718و  715-714ـ امیر خسروي، صص387
 715ـ امیر خسروي، ص388
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اي که مشرف به باغ  تپه نشستند و من روي شد که همگی در فضاي باز، دوُر میزي می در قیطریه ـ تشکیل می 
وزیر در تیررس آتش من بودند. و یا اینکه در  گیري کرده و هیأت وزیران و نخست بود، پشت مسلسل موضع

مـن تـا صـب ،     سفري که ]سرلشکر[ زاهدي به اصفهان داشت، هنگام شب در منزل کازرونی بیتوتـه کـرد و  
 389«.دادم سالح در دست، پشت اطاق خوابش کشیك می

نیـز  « مرا ببوس! برای آخرين بار...»انگیز سازمان افسران حزب توده، در فصل  قدرت و نفوذ حیرتدر بارة 
هاي هندرسون در رابطه با حوادث  وزارت امور خارجة آمریکا پس از بررسی گزارشسخن خواهیم گفت، امّا 

ابـراز  « حـزب تـوده  هاي  افزایش احتمال در دست گرفتن قدرت توسط کمونیست»، از 1331اسفند  9منجر به 
 نگرانی کرد:

کنـد تـا پـس از حـدف      ـ هدف حزب توده حذف شاه است و بدین منظور در حال حاضر با مصدّق همراهی مـی   1»
شاه، تغییر موضع داده و براي حذف مصدّق کوشش نماید و فرصت به دست گرفتن قدرت توسـط خـود را افـزایش    

 دهد.
ی با حزب توده خواهد بود و بعد خود را در مقابل حزب تـوده  ـ مصدّق براي حذف شاه، ناگزیر به همراه  2

 ناتوان خواهد دید.
.......................... 

ـ در صورتی که مصدّق قادر به حفظ قدرت خود شود، احتمال حذف شاه از صـحنة سیاسـی ایـران زیـاد       5
در دسـت گـرفتن قـدرت     است و این به معناي برهم خوردن فوري روابط ایران و غرب و افـزایش احتمـال  

 «390باشد ها می توسط کمونیست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هحزب تودهواداران تظاهرات 

                                                           
389

 .249؛ ورقا،ص73. مقایسه کنید با روایت عموئی، ص716امیر خسروي، ص ـ  
390

- Dulles to Henderson, March 2, 1953, telegram 2266-788.00/3-253 
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 مذاکرات و مقدّمات
 سرنگونی دولت مصدّق

 
 :1331اردیبهشت27،مستشارسفارت انگلیس و سرپرست فعالیّت هاي ضدمصدّقی،در391«زینر»به گزارش

 
ها برای اقدام شتابزده )جهت برکناری مصدّق( مقاومت و ايستادگی کرده،  برابر فشار انگلیسیشاه از اينکه در » -

 .392«به خود می بالید

 تأکیدمی کند:-1331مرداد6بتاریخ-)کاردارسفارت انگلیس درایران(نیزدرگزارش خود393«میدلتون»
 
 394«شد یها ديده م داری نسبت به انگلیسی اعتمادی ريشه در وجود شاه نفرت و بی» -

 با کودتا، به هندرسون گفته بود: مجدّد ضمن مخالفتنیزشاه (32اردیبهشت  24در یک سال بعد)
در آیندة نه چندان دور  از راه قانونیاعتبار خواهد ساخت... و برکنار کردن مصدق  گذشت زمان، مصدّق را بی» -

 «.عملی خواهد شد

ادامـة   وانجـام رفرانـدوم،  32مـرداد   12ـ تا   داشت صدّقاز برخی اقدامات م که هاي شاه ـ با همة نارضایتی  
داد و اساسـاً خواهـان    تـرجیح مـی   مانندسرلشـکرزاهدي  حکومت مصدّق را بر انتخاب یا انتصاب شخصـی 

 برکناري مصدّق از طریق پارلمان یا به شیوة قانونی بود.
شـکاف و انشـعاب در میـان    ، تغییرات عمیق در پشـتیبانی از مصـدّق و   32مرداد  28-25چند ماه پیش از  

رهبران جبهة ملّی باعث شده بود تا برخی از سران اصلی جبهـة مّلـی بتـدریج بـه صـٍا مخالفـان مصـّدق        
، 32مرداد  18زاده )از نخستین پیشگامان و بنیانگذاران جبهة ملّی( در  بپیوندند بطوري که عبدالحسین حائري

 .395دکررا به پایمال کردن اعالمیة حقوق بشر متهم به دبیر کل سازمان ملل، دکتر مصدّق  اي در نامه

                                                           
391

- Zaehner 
 :گزارش زینر بهنگاه کنیدـ 392

FO 248 EP 1531,May 17, 1952  
 

393
 - Middelton 

 :میدلتون به ایدنگزارش  بهنگاه کنیدـ  394
FO 371 EP 98602,July 28,1952  

به اتهـام ایـراد شـکنجه و آزار بـدنی زنـدانیان و پایمـال کـردن         1332خرداد  10آقاي دکتر محمـّد مصدّق در تاریخ »... ـ  395

ار گرفته و براي جوابگوئی به مجلس فـرا خوانـده شـد، ولـی نـامبرده )مصـدّق( چـون        اعالمیة حقوق بشر، مورد استیضاح قر

احساس نمود که در مجلس شوراي ملّی فاقد اکبریت است، برخالف قانون اساسی ایـران از حضـور در مجلـس اسـتنکاف و     

کس باقی نگذاشـته و مخـالفین    هیچگونه آزادي عقیده و عمل براي هیچاعالم داشت که پارلمان را منحل خواهد نمود... ]او[ 

بـا کمـک حـزب     خود را دستگیر و زندانی نموده و مطبوعات آزاد را توقیا کرده است و در سایة قدرت پلیسـی و نظـامی،   
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تظاهرات عظیم حزب توده  .نمائی حزب توده بود فروریزي نیروهاي جبهة ملّی، فرصت مناسبی براي قدرت
ترین سازمان سیاسی ایران نشـان   ترین و گُسترده ترین، متشکّل تیر، این حزب را به مبابة قوي 30در سالگرد 
 داده بود.

هاي دولت انگلیس ـ هنوز معتقد به حمایت از مصدّق بود بطـوري کـه     اورـ در تقابل با سیاستدولت آیزنه
آیزنهاور در آغاز زمامداري خود تصمیم داشت تا با اعطاي یک وام یکصدمیلیون دالري به مصـدّق، دولـت   

هـا در   ها و تفرقـه  وي را از بحران و سقوط، رهائی بخشد، امّا ردّ آخرین پیشنهاد آمریکا و انگلیس، انشعاب
هاي روزافزون حزب توده و مماشات دکتر مصـدّق بـا ایـن     نمائی بین نیروهاي جبهة ملّی و خصوصاً قدرت

، سرانجام بـه  «وحشت سرخ بر ايران»حزب غیرقانونی، باعث گردید تا دولت آمریکا در هراس از استیالي 
 وجـّه قرار دهد.را مورد ت« عملیـّات چکمه»مواضع دولت انگلیس نزدیک شود و 

مصـدّق درصددسـرنگونی دولـت وي    دکترهرچندکه برطبق بسیاري منابع،دولت انگلـیس ازآغاززمامـداري   
 1953تـا ژوئیـة    علیه دولت مصدّق،معتقداسـت کـه  «عملیـّات چکمه»هاوس، طـّراح انگلیسی  دووُ بوده،امّا،
رنگونی دولـت مصـدّق دچـار شـک و     ( نه تنها دولت آمریکا بلکه دولت انگلیس نیز براي سـ 1332)تیرماه 

، وزیر خارجة انگلیس، چرچیل بعنـوان مسـئول و نـاظر طـرح،     396تردید بود تا اینکه با بیماري آنتونی ایدن
انگلـیس در  »: ووُد هـاوس درعـین حـال تأکیـدمی کندکـه      .397را صادر کـرد « عملیـّات چکمه»دستور آغاز 

 398«.داشتچندانی نمرداد نقش  28حوادث مربوط به 

، وزیر خارجـة جدیـد   399فوستر دالس با جان ،مذاکرات متعدّد بین هیأت انگلیسی به ریاست وودهاوسدر  
 ها مبنـی بـر   ، رئیس جدید سازمان سیا، سرانجام دولت آمریکا نظرّ انگلیسی400آمریکا، و برادرش، آلن دالس
،در واقـع،  «هعملیـّات چکمـ »بجاي «ت.پ. آژاکس»تصویب طرح  بارا پذیرفت و خطر استیالی حزب توده

دولت انگلیس را در حاشیة این عملیات قرار داد. با اینحال ـ چنانکه گفتیم ـ اجراي طرح آمریکا و انگلیس   
 مخالفت شاه با کودتا!با یک مشکل اساسی روبرو بود: 

با  32مرداد  28و درست یک ماه پیش از  1953ژوئیه  1332/19تیرماه  28با توجـّه به اینکه روزولت در 
از طریق مرز عراق وارد ایران شده بود و به زبان فارسی آشنائی نداشت و جامعة ایران را ،نامة جعلی گذر
اوّلین تجربة سازمان نوپاي سیا در یک کشور « ت. پ. آژاکس»شناخت و با توجـّه به اینکه عملیـّات  نمی

ـ  ایـم کـه   نشـان داده « ت. پ. آژاکس»خارجی بود، ما، در نقد طرح عملیـّات  ن طـرح، بیشـتر بـه یـک     ای

                                                                                                                                                                                     

ر    کمونیست ایران )توده( اقدام به رفراندوم عجیبی نموده و کیسه هاي رأي را مانند کشورهاي دیکتاتوري دیگر، به نفع خـود پـم

ون قصد دارد به اتّکاي این عمل خالف قانون اساسی ایران، یک رژیم خشن دیکتـاتوري کمونیسـتی را بـر ملّـت     ساخته و اکن

 1332مرداد  18روزنامة اطّالعات، « پرست ایران، مسلّط سازد... وطن
396

 - Eden, Anthony 
397

 - Woodhouse, C.M.: Something Ventured, London, 1982, pp105- 135125خصوصاً صفحة 

 مقایسه کنیدباگزارش سام فال)کارشناس مسائل ایران درسفارت انگلیس درتهران(:    
FO 248 EP 91463,May  24,1952 

2-Woodhouse, pp. 125-126 

                                                 
399

 - Dulles, John Foster 
400

 - Dulles, Allen 
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و بهمین  لوحانه و خیالپردازانه شبیه بوده تا به یک طرح واقعی نظامی ماجراجوئی سیاسی و عملیـّات ساده
در آغاز عملیـّات، معلوم شد که همه چیز با اشـکال برخـورد کـرده    »دلیل، بقول طـّراحان عملیـّات:

  401«.است
بست روبرو  طرح کودتا، عمالً طرح آمریکا و انگلیس را با بـُناز این گذشته، مخالفت آشکار و پایدار شاه با 

آبراهامیان،سـپهرذبیح،متینی،میالنی،ري  عظیمـی،   ،گازیوروسکی،موحــّد  ساخته بـود بطـوري کـه بـه قـول     
جدّی در اجرای طرح کودتا علیـه مصـدّق انجـام     شاه تا آخرين لحظه، اقدامی»و دیگران: تکیه،نهاوندي

 جلب موافقت وي براي-و کرمیت روزولت با شاه  402ت خصوصی ژنرال شوارتسکاو حتّی مالقا «نــداد
اوت( به صراحت از ایـران   14مرداد ) 12نتیجه ماند و نیز حتّی بعد از اینکه آیزنهاور در  بی -به انجام کودتا

تند مسئولین کودتا تصمیم گرف»:بطوري که 403سخن گفت، شاه هنوز بر تردید و دودلی خود چیره نگشته بود
تا کودتا را بدون موافقت شاه انجام دهند یا شاه را بطور غیرداوطلبانه با اقدام )کودتا( مرتبط کنند تا به همان 

  404«.برسند که شاه گویا در عملیات، مشارکتٍ فعّال داشته است اي نتیجه
 نویسد: به درستی ـ می موحـّد ـ

به باالترين درجه رسیده بود، با روی کـار آوردن   شاه، حتّی در آن ايـّام که تیرگی رواب  او و مصدّق»-
   405«.داد و حل مسئلــة نفت را به دستٍ مصدّق، ترجیح می نمود مخالفت می زاهدی از راه کودتای نظامی

 
 

                                                           
 Wilber, Overthrow, Appendix B, p. 10 ; Chapter 7, p. 44 ـ 401
402

 - Schwarzkopf, Norman 
 957، ص2ـ موحّد، ج403

404
 - Wilber, Appendix B, p. 10 

405
 ؛ مقایسه کنید با عظیمی:955، ص 2موحـّد، ج ـ  

Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, p.33. 
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 طرح کودتا

 
کشورهائی بـود کـه بـراي رهـائی      ، پشتیبان و حامی1950بعنوان یک کشور جوان و آزادیخواه ـ تا سال   آمریکا ـ 
ایران و انگلـیس )معـروف    1919کردند، بهمین جهت در جریان قرارداد  از چنگ استعمار انگلیس مبارزه میخود 

الدوله( آمریکا علیه دولت انگلیس، در کنار آزادیخواهان و ملیـّون ایران قرار گرفت. با آنکـه ایـن    به قرارداد وثوق
هاي ماهانة دولـت   احمد شاه از مزایا و مقـّرري قرارداد ننگین توسط احمدشاه قاجار تأئید و امضاء شد و شخصّ

شـاه  »و  «آن پادشـاه جوانبخـت  » مصدّق ضمن ستایش از احمدشـاه ـ بعنـوان    ، امّا406انگلیس برخوردار گردید
موجبـات خلـع او را از    1919دانست مخالفت بـا قـرارداد    معتقد بود که: سلطان احمد با آنکه می ـ «پرست ايران

تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت و موجبات خلـع خـود از سـلطنت را    »، با اینحال سازد سلطنت فراهم می
 .407«فراهم آورد

در این زمان دولت آمریکا بهترین دوست ایران و کشور آمریکا، مهـد آزادي و قبلـه   بطوریکه گفته ایم،
یـران )از مصـدّق و   اکبر رهبران سیاسی ا،رفت و از این رو گاه دموکراسی براي ملیـّون ایران بشمار می

 اي نزدیـک داشـتند و گـاه    تا بقائی و عالء و زاهدي و مکــّی و...( بـا سـفارت آمریکـا رابطـه       فاطمی
 گذاشتند. حتّی مذاکرات خصوصی خویش را با سفیر آمریکا در میان می

نـار  ان آمریکـا در ک مـرد آمریکادر طول اختالفات نفتـی بـین ایـران و انگلـیس، عمـوم دولت      یبا چنان روابط
مانند يـك بـرادر   »گی )وزیر امور خارجة آمریکا( بقول دکتر مصدّق:  هاي مردم ایران بودند و مک خواست
 ساعت مذاکره با مصدّق، کوشید تا نسبت به استیفاي حقوق حقّة ایران اقدام کند. 80در  «صمیمی

میلیـون   23دالر بـه بـیش از    هزار 500هاي مالی آمریکا به ایران از  ، کمک مصدّقدکتر  حکومت در طول دوران
بـراي اجـراي   »رئیس ادارة اصـل چهـار در ایـران گفتـه بـود کـه:        409حتّی ویلیام وارن، 408بود دالر افزایش یافته

 27، لـذا در طـول حکومـت    410«میلیون دالر در ایران به مصرف خواهد رسید 50هاي اصالحی و عمرانی،  برنامه
ــر   ــدّق، اگـــــــــــــــــــ ــر مصـــــــــــــــــــ ــة دکتـــــــــــــــــــ  ماهـــــــــــــــــــ

 مشکالت مالی وبود چه بسا که دولت مصدّق در برابر ا نمیهاي مالی آمریک کمک
 
 
 
 

                                                           

 
 2االسالمی: سیماي احمدشاه قاجـار،   رزشمند محمد جواد شیخو موضع احمدشاه، نگاه کنید به کتاب ا 1919دربارة قرارداد ـ 406

 .422-408، صص 2و...؛ متینی، پیوست شمارة  227-219و  214-207، 31-30، 28-23جلد، خصوصاً صفحات
 
  .570و  237؛ همچنین نگاه کنید به: فرمانفرمائیان، صص30، ص 1استوان، ج  کی ؛257و 234، 113-112مصدّق،صصـ407
؛ امینی، علیرضا ، تـاریخ روابـط خـارجی ایـران در دوران     267؛ کاتم، ص177د به: پهلوي، محمـّد رضا شاه، صـ نگاه کنی408

 68؛ همراز، ویدا، بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن در ایران، ص151پهلوي، ص
409

- Warne, William 
   1332تیرماه  18ـ اطالعات، 410
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 میلیون دالر افزايش يـافته بود. 23هزار دالر به  500های آمريکا به ايران، از  درطول دوران حکومت مصدّق، کمك
 

 سقوط کرده بود. 32مرداد  28ها پیش از  هاي مردم، مدّت نارضایتی
 1332/4فـروردین   15کمک مالی مصدّق از سوي دولـت آمریکـا ردّ شـده بـود)    در حالیکه آخرین تقاضاي 

 ـ از هندرسون پرسید:بانگرانی وناتوانی (، مصدّق ـ 1953آوریل 
 411«پس به عقیدة شما من چه بايد بکنم؟»-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هندرسون، سفیر آمريکا در ايران

 

                                                           
411

 - Henderson to the Department of State, April 4, 1953, telegram 888.10/4-453 
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 وکوشا ازنفوذشوروي درایران،بسیار جدّيهرچندکه دولت ترومن در مبارزه با کمونیسم وجلوگیري 

(آیزنهاور در مبارزات انتخاباتی 1952درانتخابات سی وچهارمین رئیس جمهوري آمریکا)نوامبر،امّا،412بود

استراتژیک ایران درمنطقة خاورمیانه تأکیدبیشتري کردوسرسختانه تراز ترومن -خود براهمیّت سیاسی

آن کشور درکشورهاي خاورمیانه از نفوذ  وجلوگیريشوروي  مقابلة همه جانبه با کمونیسموّدموکرات،

راجزوشعارهاي اصلی خودقرارداده بود،لذاپیروزي وي درانتخابات،ارمغانی بزرگ براي دولت انگلستان 

سه هفته انبشمارمی رفت که ازسیاست آشتی جویانة دولت ترومن نسبت به مصدّق،ناراضی بود.براین اساس،

زنهاور،یک هیأت انگلیسی در سفر به واشنگتن و مالقات و مذاکره با پس از آغاز زمامداري آی

رئیس جدید سازمان  414وزیر امور خارجة جدید آمریکا، و برادرش، آلن دالس 413فوستر دالس جان

سیا، کوشید تا دولت آمریکا را به خطر ادامة حکومت مصدّق و سلطة حزب توده بر ایران، متقاعد 

داشتندآنچنانکه هاي دیگري براي حفظ مصدّق  ایدهقبالً،-حتّی دالسو -آیزنهاور  ،درحالیکهدکن

 گفت: با مشاوران خودچنین می 1331اسفند 13در آیزنهاور

داشتم، يکصد میلیون دالر آن را همین اآلن به  اگر من پانصد میلیون دالر برای هزينة سـّری در اختیار می» -

 415«کردم ايران )مصدّق( پرداخت می

احتمال هاي مالی فوري، به  اي به آیزنهاور، ضمن تقاضاي کمک ، دکتر مصدّق در نامة محرمانه1332اد در اوایل خرد
مصدّق پاسخی نداد  محرمانة ـ در صورت عدم کمک مالی آمریکا ـ اشاره نمود. آیزنهاور به نامة   ها سلطة کمونیست

( درخواسـت کمـک مصـدّق را    32تیرماه  8/ 53ژوئن  29و پس از یک ماه تأخیر، در پاسخی غیردوستانه )به تاریخ 
اي میـان   . متن پاسخ آیزنهاور از صداي آمریکا پخش شد و در داخل ایران انعکاس مأیوس کننـده 416صریحاً رد کرد

 .418خواندند«شرم آور»برخی روزنامه هاي مخالا دولت نیزنامة مصدّق به آیزنهاور را.417هواداران مصدّق داشت
ها مخالفت کرده بود، در یـک تـالش دو    ومن با نخستین طرح کودتاي انگلیسیدولت آمریکا که در زمان تر

هـا را   ساله براي حل مسئلة نفت و پس از ناامید شدن قطعی از دولـت مصـدّق، دومـین پیشـنهاد انگلیسـی     

                                                           
 نگاه کنیدبه:ـ 412

Memorandum for Discussion, "Iran", ca. November 1952. President's Truman Papers  
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/iran/documents/index.php?documentid=6-

12&pagenumber=1&cid=43 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB126/iran521120.pdf 

 
413

 - John Foster Dulles 
414

 - Allen Dulles 
415

- Memorandum of Discussion at the 135th meeting of the National Security council,Washington , in Foreign 

relations of the United States, vol. X Iran, 1952-1954, n° 312, March 4, 1953, p. 698 
-755،صـص 2موحّد،ج ؛371-368،صصروحانی؛659-656براي متن نامة مصدّق وپاسخ آیزنهاورنگاه کنیدبه:فاتح،صصـ 416
758 
 283ـ کاتم، ص417
 100-99محمّدامینی؟(:دموکراسی ناقص،صص). مقایسه کنیدبانظر م.الا.جاوید1332تیرماه9روزنامة داد،ـ 418

https://www.google.fr/search?q=Memorandum+for+Discussion,+%22Iran%22,+ca.+November+1952.+President+Truman+Papers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3suXklezYAhWGblAKHZZ7B4IQBQgkKAA
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/iran/documents/index.php?documentid=6-12&pagenumber=1&cid=43
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/iran/documents/index.php?documentid=6-12&pagenumber=1&cid=43
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB126/iran521120.pdf
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و فقدان رهبري در سیاست انگلـیس، بسـته شـدن سـفارت      1953پذیرفت. بیماري چرچیل در سراسر سال 
دار طرح در برخورد  ن، کهولت و بیماري مصدّق و امکان مرگ او، باعث شد تا آمریکا میدانانگلیس در ایرا

 .شود« مسئلة ایران»با 
حـزب تــوده ازمــدّت هــا پـیش باعــث نگرانــی دولـت آمریکاشــده بودبطــوري کــه     هــاي قـدرت نمــائی  

ي ســفیر  طــی تلگرامــی ضــمن تأئیــدارزیابی هــا     1331اســفند11دالس)وزیرخارجــة جدیــدآمریکا( در الــن

 آمریکادرتهران،تأکیدکرده بود:

 
حذف  -فرضاً -کند. اگر شاه  هدف فوري حزب توده، حذف شاه است و بدین منظور با مصدّق همنوائی می» - 

شود، آنگاه، حزب توده یک بار دیگر تغییر موضع خواهد داد و در حذف مصدّق خواهد کوشید و بدنبال آن، فرصت 

419«یش خواهد یافتروي کار آمدن حزب توده افزا  

، 420«عملیــّات چکمـه  »ّ  ، بجاي طرح انگلیسـی 1332/ اواخر تیرماه 1953در اواسط ژوئیه  بااین نگرانی ها، 
را تصـویب کـرد و کرمیـت روزولـت را بـه فرمانـدهی عملیـات         TP-AJAXدولت آمریکا طرح عملیـّات 

سـون )سـفیر آمریکـا در ایـران(،     ، هندر(معاون وزیر امـور خارجـة آمریکـا   ) 421رودایب درشرایطی کهبرگزید
، ریچـارد  (رئـیس پایگـاه سـازمان سـیا در ایـران     ) 423، راجر گویران(معاون هندرسون در ایران) 422ماتیسون
با کودتـا علیـه   ،ازآغاز،و چند تن دیگر از متخصّصان امور ایران در سازمان سـیا )کارشناس مسائل ایران(کاتم

عملیـّات  فرماندة. روزولت )424نظرخویش را تغییردادند یج،برخی ازآنان،بتدر هرچندکهمصدّق مخالا بودند
اعتـراف  « حداقلّ سه مقام ارشد وزارت خارجه با کودتـا مخـالا بودنـد   »سازمان سیا( ضمن تأکید بر اینکه 

 :کند می
کردند يا شهامت سخن گفتن داشتند، با آن برنامه  تقريباً نصف افراد حاضر در جلسه اگر احساس آزادی می» -

 425«کردند تا[ مخالفت می]کود

 

تظـاهرات حـزب تـوده در     د.هاي حزب توده نبو نمائی رابطه با قدرت بی TP-AJAXتصویب شتابزدة طرح 
هـاي   تیر، عظمت و توانمندي این حزب را آشکار ساخت. سفارت آمریکا در تهران نگرانـی  30سالگرد قیام 

ژوئیـه   28الن دالس،در کنفرانس مطبوعاتی و سپس  426عمیق خود را از قدرت و توان حزب توده ابراز کرد
 ( اظهار داشت:32مرداد  6) 1953
هاي حزب غیرقانونی کمونیست ]توده[ که  تحـّوالت اخیر در ایران و خصوصاً گسترش روزافزون فعالیـّت»-

شود، موجب نگرانی ما گردیده است. این رویدادها، دادن کمـک   رسد از سوي دولت ایران تحمّل می بنظر می

                                                           
419

- The Secretary of State to the Embassy in Iran,March 2,1953,Telegram   788.00/3-253      
420

 - Operation Boot 
421

 - Byroade 
422

 - Mattison 
423

 - Roger Goiran 
 371و  253، 251، 191ـ مصدّق و کودتا، صص 424

425
 - Countercoup, pp. 18-19 

426
- Mattison to the Department of State, July 22, 1953, telegram 142-788,00/7-2453 ; July 24, 1953, telegram 

56-788,00/7-2453 ; July 25, 1953, telegram 163-788,000/7-2553 
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کنـد، دشـوارتر    ها را تحمل می به ایران را براي ایاالت متحده تا هنگامی که دولت آن کشور این گونه فعالیـّت
 427«سازد. می

 نیوزاین نظرات در نشریـّات معتبر آمریکابازتاب یافت بطوري که 
 ( نوشت:32مرداد  18) 1953اوت  9در شمارة  ویک
ام تیر ـ کـه    کند. تظاهرات منظّم افراد این حزب در روز سی یحزب توده به تدریج موقعیـّت خاصی پیدا م»-

ها از تظاهرکننـدگان طرفـدار دولـت ]جبهـة ملّـی[       هزار نفر شرکت کردند ـ و شمارة آن  50تا  35در آن بین 
دهنـد کـه ممکـن اسـت      باشد. این حوادث نشان مـی  ها در ایران می بیشتر بود، نشانة قـّوت گرفتن کمونیست

ها را در ادارة امور دولتی شرکت دهـد و یـا در مقابـل     وزیر ایران، به زودي یا کمونیست نخست دکتر مصدّق،
باشـد...   هاي حزب توده از بین بردن نفوذ غرب در این کشور مـی  ها با شکست مواجه شود. یکی از هدف آن

د کـه  فشار روزافزون این حزب و مخالفت مـداوم بـا بـه رسمیــّت شـناختن آن، ممکـن اسـت سـبب شـو         
 .428«ها در ایران به زور متوسل شوند و در این صورت اغتشاش بروز خواهد کرد کمونیست

 خلیل ملکی نیز در بارة عظمت و قدرت تظاهرات حزب توده به کریم سنجابی گفته بود:
 خواهـد بـا   ها امروز آبروی ما را بردند، اين آقای مصدّق می ای آقا! ديگر چه برای ما باقی مانده؟ توده»ـ 

 429«ما چه کار کند؟
عدة »کند کـه   مهندس حسیبی در مقایسة میتینگ صبح جبهة ملی با تظاهرات هواداران حزب توده، تأکید می

 .430«در میدان بهارستان از هر میتینگ دو سال قبل خودمان کمتر بود]هواداران جبهة ملی[  موجود

 :ذبیحبه روایت سپهر

هاي پوششی در این  ن نفر از اعضاء و هواداران حزب مخفی و سازما 50000ترین اطالعات موجود  بر طبق مؤثق» -

در رفراندم  کردند، بینی می ها که جدائی بیشتر نخست وزیر از رژیم را پیش تظاهرات شرکت کردند، این سازمان

 431«( شرکت کردند1332)مرداد  1953مربوط به انحالل مجلس هفدهم ]نیز[ در اوایل اوت 

کنندگان در میتینگ حزب توده را  رد( تعداد شرکتبُ همان زمان در تهران بسر می ریچارد کاتم )که در
برابر بیش از جمعیـّتی که در میتینگ صـبح جبهـة    10تا  5یعنی »هزار نفر ذکر کرده  100تا  50بین 

 .432«ملّی شرکت کرده بودند
. حسـین  433«ده شده بـود آما [1332]تیر 30مرداد در  28خمیرماية حرکت »به عقیدة غالمحسین صدیقی: 

. سـنجابی نیـز تأکیـد    434دانـد  مـی « مرداد 28ساز  زمینه»تیر را  30مکّی نیز تظاهرات حزب توده در سالگرد 
                                                           
427

- Foreign relations, vol X, n° 339, p. 740 
 663ـ فاتح، ص428
 (12)نوار  2؛ تاریخ شفاهی هاروارد، ص138ـ سنجابی، ص429
 992، ص2ـ موحـّد، ج 430

 .314تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ص  ـ431

 ه استهزار نفر ذکر کرد 50تا  40( این رقم را 569؛ امیرخسروي )ص 283ـ کاتم، ص 432

  301ص؛نجاتی،1358مرداد  28، 19ـ گفتگو با احمد انواري، روزنامة پرخاش، شمارة 433
 149-137ـ مکّی، صص 434
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بـر  .435«هـاي خـارجی را بوجـود آورد    وحشـت سیاسـت  »تیـر   30کنـد کـه حـزب تـوده بـا تظـاهرات        می
 هـا در ایـران   ت رسیدن کمونیسـت احتمال به قدر»مصدّق درشخص ّهاي  تلقیناگر هاي حزب توده، نمائی قدرت

بـه زبـان   )بـاکو  رادیـو  رادیـو مسـکو و   «ّسـرود صـل   » پخـش  ونیـز «درصورت عـدم کمـک مـالی آمریکـا    
،صــدورحداقل چهـل ویــزاي محرمانـه بــراي اعضـاي حــزب تـوده بــراي شــرکت     رادیوي ایران(ازفارسـی 

در صـدر   «سیالیستیسو شوروي اتحادجماهیر»قراردادن خبرهايو 436درکنگرةجوانان کمونیست دربخارست
هـاي مقامـات    مصدّق به شوروي را نیز اضافه کنیم،آنگاه نگرانـی  دولتبیشتر ینزدیکسیاست و این رادیو  اخبار

                  .آمریکائی را قابل درك خواهیم یافت

مرداد گفت که:  17وزیر شوروي( در  )نخست 437،مالنکا1332تیر 30 عظیم حزب توده درپس از تظاهرات   

سفیر »و متعاقب این سخنرانی، « نگرد شوروي به تحوالت اخیر در مناسبات ایران و شوروي با اهمیـّت می»

سفیر »بود. انتخاب او بعنوان  438آناتول الورنتیا« العاده سفیر فوق»وارد تهران شد. این « العاده شوروی فوق

هاي ارتش سرخ به چکسلواکی  گام حملة تانکبهن« الورنتیا»توانست بسیار پمرمعنا باشد چرا که  می« العاده فوق

آمدگوئی، فرزند خود )دکتر  (، در پراگ داراي مقامی مهـّم و حسّاس بود. مصدّق براي خوش1948/1327)

غالمحسین مصدّق( را با دسته گل به استقبال سفیر جدید شوروي فرستاد.صدیقی )وزیر کشور دولت مصدّق( 

ها را از  آمريکائی»داند که  می« يك اشتباه ديگر»مناسبات ایران و شوروي را این تغییر و تحـّوالت شتابزده در 

 به روایت یک شاهد دیگر: 439.«ها در ايران به هراس انداخته بود خطر روزافزون نفوذ کمونیست

و  ها، آمریکا را متقاعد کرد که مصدّق، کنترل اوضاع را از دست داده است اي تظاهرات گستردة کمونیستی توده» -

  440«ها آمادة تسلّط بر ایران هستند شوروي

 -درانتخابـات  دورة هفـدهم  -و شهرستان هـا   برخی حوزه هاي تهرانر د« آرای سنگین حزب توده»این گذشته،از
 می توانست برنگرانی هاي دولت آمریکانیزبیفزاید.ضمن ایجادنگرانی براي یاران مصدّق 

 
 

                                                           
 (12)نوار شمارة  3ـ سنجابی، تاریخ شفاهی هاروارد، ص 435
:نگاه کنیدبه-2  

Mattison to the Departmen of State, August 12, 1953, telegram  

788,00/8-1253 

 
437

 - Malinkof 
438

 - Laverntiev, Anatol 
 534ـ نجاتی، ص439
 349ـ فرمانفرمائیان، ص440
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 طرح کودتا؟ يا طرح کودکانه؟
 

( و سـپس  1949هـا در چـین )   هاي کمونیست (، پیروزي1948ها در چکسلواکی ) فوریه  کودتاي کمونیست
تقویت کرد که دولت مسکو نه تنها از طریـق   ( این نگرانی را در میان سیاستمداران آمریکا1950جنگ کُره )

هـاي داخلـی و نفـوذ در     ها، احـزاب و سـازمان   هاي محلّی، ایجاد جمعیـّت ق بسترسازيجنگ، بلکه از طری
 خیز خاورمیانه ادامه دهد. تواند به توسعة نفوذ خود و سرانجام، تسلّط بر کشورهاي نفت ها، می دولت

لیغات در عملیات خرابکارانه و تبه اي هنوز کارائی و تجرب C.I.A نوپاي سازمان 1950-1953 هاي در سال
ضدکمونیستی نداشت، امّا جنگ کُره و تحـّوالت جاري در ایران و هشـدار روزافـزون مـأموران آمریکـائی     

در یـک   1952باعث گردید تـا تـرومنّ دمـوکرات در سـال     « خطر استیالی وحشت سرخ بر ايران» دربارة
 خود قرار دهد.  اي ههاي منطق را در سرلوحة سیاست «اقدام به جنگ به خاطر ايران»تجدید نظر آشکار، 

باتوجه به اخراج کارشناسان ومأموران  انگلیسی وتعطیل سفارت وکنسولگري هاي آن کشور    

(،آمریکاوخصوصا1331ًمهرماه24درایران) الزم براي انجام کودتادرایران سازمان نوپاي  سیا، فاقدنیرو وتوان  

/ 1951مارس 28یس سازمان سیا(درتاریخ .الن دالس)معاون سازمان سیا(درگزارشی به بیدل اسمیت)رئبود

441ازاین محدویت هاو دشواري هاي سازمان سیا درایران سخن گفت1330فروردین7  

تأکید می کردند:« عملیّات درایران»ةمسئوالن سازمان سیا دربار 1331مهرماه1951/16اکتبر9در   

                                                           
 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d11ـ 441
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ه تنها با استفاده از روش دیپلماتیک حل و فصل بحرانی ک تواند بر بحران سیاسی فوري در ایران تأثیر بگذارد، سیا نمی»-

به  هشدار به تنها، معطوف حزب کمونیست توده بوده. این مأموریت،  هاي شود. مأموریت اصلی ما مقابله با فعالیت می

442«.است بوده کمونیسم خطرات از  مقامات ایرانی   

ـ  28چندماه قبل از ات خـود بـراي انجـام کودتـا درایـران  یـادمی       مرادنیز مقامات آمریکائی ازبی کفایتی وعـدم امکان
 443کردند

گـزارش   ،سندمهمی که از طرح کودتا براي سرنگونی دولت دکتر مصدّق در دسـت اسـت  بااین مقدمه،بایدگفت که 
صفحه در روزنامة نیویورك تـایمز   80. گزارش ویلبر ابتداء در 444باشد کودتا( می پروژة یکی ازطرّاحان اصلیویلبر )
446صفحه ـ انتشار یافـت   169و سپس متن کامل آن ـ در   445( منتشر شد2000ژوئن  18آوریل و  16)

و بـه عنـوان    
، مورد توجـّه عموم پژوهشگران قرار گرفت. ویلبر به تاریخ، زبان و ادبیات فارسی آشـنائی کامـل   «سند بسیار مهـّم»

دورة ایلخانیان و تاریخ معاصـر ایـران تـألیا    هاي ایران و آثار و ابنیة تاریخی ایران در  هائی دربارة باغ داشت و کتاب
 ، مسئول امور تبلیغاتی عملیـّات بود.«ت. پ. آژاکس»کرده بود. او در طرح 

روند تهیة طرح و تدارك عملیـّات براي سرنگونی دولت مصدّق، ناامیدي مطلق عوامل سـازمان   ویلبرگزارش 
ترس از کمونیسـم  »ند و علّت اصلی طرح عملیـّات راک سیا در تهران و تصمیم به توقّا عملیـّات را بازگو می

خاطراتش را در بارة مأموریــّت خـویش در ایـران منتشـر      ،بعدها،داند. ویلبر می« و سملطة حزب توده بر ایران
 .447کرد

هـاي   بینـی  و عدم پیش« ت. پ .آژاکس»با وجود لحن محتاطانة ویلبر، گزارش او شتابزدگی در تنظیم طرحّ 
 سازد: ات اساسی عملیـّات را آشکار میالزم در تدارک

 23=  1953مه  30تا  1953مه  13)از  روز 17به مدت فقط  شر داربی او، انگلیسی همکار و ویلبر: اینکه ـ
 .448( بر روي طرح، مطالعه و کار کردند1332خرداد  9اردیبهشت تا 

و  نداشت در ايران عامل نظامیهیچ ، «ت. پ. آژاکـس »کمک به طرح  اینکه سازمان سیا در آن زمان براي ـ
شـرکت    سرهنگ بازنشسته، عباس فرزانگان )افسر سابق مخابرات( نیز پیش از آن در هیچ عملیـّات نظـامی 

 .449دانست در مورد وقايع پیش رو، هیچ چیز نمینکرده بود و 
 .450نهايت فاقد آمادگی بود بیـ اینکه سازمان سیا براي این نوع طرح عملیـّاتی، 

بود و هیچ یک از افسران مذکور  سرلشکر زاهدي، فاقد هرگونه طرح دقیق یا سازمان و نفرات نظامیاینکه  ـ

                                                           
 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d48ـ 442

 -https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951ـ 443

54Iran/d170 
444

- Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran (November 1952-August 1953). Central Intelligence 

Agency, March 1954 

3-   htttp://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iranـcia iـndex.html   
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 .451«شد روی سرلشکر زاهدی حساب کرد نمی»شناخت و لذا  در طرح را نمی
 .452مرداد، در يك خانة امـن، مخفی بوده 28بعد از ههر روز  5/4تا ساعت اینکه سرلشکر زاهدي  ـ
در سراسر مذاکرات، شـاه   ـ  دانست شاه راکانون محوري عملیـّات می که هاي طرح ـ  بینی اینکه برخالف پیش ـ

 .453ضرورت یافت« امان بر شاه فشار بی»خودداري کرد بطوري که  کودتااز همکاري با طـّراحان 
 آیـت اهلل بروجـردي و مانندآیت اهلل هاي طرح، هیچ یک ازعلماي معروف مذهبی ) بینی اینکه برخالف پیش ـ

 .454هاي طـّراحان عملیـّات، پاسخ مببت ندادند کاشانی( به درخواست
  .455 «همه چیز به اّشکال برخورد کرده است»، معلوم شد که در آغاز عملیـّاتاینکه  ـ

( غیـر  MI6اینکه با توجـّه به قطع کامل روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس، سازمان اطالعاتی انگلیس ) ـ
علی جاللـی و فــّرخ کیـوانی( فاقـد      ،برادران رشیدیان و دو خبرنگار روزنامة اطالعاتتَن ) چهارـ پنجاز 

 نفرات، امکانات و اطالعات الزم در ایران بود.

بودنـد کـه    ماشین نويس 2مأمور و  2فق  اینکه تعداد مأموران در مقـّر فرماندهی عملیـّات )نیکوزیا(  ـ
ارتبـاط مرکـز فرمانـدهی عملیــّات )نیکوزیـا( بـا تهـران، بـا         نمود و  انگیز می در نگاه اول، بسیار شگفت
 456.تأخیرهاي فراوان همراه بود

ــه ســتاد  ــیاررقّت »ســازمان ســیاعملیّاتی اینکــه طــرح ســرهنگ حســن اخوي)مغزمتفکرکودتاچیان(ب بس
يـك حـرف مُزخـرف بـیش     »بودوسخنان او،مبنی برفتح دوساعتة اهداف نظامی درتهران،«انگیزوناکافی

طرح سازمان سیا، بیشتر به يك طرح کودکانه شبیه بود تا بـه  دهند که  همه و همه نشان می...  457«نبود
 .بود مُسلّم، و بهمین جهت، شکست آن محتوم و کودتا دقیق يك طرح

)که درطرح کودتاپیش بینـی  مجلس توسط مصدّق با توجـّه به انحاللو باآگاهی از این موانع و مشکالت
توسط شاه،جایگزین طرح اولیّه گردیـده   مصدّق عزل صدورفرمانمبنی برم،طرح موازی دونشده بود(،آیا

 بود؟ 
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 امخالفت شاه با کودت
 

سـازان و مبتکـران    از آغاز پیدایش فکر کودتا علیه دولت مصدّق، مخالفت آشکار شاه بـا ایـن فکـر، برنامـه    
کـه ازآغاز،شـاه،معتقدبودکه   چراطرح کودتا را با مشکل فراوان روبرو سـاخته بود  وسپس آمریکائی انگلیسی

 28یـک سـال قبـل از    .458«توسط آنانی کـه اورا سـر ّکـارآورده اند،برکنارشـود    »مصدّق بایدتوسط مجلس یا
در گزارش  نیزو میدلتون )کاردار سفارت انگلیس در ایران()سفیر وقت آمریکا در ایران(، هندرسون32مرداد

، زیرا ممکـن اسـت در   ون اطاّلع شاه صورت گیردطرح کودتا بايد بد»مشترك خود تأکید کرده بودند که 
 .459«آخرین لحظه، شاه، کار را خراب کند

نیز موافقت و همکاري شاه، محـور اساسـی عملیــّات علیـه دولـت      « ت . پ. آژاکس»بر اساس طرح 
 افزايش فشار»مخالفت پایدار شاه، طـّراحان عملیـّات در سازمان سیا کوشیدند تا با  مصدّق بود، امّا با

هاي متعدّد هندرسون شواهد  . گزارش460موافقت و همکاري وي را با طرح کودتا بدست آورند« بر شاه
 هاي  گویائی هستند در مخالفت
 :461کنیم را مرور می  آنهائی از  پایدار شاه با کودتا که نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 :در تهران( مستشارسفارت انگلیس و سرپرست فعالیّت هاي ضدمصدّقی)زینرنگاه کنیدبه گزارش  -460

FO 248 EP 1531,May 15, 1952 
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              1 
 [1331اسفند4] 1953یست وسوم فوريه ،ب2356شمارة پیام:
 از:تهران به:

 وزيرامورخارجه 
 کامالً سرّی

 شب9ساعت 

             ......... 
ترديدهای من دربارة تمايل شاه درحمايت نمودن ازهرشخصیّت توانای ديگری به عنوان جانشین -2

ــدقرارگرفت   ــل اطمینانی،موردتائی ــامالً قاب ــع ک ــدّق،بااطالع ازمنب ــدین ممص ــت ،ب ــه اواخروق عناک
دیروز،هنوزشاه درموردزاهدي  نظرمخالا اعالم نموده بودومی کوشیدتاراهی بـراي رسـاندن پیـام بـه     

 سفیر]اللهیار[صالح بیابدوازوي بپرسدکه آیامایل به پذیرش سمت نخست وزیري می باشد؟
 462رسوندامضاء:هن

 
               2 
 [1331اسفند15]1953،ششم مارس 3576شمارة پیام:
 از:تهران به:

 وزيرامورخارجه 
 کامالً سرّی،فوری

 بعدازههر5ساعت 

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

براي مامشکل است که باورکنیم شاه،واقعاً،داراي شجاعت وارادة مشارکت درحرکتی باشدکه باتوسل  -3
رد.بی تردیدشاه ازاینکه کودتاي به زوریاباتدابیرمسالمت آمیز،موجبات برکناري دولت مصدّق رافراهم آوُ

چنانچه فرصت بیابداحتماالًسعی می کنـدتاآن را  نظامی بنام وي صورت گیرد،وحشت زده می شـودو 
 منع کند.

 
 463امضاء:هندرسون
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- Henderson to the Department of State, March 6, 1953, telegram 788,00/3-653 
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 [1331اسفند ماه  29] 1953، بیستم مارس 3771شمارة پیام: 
 خارجه  اموراز: تهران به: وزير

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

دارد. عالء تردید دارد  اي ها، شاه ایستادگی منفعالنه گوید که با وجود همة توصیه ـ ...عالء )وزیر دربار( می 2
حتّی اگر مصدق علناً شاه را بر کرسی ترغیب کرد  فعـّال بر ضد مصدّق  ردّ اقدامیشاه را به کاربُ که بتوان

 اتهام بنشاند.
................................. 

 ...نمايد که شاه تقاضای استعفای مصدّق را بکند بعید میبنظر ما  ـ6
 464امضاء: هندرسون
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 [، ساعت يك بعد از ههر1332فروردين  11] 1953مارس  31، تهران، 3853شمارة پیام: 
..................................... 

ي تماس گرفته و اصرار داشـتند تـا او بـه    گوید که در هفتة گذشته گروهی از سیاستمداران با و عالء می ـ3
شاه بگوید که تعلّل بیشتر در اقدام علیه مصدّق ممکن است براي نجات ایران بسیار دیـر باشـد. بـه عقیـدة     

تواند جانشین مصـدّق باشـد، تیمسـار زاهـدي اسـت.       عالء: اکبر این افراد معتقد بودند که تنها فردي که می
کاران  زاده، بقائی و برادران ذوالفقاري و سایر محافظه انند کاشانی، حائريزاهدي از حمایت رهبران سیاسی م

و ارتش برخوردار است. مکـّی نیز ممکن است که از او پشتیبانی نماید... عالء به زاهدي گفته بـود کـه وي   
برخالف قانون اساسی انجام دهد. شاه در يك کودتـا شـرکت     شاه مايل نیست اقدامیاطمینان دارد که 

  کند... نمی
 465امضاء: هندرسون
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 [1332فروردين  23، ]1953 آوريل 11، تهران، 3994شمارة پیام: 
 بکلّی سـّری

 از: تهران به: وزير خارجه 
..................................... 

ولـی  د کند تا با قدرت و اقتدار در برابر مصدّق بایسـت  عالء گفت که هر چند او مرتّب به شاه توصیه می ـ3
ترديد دارد که شاه شخص ديگری را بجای مصدّق منصوب کند، يا حتّی تمايل بـه شـخص ديگـری    

  .نمايد جهت نخست وزيری را، پیش از اينکه مجلس رأی تمايل به آن شخص داده باشد، ابراز
...................................... 

 466امضاء: هندرسون
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 [1332فروردين  26] 1953يل آور 15، تاريخ 4027شمارة پیام: 
 بعدازههر1ساعت 

 کامالً سرّی
عالء )وزیر دربار( امروز صبح زود به دیدار من آمد. وي اظهار داشـت کـه دیـروز طـی یـک گفتگـوي        ـ1

طوالنی با شاه سعی کرده بود شاه را متقاعد کند تا نسبت به حوادث داخل کشور اقدامات مببتی انجام دهد. 
تا زمانیکـه مجلـس رأی عـدم اعتمـاد بـه      ود که او موضع خود را قطعی کرده است، شاه در پاسخ گفته ب

 .مصدّق ندهد و تمايلی به جانشین وی ابراز نکند، شاه پیشگام نخواهد شد
 شاه دو دلیل کلّی براي اتّخاذ چنین موضعی ابراز کرده است:

مسئول اختالف فعلی بین دولت و  ها مظنون است و معتقد است که آنها ـ شاه گفت که وي به انگلیسی الف
 ها تقسیم کنند...  دربار هستند و قصد دارند تا با ایجاد یک جنگ داخلی، ایران را تجزیه و بین خود و روس

صفت ایرانی شـود. نماینـدگان مجلـس از     طلب و بی خواهد آلت دست سیاستمداران جاه ـ او )شاه( نمی  ب
 سازند. روند و دروغ دیگري می افند و از درّ دیگر، نزد مصدّق میب آیند و داستانی می یک در، نزدّ او می

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

قانع کردن و قبوالندن به شـاه در گـزينش و انتصـاب    رسید که  ـ ... به عقیدة عالء: بدبختانه به نظر می  3
 .يك نخست وزير، بدون کسب رأی تمايل مجلس، غیر ممکن است

 467امضاء: هندرسون
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 4093شمارة پیام: 
 [ 1332فروردين  30] 1953 آوريل 19از: تهران به: وزير خارجه. تاريخ 

 بکلّی سـّری

 
هاي او و دوستان دیگـر شـاه،    عالء وزیر دربار، امروز صبح به دیدار من آمد. وي گفت با وجود همة تالش ـ1

. ترس و تقريباً وازده مانده است اعلیحضرت نسبت به رويدادهای داخل کشور همچنان در حالت انفعالی
عالء این است که مبادا آن دسته از نمایندگان مجلس که سعی در حفظ اختیارات قانونی شاه دارنـد، در برابـر   

 تاخت و تاز مصدّق و نیز بخاطر سستی شاه، سرخورده شده و تسلیم شوند.
کند که شاه آنطوریکـه   . عالء فکر نمیدانداز شاه هر روز ديدار با زاهدی را به تعويق میعالء گفت که  ـ2

تفاوت و سرد باشد، ولی فعالً بـراي انتخـاب زاهـدي بـه نخسـت وزیـري        شایع است نسبت به زاهدي بی
 دهد... حرارتی از خود نشان نمی

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

ن شرایطی بجاي تصمیم هاي متضاد روبرو است و در چنی عالء گفت که شاه از مجاري مختلا با رایزنی ـ3
 .دهد که دست روی دست بگذارد و کاری نکند ترجی  میگیري 
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 - Henderson to the Department of State, April 15, 1953, Telegram 788,00/4-1553 
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این عدم تحـّرك شاه باعث سرخوردگی و نگرانی دوستان اوست که بدون رهبري و دستورالعمل شاه براي 
 .اند حفظ تعادل و نظم در کشور در تالش

 468امضاء: هندرسون
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 [1332ارديبهشت  ]پنجم 1953آوريل  25، 4192شمارة پیام: 

 بکلّی سـّری

 از سفیر آمريکا در تهران به وزير خارجه 

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

کرد که در برابر مصدّق قاطعیـّت بخرج دهد و به اقداماتی دست بزند که  عالء مرتـّب به شاه توصیه می
این همـه معتقـد اسـت کـه در     پسندد با  منجر به تغییر دولت شود. هر چند عالء زاهدي را چندان نمی

تواند جاي مصدّق را بگیـرد. در ایـن پـنج شـش هفتـة       شرایط فعلی، زاهدي تنها شخصی است که می
عالقة خود را نسبت به زاهدي  گذشته، عالء دائماً تالش کرده تا شاه را متقاعد کند که گامهایی بردارد و

 . دلخور شده استها  کرد که از اين نصیحت شاه چنین وانمود مینشان دهد. 
...................................... 

سختی کوشیده بود شاه را متقاعد کند که به او اجازه دهد تا بعنوان وزیر دربار بـه اتهامـات   ه عالء ب
های اساسی متن را حذف کرد و بعد به عـالء   شاه بخشمصدّق نسبت به شاه و دربار پاسخ دهد. 

. وقتی مصدّق و اطرافیانش فهمیدند که ستون سخ دادن به مصدّق نباشدگفته بود که ديگر مسئول پا
 اصلی مقاومت شاه، خودّ عالء است نیروهاي خود را براي کوبیدن او بسیج کردند.

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

( بـه  1332فـروردین   30آوریـل )  19در روز  وزیرخارجه  اوج فشار بر شاه، زمانی بود که دکتر فاطمی
دیدار شاه رفت. این دیدار بدون صالحدید عالء و بدون اطالع وي انجـام گرفـت و دو سـاعت طـول     

 های عالء به ضرر شاه است در اين ديدار با مداهنه از شاه، به او گفته بود که رايزنی  فاطمیکشید. 
د بـود. بعـد از شـرفیابی    و اگر او از سرّ کار برداشته شود تمام اختالفات شاه و مصدّق قابل حل خواه

 کرد.  فاطمی، شاه نسبت به عالء ناراحت بود و از گفتگو با وي پرهیز می
 469امضاء: هندرسون
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 953شمارة پیام: 
 گزارش گفتگوی سفیر و اعضاء برجستة سفارت آمريکا با محرم شاه

 [1332ارديبهشت  24] 1953مه  14

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

برکنار کردن مصدّق از اعتبار خواهد ساخت... بنابراین  شاه معتقد است که گذشت زمان، مصدّق را بی
                                                           
468

 - Henderson to the Department of State, April 19, 1953, telegram 788,00/4-1953 
469

 - Henderson to the Department of State, April 25, 1953, telegram 788,00/4-2553 
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دهد تا مثالً  راه قانونی در آيندة نه چندان دور، عملی خواهد شد. خودّ شاه اين شیوه را ترجی  می
خص دیگـري بـه   یا فرمـانّ دلبخـواه شـاه مبنـی بـر عـزل مصـدّق و انتصـاب شـ           يك کودتای نظامی

وزیري، یا زندانی کردن مصدّق یا تبعید وي یا حتّی مرگ او بدست بلوائیان تهران. ]از نظر شاه[  نخست
از مصدّق يك شهید ساخته خواهد شد و سرچشمة دردسرهای جـدّی در  در هر یک از این مـوارد،  

  آينده خواهد شد...
مصـدّق چـون از   کرد که  ج ندهد و احساس میدهد که خود هیچ ابتکاري علیه مصدّق بخر شاه ترجیح می

و بهتر است که از طرف شاه هیچگونه  طريق پارلمان به قدرت رسیده، بايد از همان طريق سرنگون شود
 مداخلة آشکاري صورت نگیرد...

 470امضاء: هندرسون
 
10 

 4573شمارة پیام: 

 گزارش گفتگوی هندرسون با محمدرضا شاه

 بعد از ههر 1[ ساعت 1332خرداد  9] 1953مه  30تاريخ 

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

ها در گذشته کوشیده بودند که وي را قانع کنند تا مانند یک پادشاه مشروطه بـر   شاه اظهار کرد: انگلیسی ـ2
اساس قانون اساسی، به مفهوم اروپائی رفتار نموده و از دخالت در زندگی سیاسی ایـران خـودداري نمایـد.    

ها در این باره، اینک در حال تغییر است. شاه، شخصـاً متقاعـد    رسد سیاست انگلیسی که بنظر میشاه گفت 
کشور ایفاء کنـد،   شده است که اگر وي فقط نقش محدود و معیـّنی در زندگی سیاسی و بویژه حیات نظامی

 کشور دچار آشوب و آشفتگی و هرج و مرج خواهد شد.

راف کند که تاکنون نتوانسته طبق سوگند خود دربارة حراست از قـانون  شاه گفت: باید صادقانه و صریح اعت
اساسی رفتار نماید. مصدّق در یکسال گذشته، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و او )شاه( متأسـفانه در  

 موقعیـّتی نبوده که دخالت کند.

ي بیان کند. شاه گفت که بنظـر او  پرده و صریح دربارة سرلشکر زاهد به شاه گفتم که مایلم نظرش را بی ـ  3
براي شاه، زاهدي به سه شرط  با این وجود، (،not intellectual giantسرلشکر زاهدي مرد فَـکوري نیست )

 باشد: قابل قبول می

 زاهدی بايد از راه قانونی و پارلمانی به قدرت نشانده شود، نه از راه کودتا. الا:

 سیاسی به قدرت برسد...زاهدي باید با پشتیبانی گستردة  ب:

  دولت زاهدي باید براي آمریکا ودولت بریتانیا مقبول باشد... ج:

زاهدي( تغییر عقیده نخواهد داد، ولی مهم این است که شـرایطی کـه قـبالً بـه      ـ ... شاه گفت که )دربارة  4
يد، شاه در حمايـت  اگر زاهدی با يك کودتا سرّ کار بیاها اشاره کرده به روشنی درك و رعایت گردد.  آن

، مگر اینکه مطمئن باشد پشت سرّ او طیفی نیرومند از رهبران سیاسی قـرار دارد و  از او دو دل خواهد بود
 نیز وي از حمایت گستردة مردم برخوردار است.
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 . کند که زاهدی بتواند از راه کودتا قدرت را بدست گیرد شاه افزود که بهر حال فکر نمی ـ5

بـرای  دربارة سرلشکر زاهدي اعـالن کنـد. چـون    ایلم، شاه بار دیگر موضع خودش را به شاه گفتم که م
. اعلیحضـرت  دولت آمريکا الزم و ضروری است، زيرا به تصمیماتی که بايد گرفته شود مربوط اسـت 

گفت به دولت متبوع خود، آمریکا بگویم که شاه نخست وزیري زاهدي را خواهد پذیرفت منوط بـه اینکـه   
 قبالً در این مورد براي من عنوان کرده رعایت شود. شرایطی که

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

حل مسئلة نفت با خودّ دکتر مصدّق آسان تر خواهد بود تا بـا  شاه گفت: هنوز بر این عقیده است که  ـ6
ي امتیـازات  . شاه همچنین معتقد است که اگر حل مسئلة نفت با خودّ مصدّق صورت بگیرد، وجانشین وی

ها ملحوظ خواهد داشت تا هر کس دیگري که به جاي او بیایـد. البتـه شـاه متوجــّه      بیشتري براي انگلیسی
اگـر راهـی بـرای حـل     است که معامله کردن با مصدّق کار بسیار دشواري است، با این وصا، بنظر شاه 

ی اگر به ادامة حکومت دکتر مشاجرة نفت با خودّ مصدّق پیدا شود، غنیمت خواهد بود. چنین راهی حتّ
 مصدّق منجر شود، باز، ارزش آنرا دارد که حداکثر تالش در اين راه بکار رود.

شاه همچنین گفت که وضع مالی و اقتصادي ایران آنقدر خراب است که نیاز فـراوان بـه کمـک آمریکـا      ـ7
انب آمريکا به حمايـت  هايی از ج حتـّی با حضور دکتر مصدّق در قدرت و حتّی اگر چنین کمكدارد 

 .از دولت مصدّق تلقّی شود
................................... 

دعوای نفت به قبول ندارم که نفع همه در این است که  ]هندرسون[شاه سپس پرسید که آیا من ـ ...  9
 ...صورتی با دکتر مصدّق فیصله يابد؟

471امضاء: هندرسون
 

 
بـراي ایجادتفرقـه بـین او    «نقشـة انگلیسـی هـا   »اشت که این اقدامات،ازاین گذشته،شاه بطورغریبی اعتقادد

 .472ومصدّق وبه منظور تجزیه ایران یابراي ادامة حکومت مصدّق است
درمالقات با سرهنگ سوارتسکا،کرمیت روزولت،اسداهلل رشـیدیان نیز،شـاه مخالفـت خودراباکودتـااعالم     

باشاه ومعرّفـی  )مغزمتفکرافسران کودتاچی(اخويمرداد،مالقات سرهنگ حسن 28داشته بود. چندروزپیش از
( نیزکارسازنشدوشاه،همچنان ازهمراهی باکودتاچیان خودداري کرده 32مرداد19شبکة نظامی کودتابه شاه)در

 .473بود
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- Henderson to the Department of State, May 30, 1953, telegram 788,11/5-3053 
    (وهندرسون:مستشارسفارت انگلیس و سرپرست فعالیّت هاي ضدمصدّقی نگاه کنیدبه گزارش زینر) براي نمونهـ472

FO 248  EP 1531 Juin 4,1952,  
Henderson to the Department of State,August 23, 1953, telegram 788,11/8-2353 

473
- Wilber,20-30, 33-38 

 



 126  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 

 

 

 ها! راهی ها و کج تابی کج

 

یاسـتمدارانی کـه   تعریا کردیم وگفتیم:بسیاري از دولتمردان و س« هنــر تحقّق ممکنات» را «سیاست»در آغاز، 
هنـرّ تحقّـق   »زیستنــد، کوشیدند تا با درك  هاي استعماري انگلیس و روسیه، می دو سنگ آسیابّ قدرت در میان
 ند.  حل وفصل نمایورزي کنند و مشکالت جامعه را  ، سیاست«ممکنات

اینک خود، در زیرّ  نامیده بود ـ « خیانتکار»آرا و دیگران را بخاطر چنین سیاستی،  مصدّق ـ که رضاشاه و رزم 
، «وجاهـت ملّـی  »پسـندي و حفـظ    ها و احساسـات و عـوام   از عصَبیـّت اي سنگٍ آسیابّ شرایط و در ورطه

 کوشید تا راهی به ساحل عافیت بیابد. می
ملّی شدن صنعت نفت ـ با شـعارهاي    خود،یعنیدر چنان شرایطی، مصدّق ـ برخالف هدف اساسی و اولیـّة 

نبـود، آزادي و   پـول هدف ملّت ایران، » :(ـ معتقد شده بودوشرف ملّی زادي و استقاللکلّی و مبهم )مانند آ
مصدّق حتّی فروش نفت «. توانست همه چیز را تحصیل کند استقالل بود که بدست آورده و در سایة آن می

ا به مبلغ دانست که خود ر غالمی می»در حکم « ملّتی آزادي و استقالل نداشت»را مادام که « به قیمت روز»
 .  474«فروخت گزافی می

تبدیل کرده بود، اینـک   مسئلة سیاسیبا شرکت نفت انگلیس را به یک  مسئلة مالی بدین ترتیب، مصدّق که
)مبارزه بـا   جنگ داخلی )مذاکرات نفت(، ضمن برجسته نمودن «جنگ خارجی»بست یا شکست در  با بـُن

 کشیده شده بود. البیگریانقبه  طلبی اصالحشاه و مخالفان سیاسی خود(، از 

توان گفت که مصدّق از هر نخست وزیر دیگري در تاریخ مشروطیـّت ایران، اقتدار و قـدرت   با اطمینان می
چرچیل هـم در دوران جنـگ    [حتّی]اختیاراتی که مصدّق داشت، »و بقول حسین مکـّی:  475بیشتري داشت

بنـدي بـه    ملکی پـاي  خلیل یا بقول «ق ممکـناتهنرّ تحقّ» با اینحال، بخاطر فقدان 476«.جهانی دوّم نداشت
 داد. ، مصدّق درگیرّ کارزاري شده بود که همه چیز را از دست می«همه چیز يا هیچ چیز»

تـر   در مدّت عمر خود، پادشاهی دمـوکرات »مصدّق تأکید کرده بود که دکترمرداد،  28ماه قبل از رویداد  6حدود 
و چنانکـه در گزارشـات هندرسـون نیـز      477«عقیدة خود پایدار خـواهم بـود  ام و در این  از محمّد رضاشاه ندیده

داد و اساسـاً   ادامــة حکومـت مصـدّق را تـرجیح مـی     ( شاه ـ هنوز ـ  1953مه  30)=  1332خرداد  9ایم: تا  دیده
زاهدي وزیري سرلشکر  بدنبال برکناري مصدّق از طریق پارلمان بود. شاه در مذاکره با سفیر آمریکا دربارة نخست

، هندرسون در «زاهدی بايد از راه قانونی و پارلمانی به قدرت نشانده شود نه از راه کودتا»تأکید کرده بود که 
دو دل  اگر زاهدی با يك کودتا بر سرّ کار آيد، شاه در حمايت از او»ادامــة گزارش خود تأکید کرده بود کـه  

                                                           
 286ـ مصدّق، ص474
 247و  245؛ آبراهامیان، صص33و  30عظیمی، تجربة مصدّق...، صص ـ 475
476

 310؛ متینی، ص 197، ص 1مکـّی، ج ـ  
 1331اسفند  23ـ روزنامة اطّالعات، 477
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 «.خواهد بود

تصـمیمات آینـدة دولـت    »ست که هندرسون ـ براي نخسـتین بـار ـ از    عالوه بر این، درهمین دیدار با شاه ا
 478.دارد می براي تغییر دولت مصدّق پرده بر« آمریکا

ـ  اردیبهشـت   30روز پس از ارائــة نامه و برنامـة سرلشکر زاهدي به هندرسون بـود )  10دقیقاً ـ   این دیدار 
وزیري، تأکید کرده بود  د براي پمست نخست( که طّی آن، زاهدي ضمن اعالم آمادگی خو1953مه  1332/20
چنانچه دولت آمریکا در اجراي این برنامـة اصالحات به وي اعتماد ندارد، او حاضر اسـت کـه بـا هـر     »که 

شخص دیگري که بتواند این اصالحات را به ثمر برساند، همکاري کند و وي را مورد حمایـت و پشـتیبانی   
 .479«وزیري، منصرف گردد سیدن به نخستهاي خود براي ر قرار دهد و از کوشش

 
، شاه عدم تمایل خود به برکناري دکتر مصدٌق را به حسین عال )وزیـر دربـار( ابـراز    1332فروردین  25در 

 26با اینحال، مهندس احمد رضوي، نایب رئیس مجلس و هوادار مصدّق، در مالقاتی بـا شـاه )   480کرده بود
فـروردین(، بـا تعطیلـی     27شاه اعالم کرد و تأکید نمود کـه فـردا )  فروردین( مراتب نارضایتی مصدّق را به 

هاي  ها، تظاهرات عظیمی با حضور دکتر مصدّق علیه کارشکنی ها و کارخانه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه
 شاه و دربار برگزار خواهد شد. در این مالقات، رضوي تهدید کرد:

مقابل نهضت ملّی ملّت ایران قرار ندهد... و طوري اعلیحضرت همایونی به هیچوجه خودشان را در »
 481«نباشد که مخالفین نهضت، مقام سلطنت را نقطة تمرکزي براي خودشان قرار دهند...

توانست محّمد رضـا شـاه را نسـبت بـه آینـدة سیاسـی خـود نگـران سـازد.           لحن تهدیدآمیز این سخن می
و نمایندة مجلس در اعتراض به اینگونـه   کیهانزنامة نگار معروف، سردبیر رو عبدالرحمن فرامرزي، روزنامه

 تحریکات گفت:
شود که هر وقت دولت دلش خواست و مجلس نسبت به آن خواستة دولت نظـري   اینکه وضع نمی»

اي کرد، یک عدّه را تحت حمایت یک مشت چاقوکش به مجلس بیاورنـد و بـا    داشت و اظهار عقیده
کاري، نمایندگان را مرعوب کنند و وادار نمایند که طبق نظـر   جار و جنجال و فحش و هتّاکی و کتک

بـده یـا   »دولت، رأي بدهند... اینکه مجلس نیست. اینکه مشروطه نیست. اینکه رأي آزاد نیست. این، 
 482«است« کشمت! می
 
 بـزودي  نائب رئیس مجلس وازیاران نزدیک دکتر مصدّق اعالم کردکـه مهندس رضوي،  32فروردین  27در

.باانجام ایـن تظـاهرات   شـد خواهداي در تهـران و شـهرهابه حمایـت از مصـدّق برگـزار       گسترده تظاهرات
تخریـب   گسترده،عدّه اي درتهران و شهرهاي مهم مجروح ومضروب شدندوخانه ها ومغازه هـاي فراوانـی  

ه بار و تهدید رؤساي عشایر قشقائی هوادار مصدّق در شیراز جهت حمله ب . این تظاهرات خشونت483گردید
 .484تهران، بار دیگر شاه را ناامید و نژند ساخت
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- Henderson to the Department of State, May 30, 1953, telegram 788,11/5-3053 
479

- Henderson to the Department of State, May 20, 1953, telegram 788,00/5-2053 
ـ  480 Henderson to the Department of State, April 15, 1953, telegram 788,00/4-1553 

1332فروردین  27، ـ روزنامة اطالعات 481  
1332فروردین  25ـ روزنامة اطالعات،  482  

1332فروردین  29ـ نگاه کنید به: روزنامة اطالعات،  483  
بطـوري کـه   « هاي خویش فائق آید ها و ناامیدي بر تردیدها، نژندي»ـ تنها پس از سقوط مصدّق بود که شاه جوان توانست   484
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 تا مرداد ماه خاموش!« ارديبهشت دوزخی»از 
 

و فقدان آرامش و اعتدال در عرصة سیاسـی   عصبیـّت، تجلّی آشکار 32هاي اردیبهشت تا مرداد  سراسر ماه
ـ  توان  ایران بود بطوري که مجلس شوراي ملّی این زمان را می هـای لفظـی و    نامنمايشگاه شـديدترين دش

 485دانست. برخوردهای فیزيکی نمايندگان مجلس
قتــل فجیــع ســرتیپ محمــود افشــارطوس،رئیس کــل شــهربانی دولــت مصــدّق،  1332دراوّل اردیبهشــت 

دوچندان کردوازجمله باعث احضارسرلشکرزاهدي   را عصبیّت،اضظراب واتّهام زدن درمحافل سیاسی ایران
وي درمجلس شوراي ملّی  گردید.یکی ازهدف هاي این قتل رازآمیز به فرمانداري نظامی و موجب تحصّن 

ــش       ــا دربخ ــود. م ــائی  ب ــاه ودکترمظفّربق ــدّق ،ش ــین دکترمص ــتالف ب ــدیدنفاق واخ ــدّق »تش دکترمص
 به این موضوع پرداخته ایم.«ودکترمظفربقائی

فاطمی نیز از ، گسترده به نفع مصدّق تظاهراتاعالم مهندس احمد رضوي،نایب رئیس مجلس  براي بدنبال 
، مراتب ناخشنودي مصدّق از حضور حسین «تهدیدآمیز»سوي مصدّق در دو مالقات با شاه، با لحنی تلخ و 

 . 487مجبور به استعفا شد 32اردیبهشت  3بطوري که عال در  486عال در دربار را به اطالع شاه رساند
 .488ي دربار  محدودگردیداردیبهشت امالك سلطنتی زیرنظر دولت مصدّق قرارگرفت و هزینه ها19در

یکی از نتایج روحی این فشارها، قـّوت گرفتن دوبارة اندیشة خروج از ایران در شاه بود که در نهـم اسـفند   
ناکام مانده بود، اعالمیـّة ابوالقاسم امینی، مسئول جدید و کفیل وزارت دربار شاهنشاهی، مبنی بر سفر  1331

. ایـن  489رفـت  ید نخستین گام براي خروج شاه از ایـران بشـمار مـی   شا 32ملکه ثریا به اروپا در اردیبهشت 
وقایع ـ بار دیگر ـ باعث نگرانی رهبران سیاسی و از جمله برخی یاران نزدیک مصدّق گردید بطوري که در   

نخسـتین شـخص در دل و دیـدة مصـدّق     « سرباز فداکار وطـن »همین ایـّام، حسین مکّی که زمانی بعنوان 
« ملّی ـ مذهبی »د و بدین ترتیب، آخرین پمل ارتباط بین مصدّق و نیروهاي شوي جدا  ، از490رفت بشمار می
 .491فروریخت

اعتصابات واخالل هاي حزب توده برآشفتگی هاي موچود مـی افزود،اعتصـاب عظـیم کـارگران دخانیـات      
 .492ازآن جمله بود 32تهران دراواسط اردیبهشت ماه

                                                                                                                                                                                     

یـاد  « شجاعت بزرگ اخالقی شاه در این مقطع حسّـاس تـاریخی کشـورش   »ز ، وقتی هندرسون ا32مرداد  28سه روز بعد از 
گریست. نگاه کنید به گزارش هندرسون کرد، شاه می می  

Henderson to the Department of State, August 23, 1953, telegram 788.11/8-2353 
 ةروزنامـ ؛1332خـرداد   17تر امـروز،  ؛ بـاخ 1332ـ  بـراي نمونـه نگـاه کنیـد بـه: مشـروح مـذاکرات مجلـس، خردادمـاه            485

1332خرداد  7مقایسه کنید با سخن عبداهلل معظّمی )رئیس مجلس(: مشروح مذاکرات مجلس،  ؛1332خرداد17اطالعات،  
748-747، صص 2ـ موحـّد، پیشین، ج 486  
1332اردیبهشت  5ـ روزنامة اطالعات،  487  

1332اردیبهشت  21، باخترامروزـ  488  
1332اردیبهشت  5، ـ روزنامة اطالعات 489  

. 185ها، ص ـ براي آگاهی از ارج و اعتبار حسین مکّی در دل و دیده مصدّق، نگاه کنید به: سنجابی، امیدها و ناامیدي 490
هائی از سرمقاالت  . براي نمونه186-185هاي دکتر مصدّق به حسین مکّی: متینی، صص  همچنین نگاه کنید به نمونة نامه

، 6هاي نهضت ملی )کتاب سیاه(، ج ختر امروز )حسین فاطمی( در بارة جسین مکّی نگاه کنید به: سالآمیز روزنامة با ستایش
164-157صص   

434، ص6ـ مکّی، ج 491  
465-462،صص2نگاه کنیدبه:پوریا،جـ  492  
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بـا لحنـی    (1332اردیبهشت  30)مالقاتی دو ساعته با هندرسوندر  مصدّق در شرایط دشوارمالی واقتصادي،

، بر «ها طلبانة انگلیسی تمایالت جاه»مالیم و معتدل نسبت به دولت انگلیس، ضمن اشاره به لزوم پایان یافتن 
نگران است که برای جلـوگیری از سـقوط ايـران بـه     ضرورت حل اختالفات موجود تأکید کرد و گفت: 

 .493های عمده و قابل مالحظة مالی آمريکا به ايران، بسیار دير صورت گیرد كها کم دست کمونیست
به مصدّق اطالع  1332تیرماه8متأسفانه این نرمش وانعطافِ دیرهنگام چندان کارساز نشدزیراکه آیزنهاور در 

اري نفت، دولت آمریکااز کمک هاي مالی وفنّی به دولت مصـدّق  خـودد   ةمسئل ةتاحل نهائی وعادالن»دادکه
 . 494«خواهدکرد

تیر،توانِ تشـکیالتی حـزب تـوده را بـه نمـایش گذاشـت       30تظاهرات عظیم حزب توده به مناسبت سالگرد
هـزارتن ازهـواداران   50وباعث حیرت وحیرانی نیروهاي هوادارمصدّق گردید.دراین تظاهرات عظیم حـدود 

 حزب توده باشعارهاي تُندِضدامپریالیستی حضورداشتند.
 
آمیزي سرهاي  ، نشریة هوادار مصدّق، در کاریکاتور توهینشورشروزنامة معروف  حسّاسیچنان شرایط  در

انحـالل مجلـس و   »اي،  زاده و دیگران را به نمایش گذاشت و در مقالـه  اهلل کاشانی، بقائی، حائري بریدة آیت
راندوم بـراي  را تیتر صفحة اوّل خود ساخت و اعالم کرد که بزودي، مصدّق در بارة رف« ضرورت اصالحات

. نشریات حـزب تـوده نیـز بـا اعـالم حمایـت از ایـن        495انحالل مجلس سخنرانی مهمـّی ایراد خواهد کرد
خـواه نیـز بـراي     اي را علیه مخالفان مصدّق آغاز کردند. شاید مصـدّق مشـروطه   سخنرانی، تبلیغات گسترده

ـ    « نمايش قدرت» زاده و دیگـران( و   ی، حـائري به دوستان دیروز و مخالفان امـروزش )کاشـانی، بقـائی، مکّ
، ولی 496دانست هاي آمریکا و انگلیس، حمایت حزب توده را مفید می همچنین نشان دادن اقتدارش به دولت

، نوعی اتّحاد استراتژیک مصدّق و حزب «نمایش قدرت»در نزد مخالفان مصدّق، خصوصاً مظفّر بقائی، این 
 .497فتر توده براي حذف شاه و رژیم سلطنتی، بشمار می

 
« شکنجة متّهمـان بـه قتـل افشـارطوس    »هیاهوي قتل سرتیپ افشارطوس و استیضاح دولت مصدّق به اتّهام 

 1332مرداد  5توسط علی زُهري و نگرانی مصدّق از رأي عدم اعتماد مجلس، باعث شد تا دکتر مصدّق در 
 طی یک پیام رادیوئی، مردم را به رفراندوم براي انحالل مجلس فراخوانَد.

 
استعفاي بخش بزرگی از نمایندگان هوادارمصدّق دراعتراض به تصمیم وي براي انحـالل مجلـس شـوراي    

 . 498ملّی،مصدّق را ازپایگاه قانونی مجلس  محروم ومنزوي ساخت
 

                                                           
493

- Henderson to the Department of State, May 20, 1953, telegram 110.11 DV/5-2053 
370-368روحانی،فوآد،صصـ  494  

32مرداد  3ـ نگاه کنید به: شورش،  495  
ماتیسون، کاردار سفارت آمریکا در تهران 32مرداد  21و  3هاي  ـ نگاه کنید به گزارش 496  

Mattison to the Department of State, July 25, 1953, telegram 788,007-2553 

Mattison to the Department of State, August 16, 1953, telegram 788,00/8-1253 
، همچنـین نگـاه کنیـد بـه سـخنرانی      32مرداد  6هاي اردیبهشت و خرداد و خصوصاً  ـ نگاه کنید به: روزنامة شاهد، شماره  497

1332خرداد  7مهدي میراشرافی در: مشروح مذاکرات مجلس،   
1332مرداد6باخترامروز،ـ نگاه کنید به: 498  
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مظهر مبارزة ايران بـا  »آمیزي به مصدّق، او را  کاشانی در نامة دوستانه و ستایش 1332مردادماه  5در بامداد 
من و ملّت ايران تا »نامید و تأکید کرد که « سمبل و رمز قیام شرق برای دفاع از حقوق خود» و« استعمار

 .499«آخرين قدم پشتیبان شما خواهیم بود
ها، در سـخنرانی رادیـوئی    دکتر مصدّق ـ امـّا ـ تحت تأثیر تلقینات برخی از یارانش و جنگ روانی روزنامه  

زاده، مکّـی و   خود حمله کرد و در واقع، به کاشانی، بقـائی، حـائري   مرداد، شدیداً به مخالفان 5بعد از ظهر 
. چند ساعت بعد از سخنرانی تند مصدّق، الیحة برگزاري رفراندوم براي انحـالل  500داد اعالم جنگدیگران 

مجلس هفدهم به تصویب هیأت دولت رسید که در آن، دو صندوق جداگانـه بـراي اخـذ آراي مخالفـان و     
 .501ده بودموافقان تعیین ش

مرداد(، وي منتظر چنان سخنان تنـد و   5آمیز کاشانی به مصدّق )در بامداد  با توجه به پیام دوستانه و ستایش
ای  ای، ضربه زدی ضربه»پروائی از طرف مصدّق نبود و لذا، پاسخ تند کاشانی به سخنرانی مصدّق، بسان  بی

 .502تلقّی شد« نوش کن!
 

اهلل کاشانی و کشته شدن فردي بنام محمـّد حدّادزاده و زخمی  خانة آیت حملة هواداران مصدّق به سخنرانی
تـر سـاخت. خبرنگـار     شدن بسیاري از حاضران در این سخنرانی، فضاي عصبی حاکم بر جامعـه را خـونین  

 از تهران گزارش داد: لوموندروزنامة فرانسوي 
توصـیه  « مسـلمانان حقیقـی  »تمام  اهلل کاشانی رخ داد. وي به دیشب )یکشنبه( حوادثی در منزل آیت»

اهلل  زا بطرف منـزل آیـت   هاي بنزین آتش کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بطري
کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صـد   کاشانی پرتاب می

اهلل کاشانی را محاصره کرده و ورود بـه   آیتهاي مسلّح، منزل  نفر مجروح شدند و امروز صبح، گروه
اهلل کاشـانی رفرانـدوم    منزل ایشان ـ حتـّی براي نزدیکان و بستگان وي ـ را ممنوع کرده بودند. آیـت   

براي انحالل مجلس را بار دیگر تحریم کرد و اعالم نمود که هر رأئی که مصـدّق در ایـن رفرانـدوم    
المللی است که در آینده منعقـد   ، موجب بطالن هر قرارداد بینها بگیرد ها و تانک زیر حمایت سرنیزه

 .503«نماید
 نویسد: ایرانیست )هوادار مصدّق( در بارة حوادث خانة کاشانی می یکی از اعضاء قدیمی حزب پان

کننـد و بـا    هاي حزب ملّت ایران به مجلس )خانة کاشانی( حمله مـی  ایرانیست داریوش فروهر و پان»
رون و قطع برق ـ هنگام سخنرانی صفائی، نمایندة قزوین ـ مجلس ]سخنرانی[ را بر پرتاب سنگ از بی

هاي همراه فروهر درگیـر   ایرانیست ریزند و با پان درنگ برخی از حاضران به کوچه می زنند. بی هم می
 .504«شود شوند و در این زد و خورد، یکی از هواداران کاشانی ـ بنام حدّادزاده ـ کشته می می

                                                           
1332مرداد  5ـ روزنامة اطالعات،  499  

هاي مهم این سخنرانی نگاه کنید بـه:   ؛ براي بخش32مرداد  5ي متن سخنرانی دکتر مصدّق، نگاه کنید به: باختر امروز، ـ برا  500
661-660فاتح، صص  

. به گزارش روتنی )کارشناس امور ایران در سفارت انگلیس در تهران(: مصدّق در مالقات بـا  32مرداد  6ـ روزنامة کیهان،   501
خواهد موافقان و مخالفان در دو مسجد جداگانه، آراي خود را به صندوق بیاندازند. می» هندرسون گفته بود که:  

FO 371 EP 104562, February 24, 1953 
32مرداد  7ـ نگاه کنید به: روزنامة کیهان،  502  

503
 - Le Monde, 4 aout 1953, p. 12 

1332مردادماه  13مقایسه کنید با گزارش روزنامة اطالعات،   
ـّد حسـن، تـاریخ        98ها، ص ایرانیست طاع ناصر، پانـ انق  504 ؛ براي گزارش دقیقی از این حادثه نگـاه کنیـد بـه: سـالمی، محمـ

نـژاد، مسـعود،    ؛ کوهستانی1332مرداد  11؛ روزنامة اطالعات، 434-426نهضت ملّی شدن صنعت نفت از نگاهی دیگر، صص
164-85مرداد خاموش، صص   
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هـاي تـازه، در    آرا، شادمانی و پایکوبی کرده بودند، در زنجیرة عصبیــّت  کسانی که در قتل هژیر و رزماینک 
 کردند. آرائی می برابر یکدیگر صا

و اقدامات وي و برخی از یاران افراطی او، به ترس و تردیدهاي شـاه   505خودداري مصدّق از مالقات با شاه
فزود و این امر، بتـدریج، شـاه را بـه دامـان دشـمنان سرسـخت       هاي سیاسی مصدّق ا جوان نسبت به انگیزه
 ، آزرده و عصبانی بودند.«ارادگی شاه بی»و « عملی بی»مصدّق انداخت که از 

 
 قرار گرفـت  جنگ تمام عیار، جامعة سیاسی ایران در آستانة یک «اردیبهشت دوزخی»بدین ترتیب، از آغاز 

 .وحیرت انگیز بود شگفتآبستن حوادثی «خاموش مردادماه» ،درحالیکهمسئلة نفت فراموش شدو
 

                                                           
66سین، ص ؛ مصدّق، غالمح267ـ مصدّق، ص 505  
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 انحالل مجلس

 
 زيسـتی  آشوبو  زائی آشوبهاي رهبران پوپولیسـت،   ایم: یکی از ویژگی گفته «مصدّق وپوپولیسم»دربخش

انـداز روشـن سیاسـی ـ اجتمـاعی،       است. رهبران پوپولیست بخاطر فقدان یـک برنامـة درازمـدّت و چشـم    
  زدة قدرت سیاسی خود را به ساحل عافیت بکشانند. هاي تازه، کشتی طوفانحرانبکوشند تا با ایجاد  می

مصدّق تا وقتی که در اقلیّت یا در اپوزیسیون بود، شهامت فراوانی براي انتقاد و مخالفت داشت، امّا وقتی به 
برطـرف   «خـوانی  مخـالا »توان با شعار و  حکومت رسید، فهمید که مسائل و مشکالت جامعة ایران را نمی

وزیـرّ تمـام تـاریخ     قدرتمنـدترین نخسـت   محبـوب تـرین و   نسیاسـی،بعنوا  قدرت تسخیر از پس  کرد. او
پهنـاي کـار   »مشروطیّت جلوه کرد، امّا با درك مشکالت موجود، بقول ابوالفضل بیهقی بزودي دریافت کـه:  

 ،506«چیست؟
تهدیـددائمی بـه اسـتعفا،     مایندگان مجلس،ماهه و سپس یکساله، تحقیر و تهدید ن ششکسب اختیارات فوق العادة 

،بن بست عملی درحل مسئلة نفت، تبلیغ شعارهاي کُلّـی،  پارلمانبه  خیابانبسیج توده هاي بی شکل وتبدیل کردن 
دسـت  »کسب فرماندهی وزارت جنگ،عُمده کردن ،«روح قانون اساسی»تفسیر شخصی مصدّق از مُبهم وغیرعملی، 
 او...عـزل   شاه مبنی بر به فرمان اعتنائی بی وسرانجام،انحالل مجلس و م غیردموکراتیک و،انجام رفراندو«بیگانگانگان
دریک حکومت پوپولیستی است.مصـدّق، مُسـلّماً دیکتاتورنبود،اما،شـیوة     آشوب زيستیوزائی آشوبهائی از  نمونه

 507ت اقتـدارگرا حکومت کردن وتصمیم گیري هاي فردي وي درمسائل مهم مملکتی، حکومت او رابه یک حکومـ 
،انجـام رفرانـدوم غیردموکراتیـک وانحـالل مجلس،جلـوه اي ازایـن       «اختیارات فـوق العـاده  »نزدیک می کرد.کسب 
 اقتدارگرائی بود.
قانون اساسی،شاه می توانست با صدورفرمانی مجلس را منحل کند و باتوجه به انعطاف وانفعـال  48طبق اصل 

،امّا،متأسفانه،مصدّق با مصدّق برای انحالل مجلس را می پذيرفتوی نسبت به مصدّق،چه بساکه شاه درخواست 
 ازاین امکان قانونی استفاده نکرد. «خیابان»و«پارلمان»دُورزدنِ شاه و مراجعهء مستقیم به مردم و تکرارسناریوي

 نویسد که دو چیز او را به انحالل مجلس واداشت: خود می وتألّمات خاطراتدکتر مصدّق در
 اندوختـة اسکناس از سوي مجلس. مکـّی به عضویـّت هیئت نظارت بر اوّل: انتخاب

دوّم: نمایندگانّ موافقی که در صدد بودنـد تا علیه دولت رأي دهنــد و دولت را در مضیقــه بگذارنـد کـه   
 508دهــد و اگر نـداد، ]دولت را[ استیضاح کنند. ءخود، استعفـا

فزود و آن، مخالفت مجلس با بودجة طرح رفراندوم بود که بقول توان به گفتة مصدّق ا مورد سومی را نیز می
 .509«محال بود مجلس به آن رأي بدهد»مکّی: 

هاي دیگر دولت بود، امور  هزینه رّمصدّق در این مدت که از عواید نفت خبري نبود و مخارج دستگاه نفت هم سربا

                                                           
 88تاریخ بیهقی،تصحیح علی اکبرفیّاض،ص«.مردآنگاه آگاه شودکه نبشتن گیردوبداندکه پهناي کارچیست؟»...ـ506

autoritaire -1 
 254مصدّق، ص ـ 508
 433ـ مکّی، ص509



 133  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

اینک باانتخـاب مکّـی بـه    اضافی اداره کرده بود وکشور را با چاپ محرمانـة سیصد و دوازده میلیون تومان اسکناس 
پـرده از آن راز  ،دسترسی به اسناد و مدارك باترسید که مکـّی  از آن می510عضویّت هیأت نظارت براندوختة اسکناس

(وقتـی رزم آراي نخسـت وزیـر تقاضـاي نشراسـکناس بسـیارکمتري را کـرده        1329درگذشـته اي نزدیـک)  بردارد.
هـا   افشاگري مکـّی ـ البته ـ بـه افـزایش نـرخ تـورّم در قیمـت       درمجلس روبروشده بود. بود،بامخالفت شدیدمصدّق

 گفت:  32مرداد  6زد. مکـّی در  انجامید و نارضایتی حاصل از مضیقــة اقتصادي را دامن می می

بـه سٍـمتٍ   وزیر از انتخاب این جانـب   ام و در بعضی از جراید هم منتشر شده است، آقاي نخست بطوري که شنیده »ـ 
نظارت بانک ملّی خیلی عصبانی هستند. علّت عصبانیت ایشان خیلی واضح است، زیرا از دو حال خـارج نیسـت، یـا    
دولت اسکناسّ اضافی منتشر کرده یا نکرده است. اگر منتشر کرده باشد بیم آن دارد که اگـر مـن از آن مسـئله خبـردار     

البد فعل و انفعالی صورت گرفته که دولت از انتخاب من تـا ایـن   شوم، ملّت ایران را در جریان خواهم گذاشت. پس 
  511«حد نگران است.
به دکتر نصیري ـ مدیر کـّل بانک ملّی ایران که رونوشت آن را به رئیس دیوان عالی کشور   اي مکـّی در نامه

ر اسـکناس و  از نظر اجراي قـانون، هـر نـوع فعـل و انفعـالی در نشـ      »تأکید کرد  و دادستان تهران فرستاد ـ 
 .512«همچنین هر نوع فعل و انفعالی در پشتوانــة اسکناس به عمل آید باید با نظارت کامل این جانب باشد

مالحظــة دیگري که مصدّق را به فکر انحالل مجلس انداخت این بـود کـه دولـت بـه قطـع و یقـین،       
افسـانة حمایـت   »آیزنهـاور، وپاسـخ غیردوسـتانة   موقعیـّت خود را در میان نمایندگان از دست داده بود

نفـر نماینـدگان    80دانست که در میـان   . مصدّق به خوبی می513را بربادداده بود« آمریکاازدولت مصدّق
یعنی اعضاي فراکسیون نهضت ملّی، در اقلیت بودند. دیگران، یـا رسـماً و    ،مجلس، هواداران واقعی او

دند، در درون با او کر وانمود می «طرف قل و بیمست»دند و یا اگر به ظاهر خود را بوعلناً با او مخالا 
استیضاح به جوابگوئی دولت و درخواست رأي اعتمـاد   خوش نبودند... مصدّق مطمئن بود که اگر کارِ

آیـد کـه در    هاي مهندس حسیبی بر می از یادداشتشد. انجامید، با رأي منفی اکبریت مجلس مواجه می می
تیرماهّ وي، وکـالي   13قه و تشتّت حکمفرما بود. بنا به نوشتــة مورخ داخل اردوي هواداران مصدّق نیز تفر

 دِخو درافتاده بودند و صدیقی ـ در حضورِ  نهضت ]جبهــة ملّی[ با دکتر غالمحسین صدیقی ـ وزیر کشورـ 
 مصدّق گفته بود:

 514«خواهید وزير و دستگاه دولت، نوکر شما باشد! شما می» ـ

از رواج احساس عدم رضایت در میان وکالي طرفدار دولت ]مصدّق[ سخن مهندس حسیبی در همین ایـّام 
  515 گوید. می

هاي مصدّق و استفادة یکسویة دولت  قانون شکنی»در همین ایـّام اعتراض نمایندگان اقلیـّت مجلس مبنی بر 

                                                           

 1331تیرماه20-18باخترامروز،شماره هاي ـ 510
 
  761، ص 2؛ موحـّد، ج 4، ص32مرداد  6اطالعات، ـ روزنامة 511
 ـ همان512

1-Mattison to the Department of State ,  July 17, 1953, telegram  

788,00/7-1753 

 
 1332تیرماه  24، مقایسه کنید با اعتراض مهندس احمد رضوي به مصدّق: روزنامة شاهد، 762، ص 2موحـّد، ج ـ  514
 762، ص 2موحـّد، ج ـ  515
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پرسـت کـه سـدّ راه     مصّدق از رادیو و پخش تبلیغـات مغرضـانه و مـّتهم کـردن اشـخاص صـالح و مـیهن       
تر ساخت آنچنانکه بزرگترین متحــّد   فضاي سیاسی ایران را تیره 516«باشند یکتاتوري آقاي دکتر مصدّق مید

 هـاي شـدیدالّحنی، مصـدّق را    در اعالمیـه  1332مرداد مـاه   5تیر و  15اهلل کاشانی( در  سیاسی مصدّق )آیت
، به خیـال خداونـدگاري افتـاده    در کشور مشروطــة ایران»خواند که  «یاغی طاغی» و «ایران صیـّاد آزادي»

 کاشانی در این اعالمیـّه با اشاره به مصدّق، تأکید کرد:«.  است
 .517«آن شـّر خودسر... محکوم به شکست ]است[ و تسلیم چوبة دار خواهد شد»-

 نویسد: محمّدعلی موحـّد، باوجود عالقه و احترام عمیق نسبت به مصدّق، ممنصفانه می
ـ »- ـ البتّ انحالل مجلس  خواسـت   امّا مصدّق نمی ،قانون اساسی در اختیار شاه بود 48اصل تفسیربه موجب  ه 

دانسـت کـه در صـورت     آن تفسیر را به رسمـّیت بشناسد و حاضر نبود چنین تقاضائی را از شاه بکنـد و مـی  
رفرانـدوم  ، امّا تقاضا هم، شاه آن را نخواهد پذیرفت. بنابراین، تنها راهّ انحالل مجلس، توسل به رفراندوم بود

پسـندیدند. مهنـدس حسـیبی در     و برخی از اعضاء فراکسیون نهضت ملّی آن را نمـی  در ايران سابقه نداشت
بـراي  ]بــَرُد کـه بـا رفرانـدوم      و رضوي و سنجابی نام می  [ از پارسا و ممعظّمی32تیرماه ] 19یادداشت مورّخ 
کند که خود، همراه نقوي نزدّ مصدّق رفته و او را  میتیرماه، یادداشت  20مخالا بودند و در  [انحالل مجلس

   518«.از رفراندوم براي تعطیل مجلس برحذر داشته است
 گوید:  دکتر سنجابی نیز در این باره می

او را در حـال  پس از انتخاب مکّی به عضویـّت هیأت نظارت بر اندوختــة اسکناس، نزد مصدّق رفـتم و  »-
م. ]مصدّق[ به من گفت: آقا! ما بايد اين مجلس را ببنديم... اين مجلـس  عصبانیـّت و آشفتگی مطلق ديد

بنـده )سـنجابی(    گذارد که ما کار بکنیم، ما بايد مجلس را بـا رأی عامّـه ببنـديم...    ست و نمیامخالف ما
ـّی ناراحـت         گفتم: جناب دکتر! من با این نظّر شما مخالا هستم، شـما امـروز از جهـت انتخـاب آقـاي مکـ

را شـما   کنم... افکار عمـومی  تان عرض می .. من با بستن مجلس مخالفم و دالیلم را هم مفصّالً خدمتهستید.
. این افکـار عمـومی، زیـاد مـورد     دو سال پیش تفاوت دارد  افکار عمومی امروز با افکار عمومیدارید ولی 

میـان مـا افتـاده، دو سـال      استفاده قرار گرفته و خیلی خسارت و آسیب بر آن وارد آمده است: اختالفـات در 
انـد،   ها نیرو و قدرت گرفته اي بیشتر است که مسئلـة نفت حل نشده، بین شما و شاه اختالف بروز کرده، توده

شما )اگر( مجلس را ببنديد، در غیاب آن، ممکن اسـت بـا   ها باعث تشویش مردم شده است...  همــة این
از طرف شاه صادر شود، ديگر اينکه بـا يـك کودتـا    دو وضع مواجه شويد: يکی اينکه فرمان عزل شما 

بدهـد و بـر فـرض هـم      تواند نمی)مصدّق( گفت: شاه فرمان عزل مرا  کنید؟ مواجه شويد، آن وقت چه می
 519...«کنیم بدهد ما به او گوش نمی

 نیز گفته بود:-درامکان عزل مصدّق توسط شاه درغیاب مجلس-مصدّق درپاسخ به سخن صدیقی 
  520«اين کاررانداردشاه جرأت »-

است، «جرأت نمی کند»یا«تواند شاه نمی»کلمات کلیدي در پاسخ مصدّق به سنجابی وصدیقی،کلمات

-25و سرشـت وسرنوشـت رویـدادهاي آینـده رادر     برای برکناری مصـدّق « طرح دوم»کلماتی که 

 رقم زد.   32مرداد28

                                                           
 1332مردادماه  10دیبهشت تا ار 19هاي  ـ نگاه کنید به روزنامة اطاّلعات، شماره 516
؛ 411-407و  398-394، صص3اهلل کاشانی، ج هاي آیت ها و پیام اي از مکتوبات، سخنرانی ـ نگاه کنید به: دهنوي، مجموعه517

 1332تیرماه  15روزنامة کیهان، 
 .763ـ762، صص 2موحـّد، ج ـ 518
 .(11وار شمارة )ن 17-15؛ تاریخ شفاهی هاروارد، صص 138و  135-134سنجابی، صص ـ 519
 230کاتوزیان، صـ 520
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اندن غوغائیـان بـه خیابـان ،ضـمن     باتهدیدبه استعفاءوکشـ  -بارها-چنانکه دیدیم،ازماه هاپیش،مصدّق

 اخـراج هـا و  دفاتر شاهپورها و شاهدخت محدودکردن هرچه بیشتراختیارات مالی و قانونی شاه،بستن

شــاه ارتبــاط مســتقیم بــا  ،ممنــوع کــردن رجــال سیاســی ونظــامی ازبــه خــارج  مــادر و خواهرشــاه

ونه جسـارت وجرأتـی را   ،ازشاه فردي ضعیا  وناامید ساخته وهرگ521«شئونات متصوّره»وبربادرفتن

   درشاه جوان کُشته بود.

ــاه ــه وروانی،درمردادم ــاچنین روحیّ ــه  دکتر،32ب ــی کردک مصــدّق درمحاســبه اي نادرســت ،گمــان م

ــة    ــات موجوددرصــفوف جبه ــا اختالف ــه ب ــراي عــزل وي ندارد،درحالیک شــاه،هنوزجرأت الزم را ب

مرموجـب اعتمادبـه نفـس شـاه     ملّی،انسجام نیروهاي هوادارمصدّق بشـدّت آسـیب دیـده بـودواین ا    

 براي عزل مصدّق شده بود. وافزایش جرأت وجسارت وي

 سنجابی یادآورشده بود: خودبه مصدّق دربخش دیگري ازپاسخدکتر
   522«کنیم. امّا امکان کودتا؛ قدرتّ حکومت در دست ماست و خودمان از آن جلوگیری می »...-

 مخالفت سنجابی با بستن مجلس به وي گفت:   به در پاسخّ درپایان،مصدّق بازبانی تلخ وتوهین آمیز

523«ايد! رس کشیدهآقا! جناب عالی امروز صب ، چَ»ـ 
 

 :می گویددکترصدیقی )وزیر کشور مصدّق( دربارة غیرقانونی بودن رفراندوم 
 [جلـس براي انحالل م]کنیم، امّا رفراندوم  گریه کردم و به او )مصدّق( گفتم: هر چه شما بگوئید ما اجرا می»ـ 

   524«.کار درستی نیست
مردم »نمایندگان مردم آذربایجان نیزدرمخالفت با انحالل مجلس،باصدوراعالمیّة مستقلی خطاب به   

کشاندن مملکت به پُشت پردة »وخطر«خاموشی چراغ آزادي ومشروطیّت»نسبت به« غیورآذزبایجان

                                                           
 250-249صص ،1ج فرهاد، پهلوي ها، خاندان پهلوي به روایت اسناد، رستمی، در: «نامةشاه به مادرش» به: نگاه کنید -521

 

 روایت ثریا اسفندیاري )همسرشاه(:

Le Palais des Solitudes, pp. 133-140 
 

 

 
(؛ مقایسـه کنیـد بـا روایـت     11)نـوار شـمارة    17-15هـاروارد، صـص    ؛ تاریخ شفاهی138و  135-134سنجابی، صص ـ 522

 ، در پاسخ مصدّق به دکتر غالمحسین صدیقی.230کاتوزیان، ص
دکتر مصدّق حتّی به دکتر سـنجابی  »( به روایت مسعود حجازي: 11)نوار شمارة  16ـ سنجابی، تاریخ شفاهی هاروارد، ص523

 101، رویدادها و داوري، ص«پرخاش کرد...
باخترامروز، ها با انجام رفراندوم، نگاه کنیـد بـه:   ؛ در بارة سایر مخالفت192، به نقل از نراقی، ص 353-352متینی، صص ـ 524

تیرمـاه،   22هاي  ؛ روزنامة شاهد، شماره1332مرداد  11تیرماه و  28-22؛اطّالعات، 1332تیر 27و 13،15،22،23،25شماره هاي
 1332مرداد  11تیرماه و  24
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 .525هُشداردادند«آهنین

ق( نیـز در اعتـراض بـه تصـمیم رفرانـدوم جهـت انحـالل        دکتر معظّمی، رئیس مجلس )هواداردکتر مصدّ  
مجلس، از ریاست مجلس استعفاء کرد. خلیل ملکی، مهندس حسیبی، حسن نقوي، محمود نریمان، داریوش 
فروهر و دیگــران نیز با انحالل مجلس و انجـام رفـرانــدوم به مخالفت پرداختنـد و حتّـی دکتـر بقـائی و     

وزیر از تصمیم خطرناك انحالل مجلس  به شرط اینکه نخست»شنهاد کردند که پی مصدّقعلی زُهري به دکتر
دست بردارد، حاضر هستیم به فوریـّت از نمایندگی مجلس شوراي ملّی استعفاء کرده و از مجلس مسـتقیماً  

 بقول دکتر کریم سنجابی:،.اما526«نمائیم[مصدّق]خود را تسلیم زندان شما 
   527«د.دا ـدی گوش نمیاحَمصدّق به »ـ 
 25توان گفت که در صورت عدم انحالل مجلس یا انجام رفراندوم توسط مصدّق، از وقوع رویـدادهاي   می
ماتیسـون )کـاردار سـفارت     و 528بقـول حسـین مکّـی   شـد، چـرا کـه     نیـز جلـوگیري مـی    32مـرداد   28تا 

 رفراندوم: انجام قبل از تا،529(درتهرانآمریکا
 «.صدّق بودهای م شاه، آرام و سر به راه، در دست»-

                                                           
 1332مرداد8امة اطالعات،روزنـ 525
  1332مرداد11؛ شاهد،1332مرداد  10اطّالعات، شنبه -526
 147ـ سنجابی، ص527
 196،ص1مکّی،جـ 528

529
- Mattison to the Department of State, July 17, 1953, telegram 788,00/7-1753 
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 «!دموکراتیك»رفـرانــدوم 

 
ما معتقدیم که مصدّق اینک دست به بزرگترین قمار خویش زده است که یا برندة همه چیز یا بازندة همـه  »ـ 

هرج و مرج و انقالب را ـ به راحتی ـ بر آنچه   اش،  گردد. ما باور داریم که مصدّق با روحیة کنـونی  چیز می
وی دسـت  توانیم این احتمال را که  ... ما نمیدهد کند، ترجی  می تلقّی می« نگلیستسلیم به ا»که به مفهوم 

، ندیده بگیریم... ما عقیده داریم که مصـدّق بیشـتر از پـیش بـه     به يك اقدام نسنجیدة غیرقابل برگشت بزند
ـ    اقدامات ضدانگلیسی و ضدبیگانه اط به منظور برانگیختن احساسات و منحرف ساختن توجـة مـردم از نق

 530«، روي آوَرَد.ضعف دولت خود

( روانّ سیاسی و روحیة ناسازگار مصدّق در مقابله با رویدادهاي 1331ماه  دي 25این گزارشّ هندرسون )در 
 :ترسیم می کندآینده را 
و تسلّط بر نیروهـاي ارتـش توسـط      عـُمده کردن اختالفات با شاه براي کسب هر چه بیشتر قدرت نظامی ـ

 ، 1331اسفند  9تظاهرات دکتر مصدّق و 

هاي آمریکا و انگلیس دربارة حـّل اختالفات مربوط به مسـئلة نفـت )در    ردّ آخرین پیشنهاد مناسب دولت ـ
 (،1331اسفند  29

گیري مصدّق و انتخابّ شخصّ دیگري )مانند الهیار صـالح یـا حسـین مکــّی(      ردّ پیشنهاد شاه براي کناره ـ
 توسط مصدّق، 

و متحصّن شدن  طوسافشار  سرتیپسرلشکر زاهدي و دکتر بقائی به اتهام شرکت در قتل تعقیب قضائی  ـ
 این دو در صحن مجلس شوراي ملی، 

میلیون تومان اسکناس اضافی توسط مصدّق و بیم از استیضاح نمایندگان  312چاپ محرمانه و غیرقانونی  ـ
 مجلس خصوصاً توسط حسین مکـّی،

هـرج و  »هائی از سقـوط مصدّق به ورطـة   راي انحالل مجلس... همه و همه، نمونهو سرانجام: تصمیم مصدّق ب ـ
اقدام نسنجیدة غیرقابل برگشت... به منظور برانگیختن احساسات و منحـرف سـاختن توجــّة    »و « مرج و انقالب

 بینی کرده بود. است که هندرسون ـ چند ماه قبل ـ آنها را پیش «مردم از نقاط ضعا دولت مصدّق

بود که مصدّق با انجـام آن،   ي«بزرگترين قمار»میم به انحالل مجلس و انجام رفراندوم، بقول هندرسون تص
هـاي یـارانّ    )بـا وجـود مخالفـت   « رفراندوم»همه چیز را باخت. نتایج و کـّم و کیا انجام این به اصطالح 

را رقم زد، هم از  32داد مر 28تـا  25نزدیک مصدّق( ـ در واقع ـ سرشت و سرنوشت رویدادهاي منجر به   
 .531اند دانسته« اشتباه مهلك»این روست که برخی از محقّقان، انجام رفراندوم توسط مصدّق را 

باتوجه به اخطارهاوهشدارهاي افرادخیرخواهی مانندسنجابی وصدیقی مبنی برامکان عـزل مصـدّق ازطـرف    
ره را چگونـه مـی تـوان توجیـه     شاه درصورت انحـالل مجلس،آیااقـدام مصـدّق وپافشـاري وي درایـن بـا      

 ؟«مسئلة نفت»کرد؟آیااین هم راهی بودبراي فرارازحل ّ
 مصدّق، رفراندوم براي انحـالل مجلـس شـوراي ملّـی را     ، غیرقانونیو به هر حال، در شرایطی هیجانی، شتابزده

                                                           
530

- Henderson to the Department of State, January 15, 1952, telegram 888,10/1-1552 
 152ـ کاتوزیان، ص531
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تـوده، ازانجـام   درحالیکه حـزب  هاي پارلمانی جهـان سـابقه نداشـت.    اي که در هیچیک از نظام برگزار کرد، شیوه
ــاران وهمکــاران مصــدّق     ــا وشخصــیّت هــاي سرشــناس وی ــی کرد،عمــوم ســازمان ه ــدوم پشــتیبانی م رفران

 .532ندضمن صدور دو اعالمیة شدیداللحن،رفراندوم دکتر مصدّق را تحریم کرد ،اهلل کاشانی آیت،خصوصاً
 دکتربقائی پس ازانجام رفراندوم درمقالة تندي نوشت:   
 
قانونی رفراندوم در تهران انجام گرفت و مصدق فیروز شد. آن هم چه فیروزي! فیروزي که هیتلر  باالخره عمل غیر»  

ها یک صدم یا نیم درصد یا یک ربع  هاي آن رسند؛ زیرا همیشه در رفراندوم و موسولینی و استالین هم به گردش نمی

ن در حدود نیم در هزار بود: صد و یک کردند ولی در رفراندوم مصدقی، تعداد مخالفی درصد از مردم! مخالفت می

 هزار موافق و فقط شصت و چند نفر مخالا!

کنند و یادآوري محاسبات  ها می هاي مختلفی که براي صندوق بحث در طرز رأي گرفتن و آزادي واقعی و حساب  

 باشد. میرسد؛ چون نتیجه این رفراندوم کامال گویا  هاي قبل خود جناب دکتر مصدق به نظر زائد می سال

صد و یک هزار نفر موافق در تهران در برابر شصت و هشت نفر مخالا! بنابراین جناب آقاي دکتر مصدق که پریروز 

از مردم رأي اعتماد گرفت به حساب ساخته خود در تهران فقط و فقط شصت و هشت نفر مخالا دارد و در مقابل، 

زیرا باز طبق حساب رئیس دولت اگر کسان دیگري هم مجلس هفدهم فقط و فقط شصت و هشت نفر طرفدار دارد؛ 

طرفدار ماندن مجلس هفدهم بودند حتماً رأي داده بودند و تعداد مخالفین انحالل از شصت و هشت نفر تجاوز 

 533«کرد! پس مصدق فیروز شد... می

ان نـازي شـبیه   نیزضمن اینکه اقدام مصدّق درانجام رفرانـدوم را بااقـدام هیتلردرآلمـ   تایمز نیویوركروزنامة
 دانست،نوشت:

 
هائی که به محل  طرز اجراي رفراندوم، مسخره آمیز بوده و نه تنها اصل رأي مخفی رعایت نشد بلکه در خیابان» -

هائی که در این محل رأي می دهند خائنین به  شد، نوشته شده بود: آن اخذ آراي مخالفین انحالل مجلس منتهی می

 534«وطن هستند

)چاپ پاریس( از تهران دربـارة چگـونگی انجـام رفرانـدوم بـراي انحـالل         Le Mondeمة معتبرخبرنگار روزنا  
 گزارش داد:« مرکز مختلف، انجام شد! 2اخذ آرای موافق و مخالفٍ انحالل مجلس، در »مجلس با تیترّ 

شکل که رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبهة ملّی برقرار شده است، به این  به نظر می»... -
 طرفداران جبهة ملّی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه )راه آهن( آراء خود را به صندوق

نقطـة محـل اخـذ رأي و نقـاط      4از  و حدود سه هزار نیـروي نظـامی   اند ها بسته بریزند. تمام سفارتخانه
تـر هسـتند و طـول     لی عظیمهای وابسته به حزب توده خی گروهکنند...  استراتژیک تهران محافظت می

پالکاردهـاي جبهـة ملّـی حـاکی از اعـالم      شـعارها و شـود.   های آنان به چند صد متر بالغ می صف
حمایت از دکتر مصدّق و درخواست انحالل مجلس است، در حالیکه شـعارهاي حـزب تـوده ـ     

                                                           
 1332مرداد  10ـ روزنامة اطّالعات، 532
 1332مرداد  14 شاهدـ روزنامة 533

534
 - New York times, August 4, 1953  
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حـوة  ناساساً ـ علیه مجلس و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان براي تغییر رژیم فعلی اسـت.   
خواهنـد رأي منفـی    زیرا نه فقط یک محل جداگانه براي کسانی که مـی اخذ رأی، مخفی نیست 

 بايد بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم
 را پـُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنويسند.  ای ورقه

گرفته شده، مقابل مجلس است و روي یک پالکاردّ بـزرگ  محلّی که براي اخذ رأي طرفداران مجلس در نظر 
 خورَد: این جمله بچشم می

 «دهند، مخالف انحالل مجلس هستند کسانی که اينجا رأی می» ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رفـرانـدوم انحـالل مجلس

 دو صنـدوق جـداگـانــه براي موافقان و مخالفان!
 
 

و از  در این صندوق حضور یافتنـد « نــــه»ت محلّی، فقط سه نفر براي اعالم رأي به وق 9تا ساعت
اين سه نفر تعداد زيادی عکس گرفته شد و از آنها فیلمبرداری شد و مورد اهانـت و آزار قـرار   

 .535 «گرفتند.

 در گزارش بعدي خود خبر داد: لوموند گزارشگر

ند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صد هزارنفر به طرفداري طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شد »...-
نفر رأي مخالا دادند و این نتایج، مربوط بـه تهـران اسـت     67از دکتر مصدّق رأي به انحالل مجلس و فقط 
 .«که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد...

 نیز نوشت: واشنگتن پمستروزنامة معروف 

توسط مجلس باقی نمانـده بـود کـه وي )مصـدّق( پیشدسـتی کـرد و        چیزي به سقوط دولت دکتر مصدّق»-
 536«مجلس را منحل نمود.

هـا قـدرت را بدسـت     ايـران، سـرخ  »اي با نـام   در مقاله 32مرداد  20نیز در تاریخ  نیوزویکنشریة معتبر 
                                                           
535

 - Le Monde, 4 aout, 1953, p. 12 

 1332مردادماه  13مقایسه کنید با گزارش روزنامة اطّالعات، 
536

 - Washington Post, August 4, 1953 
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 .537دشیادآور  آمریکاانداز سیاسی آیندة ایران را به دولتمردان  ، چشم«گیرند می
 گزارش داد: ر سفارت آمریکا در ایران( چند روز پس از انجام رفراندومماتیسون )کاردا

کـه پـس از مطبوعـات بـه عنـوان آخـرین پایگـاه و تریبـون          با پایان یافتن رفراندوم، مصدّق مجلس را ـ »ـ 1
سـازد کـه    دارد. این عمل به روشنی ماهیـّت رژیم وي را مشخّص می شد ـ از میان برمی  مخالفان محسوب می

جوئی پیش رفته و با بکارگیري بسیج مـردم،   ها، مصدّق به سوي سلطه وازات افزایش مخالفان و نارضایتیبه م
 خواهد نفوذ شاه را از میان بردارد و...  به حفظ قدرت خود کوشیده است و می

رسد مصدّق به سوي حکومت خودکامة فـردي روي آورده، همزمـان بـا     در حالی که به روشنی به نظر می ـ2
اي دشوارتر سـازد. ادامـة    تواند کارّ وي را بطور فزاینده هاي داخلی متعدّدي روبرو گردیده که می ، با ضعاآن

تدبیر خطرناکی است که ممکن است بـه  توسل مصدّق به بسیج مردمّ کوچه و بازار که به رفراندوم انجامید 
در دسـت دارد، فاقـد هـر نـوع     خودکامـه را   . مصدّق در حالیکه ریاسـت رژیمـی  طرفّ خودّ وی کمانه کند

وزیـر ممکـن اسـت بخواهـد از تشـکیالت       باشد. نخسـت  سازمان توانمند و مقتدر جدا از نیروهاي مسلّح می
خواهد با انجام  سازمان یافتة حزب توده براي جبران نسبی این کمبود استفاده کند. روشن است که مصدّق می

اده نماید، یک نمونة کوچک، حـاکی از آن اسـت کـه مصـدّق     اي، از پشتیبانی حزب توده استف مانور محتاطانه
حزب توده جهت شرکت در کنگـرة جوانـان در    بطور پنهانی اجازه داده تا حداقّل چهل گذرنامه براي اعضاء

 538«شهر بمخارست، صادر گردد...
 

ابقـاي دورة  نفر بـه   115نفر به انحالل مجلس و  544/155در تهران و حومه : »اطّالعاتبه گزارش روزنامة 
 .539«هفدهم مجلس رأي دادند، به بانوان اجازه داده نشد که در دادن رأي شرکت کنند

کـه در برخـی شـهرها     540ها ریخته شد در سراسر کشور، دو میلیون رأي موافق با انحالل مجلس به صندوق
 541سرا( تعداد آراء از تعداد جمعیـّت این دو شهر بیشتر بود! )مانند بابلسر و صومعه

درخواست کتبی مصدّق از شاه براي صدور فرمـان انتخابـات دورة    اعالم انحالل مجلس وام رفراندوم وانج
زاده طـی   گردیـد بطـوري کـه حـائري     روبرو اي از رهبران سابق جبهة ملّی جدهم، با مخالفت شاه و عدّهیه
ریک جـرم مصـدّق   اگر اعلیحضرت فرمان انحـالل مجلـس را صـادر کنند،شـ    »اي، به شاه تأکید کرد که  نامه

 .543این اقدام مصدّق، با هواپیما عازم رامسر )کالردشت( گردیدبه  دراعتراضشاه . 542«خواهند بود
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 - Newsweek, August 10, 1953 
538

- Mattison to the Department of State, August 12, 1953, telegram 300-788,00/8-1253 
 1332مرداد  13ـ روزنامة اطّالعات، 539
 1332مرداد  24ـ روزنامة اطّالعات، 540
 1332مردادماه  25ـ روزنامة شاهد،  541
 1332مردادماه  21ـ روزنامة اطّالعات،  542
 32مرداد  22ـ روزنامه اطّالعات،  543
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 تغییرطرح کودتا
 

دو رویداد بسیار مهـّم، زمینه را به زیان طـرح کودتا و به نفع پیشنهاد شاه مبنـی بـر برکنـاري     بدین ترتیب،
 :تقویت کرد،مصدّق از طریق قانونی 

میلیون تومان اسکناس محرمانه توسط دکتر مصدّق و احتمال استیضاح وي توسـط   312چاپ غیرقانونی  ـ1
 نمایندگان مجلس )خصوصاً حسین مکـّی(.

 انجام رفراندوم و انحالل مجلس توسط دکتر مصدّق با وجود مخالفتٍ بسیاري از یاران نزدیک او. ـ2
متمّم قانون اساسی، ضمن عزل مصدّق  46تا طبق اصل  بوداه انحالل مجلس، بهترین فرصت قانونی براي ش

وزیري، سرلشکر زاهدي را به جاي وي منصوب نماید. دو روز پس از انجام رفراندوم، آیزنهـاور   از نخست
دانسـت و آن را   «مرهون کمک حزب کمونیسـت ایـران  »نیز پیروزي مصدّق در این به اصطالح رفراندوم را 

  544نامید.« خطرناكشوم و »براي آمریکا، 
فرمـان عـزل مصـدّق، در فرمـان      صـدور ضـمن   32مـرداد   22شاه در ،بنابراین: با توجـّه به انحالل مجلس

 .دیگري، سرلشکر زاهدي را به نخست وزیري منصوب کرد
 پرسش این است:

بدون اطـالع  »،باتوجه به تأکیدطرح سازمان سیا براي انجام کودتاهاي پایدار شاه با کودتا باتوجه به مخالفت-
امضـاء دو فرمـان از    انحالل مجلس ودرنتیجـه، ،کودتا طرح پیش نویسوباتوجه به اینکه در«و همکاري شاه

 ،545بینی نشده بود پیش،طرف شاه براي عزل مصدّق و انتصاب زاهدي
 ه بود؟عملیات سازمان سیا، به برکناري قانونی و مسالمت آمیز مصدّق توسط شاه،تغییر یافت آیا
 546این دواقدام)طرح کودتا وصدورفرمان عزل مصدّق(به موازات هم درجریان بود؟ یااینکه-
 
 
 

                                                           
544

 777ـ776،صص 2موحـّد،ج ؛ 663-662فاتح،صصـ  
 ـ نگاه کنید به:545

Wilber, Overthrow,. Chapter  18, Appendix B3-B10 
 

گـزارش هـاي مـبهم وگـیج     »بعنـوان «مـرداد 25درصـبح زود »ماتیسون،کادارسفارت آمریکادرتهران،ازخبرفرمان عزل مصدّق  -1
رده است.نگاه کنیدبه:یادک«کننده  

Mattison to the Department of State, August 16, 1953, telegram  

788,00/8-1653  

عملیات]ابالغ فرمان عزل »قائم مقام وزیرامورخارجة آمریکا(نیزدریادداشتی براي رئیس جمهور،تأکیدمی کند:«)بیدل اسمیت»
تردید ّژنرال هاي ایرانی،مصدّق توانست ازآنچه که در شُرُف وقوع مصدّق[باشکست روبروشده و به مناسبت سه روزتأخیرو

بود،آگاه شود.درواقع یک ضدکودتاصورت گرفته زیرا شاه درمحدودة اختیارات قانونی خود،فرمان عزل مصدق را 
«.صادرکرده...  

براساس سخنان شاه به «اسمیت»مسئول تنظیم اسناد،درزیراین سندیادآوري کرده که یادداشت  
مرداد( بوده است:26اوت/17یرآمریکادرعراق)درسف  

Memorandum by the Under Secretary of State(Smith) to  the president, August 18, 1953, telegram  

788,00/8-1853  
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 دهد سرهنگ نصیری فرمان عزل مصّدق را به خبرنگاران نشان می
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 ل مصدّقفرمان عز
 حزب توده نظامیو نقش سازمان 

 
افسران گـارد ازعـزل   ضمن آگاه کردن  ،مرداد،سرهنگ نصیري فرماندة گارد شاهنشاهی 24شنبه شامگاه در 

ایـن پادگـان    افسـران ،،به پادگـان باغشـاه رفتـه وضـمن سخنرانی    وزیري سرلشکر زاهدي  مصدّق و نخست
یپ عطااهلل کیانی)معاون سرتیپ ریاحی، رئیس سـتادارتش  .دراین هنگام،سرتآگاه ساخت رانیزازعزل مصدّق

مصّدق(که براي سرکشی نیروهاي نظامی به باغشـاه آمـده بود،توسـط افـراد سـرهنگ نصـیري دسـتگیرمی        
افسر،براي ابالغ فرمان عزل مصدّق بسوي اقامتگـاهّ وي حرکـت    5-4 بهمراهسپس .سرهنگ نصیري 547شود
حزب توده( با آگاهی از خبر عزیمـت سـرهنگ    نظامییر سازمان سرهنگ محمـّدعلی مبشّري )دب.548کند می

نصیري توسط سرگرد مهدي همایونی یا سروان اسماعیل فیـّاضی )افسـران نفـوذي حـزب تـوده در گـارد      
دهـد و   حزب توده( اطّـالع مـی   نظامیبه نورالدّین کیانوري )مسئول سازمان  فوراً ( این امر را549شاهنشاهی

ــا توجـــّه  ــز ب ــانوري نی ــی مصــدّق(    کی ــر دائ ــروز، دخت ــریم فی ــش )م ــامیلی زن ــه رابطــة خــانوادگی و ف ب
)خصوصی(،مصدّق را از عزیمت سرهنگ نصیري به سوي اقامتگاهش « تلفن اندرونی»با  شب8حدودساعت

  550کند آگاه می« آغاز کودتا»و 
مُشرف به کاخ درعرض خیابان های گذاشتن موانع بسیار واستقرار کامیون ها وتانک هاي ارتشی  به علّت 

،نصـیری  بنـابراین ،نزدیک شدن سرهنگ نصیري به اقامتگاه نخست وزیـر غیـرممکن بود.  551نخست وزيری
، سرهنگ خانة مصدّقاي دور از  در فاصلهولذاشودمصدّق دکتراقامتگاه نتوانست وارد  وی همراه وافسران

. دکتر مصـدّق  552را به مصدّق برساندنصیري فرمان عزل را به فرماندة انتظامات اقامتگاه تسلیم کرد تا او آن 
 کند:  پس از مالحظة فرمان عزل خود، در یک جمله، رسید فرمان شاه را اعالم می

 .553«، دستخ  مبارک به اينجانب رسید1332مرداد  25ساعت يك بعد از نصف شب »
 
 

                                                           
چگونـه توانسـت    چـرا و  نصـیري  سـرهنگ ـباتوجه به اهمیّت درجات ورعایت سلسله مراتب ارتشی، دانسته نیست کـه    547
  ؟کیانی را دستگیرکند؟وچراافسران حاضروناظردرباغشاه،به این نق  سلسله مراتب ارتشی،تمکین کرده اند پسرتی
کند که ابالغ فرمـان عـزل مصـدّق در آن سـاعت      ـ اردشیر زاهدي که در این شب از بازیگران اصلی ماجرا بوده، تأکید می  548

وزیران در خانة مصدّق، به آگاهی عموم وزیـران کابینـة مصـدّق    شب براي این بود تا فرمان عزل بهنگام جلسة مشترك هیأت 
 155و 153برسد. زاهدي، صص

 70؛ عموئی، ص528-526و  505ـ امیرخسروي، صص 549
؛ مصـدّق در  379کنـد. خـاطرات، ص   یـاد مـی  « شخصـی ناشـناس  ». مصدّق از کیانوري بنـام  266-264و  248ـ کیانوري، صص  550

براي یـادمی کنـد.  «یک نفرازخود ّعوامـل کودتـا  »( ازاین فردبعنوان144سنجابی)ص.441-440، صص2؛ ج26، ص1محکمة نظامی، ج
 531-507هاي دیگر از این ماجرا نگاه کنید به: امیرخسروي، صص روایت
 133-131-26-25، صص1ـ نگاه کنید به: مصدّق در محکمة نظامی، ج 551
 4، ص1358مـرداد   28روزنامة اطّالعـات،   :انة مصدّق(ـ روایت سروان داورپناه و سروان فشارکی )افسران گارد محافظ خ  552

سـنجابی،  «: کننـد  گیرند و خلع سالح مـی  می در خانه م ّد ،مستحفظین»نصیري را  سرهنگ به روایت سنجابی:.401؛نجاتی،ص
 (.12)نوار شمارة  1تاریخ شفاهی هاروارد، ص

 240هاي مصدّق، ص ـ نامه 553
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 رسید فرمان عزل مصدّق

و ارادة مصدّق براي پذیرفتن عزل خویش بود، به روایت بشیر فرهمند )رئیس کل نشانة عزم « رسید»این 
 . این روایت 554از طریق رادیو بود گیري و اعالم آن مصدّق در فکر نوشتن نطق کناره (اتیغرادیو و تبل

کند  روایت بشیر فرهمند را تقویت می واقعی بودن امّا آنچه که هرچند که نیازمند به شواهد بیشتري است،
مرداد به  25را از جلوي نام خویش حذف کرده و از « وزير نخست»، کلمة «رسید»اینست که مصدّق در این 

 .ابراز یا امضاء نکرده بود« وزیر نخست»را با نام  دولتی هیج پیام، سند یا نامة  هیچگاه، ، بعد نیز
رف شجاعیان ـ از اعضاء سرهنگ نصیری توس  ستوان علی اشدر هر حال، در چنان شرایطی، ناگهان  

. پس از دستگیري،سرهنگ نصیري 555شود دستگیر می محاصره وحزب توده ـ نظامیسازمان 
خواستارمالقات باسرتیپ ریاحی)رئیس ستادارتش مصدّق(شدتاموضوع وعلّت مأموریتش را به آگاهی وي 

یس ستادارتش روش برخوردسرهنگ نصیري باسرتیپ ریاحی)رئبرساند.به روایت برخی منابع مصدّقی:
انجام عملیّات خطرناك وکوشش براي »بودوهنگامی که سرتیپ ریاحی اورابه«شجاعانه وباوقار»مصدّق(

 متهم ساخت،]نصیري[پاسخ داد:«شورش درجهت اجراي طرح کودتا
 
ام... شما  هاید. من، فقط اوامر شاه را اجرا کرد چرند نگوئید! این شما هستید که متهم به اَعمال مُضرّ و خطرناك شده» -

 556«حق ندارید در مورد اوامر اعلیحضرت همایونی که من مأمور اجراي آن هستیم مداخله کنید...

وارد خانـة  ،آزاد شـده بـود  « کودتاچیـان »دکتر فاطمی که از بازداشت موقّـت   بامداد(4)ساعت در این هنگام
فاطمی  .«ام... ی از ملّت را هم دادهام و پیام خداحافظ من معزول شده»گوید:  شود. مصدّق به او می مصدّق می

                                                           
یـاد دکتـر    معیـّت ملّی مبارزه با استعمار، هوادار حزب توده(، خـاطرات مـن از زنـده   کري، محمّد )رهبر جـ نگاه کنید به م554ُ

؛ روزنامة اتّحـاد ملّـی،   1358مرداد  28، 19بشیر فرهمند، روزنامة پرخاش، شمارة  علی اصغر ؛ گفتگوي 53حسین فاطمی، ص
 .107ص ،1379استکهلم،ي،عسگري، نورمحمّد، شاه، مصدّق، سپهبد زاهد؛698-697امیرخسروي،صص؛1334آبان  16
مـرداد   28روزنامـة اطّالعـات،    ،روایت سروان داورپناه و سروان فشارکی )افسران گارد محافظ خانة مصدّق(نگاه کنیدبه:ـ   555
و  167-166؛ خسروپناه، صـص 511؛ امیرخسروي، ص73؛ عموئی، ص285و  266و  247-246؛ کیانوري، صص4، ص1358
321 
 404نجاتی،صـ  556
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آقا! این مسئله، تنها مسئلة شخصی شما نیست، این، مسـئلة مهـم یـک ملّـت و     »گوید:  میخطاب به مصدّق 
شود بهمین سادگی میدان را خالی کـرد؟... بنظـر    اي حسّاس در مبارزة حیات و ممات است. مگر می مرحله

اي کـه   م اعالم کنید. بلکه باید صراحتاً ملّت را از توطئة خائنانهمن شما حق ندارید چنین تصمیمی را به مرد
مصـدّق پـس از شـنیدن    «. کنندگان را مجازات کـرد  خوشبختانه عقیم ماند، باخبر کرده و با قاطعیـّت، توطئه

اظهارات پرحرارت دکتر فاطمی مبنی بر ضرب و شتم و تجـاوز بـه همسـرش توسـط کودتاچیـان، تسـلیم       
بـدون نـام بـردن  از نخسـت وزیریـا هیـأت        که شدمتن دیگري تهیـّه  به کمک فاطمی و سپس 557شود می
 :در اولین برنامة اخبار رادیو ایران پخش گردید،مرداد 25در بامداد  دولت،
 
ساعت یازده و نیم دیشب یک کودتاي نظامی به وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذارده شد. » -

]حسین  تیر و اسلحه دستی وزیر امور خارجه که ابتدا از ساعت مذکور نفرات نظامی مسلح به شصت بدین ترتیب

سسین جبهه ملی و عضو ارشد ؤزاده[ از م شناس[ وزیر راه و ]مهندس احمد زیرك ]مهندس جهانگیر حق و فاطمی[

نزلشان مراجعه نمودند ولی چون حزب ایران را در شمیران توقیا نمودند و براي توقیا رییس ستاد ارتش نیز به م

 تیمسار ریاحی در ستاد ارتش مشغول به کار بود دستگیري ایشان موفق نشد.

در ساعت یک بعد از نیمه شب نیز سرهنگ نصیري رییس گارد شاهنشاهی با چهار کامیون نظامی مسلح و دو جیپ 

اي بدهد قصد اشغال خانه را  خواهد نامه وزیر آمده به عنوان اینکه می پوش به منزل آقاي نخست ارتشی و یک زره

کار خود بودند بالفاصله سرهنگ مزبور را توقیا   وزیر مراقب داشته است ولی چون محافظین منزل آقاي نخست

هاي منازل آنان را قطع کردند. همچنین ارتباط تلفنی ستاد ارتش را  تلفن کنندگان قبل از توقیا اشخاص، کردند. توطئه

خانه بازار را به وسیله سرهنگ آزموده و همراهان مسلحش اشغال کرده  د شاهنشاهی باغشاه قطع و تلفنبا پادگان گار

 بودند و معاون ستاد ارتش را که براي سرکشی به باغشاه رفته بود در همان جا توقیا نمودند.

امیون مسلح به شهر آورده و به گاه سعدآباد به وسیله چهار ک زاده را از توقیا وزیر خارجه و وزیر راه و مهندس زیرك

بردند ولی چون در آنجا وضع را مساعد ندیدند  -اند  به تصور اینکه همکارانش قبالً آنجا را اشغال کرده -ستاد ارتش 

به سعدآباد بردند و در توقیفگاه گارد شاهنشاهی تا ساعت پنج صبح نگاه داشتند. در این ساعت که  آنان را مجدداً

ثر شده بود تیمسار سرتیپ کیانی معاون ستاد ارتش که از توقیا باغشاه رهایی یافته بود به سعدآباد نقشه کودتا بالا

مورین انتظامی از این ساعت ابتکار عملیات را به دست گرفتند و تاکنون چند تن أرفته آنان را به منازلشان برگردانید. م

 558«به طور تفصیل بعداً به استحضار ملت ایران خواهد رسید.اند. جریان این واقعه  دستگیر کرده کنندگان را توطئه از

                                                           
؛ عسگري، 698؛ امیرخسروي، ص1334آبان  16؛ روزنامة اتّحاد ملّی، 1358مرداد  28، 19پرخاش، شمارة  ـ روزنامة 557
 107ص

 1332مرداد  25،یکشنبه 8166روزنامة اطّالعات،شمارة ـ 558
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 مسالمت آمیز،انتقال آن حزب ودکترفاطمی سازمان نظامی آفرینی نقش تبلیغات حزب توده وبدین ترتیب، با
با وجود ارتباط دائم تلفنی مصـدّق بـا رئـیس    ولی آیا.ناکام ماندقدرت سیاسی از مصدّق به سرلشکر زاهدي 

گارد جاویـدان  خصوصـاً هاي تلفن و برق مرکـز بـازار و   قطع سیم 559یپ ریاحی، و دیگرانستاد ارتش، سرت
سـاخته و پرداختـة   « اقدامات شـبیه کودتـا  »آیا این . الزم بود؟ عوامل سرلشکر زاهدی توس شاهنشاهی 

آن نبود؟ تا بدین ترتیب در ذهن و ضمیر دکتر مصدّق چنین وانمود شـود   نظامیحزب توده و سازمان 
 .560«ارد شاهنشاهی، کودتائی را که در نظر داشته، شروع کرده استگ»که 

پیش از آنکه از طرف دولت مصدّق اعـالم شـود، در   « مرداد 25شکست کودتاي »نیست که خبر   آیا شگفت
 :با توجـّه به اینکه وسرانجام،  561)ارگان حزب تودة ایران( منتشر شده بود؟ شجاعتشمارة بامدادي نشریة 
 ،اعیل فیـّاضیهم سروان اسم

  هم سرگردامیرشفابخش،
 سرهنگ محمدعلی مبشّري،  هم-3
 هم نورالدین کیانوري)عوامل اطالع رسانی عزیمت سرهنگ نصیري به سوي اقامتگاه مصدّق(،-4
 سرگرد عبدالصمد خیرخواه )فرماندة گردان جاویدان گارد شاهنشاهی(، هم-5
 ، (پهلوي هنگ زا 2 گروهان فرمانده) هم سرگرد مهدي همایونی -6
 قطع شبکة تلفن و برق بازار و...(، عواملراویان بازداشت دکتر فاطمی و،)سروان حبیب بالري هم-7
مرداد بهنگـام ابـالغ    25هم ستوان علی اشرف شجاعیان )عامل دستگیري سرهنگ نصیري در شب  -8

 ،فرمان عزل مصدّق(
کودتاي »دربارة افسراناین  تروایآیا ،562دندحزب توده بو نظامیاعضاء سازمان رهبران واز نفر، 8هر  

 563چقدرمی تواندپایة تحلیلّ رویدادهاي این شب  بشمارآید؟«مرداد25شب 
با توجــّه بـه تبلیغـات گسـتردة      ،در هر حال، دستگیري غیرمنتظرة سرهنگ نصیري توسط ستوان شجاعیان

، و سـپس اصـرار و   «نصـیري  الوقـوع کودتـا توسـط سـرهنگ     انجام قریب»هاي این حزب مبنی بر  روزنامه
، «کودتاچیـان »آمیز حسین فاطمی مبنی بر ضرب و شتم و قصد تجاوز به همسرش توسـط   اظهارات تحریک

و در تغییر تصمیم شتابزدة مصدّق و تلقّی فرمان عـزل بعنـوان یـک    « توهّم کودتا»تردید در ایجاد فضاي  بی
 28هاي مستقــّر در اطـراف خانـة مصـدّق در روز      ک، تأثیر فراوان داشت و شگفتا که فرماندهی تان«کودتا»

 .564حزب توده( بود نظامیمرداد نیز بر عهدة همین ستوان شجاعیان )عضو سازمان 
                                                                                                                                                                                     

 
 441-439، صص 2؛ ج132-131و  26، صص 1ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 559
 1332آبان ماه  20روزنامة اطّالعات،  ؛ مصدّق،133، ص1ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج560
 70؛ عموئی، ص1332مرداد  25ـ روزنامة شجاعت )بجاي بسوي آینده(، بامداد  561
ــه:ـ   562 ــانوري، ص نگاه کنیدب ــص 285و 266و  247-246کی ــروي، ص ــوئی، ص712و  711، 638، 498؛ امیرخس ؛ 73؛ عم

 247-246، 242، 168-165خسروپناه، صص
،خود،نشانة توان حیرت انگیزاین حرب ونفوذآن درعـالی   32مرداد25ن حزب توده درعملیّات شب این مجموعه ازافسراـ   563

 ترین مراتب ارتش،مانندگاردشاهنشاهی، بود.
مرداد، حماسه آفرید. در حـالی کـه زخمـی     28شجاعیان روز »ـ بقول سرهنگ ممتاز )رئیس گارد محافظ اقامتگاه مصدّق(: 564

روزنامـة پرخـاش،   .«ین گلوله جنگید و تلفات سنگینی بر مزدوران گارد شاهنشاهی وارد ساختشده بود، با تانک خود تا آخر
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 فرمان عزل مصدّق؛ايرادها و انتقادها

 
از « وزیـر  نخسـت »و نیز با حـذف نـام   « دستخ  مبارک»مصدّق با دریافت فرمان عزل و تأکید آن به عنوان 

نقـش   سـخنان تنـد فـاطمی و   گیري گرفته بود، امــّا چنانکـه دیدیم،   امضاء خود، تصمیم به کنارهآغاز نام و 
آمیـز   حزب توده در دستگیري سرهنگ نصیري و هیجانات بعدي آن، عمـالً انتقـال مسـالمت    نظامیسازمان 

 قدرت از مصدّق به زاهدي را غیرممکن ساخت.
هـاي   زنی ها و گمانه توسط سرهنگ نصیري، باعث بحث 32مرداد  25شبّ  هابالغ فرمان عزل مصدّق در نیم

. مصـدّق  565 گردیده اسـت. « اصالت فرمان عزل»و « ارزش قانونی»و تردید در « وقوع کودتا»فراوانی دربارة 
مأموریــّت  »امّا در پاسخ به اظهارات شاه ـ در کتـاب    566در دادگاه نظامی، به تفصیل در این باره سخن گفته

. اظهارات دکتر مصدّق در دادگاه، تقریباً با اظهارات همة یـارانش  567باً سکوت کرده استـ تقری« براي وطنم
)خصوصاً با اظهارات سرتیپ ریاحی، فرماندة ستاد ارتش مصدّق( مغایر است و در آنجا که رئیس دادگاه به 

 دهد: کند، مصدّق پاسخ می هااشاره می این تناق 
سـال   90گوینـد   سال دارد و دیگران مـی  72کند  ه خودش اقرار میآقاي رئیس دادگاه! شما از یک کسی ک»ـ 

 568«خدا شاهد است حافظة صحی  ندارمتوان داشت،  دارد، انتظاراتی دارید که از یک جوان نمی
مـرداد را   28تـا   25، شناخت دقیق رویدادهاي «حافظة صحیح»ها و نداشتن   روشن است که اینگونه تناق 

 د.نکن دشوار می
 توان دو مسئله را ـ بطور جداگانه ـ مورد بررسی قرار داد: رمان عزل مصدّق میدر بارة ف

 ـ ابالغ فرمان عزل مصدّق در نیمه شب 1

 ـ ارزش قانونی فرمان عزل 2

 

 ابالغ فرمان عزل دکتر مصدّق در نیمه شب ـ1

رمان عـزل مصـدّق در   کند که ابالغ ف اردشیر زاهدي که در این شب از بازیگران اصلی ماجرا بوده، تأکید می
آن ساعت شب براي این بود تا فرمان عزل بهنگام جلسة مشترك هیأت وزیران در خانة مصدّق، بـه آگـاهی   

 569عموم وزیران کابینة مصدّق برسد.
 نویسد: محمّدرضا شاه می

                                                                                                                                                                                     

 449-448؛ نجاتی، صص1358مرداد  28یکشنبه 

توان خواند که ـ عموماَ ـ مبتنی بر سـخنان و     ها را در مقالة عبـّاس توفیق می ها و بررسی ترین این بحث ترین و کامل تازهـ   565
-111، صـص 1386، چاپ آمریکا، تابسـتان  79آورد، شمارة  به: فصلنامة ره نگاه کنید .دادگاه نطامی است دفاعیـّات مصدّق در

 125-123، خصوصاً صفحات 131
، صـص  2؛ ج146-140و  137-133و  100و  92-91و  29-27، صـص 1ـ نگاه کنید بـه: مصـدّق در محکمـة نظـامی، ج      566
 778و  773-771و 445-447
 381-380، صصتامّألّـ خاطرات و ت 567
 445، ص2ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 568
 155و  153ـ زاهدي، صص 569
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 وزیري و انتصاب سرلشـکر زاهـدي را   ، احکام انفصال مصدّق را از مقام نخست1332مردادماه سال  22در »-
اهلل نصیري ـ فرمانده گـارد    بجاي وي را امضاء کردم و مأموریت خیلی دقیق ابالغ احکام را به سرهنگ نعمت

شاهنشاهی ـ محـّول نمودم. شرح اتّفاقاتی که براي سرهنگ نصیري در انجام این مأموریت، پیش آمـده بـود،    
بیش نیسـت   اي تفاوت که داستانّ دوما، افسانه آوَرَد، با این آلکساندر دوما را بیاد من می «سه تفنگدارّ»حکایتٍ 

 ولی ماجراي سرهنگ نصیري یکی از وقایع حقیقی تاریخ معاصر ما است.

پس از آنکه سرهنگ نصیري از رامسر به کاخ سعدآباد رسید، ابتداء عـازم ابـالغ فرمـان مـن بـه سرلشـکر       
نزدیک مصدّق و زمـانی وزیـر داخلـة     زاهدي گردید. باید این نکته را یادآور شوم که زاهدي از طرفداران

آراء، سٍمتٍ ریاست کّــّل شـهربانی را داشـته و در انتخـاب      دولت او بود و در اوایل دوران زمامداري رزم
هاي تهران ]مخفی[  ها کرده بود. زاهدي در آن موقع در نزدیکی مجدّد مصدّق به نمایندگی مجلس، کوشش
کـرد ـ    سی از محل اقامت وي ـ که هر روزه آن را عـوض مـی   بود ولی جز چند تن از دوستان نزدیکش، ک

رویـّة مصدّق انتقاد کـرده و یکبـار دسـتگیر شـده و پـس از        پروا از عملیـّات بد اطالع نداشت، زیرا او بی
آزادي، چون تأمین جانی نداشت، در مجلس متحصّن گردیده و پس از ترك تحصّن، نـاگزیر بـود در خفـا    

 د.رَبسر بَ

هاي مختلا به سرلشکر زاهدي دسترسی یافتـه و فرمـان مـرا بـه وي ابـالغ       ري با کمک واسطهسرهنگ نصی
االمکان، فرمان را بدون واسـطه بـه شـخصّ     زاهدی به سرهنگ نصیری دستور داده بود که حتّی نمـود.... 

ـ  مصدّق ابالغ کند و رسید دريافت دارد تا نتواند بعداً وصول آنرا منکر شود ز قـبالً بـه   . ضمناً خودّ مـن نی
. حدود سـاعت یـازده شـب    570نصیري تأکید کرده بودم مراقب باشد که هیچگونه آسیبی به مصدّق وارد نیاید

مرداد، سرهنگ نصیري به اتّفاق دو تن از افسران خود از کاخ سعدآباد بسوي منزل مصدّق حرکت کردند.  25
وين درشت نوشته بودند که ممکن اسـت  هائی با عنا های طرفدار کمونیزم در سرمقاله آن روزها، روزنامه

 571«و بهمین مالحظه، این سه افسر حرکت کردند. سرهنگ نصیری دست به کودتا بزند

مخفی مردادماه، 20وبدنبال تشدیداختالف هاي سیاسی،ازحوالیسرلشکر زاهدي پس از رهائی از تحصّن در مجلس 
وزیري سرلشکر  آسان نبود، لذا ابالغ فرمان نخست بخاطر تغییر و جابجائی محل اقامتش، دسترسی به وي بودوشده 

دو روز طــول )بامحاســبة تأخیرهواپیمــاي نصــیري دربازگشــت ازرامســربه تهــران(،زاهــدي و عــزل دکتــر مصدّق
پس از دیدار و هماهنگی نصیري با سرلشکر زاهدي و براي جلـوگیري از اتـالف وقـتٍ بیشـتر، در      سرانجام،کشید.
شود. ابـالغ فرمـان شـاه     رهنگ نصیري جهت ابالغ فرمان عزل، به خانـة مصدّق روانه میمرداد، س 24امگاه شنبه، ش

توسط شخصّ سرهنگ نصیري، گویا به این علّت بوده تا اعتبار، اهمـّیت و اصالت فرمان شاه بـه مصـدّق یـادآوري    
بعنـوان رئـیس گـارد     )رامسر( ـ سـرهنگ نصـیري   « کالردشت»شود چرا که در آن هنگام ـ با توجـّه به سفرّشاه به  

 .572سلطنتی، بیش از هر شخصّ دیگري به شاه، نزدیک و با او در ارتباط بود

                                                           
توصیة شاه ـ در توجـّه به سالمتی مصدّق و آسیب نرساندن به وي ـ حقیقتی بوده که ما قبالً نیز شاهد آن بودیم بطـوري     -570

ودتا علیه مصدّق، به هندرسـون تأکیـد کـرده    مرداد(، شاه ضمن ردّ ک 28ماه پیش از  3که در مالقات و گفتگو با سفیر آمریکا )
 بود:

زندانی کردن مصدّق یا حتّی مرگ او به دست بلوائیان تهران، از مصدّق یک شهید خواهد ساخت و سرچشمة دردسـرهاي  »... 
 «.جدّي در آینده خواهد شد

Henderson to the Department of State, May 14, 1953, telegram 788,00/5-1953 

ــ ــاجرابود:  مقایسـ ــلی مـ ــازیگران اصـ ــه درآن روز ازبـ ــیرزاهدي کـ ــخن اردشـ ــی»ه کنیدباسـ ــنج روزبحرانـ ــات «پـ ،اطالعـ
 .1336،شهریور114ماهانه،شمارة

 179مأموریت براي وطنم، ص ـ 571
 
( شـاه در ایـن زمـان بـه کفیـل دربـار       124، در محکمة نظامی( و عبـّاس توفیـق )ص 134ـ برخالف نظر دکتر مصدّق )ص572

بـه  »نی( اعتمادي نداشت. او نیز از خاندان پرنفوذ قاجار بود که در سوداهاي سیاسی خـویش بقـول هندرسـون:    )ابوالقاسم امی
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 ـ ارزش قانونی فرمان عزل 2

هاي شاهی، نه توسط شخص شـاه، بلکـه بوسـیلة     هاي بعد از مشروطیـّت، فرمان ابتداء باید دانست که در تمام دوره
شد. بنابراین ایراد بـر خـط یـا نوشـتة فرمـان عـزل        شاه نوشته میرئیس دفتر دربار یا یکی از نزدیکان مخصوص پاد
ـ اساسـاً ـ نادرسـت      573از طـرف دکتـر مصـدّق   « تصـّور جعل»توسط رحیم هیراد)رئیس دفتر مخصوص شـاه( و  

 است.
 1831فوریـة   7با توجـّه به اینکه قانون اساسی ایران در حوزة اختیارات پادشاه ـ اساساً ـ از قانون اساسـی     

توان عرف معمول در قـانون اساسـی بلژیـک در بـارة اختیـارات       سلطنتی بلژیک الهام گرفته بود، میکشور 
 پادشاه در عزل و نصب وزیران را بر قانون اساسی ایران نیز تعمیم داد.

عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشـاه  »متمّم قانون اساسی صراحت داشت که  46اصل 
در فاصـلة   ،شاه، مسبوق به سابقه نیز بود بطوري که در زمان احمد شاه قاجـار  عزل وزیران توسط.«است

تن صـادر شـد کـه     12وزيری بنام  بار فرمان نخست 14تعطیل مجلسّ سـّوم و افتتاح مجلسّ چهارم، 
  574.مورد تأئید مصدّق نیز بود

غیاب مجلس بسال  ای در درخواست دکتر مصدّق از محمدرضا شاه برای عزل ساعد مراغهنمونة دیگر: 
اي به وزیر دربار )عبدالحسـین هژیـر(    . پس از تحصّن مصدّق و یارانش در دربار، مصدّق در نامهبود 1328

 تأکید کرده بود:
وزير محتاج بـه تمايـل مجلـس     دورة فترت که تعیین نخست غرضّ عممده از تحصّن این بود که در این»-

د که وجهة نظر خود را فقط حفظ مصالح سلطنت و ملّت قرار ، ]اعلیحضرت[ دولتی را روي کار بیاورننیست
 575«.دهد...

یـا   576«رويــّة قضـائی  »متمّم قانون اساسی، بعنـوان یـک    46بنابراین، عزل و نصب وزیران ضمن مطابقت با اصل 
 نیز مورد عمل، احترام و تأئید عموم دولتمردان ـ از جمله دکتر مصدّق ـ بود. 577«عرف و عادت»
 (،1331بهمن  5به قطع رفت و آمد رجال سیاسی مخالا مصدّق در نزد شاه )طبق توافقنامة  با توجـّه ـ

 ، 578با توجـّه به قهر و قطع کامل رابطة مصدّق با شاه پس از واقعــة نهم اسفند ـ

                                                                                                                                                                                     

(، از این رو، شـاه از  32اردیبهشت  28و  1953/15مه  18و  5هاي  )گزارش« احتمال بسیار قوي، حاضر به حمایت از شاه نبود
 یز کرده بود.ارسال فرمان عزل مصدّق توسط امینی )کفیل دربار( پره

 92و 27، صص 1ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج573
 363؛ متینی، ص 51-44؛ شمشیري، صص154ـ108نگاه کنید به: عاقلی، صص ـ  574
 1328مهرماه  27روزنامة شاهد، ـ  575
ي ها بهنگام ابهام، اجمال و سـکوت قـوانین بمنظـور حـل و فصـل دعـاو       اي که دادگاه = روش یا رویـّه Jurisprudenceـ   576

 204کنند. کاتبی، فرهنگ حقوق، ص مشابه، اتخّاذ می
سازد. کاتبی،  را پر می (lacune de loi)= قاعده و رسمی که در نتیجة کبرت استعمال، خالء قانونی  coutume et l’usageـ   577
 102ص
ارت دربـار( مـذاکره نمـود تـا     از نُه اسفند به بعد، به دربار نرفتم و چند مرتبه هم که آقـاي ابوالقاسـم امینـی )کفیـل وز    »ـ   578

شرفیاب شوم یا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به خانة دکتر غالمحسین )پسرم( که بین خانة من و کاخ اختصاصی واقع شده 
تصــّور  »با اینحال، مصدّق در دادگـاه نظـامی در توجیـه     (.267)مصدّق، خاطرات، ص« بود، تشریا بیاورند، موافقت ننمودم

مـرداد، هـیچ چیـز کـه موجـب       24تا آخر سـاعات روز  »گوید که  ل و ابالغ آن توسط سرهنگ نصیري میدر فرمان عز« جعل
 93، ص1مصدّق در محکمة نظامی، ج«! اختالف بین دربار شاهنشاهی و اینجانب باشد، وجود نداشت
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در رسید که ابالغ فرمـان عـزل مصـدّق     سران جبهــة ملّی، به نظر می قهرمصدّق بابسیاري ازو با توجه به  ـ
گردد. این گمـان، زمـانی تقویـت     ي خیابانیها ـ بارّ دیگرـ باعث بسیج بلوائیان و موجب آشوب   ل روزطو
انديشه و ارادة خود شود که بیاد آوریم دکتر مصدّق چندي پیش از عزل، در گفتگو با مکـّی و سنجابی،  می

 . به روایت حسین مکـّی:مبنی بر ردّ فرمان عزل را ابراز کرده بود

ز مالقات شاه[ برگشتم نزدّ مصدّق، به او گفتم: آقاي دکتر مصدّق! این شخص ]شـاه[ تـا حـاال    وقتی ]ا»
مبلّ موم در دست شما بوده و هر چه گفتید انجام داده... حاال چرا بودجـــة دربـار را زدیـد؟... کـاري     

آن »گفـت:   ها سازش کند و با یک کودتا شما را سـرنگون کنـد... ]مصـدّق[    نکنید که برود و با خارجی
)رئـیس   ، همین مطلب را به دکتـر ممعظّمـی  «کنم کسی که بتواند کودتا کند، من با لگد او را بیرون می

مجلس( و همین طور به ذُکائی و یکی از وکالي دورة چهاردهم و هفدهم هم گفتـه بـود. آن وکیـل بـه     
الـوزراء را عـوض    رئـیس  مصدّق گفته بود: آقا! احمد شاه ]در تعطیلی بین مجلس سـّوم و چهارم[ پـنج 

کرد... این ]محمدرضا شاه[ که دیگر از او بدتر نیست. شما اگر مجلس را منحل کنید، ممسلّم بدانیـد کـه   
شما به سرنوشت رومانوف ]خاندان سلطنتی روسیه[ دچار خواهید شد. خالصه، مصدّق اینقـدر مغـرور   

 579«.بود

 کریم سنجابی نیز به مصدّق یادآور شده بود:

اگر شما مجلس را ببندید، در غیاب آن، ممکن است با دو وضع مواجه شوید: یکی این که فرمـان عـزل    »... ـ
 کنید؟ شما از طرف شاه صادر بشود، دیگر این که با یک کودتا مواجه شوید، آن وقت چه می

م کنی تواند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به او گوش نمی شاه، فرمان عزل مرا نمی » ]مصدّق[ گفـت: -
»...580

 

آیـا مطـابق   »مصدّق، در پاسخ به این سئوال کـه  صاحب نظروازیاران نزدیک سنجابی، بعنوان یک حقوقدان 
]شـاه  دهد:  ، پاسخ می«قانون اساسی، در غیاب مجلسین، شاه حـّقّ صدورّ فرمان عزل نخست وزیر را دارد؟

581وزير را[ دارد! حق صدور عزل نخست
 

در پاسخ به پرسش هندرسون در بارة فرمان شاه مبنی بر عزل وي؛ تأکید ( مصدّق 32مرداد  27اوت ) 18در 
درحالیکـه   582«.کـرد  هیچگاه چنین فرمانی را نديده و اگر هم ديـده بـود، هـیچ تفـاوتی نمـی     »کرد که: 

 دکترمصدّق در خاطرات خود، ضمن اعتراف به دیدن و دریافت فرمان عزل خود، تأکید کرده:
صی من در این بود که آن ]فرمان عـزل[ را بهانـه قـرار دهـم و دسـت از کـار       با اینکه صالح و صرفة شخ»-

وَد، استقامت کـردم و آن  شد هدف ملّت ایران از بین برَ جوئی من از کار سبب می بکـشَم، نظر به این که کناره
 583«.عزل[ را اجرا ننمودم ]فرمان

 
خـویش توسـط شـاه اشـاره      مردادنیزمصدّق به عزل25درگفتگوباپسرش)غالمحسین مصدّق(درروز  

 کرده و گفته بود:

کجا گذاشته رفته؟ چکار کـنم؟ مملکـت را دسـت چـه کسـی بسـپارم        حاال که مرا عزل کرده، خواهم ببینم می»-

                                                           
 197ـ196، صص 1مکـّی، جـ  579
(؛ مقایسـه کنیـد بـا روایـت صـدیقی، در:      11شمارة )نوار  16-15؛ تاریخ شفاهی هاروارد، صص135ـ 134سنجابی، صص ـ   580

 32مرداد  28، ویژة 19روزنامة پرخاش، شمارة 
 (11)نوار شمارة  16؛ تاریخ شفاهی هاروارد، ص136سنجابی، صـ  581

582
- Henderson to the Department of State, August 18, 1953, telegram 788,00/8-1853 

 293و  270صصـ مصدّق، 583
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 .584«بروم؟
از این گذشته، دیدیم که در فاصلــة تعطیلی مجلس ســّوم و چهـارم، احمدشـاه قاجـار )پادشـاه محبـوب       

تن صادر کرده بود و نیز شخصّ مصدّق ـ با تحصّن در دربـار،   12زیري بنام و بار، فرمان نخست 14مصدّق( 
بـدین   .شـده بـود   1328در غیـاب مجلـس بسـال     اي از محمـّد رضا شاه، خواستار عـزل ساعــد مراغـــه 

نیـز بـه وي ابـالغ    در وس  روز شود که فرمان عزل مصدّق، حتّی اگر با دست شاه و یا  ترتیب،استنباط می
 د.ش سرپیچی یا عدم اطاعت مصدّق روبرو می شد، با می

را از « وزیـر  نخست»نامیدو حتّی عنوان « دستخ  مبارک»مصدّق در رسید فرمان عزل خویش، فرمان شاه را 
 گوید: اوّل نام خویش حذف کرده بود، امـّا در توجیه تمـّرد یا عدم اطاعت خویش می

انـد و سـطرهاي آخـر را گشـاد گشـاد       د سفید ممهر گرفتـه کردم، معلوم بو تصـّور جعلفرمان را که دیدم، »ـ 
 585«نوشته بودند که سطور پمر شود...
 وجاهـت است و فاقد « توجیه»دانست که این سخن، بیشتر یک  ـ بخوبی می مصدّق ـ بعنوان یک حقوقدان 
 باشد، زیرا: قانونی و پایة حقوقی و منطقی می

یال باشد نه مبتنـی بـر واقعیــّت، از ایـن رو در علـم حقـوق       ، چه بسا که مبتنی بر توهـّم و خ«تصـّور»ـ   1
 «رم نیست.رم، جُتصـّور جُ»اند که  گفته
از فرط خستگی »ساله که  72ـ از این گذشته، دانسته نیست که در آن نیمه شبّ پمرهراس و هیاهو، مصدّق  2

ویـاچرا   کرده بـود؟ « جعل تصـّور»، چگونه با دیدن دستخط شاه،586«و از فرط عصبانیـّت خوابش نبرده بود
 مصدّق براي احرازّاصالت فرمان،ازشاه پرسش نکرد؟

 بلکـه  ننمود اي اشاره« جعل»، چرا مصدّق در متن رسید فرمان، نه تنها به این «تصـّور جعل»ـ همچنین با   3
 یاد کرده بود؟« دستخ  مبارک» بعنوان شاه فرمان از

اش پنهـان کـرد؟ بـا توجــّه بـه       مان شاه را از وزیران کابینـه ، چرا مصدّق متن فر«تصـّورجعل»ـ با وجود   4
سـازي آیـا    ، براي احراز جعل یا اصالت چنان فرمان مهـّم و سرنوشـت 587مسئولیـّت مشترك قانونی وزیران

تـرین وزیـر    اش )خصوصـاً بـه معتمـدترین و مطمـئن     مصدّق موظّا نبود که آن را به وزیر یا وزیران کابینه
 المحسین صدیقی، وزیر کشور( نشان دهد؟اش، دکتر غ کابینه
نیز درست نیست، زیرا بسیاري از « گذاري فرمان نحوة تاریخ»یا انتقاد از « گشاد گشاد نوشتن متن»ـ ایراد   5 
آرا  هاي شاه به سپهبد رزم ها و فرمان باشند، مبالً نامه هاي دیگر شاه نیز داراي همین ویژگی می ها و فرمان نامه

588سبق(.)نخست وزیر ا
 

مرداد، خود، کودتائی براي منکوب و مرعوب کردن مخالفان و  25ـ بنابراین: آیا کودتا نامیدن رویداد شب  6
 انحالل مجلس( نبود؟ّ پاسخی به اعتراض دولت امریکا )در رابطه با رفراندوم غیردموکراتیک

                                                           
 (12)نوار شمارة  12غالمحسین مصدّق، تاریخ شفاهی هاروارد، ص ـ دکتر  584
 92، ص 1مصدّق در محکمة نظامی، ج ـ 585
 414، ص2ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 586
وزراء عالوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختصّة وزارت خود هستند، به هیأت اتفّاق »متمم قانون اساسی:  61اصل ـ   587

 «مور، در مقابل مجلسین، مسئول و ضامن اَعمال یکدیگرند.نیز در کلیـّات ا
 توجّـه و خصوصـاً   457، 455، 453، 450، 449، 448، 444، 441نگاه کنید به: خاطرات سپهبد حـاجعلی رزم آرا، صـص  ـ 588

 458آرا، ص وزیري رزم فرمان نخست متن کنید به
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مشروع براي عـزل خـود    مجلس شوراي ملّی را تنها نهاد قانونی ودر دادگاه، مصدّق  و سرانجام،ـ   7
خاک بر سـر  »و « دزد خانه»، اما آیا او فراموش کرده بود که بارها همین مجلس شـورا را  589دانست 

سابقه، در حمایت گستردة حزب توده )در  و بی رفراندوم شتابزده انجامنامیده بود؟ ویا با« اين مجلس
ق فراموش کرده بودکـه چنـدروزقبل   آیامصدّ(، اقدام به انحالل مجلس کرده بود؟ 32مرداد  19و  12

در » بـه اوهُشـدارداده بودندکـه   دکتر سنجابی، دکتر صدیقی و دیگران  ازانحالل مجلس،کسانی مانند
 ؟«ردرا دا نخست وزيرغیاب مجلس، شاه حق عزل 

                                                           
 778، ص2؛ ج146و141-27،92،140، صص1مصدّق در محکمة نظامی،جـ 589
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 مرداد: 25ي شب «کودتا»

 افسانه یا واقعیـّت؟!

 

 امکانات و تدارکات

وقـوع  »اي مبنی بـر احتمـال    غات حزب توده، اخبار و شایعات گستردهمرداد، با تبلی 24 تا18در روزهاي 
)حسین فاطمی( و نشریـّات مختلا حزب تـوده،   باختر امروزمنتشر شده بود بطوري که روزنامة « کودتا

فرماندهان و افسران کودتاگر و نقش سرهنگ نصیري را به تفصیل   ضمن هشدارّ وقوع کودتا، حتّی اسامی
هـا پـیش    )ارگان حزب زحمتکشان دکتـر بقـائی( از مـدّت    شاهددر حالیکه روزنامة  590ندمنتشر کرده بود
ه مـرداد، نوشـت   25یک روز پیش از رویداد  و 591داد هشدار می« کودتای ساختگی حزب توده»نسبت به 
 :بود
ها قصد کودتا دارند و نظرشان از انتشار خبـر کودتـای جعلـی، انحـراف افکـار عمـومی        ای توده» -

 .592«است
دکتر مصدّق تأثیر خستة  بر روان و روحیة ،تردید بی ،حسین فاطمیتلقینات تبلیغات گستردة حزب توده و

 گوید:  اساسی داشت. مصدّق دربارة رواج شایعات مبنی بر وقوع کودتا می
 نمودنـد کـه: دربـار در    آمدند اظهار می از اشخاصی که به منزل من می اي مرداد، عده 20و  19در روزهاي » -

   593«.اع رسیده بود.یکودتا به حـّدّ ش مرداد، اخبارِ 22روز دوشنبه ست. ا خیال کودتا
مصـدّق در   ایـن رو،  از و براي مصدّق و اعضاء دولت او، امري غافلگیرکننـده نبـود  « وقوع کودتا»بنابراین، 

 گفتگو با کریم سنجابی مبنی بر امکان وقوع کودتا گفته بود: 

قـدرت حکومـت در دسـٍت مـا اسـت و خودمـان از آن ]کودتـا[ جلـوگیری          امّا، امکان کودتــا!، »ـ 
 594«.کنیم می

از این گذشته، حضور فرماندة ستاد ارتش مصدّق )سرتیپ ریاحی( در خانه و صرف شام به همراه دخترش 
اي از آسودگی خیال و امنیـّت فرماندة ستاد ارتش مصدّق در عدم احتمال وقـوع   ، نشانه595مرداد 25در شب 
 ونه کودتا بود.هرگ

 

 دکتر مصدّق: آرایش نیروهاي نظامي -الف 

)افسـران   سـرهنگ حسـینقلی سررشـته    ،چنانکه در صفحات آینده خواهیم دید، به روایت سرهنگ نجـاتی 
و بابک امیرخسـروي   هواداران برجسته جبهة ملّی(دکتر سنجابی، مسعود حجازي )از  ،مصدّق( دکتر هوادار

                                                           
؛ 32مـرداد   24؛ باختر امروز، 32مرداد  24تا  18هاي  ـ نگاه کنید به روزنامة شجاعت )بجاي بسوي آینده(، شماره  590

 32مرداد  25روزنامة اطّالعات، 
 1331مهرماه  13ـ بعنوان نمونه نگاه کنید به: روزنامة شاهد،  591
 1332مردادماه  24ـ روزنامة شاهد،  592
593

 131و  25، صص 1ج مصدّق در محکمة نظامی، ـ  
594

 (11)نوار شمارة  17-16 ؛ تاریخ شفاهی هاروارد، صص135ـ134سنجابی، ص ـ  
 132، ص1 ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج595
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هـای ارتـش مستقــّر در     عموم تیـپ  32مرداد  28در آستانة  (:مرداد28روز در حزب توده برجستة کادر)
 تشـکیل  ،«قـانون امنیّـت اجتمـاعی   » وجود . از این گذشته،های تهران به دکتر مصدّق وفادار بودند پادگان
ن )سازما «سازمان افسران ناسیونالیست» وجود توطئه گران و مبارزه با براي شناسائی و «شوراي امنیّت ملّی»

توطئـة   هرگونه تحـرّك یـا   عمالً انتظامی، ستادهاي نظامی و دولت مصدّق در افزایش هوادارانِ و گاردملّی(
ماهــة مصـدّق، تحـت     28بیشـتر دوران حکومـت   بهمین جهت،  مخالفان راغیرممکن یادشوار می ساخت،

تمـام   -ارتش و وزیر دفاع بعنوان فرماندة  -هاي امنیـّتی گذشته بود. دکتر مصدّق  و مراقبت  حکومت نظامی
نیروهاي ارتشی، انتظامی، شهربانی و ژاندارمري را در اختیار داشت و رئیس ستاد ارتش )سـرتیپ ریـاحی(   

مصّدق و هوادار و وفادار وي بود. در چنـان شـرایطی، از روزهـاي پـیش، اقامتگـاه مصـّدق بـا         نیز منتخبِ
-آن روزها در سازمان نظامی حزب توده انِافسر گذشته،شد. از این  امکانات دفاعی و امنیـّتی، محافظت می

را شناسائی و درنطفـه خفـه وخُنبـی      هرگونه کودتا و تحـّرکات نظامی -«چشم و گوش دکتر مصدّق»بسان 
حضـور عناصـر   »ضمن تأکید بـر   )مسئول سازمان نظامی حزب توده( کیانوريبطوري که نورالدین  می کرد

 شود: یادآور می« م عملیـّاتی و ارتش و حتّی در گارد شاهنشاهیحزب توده در تمام واحدهاي مهـّ
 .596«رسید به ما می -در همان لحظة تدارک  -ها  خبر تمام توطئه» -

 به روایت مصدّق:

کنند کـه کودتـا    می من از رئیس ستاد ارتش ]سرتیپ ریاحی[ پرسیدم که در این باب ]کودتا[ چه اقدامی» ـ
... چنـد  تمام احتیاطات الزمه شده، جای نگرانی نیستن باز جواب دادنـد:  صورت وقوع پیدا نکند؟ ایشا

مرتبه از آقاي سرتیپ ریاحی رئیس ستاد سئوال کردم که وضعیـّت خانـة من در چه حـالی اسـت؟ ایشـان    
شـد،   ها که منتهی به خانـة من می بعضی از خیابان ها در اوّلِ شب به هیچ وجه جای نگرانی نیست. گفتند:
سوارانّ مواظب، به  ها رو به خانـة من بیایند، دوچرخه که اگر جمعیـّت گذارند اده میج ن در عرضِکامیو

قواي انتظامیـّه اطالع دهند ]تا[ آنها حاضر شوند و از خانة من دفاع نمایند... من به ایشان ]سرتیپ ریاحی[ 
مفیـدي نیسـت، اگـر     شـوند، کـارِ   یهائی که منتهی به منزل مـن مـ   خیابان گفتم که گذاردن کامیون در اوّلِ

 .انـد  خود را تمام کـرده  کودتائی صورت گیرد، تا قـّوة امدادي به خانـة من برسد، عوامل کودتا آمده و کارِ
هائی نیست  هایی نیست که شما به خانـة من تانک نفرستید. این از آن شب مرداد[ از آن شب 25 این ]شبِ

 بنابراين الزم است در جلوی خانة من به قدرِتانک، ناراضی شوند. که اگر تانک بفرستید، مردم از صداي 
که در صورت بروز کودتا، از من و خانـة من دفاع کنند. آقاي سرتیپ  کافی تانك و قـّوة دفاعّیه بگذاريد
هـا را در   و دستور فرستادن تانك را دادند که خود من ]صدای[ تانكریاحی با این نظر موافقت کردنـد  

597«کردم.منزل حس 
 

ها  ، نتواند از میان تانکان ويدر چنان شرایط دفاعی، طبیعی بود که اتومبیل حامل سرهنگ نصیري و همراه
شرف به اقامتگاه مصدّق بگذرند. لذا، اتومبیـل حامـل سـرهنگ    هاي مُ هاي مستقر در عرض خیابان و کامیون
د محـافظ اقامتگـاهّ مصـدّق )سـرهنگ     ، توسط فرماندة گاردور از خانـة دکتر مصدّق ای در فاصلهنصیري 

، فرمـان را بـه   اعلیحضـرت از طـرف   اي داشـتن نامـه   ممتاز( متوقّا شد و سرهنگ نصیري پس از توضـیحِ 
. مدّتی بعد، سرهنگ 598سرهنگ دفتري )از بستگان دکتر مصدّق و رئیس انتظامات اقامتگاه وي( تسلیم نمود

ناگهـان،   ،امّـا  ،مصدّق بـه سـرهنگ نصـیري تحویـل داد     دکتر امضاي و فرمان شاه را به خطّ دفتري، رسیدِ
                                                           

 264ـ کیانوري، ص596
 133ـ131و  26-25، صص 1مصدّق در محکمـة نظامی، ج ـ 597
مرداد در کنار نیروهاي مخالا  28 این سرهنگ دفتري با سرتیپ محمـّد دفتري )خواهرزاده دکتر مصدّق که درـ 598

 مصدّق قرار گرفت(، تفاوت دارد.
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بازداشـت   - حـزب تـوده   نظامیعضو سازمان  -سرهنگ نصیری توس  ستوان علی اشرف شجاعیان 
و لذا معدود افسران و سربازانی که منتظر بازگشت سرهنگ نصیري بودند، ازمحل، پراکنده و متواري  گرديد
 شدند. 

 

 «:تاچیانکود»ب ـ آرایش نیروهاي نظامي 

فقـدان امکانـات    از مسـئوالن آمریکـائی  اشاره به گـزارش   با« طرح کودتا؟ يا طرح کودکانه؟»بخش درما 
ماه  6ا اطالعاتی، ت فقر آن فقدان امکانات و با .599یما هکرد یاد اقدام عملی دیگر یا م کودتااانج سازمان سیا در

 «ناچیزخود و قابلیّت های محدود» از هنوز یا،( سازمان س1331اسفند  12/ 1953مارس3مرداد ) 28  قبل از
   600گفت  می سخن

 اخـراج یـا   تهـران و  در بسـتن سـفارت آن کشـور    ایـران و  هـا از  توجه به اخراج انگلیسی با ازاین گذشته،
 فرمانـدهی ارتـش در   آشـفتگی در  اختالل و ایجاد توسط مصدّق و بازنشسته کردن بسیاري از افسران ارشد

 601«.شانس کودتای نظامی ناچیزبود» ایران( سفارت انگلیس در )کاردار «یدلتونم» بقول 1331سال 
، بـه هنگـام بررسـی گـزارش     ضد کودتاهاي کرمیت روزولت در کتاب  ما ضمن ردّ الف و گزاف همچنین،
 یم:ا هویلبر دید

 ت و سـرهنگِ در ایران نداشـ   ، هیچ عامل نظامی«پ آژاکس ت.»سازمان سیا در آن زمان براي کمک به طرح  ـ1
در شرکت نکـرده بـود و    بازنشسته، عباس فرزانگان )افسر سابق مخابرات( نیز پیش از آن، در هیچ عملیات نظامی

 «.نهايت فاقد آمادگی بود سیا برای اين نوع طرح عملیـّاتی، بی»و  دانست رو، هیچ نمی  مورد وقايع پیشِ
و  بود گونه طرح دقیق يا سازمان و نفرات نظامیسرلشکر زاهدی، فاقد هر، سازمان سیابر اساس طرح  ـ2 

شد روی سرلشکر زاهدی، حساب  نمی»شناخت و لـذا   هیچیک از افسران مذکور در طرح عملیـّات را نمی
 «.کرد

 مرداد، در یک خانـة امن، مخفی بود. 28بعد از ظهر روز  5/4سرلشکر زاهدي تا ساعت  ـ 3

عملیـات، شـاه    دانست، در سراسرِ میکانون محوری عملیّـات ا که شاه ر -هاي طرح بینی برخالف پیش ـ  4
اقدام به عملیـّات بدون »یـا  « امان بر شاه بی فشارِ»از همکاري با طـّراحان کودتا خودداري کرد بطوري که 

 ضرورت یافت.« اطالع يا موافقت شاه

اهلل کاشـانی(   جردي و آیـت اهلل برو هاي طرح، هیچیک از علماي معروف مذهبی )آیت بینی ـ برخالف پیش  5
 به درخواست طـّراحان عملیـّات، پاسخ مببت ندادند.

 «.شکال مواجه شده استاِ همه چیز با»ـ و سرانجام، در آغاز عملیات، معلوم شد که  6

 

                                                           
599  - https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d48 

600
 ه:ب نگاه کنیدـ  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d170 
601

 به گزارش میدلتون:   نگاه کنیدـ  
FO 371 EP 98606, November 19,1952 
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دانـیم   نامیـد؟ در حالیکـه مـی   « کودتـا »تـوان   مـرداد را چگونـه مـی    25ایم: واقعـــة شـب    با آنچه که گفته
غیرقانونی هاي  حرکت ناگهانی براي سرنگون کردن قدرت سیاسی حاکم از راه»ریا کودتا، ترین تع معروف

است و دیدیم که در این شب،نه کوششی ناگهانی و غیرقانونی صورت « آمیز ارتش و توس  مداخلــة قهر
 گرفته بود و نه از مداخلــة قهرآمیز ارتش خبري بود! 

براي سـرکوب   کودتائی ساخته و پرداختة دولت مصدّق»رداد را م 25وقایع شب  شاهد و دادهاي  روزنامه
نامیدند و تأکید کردند که « تر از رفراندوم مفتضح  شب بازي خیمه»و « مخالفان و تغییر رژیم سلطنتی در ایران

 .602«را بوجود آوردند کودتای قالّبیبراي تکمیل کودتاي مصدّق )رفراندوم(، این »
 به وزارت امور خارجــة آمریکـا  32مرداد  25ظهر  از بعد 3بامداد و  10و  9 ساعتدرماتیسون )جانشین هندرسون( 

 گزارش داد:

صبح، رادیو تهران اعالم نمود که دیشب کودتائی علیـه دولـت مصـدّق صـورت گرفتـه کـه        7در ساعت  » -
مؤیــّد ایـن    دولت ]مصدّق[ با موفقـّیت آن را خُنبی نموده است. اطالعاتی کـه همزمـان بـه سـفارت رسـید     

واقعیت است که دولت ]مصدّق[ اوضاع را در اختیار دارد... شایعاتّ رایج که از منابع گونـاگون بـه سـفارت    
. اسـتداللّ  کودتای ادّعا شده، از سوی دولت ]مصدّق[ هـدايت شـده اسـت   رسیده، حاکی از آن است کـه  

الزم را براي دست زدن به اقـدام علیـه    اینست که این عمل به مصدّق، بهانــة  این برداشت عمومی شت سرِپُ
 .603«دهد شاه می

 
 

 

 

                                                           
 .1، ص32مرداد  26داد، روزنامة ؛ 1، ص1332مرداد  26ـ نگاه کنید به: شاهد، 602

603
 - Mattison to the Department of State, August 16, 1953, telegram 788,00/8-1653 
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 مشاه و ثریا در فرودگاه رُ

 ماتیسون افزود:

( خبرنگاران آسوشیتدپرس و نیویورك تـایمز بـه   32مرداد  25اوت =  ـ  16امروز ] حدر اواخر ساعات صب» -
اهلل زاهدي حضور نداشـت،   فتند. فضلهاي شمال تهران ر درخواست پسر تیمسار زاهدي براي مصاحبه به تپه

هـائی از آن را میـان    ولی پسّر او فرمان امضاء شـده از سـوي شـاه را بـه خبرنگـاران ارائــــه داد و فتـوکپی       
  .«خبرنگاران پخش کرد

 وزیري، تأکید کرد: ماتیسون، پس از ذکر محتواي فرمان شاه در انتصاب سرلشکر زاهدي به نخست

اشا صالح، برادر الهیار صالح[ که به علّت کار و مشاغل قبلی، به خوبی امضـاء شـاه   مترجم سفارت ]علی پ» -
 «صحّت و اصالت امضاء شاه را تائیــد نمــود.که فتوکپی فرمان را دید،  شناخت، هنگامی را می

بغـداد   از رادیو تهران، شاه به همراه ملکه ثریا از رامسر به پس از دستگیري نصیري و اعالم خبر وقوع کودتا
مـرداد، در   25 شـبِ  5/9 پرواز کرد و از آنجا به رُم عزیمت نمود. شاه به مح  ورود به بغداد، در سـاعت 

 سفیر آمریکا، اظهار داشت: 604ريبِ مالقات با برتون

کرده که بایستی علیه مصدّق دست به اقدام بزند زیـرا   هاي اخیر، وي ]شاه[ بیش از پیش فکر می در هفته »...ـ 
تر شده بود. بنابراین، وقتی که دو هفته پیش به وي ]شاه[ پیشـنهاد شـد    ر نق  قانون اساسی گستاخمصدّق د

با مطالعــة بیشـتر، تصـمیم گرفـت    را بر عهده بگیرد پذیرفت با این وصا   که هدایت یک کودتاي نظامی
، به يـك کودتـا   زَنـَد که در چارچوب اختیارات وی در قانون اساسی باشد نه مبادرت  دست به اقدامی

 605«سبب تصمیم گرفت تا سرلشکر زاهدي را به عنوان نخست وزیر به جاي مصدّق منصوب نماید... بدین
 خبرگزاري رویتر گزارش داد: 

پادشاه ایران فقط موقعی حاضر است به ایران مراجعت کند که مصدّق از او متابعت کند و امور کشور را به »-
واگذار نماید. پادشاه ایران  -وزیري منصوب شده است  طرف شاه به نخستکه از  -اهلل زاهدي سرلشکر فضل

کنند که سرلشکر زاهـدي، کودتـا    استعفاء نداده و قصد استعفا دادن هم ندارد. محافل ممطّلع در بغداد اظهار می
                                                           
604

- Berty, Burton 
605

 - Berty to the Department of State, August 17, 1953, telegram 788,00/8-1753 
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بالغ نموده به او ا -که شاه ایران چهار روز قبل صادر کرده بود  -نکرده بلکه فقط فرمان عزل دکتر مصدّق را 
 606«.است

                                                           
606

 817، ص 2موحـّد، ج ـ  
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 ؟شوبگر سیاسيآ دکتر حسین فاطمي؛

 

هـا و مواضـع سیــّال و گـاه تنـد       طلبـی  ترین عضو کابینة مصدّق، بخاطر قدرت دکتر حسین فاطمی جنجالی
خویش، در میان بسیاري از افراد مهـّم جبهة ملّی داراي مخالفان بسیاري بود بطوري که خسروخان قشـقائی  

دانسته نیسـت کـه مصـدّق چراحسـین     .607جلس شوراي ملّی، دکتر فاطمی را کتک زد)هوادار مصدّق( در م
منصـوب کـرده   «وزیرامورخارجـه »و« سـخنگوي دولـت  »فاطمی رابـه پسُـت هـا ومقامـات حسّاسـی ماننـد      

در  اعتـدال سیاسـی  ،ایـن امر  .608درایـن مقامـات بـود   «کاریَر سیاسی»بوددرحالیکه فاطمی فاقد تجربة الزم و
بطوري که کوشش هاي افرادي ماننـد حسـین   کرد می اخالل یاافراطلت مصدّق را دچار هاي دو گیري تصمیم

مکّی واللهیارصالح براي ایجادتفاهم وآشتی بین شاه ومصدّق بخاطرهمین اخالل ها وافراط گـري هـا ناکـام    
سـال   و چهـار  610را ازدست شاه دریافت کرده بـود «نشان درجةیک همایونی »،32خرداد9در  . فاطمی609ماند
مجسمة »مببت و مساعد داشت و نیز آمریکا را  بسیار ، نسبت به محمـّد رضاشاه نظري32مرداد  28یش از پ

، امــّا بـا توجــّه بـه     611«ایران را باید از این مرگ و فنا نجـات دهـد  »نامید که  می« پیام محبـّت»با « آزادی
جمهوري بود و در ایـن راسـتا،   شاید در سوداي رسیدن به ریاست  ، موقعیـّت ممتاز خود در دولت مصدّق

. 612دانسـت  هاي خویش مـی  شاید حزب توده را نیرومندترین سازمان سیاسی ضد شاه براي رسیدن به هدف
 شود: در این باره یادآور می مذهبی -مهدي غنی،ازفعّاالن ملّی

فاطمی با مرداد علیه فاطمی چیزي نداشتیم، ولی بعدها خیلی شایعات بود که  28تا  25ما، آن ایـّام » -
ها[ بوده و مخصوصاً جـّو را داغ کرده که روحانیـّت علیه مصدّق بشـورند. بـین مـردم     اي آنها ]توده

زد.  هم این قضیـّه بود. فاطمی هم گم شده بود و این مسأله بیشتر به ابهامات و شـایعات دامـن مـی   
کـه فـاطمی وفـادار    وقتی که او را در خانة یکی از افسران حزب توده دسـتگیر کردنـد معلـوم شـد     

 .613«بود
                                                           

آبـادي،   ؛ قنـات 197 ، ص1 ؛ مکّـی، ج 92-91 ، صص8 ـ نگاه کنید به: الموتی، مصطفی، ایران در عصر پهلوي، ج607
 1108 ، ص4 هاي عمر، ج ؛ دها، سیـّد حسین، یادداشت290 ، ص1 ؛ ابتهاج، ج175-174 صص
نامیـد. نگـاه کنیـد بـه:      مـی « نیـروي محرکـة اطرافیـان مصـدّق    »فاطمی را  احمدملکی، از بنیانگذاران جبهة ملّی،ـ 608

 72تاریخچة جبهة ملّی، ص 
مکّی ترتیبی داده بودتاضمن مالقات مصدّق باشاه، خاطرة تلخ نهم اسفند از ذهن و ضمیرمصدّق پاك شود و بار  ـ609

ق قرارگرفته بود ولی بقول مکّی: بـا آنکـه   دیگر بین آن دو، آشتی و تفاهم برقرار گردد. این پیشنهاد مورد قبول مصدّ
انگیـز فـاطمی مبنـی     آمیـز و هـراس   مترفاصله بود، بـا سـخنان تحریـک    50فاصلة اقامتگاه مصدّق تاکاخ سلطنتی فقط

نگاه کنید به: فصلنامة تاریخ معاصرایران، شمارة  ، وي از دیدار با شاه پرهیز کرد.«امکان سوءقصد دوباره به مصدّق»بر
، بهنگـام ابـالغ فرمـان    32مرداد  25هاي فاطمی را در شب  . ما نمونة دیگري از اینگونه اخالل208، ص 1376، بهار1

 عزل مصدّق توسط سرهنگ نصیري، بیاد داریم.
 32خرداد10روزنامة اطالعات،ـ 610
 1328مردادماه  10، دوشنبه 3ـ نگاه کنید به روزنامة باختر، مقالة حسین فاطمی، شمارة 611
یادشـده  «حیله گرترین وبدون مالحظـه تـرین فردازاطرافیـان مصـدّق    »هندرسون ازدکترفاطمی بعنوان درگزارشـ 612
نگـاه  «.باروحیّة انتقامجوئی،براي اتحادوهمکاري میان ملیّون وحزب توده علیه غرب، تردیدي به خودراه نمی دهد»که

 کنیدبه:
Henderson to the Department of State, August 21, 1953, telegram 788.00/8-2153 

  
 :1386، شهریور 32مرداد  28بمناسبت  ،12شمارة ـ  نشریة شهروند امروز،613
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 نویسد: ، می«و عالمت سئوال فاطمی»محمّدعلی موحـّد در بررسی گزارش ویلبر، زیر عنوان 
اسـت. مـا    ، زیرنویس، راجع به دکتر حسین فاطمی«تاریخچــة عملیـّات سیا»مطلب قابل تأمل دیگر در » -

ر از سـازمان اطالعـات انگلـیس و یکـی     قرار شد یک نفـ »ها براي کودتا آورده بودیم:  سازي در شرح زمینه
وَد و او را بـه تهـران بفرسـتند تـا بـرادر      برَ -که در فرانسه بود  -خواهر شاه، اشرف  دیگر از سیا به دیدنِ

بینی شده بود که  چنین پیش«...]شاه[ را از رسمـّیت و اعتبار کامل اقدامات ]کرمیت[ روزولت مطمئن سازد
ود و در دیداري از اشرف، ترتیب مالقات او را با مـأموران بریتانیـا و آمریکـا    اسداهلل رشیدیان به فرانسه بر

اين مشکل را دکتر آسانی نبـود.   بدهد. امّا گرفتن اجازة خروج از کشور ]براي رشیدیان[ در آن روزها کارِ
و خـود، اجـازة خـروج و روادیـدٍ ورود     وزير امور خارجــة دکتر مصـدّق حــّل کـرد      حسین فاطمی

کند که حسـین   یان را در اختیار او گذاشت. گزارشگر سیا پس از این حکایت، در زیرنویس اضافه میرشید
ها بـود   گاه آمادة تماس با انگلیسی شد که گاه و بی سیا به عنوان عضوي مشکوك شناخته می در نزدِ فاطمی

ن بریتانیـا داشـته   خواست در صورت سقوط مصدّق، جایگاهی در میان مخالفان او و هواخواهـا  و دلش می
دانسـت کـه او عامـل     شـناخت و مـی   کند که حسین فاطمی، رشیدیان را مـی  سیا تأکید می باشد. زیرنویسِ

هاست... این البتـّه، نکتــة درخور تأمـّلی است. برادران رشیدیان به اتفـاق سرلشـکر حجـازي در     انگلیسی
از   ت در همان ایـّام بود که دکتر حسین فاطمیبه اتـّهام توطئــة کودتا دستگیر شدند و درس 1331مهرماه 

  614«.سفري که براي معالجه در اروپا داشت به ایران بازگشته و به وزارت خارجه منصوب شده بود
هاي حسین فاطمی و تمایالت جمهوریخواهی وي، تلقّی همکاري فاطمی  طلبی باوجود قدرت -به اعتقاد ما 
 روا باشد.تواند نادرست و نا ها می با انگلیسی

کنـیم کـه در    ایم و اینک اضافه مـی  ما به دشمنی دیرینــة سرلشکر زاهدي و حسین فاطمی اشاره کرده
نمایندة شرکت نفت انگلیس و ایران و  - ، پس از حمله و اشغال خانــة ریچارد سدان1330اوایل سال 

شـد، دکتـر فـاطمی در     معروف« اسناد خانــة سدان»انگلیس که به  کشاٍ اسناد و مدارك شرکت نفتِ
اي از اشـخاص سرشـناس و    در اسناد خانــة سدان، رابطـــة پـاره   مـُدّعی شد: باختر امروزروزنامــة 
آنان اعالم خواهـد   با شرکت نفت به ثبوت رسیده است که بزودي اسامی [مخالا مصدّق]بعضی جراید

ائی از تهدیـد و ارعـاب علیـه    آمیزي در این بـاره، فضـ   . رادیو تهران نیز با پخش مطالب تحریک615شد
به روایت سپهبد کمـال )رئـیس شـهربانی     616ها و نمایندگان مخالا مصدّق ایجاد کرده بود. شخصـّیت
 مصدّق(:

از ارتبـاط زاهـدي بـا     گـونی سـند   يـك »گفت:  -دکتر حسین فاطمی -شبی در رادیو، وزیر امورخارجه » ـ
ع، من رئیس شهربانی بودم، ناچـار بـه مراقبـت    چون در آن موق «سفارت انگلیس و شرکت نفت بدست آمده

آمیز به من نوشت. از ایـن جهـت، مـن     شدید از سرلشکر زاهدي شدم تا آن که زاهدي نامــة تهدید و توهین
در مورد مدارك کشـا شـده بـر علیـه زاهـدي        براي اینکه جوابی به سرلشکر زاهدي بدهم، از دکتر فاطمی

معلـوم شـد کـه     ...«خواهد!  هواست! مدرک نمی حرف، بادِ» فرمودند:سئوال کردم ]دکتر فاطمی[ در جواب 
  .617«اصالً مدرکی ]علیه سرلشکر زاهدي[ نبوده...

 

                                                                                                                                                                                     

http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-192.aspx 
 194-193 ؛ مقایسه کنید با نظر ویلیام راجر لوئیس، در: مصدّق و کودتـا، صـص  968-967، صص 2موحـّد، ج ـ 614
 345و 
   1330رماه تی 9باختر امروز،ـ 615
موحــّد، ج  ؛ 1358انتشارات امیرکبیر،تهـران،   براي آگاهی از این ماجرا نگاه کنید به: رائین، اسرار خانــة سدان،ـ 616
 177-176، صص 1
 145کمال، ص سیدعزیزاهلل خاطرات سپهبدـ 617
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( به شدّت به شاه حمله کرد و محمّدرضا شـاه  32مرداد  26و  25)در  باختر امروزهاي  در سرمقالــه فاطمی
نـاموس، هـر چـه واخـوردة      چه بـی  هر چه دزد، هر گاهِ قبله»و « جوان هوسباز با اندیشة خام و احمقانه»را 

خواند و تقاضاي محاکمه و اعدام شـاه را  « خارجیان و نقطــة اتّکاي سفارت انگلیس گاهِ اجتماع و تنها تکیه
 نمود...

هـاي هـوادار مصـدّق در بهارسـتان،      در میتینگ جبهــة ملّـی و احـزاب و اتحادیـه    32مرداد  25عصر روز 
مرداد نیز خطـاب بـه    26یاد کرد و در روز  «)نفت( عاملّ قراردادِ فرزندِ»و  «ربار پهلوياز جنایات د» فاطمی

 شاه نوشت:

دودمان سی سالــة پهلوي را تکمیل کردي...  آمیزِ جنایت اي اسیر ارادة اجنبی که تاریخِ  خائن!... برو! اي  برو!»
هاي ]انگلیس[ و سـفارت فخیمـه در تهـران،     ام که حـّق این بود که پیش از بستن کنسولگري من همیشه گفته

 618«.ل بگیرندها را گِ جري ارادة اجنبیخانــة مُ شاه[ کوبیده شود و درِ ننگ و رسوائی ]دربارِ آن مرکزِ

هاي حزب توده در آن زمان بـود. رهبـري حـزب تـوده کـه در اوّلـین        دشنام رِها، یادآو این شعارها و دشنام
را « خـواهیم، برچیـده بـاد ایـن سـلطنت!      ما شاه نمی»(، شعار 1331اسفند  13) بسوی آيندهصفحة روزنامة 

 به دکتر مصدّق توصیه کرده بود: -پس از انجام رفراندوم  - 32مرداد ماه  18برجسته نموده بود، در 

 آن اسـتوار  باید با یک حملــة مردانه، قلعــة فرتوتّ دربار را گشود و پرچم فرمـانروائی ملّـت را بـر فـرازِ     »
 619«.کرد

هاي رضا شـاه و   مصدّق، مجسّمه و تن از هواداران حزب توده انها بود که هزار در شور و التهاب این شعار
هر و مـوم شـد و نـام شـاه را از     با حضور فاطمی، مُ نیزهاي سلطنتی  محمّد رضاشاه را پائین کشیدند و کاخ

به سـفراء،    ا حذف گردید. دکتر فاطمیه شامگاهی سربازخانهوصبحگاهی  مراسمسرود شاهنشاهی و نیز از 
شاه از سلطنت، مخلوع است و نباید مورد » :در خارج، اعالم کرد که سفارت ایران وزراي مختار و کارداران
  620«.استقبال قرار گیرد

 621با رهبران حزب توده رابطه داشت؟  آیا دکتر فاطمی ـ
انـد   به خانم من خبـر داده »وانهاد و به بهانه اینکه مرداد، چرا فاطمی، مصدّق و یاران وي را  28ـ در هنگامة 
 از خانة مصدّق بیرون رفت؟« اند و او حالش بهم خورده که مرا کشته

شـخص   توسط حزب توده، ابتداء در مخفیگـاهِ  مرداد، چرا دکتر فاطمی 28پس از سقوط مصدّق و رویداد  ـ
622ده، مخفی گردید؟کیانوري و سپس در خانــة یکی از افسران وابسته به حزب تو

 

تـرین چهـرة    توانست مهـّم پایگاه بود که در آن شرایط حسّاس، نمی پناهگاه و بی آیا جبهــة ملّی، آنقدر بی ـ
 دولت مصدّق را پنهان کند؟

                                                           
 27-26، 1175-1173هـاي   حسین فاطمی، نگاه کنید به: بـاختر امـروز، شـماره    هاي تُندِ براي آگاهی از سرمقالهـ 618
؛ افراسـیابی، بهـرام،   327ــ 321؛ شیفته، نصراهلل، زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین فاطمی، صص 1332مرداد 

 267-253، 252و  246-243، 238-234و  224 خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، صص
 32مرداد  18روزنامــة شجاعت )بسوي آینده(، شمارة ـ 619
 350، ص 1عاقلی، ج ـ 620
حـزب تـوده بـا فـاطمی بـود، در      «ِجمعیّت مبارزه با اسـتعمارِ »صارم الدین صادق وزیري که در آن هنگام رابطِ ـ 621

خاطرات خویش به این ارتباطات  اشاره کرده اسـت. از دوسـت پژوهشـگرم بهمـن زبردسـت بخاطریـادآوري ایـن        
 موضوع  سپاسگزارم.

 296 ی توسط حزب توده، نگاه کنید به: کیانوري، صـ براي روایت دست اوّلی از اختفاء فاطم622
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د اتّحاد بـین نیروهـاي   در صَدَ چنانکه در اسناد سازمان سیا و وزارت امورخارجــة آمریکا آمده، آیا فاطمی ـ
 مقابله با غرب بود؟  توده برايمصدّقی و حزب 

 28صـبح   10کند:در ساعت  و علل اختالفش با وي، تأکید می اش با فاطمی مکـّی ضمن شرح روابط دوستانه
کند که به ستاد ارتـش دسـتور داده شـود تـا اسـلحه در       پیشنهاد می  دکتر فاطمی - در اطاق مصدّق -مرداد 

هـا   اي بـا تـوده    بکــة حزب توده، معلوم شـد کـه دکتـر فـاطمی    ها بگذارند... پس از کشا ش اي اختیار توده
حزب توده، عامل تشـدید کننـدة اعـدام وي     در مخفیگاهِ همکاري داشته است. این امر، و نیز اختفاي فاطمی

623بود.
 

: در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کـرد کـه    مرداد و فرار شاه به بغداد، دکتر فاطمی 25به گزارش ویلبر: در وقایع 
   624.«هاي مهمـّی علیه شاه، در بغداد بوقوع پیوسته است... خبري که کامالً دروغ بود شورش»

 آبـان  19 در فـاطمی  اعـدام  و محاکمـه  ،تردید از عوامل مؤثّر در دستگیري بی ها، یدشمن و ها اینگونه دشنام
  اند. بوده 1333

 

                                                           
623

؛ مقایسه کنید بـا روایـت سـروان ایـرج داورپنـاه، افسـرمحافظ اقامتگـاه        421ـ   411نگاه کنید به: مکـّی، صص ـ  
 1358مرداد  28مصدّق: روزنامة اطالعات، 

624
- Wilber, Chapter 7, p. 62 
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 ه سوي سرنوشتب

 

و چگونگی بازداشت چند ساعتة دکتر فاطمی و دوستانش، قطـع تلفـن    مرداد 25تر به رویدادهاي شب  نگاهی دقیق
  پرسـش  چنـد  باعث  و برق مرکز بازار تهران و گارد شاهنشاهی و ابالغ فرمان عزل مصدّق توسط سرهنگ نصیري،

 از جمله: ،می شود
 و ،625مرداد 25در شب « اقدام شبیه کودتا»با توجـّه به مخالفت سرلشکر زاهدي با هرگونه عمل شتابزده یا 

ساعتة فاطمی،  3وزیري سرلشکر زاهدي، آیا بازداشت  کم نخستبا توجـّه به وجود فرمان عزل مصدّق و حُ
زاده دربـارة ایـن    روایت مهنـدس زیـرك   معقول یا ضروري بود؟ راه( )وزیر شناس زاده و حق مهندس زیرك

بـه   .انـد!  بـرده  می« نیك پیك»شدگان را به بازداشت « کودتاچیان»انگیز است، گوئی که   بازداشت، بسیار تأمل
 زاده: گفتة زیرك

گـو ]بـوده[ و    شـناس کـه هـر دو جـوک     هیچگونه نگرانی و اضطرابی نداشتیم و دکتر فاطمی و حق» -
 .626«خنديديم گفتند و می دانستند، می های خوشمزه می قصّه

تم و قصـد تجـاوز بـه همسـرش     ضرب و ش»دکتر فاطمی مبنی بر  منسوب به زاده، ادّعاي این روایت زیرك
 بـا  حسین فاطمی، «خنديدن گفتن و» یا «جوک گوئی»چراکه دهد را مورد تردید قرار می« توسط کودتاچیان

 !منافات دارد ،«به همسرش توسط کودتاچیان تجاوز قصد شتم و ضرب و»
مهرمـاه   21طمی درکودتاي ادعـائی فـا   و «خانة سدان» رابطه با اسناد )در باتوجه به دشمنی فاطمی وزاهدي

دوسـتانش توسـط نیروهـاي     تـن از  آیا دسـتگیري فـاطمی و دو   متهم شدن زاهدي توسط فاطمی(، و1331
مـذکور   کـه افـراد   بـود  زاهدي نوعی انتقامجوئی بود؟یا بازداشت فاطمی ودوستانش به این خاطر سرلشکر
انگیزي بهنگام  فتنه اخالل و از ن،دستگیري آنا خواست تا با زاهدي می و حزب توده بودند ائتالف با طرفدار

 جابجائی دولت جلوگیري کند؟ 
 

-هـاي سیاسـی    بـر بحـران  چه بسـا کـه    طریق رادیو، اعالم آن از و با اجراي فرمان عزل مصدّق درهرحال،
 و خصوصـاً بخـاطر سـخنان   « تـوهّم کودتـا  »، امّا بخاطر فضـاي  شد گذاشته میاجتماعی موجود، نقطة پایان 

به مسـیري کشـانیده    جریان حوادث حزب توده، نظامیهاي سازمان  سازي ر فاطمی و حادثهدکت آمیز تحریک
کـرد،   هرج و مرج و انقالب را بر آنچه که تسلیم به انگلیس تلقّی می»شد که گوئی مصدّق بقول هندرسون: 

 .627«داد ترجیح می
اتومبیل  با و وي را هانیدهسرلشکر زاهدي را از تحصّن در مجلس شوراي ملّی ر ،که یک ماه پیش -مصدّق 

 و تالشی بـراي مراقبـت یـا    628مجلس برده  به بیرون از )دکترعبداهلل معظّمی(، خویش هوادار رئیس مجلسِ

                                                           
 157 ـ زاهدي، ص 625
 138 زاده، ص ـ زیرك 626

627
 - Henderson to the Department of State, january 15, 1952, telegram 888,10/1-1552 

.چندروزبعد،زاهدي به معظّمی اطالع می دهد که ازتحصّن دوباره درمجلـس   1332تیرماه  29ـ روزنامة اطّالعات،   628
 1332 مرداد3روزنامة اطّالعات، مُنصرف شده ودرخانة خود بسرخواهدبُرد،
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طلبـی، در جـدال بـا دشـمنی      خواست تا با غـرور و عظمـت   می، اینک آیا 629دستگیري زاهدي انجام نداده بود
بعنوان کسـی کـه در مبـارزه بـا      -مصدّق  عبارت دیگر، .به؟شودتر از خویش )نه سرلشکر زاهدي( تسلیم  بزرگ

کـه   .مصـدّق شود؟نخواست که آسان، تسلیم شرایط  آیا می -نامیده شده بود « قهرمان ملل شرق» ،دولت انگلیس
کرده بـود،  « مات»السلطنه را  قوام فروغی و مانند اي هاي برجسته سال زندگی سیاسی خود شخصیـّت 50 طول در

اگـر بـدانیم کـه تهـاجم و      و... بـازد؟ ن -سرلشـکر زاهـدي    -است که به وزیر کشور سابق خود خو آیا اینک می
شخصـیّت  هـاي وجـودي    طلبی، تقابل و تعامل جزو خصلت طلبی و عافیت تمکین، خاموشی و خروش، عظمت
ام محاصره توان فهمید. آخرین سخنان مصدّق بهنگ هاي عملی را بهتر می دکتر مصدّق بوده، این تضادها و تناق 

 بسیار پـُرمعنا است:  ـ 32مرداد  28در  ـ

کرد وقتی خانة دکتر مصدّق را غارت کردند، وي بـه اتّفـاق دکتـر مصـدّق و دکتـر       دکتر صدیقی تعریا می»
« بد شـد! »گوید:  نشینند. دکتر شایگان می می اي بام همسایه در گوشه روند از دیوار باال، روي پشت شایگان می

گوید: چی بد شد؟ بایستیم این اراذل و اوباش مـا را در مجلـس سـاقط     پـَرد و می ه از جا میمصدّق یک مرتب
   630«.، خیلی هم خوب شد، چی چی بد شد؟!حاال دو اَبــَرقدرت ما را ساق  کردندکنند؟ در حالی که 

قابل  ترین وموجّه حتّی از و) اش  پنهان کردن فرمان عزل خويش از وزيران کابینه بادر هر حال، مصدّق، 
آنکه کمترین سخنی در ایـن بـاره ابـراز     یا بی و وزیر کشور( ،دکتر غالمحسین صدیقی اعتمادترین وزیرش،

حوادث شـب گذشـته    32مرداد  25نماید، تحت تأثیر سخنان دکتر فاطمی و اقدامات حزب توده، در بامداد 
که در سـاعت   کشور( )وزیر کتر صدیقیاعالم کرد. د «شاهنشاهی افسران گاردِ کودتای نافرجام نظامی» را
مرداد به خانة مصدّق شتافته بود، در حضور دکتر فاطمی جریانات شب گذشـته و موضـوع    25بامداد  5.30

چیزي نبود! کودتائی در شرف وقوع بود و از »دهد:  نامه یا فرمان شاه را از مصدّق پرسید و مصدّق پاسخ می
 اش، ترسیدکه درصورت نشان دادن فرمان عزل به وزراي کابینه ق میمصدّ آیا .631«آن جلوگیري به عمل آمد!

  همکاري با مصدّق کناره گیرند؟ از و آنان به فرمان شاه تمکین کنند بسیاري از
ـة  مـرداد و سـپس، فضـاي     27-25 هـاي از رادیو تهران و تکرار آن در طـول روز  ردشنام فاطمیپُپخش نامتعارف مقاـل

هـاي رضـا شـاه و     و یاران او و خصوصاً حضور نیروهاي حزب توده در تخریـب مجسّـمه   صَبی و اعتراضی مصدّقعَ
ها و حتّی اقدام در تعوی  نـام   هاي شاه و افراد خاندان سلطنتی از ادارات و مغازه محمّدرضا شاه و پائین کشیدن عکس

بـاد   بـاد سـلطنت! پیـروز    برچیـده » و شعارهاي حزب توده مبنی بـر  های سرخ پرچم، همراه با 632هاي تهران خیابان
ـیاري از      پیشه باعث ترس و نگرانی شدید 633«جمهوری دموکراتیك وران و مردم عادي تهـران گردیـد و در ذهـن بس

نّتی ارتش، مبتنـی  ( را زنده کرد. از طرف دیگر، بافت س1324ُتا  1320هاي  مردم، حضور نیروهاي ارتش سرخ )در سال
داران و نیروهاي نظامی و انتظامی،  در ساختار عاطفی سربازان، درجه« اه، میهنخدا، ش»بر حـّس شاهدوستی بود و شعار 

دارانی که از روستاها و شهرهاي دور آمده بودند، شاه مظهـر   داشت. در ذهن بسیاري از سربازان و درجه  جایگاه مهـّمی
ّحاد و یکپارچگی کشور بشمار می مراسـم  شـاه در   و لذا، حذف نامِ رفت و از احترام و تقدّس معنوي برخوردار بود اـت

                                                           
«. آنطور که بایـد دنبـالش باشـند، نبودنـد    »کند که پس از رهائی زاهدي از تحصّن در مجلس  تأکید میـ سنجابی   629

 144ها، ص  ؛ امیدها و ناامیدي(12)نوار شمارة  10-9 سنجابی، تاریخ شفاهی هاروارد، صص
 192ـ191، به نقل از: نراقی، صص 375ـ374متینی، صص ـ 630
 1333اردیبهشت  8؛ روزنامة اطّالعات، 658، ص2 مصدّق در محکمة نظامی، جـ  631
 350، ص1؛ عاقلی، ج142ـ سنجابی، ص632
 32مرداد  27، 18نگاه کنید به: روزنامــة شجاعت )بسوي آینده(، شمارة ـ 633
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داران  نّتی سربازان و درجهها، عاطفه و احساسات سُ و حذف سرود شاهنشاهی در مراسم پادگان وشامگاهی صبحگاهی
بود که در آن شرایط حسـّاس، هـم   اي دار ساخت و این، مسئله را جریحه  و بسیاري دیگر از نیروهاي ارتشی و انتظامی

چنان شعارها و اقدامات تُندی، مـردم  شور وي )خصوصاً دکتر فاطمی( از درك آن غافل بودند. مصدّق و هم یاران پر
متقاعد کرده بود که هدف مصدّق، نابود کردن سلطنت است نه پیکار با دولت انگلیس برای حلّ مسئلــة  عادی را

کاردار سفارت آمريکا در ايـران(  نفت. چنان شعارها و اقدامات تندی، در واقع، تیرهايی بودند که بقول ماتیسون )
چنان اقـداماتی بـه   »هاي ویلبر خواهیم دید:  و چنانکه در گزارش دکتر مصدّق، کمانه کنند توانستند به سوی خودِ می

رَوي کرده است. این اقدامات و شعارها مردم را تحریک نمود تا بـه نیروهـاي    مردم فهماند که مصدّق تا چه اندازه زیاده
مرداد، فضاي روانی جامعه، علیه مصدّق و بـه نفـع شـاه و     27هم از این روست که از شامگاه «. بدّل شوندهوادار شاه م

احسـاس نـاامنی    و تفرقه و پراکندگی نیروهاي جبهــة ملّـی  به عبارت دیگر، تغییر یافت.  بازگشت او به ایران
کوچـه   شاهدوستی مردمِ سُنّت یزها ون بقدرت رسیدن کمونیست هراس از وخروج شاه ازایران  مردم پس از
باعـث بـروز   پدیدآوردکـه   32مـرداد   28ي در داحـ حلقـــة اتّ  ،دیگرنیروهـاي ارتشـی   سربازان و و و بازار

 در سقوط آسان حکومت مصدّق گردید. انگیز رویدادهاي غیرمنتظره و شگفت
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 افسانــة شعبان جعفري

 

کران، بلکه براي اراذل و اوباش نیز جاذبـة بسیار دارند، ها و روشنف هاي پوپولیستی، نه تنها براي توده جنبش
 انِتحکـیم کننـدگ   «همیشـه در صـحنه   حضورِ»با  اراذل و اوباش ها، هم از این روست که در اینگونه جنبش

 شوند.  ها می قدرت حکومت

، محصول جوامع عقـب مانـدة ســُنّتی اسـت. ایـن افـراد، محصـول فقـر فرهنگـی،          «لوطی»و « الت»پدیدة 
رسـد کـه    باشند. بـه نظـر مـی    نّتی و پدرساالر میامنیـّت اجتماعی در جوامع سُ هاي سیاسی و فقدانِ ثباتی بی
هاي نخست حملة اعراب به ایران باشـند کـه    ها، بازماندگان عیـّاران و جوانمردان در دوره يدها و مش لوطی

شد. ما حضور و حاکمیـّت  عیا میشان تقویت یا تض ها، قدرت اجتماعی به نسبت ثبات و استقرار حکومت
کنـیم.   هاي تاریخ ایران بعد از اسـالم مشـاهده مـی    هاي مختلا را تقریباً در سراسر دوره ها و گروه این دسته

، ضمن اشاره به تحـّول تـدریجی عیــّاران و   قلندريـّهاستاد شفیعی کدکنی در تحقیق درخشان خود در بارة 
ها ـ از چـرخ    بسیاري از آداب و رسوم زورخانه»کند که  ، تأکید میوباشاهاي آشوبگر و  جوانمردان به گروه
 .634«کشیدن تا کبودي زدن یا خالکوبی روي بدن ـ همه و همه استمرار سنّت عیـّاران است زدن و کبـّاده

 قیصـر و  )صادق هدایت( داش آکُل در دوران معاصر، مرگ ستارخان )سردار ملّی( در جنبش مشروطیـّت،
ها و جوانمردان و تغییر نقـش اجتمـاعی آنـان بـه اراذل و اوبـاش       میائی( شاید نشانة زوال لوطی)مسعود کی
 باشد.
تأکید  ،سیـّاح و سیاستمدار فرانسوي در شرح سفر خود به ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار ،گوبینو
 .635«کیل دهدها تش کشان توسط لوطی ارهتواند سپاه مناسبی از قدّ حتّی دولت می»کند که  می

زنان و بینوایان، وجود نوعی سخاوت، صـفا   قدرت بدنی چشمگیر و در عین حال، حمایت از مظلومان، بیوه
باعث حرمت  ود یبخش می ي«وقار»ها چنان  يدشها و مَ ، به لوطی«مردان، علی شاهِ»به  واعتقاد جوانمرديو 

هـا   شـتی ها و مَ وصیـّات است که لوطیها و خص همین خصلت .شد آنان در میان طبقات فرودست جامعه می
 سازند. ها و لُمپنیسم جدا می را از لُمپن

 -هـا  «نوچـه »از  اي بـا شـبکه   -هـا   يدشـ ها و مَ اجتماعی، لوطی -هاي سیاسی  ها و آشفتگی در آشوب
امّـا بـا    ،نـد ختپردا ند و به ارعاب و تهدید و ضرب و شتم مخالفان مـی بودداران عرصــة اجتماع  میدان
و بـا کسـب اقتـدار یـا      هدگردی حاکمه  قرار ثبات و آرامش، سرانجام، آنان مقهور یا مجذوب قدرتِاست

 ند.دش می اختیاراتی در محالت خویش، از مزایاي حکومتی نیز برخوردار
ها نیـز  «لوطی»( بخاطر فقدان ثبات سیاسی و امنیـّت اجتماعی، فعالیـّت 1320با سقوط رضاشاه )شهریور 

                                                           
 161هاي یک ایدئولوژي(، ص ـ قلندریـّه در تاریخ )دگردیسی634

635
 - Gobineau, Trois ans en Asie (1855-1858) : Voyage en Perse, p. 352 

:مسـتوفی،عبداهلل، شـرح زنـدگانی مـن )تـاریخ      شان در دوران قاجار نگاه کنید به ها و نقش«لوطی»براي بحبی دربارة 
مقالــة درخشـان ویلهـم فلـور،     . همچنین نگاه کنید به334و315- 279، صص1اجتماعی و اداري دورة قاجاریه(،ج 

-7 ، صـص 1362، 1؛ تاریخ و گُسترة ادبیات، شـمارة  289-263، صص1 در: جستارهائی از تاریخ اجتماعی ایران، ج
28. 
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هـاي الت و لـوطی خـود را     هاي سیاسی، گروه یافت بطوري که هریک از احزاب و سازمان اي تازهرونق 
هـا   لوطی و ها . در دولت دکتر مصدّق گویا براي نخستین بار دکتر حسین فاطمی استفاده از الت636داشتند

و  «مـردم همیشـه در صـحنه   »را به رئیس شهربانی کلّ کشور )سرلشکر مزیـّنی( پیشنهاد کرد تـا بعنـوان   
، حمایت و پشتیبانی کنند و یا در مواقع الزم، تظاهرات مخالفـان  مصدّق ، از اقدامات دولت«نیروي فشار»

د کـه در نتیجـه،   شامـّا پیشنهاد دکتر فاطمی با مخالفت سرلشکر مزیـّنی روبرو  ،را سرکوب نمایند دولت
 .637باعث استعفاي سرلشکر مزیـّنی از ریاست کلّ شهربانی گردید

عامل اصلی بسیج اراذل »بعنوان «( خمُ بی»، عموماً از شعبان جعفري )معروف به 32مرداد  28ادهاي مربوط به در روید
بخـش عظیمـی از مـردم و     حمایت پرسش این است که باوجود اند. یاد کرده« و اوباش در سرنگونی دولت مصدّق

نیروهـاي رزمـی   توجـه بـه اینکـه     با و - با صدها تانک و توپ و تفنگ - دولت مصدّق و انتظامی  نیروهاي نظامی
توانست یک دولت ملّـی را   چگونه می «مشتی اراذل و اوباش»در خدمت مصدّق بودند،  حزب توده نظامیسازمان 

است براي گریز از قبول کمبودهـا و   هاي ملّی ما فکنی نمونة دیگري از فَرا «دالیل»اینگونه  به نظرما، .سرنگون سازد؟
مرداد در زندان بود و در واقـع پـس از    28واقعیـّت اينست که شعبان جعفری تا شامگاه  هات.ها و اشتبا کاستی

به  1330دهند که شعبان جعفري در سال  از این گذشته، اسناد تاریخی نشان می از زندان آزاد گرديد. سقوط مصدّق،
، نقش اساسی داشت بطوري که در استخدام دولت مصدّق درآمده بود و در آن دوره، در قلع و قمع مخالفان مصدّق

اي کشته و  هاي مخالا مصدّق، عدّه و حملة شعبان جعفري و یاران او به مردم و ادارات روزنامه 1330آذر  14واقعة 
مـاه مجلـس، مـتن ابـالغ      رآذ 17در جلسة   . در بازتاب گستردة این واقعه در مجلس، جمال امامی638مجروح شدند

با حقوق ماهی  1330آبان  15از تاریخ شعبان جعفري  آن، طبق کهقرائت کرد زیر شرحبه  استخدام شعبان جعفري را
 درآمده بود:  دولت مصدّق سه هزار ریال به استخدام شهربانی

 ، وزارت کشور، 20/8/30اداره، دائره، شعبه، رونوشت، گزارش مورخ »

 شهربانی کل کشور

نمایـد   و سرکالنتري اظهـار مـی    ، ریاست ادارة انتظامیرساند، تیمسار سرتیپ نخعی محترماً به عرض عالی می
 1330آبـان مـاه    15، مقــّرر فرمودنـد از تـاریخ    مزیّنی[ ]تیمسار که تیمسار معظم ریاست شهربانی کل کشور

شعبان جعفري با ماهی سه هزار ریال حقوق از اعتبار محرمانه استخدام گردد. براي استحضار خـاطر مبـارك،   
 نوع امر و مقـّرر فرمائید اطاعت گردد. گزارش عرض تا هر 

 رئیس ادارة حسابداری محرمانه: خدائی
 

                                                           
هـاي محرمانـة شـهربانی، بکوشـش      ها در این عصر نگاه کنید به: گـزارش  ها و لومپن ـ براي آگاهی از نقش لوطی636

؛ 188-187و  178، صـص  1371، انتشارات سازمان اسـناد ملّـی، تهـران،    2 مجید تفرشی و محمود طاهراحمدي، ج
هـا در سیاسـت عصـر پهلـوي      لـومپن  ،زادة محمــّدي  ؛ مجتبی54-53، 42؛ عراقی، صص1331اسفند  12خواندنیها، 

؛ نقره کـار،  581-565و  116-115رهنما، صص ؛59ب.کیا،ارتش تاریکی،ص؛1385نشر مرکز، تهران، ،(1304-1342)
( که 97-96)صص اخیر جمالتی از من نقل کرده  ة. نویسند137-131و96-82هاي گودِ قدرت، صص مسعود، زنگی

 وجود ندارد!« آسیب شناسی...»نادرست است و در کتاب 
 ، صـص 1331، 92، مجلة خواندنیها، شمارة «اسرار استعفاي سرلشکر مزیـّنی از زبان خودش»ـ مهندس ملکوتی،   637
کاللـی   هاي سرلشکر مزیـّنی از طریق سندي مربوط به گزارش ادارة کارآگاهی شهربانی به امیـر تیمـور   . گفته11-13

/ الـا، مؤسّسـة مطالعـات    8188-329-56شود: سند شـمارة   )وزیر کشور و سرپرست شهربانی کلّ کشور( تأئید می
 124زادة محمدي، ص ،  به نقل از مجتبی13744 تاریخ معاصر ایران، ص

ـ   4هاي آن، نگاه کنید به: مکّی، کتاب سیاه، ج ـ براي آگاهی از این واقعه و بازتاب638 ،  294د(، صـص )بعد از خلع ی
 356و  309، 306، 301-302، 297
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 10همینکه من رفتم ]»گوید:  می 1330آذر  14مزیـّنی ضمن تکذیب استخدام شعبان جعفري قبل از رویداد  تیپسر
ضوع شعبان جعفري را به خواستند مو [، همان روز او ]شعبان جعفري[ را آوردند و استخدام کردند... بعد می1330آذر 

حساب من بگذارند و بگویند که در زمان من استخدام شده. من فوري یک کاغذ به آنها نوشتم و تمام جریان را به 
  639 «دانستند که براي خودشان خوب نیست. آنها گفتم، دیگر چیزي نگفتند و کاغذ مرا هم منتشر نکردند زیرا می

 در این باره افزود:  جمال امامی

کرده است و در مقابل ایـن خـدمات بـا     مخ است که خانة مردم را غارت می این، تیمسار سرتیپ شعبان بی» ـ
و  جانسـپاران  فرمـان، ، سیاسی، داد، طلوعهـاي   ریال در شهربانی استخدام شده است... روزنامه 3000ماهی 
... پس بگوئیـد هـر کـس بـا      اند کردند، آنها هم غارت شده نیستند و با حزب توده مبارزه می اي که توده آتش

 640 «کنیم... کنیم و او را غارت می کند با او مبارزه می  دولت ما مخالا است یا موافق نیست یا تنقید می
 

 

نیزدولت مصدّق را بـه   -مانندقاسم فوالدوند -برخی ازنمایندگان مجلس
 641استفاده از اراذل واوباش متهم کردند

 
آذر و مجروح شـدن افـراد، هـیچ پاسـخی بـه انتقـادات نماینـدگان         14وقایع با ابراز تأسا از  مصدّق درمجلس

 اي روزنامة غیرتوده 21مجلس دربارة استخدام شعبان جعفري در شهربانی تهران نداد. پس از این حادثه، مدیران 

 بطـور دسـته جمعـی، در مجلـس شـوراي ملّـی و سـپس در       « عدم امنیـّت شغلی»هائی به دلیل  با صدور اعالمیه
 مجلس سنا تحصّن کردند.

شعبان جعفري در آن دوران از احترام و حمایت بسیاري از سران جبهــة ملّی برخوردار بود بطوري کـه در  
شعبان جعفري، بسیاري از سران و رهبران جبهــة ملّی نیز حضور داشـتند   )افتتاح( باشگاه« گُلریزان»مراسم 

 در این باره گزارش داد: امروز باخترو سخنرانی کرده بودند. روزنامة 

ز ساعت هفت تا ده بعد از ظهـر چهارشـنبه، جشـن آبرومنـدي در ورزشـگاه شـعبان جعفـري )خیابـان          » -
بیش از چهل نفـر از نماينـدگان    شاهپور، مقابل کوچــة کربالئی عباسعلی، جنب سینما جهان( بر پا بود که

 نگاران در این جلسه حضور داشتند. نامهعدة زیادي از رجال و محترمین و روز مجلس شورای ملّی و

اهلل کاشانی در این مراسم حضور داشت. سپهبد جهانبانی و صدري ـ رئیس تربیـت    زاده به نمایندگی از آیت کاشانی
اهلل  هاي ورزشی پایتخت نیـز حضـور داشـتند. ضـمن سـخنرانی، از دکتـر مصـدّق و آیـت         بدنی ـ و مدیران باشگاه 
سخنرانی کوتاهی ایراد و او نیـز   اي ساله 7ن و حمضّار، تجلیل خاصی بعمل آمد و کودك کاشانی از طرف ورزشکارا

مهنـدس  سابقه شروع شـد و بعـد،    به سخنرانی خود خاتمه داد. سپس مراسم ورزشی بی «زنده باد مصدّق»با فریادّ 
، ایـن  10رن سـاعت  سخنرانی ممهیـّجی دربارة ورزش و تندرستی و تشویق ورزشکاران بعمـل آورد و مقـا   حسیبی

بخصـو  دکتـر    -نماينـدگان جبهـــة ملّـی     جشن ورزشی که در نوع خود جالب توجـّه بود، پایان یافـت و 
از ایـن پیشـرفتٍ باشـگاه شـعبان جعفـري، اظهـار        -و مهندس حسیبی  عظّمیمُشار، دکتر زاده، مُ شايگان، حائری

ي به کمک ورزش دوستان تشکیل که خـدمات ورزشـی   قدردانی نموده و امیدوار بودند که بزودي، باشگاه آبرومند
 642«این باشگاه توسعه یابد.

                                                           
13 ،ص1331، 92ـ مجلة خواندنیها، شمارة  639  
 1330آذرماه  17مذاکرات مجلس، یکشنبه ـ 640
 1330آذرماه  17مذاکرات مجلس، یکشنبه ـ 641
و بـا  شعبان جعفري، در گفتگـ ؛ همچنین نگاه کنید به: 1331شهریور  29، شنبه 914ـ روزنامة باختر امروز، شمارة 642

. گـزارش  1331شـهریور   27، مقایسه کنید با گـزارش و عکـس روزنامـة اطّالعـات،     119ـ   118هما سرشار، صص 
به حاضران خیرمقدم گفت. گفتنی اسـت  « علمدار»، مدیر روزنامة «احمد عشقی»شود که  روزنامة اطّالعات یادآور می

ان، به چاقوکشی و حمله به تجمّعـات مخـالفین   یکی از افرادي است که در عرصة سیاسی این دور« احمد عشقی»که 
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و نیز  -کند که در تحصّن هواداران دکتر مصدّق در مجلس شوراي ملّی  اي یادآوري می نگار برجسته روزنامه
ه، در شوراي شهر تهران، از اراذل و اوباشی مانند شعبان جعفري، رمضان یخی، طیـّب حاج رضائی، غالم دد

 .643شده است اکبر سیاه و دیگران با بستنی و شربت و شیرینی پذیرائی می
با چنان جایگاهی، شعبان جعفري به هنگام مبارزات ملّی شدن صنعت نفت، در تظاهرات جبهــة ملّی حضـوري  

 کرد.   هائی از مصدّق و کاشانی را حمل می فعـّال داشته و عکس

از مریـدان   32-30هاي  ان اسالم نواب صفوي نزدیک بود و در سالفدائی شعبان جعفري در آغاز جوانی به  
شـعبان جعفـري    ،ازمصدّق رفت، امّا با اختالفات جبهــة ملّی و جدا شدن کاشانی اهلل کاشانی بشمار می آیت

 . 644مخالفان مصدّق پیوست نیز به صاِ
این افراد بیشتر بر اثر تعلّقات  دهد که بسیاري از در آن دوران نشان می« اراذل و اوباش»پیگیري اقدامات 
نقش کمرنگی در این « مزدوری»و « زدمُ»شان، در خدمت این یا آن گروه سیاسی بودند و  مذهبی یا سیاسی

زاده و دیگران در عرصة سیاست و  اهلل کاشانی، مکّی، حائري میان داشت و با توجـّه به مقام و موقعیت آیت
 به این اداره یا آن مقام دولتی بود.« توصیه»یا « رشسفا»بیشتر در حد « مزد»وکالت، این 

هاي مختلا بود به  نکتة دیگر درباره اراذل و اوباش آن دوران، جا به جائی یا سیـّالیـّت این افراد در زمان
هاي بعدي، از  ها و انشعاب شعبان جعفري که ابتداء هوادار دکتر مصدّق بود، با اختالف -مبالً  -طوري که 
 گوید: شعبان جعفري در این باره می آهلل کاشانی پیوست. رید و به آیتل بُمصدّق د

دیگه مصدّق سوار کار بود. مام با مصدّق بودیم. من خیلی با مصدّق بودم. چندین سال با مصدّق بودم... »
و م مجلس رو کولم گذاشتم. ایشون، رو کول من بود. عکسشم ت [ د1330مهر ماه  4مصدّق را من اون روز ]

ق بودیم... من خیلی با مصدق بودم، ّروزنامه چاپ کردن... در این زمان، ما ـ دربست ـ در اختیار مصد
 .645«سال با مصدّق بودم چندین

و « محمود مسگر»هاي  داریوش فروهر از رابطه و همکاري خود با دو تن از اوباش معروف آن زمان به نام
 نویسد: کند و می یاد می« حسن عرب»
کردم، شخصی به نام  ها مبارزه می اي که من به سختی با توده 1331)محمود مسگر( در سال  این شخص»

کردم، معـّرفی کرد و من  ها از او استفاده می اي اش، من در مبارزه با توده  حسن عرب که با همة سوابق سوء
چی( دعوت  مسدر همان سال، یک روز به همراهی یکی از دوستانم براي صرف ناهار به منزل مسگر )

 .646«شدم
 شود: اي، یادآور می در تظاهرات ضد توده« چی محمود مس»فروهر در توضیح استفاده از 

اي قصد شرکت  تیر که امکان داشت در هنگام برگزاري مراسم، عناصر توده 30تنها در روز چلّة شهداي »
یمت شده از ورود ایشان به داشته و مزار شهدا را به قدوم خود آلوده کنند، من تصمیم گرفتم به هر ق

الذکر جلوگیري کنم. از بسیاري کمک خواستم، از جمله محمود ]مسگر[ که نامبرده با دو  محـّوطة فوق

                                                                                                                                                                                     

 3هـاي   دولت مصدّق، معروف بود. او سپس به صا مخالفان مصدّق پیوست. نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات، شماره
 .1331اسفند  5و 

ـ روایت دکتر صدرالدین الهی در گفتگو با نگارنده. 643  
نید به: شعبان جعفري در آینـة اسـناد، سـید عبــّاس فـاطمی،      هاي شعبان جعفري نگاه ک ـ براي آگاهی از فعالیـّت644

 1380تهران، 
165و  91-78، 89ـ سرشار، هما، خاطرات شعبان جعفري، صص  645  
نژاد، مسعود ]تدوین[، مرداد خاموش، مرکز اسناد  ـ نگاه کنید به متن بازجوئی داریوش فروهر: کوهستانی 646

 265و  532-531اسالمی، تهران، صص 
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 .647«شناختم ـ به کاروان حزبی ما ملحق شده است کامیون افراد خود ـ که من نمی
پزشکپور( فرعی کردن اهداف نهضت ملّی )به رهبري محسن « پان ایرانیسم»ظاهراً علّت جدائی داریوش فروهر از حزب 

ثباتی و تضعیا موقعیـّت دولت  ها بود که به تشنّج و بی اي ها با توده ایرانیست هاي خیابانی پان کردن صنعت نفت و درگیري
مانند نامیدند و چاقوکشان معروفی  می« آوارگان پان ایرانیزم»اي که خود را  . بعدها، گروهی حرفه648انجامید دکتر مصدّق می
 .649ایرانیست طرد گردیدند در رأس آن بودند، از حزب پان« منصور افشار»و « امیر موبور»کیا معروف به  امیر زریـّن

 کند: اهلل کاشانی تأکید می رسشی مبنی بر رفت و آمد به خانة آیتپُ شعبان جعفري در پاسخ به
زاده، هم  ادي، هم ]ابوالحسن[ حائريآب آهلل کاشانی[ و هم پیش شمس قنات مرتـّب، هم خونة اون ]آیت»

زدم... ما خود به خود  رفتم. گاهی وقتا پیش مظفّر بقائی کرمانی یه سري می حسین مکّی، پیش اونا زیاد می
شدیم... هیچ حرف بکن نکن نبود. باالخره هر کاري همه  رفتیم پیش اینا، همین جور تو اینا قاطی می می
[ اصوالً شهربانی مربانی و اینا با ما زیاد موافق نبودن. تا 1330آذر ] 14یم... تا کرد رفتیم و می کردن، مام می می

آذر که ما زدیم کمونیستا رو اونجور درب و داغون کردیم و با کمونیستا درافتادیم و دعوا  14اون روز 
ن جلو اینا رو کردیم، اینا دیگه با ما شدن. دیگه خودشون مجبور بودن با ما همکاري کنن. پلیسا نمیتونست

زنده باد  مرده باد شاه، »آهن. اینا میگفتن:  ها[ دم مجلس بود یه صفش دم راه اي بگیرن. آخه یه صا اینا ]توده
 .650«پریدم به اینا خب من رو غیرت خودم، رو تعصّب خودم می«. استالین

آذر  14اي در  هاي توده ها و روزنامه هاي فردي در حمله به سازمان شعبان جعفري در بارة علل یا انگیزه
 گوید: می 1330
نوشتن، هی من پیغوم  ها خالی کردم. یعنی اینا هی می روزنامه آذر[ دیگه من دقّ دلمو سرّ 14بله اون روز ]»

رم، من با  گفتم: باباجون من جایی نمی ـ و به اینا می« چلنگر»و روزنامة « مردم»ذاشتم ـ روزنامة  براشون می
میگین. کمونیست چیه اصالً؟ این حرفا چیه؟ جدّاً، من اصالً با  دونم شما چی اصالً نمی کسی کاري ندارم، من

ها رو  اینا کاري نداشتم، هیچ. بعد دیدم نه، اینا ول کن معامله نیستن. ما دیگه هر روز هی این روزنامه
حمید اطّالعاتی. اونو  گفتیم خوندیم تا حسابی کالفه شدیم و افتادیم تو این کارا. یه پسره بود بهش می می
دیدم روزنامة  خوندیم. موضوع سر این شد. من مبالً می خرید میاورد و می ها رو می فرستادیمش روزنامه می
مخ... ]خنده[ آخه اینا همون فامیل اصلیمونو صدا  خوام شعبان بی نوشته: معذرت می« بسوی آينده»
دونستم مدرسه شرف، کجاست. دو  حاال من اصالً نمی کردن... رفته دبیرستان شرف و درشو از جا کنده! نمی

خوام، شمام جاي خواهر ما  مخ رفته دم دانشگاه، خیلی معذرت می مرتبه، یه روزي مینوشتن که شعبون بی
« چلنگر»هستین، گفته: در این ج... خونه ]دانشگاه[ رو باید بست. اصالً من دانشگاه نرفته بودم، هیچ. روزنامه 

نوشت و بقیـّه هم راجع به من هر روز مرتـّب... روزنامة  کرد و می ي براي ما درست میهر روز یه شعر
م مرتب براي ما سکّه «توفیق»خب دست چپی بود، روزنامة « چلنگر»ایا بود، روزنامة  که مال توده« مردم»
 651«داد دستمون! زد: السلطان صاحبقران شعبان خان حاکم تهران. یه چاقوام می می

 -رئیس کالنتري میدان بهارستان  -« شاد نوري»سرهنگ  1330آذر  14ات هواداران حزب توده در در تظاهر
شاد( به شعبان جعفري مراجعه کرده و گریان به شعبان جعفري  نیز کُشته شده بود و پسرش )علی نوري

عاطفی این سخن در شعبان جعفري، دربارة انگیزة روحی یا «. ها بابام رو کشتن... اي آقا! توده»گفته بود: 
 گوید: اي می حمله به تظاهرکنندگان توده

                                                           
که خبر دستگیري  1331دي ماه  18. همچنین نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات، شمارة 531نژاد، ص ستانیـ کوه 647

داریوش فروهر با کارد و چوب براي ورود به دانشگاه را گزارش کرده است. مقایسه کنید با روایت شعبان جعفري، 
 78سرشار، ص 

 186، ص 1385، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، ایرانیست به روایت اسناد ـ بختیاري، شهال، حزب پان 648
ایرانیست، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  به نقل از: رزمجو، علی اکبر، حزب پان 186-185ـ بختیاري، صص  649

87-86، صص 1378تهران،   
78ـ سرشار، ص  650  
79ـ سرشار، ص  651  
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شاد رو تو خیابون فردوسی زدن کشتن. بعد پسرش  ایا اون سرهنگ نوري خدمت شما عرض کنم که، توده»
اومد پیش من و گفت: آقا بابامو زدن اونجا کشتن!  -حوزه باشه  االنم فکر کنم باید تو سن -شاد  علی نوري

ئیس کالنتري جلو مجلس بود. ما پا شدیم ده بیست تا رو جمع کردیم رفتیم اونجا که دیدیم باباشم اونجا ر
ایا. حاال  کنه. گفتم: کی کشتش؟ گفت: توده ام افتاده زار و زار گریه می بعله نعشش تو خیابون افتاده. علی
رن. خیلی پررو و زیاد شده ذا کنن و نمی پرونن و شلوغ می ایا سنگ می میخوان بیان نعشو ور دارن، این توده

ذاشتن نعش اینو ور دارن. ما رفتیم خالصه یه خرده به اینا پریدیم و نعشو گذاشتیم تو ماشین  بودن. نمی
 .652«دادیم بردن
تدارک اصلی ، نکتة تازه و مهم اینست که 32مرداد  28هاي منتهی به  در ماه« بسیج اراذل و اوباش»در بارة 

های آن با اعضای سازمان  گرفت که رياست کالنتری از تهران صورت می و هدايت اوباش در مناطقی
 . به روایت بابک امیرخسروي:توده بود افسران حزب

... خ، طیـّب رضائی و رمضان يخیمُ شعبان بی دانند که چاقوکشان، اراذل و اوباش به سرکردگی همه می»
ئیس کالنتري این ناحیه سروان درمیشیان ـ یکی از میدان و اطراف آن بودند که ر یا تابع میدان شاپور ـ سبزه

میدان( افسري کاردان و به  دار سازمان نظامی ]حزب توده[ و رئیس کالنتري ناحیة شاپور )سبزه اعضاي سابقه
، به عالوه، ]سروان درمیشیان[ داراي نفوذ فراوان بر 653معناي واقعی کلمه مسلّط به امور و رموز شهربانی بود

صورت  10کرد، و یا تظاهرات اوباش در ناحیة  بود که دستورات او را کودکانه اجراء می مْخ بی شعبانروي 
گرفت که ریاست آن بر عهدة سروان جواد صادقی، یکی از افسران با اتوریته، قدرت فرماندهی و  می

طرفداران و مدیریـّت استبنائی بود که عالوه بر عضویـّت فعّال در سازمان افسران ]حزب توده[، یکی از 
 .654«ارادتمندان پر و پا قرص دکتر مصدّق بود

مـرداد   28 شامگاهرم حمله به خانــة مصدّق، دستگیر و تا به جُ 1331اسفند  9در تظاهرات  شعبان جعفري
 بر اساس گزارش ویلبر: .بازداشت و زندانی بود 32

افتاد و کارمندان سفارت ]آمریکا[ بـا  طلبان  ایستگاه رادیو تهران بدست سلطنت»مرداد،  28در حوالی عصر » -
بعـد از ههـر سرلشـکر زاهـدی از      5/4در سـاعت   این خبر، دچار شادي و شعا گردیدند. قرار شد کـه 

و در نبش خیابانی خاصّ با سرلشکر گیالنشاه، مالقات کند و از آنجا بـه سـوي    پناهگاه خويش خارج شود
 25/5در سـاعت  ي پیام خود به ملّت ایران را ایراد نماید... ایستگاه رادیو تهران روانه شوند تا سرلشکر زاهد

  655«دقیقه بعد از ههر، زاهدی از راديو تهران سخن گفت.
هاي مهـّم تهران دیدن نموده و چگونگی تصـّرف ستاد ارتـش،   مرداد از خیابان 28در روز  کهدکتر صدیقی 

 نویسد: می ،گزارش کرده -ه به لحظه لحظ -ایستگاه رادیو و محاصره و تصـّرف اقامتگاه مصدّق را 

چند دقیقه از ساعت پانزده گذشته بود... صداي هیاهو و جنجال در رادیوي اتاق مجـاور شـنیده شـد...    »...  -
   .اند معلوم شد مخالفین، ادارة راديو را اشغال کرده

]صـبح[   11ن از ساعت کرد. گفتم: آنچه م ، رادیو را باز کردیم، احمد فرامرزي نطق میحدود ساعت شانزده
وزیر هم تلفن کردم و نباید بشود، شـده اسـت و قطعـاً     ترسیدم و در فکر آن بودم و به آقاي نخست از آن می

 656«ها هم مختل خواهد شد. اوضاع شهرستان

 28بعدازظهر  4)حدود ساعت  توسط مردم شعبان جعفري در زندان پس از آگاهی از تصـّرف ایستگاه رادیو
 کند: می مرداد( روایت

... ما رفتیم زاهدی ما رو ]از زندان[ خواستتوسط خلعتبري )معاون شهربانی( و بیوك صابر، ]سرلشکر[ » -

                                                           
91ـ سرشار، ص  652  
شود. در ماجراي قتل سرتیپ افشارطوس نیز یاد می« درمیشیان»ـ چنانکه خواهیم دید، از سروان  653  
712ـ امیرخسروي، ص  654  

 Welber, Overthrow, Chapter 8, pp. 72-73ـ655
 546نجاتی، صـ 656
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ولی بـه خونـــة   این بود که ما به حساب راه افتادیم...  «برین نذارین مردم شلوغ کنن دیگــه»اونجا. گفت: 
]فرماندة گارد حفاهت از خانــة مصـدّق[  اش تو دعوای بین مردم و سرهنگ ممتاز  مصدّق نرفتیم، خونه
657«.و اينا، داغون شده بود

  

 28بعد از ههرّ  7ا ت 6ساعت  حدود بایستی ترتیب، مالقات زاهدي با شعبان جعفري در زندان می بدین
و استقرار وي در مرکز  658 دقیقة بعدازظهر(25و5)ساعت و پس از نطق رادیوئی سرلشکر زاهديمرداد 

 .659ها گذشته بـود  از سقوط دولت مصدّق، ساعتفته باشد، و این، زمانی بود که شهربانی صورت گر
هاي وي، در بسیج مردم جنوب شهر در بامداد  که شعبان جعفري و گروه جاهل گفتتوان  بنابراین می

  مرداد، نقشی نداشت. 28

 
 1331شهریور  29، شنبه 914شمارة باختر امروز، 

 

                                                           
 165و  162-161شعبان جعفري، در گفتگو با هما سرشار، صص ـ 657

658
- Wilber, Party 8, p73 

خبـر  « مـرداد  28عصـر روز چهارشـنبه   »عبان جعفـري در  ( نیز از آزادي ش32مرداد  31ـ روزنامة اطّالعات )شنبه 659
 دهد. می
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 ها گزارشها و  : گزاره1332مرداد  28
 

 فضای عمومی شهر تهران:
زندان مرداد در  28در روز  ش،دیگریاران و «چیفرماندة افسران کودتا و متفکّر مغز» اخوي،سرهنگ حسن 

660دولت مصدّق بودند
 

به دستور مصدّق افراد  مرداد، 25در بامداد  تهران: دولت مصدق در سرهنگ اشرفی، فرماندار نظامی بقول -2
 . 661خلع سالح شده بودند [رکّب از صدها افسر زبده و رزمندهم] گارد شاهنشاهی

 نهایتِ مراقبت براي جلوگیري از» دکتر مصدّق جهت تعقیب و صدور دستور با مرداد،25 رویداد پس از -3
 صدد در ،«آمده هاي به وجود محدودیّت تضییقات و» فقدان نفرات و زاهدي بخاطر سرلشکر ،662«زاهدي فرار

 .  663اصفهان شد به کرمانشاه یاتهران  عزیمت از
تهران درآرامش کامل بودوباوجود وقايع شب مرداد،28هدایت اهلل متین دفتري )نوة دکترمصدّق(:درروز -4
   664 زندگی عادی ادامه داشت. و تهران ديده نمی شد کودتا در آشوب و ای از هیچگونه نشانه مرداد، 25
 زمان دولت مصدّق(: در«4اصل »ئیس )ر «ویلیام وارن» همکار انصاري، عبدالرضا-5
)رئیس  کارمندان بلندپایة سفارت آمریکا، ازجمله خانم ویلیام وارن مرداد گروهی از زنانِ 28در روز » -

، همراه با گروهی از بانوان نیکوکار ایرانی، مانند: خانم عزّت سودآور، خانم ناصر )رئیس «(اصل چهار»ادارة 
کردند، طبق معمول،  )شهردار تهران( و... که در یک انجمن خیریّه فعالیّت میوقت بانک ملّی(، خانم مبصّر 

دهد که هیچیک از کارمندان بلند پایة آمریکائی، حتّی  در سالن بانک ملّی جلسه داشتند... این امر، نشان می
مال وقوع چه در غیر این صورت، با توجه به حسّاس بودن اوضاع و احت نداشتند،« کودتا»تصوّري از وقوع 

 .665 «کردند. ، ممانعت می از رفتن این زنان امریکایی به جلسه مرداد، 28حوادث ناگوار در روز 
 مهندس زیرك زاده:-6
 .666«ق نقشة خود را داشت و حاضر نبود در آن تغییری دهدمصدّ» مرداد 28 روز در» -

* * * 

                                                           
    603-600صص نجاتی،ـ  660
 565-564، صص2ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 661
 414نگاه کنیدبه:مصدّق،مجموعة نامه ها،صـ  662
   ،1336،آبان 116،اطالعات ماهانه،شمارة «پنج روزبحرانی»زاهدي، ـ663

2-   http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130822_l93_coup_matindaftari.shtml  
نماید، همچنانکه در  سخن انصاري درست می .1387 خرداد 25 پاریس، انصاري، بدالرضابا ع نگارنده گفتگوي ـ665

اطالع دادند که بهتر است سفارتخانه و »وزیري به سفارت آمریکا تلفن شد و  ، از طرف دفتر نخستمرداد 25بامداد 
 «.رود احتمال بروز مشکالت میدفتر اصل چهار تعطیل شوند زیرا 

Mattison to the Department of State, August 16, 1953, telegram 788,00/8-1653 
 311زیرك زاده،ص-666

  

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130822_l93_coup_matindaftari.shtml
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و سپس مقـاالت تُنـــد و   « ران گارد شاهنشاهیکودتاي نافرجام افس»بعنوان  مرداد25وقایع شب  اعالم رادیوئی با
مرداد و پخش آن مقاالت و اخبار از طریق رادیـو،   25نسبت به شاه در بامداد   آمیز حسین فاطمی توهین  سخنرانی

هـا،   هـاي سـرخ حـزب تـوده در خیابـان      پـرچم  حضورو خصوصاً« رفتن شاه»و در نتیجه: آگاهی مردم تهران از 
هـاي رضـا شـاه و     آمیز اعضاء ایـن حـزب در تخریـب مجسـمه     دامات تُند و تحریکشعارهاي ضدسلطنتی و اق

هـا،   ها و ادارات دولتی و تعوی  نام خیابـان  هاي خاندان سلطنتی از مغازه رضا شاه و به زیر کشیدن عکس محمّد
هبی گردیـد.  مـذ  -ملّـی  وران و مردم کوچه و بازار و نیروهاي همه و همه، باعث نگرانی و هراس بازاریان، پیشه
 کند: ها و اقدامات حزب توده، تأکید می کرمیت روزولت با ابراز خوشحالی از آشوب

 

 667«.شان بنشانند و آنان را سر جاي تا مردم تهران، آماده قیام گردند دادیم ها( فرصت می اي باید به آنان )توده» - 

صدّق )دکتر غالمحسین مصدّق( دعوت مرداد در خانة ییالقی پسر م 25که در شب  -منوچهر فرمانفرمائیان 
شـود کـه در    یـادآور مـی   -مرداد نیز با او قرار داشت تا به بیرون شهر برونـد   28بود و در صبح چهارشنبه 

 مرداد 26-25روزهاي 
ها کمرنـگ شـد.    ها در آن موقعیـّت حسّاس، محبوبیـّت مصدّق در میان توده اي  با شورش و بلواي توده» - 

ونیسم چنان با سرشت ایرانیان آمیخته شد که در آن شرایط، آنها را نگران و ملتهب ساخته ترس عمیق از کم

 .668«شده باشد؟ ها سرخپرسیدند که آیا ممکن است مصدّق واقعاً تسلیم  بود. مردم از خود می

هـا،   از طرف دیگر: حذف نام شاه از دعاي صبحگاهی و ممنوع کردن سرود شاهنشاهی در مراسـم پادگـان   
را جریحه دار ساخت.   داران و نیروهاي ارتشی و انتظامی ساسات شاهدوستـی بسیاري از سربازان، درجهاح

مرداد، فضاي روانی جامعه، به نفع شـاه و بازگشـت او    27مجموعــة این عوامل، باعث گردید تا از شامگاه 
 د.کنبه ایران، تغییر 

 

آشـنا   32مـرداد   28تـا   25را با چگونگی رویدادهاي  اسناد وزارت امورخارجــة آمریکا وگزارش ویلبر، ما
تهـران   و عکـاس خـارجی در   فیلمبردار خبرنگار، 50 حدود مرداد 28-25ازاین گذشته،درروزهاي کنند. می

ــدادها از و حضورداشــتند ــد. نزدیــک شــاهد روی ــیلم بودن ــین بوســیلة ســازمان هــا ایــن ف ــی، هــاي ب  الملل
 بسـیار   32 مـرداد  28-25و براي درك واقعی رویـدادهاي   اند ه شدهتهیّ «Vis News» و «Paramount»مانند

تواننـد تصـویري    می هاي شاهدان حاضر در صحنه جمع شوند، اگر با روایت موجود اسناد ارزشمند هستند.
اسـناد و   مـا  این توضـیح،  بادولت مصدّق بدست دهند.  آسان مرداد و چگونگی سقوط 28واقعی از رویداد 

 کنیم: بخش تقسیم می 4را به  ي موجودها روایت

 اسناد وزارت خارجــة آمریکا، -1

 سرنگونی دولت مصدّق(، اصلی طرحـ گزارش ویلبر )کارشناس برجستة سازمان سیا و از طـّراحان  2

 هوادارمصدّق،افسران روایت رهبران جبهة ملّی وـ  3

                                                           
 Roosevelt, pp. 179-180 ـ 667

 350ـ فرمانفرمائیان، ص 668
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 .مرداد 28روز  حزب در این ـ روایت بابک امیرخسروي، عضو حزب توده و کادر فعاّل 4
 

 32مرداد  28ـ اسناد وزارت خارجة آمریکا در رابطه با  1

را از وقـایعی کـه در برابـر     کارمنـدان سـفارت آمریکـا    اسناد وزارت امورخارجة آمریکا ناباوري و شـگفتی 
سـفارت   هاي ساعت به سـاعتِ  دهند. این اسناد، شامل گزارش گذشت، به روشنی نشان می دیدگان شان می

شـود   اهمـّیت این اسناد زمانی دو چندان می .669باشند مرداد می 28از تهران به واشنگتن دربارة وقایع  آمریکا
 فعّال آن حـزب  وکادر حزب تودهبرجستة  عضو بابک امیرخسروي، طرف از درستی محتواي آنهاکه بدانیم 
 کنیم: می را مرور ها برخی ازاین گرارش .670ستاقرارگرفته  استناد و تأئید مورد 32مرداد  28در روز 

 

(1) 

 9/788.00ـ  1953مرداد(، تلگراف شمارة  28اوت ) 19ههر روز 12ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه
 محرمانه

 

و حـزب ایـران بـه     شـورش و  باختر امـروز هاي  اندکی پس از ساعت یازده، سفارت اطالع یافت که مقـّر روزنامه»
 .اند افسري نیز علیه دولت دست به اعتصاب زدهدانشجویان دانشکده  .اند آتش کشیده شده

تـر،   تظاهرات هواداران شاه در حوالی مجلس از سوي بازاریان وابسته به کاشانی و سایر رهبران دینـی کـم اهمیــّت   
هیچگونـه   .انـد  از طرفداران شاه هـم اکنـون بسـوي بـازار در حرکـت      اي گردد. جمعیـّت قابل مالحظه حمایت می

طرفـدار شـاه دخالـت     در پیشگیري و یا ممانعت از تظاهرکنندگانِ  ینکه نیروهاي انتظامیگزارشی در مورد ا
 «.کرده باشند نرسیده است

 هندرسون

 

(2) 

 88/788.00ـ  1953مرداد(، تلگراف شمارة  28اوت ) 19بعدازههر روز  2ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه

                                                           
 ـ این اسناد در مجموعة اسناد وزارت امور خارجه آمریکا )در آرشیو ملّی ایاالت متحده آمریکا( موجوداند: 669

U.S. National Archives, Building, Washington DC, vol 10 (1951-1954) 

 همچنین نگاه کنید به:
Foreign Relations of the United States, 1952-1954, volume X, Iran 1951-1954, Washington, 

1989. 
بـار توسـط     این اسـناد بـراي نخسـتین   بخشی ازداند، در میان محقّقان و مترجمان ایرانی،  تا آنجا که نگارنده میـ   670

ن رو، بـه  ، از ایـ (739-726)امیرخسروي، صـص   اند بابک امیرخسروي و دوستانش گردآوري، ترجمه و منتشر شده
پـس از مطابقـت بـا     -مهـّم و روشـنگر را   این اسنادِ ما ،«تقدّم فضل»رعایت  نیز براي و ایشان جوئی حقیقت احترامِ

 کنـیم.  نقل می بابک امیرخسروياز کتاب  -با تغییرات کوچکی در ویرایش بعضی کلمات و عبارات  متن انگلیسی و
خاطرات اردشیر زاهدي؛  اي: خواب آشفتة نفت )محمد علی موحـّد(؛ه ها را در کتاب بسیاري از این اسناد و گزارش

توان یافت. در نقل اسـناد و   می( جلــد 2در ، بکلی سـّري و سـّري  سند رسمی 508گوینــد )شامل  اسناد سخن می
) (  ]  [ وخـل ها و کلمـات دا تأکیدتمام  ، با این یادآوري کهایم ها نیز نظر داشته ، ما به این ترجمهي حاضرها گزارش
 است. نگارندهاز 
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 محرمانه
 

نفر که خواستار بازگشت شاه هستند در حوالی خانـــة   3000گزارش رسیده است که جمعیتـّی در حدود »
اقـدامات قبلـی در پراکنـده کـردن ایـن       .انـد  قـرار گرفتـه    مصدّق مورد حمله و تیراندازي نیروهاي انتظامی

اي از سربازان به آنها بپیوندند. این جمعیـّت بـار دیگـر در برابـر سـتاد      جمعـّیت موجب شده است که عده
ستند و مجدّداً هدف تیراندازي قرار گرفتنـد. در برابـر وزارت خارجـه نیـز زد و خـورد در      ارتش به هم پیو
 جریان است.

، اما تعداد نظامیان و افسرانی که منفرداً هنوز حاکی از دودل بودن آنهاست  طرز برخورد نیروهای انتظامی
که  اند زان در سطح شهر دیده شدههائی حامل سربا پیوندند در حال افزایش است. کامیون به هواداران شاه می
کامیون، مجسـّمــة از جـا کنـده شـدة رضاشـاه را حمـل       یک .«!زنده باد شاه»زنند  در حال عبور فریاد می

خواهند آنـرا مجـدداً نصـب کننـد.      رسید که می نمود و بنظر می کرد در حالی که جمعـّیتی آنرا تعقیب می می
توان  در میان اینها می .اند مت )مصدّق( متالشی و به آتش کشیده شدهحکو هوادارِ اي تمام انتشارات غیرتوده

 که متمایل به حزب توده هستنــد، نام برد. شهبازو  نیروي سومهاي  از روزنامه

شود. هاهراً آنها مصمّم هستند که ادارة راديو را اشغال  جمعیـّت زيادی در حوالی ادارة راديو ديده می
شود از طرف هواداران شاه مسدوده  )جادة قدیم( که به ایستگاه رادیو منتهی می. جادة شرق شمیران 671کنند

 شده است.

رسـد کـه    اما بنظر می ها کشف کند. برای اين فعالیـّت ای سفارت هنوز نتوانسته است تشکیالت و برنامه
672«اند هاي معیـّنی جمع شده جمعیـّت براي هدف

. 

 هندرسون

 

(3) 
 8/788.00ـ  1953مرداد( تلگراف شمارة  28وت )ا 19بعداز ههر روز  4ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه
 محرمانه

 

هـا نیـز    طبق گزارشهاي رسـیده، بـه شهرسـتان    .اند وزارت( پست و تلگراف و مرکز تبلیغات، اشغال شده»)
 در هواداري از شاه انجام دهند. اي شود تا آنها نیز تشویق شوند تظاهرات مشابه تلگراف می

کـه   اند تانک در خیابانها دیده 6ندان سفارت، کامیونهاي متعدّد حامل نظامیان و غیرنظامیان را به همراه کارم
 .اند کرده هایی از شاه را حمل می عکس

رادیوي تهران پس از اشغال، براي مدت کوتاهی تنها به پخش موسیقی از پیش ضبط شده پرداخت و سپس 
                                                           

مرداد، این گزارش، اشغال ایستگاه رادیو توسـط   28بعد از ظهر  5ـ با توجـّه به اختفاء سرلشکر زاهدي تا ساعت 671
 م. کند. ع. را رد می« نظامیان کودتاچی»
تکـذیب بـر   به وزارت خارجه آمریکا، باالترین  ،هاي هندرسون گزارش :(727ص)امیرخسرويبه روایت بابک  - 672

مرداد را به حسـاب و اشـارة    28است که تظاهرات و عملیات  «ضد کودتا»ادّعاهاي واهی کرمیت روزولت در کتاب 
کودتایی را تدارك  [کرمیت روزولت] چگونه باورکردنی است که او»به زعم امیرخسروي:  کند. عوامل خود واریز می

 1332تیرمـاه   4کنندگان نشست  دانیم که هندرسون از شرکت می .د؟خبر باش ببیند که سفیر آمریکا از آن تا این حدّ بی
 .  «کننده بوده است تعیین  در واشنگتن است که گزارش و موضع او در تصمیم دولت آمریکا دربارة کودتاي نظامی
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 در سکوت فرو رفت.

تهـران و ریاسـت پلـیس     اهرزادة دکتر مصدّق[ از قرار گزارش رسیده به فرماندهی نظامیتیمسار دفتري ]خو
کند از گاردّ گمرك که قبالً از طـرف مصـدّق بـه     منصوب شده است. از قرار معلوم، تیمسار دفتري سعی می

بدست  ریاست آن منصوب شده بود استعفا کند. این مطلب را مرکز استراق سمعّ سفارت از مخابرات تلفنی
 «.آورده است

 هندرسون

 

(4) 
  8/788.00ـ  1953تلگراف شمارة  ،مرداد( 28) اوت 19بعد از ههر روز  5ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه
 محرمانه

 

در شـهر حالـت یـک     آمریکایی، طبق گزارشات مختلا، از جمله گزارش اعضاء سفارت و سایر مقامات رسمی»
 .انـد  هاي خود را بــه نشـانة پیـروزي شـاه، روشـن کـرده      ه، چراغسائل نقلیّحکمفرماست. تمام و تعطیلی عمومی
زنند  کنند، دست می روها برای افراد شخصی که در کامیونهای سربازان بنفع شاه تظاهرات می مـردم در پیاده

بـه   هاسـت  اي تئاتر سعدي که اغلب مرکز رفت و آمـد تـوده   دهنــد. و آنان را مورد حمايت و تشويق قرار می
اند، خانــة مصدّق و مرکز سـتاد ارتـش    هایی شده آتش کشیده شده است. با آنکه هواداران شاه موفـّق به پیروزي

 «.  هنوز در دست هواداران مصدّق است

 هندرسون

 

(5) 
 8/788.00ـ  1953تلگراف شمارة  مرداد( 28اوت ) 19بعدازههر روز  7ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه
 محرمانه

 

تظاهرات به نفع شاه در تمام شهر تهران گسترش یافته است. کامیونهاي پمر از تظاهرکنندگان در حـالی   روز، طی»
 اکثريـت خُردکننـدة مشـهودِ   از قـرار،   .اند گیرند در سطح شهر در گردش که مورد استقبال عابرین پیاده قرار می

 اي هـوادارِ  انتشـارات غیرتـوده   سـت. مرعوب و مجبور به سکوت کرده ا گرا را های چپ طلب، گروه سلطنت
راديوی تهران توسـ  چنـدين هـزار نفـر از طرفـداران      اند.   متالشی و به آتش کشیده شده [مصدّق] حکومت

وزیـري را کـه از    . در برنامــة بعد از ظهر، زاهدي طـّی نطق کوتاهی، مسئولیت نخستزاهدی اشغال شده است
 خواهد گشت. دیو همچنان اعالم کرد که شاه بالدرنگ به کشور بازقبول کرد. را ،طرف شاه به او سپرده شده

با پیوستن تدریجی سربازان، افسران و  ،تدریجبرسید،  که درابتداء نامعلوم به نظر می عملکرد نیروهاي انتظامی
هـاي مملــّو از    روشن شده اسـت. تعـداد زیـادي از کـامیون     -هوادار شاه  نیروهاي پلیس به تظاهرکنندگانِ

 .اند تانک در صفوف تظاهرکنندگان به نفع شاه در خیابانها دیده شده 6بازان و حداقل سر

بعد از ظهر مورد حمله قرار گرفته است. صداي تیراندازي گـاه بـه    5خانــة مصدّق، طبق گزارش رسیده در ساعت 
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تکه شده است. هـم چنـین    هبه دست مردم تک  رسد. میراشرافی از رادیوي تهران اعالم کرد که فاطمی سفارت نیز می
هاي رسیده، سنجابی کشته و یا مجروح شده است. این اظهارات فعالً باید با احتیاط تلقّی شـوند. سـتاد    طبق گزارش

باشد. مرکز پلیس نیز هنوز در دست  ارتش که قبالً با تهاجم ناکام روبرو شده بود هنوز در دست هواداران مصدّق می
و ریاسـت پلـیس تهـران      از قرار معلوم از طرف مصدّق به فرماندهی حکومت نظامی هاست. تیمسار دفتري مصدّقی

تا آنجا که گزارش رسیده است هنوز هیچ لشکر و یا تیپی رسماً به شاه نپیوسته، اما سربازان، افسران و  منصوب شده.
م بـراي حمایـت از زاهـدي از    کنند. سرهنگ بختیار از قرار معلو چندین تانک به طور انفرادي از زاهدي پشتیبانی می

 کرمانشاه به سوي تهران در حرکت است.

 «.شاید وزارت خارجه از سفارت در رُم بخواهد که این اطالعات را به شاه برسانند

 هندرسون
 

(6) 
 8/788.00ـ  1953تلگراف شمارة  ،مرداد( 28اوت ) 19بعد از ههر روز  8ساعت 

 از: تهران به: وزير خارجه
 محرمانه

 

عات موثّق حاکی از آن است که نیروهاي وابسته به زاهدي ستاد ارتـش و سـایر ادارات امنیــّتی را در    اطال»
امـا   کنترل دارند. خانــة مصدّق که در محاصره قرار داشت، اشغال و توسط هواداران شاه غارت شده است،

 مخفیگاه مصدّق در دست نیست.  ازهنوز اطالع دقیقی 

صبح ممنوع  5شب تا  8تهران، رفت و آمد را از ساعت   ه که حکومت نظامیرادیوي تهران اطالع داد
 اعالم کرده و از مردم خواسته است که براي برقراري نظم با ارتش همکاري کنند.

زاهدي است. بنابراین یا گزارش قبلی سفارت )شـمارة   نظامی اکنون تأیید شده است که تیمسار دفتري حاکمِ
 .673«ه و یا تیمسار دفتري در آخرین دقایق تغییر موضع داده استاوت( اشتباه بود 400-19

 هندرسون
 

(7) 
 قـائم مقـام   ازسـوی ، يادداشـت  674، از کتابخانه آيزنهاور، مراسالت آيزنهاور، پروندة ويت مان349سند شمارة 

 سیا، کابل به رئیس جمهور، واشنگتن سازمان

 تاريخ ندارد. 

 محرمانه
 

باعث شـده اسـت کـه شـهر      وزير مصدّق ند مردم و نظامیان علیه نخستشورش غیرمنتظره و نیروم يك»
 تـهران تقریباً بکلّی به تصـّرف نیروهاي هوادار شاه و نخست وزیرّ انتصابی وي یعنی زاهدي درآید.

                                                           
 خائن درجـة یـک و از عوامـل   »ـ اینهم نکتة مهمـّی است در پاسخ به پژوهشگرانی که سرتیپ محمـّد دفتري را   673

اطّـالع بـوده    و...(، در حالیکه سفیر آمریکا در تهران از آن بـی  441، 393اند )نجاتی، صص دانسته« اصلی شبکة کودتا
 ع.ماست! 

674
 - Whitmon 
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وي، سرتیپ ریاحی هنوز در مقـّرهاي  هاي رسیده مبنی بر این است که مصدّق و رئیس ستاد ارتشِ گزارش
خبر و بدون ارتباط هستند، چون وسایل ارتباطی در دسـت نیروهـاي    اند، ولی بی پنهان شدهفرماندهی خود 

رسد که اینجا و آنجـا   طلب است. بیشتر شهر تحت کنترل نیروهاي شاهی است، هر چند گزارش می سلطنت
اي هـاي گروهـی بـر    طلب از همــة رسـانه  شماري از طرفداران مصدّق درخیابانها هستند. نیروهاي سلطنت

 باشند. ترغیب مردم و ارتش به طرفداري از شاه برخوردار می

ها است. ولی رادیو اصفهان در یک بخش  اخبار رادیو مبنی بر آنست که استان استراتژیک آذربایجان در دست شاهی
 رسـد کـه   کـه صداي آن ضبط شد، خود را همچنان وفادار مصدّق اعالم کرده است، در این اوضاع آشفته، بنظر مـی 

ّیت و واکنشی در این ساعات خطیر  اي از توده .ها ضد کمونیستی است لحن و متن همــة اعالمیه ها هیچگونه فعاـل
هـا نیرومنـدترین و    اي ها براي چیره شدن و قبضه کردن اوضاع عمل کنند، مسلماً تـوده  شود. اگر شاهی مشاهده نمی

 قهرآمیزترین مخالفان آنها خواهند بود.

هاسـت و   مبنی بر اینکه کنترل شـهر تــهران در دسـت شـاهی     -شات مطبوعات و رادیوها را منابع ما، گزار
 -زاهدي به شهر برگشته و در فراخوان رادیوئی به مردم قول اصـالحات اقتصـادي و اجتمـاعی داده اسـت     

سـت کـه در   ا از انبـوه مردمـی   هاي تــهران، مملّـوِ   دهند که خیابان منابع خبري ما گزارش می .اند تأیید کرده
 «.باشند تظاهرات خود خواستار بازگشت شاه می

 لبِسی. پی. کا
 

(8) 

به وزارت  1332مرداد ماه  29است که هندرسون در  348سند بسیار مهـّم دیگر، تلگراف محرمانــة شمارة 
حــّدي  که تا  - سفیر آمریکا را هاي جانبدارانة گزارشِ اگر لحن و جنبه خارجــة آمریکا مخابره کرده است.

مـرداد اسـت و    28نـد وقـایع    ریم، گزارش، حاوي مطالب شایان توجـّهی از رَوَبگینادیده  -قابل فهم است 
 کند:  دهد بطوري که هندرسون تأکید می ها از پیروزي آسان بدست آمده را نشان می زدگی آمریکائی شگفت

ان و سـريع کـه تـا حـدودی زيـاد      ها هم از اين پیروزی آس نه تنها اطرافیان دولت مصدّق، بلکه شاهی»
 «.اند خودجوش صورت گرفته، در شگفت

هندرسون در تکوین چنـین جریـانی    پردازد که از دیدگاهِ عواملی میجستجوي این گزارش در عین حال به 
 ند... اینک متن کامل سند:ا بودهمؤثر 

 

 8/788.00ـ  2053ـ تلگراف شمارة 348سند شمارة 

 )هندرسون( به وزارت خارجه از: سفیر آمريکا در ايران

 ( ـ بوقت ههر.1332مرداد  29) 1953اوت  20تهران 
 محرمانه 

 

ساعت گذشته را گزارش کنیم. بـا ایـن همـه، در     36هنوز زود است که بتوانیم جزئیات دقیق جریانات  ـ1»
دسـترس، ارائـه    در ترین نکات واقعه، طبق اطالعات موجـودِ  از عممده اي شود تا طرح اوّلیه اینجا کوشش می

 گردد.
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رسید که بین هواداران حزب کمونیست توده و دولـت مصـدّق    مرداد( به نظر می 27اوت ) 18ـ در عصر   2
. ظاهراً هواداران حزب توده بدون کسب اجـازه از دولـت مصـدّق شـروع بـه      675نفاق و نزاع درگرفته است

هـا   دهد که تظاهرات، موقوف و خیابان یکنند؛ مصدّق دستور م آمیز می تظاهرات خیابانی و عملیات خشونت
و   از تظاهرکنندگان خالی شود. براي اولین بار در چند ماه گذشته، زد و خوردي جدّي بین نیروهاي انتظامی

 ها صورت گرفت. اي توده
مرداد( هواداران شاه به منظور نشان دادن تداوم احساسات موافـق بـه نفـع او در     28اوت ) 19صبح روز  ـ3

ولـی ايـن   افتنـد.   کنند. تظاهرکنندگان در مقیاس کوچکی از بازار بـه راه مـی   شروع به تظاهرات میکشور، 
شـود   سوز عظیمی تبديل می انگیزی گُسترش يافت و بزودی به آتش خرمن شعلــة اوّلیه، بطور شگفت

فرسـتاده  کـه بـراي پراکنـدن مـردم      . نیروهـاي انتظـامی  گیـرد  که در طول روز، تمام تـهــران را فرا مـی 
 پیوندنـد و  زنند و حتّی بعضی از آنها بـه تظاهرکننـدگان مـی    شوند،از فرمان حمله به جمعیـّت سر باز می می

شود، دسـتجات شـروع    تر می مانند.همین که جمعیـّت در نقاط مختلا شهر، انبوه بعضی دیگرهم منفعل می
هاي رکیک و سخیفانه، نبار شاه کرده  دشنام کنند که در چند روز گذشته، هائی می روزنامه به حمله به اداراتِ
 توده از آن جمله بودند. هاي طرفدار حزب کمونیستِ هاي طرفدار مصدّق و ارگان بودند. روزنامه

آید، ساختمان مرکزي پست و تلگراف بود  از نقاط حسـّاس استراتژیک که به تصـّرف جمعـّیت در می یکی
 شد. طراف کشور در همه جا پخش میکننده به ا هاي تهییج که از آنجا پیام
گیرند و به شمال شهر  ، هر چه ماشین و کامیون بود در اختیار میزده انبوه جمعـّیتٍ هیجاناز مرکز شهر،

. کارکنان سفارتخانه در طـی ایـن جریـان فرصـت خـوبی      کنند راديو تـهران را محاصره میشتابند و  می
که در میان شان تعدادي از  بودند اينها بیشتر غیرنظامینجند. داشتند که از نزدیک نوع تظاهرکنندگان را بس

رهبری جمعـّیت، دسـت   رسید که شدند. ولی بهر حال به نظر می مسلّح نیز مشاهده می نیروهاي انتظامی
جوهـا کـه    ها و عربده کنندگان هم از چاقوکش ها است نه نیروهای نظامی. در ضمن، شرکت شخصی

رسید که اينها از اقشار و طبقات مختلف  شد، نبودند. به نظر می مشاهده میمعموالً در تظاهرات اخیر 
و مرکّب از کارگر و کارمند و دکاندار و کاسب و دانشجو باشند و روحیــة جمعــّیت، سرشـار از   

ولنگاري مانع از این نشد که اینجـا و آنجـا قهـر و خشـونت      هر چند این حالتّيك عزم و شادی است.
قالً دو نفر به قتل رسیدند. مدافعین رادیو نتوانستند آنرا از کار بیندازند و در اوایـل بعـد از   اّعمال نشود. ا

هـاي   ظهر که رادیو بدست تظاهرکنندگان افتاد، مرتّب به نفع جمعـّیت و براي نگهداشت روحیة آنها پیام
 فرستاد. کننده می تهییج

شود که توس  گارد ]اقامتگاه  ل صب  شروع میوزير، اواي ـ حملــة تظاهرکنندگان به خانــة نخست  4
 مصدّق[ پدافند شده

 
 

                                                           
مرداد صـورت گرفتـه    27پس از مالقات هندرسون با مصدّق در شامگاه « نفاق و نزاع»کنیم که این  ـ یادآوري می675
 ع.م.بود
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 32مــرداد  28تهــران: مردم در روز 

 

 

 

 

 حمله به خانة دکتر مصدّق

وزیـر   خانـــة نخسـت   -با وجود عملیات دفاعی محافظـان   -اواخر روز   .676شوند و چندين تن کشته می
سـته،  وزیر )مصدّق( از این غائلـه بـه سـالمت جَ    نخست شود. ظاهراً توسط جمعیـّت، تسخیر و تخریب می

افتـد و سرلشـکر    گریخته و پنهان شده است، هنوز شب نشده بود که ستاد ارتش بدست دولت زاهـدي مـی  
شود. در همان زمان، سرلشکر زاهدي پشت  کند و به کار مشغول می باتمانقلیچ، خود را رئیس ستاد اعالم می

                                                           
بـه مسلسـل   »مـرداد از   28بعد از ظهـر   2-1اندة نگهبانان اقامتگاه مصدّق در حوالی ساعت ـ سرهنگ ممتاز، فرم  676

 (12)نوار شمارة  8 کند، نگاه کنید به: سنجابی، تاریخ شفاهی هاروارد، ص یاد می« بستن مهاجمین
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 ه هیچگاه مورد استفادة مصدّق قرار نگرفته بود.وزیر نشست ک میز دفتر نخست

تا شبانگاه، نگرانی زیادي در مورد موضعی که فرماندهان گُردانهاي ارتش در حومـة شهر اتخاذ خواهند  ـ  5
هاي ارتشی به فرمان سرتیپ ریاحی )رئیس ستاد مصدّق(  ترسیدند که این یگان کرد وجود داشت. بعضی می
شهر را شبانه دوباره به نفع مصدّق اشغال کنند. همچنین پچ پچ و زمزمه هسـت   بسوي شهر سرازیر شوند و

خواهند ضرب شست خودشان را نشان بدهند. امـا   ها می اي ها از جنب و جوش افتادند، توده که وقتی شاهی
ان هاي ارتش در اطراف تهر رسد همین که باتمانقلیچ ریاست ستاد ارتش را بر عهده گرفت، یکان به نظر می

اند و باالخره صـدور دسـتورات بـراي خـالی کـردن خیابانهـا و        یکی بعد از دیگري سر به فرمان او گذاشته
گذشـته، دسـتورات    شـبِ  8پذیر گردیـد. از سـاعت    شب به بعد امکان 8ممنوعیـّت رفت و آمد از ساعت 

انجامیده و  امروز بناکامی اکیداً به مورد اجرا گذاشته شد. طرح دستگیري رهبران حزب توده در صبح  انتظامی
هـا در تـدارك حملـــة     اي گري پلیس بوده است. شایع است که توده رسد که این، در نتیجــة ناشی بنظر می

شوند. فرجام ایـن برخـورد و    براي مقابله با چنین حرکت احتمالی بسیج می متقابل هستند. نیروهاي انتظامی
 العاده است. داراي اهمیـّت فوق مبارزه مسلماً براي نظم شهر و آیندة ایران

ها در دست نیست ولی گزارشات غیرموثّق حاکی از آن است که  درحال حاضر اخبار موثّقی از شهرستان ـ  6
ایران در زیر کنترل دولت جدید است. گزارشی مبنی بر مقاومت در اصـفهان رسـیده. راجـع بـه ایـن       بیشترِ

 اهد شد.مطلب در تلگرافات آینده، اطالعات ارائه خو

آسان و سريع که تا حدود زيـادی   ها هم از اين موفقیـّتٍ نه تنها اعضاء دولت مصدّق، بلکه شاهی ـ7 
در میان عواملی که به بـاور مـا در ایـن جریـان مـؤثّر بودنـد       خودجوش صورت گرفته،در شگفت هستند.

 توان موارد زیر را برشمرد: می

شمئز شـده  وقاحتی که نیروهای ضدشاهی نشان داده بودند مُ ای، در برابرِ مردم ايران از هر طبقه ــ  الا
و شعارهاي کمونیسـتی سـردادند و بـه     هاي سرخ ظاهرشدند مبالً وقتی که دستجات اوباش با پرچمبودند. 

هـاي مـردم را بـه     ها و دکّان هاي شاه و پدرش پرداختند و در و پنجرة خانه تخریب و پائین کشیدن مجسّمه
 شاه، خُرد نمودند، مردم منزجر شدند.  کسِبهانة پاره کردن ع

هـا در   و سـردبیران روزنامـه    های رکیك وزير خارجه، دکتر فاطمی ها و حرف مردم از دشنام همچنین،
 حمله به شاه، احساس تنفّر و انزجار کردند.

 هـا و  از سـازش موقّـت بـین مصـدّقی    رسید که مردم ایـران از طبقـات مختلـا،     ب ـ بعالوه، به نظر می 
هـا   که آنها را گماشتــة شوروي - اي . مردم با دیدن تظاهرات هزاران هزار تودهها نگران شده بودند ای توده

مـرگ بـر غـرب و    » یـا از شـعارِ   «مرده باد شاه» ها و گفتنِ و ریختن انبوه آنها به خیابان -کنند  محسوب می
در مردم بوجود آورده بود که بایـد بـین   ، دچار وحشت شده بودند. سیاست حزب توده، این باور را «آمریکا

 مصدّق و اتحّاد شوروي از یکسو و شاه و دنیاي غرب از سوي دیگر، یکی را انتخاب کنند.

خواست که دورة تازه  ها و فشارهاي دو سال اخیر، فرسوده شده بودند و دلشان می مردم ایران،از سختی - ج
ت بهبود زندگی خودشان را پیدا کنند. بسیاري از مردم، دردسري فرا رسد تا نفس راحتی بکشند و فرص و بی

 شان را سر و سامان دهند ناامید شده بودند. دیگر از اینکه بتوانند تحت دولت مصدّق زندگی

مـرداد( باعـث شـد تـا ایـن دو       27اوت ) 18د ـ اختالف و تفرقه بین دولت مصدّق و حزب توده در عصر  
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کاري مؤثّري کننـد و در برابـر تظاهرکننـدگانّ طرفـدار شـاه مقاومـت       نیروي ضد شاه نتوانند با یکدیگر هم
ها تمام روز در صحنه آفتابی نشدند. شاید رهبران حزب یقین داشتند که در طـّی روز، هر آن  اي نمایند. توده

ممکن است مصدّق از آنها درخواست کمک کند. ولی وقتی تظاهرات طرفداران شاه حسـابی بـه راه افتـاد،    
 مصدّق و دولت او در موقعیـّتی نبودند تا بتوانند چنین تقاضاي کمکی کنند.دیگر، 

اتحـّاد  که شاه، نمادِ اند بیشتر نظامیان و بسیاري از مردم، قلباً به شاه وفادارند، زیرا با این باور بزرگ شده ذ ـ
همسایـــة نیرومنـد   اندازه دوستدار آمریکاست. بعلت ترس از  ملّی و ثبات کشور است. مخصوصاً ارتش بی

آمریکا به ایران در سالهاي اخیـر، و هـم بخـاطر      هاي نظامی هم بدلیل کمک اي ها[ و تا اندازه شمالی ]روس
 هاي فنّی در بین ایرانیان غیرنظامی، وجهــة خوبی براي آمریکا فراهم شده بود. کمک

راه  هاي مصدّق بود کـه سـدِ   این سیاستباالخره متقاعد شده بودند که  و غیرنظامی بسیاري از ایرانیان نظامی
 تواند تداوم یابد. همکاري نزدیک ایران و آمریکا گردیده و فقط تحت رهبري شاه است که این همکاري می

البـال   کردند، ولی بطور کلّی، فارغ همچنانکه اشاره شد، هر چند جمعیـّت در مواردي، وحشیانه رفتار می ـ  8
کردند، بجـز تظـاهرات مختصـري در برابـر سـفارت شـوروي و        عـّرّض نمیرسیدند. به خارجیان ت بنظر می

شـنید و هـیچ آمریکـائی     را نمـی  «ات برگـرد!  یانکی به خانه»ها، کسی فریادّ تخریب ادارة مطبوعاتی شوروي
که نزدیک خانــة مصدّق بود و مصدّق اندك زمانی در تظـاهرات   -« اصل چهار»سنگباران نشد. فقط ادارة 

، شاید به این تصـّور کـه مصـدّق   هقدري آسیب دید -اسفند گذشته( به آنجا پناهنده شده بود  9)فوریه  28
ایم هیچ آمریکـائی یـا خـارجی درتظـاهرات دیـروز       تا آنجا که اطالع یافته .دوباره در آنجا پنهان شده است

 آسیب ندیده است. 

 -بعنـوان طرفـداري از شـاه     -شان را  هاي دادند که مردم، چراغ ماشین انبوه جمعیـّت در همه جا دستور می
هاي شاه را به شیشــة خودروها نصب نمایند. جمعیـّت، اتومبیل وابستة دریـائی مـا را    روشن کنند و عکس

متوقّا کردند و دستور دادند که عکس شاه را به شیشه ماشین بچسباند. او یک اسکناس بـا عکـس شـاه را    
 «.دست زدند و خندیدنددرآورد و به شیشه چسباند، که مردم 

 هندرسون

 

(9) 
 بعد از ههر 2ساعت  ،(32مرداد  30) 1953اوت  21از: تهران به: وزير خارجه، 

 8/788.00 ـ 2153تلگراف شمارة  434به: وزارتخانه فرستاده شد، تحت شمارة 

 115به لندن تحت شمارة 

 12به بغداد تحت شمارة 
 

آغاز شد. مردم کشور   ظاهراً در تمام شهرستانها با جـّوّ نسبتاً آرامیمرداد( در تهران و  29اوت ) 20روز  -1»
که دعواي بین شاه و مصدّق باالخره فرجام یافته و عموماً از نتیجــة آن خشنودند.  اند ظاهراً به خود قبوالنده

یند اگر چه دولـت  گو شود. آنان می نگرانی احساس می اي تر، هنوز تا اندازه با این احوال، در بین محافل آگاه
هـا آرام بنشـینند و ضربـــة     اي زاهدي تقریباً بر سراسر مملکت چیره است، مشکل بتوان باور کرد که تـوده 

هاي انقالبی و  با آن انضباط سختٍ تشکیالتی و رهبرانی که در تاکتیک ها ـ  اي متقابل نزنند. تا زمانی که توده
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هائی که  نباید این دشمنّ خطرناك را دست کم گرفت. نقشه وجود دارند، -اصول تبلیغاتی، کارکشته هستند 
قرار بود براي توقیا رهبران سرشناس حزب توده در اولّ وقتٍ دیروز اجراء شـود بجـائی نرسـید. رئـیس     
بخش سیاسی شهربانی که در مورد این عدم کارائی در دستگیري، مورد مؤاخذه قرار گرفته، ادعا کرده است 

، با اینهمه،این بدگمانی وجود دارد که شاید او هـم ماننـد   677اند زمین رفته و مخفی شدهکه این رهبران، زیر 
منصبان ایرانی دیگر، ترجیح داده تا رأساً وارد عملیاتی نشـود کـه باعـث شـود نـام او در       بسیاري از صاحب

مند شـمالی  که کسانی که از حمایت همسایــة قدرت -لیست سیاه حزب توده قرار گیرد. این واهمه و ترس 
غالبـاً از کـارائی    -برخوردارند، بر طبق قانون جاذبــة سیاسی، باألخره ممکن است قدرت را بدست گیرند 

 خـّرب کمونیست صادر شده، کاسته و کار را مشکل کرده است.دستوراتی که براي قلع و قمع عناصر مُ

گـرا هنـوز آزادنـد.     ترین رهبران ملّـی  اكکند اینست که خطرن عامل دیگري که به استمرار حس نگرانی کمک می ـ2
مصدّق، فاطمی، شایگان، حسیبی و دیگران ممکن است هم اکنون با رهبـران حـزب تـوده مشـغول توطئـه باشـند.       

اوت به گوش رسیده بود ـ هنوز زنـده اسـت، و     19ـ با اینکه شایعــة مرگ او در روز    حقیقت این است که فاطمی
ترین کسانی است که گـرد مصـدّق    ترین و خطرناك نگرانی است. زیرا او جزء زیركزنده بودن او مخصوصاً باعث 

اتحـّاد بین ملیـّون و حـزب تـوده    کشی هم شده، در ايجادِ اگر برای انتقام  اعتقاد ما اين است که فاطمیبودند. 
 «.برای مقابله با غرب، ترديدی بخود راه نخواهد داد...

 

 32مرداد  28ـ گزارش ويلبر از حواد   2
کودتـاي نافرجـام افسـران گـارد     »با امتناع دکتر مصدّق از پذیرش فرمان عزل خویش و تلقّی آن به عنـوان  

مرداد، سردرگمی، آشفتگی و ناامیدي محسوسی در پایگاه سازمان سـیا در تهـران    25در بامداد « شاهنشاهی
میت روزولت( این پیام ناامید کننـده  چیره شد و دیري نگذشت که فرمانده و مسئول عملیـّات در تهران )کر

 را از انگلیس و آمریکا دریافت کرد:
 678«.عملیـّات علیه مصدّق بايد متوقف شود»
رادیو تهران اطالعیـّة رسمی دولت مصدّق مبنی بر  1953اوت  16/  32مرداد  25دقیقة بامداد  5.45ساعت »
ال آن، مـردم تهـران توسـط رادیوهـاي     و بـدنب  679را پخش کـرد « شکست کودتاي افسران گارد شاهنشاهی»
 شاه از ایران آگاه شدند. خروج(از BBCالمللی )مانند  بین

دولت مصدّق را بخاطر اسـتفاده از اصـطالح کودتـا، مالمـت و      -هر دو - شاهدو  دادهاي  در حالیکه روزنامه
تأکید کـرد   -مللی پخش شد ال که متن آن از طریق رادیوهاي بین -سرزنش کردند، شاه در پیامی به ملّت ایران 

                                                           
ناشـی از حضـور و    «م کـارائی عدَ»ایم این  ـ بطوري که در گزارش بابک امیر خسروي و سرگرد فریدون آذرنور خوانده677

وزیـر(،   حتّی در دفتر سرلشکر زاهدي )نخسـت  -هاي امنیـّتی و اجرائی در دستگاه« سازمان افسران حزب توده»نفوذ اعضاء 
رئیس بخـش اطاّلعـات و مراقبـت     بود. در این باره، کافی است بدانیم که  -تیمسار تیمور بختیار )فرماندار نظامی تهران( 

هـائی پیرامـون    اهلل ورقا( عضو سازمان افسران حزب توده بود. نگاه کنید به: ورقا، ماشااهلل، ناگفتـه )ماشا شهربانی کلّ کشور
 79-75؛ در سایة بیم و امید، صص160-155فروریزي حکومت مصدّق و نقش حزب تودة ایران، صص

678
- Wilber, Overthrow, pp. 124, 130, 133, 135-136. 

 32مرداد  25اد منتشر شده بود. نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات، بامد 7ـ اطّالعیة دولت در ساعت  679
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 .680«و به وفاداري مردم نسبت به خود اطمینان دارد گیري نکرده جانش در خطر بوده، از سلطنت کناره»که 
میتینگ جبهة ملّی و خصوصاً تظاهرات هواداران حزب توده و شعارهای جمهوريخواهانة آنان، مـردم  »

 681.«ستسلطنت ا کردنرا متقاعد کرد که مصدّق در آستانة نابود
مرداد( که توسط رادیو تهران نیز پخش شـد، چیـزي    25) باختر امروزمتن سرمقالة دکتر حسین فاطمی در »

اي مفصّل و مغرضانه به شاه و رضاشاه، مردي که تـودة مـردم هنـوز از او بـا احتـرام و ادب       نبود جز حمله
ـ    کردند. شاید بتـوان گفـت کـه     فراوان یاد می از عمـومی علیـه مصـدّق را    ايـن سـرمقاله، تنفّـر و انزج
 .«682برانگیخت

 در میتینگ جبهة ملّی، عموم مردم آگاه شدند که شاه، ایران را ترك کرده است.»
و خبـر رادیوهـاي   ،که فرمان شاه مبنی بر عزل مصـدّق را چـاپ کـرده بودنـد    شاهدو  دادهاي  اقدام روزنامه

 کردند: ردم از خود سئوال میالمللی، به آگاهی عموم مردم در این باره افزود. اینک م بین
هائی را صادر کرده است؟ اگر چنین است پـس چـرا مصـدّق در مـورد آن      آیا حقیقت دارد که شاه فرمان»ـ 

 «ترین کار نیست؟ گفت؟ آیا این زشت دروغ می
انگیز، تحت تأثیر قرار داد و به آنان فهماند که مصدّق تا چه  خروج شاه از ايران، مردم را بگونة هیجان

ازاین رو آنان را تحریک نمود تا خشمگینانه به نیروهـاي هـوادار شـاه مبـدّل     روی کرده است.  اندازه زياده
 شوند.

)روزنامة دکتر بقائی( فرمان شاهانه مبنی بـر انتصـاب    شاهدمرداد( تنها روزنامة  27اوت ) 18در حالی که در روز 
توانستند رونوشـت   مرداد( مردم می 28اوت ) 19بامداد وزیري را به چاپ رسانیده بود، در  زاهدي به مقام نخست

 و ملّـت   ،مـرد آسـیا    ،آسـیاي جـوان، آرام   ،سـتارة اسـالم  هاي  چینی شدة این فرمان را در روزنامه نسخة حروف
اي بـا زاهـدي    ، گویـا مصـاحبه  دادو  شاهدهاي  ببینند... افزون بر چهار روزنامة نخست، روزنامه ژورنال دو تهران
در بامـداد   ،ده بودند که او در آن اظهار داشته بود دولتش تنها دولت قانونی است... نیز اندکی پـس از آن ترتیب دا

اي کـه رونوشـت فرمـان شـاه و مـتن بیانیــّة زاهـدي را در بـر          ها از هزاران اعالمیــّه  همان روز، نخستین نسخه
ها با تیـراژ معمـولی و محـدودي بـه چـاپ       امهشدند. با اینکه هریک از این روزن ها دیده می گرفت، در خیابان می

هاي هـوادار   بامداد گروه 9درنگ دهان به دهان در سراسر تهران انتشار یافت زیرا پیش از  رسیدند، امّا خبر آنها بی
ها نه تنها میان مصدّق و شاه، شـخص مـورد نظرشـان را     شاه در منطقة بازار گرد هم آمده بودند. اعضاء این گروه

ودند، بلکه از اقدامات روز گذشتة حزب توده نیز تحریک گشته و آمادة حرکت شده بودند. آنان تنها به برگزیده ب
 683«.رهبر نیاز داشتند

( تظاهراتی که از ناحیة بازار بـه هـواداري از شـاه آغـاز شـده بـود ابعـاد        32مرداد  28) 1953اوت  19در »
دهندة اعتبار عمیق شاه و نگرانـی   و نشانبودجوش ای خود اين تظاهرات تا اندازهاي بخود گرفت.  گسترده

ارتش  اي از اعضاء جبهة ملّی بود. ها )حزب توده( و پاره عموم مردم از شعارهاي جمهوریخواهانة کمونیست

                                                           
680

 - Wilber, p. 60 
681

 - Wilber, p. 62 
682

 - Wilber, pp. 63-65 
683

 - Wilber, p. 67 
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هاي خیابانی هـوادار شـاه و نیـز     خیلی زود به جنبش هواداري از شاه پیوست و تا ظهر روشن بود که گروه
 ها را در اختیار دارند. ران و برخی از شهرستانواحدهاي ارتش، کنترل ته

هـاي وابسـته بـه حـزب      هاي دلگرم کننده مبنی بر اینکه در اواخر دیشب در جریان سرکوب گروه ... امّا پیام
 «.زنده باد شاه!»اند که فریاد بکشند:  توده، سربازها با قنداق تفنگ به جان آنان افتاده و وادارشان کرده

انگیز در حال وقوع اسـت، بـا شـتاب هرچـه بیشـتر در       دهنده و شگفت ادهائی کامالً تکاناین خبر که روید
 سراسر شهر منتشر شد.

بـاختر   صبح خبر یافت که دفتـر روزنامـة   10صبح، پایگاه سیا از این خبرها آگاه شد و در ساعت  9ساعت 
 و نیز مرکز اصلی حزب ایران درهم کوبیده شده و به غارت رفته است. امروز

های ويژة عوامل )سازمان سیا( بود؟ موضوعی اسـت   های انجام شده، نتیجة تالش تا چه اندازه، فعالیت
که هرگز دانسته نخواهد شد، هر چند احتماالً جزئیات بیشتری از شور و هیجان آن روز بتدريج آشکار 

 «.خواهد شد
آنان «! شاه پیروز است»کشیدند:  اد میمرداد، سیل خروشانی از مردان، زنان و کودکان فری 28صبح روز  9.5»

نمودند و فضاي شاد روزهاي تعطیل بر آنـان حـاکم بـود، گـوئی فشـارهاي موجـود        اي، مصمّم می به گونه
تـودة مـردم،   هاي پـیش،   برداشته شده و احساسات واقعی مردم، خود را نمایان کرده است... برخالف هفته

های خوب  بسیاری از آنان، لباسبقات در آن حضور داشتند و بلکه از همة ط شامل اراذل و اوباش نبودند
مـرداد( بـود کـه     28شـدند. حـوالی ظهـر )    و توسط دیگر شهروندان هدایت و حمایـت مـی   بر تن داشتند
دسـتگاه تانـک و    5کردند، به راه افتادند و  هاي حامل غیرنظامیان که ابراز احساسات می ها و اتوبوس کامیون
ر از سرباز به آنـان پیوسـتند. بنـابراین، تظـاهرات، شـکل و سـیمائی دیگرگونـه بخـود         دستگاه کامیون پ 20

در حـالی کـه    -هـا  آمـد. حـدود ظهـر، اتومبیـل     هاي شاه، با شور و شوق بـه نمـایش درمـی    گرفت... عکس
 شان به عنوان نشانة ملموسی از وفاداري به شاه ـ روشن بود، در رفت و آمد بودند. هاي چراغ

صبح، سرتیپ ریاحی به مصدّق اطاّلع داد که دیگر کنترلی بر ارتـش نـدارد و خواسـتار     10.5حدود ساعت 
سـت  جایگزین کردن شخص دیگري به جاي خود شد، امّا مصدّق از او دیدار کرد و خواست تا محکم در پُ

 684«.خود بماند
آنجـا مخفـی    هـائی رفـت کـه سرلشـکر زاهـدي و ]گیالنشـاه[ در       حدود ظهر، ]کرمیت[ روزولت به خانه»

. رویدادهاي صبح به طور کامل به آگاهی آن دو رسید و به آنان گفته شد تا منتظر دستورات بعـدي  685بودند
 686«.باشند
طلبان درآمده بود و بـا کنتـرل    هاي مهـّم در مرکز شهر به تصـّرف سلطنت در اوایل بعدازظهر، بیشتر هدف»

هـا و تشـویق مـردم     ها بـه اسـتان   تلفن( ارسال موج تلگرافهاي مهـّم تبلیغاتی )مانند ادارة تلگراف و  شبکه
هـا   پذیر شد. حتّی در اوج گرماي روز، هیچ نشانی از کـم شـدن فعالیــّت    ها در حمایت از شاه، امکان استان

                                                           
684

- Wilber, Party 8, pp. 66-67 
روزولـت را بعـد   گوید: پدرم اوّلین بار کرمیت  اردشیرزاهدي که در این روزها در کنار سرلشکر زاهدي بود، می -685
السـلطنة افشارقاسـملو، واقـع در خیابـان بهـار،       مـرداد در منـزل سـیا    25مرداد، دید... ]پدرم[ بعد از رویداد  28از 

   201و180بُرد. خاطرات، صص  بسرمی
686

- Wilber, Party 8, p. 69 
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 687«.شد دیده نمی
تأئیـد   هـر ترین هدف بود، زیرا که تصـّرف آن نه تنها بر موفقیـّت در پایتخـت مُ  ایستگاه رادیو تهران، مهـّم»
شد... بـا برتـري    ها به خطّ دولت جدید مؤثّر واقع می گذاشت، بلکه در سوق دادن سریع شهرها و استان می

دقیقـة بعدازظهر،ایسـتگاه رادیـو     12و  2طلب بر مدافعان ایستگاه رادیو، در سـاعت   مطلق نیروهاي سلطنت
 688«.تهران بدست هواداران سلطنت افتاد

-کردند و هنگامی کـه ایسـتگاه رادیـو     هاي رادیو تهران را دنبال می ایگاه ]سیا[ برنامهدر سفارت ]آمریکا[ افراد پ»
طلبان افتاد، دچار شادي و خوشحالی فراوان گردیدند. ]کرمیت[ روزولت بار دیگر عـازم   بدست سلطنت -ناگهان 

فق شـد کـه سرلشـکر    بعدازظهر با وي مالقات کرد... توا 4مخفیگاه سرلشکر زاهدي شد و اندکی قبل از ساعت 
، در نبش یک خیابان خاص با تانک، بـا سرلشـکر گیالنشـاه مالقـات کنـد تـا       بعدازههر 4.5در ساعت زاهدي 

دقیقـة بعـدازههر،    25و  5در سـاعت  سرلشکر زاهدي به ایستگاه رادیو رفته و با ملّت ایـران سـخن بگویـد...    
 689«و... سرلشکر زاهدی در راديو تهران سخن گفت

بایسـت احسـاس نگرانـی     ها می انگیز را سپري کردند؟ یکی از طرف نفع دیگر، چگونه این روز هیجانهاي ذی طرف»
واقعی کرده باشد.این طرف، اتّحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی و عوامل آن در ایران بـود. رادیـو مسـکو از بقیــّة     

ن روز تهـران را گـزارش   شـب بـه وقـت گرینـویچ خالصـة حـوادث آ       11تر بود و تا سـاعت   جهان، بسیار عقب
کردنـد، در حـالی کـه     هاي طرح اصلی، احسـاس سـربلندي و احتمـاالً رضـایت خـاطر مـی       سایر طرف 690نکرد...
هاي شاه در رُم بیرون از حدّ این بررسی است، یک یا دو مورد از اشـارات او ارزش ذکـر کـردن دارد چـون      واکنش

این مردم من بودند که بـه مـن نشـان    »کند. شاه گفت:  ید میرا تأئ« ت.پ.آژاکس»هاي اصلی طرح  برخی از فرضیـّه
هـا را   کشـور مـن کمونیسـت   »و یـا  « دادند به سلطنت ایمان دارنـد و دو سـال و نـیم تبلیغـات دروغ، کـافی نبـود      

از تهـران  « ت.پ.آژاکـس »خواست و بنابراین به من وفادار ماند... در سراسر روز، تنها دو تلگـراف مربـوط بـه     نمی
بایست پایان یابد، چون آنقدر احساس هیجـان و جشـن و سـرور     شد، با این همه، روزي بود که هرگز نمیدریافت 

 691«.نظیر بود، برگ برندة ما غلبه کرده بود و شاه پیروز شده بود تردید در نوع خود بی داشت که بی
 

 دارمصدّقاهوافسران روايت رهبران جبهة ملّی و-3
افراد گارد شاهنشاهی ـ مرکّب از صدها افسر زبـده و رزمنـده ـ      وفاطمی مصدّقمرداد، به دستور  25در بامداد 

عمالً هیچگونه نیروی رزمی هوادار شـاه   32مرداد  28در وقايع منجر به . بنابراین 692خلع سالح شده بودند
 به روایت دکتر سنجابی: .وجود نداشت

-قريب يـك  در آنجا سخنرانی کنم. شاید مرداد( به دانشکدة افسري رفتم که  28من در صبح همان روز )»-
براي استماع سخنرانی بنده به دانشکدة افسري آمده بودند و ایـن،   دو هزار نفر از افسران با درجات مختلف
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اطالع نسبت به این امر )کودتا( بودنـد...   دهد که جمع کبیري از ارتش، اصالً غافل و بی خود، بخوبی نشان می
 693.«شکر( زاهدی و همراهان او هیچگونه خبری نبودتا بعد از ههر هم از )سرل
 کند: مصدّق نیز تأئید می وفادار به سرهنگ سررشته، از افسران

مرداد( به حکومـت ملّـی آقـای     28های تهران )در روز  های مستقر در پادگان به عقیدة من، کلیة تیپ» -
 .694«دکتر مصدّق وفادار بودند

 ی ّهوادارمصدّق یادآورمی شود:سرهنگ غالمرضا نجاتی،افسرنیروي هوائ
درصد ّافسران ودرجه داران ازدولت مصدّق پشتیبانی می کردند.براي اثبات این 80درنیروي هوائی،بیش از»-

ادعا،کافی است یادآورشویم که افسران جناح وابسته به دربار]شاه[درنیروي هوائی که اغلـب شـاغل ّپُسـت    

حتّی يك نفرخلبـان  مردادبعمل آوردند،نتوانسـتند 28ه درروزهاي ستادي وفرماندهی بودند،باهمة کوششی ک

 .695«رابراي پروازوسرکوب کردن مردم آماده کنند

مـرداد   28نیروهاي نظامی آنچنان کـه در روز   »مسعود حجازي،از سران جبهة ملّی، نیز ضمن تأکید بر اینکه
 :دس،می نوی«مصدّق قرار داشت، در هیچیک از موارد قبلی نبوددکتردر اختیار 

در  هیچیك از اسناد و مدارکی که از منابع مختلف منتشر شده، نکتـه يـا مطلبـی در بـارة الحـاق      »- 

پاسبانان شهربانی به صورت جمعی و يا افراد گارد گمرک در عملیـات کودتاچیـان قبـل از پیـروزی     

 .696«کودتا و تأثیر حضور آنان در پیروزی کودتا، ذکر نشده است

 :تاریخ معاصر ایران نیز معتقد است  کاوة بیات، صاحب نظر در
نیروهای هوادار کودتا بطور حتم برای اجرای يك عملیـّات محدود شـهری نیـز نیـروی الزم را در    »-

 697«اختیار نداشتند...

 

 مرداد 28ـ روايت بابك امیر خسروی از رويداد  4
 25 در کودتا»دربارة وقوع  رهابا قبالً و هاي سازمان نظامی خود، وجود شبکه با کمیتة مرکزي حزب توده  
مرداد  28دربارة رویداد  امّا برد، بسر می« باش رزمی آماده»یک  واقع درداده بود و در ها، هشدار«مرداد 28 و

 :کند میتأکید 
 

 698.«مرداد از آن اطاّلعی نداشتیم 28روز  د ّ... ما تا خو» -
 

                                                           
 114سنجابی، ص ـ 693
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 28هیچ واحد مـنظّم ارتشـی در مـاجرای    » دهد که برخالف نظرات رایج، نیز نشان می بابک امیرخسروي
 .699«مرداد شرکت نداشت

ما نیز به سهم خود، بخشی از بار »کند که  امیر خسروي با ارادت و عالقة عمیق به دکتر مصدّق، اذعان می
سنگین گناهان تاریخی رهبري حزب تودة ایران را در قبال جنبش ملّی آن زمان، بر دوش داریم. مشــّوق  

در بیان حقایق دردآور، از جهاتی پاسخ به نـداي   -ة یکی از کادرهاي بازماندة فعّال آن ایـّام به مباب -من 
 .700«وجدان و پوزش از ملّت ایران است

 تأکیدمی کند: امیر خسروي
ريزی نشـده   مرداد، طرح کودتائی به قصد سرنگون ساختن حکومت دکتر مصدّق، برنامه 28برای روز »

مـرداد... نـه بـا     25بمبابة طرح جانشین بـراي جبـران شکسـت کودتـاي     « تاي دوّمکود»]و لذا[ تصـّور  بود
خوانَد و نه با امکانات و وضع آشفته و ازهم گسیختة دشمنان نهضـت ملّـی ایـران جـور      هاي معتبر می داده
 .701«درمیآید

وان یکی بعن -، گزارش بابک امیر خسروي «حقیقت، آنست که دشمن نیز بر آن گواهی دهد»اگر بپذیریم 
ــد رضاشــاه جــوئی  داراي ارزش و اهمیـــّت فــراوان خواهــد بــود. حقیقــت - از دشــمنان سرســخت محمّ
 آن فرزانــه است که گفت: امیرخسروي، مصداق روشن سخنِ

 .702«کند، بگذار تا حقیقت را بگويم! مر میرود و بیشتر عُ زندگی، کوتاه ست امّا حقیقت، دورتر می» ـ
*     * 

 کـل  شـهربانی  هـاي  اعالمیـّه به اعتنا بی و غیرمجاز طور به اي توده دستجات مرداد، 27 وزر شب و عصر »...
 هاي شهر به راه افتادند. ها و میدان ر خیاباند نظامی، حکومت و کشور

کـرد.   هـا جلـوگیري نمـی    اي تأکید این نکته ضرورت دارد که حکومت مصدّق از هر تظاهرات خیابانی توده
، بـا کسـب اجـازة قبلـی، میتینـگ و      «جمعیـّت ملّی مبـارزه بـا اسـتعمار   »ها، با پوشش حزب تودة ایران بار

تـر بـود. پـس از شکسـت      هاي آخر حکومت دکتر مصدّق رایج پیمایی برپا کرد. این وضع به ویژه در ماه راه
 بود.مرداد برقرار  25اي ها از همان عصر روز  نمائی خیابانی توده مرداد، نمایشات و قدرت 25کودتاي 

مرداد(، صفوف حزب توده همچون سـیل خروشـان،    26پس از پایان میتینگ جبهة ملّی در میدان بهارستان )
به سوي میدان توپخانه روان شد تا میتینـگ خـود و سـخنرانی و شـعارهاي خـود را بـه نمـایش بگـذارد.         

سوي شهرداري تهران، بالکن  هاي اطراف را پوشانده بود. از جمعیـّت بسیار انبوهی، میدان توپخانه و خیابان
قرار گرفت. آن گاه محمد رضا قُدوه پشت میکروفون « جمعیـّت ملّی مبارزه با استعمار»شهرداري در اختیار 

 رفت و با تغییراتی در شعر حافظ، سخنرانی خود را چنین آغاز کرد:
 اگر شه لشکر انگیزد که خون مردمان ريزد

 ازيم!من و ملّت بهم سازيم و بنیادش براند
 

                                                           
 628 ـ امیرخسروي، ص699
 491 ـ امیرخسروي، ص700
 536-535 ـ امیر خسروي، صص701
 د برخی جمالت و واژه ها از نگارنده است.تأکیـ 702
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 بابك امیرخسروي

ناپذیري به وجود آورد که قلـم از شـرح آن عـاجز اسـت. آهنـگ       این شعر، شور و هیجان عجیب و وصا
 حرکات روزهاي بعد، با همین شعر ساز شد...

هاي موضعی متعدّد براي تبلیغ شعار مجلس مؤسّسان، یا با  ها با تشکیل میتینگ اي مرداد نیز توده 26طی روز 
انجامید، شـهر را   هاي رضاشاه و محمد رضاشاه، که به جنگ و گریز با نظامیان و پلیس می به مجسمهحمله 

 به آشوب کشیدند...
تشـکیل   هـاي موضـعی بـراي تبلیـغ شـعار      تشکیل میتینگ اي با هاي توده گروه مرداد، 26عصر تمام صبح و

رسماً اعالم شـده   بسته به حزب توده[]وا استعمار سوي جمعیّت مبارزه با از مجلس موسّسان که همان روز
 دادند... خیابان هاي تهران جوالن می شعارهاي خاص خود در و حمل پالکاردها و بود
شـاهد اوضـاع   « جمعیـّت ملّی مبارزه با اسـتعمار »اش در رهبري  کري که به خاطر موقعیـّتمُ ]محمد[آقاي 

جمعیـّت »مرداد از طریق  26مؤسّسان در  بود، پس از توضیح اینکه رهبري حزب پس از طرح شعار مجلس
ها جا خواهـد افتـاد و حتّـی بـدون اینکـه منتظـر        تا چه حدّ در بین توده»بدون بررسی این که شعار « ملّی...
العمل جبهه ملّی و شخص دکتر مصدّق و هوادارانش باشد، بـار دیگـر دسـتخوش شـتابزدگی شـد و       عکس

..هنوزمرکّـب  را طـرح و اعـالم کرد.  جمهوری دموکراتیك ملّـی   تقریباً به فاصله چند ساعت شعار تشکیل
به تبلیغ آن سرگرم بودنـد کـه    ها تمام درخیابان حرارت حزبی با مجلس موسّسان خشک نشده وافراد شعار

 مـرداد مطـرح سـاخت و    27صـبح  را از«  جمهـوری دموکراتیـك   برقراربـاد » ناگهان شعار رهبري حزب،
 فـرار  ناشـی از  خالء در و مرداد 25کودتاي  شرایط پس از در ها شتافتند. خیابان براي تبلیغ آن به ها اي توده
بـه جهانیـان    را کشور امور بر تسلّط خود و اقتدار به آرامش عمومی داشت تا که حکومت مصدّق نیاز شاه،

 ،«جمهوری دموکراتیك! پیروزباد برچیده بادسلطنت!» طرح شعارهائی نظیر رهبری حزب بانشان دهد؛...
تـدارک   علنـاً در  کـه رسـماً و   جبهة ملّی داد درواقع اعالن جنگ به حکومت مشروطه خواه مصدّق و
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 703«.تشکیل شورای سلطنتی بودند
  اش را اثبـات کنـد، آن   کرد که کار رژیم سلطنتی تمام شده است و براي اینکه به اصطالح پیشتازي حزب تصـّور می»

هـا و   افراد و هواداران در عرصة واقعـی مبـارزه، يعنـی در خیابـان     ولی ،چنانکه گفتیم دستخوش شتابزدگی شد
توضـیح   .ها، با مناهر ديگری روبرو بودند که در محاسبات رهبری اصالً به حساب نیامده بودند سینماها و کوچه

جا افـراد  شعار تشکیل مجلس مؤسّسان را اعالم کرد، همه « جمعیـّت ملّی مبارزه با استعمار»اینکه از همان روزي که 

العمل شدید قواي انتظامی اعـّم از افراد پلـیس و نظامیـان مواجـه شـدند،      ها با عکس جمعیـّت و هواداران در خیابان

سـاختند و افـراد را بـه شـدّت      هاي موضعی را پراکنـده مـی   آور و باطوم و سرنیزه، میتینگ قواي انتظامی با گاز اشک

و  26کردند، به کیفیــّتی کـه در روزهـاي     توانستند آنان را بازداشت می کردند و تا آنجا که می مضروب و مجروح می

هـاي گـاز    جمعیـّت به کار روزمـّره و عـادي بپـردازیم، چـون آنقـدر گلولـه      مرداد ما امکان نداشتیم که در محلِ 27

 «.آور در آن حوالی منفجر کرده بودند که امکان تنفّس نبود... اشک

گـذرد، از حـوادث عصـر و     وار از آن می کري اشارهر نسبتاً جامعی از آنچه آقاي مُتصوی کیهان  گزارشگر روزنامة
کند و خواننده در فضاي پرتنش و ملتهـب آن شـبی کـه     ها زنده می دهد و در خاطره مرداد را بدست می 27شب 

 گیرد: آبستن حوادث شوم فردا بود، قرار می
هاي مرکزي شهر به راه افتـاده علیـه شـاه و برقـراري      خیابان هاي مختلا با شعارهایی که در دست داشتند در دسته»

شب ادامه داشت. مقارن همین ساعت، جمع کبیري از جوانان  8دادند... این وضع تا ساعت  رژیم جمهوري شعار می

زنـده بـاد حـزب تـودة     »وابسته به حزب توده در میدان سپه جمع شدند و یک پارچة سفید که روي آن نوشـته بـود   

به وسط میدان آوردند.طولی نکشید که چند کامیون پاسبان و سرباز وارد میدان شدند و بـه جمعیــّت اخطـار     «ایران

هـاي اطـراف    آوردند و مردم را تـا داخـل خیابـان    کردند متفـّرق شوند...هر چند دقیقه یک بار به جمعیـّت هجوم می

آور بـه کـار بردنـد و     و باالخره مأمورین، گـاز اشـک   کوبیدند ماندگان را با تفنگ و باتوم می کردند و عقب تعقیب می

 اي از آنان را سخت مجروح کردند... عدّه

کردنـد،   سربازان در جلو صا تظاهرکنندگان قرار گرفته و در حالی که تفنگ خود را روي دست بلنـد مـی  
دادند. در این وقـت   می شعار« نابود باد حزب توده»، «برقرار باد مشروطه»، «مرده باد خائنین»، «باد شاه زنده»

گرفتند. یک جوان کـه   داد می کردند و هرکس را که علیه شاه شعار می تظاهرکنندگان را تعقیب می ،مأمورین
داد بر اثر اصابت سرنیزه نقش زمین شد و از پاي درآمد. سپس به تعقیب پرداختند، به هر  شعار ضدّ شاه می
 ه کبیري بازداشت شدند.زدند. در این جریان عدّ رسیدند می کس که می

دادند. مأمورین  فروختند و علیه رژیم سلطنتی شعار می ... جوانان حزب توده ارگان رسمی حزب را علناً می
کردنـد   ها حمله می اي به توده روزنامة مردمایرانیست و نیروي سوم هنگام فروش  انتظامی و افراد حزب پان

زار، اسـالمبول، نـادري، فردوسـی، منـوچهري و      هاي اللـه  در خیابان...کردند و روزنامة آنان را گرفته پاره می
                                                           

دربـارة  « گازیوروسـکی »مـرداد حضورداشـت، در نقـد نظرمحقّقـانی ماننـد       28بابک امیرخسروي که در صحنة ـ 703
 کند: ها، تأکید می ها و مغازه در تخریب مجسمه« های بَدَلی ای توده»
هـای   جنبـه  هاي آن روزهـا، مقـدور نیسـت.    هاي جاسوسی درحادثه آفرینی سنجش واقعی نقش خرابکارانة سازمان»

هـا و   ، امّا، در هرحال، روشن است که بـدون تنـدروري  ها را نیز نبايد از نظر دور داشت آمیز اينگونه گزارش اغراق
 585امیرخسروي، ص «. هاي حزب توده ایران و سازمان جوانان، این دستجات، قادر به این کارها نبودند چپ نمائی
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 زدند: دویدند و فریاد می هاي نیروي انتظامی مرتباً به دنبال تظاهرکنندگان می آباد دسته شاه
 «.برقرار باد سلطنت»ـ 

 دویدنـد  طرف می پارچه جنجال شده بود و مردم این طرف و آن هاي شهر یک مدت سه ساعت وضع خیابان
افتادنـد و مصـدوم    و طوري شده بود که هیچکس به وضع خود اطمینان نداشت و اغلب زیر دست و پا می

 شدند. می
ور شدند. به چند مرکـز   هاي چپ حمله ها به راه افتادند و به جمعیت در این وضع، طرفداران شاه در خیابان

زدنـد. چنـد    دیدند می ها را می اي ریک از تودهها را به تاراج بردند و ه اي حمله شده و اثاثیه و اموال آن توده
، مـرداد  28تجربة ، به نقل از: 1332مردادماه  29، کیهان)روزنامة « ها را غارت کردند اي مغازه مربوط به توده
 (.300-299اهلل میزانی(، صص ف.جوانشیر = فرج

 کند: بابک امیر خسروي در ادامة روایت خود تأکید می
ريزی شده بود، و نه اساساً دشمنان نهضت ملّی پـس از شکسـت    نه کودتائی برنامهمرداد،  28برای روز »

که بتوانند حکومت ملّی مصدّق را در چنین فاصـلة زمـانی    ای بودند مرداد قادر به اجرای برنامه 25کودتای 
هـاي متفـاوتی    آمدها و عوامل متعدّدي، که حتّـی ریشـه   مرداد، پیش 28کوتاهی براندازند. باوجود این، در روز 

   ..داشتند، چنان همسو عمل کردند که طـّی چند ساعت، همه چیز زیر و رو شد.
مسـتر  »داننـد کـه گويـا     ای مـی  ه ريزی شد را سلسلة عملیـّات برنامه 704مرداد 28 کودتایپژوهشگرانی که 

را  مـرداد  28مرداد طـّراحی نموده بـود، رويـدادهای مختلـف روز     25پس از شکست کودتای « روزولت
 کنند. عمق فاجعه در اين است که واقعیـّت غیر از اين بود. پیوسته و طبق نقشة قبلی تلقّی می هم اقداماتی به

ـ      مرداد، اقـدامی از پـیش برنامـه    28پافشاري من بر این نکته که کودتاي  رف ریـزي شـده نبـود، چـالش صّ
که به گمان من، بیشتر به حقیقـت  روشنفکري نیست. بلکه تالش در جهت ارائه تصویري از واقعیـّت است 

 نزدیک است.
مرداد ـ آنگاه که حزب توده بـا تظـاهرات     27مرداد روي داد، در شامگاه روز  28در حقیقت، آنچه در صبح 

پر سر و صدائی براي تبلیغ جمهوري دموکراتیک و برانـدازي سـلطنت بـه میـدان آمـده بـود ـ در مقیـاس         
نشان دادیم که چگونه در اواخر شب،  کیهانش به نقل از گزارشگر کوچکی چهره نموده بود. در صفحات پی

اي نظیـر سـومکا و    هـاي ضـدتوده   ها، به کارزار سـایر گـروه   اي هاي طرفدار شاه به بهانة مقابله با توده گروه
بـاد   زنـده »را با شعار « اي مرگ بر توده»ها در زد و خورد بودند. شعار  اي ها پیوستند که با توده ایرانیست پان
هـا را متفــّرق سـازند، در     اي درآمیختند. نظامیان و نیروهاي انتظامی نیز کـه مأموریــّت داشـتند تـوده    « شاه
اي را با شعار  خواهان پرداخته، آنها نیز شعار مرگ بر توده هاي مرکزي شهر به ضرب و شتم جمهوري خیابان
، خـاطرات بخالف اظهـارات کیـانوري )  ،ردادمـ  28تـوأم سـاختند. در   « باد شـاه  زنده»و « برقرار باد سلطنت»
واحدهای منظّم ارتـش بـه هـواداری از    »به شاهد يا نوشتة معتبری در تأيید اين نظر که گويا ( 277ص

ها و نیروهـاي زرهـی، کـه     . بدبختانه، تانک، دست نیافتم«های شهر وارد عمل شدند کودتاچیان در گوشه
ن واحدهائی بودند که سرتیپ کیانی، معاون ستاد ارتش به دستور خانة مصدّق را ویران کردند، متعلّق به هما

                                                           
تیم: بابک امیرخسروي در گفتگو با نگارنده از اینکـه بخاطرمحـدودیّت و مصـالح حزبـی، گـاه از      بطوري که گفـ 704

 یاد کرده، پوزش خواسته است.« کودتا»مرداد بعنوان  28رویداد 
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کـاري و   ها کرده بود کـه در اثـر نـدانم    سرتیپ ریاحی براي سرکوب و متفّرق کردن آشوبگران راهی خیابان
سازي و خیانت سرتیپ دفتري، بدست افسـران پاکسـازي شـده و کودتـاچی افتـاد و یـا        اهمال او و نیرنگ

نـژاد يـا    ای، نظیر شـادروان قربـان   ها در دست افسران توده ه فرماندهی بعضی از آنهائی بودند ک تانك
ها، در خدمت کودتاچیان قـرار   که به خاطر نبودّ رهنمود و سرگردانی در خیابان ستوان ايروانی قرار داشت

 گرفت.
آشـوبگران،  با گذشت زمان، از حدود ساعت یک بعدازظهر، بدین خاطر که از سوي حکـومتگران در برابـر   

ها نیز بطرز باورنکردنی به تماشاگران منفعلی مبدّل شدند، سایر مخالفـان   اي قاطعیـّت نشان داده نشد و توده
دیگـر مسـتلزم    ،نهضت ملّی نیز آرام آرام جرأت عرض اندام یافتند. جمعیـّت فزونی یافـت و سـرکوب آن  

 «!...خواست و نه ما نه آقا آن را می»خونریزي زیادي بود که به قول دکتر صدیقی 
داران و  در بررسی رويدادهای آن روز، تعمّق در رفتار، روانشناختی )پسـیکولوژی( و روحیــّه درجـه   

. ها، از ضروريـّات اسـت  ها، گروهبان نفرات ردة پائین ارتش و نیروهای انتظامی، نظیر سربازها، پاسبان
یـا  »کشیدند:  تیراندازي بسوي مردمی که فریاد میاز  1331هائی که در سی تیر  چه شد که سربازان و پاسبان

، بخشی از آنها با جمعیــّتی کـه شعارشـان    1332مرداد  28خودداري ورزیدند، این بار در « مرگ یا مصدّق
ها هـزار نفـر از مـردم و     آواز گردیدند؟ چه عواملی سبب شد که ده بود، هم« زنده باد شاه، مرگ بر مصدّق»

ها و احزاب ملّی که دو هفته پیش در رفراندم، به تداوم حکومت ملّـی مصـدّق رأي    نافراد و هواداران سازما
 داده بودند، اینک در برابر مشتی اراذل و اوباش و فوجی از مخالفان نهضت ملّی، منفعل ماندند؟

 و بـه  26، 25هاي حزب توده در روزهـاي   نمائی ها و چپ تردید، در پیدایش و تکوین وضع باال، تندروي بی
ترين خطای تاکتیکی رهبـری   بزرگ...مرداد بـار آورد  28مرداد، مؤثّر بود و ثمرات تلخ خود را در  27ویژه 

مرداد، تمرکز دادن تمام امکانات و توان تبلیغی و تهییجی خود علیه  25حزب پس از شکست کودتای 
رار شاه و خأل ناشی از آن، دکتر مصدّق نیاز داشت که پس از ف]درحالیکه[. شاه و سلطنت و تغییر رژيم بود

اقتدار و قابلیـّت خود را براي حکومت کردن به مردم و جهانیان نشان بدهد. رهبري حزب توده با اعمـال و  
 رد.شعارهاي خود، درست همین امر را زیر سؤال بُ

کارزار تبلیغاتی حزب توده در حمله و ناسزاگوئی به شاه، شعار ضدّ سـلطنت و جمهوریخـواهی کـه عصـر     
ها، چـه از   آمیزي که در تهران و شهرستان مرداد به اوج خود رسید، و کالً مجموعة اقدامات تحریک 27روز 

ها و  هائی از ارتشی نه فق  احساسات اليهها و چه حکومتیان و احزاب ملّی صورت گرفت،  اي سوي توده
از مردم را نیز رماند و به  دار نمود و به تعـّرض واداشت، بلکه حتّی بخشی نیروهای انتظامی را جريحه

 .صفوف مخالفان راند و يا به ناهران منفعلی مبدّل ساخت
یاد دکتر حسین فاطمی و بعضی احزاب وابسته به جبهة ملّـی، نظیـر حـزب     برخی از حکومتیان، به ویژه زنده...

   ..ند.ها سهیم بود به درجات متفاوت در این تندروي ...ایران، نیروي سـّوم و حزب ملّت ایران
ها، حملـه بـه آرامگـاه رضاشـاه و      در تهران و شهرستان هاي رضاشاه و محمّد رضاشاه پائین کشیدن مجسّمه

هـاي   هـا و میـدان   ها میتینگ موضعی به ابتکار حـزب تـوده در خیابـان    ها و ده قصد تخریب آن، برگزاري ده
شـیدن عکـس شـاه و خـانوادة     هـا و ادارات بـراي پـائین ک    شهرهاي مختلا علیه سلطنت؛ یورش به مغازه

ها از  درگیری با کسبه و مردم ،بسیاری را آزرد و موجب رمیدن آنسلطنتی، توهین و ناسزاگوئی به آنان، 
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هـا،   اي داري تـوده  . آنگاه که این اعمال با شعار برپائی جمهوري دموکراتیک بـه میـدان  حکومت مصدّق شد
هـاي آن تـوأم گشـت،     نمـائی  ن حزب توده و قـدرت ارگان حزب و شعار علنی کرد،نامة مردمفروش علنی 

بسیاری از مردم را به وحشت انداخت و نسبت به آينده کشور نگران ساخت. اين فکر قـّوت گرفت که 
های سیاسی ضعیف و هوادار او، توان مقابله با حزب تودة ايران کـه   سازماندر نبود شاه، دکتر مصدّق و 

 . ته باشنداز حمايت شوروی برخوردار بود، نداش
خواندیم، شیوة زندگی مـا، دامنـة    هائی که می ها و رمان واقعیـّت این است که ما غرق در دنیاي خود بودیم. کتاب

معاشرت ما، حتّی با خانواده خود، و محافلی که آمد و شد داشتیم، عالَم خود را داشت و مـا را بتـدریج از مـردم    
. 705انگاشتیم ديديم و يا ناديده می هائی جريان داشت که ما نمی ـّتدر درون و عمق فاجعه، واقعیجدا ساخته بود.

ذهنیـّت تودة مردم آن ايـّام در قبال شاه و رژيم مرداد ببار آورد. از جمله،  28ها ثمرات تلخ خود را در روز  و این
 .سلطنتی بود

 
 

 

 کشند اي مجسّمة رضا شاه را پائین مي تظاهرکنندگان توده

 
ها، در ناخودآگاه تودة مردم ریشه دوانده بود... سلطنت و  ها و هزاره فرهنگی داشت که طی سده بارِ این مقوله، یک  

 بینی و ناخودآگاه مردم، نوعی قدّوسیـّت داشت، گوئی بخشی از فرهنگ ما بود! شاه در جهان

                                                           
اي،  ها نگاه کنید به: عبّاسی، خـاطرات یـک افسـرتوده    ها و از توده مردم جداماندن خبري اي از این بی براي نمونهـ 705

 213-212، صص «های تماشائی ای ياتوده تماشای توده»بخش خصوصاً 
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هـا،   ربازان و پاسـبان ... بهر حال آن روزها، فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور چنین بود و حزب ما با آن بیگانـه. سـ  
فرزندان روستائیان و اقشار پائین جامعه، تربیت یافتگان این فرهنگ بودند. به ویژه در ارتش و نیروهاي انتظـامی،  
وفاداري به مقام شامخ سلطنت و شخص شاه، در همة مراسم صبحگاهی تا دعـاي شـامگاهی بـه شـدّت تلقـین      

 شد. می
هاي حزب تـوده   روي در میان ارتشیان است که باید بازتاب زیاده در چنین سطحی از فرهنگ مردم، به ویژه

ها، حمله به مقبرة رضاشاه، یورش بـه   ایران و برخی از ملیـّون را سنجید: اقداماتی نظیر پائین آوردن مجسّمه
ها و ادارات و اماکن عمومی به قصد اهانت و ناسزاگوئی به شـاه و فریـاد شـعارهاي ضـدّ سـلطنت و       مغازه
هـا و   ها و یا حذف نام شاه از دعـاي صـبحگاهی و شـامگاهی در پادگـان     ریخواهی، پاره کردن عکسجمهو
شـد و سـایر    کـه از رادیـو هـم پخـش مـی      امروز باخترآمیز دکتر فاطمی در  هاي شدیداللحن و توهین مقاله

 اقدامات مشابه.
سـوار خـر کـرده در شـهر      ،دهد که مجسّمة شاه را بـه قصـد تـوهین    کنسول آمریکا در اصفهان گزارش می

ایـن گونـه    -تردیـد  بـی  -امّا،کردنـد  ها کیا می اي دیگر از این نمایش ها و عدّه اي گمان توده گردادند. بی می
 نمود... ساخت و از نهضت ملّی دور می اعمال، اکبریـّت خاموش جامعه را منزجر می

پرستی بار آمده بودند و دفـاع از   فرهنگ شاه مرداد، آسان نبود که از سربازان و نیروهاي انتظامی که با 28در 
نظـر از عناصـر    صـرف  -ها تلقین شده بود، انتظار داشـت کـه بـه روي جمعیــّتی      شاه، مقدّم بر میهن به آن

داد، تیرانـدازي   در شهر جـوالن مـی  « باد شاهنشاه زنده»که با حمل عکس تمام قد شاه و فریاد  -متشکلّة آن 
 رسمی حکومت مصدّق نیز در این جهت نبود... کنند، به ویژه آنکه سیاست

اند، بدان خاطر اسـت   ها، که شاهدان عینی نیز آن را تأیید کرده مکث من بر این رویدادها و نقل برخی نمونه
برخالف اههارات کیانوری و برخی ديگر، هیچ واحد منظّم ارتشی، در مـاجرای رويـداد   که نشان دهم، 

  706«مرداد شرکت نداشت... 28

                                                           
 615-581ـ امیرخسروي، صص 706



 197  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 

 سرتیپ محمّد دفتري: خدمت یا خیانت؟

 

، انتصاب سرتیپ محّمـد دفتـري از سـوي دکتـر مصـدّق بـه ریاسـت        32مرداد  28در رویدادهاي منجر به 
اشتباه بزرگی که بیش از هر عامل دیگري پیروزي »شهربانی کلّ کشور و نیز فرمانداري نظامی تهران، بعنوان 

جزو افسـران اصـلی در   »و « خائن شمارة يك»تیپ دفتري را یاد شده و سر« کودتاچیان را هموار ساخت
نه در حالیکه  707«با استفاده از خویشاوندي با مصدّق، او را فریب داده و...»اند که گویا  دانسته« شبکة کودتا

در اسناد سازمان سیا و نه در اسناد وزارت امور خارجة آمريکا، هیچ نامی از سرتیپ محمّد دفتری بـه  
.از این گذشته، پس از سـقوط دولـت مصـدّق،    وجودندارد« از افسران اصلی در شبکة کودتايکی »عنوان 

روز پس از سـقوط مصـدّق، از    14قرار نگرفت، بلکه « تشویق»و « تفقّد»سرتیپ محمّد دفتري نه تنها مورد 
 .708ریاست شهربانی کلّ کشور برکنار گردید

 بـه  قصـد  ندة گارد مسلّح گمرك بود. او پس از سـوء سرتیپ محمّد دفتري ـ خواهرزادة دکتر مصدّق ـ فرما  
سپس در دوران جنبش ملّـی   و داشت عهده بر را کاشانی اهلل آیت تبعید مأموریـّت( 1327 بهمن 15 در) شاه

هـاي نظـامی ایـن جنـبش )خصوصـاً بـا        شدن صنعت نفت، ضمن عالقه و ارادت به مصدّق، با شخصیــّت 
 سرلشکر زاهدي( پیوند داشت.

وزیـر، ابتـداء بـه او     مرداد: نخسـت  28در صبح  -وزیر کشور دولت مصدّق  -ت دکتر صدیقی به روای
دهد تا سرتیپ شاهنده را بجاي سرتیپ مدبـّر به ریاست شهربانی کلّ کشور منصوب کند، امّا  دستور می

ی مرداد با آگـاه  28کم او خشک نشده بود که حوالی ساعت یازدة صبح روز چهارشنبه هنوز مرکّب حُ
اي  ها از تظاهرکننـدگان و هـواداران شـاه، ضـمن دسـتور تـازه       از اوضاع بد شهربانی و حمایت پاسبان

کنـد و ایـن در شـرایطی بـود کـه       ریاست شهربانی کلّ را به تیمسار سرتیپ محمّد دفتري واگذار مـی 
 گوید: فرمانداري نظامی تهران نیز به وي واگذار شده بود. دکتر صدیقی می

بـا مطالعـاتی کـه    وزیر با تلفن به مـن گفتنـد:    مرداد( آقاي نخست 28صبح  11وقت )ساعت در همین »  -
، مقتضی است دستور بدهید ریاست شـهربانی کـّل را بـه تیمسـار سـرتیپ محمّـد دفتـري بدهنـد و         ام کرده

بـه   فرمانداري نظامی هم به عهدة او واگذار شده است... من با این که از تغییـر فـوري تصـمیم قبلـی راجـع     
سرتیپ شاهنده و انتخاب سرتیپ دفتري و صـدور ایـن دسـتورهاي متنـاق ، در چنـین اوضـاع و احـوال،        

. خواستم با سرتیپ دفتري با تلفن صحبت بکنم. سـرتیپ مدبــّر جـواب داد و    ..متعجـّب و متوحـّش شدم
 .709«اند و مشغول معـّرفی رؤسا به ایشان هستم... گفت: سرتیپ دفتري حاال آمده

 شود: ریاحی )رئیس ستاد ارتش دکتر مصدّق( نیز یادآور می سرتیپ
دکتر مصدّق به من تلفن کرد و فرمودند سرتیپ دفتـري را جـاي سـرتیپ مدبــّر بـه      »مرداد  28صبح روز »-

به هیچ وجه به دفتری اعتماد ندارم... آقـای  ریاست شهربانی منصوب کنم... خدمت ایشان عرض کردم کـه  
... نتیجـة  ودند که قطعاً ايشان بايد رئیس شهربانی شود، چون بـه او اعتمـاد دارم  دکتر مصدّق اصرار فرم

انتصاب دفتري به ریاست شهربانی این شد که به کمک فرماندار نظامی از یک واحد متحـّرك نظامی در شـهر  
ربانی را بـا  این عمل را انجام داد و شه  را خاموش کند ولی طبیعی است که او، عکس« بلوا»استفاده نماید که 

                                                           
 745و  633-630و...؛ امیرخسروي، صص 441، 393ـ نگاه کنید به: نجاتی، صص707
 1332شهریور  10ـ روزنامة اطّالعات،  708
 541-540؛ نجاتی، صص123ـ یادنامة دکتر غالمحسین صدیقی ص709
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واحد نظامی، متّفقاً به سود آشوبگران و علیه حکومت ملّی دکتر مصدّق وارد عمـل کـرد. متأسّـفانه وقتـی مـا      
کردنـد بـه معرکـه، باعـث      متوجـّه شدیم که دیگر وارد کردن واحدهاي ارتشی که بنفع دکتر مصدّق کـار مـی  

دکتـر مصـدّق بـه سـود خـود تجـويز        اين چنین کشتاری را هرگزهاي زیادي ریخته شود و  شد خون می
 .710«کرد... نمی

 25: در جریان ابالغ فرمان عزل مصدّق توسط سرهنگ نصـیري )در شـب   یمصدّقمنابع به روایت حزب توده و 
همدستی سـرتیپ  از تر آنکه دکتر مصدّق  عجیب( سرتیپ دفتري با کودتاچیان همدست بوده است و 32مرداد 

مـرداد تمـام اطاّلعـات دريـافتی از      27روز دارد کـه   سرتیپ شایانفر اظهار می. دفتری با کودتاچیان آگاه بود
دکتر مصدّق از شنیدن همدستی سرتیپ دفتري بـا   وزير شرح داده است. کودتاچیان را به تفصیل برای نخست

 گوید: کودتاچیان با حیرت می
 
 .711«عجیب است! ما قوم و خويشیم! باور کردنی نیست»...  - 

 

مرداد، ضمن انتصاب سرتیپ دفتري بـه ریاسـت شـهربانی کـلّ کشـور، او را بـه        28مصدّق در صبح با اینحال  
کنـد کـه    فرماندهی نظامی تهران نیز منصوب نمود، آنچنانکه سرتیپ ریاحی )رئیس ستاد ارتش مصدّق( تأکید می

مـرداد   28یانـات روز  کرد، جر ، سرتیپ محمـّد دفتري را به ریاست شهربانی منصوب نمیاصراراگر مصدّق به »
 .712«افتاد اتّفاق نمی
سـرتیپ   دربـارة « جزو افسران اصلی در شـبکة کودتـا  »و « خائن شمارة يك» ی نظیـر اتّهامات به اعتقاد ما،

نقـش و  »اصل مسئله را بايد در مصدّق است در حالیکه  ندیشه وعملدفتري، نوعی فرافکنی براي توجیه ا
آگاهانه وی در تغییر تاکتیـك و اسـتراتژی مبـارزه در آن روز    و در تصمیم « مرداد 28نقشةمصدّق در 

 ،مصـدّق دکتر. از این گذشته عالوه بر سـرتیپ دفتـري، یکـی دیگـر از خویشـاوندان      ساز دانست سرنوشت
معروف است کـه بهنگـام    .بود مصدّقسرهنگ فرهنگ خسروپناه )فرماندة هنگ بهادر( نیز در کنار مخالفان 

 گفتـه  مصـدّق  امــّا  گرفت، قرار ظـّن به فرماندهی هنگ مذکور، وي مورد سوءانتصاب سرهنگ خسروپناه 
 713«ام! انگشتش کرده به را ازدواجش انگشتر خودم زیرا کند نمی خیانت او»: بود

 مرداد: 28نویسد که در روز  زاده ـ بدرستی می مهندس زیرك
... تـر بـود   گذشـت، آگـاه   ر خفا میبدون ترديد دکتر مصدّق از تمام همکاران و ياران خود از آنچه د» -

مرداد چندین کشته داشتیم، مقاومت مصدّق، صـدها   28احتمال یک جنگ داخلی زیاد بود بطوري که اگر در 
شد بطوري که  شد، تلفات، زیادتر می تر می گذاشت و هرچه این مقاومت، طوالنی بلکه هزارها کشته بجاي می

 714«.شکست بودترین  مرداد، ارزان 28توان گفت شکست  می
 
 

                                                           
 1358مرداد  28، یکشنبه 19ارة ـ روزنامة پرخاش، شم710
 605-604ـ نجاتی، صص711
؛ نامـة سـرتیپ تقـی ریـاحی بـه      1358مـرداد   28، 19ـ خاطرات سرتیپ ریاحی، تقی، روزنامة پرخـاش، شـمارة   712

 501ص؛ نجاتی،292، ص1 ابوالحسن ابتهاج، ابتهاج، ج
 77 ، ص2 هاي مبارزه، ج ؛ نجاتی، مصدّق؛ سال605و 393ـ نجاتی، صص 713
 313زاده، ص یركـ ز 714
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 مرداد 28مصدّق در روز دکتر و نقشة  نقش

 
را از ویژگـی هـاي اصـلی یـک رهبـر سیاسـی       « جرأت،ازخودگذشتگی وتوان تصمیم گیری به موقـع »مصدّق   
در برابر یک موقعیـّت تراژیک قرار گرفته بـود: انتخـاب   او  مرداد، 28در روز و با این خصائل  715دانست می

پرداخـت. هـم از ایـن     گرفت و مصدّق بهاي آن را می بایست انجام می سرنوشت که می آگاهانه در برابر دو
 تواند بشمار آید. مرداد نوعی پیروزي نیز می 28روست که شکست او در 

و خصوصاً تحرّکات و تظاهرات  اجتماعی ایران -شکست مذاکرات مربوط به نفت وشرایط حسّاس سیاسی
یک عقب نشینی  در ایراندوستی، آینده نگري و مصدّق با تا ده بودباعث ش نیروهاي توانمند حزب توده

که در  اي اندیشه باشد، جاري حوادث با برخورد اندیشة نقش ونقشة دیگري در در انگیز، حیرت و آشکار
 :یافت معنا می سخن مهندس زیرك زاده )که شاهد و ناظر تحوالت روحی مصدّق بود(

 716«ر نبود در آن تغییری دهدمصدّق نقشة خود را داشت و حاض» -
 وفاداري که)محمد دفتري  سرتیپ به مرداد28کشور درروز وانتظامی نظامی نیروي نِ سهواگذاري همزما

از طریق  فراخواندن مردمجهت  مصدّقو تعلّل یا امتناع  (آشکاربود  مصدّق براي وسرلشکرزاهدي شاه به او
انجام  از پرهیز ها و خانه مردم برای ماندن در از خواستدر خصوصاً و «کودتاچیان»براي مقابله با  رادیو

 براي مقابلة )باسازمان نظامی قدرتمندآن( حزب تودهرهبران یا رد پیشنهاد  هرگونه تظاهرات ضدسلطنتی
 .بود مرداد28روزدر  نقش و نقشة ديگر مصدّقباکودتا، نشانة  مسلّحانه

آنچـه را کـه   »بقـول محمـدعلی موحّـد:     و شورت نکردترين يارانش م حتّی با نزديكدر این روز، مصدّق 
 .717«گرفترا خود بر دوش   مسئولیـّت تمام بارِو اندیشید به کسی نگفت می

 گوید: مصدّق بود، میکنارمرداد در  28روز بامداد  زاده که از مهندس زیرك
ت اوّل که خبـر آشـوب   . از همان ساعاخواهد در آن روز، واض  بود که دکتر مصدّق مردم را در صحنه نمی» -

تـك و يـا    وزير )بودند( بارها و بارها، تـك  هائی که در آن روز در خانة نخست تمام آنوزیري رسید  به نخست
جمعی از او خواهش کردند اجازه دهد مردم را به کمك بطلبیم، موافقت نکرد و حتّی حاضر نشد اجـازه   دسته

فة خشـمناك دکتـر فـاطمی را در خـاطر دارم کـه پـس از آن کـه        . من هنوز قیادهد با راديو مردم را باخبر سازيم
 اصرارش ـ براي باخبر کردن مردم ـ به جائی نرسیده بود از اطاق دکتر مصدّق خارج شده، فریاد زد:

 «دهد... اين پیرمرد آخر همة ما را به کشتن می»ـ 
 718.«مصدّق با تقاضاي او ]دکتر فاطمی[ براي خبر کردن مردم، مخالفت کرده بود

 درسقوط دولت مصدّق رقم خورد.سومین طرح يا اقدام موازی  ازاین هنگام،  
هاي حزب توده در ایجاد ترس و نگرانی در میان مردم  ها و اغتشاش گري امیرخسروي ضمن اشاره به اخالل

 کند: تأکید می« مرداد28در نقش و نقشةمصدّق»و تأثیرات این حوادث در 
ـّة دکتر مصدّق، ستاد ارتش و نیروهاي انتظامی به سوي حـزب تـوده معطـوف    نتیجه آن شد که تمام توج» -

 27ها قرار گرفت. تصمیمات کمیسیون امنیــّت در صـبح روز    گردید... مهار کردن حزب توده در رأس برنامه
 هاي حکومت نظامی و شهربانی کلّ کشور در همان روز در بارة ممنـوع  مرداد در منزل دکتر مصدّق، اعالمیـّه

                                                           
715 130تقریرات...،ص ـ  
716 311زیرك زاده،صـ   

 857، ص2ـ موحّد، ج 717
   304و 140، همچنین نگاه کنید به صص311هاي بی پاسخ، ص زاده، پرسش ـ زیرك 718
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ها و تجمّعات غیرمجاز، دستور دکتر مصدّق مبنی بر دخالت سـربازان و نیروهـاي انتظـامی در     ساختن میتینگ
هـای   گیـری  تصـمیم ها و  اي مرداد براي پراکنده ساختن تظاهرات جمهوریخواهانة توده 27عصر و شب روز 
 .719«هاي آنست ، نمونهمرداد 28وی در صب  روز 

خواسـت بـا یـک     وجود در جبهة ملّی، نگارنده معتقد است که مصدّق اگر میباهمة اختالفات و انشعابات م
توانسـت بـر اوضـاع مسـلّط شـود و       مـی  720«ها ای ديدة توده سپاه عظیم و رزم»فراخوان رادیوئی و با کمـک  
مـرداد، مصـدّق از خطرحـزب تـوده دچـار       28رسد که در  با اینهمه، بنظر می .721مخالفانش را سرکوب کند

دربارة گزینش »روز پیش ماتیسون )کاردار سفارت آمریکا در تهران(  25شده بود، تردیدي که  ترس و تردید
. این ترس و تردید، از جمله، شاید بخاطر اختالفاتی بوده 722، به آن اشاره کرده بود«مسیرآینده توسط مصدّق

ملکـی( دربـارة   )خلیـل  « حزب نیـروي سـوم  »ترین حزب هوادار مصدّق، یعنی  ترین و متشکل که در بزرگ
 .723پدید آمده بود« همکاري دولت مصدّق باحزب توده»
 شود: دکتر سنجابی ضمن تأکید بر وفاداري عموم ارتشیان به مصدّق، با شگفتی فراوان یادآور می  

که چطور شده بود که از طرف دولت دکتر مصدّق، دستور به طرفداران دکتـر   برای من عجیب استفقط » -
مرداد، هـیچ   28. نتیجه این شد که روز مرداد به خیابان نیايند و تظاهرات نکنند 28روز مصدّق داده شد که 

تـان   هـای  به همه دستور داده بودنـد کـه در خانـه   یک از طرفداران مصدّق توي خیابان نبودند، براي اینکه 
 724.«بمانید

 .725کند اد میی« مرداد 28گیجی و حیرت بیشتر مردم ايران از وقايع روز »زیرك زاده نیز از 
 کند: حزب توده( نیز تأکید می نظامیستوان محمّد علی عموئی )عضو سازمان 

 عملی و انفعال دولت ملّـی مصـدّق   بینه از بابت کودتا و کودتاگران، بلکه از  تعجـّب و حیرت همگان» -
و سـازمان  بود با آنهمه هوادار و امکانات حکـومتی، و حـزب تـوده ایـران بـا آن تشـکیالت نسـبتًا منسـجم         

 726«نظامی
، هم ناشی از شرایط حسّاس سیاسی بود و هم ناشی از خُلق و خوي سیــّال دکتـر   «خالی کردن میدان»این 

و مسالمت و مدارا بود و نه مرد  اصالحمرد  -اساساً  -هایش  ها و عصبانیـّت مصدّق. او، با وجود عصبیـّت
در زندگی سیاسی مصدّق شـاهد بـودیم، از جملـه در     -بارها  -نشینی و تاکتیکی را  . ما چنین عقبانقالب
، نـه  «خالی گذاشـتن میـدان  »که طی آن، مصدّق ضمن استعفاي محرمانه و غیرمنتظرة خود و با  1331تیرماه 

ـ تـرین   استعفاي خود را از رادیو اعالم کرد و نه دالیل آن را با نزدیـک  ، بقـول  727ارانش در میـان گذاشـت  ی

                                                           
 109 ، مقایسه کنید با روایت سرهنگ سررشته، ص618-617 ـ امیرخسروي، صص 719
 743ـ امیرخسروي، ص 720
 12اي، نشریة شهروند امروز، شمارة  ورخامهمقایسه کنید با نظر ان - 721
 نگاه کنید به:ـ 722

Mattison to the Department of State, July 25, 1953, telegram  

788,00/7-2553 
 نگاه کنید به: -1

Mattison to the Department of State, August 12, 1953, telegram  

788,00/8-1253 
   .(12)نوار شمارة 10هی هاروارد، ص، تاریخ شفا145سنجابی، ص ـ  724
 304-303زاده، صص زیركـ  725
 73ـ عموئی، ص 726
؛ مصـدّق،  248هاي دکتر مصدّق نگاه کنید بـه: مصـدّق، خـاطرات، ص    نشینی هائی از تردیدها و عقب ـ براي نمونه727
؛ 17-16 ، صـص 1331ام تیـر   ؛ مکّـی، وقـایع سـی   184؛ مکّی، خاطرات سیاسی، ص164و  105 ، صص1 ها، ج نامه
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 کاتوزیان:
اي دیگر از وجود دو نیروي دیالکتیکی در سرشت مصدّق بود: جنگیدن بـدون هـراس و بـا     این هم نمونه» -

نشینی کامـل   بیند، و بعد، تغییر جهتی به همین قدرت و عقب توان بی حدّ و مرز در زمانی که هنوز امیدي می
 728«داند...  در زمانی که همه چیز را از دست رفته می

که یکسال پیش معتقـد   729«فدائی بازنشسته»هاي این  ها و ابراز خستگی ینشین ها و عقب با توجـّه به تاکتیک
 32فـروردین   26ونیـز در   730«شوند کنند و خسته می مردم از دولتی که زیاد سر کار بماند حمایت نمی»بود: 
بـه  دانم کار این مملکـت   ام و نمی روحاً  بسیار کسل و افسرده»اي به علی شایگان تأکیدکرده بود که  در نامه

 توان چنین ترسیم کرد: را می« مرداد 28مصدّق در  نقش و نقشة»گیري  روند شکل، 731«کجا خواهد رسید
مـردم  مرداد،27-25خصوصاًدرروزهاي ـ حضور قدرتمند حزب توده و اقدامات ضدسلطنتی هواداران آن،  1

 را عمیقاً نگران ساخته بود، آنچنانکه بقول خلیل ملکی:
رویـم؟ در حـالی کـه     پرسیدند بـه کجـا مـی    ان نگران و حیران بودند و از خود میروشنفکران و دانشگاهی» -

اي از  ها صـریحاً از ایـن اوضـاع ناراضـی بودنـد. عـدّه       ... بازاريگرديدند پشتیبانان نهضت مردّد و نگران می
کمونیسـتی  پرسیدند: آیا واقعـاً مملکـت    بازرگانان اصفهان و سایر شهرها به تهران آمده و از رجال نهضت می

 732«خواهد شد؟
بدستور مصـدّق از   وزیري( مرداد، سرلشکر زاهدي )کاندید مخالفان مصدّق براي نخست 28ـ یک ماه پیش از   2

   ،تحصّن مجلس شوراي ملّی رهائی یافت و با اینکه او تحت تعقیب دولت مصدّق بود
 .خویش ادامه دهدهاي  ها و فعالیـّت توانست پنهان و آشکار به تماس ،در بیرون از مجلس

مرداد مصدّق در جستجوي شاه بود و به پسرش )دکتر غالمحسین مصـدّق(   28-25ـ در سراسر روزهاي   3
 گفته بود:

خواهم ببینم حاال که مرا عزل کرده، کجا گذاشته رفته؟ چکار کنم؟ مملکت را دست چه کسـی بسـپارم    می»-
 .733«بروم؟
 
ران افراطـی مصـدّق )مانندحسـین فـاطمی و مهنـدس احمـد       باچنین اعتقادي، در حالیکه برخی از یـا  -4

رضوي( و خصوصاً رهبران حزب توده، خواهان تشکیل مجلس موسّسـان بـراي تغییـررژیم سـلطنتی بـه      
انگیـزي بـه دنبـال تشـکیل شـوراي       نگري ستایش مصدّق با اعتدال و آینده دکتر، 734رژیم جمهوري بودند
 .735«ی براي خیاالت خامِ دیگران نمانَدفرصت»علی شایگان دکترسلطنت بود تا بقول 

                                                                                                                                                                                     

 ؛ آوانسـیان، اردشـیر، خـاطرات، صـص    1056 ، ص2 ؛ موحــّد، ج 217هاي دوستان ]به دکتر محمود افشار[، ص نامه
467-468 
 20ـ کاتوزیان، ص 728
 105، ص1ها، ج ـ مصدّق، نامه 729
 مهندس کاظم حسیبی 1331خرداد  18به نقل از یادداشت  432، ص1ـ موحـّد، ج 730
 162-161صص، 2ها، ج ـ مصدّق، نامه 731
 .  205ـ ملکی،نهضت ملّی و عدالت اجتماعی، ص 732
 (12)نوار شمارة  12ـ دکتر غالمحسین مصدّق، تاریخ شفاهی هاروارد، ص  733
هرکس بخواهد بساط سلطنت را با تشکیل شوراي نیابت سلطنت و یا جانشین شاه فـراري بـه وسـیلة مـزدور     »ـ 734

روزنامـة  «: ریـزد  کنـد و آب در آسـیاب اسـتعمارگران مـی     ت میدیگر،محفوظ نگه دارد، به جنبش استقالل ملّی خیان
 1332مرداد  27شجاعت )بجاي بسوي آینده(، 

 .690، ص 2مصدّق در محکمة نظامی، ج ـ  735
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این اقدام مصدّق، هم ناشی از پایبندي وي به حکومت مشروطه بود، و هم از خصلت مسالمت جو و 
 .736شد خشونت پرهیز مصدّق ناشی می

مرداد، هندرسون از طریق بیروت به تهـران بازگشـت و در فرودگـاه، دکتـر غالمحسـین مصـدّق )بـه         26ـ در   5
 پدرش( از سفیر آمریکا استقبال کرد. نمایندگی از

مرداد، بدستور مصدّق، اعالمیـّة فرمانداري نظامی تهران، هرگونه تظاهرات ضدسـلطنتی را   27ـ در بامداد   6
 25. این اعالمیـّه بطور آشکاري متوجـّة تظاهرات ضد شاهی حزب توده بـود کـه پـس از    737ممنوع ساخت

 اي یافته بود. سابقه مرداد و خروج شاه از ایران، گسترش بی
 مرداد مصدّق معتقد شده بود: 27در عصر روز ـ  7
 738«از پیشگاه اعلیحضرت همايون شاهنشاه درخواست شود تا هرچه زودتر به ايران مراجعت فرمايند» -
د، گوئی مرداد و همزمان با دیدار هندرسون با مصدّق بو 27اي در شامگاه  ـ اوج دستگیري و سرکوب تظاهرکنندگان توده 8

چنین وانمود کند که کنترل اوضاع را در دست دارد و خطري از جانب حزب تـوده   سفیرآمریکاخواست به  که مصدّق می
ـائی،     ها اي تودهحضور هندرسون از  در این دیدار، . به گزارش سفارت آمریکا در تهران،نیست ـاع آمریک و اذیّـت و آزار اتب

 739و ناخرسندي کرد. ابراز نگرانی

 روایات دیگر، در این مالقات، هندرسون به مصدّق گفته بود: بنا بر
وزیر قـانونی بـا وي    تواند حکومت او)مصدّق( را به رسمیت بشناسد و به عنوان نخست دولت آمریکا دیگر نمی» -

 .740«داند... معامله کند... دولت آمریکا، دولت زاهدي را تنها دولت رسمی و قانونی ایران می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 هـر  جمهـوري دموکراتیـک بلکـه بـا     من نه فقط با» به محمدرضا شاه نوشت: در پاسخ باره، همین در، بعدها، چنانکه ـ736
ممالکی کـه رژیـم شـان جمهـوري      شود...چه بسا رژیم موجب ترقّی ملّت نمی بودم چونکه تغییردیگر آن هم موافق ن رقمِ

 .«اسـتقالل کامـل برخوردارنـد    آزادي و از و ممـالکی کـه سـلطنت مشـروطه دارنـد      چه بسیار و است ولی آزادي ندارند،
 273مصدّق، خاطرات، ص 

 495 ، ص2 حکمة نظامی، ج؛ مصدّق در م32مرداد  27شنبه  ـ روزنامة اطّالعات، سه 737
 148 ؛ سنجابی، ص273-272 ـ مصدّق، صص 738

739
- Henderson to the Department of State, August  18, 1953, telegram  788,08-1853 

740
 - New York Times, August 19, 1953 

، 2 موحّـد، ج  ه کنیـد بـه:  . براي روایات دیگر نگـا 184 ؛ اتابکی، ص1332مرداد  31، 13، سال 96خواندنیها، شمارة 
 828- 827صص
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 مصدّق دکتر هندسون درمالقات با

نفـر از   600بطوري که حدود  741کرد تشدیدها را  اي ـ پس از دیدار هندرسون، مصدّق دستگیري و سرکوب توده  9
افراد، مسئولین و کادرهاي حزب توده دستگیر شدند و این امر، ضربة بسیار مهلکی بر ارتباطـات حـزب تـوده وارد    

 .742ساخت
اهلل کاشانی براي مقابله با کودتا را رد کـرد و در پاسـخی    آمیز آیت مصدّق، نامة حمایتمرداد،  27ـ در روز   10
 به  کاشانی نوشت:،کوتاه
مرقومة حضرت آقا توسط آقا حسن آقاي سالمی زیارت شد، اینجانـب مسـتظهر بـه پشـتیبانی ملّـت هسـتم،       »-

 743«.والسالم
مرداد، از ملّت و هـواداران خـود خواسـت تـادر      28انگیزي، مصدّق در روز حیرت ـ امّا به نحو عجیب و   11
 شان بمانند و از انجام هرگونه تحـّرك و تظاهراتی خودداري کنند. هاي خانه
ادامة نبرد را دیگر به سود خود  -درستیه ب -، مصدّق744ـ با توجـّه به حضور توانمند حزب توده  12

مرداد، پیشنهاد دکتر فاطمی مبنی بر:  28دانست و بهمین جهت در بامداد  و به صالح ملّت ایران نمی
. مصـدّق  745را رد کـرد « هـا بگذارنـد   ای به ستاد ارتش دستور داده شود تا اسلحه در اختیار توده»

هـاي سـبک بـه     توزیع ده هزار قبضه تفنـگ و سـالح  »همچنین، درخواست رهبران حزب توده براي 
                                                           
741

 - New York Times, August 19, 1953 ; Roosevelt, pp. 182-185 
 20غالمحسـین صـدیقی در گفتگـو بـا روزنامـة دنیـا،       ؛ مقایسه کنید بـا:  116؛ اتابکی، ص1332مرداد  29روزنامة کیهان، 
 ؛  1358شهریور 

 6-5، صص1359، 2و 1، نامة مردم، شمارة «قحزب توده و مصدّ»؛ کیانوري، 268ـ کیانوري، ص 742
هاي مربوط به آن، نگاه کنیـد بـه مقالـة دکتـر محمّـد حسـن سـالمی در:         اهلل کاشانی و بحث ـ براي متن نامة آیت  743

روحانیـت و   ؛218و 213؛ کاتوزیان، صـص 168-154صص ،7،1376-6هاي  شماره فصلنامة تاریخ و فرهنگ معاصر،
 .36ملی شدن صنعت نفت،صاسرار فاش نشده از نهضت 

هزار کارگر را بـه   25توانست  مرداد، حزب توده، تنها از بخش کارگري، می 28( در 278ـ به روایت کیانوري)ص  744
 ها بفرستد. خیابان
 .412-411ـ مکّی، صص 745
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( دراین باره باختر امروزیرسابق روزنامة سپهرذبیح )سردب .746را رد نمود« منظور دفاع از دولت مصدّق
 نویسد: می
 

هیأتی )که( از جانب حزب توده با مصدق تماس گرفت » -
ها و  اي خش اسلحه میان تودهپنتوانست موافقت او را براي 

ق هاي تندرو جلب کند.گزارش شده است که مصدّ  ملّی جبهة
گفته  به نمایندگان حزب توده و تنی چند از یاران وفادار خود

دهد طرفداران شاه او را زجر کش کنند،  ترجی  میبود که 
  747 .«اما خطر يك جنگ داخلی را نپذيرد

 :مرداد سازمان افسران حزب توده 28در روز  ،به روایت ستوان عموئی
هیـأت دبیـران ]سـازمان    بیش از هر زمان و پیش از هر کس، چشم انتظار دریافـت مأموریــّتی درخـور بـود.     »

کند. اعضای سـازمان   باش اعالم می های سازمان آماده ر انتظار اشارة رهبری حزب، در کلیة شاخهافسری[ د
کنند و مسـلّ  بـه مرکـز تجمّـع      به عنوان آخرين ديدار، با همسران و ساير اعضای خانوادة خود، وداع می

 .748«آورند شاخة سازمان افسران رو می
 کند: حزب توده( نیز تأکید می ظامینفریدون آذرنور )عضو بلندپایة سازمان سرگرد 
مرداد در انتظار دستور از باال بودنـد کـه وارد عمـل     28عضو سازمان افسران در تهران، در روز  243تمام » -

 23افسر مهندس،  25افسر پیاده،  17افسر سوار،  9افسر توپخانه،  7افسر هوائی،  29هـا،   شوند. در بین آن
 749«ام متناسب با وضع شغلی، امکانات خود را داشتند...که هرکد افسر ژاندارمری بودند

کُشی آشـکار و   با کودتا، با وقت مسلّحانه ـ مصدّق، ضمن رد پیشنهاد کمک رهبران حزب توده براي مقابلة  13
مـرداد، نیروهـاي رزمنـدة     28کوشـید تـا در روز    750رهبري حزب تـوده ِ کار گذاشتن سرِ یا «مهلت خواستن»

زاده، ضمن ابراز خوشـحالی از ردّ پیشـنهاد کمـک     مهندس زیرك. 751ا بالتکلیا بگذاردحزب توده را عقیم ی
 کند: تأکید می کمونیستی حزب توده توسط مصدّق و نجات ایران از خطر کودتاي این حزب

توانست با يـك کودتـا تهـران را     خواست می حزب توده هر وقت می 1332تا مرداد  1324از اواخر سال » -
بینیم که مصدّق با رد کمك حزب توده چه خدمت بزرگی بـه ملّـت ايـران کـرده      بخوبی می تصـّرف کند...

 .752«است
مردمـی توسـ     از تقاضـای کمـكّ  مصدّق ـ باوجود اصرار و پافشاري یاران نزدیکش  مرداد،28درروزـ   14

 راديو خودداری کرد.

                                                           
746

- Foreign relations..., vol X, n° 362n p.784 

-186؛ ورقـا، ص 276 ؛ کیـانوري، ص 10-9صـص ، خاطرات ،سیـّد علی شایگان،  ؛312جوانشیر، صبا مقایسه کنید
187 
 307، مقایسه کنید با: جوانشیر، ص179ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدّق، صـ 747
 72-71ـ عموئی، صص 748
   712 امیرخسروي، ص؛ 1374 مرداد 20پاریس، بانگارنده، آذزنور گفتگوي سرگرد ـ 749
؛ فیـروز، مـریم )همسـر کیـانوري(،     313-311 ر، ف.م.، صـص ؛ جوانشی277-276 ـ نگاه کنید به: کیانوري، صص750

   106 خاطرات، ص
مـرداد، نگـاه کنیـد بـه:      28هائی از سرگردانی و بالتکلیفـی نیروهـاي رزمنـدة حـزب تـوده در روز       ـ براي نمونه751

 654؛ امیرخسـروي، ص 73-71؛ عموئی، صـص 676و  629؛ گذشته چراغ راه آینده، صص309-308جوانشیر، صص
 50-46 ؛ ورقا، صص685و 683و
 325-322 زاده، صص ـ زیرك 752
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 هوادار مصدّق(: ـ به روایت سرهنگ حسینقلی سررشته)از افسران 15
مرداد، مأمور شدم ابوالقاسم امینی، وزیر دربـار را دسـتگیر کـنم... تمـام قصـرها را       25صبح روز  در» -

بازدید کردم ولی اثري از وزیر دربار بدست نیامد. در مجاورت کاخ سعدآباد ساختمانی را مشاهده کردم 
ی اشـرفی،  هاي بلندي داشت. براي بازرسی، داخل آن ساختمان شـدم، دیـدم سـرهنگ حسـینقل     که آنتن

دسـتگیر کـرده و اثاثیـه و     -کـه مقـیم آن سـاختمان بـود      -را  753فرماندار نظامی تهران، ارنسـت پـرون  
دهد تا به همراه متّهم )ارنسـت پـرون( بـه     هائی جا می ها در چمدان هاي بسیاري را از داخل قفسه نوشته

سیمی است که ارنست پرون با آن،  یها نیز متعلّق به دستگاه ب فرمانداري نظامی بیاورد. متوجـّه شدم آنتن
 754«توانست تماس داشته باشد... با نقاط دور و نزدیک می

شود و در عـوض، سـرهنگ اشـرفی )فرمانـدار نظـامی       امّا بدستور دکتر مصدّق، ارنست پرون بزودي آزاد می
رفی بـا  سـرهنگ اشـ   کنـد کـه:   تأکیـد مـی  گردد. سرهنگ سررشـته   تهران و دستگیر کنندة پرون( بازداشت می

 755 توقیف او، کمك بزرگی به کودتا بود! کودتاچیان همکاري نداشت و
سرتیپ محمّد دفتري، خـواهرزادة   در چنان شرایطی، با توجـّه به تشدید و تراکم تظاهرات پراکندة مردم تهران، -16

بـا وجـود    ،757بـود « کودتاچیـان »و معـروف بـه همکـاري بـا      756«شد از نزدیکان شاه شمرده می»که  -دکتر مصدّق 
مصدّق، ضمن حفظ ریاسـت   اصرارمخالفت شدید سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش مصدّق و دیگران، بدستور و 

. نیروهاي مسلّح گمرك، به ریاست فرمانداري نظامی تهران و نیز بـه ریاسـت شـهربانی کـلّ کشـور منصـوب شـد       
، نیروهـاي بالتکلیـا   «مه برادر و شاه پرستیمما ه»و شعارِ « ماچ و بوسه»مرداد، با 28سرتیب دفتري در بعدازظهر 

 .758هاي تهران، جذب و خُنبی کرد سرتیپ عطااهلل کیانی )معاون ستاد ارتش مصدّق( را در خیابان
با توجـّه به پیوند فامیلی بین مصدّق و سرتیپ دفتري و وابستگی آشکار سرتیپ دفتري به شاه و دربار، ـ 17

خواست تـا بـا    بانی کلّ کشور و نیز فرمانداري نظامی تهران، شاید میمصدّق با انتصاب وي به ریاست شهر
هاي احتمالی نیروهاي مخـالا، مصـون و    ، خود و یارانش را از آسیب«حفاظ فامیلی و امنیـّتی»ایجاد نوعی 
 .760و در عین حال از کشت و کشتار و وقوع یک جنگ داخلی جلوگیري کند 759محفوظ بدارد

 نیز نیروهاي تحت فرماندهی سرهنگ ممتاز)در خیابان کاخ( به ودکه مصدق،حتّیگویاباچنین اعتقادي ب-18
 .761گفته بود که دست از مقاومت بردارند و بروند

: در حالیکـه در صـبح   762تظاهرات در تهران تغییر شکل یافـت  32مرداد  28از بامداد شرایطی،ن اچندر ـ   19
ـ   28 و هـواداران مصـدّق    763ه جنـوب را رد کـرد  مرداد، مصدّق، دعوت خسروخان قشقائی براي عزیمـت ب

                                                           
و...، « از عوامـل دسـت اول کودتـا   »، «دوسـت نزدیـک شـاه   »، «جاسوس انگلستان در دربار: »Ernest Perronـ   753

 604، 469، 373، 363-362، 344نجاتی، صص
 .603و 413، مقایسه کنید با: نجاتی، صص111-110ـ سررشته، صص 754
 121-120ـ سررشته، صص 755
 120؛ سررشته، ص141 زاده، ص ـ زیرك 756
 605-604ـ نجاتی، صص757
 718؛ امیرخسروي، ص446-445نجاتی، صص ـ  758
 868-867، صص2 ـ موحـّد، ج 759
 313، صزاده زیركـ  760
 1358مرداد29مرداد(،28روزنامة اطالعات)ویژة  ـ 761
 351 ، ص1 ـ عاقلی، ج 762
 404ها، ص ـ مصدّق، نامه 763



 206  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 هم بدستورمصـدّق ها و مـدارس و بازارهـا   ها خودداري کردند و حتّی دانشگاه بدستور او از آمدن به خیابان
، رئیس شهربانی کلّ کشور و فرماندار نظامی جدید تهران )سرتیپ محمّـد دفتـري( بـا    764تعطیل شده بودند

 به گفتة مصدّق:. بود آماده شاهی، نظم و سرکوب تظاهرکنندگان ضد داشتن فرمان دکتر مصدّق براي استقرار
سرتیپ دفتري در اروپا بود، من او را خواستم و به ریاست گارد مسلّح گمرك منصوب کردم... در آن روز » -
، براي اینکه «شما حکم ریاست شهربانی را به سرتیپ دفتري بدهید»مرداد( تلفن کردم به وزیر کشور که  28)
، تلفن کردم به ستاد ارتش، بـه آقـاي سـرتیپ ریـاحی کـه حکـم       بتواند کار مؤثّری کند)سرتیپ دفتري(  او

 765«.فرمانداري نظامی را هم به او بدهند
مـرداد از سـرتیپ    28با آنچه کـه در   -«بتواند کار مؤثّری کند» [سرتیپ دفتري]مفهوم این سخن که
 .766 کامالً روشن و آشکار است -دفتري دیدیم

نفت و از بستگان نزدیک دکتر مصدّق که در بامداد  ارشد چهر فرمانفرمائیان، دولتمرد و کارشناسمنو
 28شـود کـه در روز    مرداد با پسر مصدّق )غالمحسین مصدّق( قرار مالقات داشـت، یـادآور مـی    28
 مرداد:
لـوم نبـود چـه کسـی را     شود، ولی درست مع شنیده می« زنده باد!»آید و فریاد  دیدم چند کامیون سرباز می» -
ها هم براي تشویق مردم به خیابان  گفتند. حدس زدم مصدّق تصمیم گرفته کلَک شاه را بکنَد و این کامیون می
کردنـد   خیلی عجیب بـود! چطـور جـرأت مـی    « زنده باد شاه!»گویند  تر شدم و شنیدم می اند، ولی نزدیک آمده

کردنـد؟ مـا نـاهر تحــّول      بودند اعتنائی به آنها نمیچطور هزاران مردمی که در اطراف چنین بگویند و 
 767...«عمیقی بوديم

 
 ( با حیرت و ناباوري، گزارش دادند:)قائم مقام سازمان سیادر چنان شرایطی، هندرسون، ویلبر و کابّل 

بـه تسـخیرواقعی شـهرتهران توسـ  نیروهـای       منجـر  نظـامی،  غیرمنتظـرة مردمـی و   و يك جنبش نیرومند» -
آسان و سريع کـه   هم از اين موفقیـّتٍ ها ای وتوده ها نه تنها اعضاء دولت مصدّق، بلکه شاهی ...شده هوادارشاه

   768.«ندا تا حدود زيادی خودجوش صورت گرفته، در شگفت
 :شود یادآور می)عضو نیروي هوائی هوادار مصدّق(سرهنگ نجاتی 

ت ايـران، بلکـه بـرای کرمیـت روزولـت و      مرداد نه تنها برای ملّ 28پیروزی سريع کودتاچیان در روز » -
 769«سردمداران کودتا، باور کردنی نبود

 باحسرت فراوان تأکیدمی کند:براي دفاع از اقامتگاه مصدّق شتافته بود، که سرهنگ نجاتی 

                                                           
-827، صـص 2 (؛ موحّد، ج12)نوار شمارة  1069 ؛ سنجابی، هاروارد، ص189-187کی صصـ نگاه کنید به: اتاب764
 252؛ آبراهامیان، ص234؛ کاتوزیان، ص105؛ ملکی، ص618؛ امیرخسروي، ص828
 481، ص2ـ مصدّق در محکمة نظامی، ج 765
 لّح گمـرك، بازگشـت.  ، دوباره به پُست اولیّة خود، ریاست گارد مسـ «کار موثر»روزبعدازاین14سرتیپ دفتري  ـ  766

 1332شهریور 10روزنامة اطالعات،
مـرداد    28 تورج جوادي،عضوسازمان جوانان حـزب زحمتکشـان)مظفّربقائی(که در روز   .722فرمانفرمائیان، ص -767

گفتگـوي نگارنـده بـاتورج     .مرداد را تکرارکرده است28بسیار فعّال بود، مضمون همین روایت فرمانفرمائیان از روز  
 2006وت اجوادي، 

768
- Foreign Relations of the United States, volume X, 1951-1954, Editor in Chief John P. 

Glennon, Washington, 1989,docs 348, 349   ؛Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran 

(November 1952-August 1953). Central Intelligence Agency, March 1954,pp66-67 

 
 439ـ نجاتی، ص 769
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هـای مجـاور خانـة مصـدّق،      بـام  ها يا بر پشت از مردم تهران در کنار خیابان هزاران تنعجیب اینکـه  » -
 770«اع و در انتظار پايان ماجرا بودند!گر اوض نظاره

ضمن تأکیدبرعلل  )سردبیرسابق باخترامروز( نیزنظري مشابةنظرسرهنگ نجاتی ابرازمی کند.او ذبیح سپهر
 عکس العمل شديدوغیرمشروط مردم برای خُنثی کردن حزب توده در دوران های مختلفروانی و

نظر حزب توده وبرخی ازیاران مصدّق درمبارزة  وحدت و 32مرداد25ایران دررفتن شاه از وباتوجه  به 
 نویسد: میمشترك با شاه، 

ترس  ،در میان عالقمندان سیاست ]وحدت نظر حزب توده و برخی از یاران مصدّق در مبارزة مشترك با شاه[...» -
ب توده را اما خطر پیروزي حز، دادند شاهد سقوط دکتر مصدق باشند واقعی را برانگیخت، به طوري که ترجیح می

العمل شدید و غیر مشروطی  شد، مردم، عکس . ]در گذشته نیز[ هر وقت خطر حزب توده احساس میپذیرا نشوند
قشر بزرگی از مردمِ عالقمند به سیاست، در »مرداد نیز[  28]در «. دادند براي خُنبی کردن حزب توده نشان می

ها مظهر جدیدي از ناسیونالیسم در ایران بود در این مورد  اي ایستادند تا شاهد سقوط حکومتی باشند که مدّت گوشه
حرکتی مردم ناشی از خطر شدیدي بود که از جانب حزب توده احساس  رسید که دلیل عُمدة بی نیز، به نظر می

 .771«کردند می
 گوید:  مذهبی می -از فعّاالن ملّی   مذهبی، -مهدي غنی، از فعّاالن ملّی

برند، یعنی کشـور   ها دارند می اي اسالمی دانشجویان( این نگرانی را داشتیم که تودههاي انجمن ) ما بچه»...  -
مـرداد و شکسـت کودتـاي اوّل،     25. بعـد از  ها بـوديم  ما نگران حاکمیـّت کمونیستشود...  کمونیستی می

گرانـی  ايـن ن رود.  یـک جریـان کمونیسـتی مـی     تصـّور ما این بود که کودتا تمام شده و ایران دارد به سمت
 .772«طرف بوديم روز، بی 4-3موجب شده بود که در آن 
 کند: نیز تأکید می« نهضت آزادي ایران»دکتر ابراهیم یزدي، رهبر 

پرسیدند که بین دربار و کمونیسم )حزب توده( کدام گزینه را انتخاب  گرائی می ر در آن زمان از هر ملّیگا» -
 .773«کردند کنید؟ همگی بدون شک، دربار را انتخاب می می

 28در اعالمیــّة حزبـی خـود، دربـارة     ،رهبر فکري بزرگ ترین سازمان سیاسی هوادار مصدّق، خلیل ملکی
مرداد چنان سخن گفت که موجب حیرت و انتقاد شدید یارانش گردید، چرا که در آن اعالمیـّه، ملکی نه از 

دّق و ادامـة مبـارزه بـراي تحقّـق     استفاده کرده بود و نه از ضرورت بازگشت دولت دکتـر مصـ   کودتاکلمة 
مرداد اتّفـاق افتـاده و بـه     28آیا خلیل ملکی، آنچه را که در روز  774هاي نهضت ملّی سخنی گفته بود! هدف

 دانست؟! نمی کودتاچشم خویش دیده بود ـ اساساً ـ 
 بابک امیرخسروي، نیز در گفتگوي دیگري با نگارنده تأکید کرد:

هاي تازه، با توجـّه به انشعابات و اختالفـات جبهـة ملّـی، حضـور      در ارزیابی بدور از تعصّبات سیاسی و» -
مـن، بـیش از گذشـته، واژة    تفاوتی مردم نسبت به دولـت مصـدّق، اینـک     قاطع حزب توده و ناامیدي و بی

 775«.دانم ، نادرست می32مرداد  28را برای تبیین رويداد « کودتا»

 نویسد: می -بدرستی  -زاده  مهندس زیرك
مرداد چندین کشته داشتیم، مقاومت دکتر مصدّق،  28احتمال یک جنگ داخلی زیاد بود به طوري که اگر در » -

                                                           
 227اهلل سحابی، ص ـ مصدّق، دولت ملّی و کودتا )مجموعة گفتگوها و مقاالت(، بکوشش مهندس عـّزت770
 197-198ذبیح، ایران در زمان دکتر مصدّق، صص ـ 771
 .1386مرداد، شهریور  28بمناسبت  ،12شمارة  ـ نشریة شهروند امروز،772
 1384اسفندماه  21شیخ انصاري دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، به تاریخ ـ سخنرانی ابراهیم یزدي در تاالر 773
بقلم خلیل ملکی نگاه کنید بـه:  « نیروي سوم». براي متن اعالمیة حزب 118-115 ـ نگاه کنید به: حجازي، صص  774
 همان کتاب 135-129 صص
 2011 هم 15 پاریس، امیر خسروي، با ـ گفتگوي نگارنده775
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 .776«گذاشت صدها بلکه هزارها کشته بجاي می
به وکیل مورد اعتماد خود )سرهنگ بزرگمهـر( گفتـه    -بعدها  -که مصدّق  باتوجه به این واقعیّت بود 
 بود:
 .777«د که پیش آمدبهترين حالت، همین بو»ـ 
 

 

 
 1332مرداد  28تهران: 

 اند. های ارتش را تصـّرف کرده و در خیابان شاهرضا به تظاهرات پرداخته مردم يکی از تانك

                                                           
از میـان هـواداران    در این روز .74عموئی، ص؛ 537صدیقی، نجاتی، صمقایسه کنید با نظر؛ 313ـ زیرك زاده، ص776

 ،1332مرداد 31، اطالعات . روزنامةتن مجروح شدند 333تن مقتول و  46 و مخالفان دکترمصدّق، جمعاً،
   190 ، ص2 کارنامة حزب توده و راز شکست مصدّق، ج :ـ برهان، عبداهلل، مصاحبه با سرهنگ جلیل بزرگمهر 777
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 سرلشکر زاهدی و دکتر مصدّق

 
هـاي خطرنـاك    سرلشکر زاهدي، افسري بود کـه درجـات عـالی ارتشـی را بااحساسـات مّلـی، در کـوران       

دسـت   خیز از چنگ شیخ خزعلِ . او در کنار رضاشاه، فاتح یا آزادکنندة خوزستانّ نفتکسب کرده بود نظامی
بود، چیزي نبود تا بعدها دکتر مصـدّق بتوانـد    نشاندة انگلیس بود و لذا اگر رضاشاه یا سرلشکر زاهدي نمی

 آنرا ملّی کند.

رماندة لشکر اصفهان و بخـاطر  ( بعنوان ف1320سرلشکر زاهدي پس از حملة متّفقین به ایران )سوم شهریور 
گردید و حدود سه سال در آنجا  تبعیدمقاومت در برابر نیروهاي انگلیس، بازداشت و با هواپیما به فلسطین 

پس از خروج نیروهاي متّفقین از ایران، در کنار مصدّق بـه مبـارزات خـویش ادامـه داد     زاهدي زندانی بود. 
گردید. او در مقام ریاست کـلّ شـهربانی، در    دولت مصدّقشوربطوري که در کابینة نخست مصدّق، وزیر ک

که به نفع یاران مصدّق تمام  -اهلل کاشانی از تبعید کوشید و انتخابات دورة شانزدهم مجلس  بازگرداندن آیت
778زیر نظر و با کمک فراوان زاهدي انجام شد. -شد 

 

برکناري زاهدي از ریاست شهربانی، به ( نسبت به 1329خرداد  4مصدّق در جلسة مجلس شوراي ملّی )در 
طرفـی خـارج    از جنبـة بـی  »دولت منصورالملک اعتراض نمود و زاهدي را به وظیفه شناسی و افسري کـه  

. مصدّق در این زمان، برکناري زاهـدي  779توصیا کرد «نهایت احترام را گذاشتند  نشدند و به افکار عمومی
 .780دانست می« باعث نگرانی در امنیـّت جبهة ملّی»را 

و تظاهرات خونین  1330تیرماه  23به ایران در  -فرستادة دولت آمریکا -در سفر هریمنایم،  چناکه گفته
کشـته و مجـروح شـدند و مصـدّق، ضـمن اعـالم حکومـت         اي هاي حزب توده علیه وي، عده سازمان
)زاهدي( برکنار در تهران، رئیس شهربانی وقت )سرلشکر بقائی( را بدون موافقت وزیر کشورش  نظامی

هنگـام تـا    آن از، از مقام خود در کابینة مصدّق اسـتعفاء داد و   کرد. زاهدي در اعتراض به این تصمیم
نهضـت ملّـی اسـتیفاي    »سقوط مصدّق، رهبري مخالفان وي را عهده دار شد. او خود را از پایه گذاران 

بـا   32د که زاهـدي در خردادمـاه   و گویا با چنین جنبه و جایگاهی بو 781دانست می« حقوق ملّت ایران
هاي حاکم بـر جامعـه، بـه     ها و آشفتگی احترام فراوان، از مصدّق خواست تا براي فائق آمدن بر بحران
. این پیشنهاد زاهـدي ظـاهراً تکـرار    782تشخیص خود، جاي خود را به دولت صالح دیگري واگذار کند

 .783وزیري بود حسین مکّی به نخستپیشنهاد شاه به مصدّق مبنی بر انتخاب الهیار صالح یا 
به هندرسون )سفیر آمریکا در ایران( و ارائة برنامـة دولـت احتمـالی      ، زاهدي در پیامی32اردیبهشت  29در 

                                                           
 131ـ سنجابی، ص 778
 214مکـّی، خاطرات سیاسی، صـ  779
 276، ص2 ـ عمیدي نوري، ج 780
 213ـ206براي آگاهی از روابط زاهدي و جبهة ملّی، نگاه کنید به: مکّی، صص . 17ها، ص ها و ناگفته ـ موحـّد، گفته 781
 1332خردادماه  13ـ روزنامة اطّالعات،  782
 222، ص5 ـ مکّی، ج783



 210  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 کند: خود، تأکید می
چنانچه دولت آمریکا در اجراي این برنامة اصالحات به وي اعتماد ندارد، حاضـر اسـت بـا هـر شـخص      » -

صالحات را به ثمر برساند، همکاري کند و او را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهـد و  دیگري که بتواند این ا
 .«784برای رسیدن به نخست وزيری به نفع آن شخص، منصرف گرددهاي خود  از کوشش

، سرلشکر زاهـدي مخفـی گردیـد بطـوري کـه دولـت       «کودتا»مرداد و تلقّی آن به عنوان  25بعد از رویداد شب 
بعـدازههر   4.5زاهدی تا ساعت . 785تعیین کرده بود« یکصد هزار ریال پاداش نقدي»ري او مصدّق براي دستگی

 .786پنهان بوددرخانة سیف السلطنة افشارقاسملومرداد  28روز 
برخورد سرلشکر زاهدي با  وتهران تسلیم کردند مرداد مصدّق و یارانش، خود را به فرمانداري نظامی 29 در

 صدیقی: غالمحسیندکترترمانه ودوستانه بود.به روایت بسیارمحدکتر مصدّق و یارانش،

مـن  »پیش آمد و به آقای دکتر مصدّق سالم کرد و دست داد و گفت: »در فرمانداري نظامی، سرلشکر زاهدي  -
 «بینم، حاال بفرمائید در اطاقی که حاضر شده است، استراحت بفرمائیـد...  خیلی متأسفم که شما را در اينجا می

و با ما دست داد و مـا  «... آقایان هم فعالً بفرمائید یک چائی میل کنید تا بعداً»رو به ما کرد و گفت:  سپس )زاهدي(
مرداد توسـط مصـدّق دسـتگیر و زنـدانی      25به راه افتادیم... از پلکان پائین آمدیم، سرلشکر نادر باتمانقلیچ ]که در 

شخصـی، بـا صـدای    که خواستیم سوار ماشـین شـویم،    شده بود[ بازوي آقاي دکتر مصدّق را گرفته بود، هنگامی
بلند، بر ضد ما شروع به سخنگوئی و شعاردهی کرد. سرلشکر باتمانقلیچ با اخـم و تَشَـر )خطـاب بـه شـعار      

... سرلشکر باتمانقلیچ که آقاي دکتر )مصدّق( را به اطاق رسـانید، برگشـت و   دهنده( گفت: خفه شو! پدر سوخته!
و بعـد  « خواهید بفرمائیـد بیاورنـد   ت آقایان فراهم خواهد شد. هر کدام از آقایان هر چه میوسایل راح»به ما گفت: 

رو به من کرد و گفت: با آقاي دکتر )صدیقی( هم که قوم و خویش هستیم!... سرتیپ فوالدوند بـه مـن )صـدیقی(    
یکـی دو کتـاب. سـرتیپ    خواهید؟ گفتم: وسایل مختصر شست و شو که باید از خانه بیاورند و  گفت: شما چه می
مرداد بخاطر ابالغ فرمانّ شاه در عزل دکتر مصدّق، دستگیر و زندانی شده بود[ گفـت: هـر    25نصیري ]که در شب 

787...«خواستید مرا بکشید!  کنم هر چند با وجود سابقة قدیم، شما می چه بخواهید، خودم براي جنابعالی فراهم می
 

 (:و شاهدماجرا هوادارمصّدقبه گزارش سرهنگ سررشته )
، زیر بغل آقاي مصـدّق  پس از روبوسیها را طی کرد و در برخورد با ایشان ]مصدّق[  سرلشکر زاهدي، نیمی از پله» -

 788«.کند را گرفته و ایشان را با احترام به اطاق پذیرائی هدایت می
استقبال کرد و مصدّق هم بـه   از او،سرلشکر زاهدي هنگام ورود مصدّق به باشگاه افسرانهاي دیگر:  بنا بر گزارش

789او تبریک گفت.
 

 نویسد:  آبادي در خاطراتش می الدین دولت حسام

دکتر مصدّق به سرلشکر زاهدي گفت: من اینجا اسیر هستم و شما امیر... زاهدي جواب داد: شما اینجا میهمان هستید... » -
 790«باشگاه افسران، در اختیار مصدّق گذاشتند. سپس به دستور زاهدي اطاق اختصاصی شاه را در اشکوب )طبقه( سـّوم

حزب توده و فرماندة نگهبانان زندان دکتر مصدّق و وزیـران   نظامیعضو سازمان  -سرگرد مهدي همایونی 
 شود: در بارة وضعیـّت بهداشت و درمان آنان در زندان یادآور می -اش  کابینه
پـس از ویزیـت و معاینـه ـ تعیـین       -وسـیلة دو پزشـک   هر هفته برنامة بهداشتی، تغذیه و داروئی آنان به »-

                                                           
784

- Henderson to the Department of State, May 20, 1953, telegram : 2053-5/788,00 
 32مرداد  27، 1174ـ باختر امروز، شمارة  785
 201و180زاهدي، صصـ  786
 556-555 ؛ نجاتی، صص140- 139نگاه کنید به: یادنامة دکتر غالمحسین صدیقی، صصـ  787
 103 ـ سررشته، ص 788
 9، ص 2عاقلی، ج ؛ 3، ص1332، 98ـ خواندنیها، شمارة  789
 229؛ زاهدي، ص 139 صفائی، صـ  790
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 شـدند  ها پذيرائی می ترين و بهترين غذا و میوه ]آنان[ با کاملنمود.  گردید که آشپزخانه طبق آن عمل می می
 791«.و هیچگونه شکایتی ]در این زمینه[ نداشتند

 

                                                           
 261ـ خسروپناه، ص 791
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 «مرا ببوس! برای آخرين بار...»
 
 آفريند پیروزی، کینه می»

 «خوردگان ناخشنودندچون شکست 
 

انگیـز آن در   حیـرت  امکانـات گسـترده و  سقوط آسان دولت مصدّق و کشا سازمان نظامی حزب تـوده و  
اسـتیالي وحشـت   »هاي دولت آمریکا در احتمال  ترین سطوح نظامی، انتظامی و سیاسی کشور، نگرانی عالی

ـ  »بـراي   TP-Ajaxو در نتیجه، تدوین طرح « سرخ بر ایران را « ران از حـزب کمونیسـت تـوده   پاکسـازي ای
هـاي سیاسـتمدارانی    ها و دغدغـه  نگرانی دل -همچنین  -پذیرفتنی ساخت. کشا شبکة نظامی حزب توده 

ترين خطری که ايـران   بزرگ»به عنوان  -مانند خلیل ملکی و دکتر بقائی در بارة خطر استیالي حزب توده 
  792را تأئید کرد« کند و نهضت ملّی را تهديد می

، حزب توده در تدارك تهیـّه سالح و مسـلّح کـردن نیروهـاي خـود و انجـام عملیــّات       32مرداد  28ش از پی
حـزب تـوده بـه     نظامیسازي سازمان  خرابکاري براي تضعیا ارتش ایران بود، بطوري که تشکیالت نارنجک

ابـوالفتحی، سـرگرد    زاده، مهـدي  مسئولیـّت و نظارت نورالدین کیانوري و با معاونت و شرکت سروان محقّـق 
ي، سرگرد هوائی پرویز اکتشافی، سروان مهندس مختار بانی سعید، ستوان یکم هـوائی منـوچهر   رلطفعلی مظفّ

قبـل از   به روایت یکی ازافسران معروف سازمان نظامی حزب:. در این راستا،793مختاري و... فعّال گردیده بود
آباد، دانشکدة افسری و کـاخ سـعدآباد را بـا     عشرتهای باغشاه،  نقشه و کروکی دقیق پادگان مرداد، 28

 .794ها،انبار سوخت و... تهیـّه کرده بودند ها، موتورخانه خانه ذکر دقیق محلّ اسلحه
در تـدارك مبـارزة مسـلّحانه و خرابکـاري در      -مـرداد   28بالفاصـله بعـد از    -سازمان نظامی حزب توده 

عه مرغی تهران و تهیـّه و ساخت هزاران نارنجـک جنگـی   هاي ارتش بود که خرابکاري در فرودگاه قل شبکه
 795از آنجمله بود.

. در 796چند هفته پس از سقوط دولت مصّدق، بیست و یـک شـبکة حـزب تـوده در تهـران کشـا گردیـد       
هـاي روزولـت و    هاي اصلی و انبار مهمـّات حزب توده در خیابـان  ، چاپخانه1333هاي مهر، آبان و دي  ماه

بدست آمد. پیش از این نیز انبار دیگري  زا بمب آتش 900هزار نارنجك و  12ا شده و داودیـّة تهران کش

                                                           
؛ روزنامـة شـاهد، شـمارة    295-291و  206-203، صص1332، خردادماه 3ـ نگاه کنید به: علم و زندگی، شمارة   792
 1332مرداد  25-23خصوصاًشماره هاي اردیبهشت تا و 1332فروردین  20
سـازمان افسـران حـزب تـودة ایـران و تشـکیالت       »؛ بانی سـعید، مختـار،   106-84فی، صصـ نگاه کنید به: اکتشا793

 31« )ماجراي خرابکاري در پادگان هوائی قلعـه مرغـی  »؛ نصیري، نصراهلل، 114-112، خسروپناه، ص«سازي نارنجک
 636-635و  433، 104-103؛ سیر کمونیسم در ایران، صص105-103(، خسروپناه، صص1332شهریورماه 

 69ـ نگاه کنید به عموئی، ص794
 97-76ـ نگاه کنید به: اکتشافی، صص 795
 1332شهریورماه  20، 526ـ تهران مصـّور، شمارة  796
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 .797ها و مهمـّات حزب توده در خیابان دلگشا کشا گردیده بود از سالح
 

 

 
 :روزنامة اطّالعات 

 خرابکاری سازمان نظامی حزب توده در فرودگاه قلعه مرغی

 
دفترچـة رمـز سـازمان افسـران     »( و در نتیجه: کشـا  1333 مرداد 21دستگیري سروان ابوالحسن عبـّاسی )

انگیز حتّی تا درون گارد شاهنشاهی، کـاخ سـلطنتی، اطـاق     ، نشان داد که این سازمان شگفت798«حزب توده
، )حسـین آزمـوده(  خواب سرلشکر زاهدي، دفتر فرماندار نظامی تهران )تیمور بختیار(، دفتر دادستانی ارتش

                                                           
 1333بهمن  8، 595ـ تهران مصـّور، شمارة  797
 337-323 ؛ مبصـّر، صص91-82و  48-47 ؛ عموئی، صص129-123 ـ نگاه کنید به: عبـّاسی، صص 798
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رکن دو ارتش، بخش اطّالعات و مراقبت شهربانی کلّ کشور و... نفوذي گسـترده  دفتر تجسّس و اطّالعات 
 توانست تغییرات مهمّی در نظام سیاسی ایران پدید آوَرَد بطوري که بقول امیرخسروي: داشت و می

 
 799«ها را نیز به حیرت انداخت ای وقتی سازمان افسران حزب توده کشف شد، حتّی توده» -
 

را نیز دچـار شـگفتی و وحشـت کـرده     « رهبران بسیار ديرباور جبهة ملّی»امی، حتّی کشا این سازمان نظ
الهـی )از اعضـاء برجسـتة سـازمان      اهلل فضـل  مبشـّري و سرهنگ حبیـب  محمدعلی زیرا که سرهنگ 800بود
هـاي   ( در مقام دادیار دادگاه نظامی و معاون سرتیپ آزموده، مسئول رسیدگی بـه پرونـده  حزب توده افسران
الهی و سروان محمّد پوالددژ )مبهوت( عضو دیگـر سـازمان    . سرهنگ فضل801اي بودند گیرشدگان تودهدست
مبصـّر در ادارة تجسّس و اطّالعاب ارتش بـراي شـکار    محسن حزب توده و همکار نزدیک سرهنگ نظامی

اي  فسران تـوده هاي حزبی و سازمانی ا جزو مأمورینی بودند که در جریان بازرسی از خانه 802اي افسران توده
توانست اسرار و مشخصـّات اعضای سازمان افسران را برمال  هرچه توانستند اسناد و مدارکی را که می»

تقريباً همة ضررها و خطـرات احتمـالی کـه موجوديــّت سـازمان      »و بدین ترتیب « کند، از بین بردند
 .803«کردند، خنثی شدند ]نظامی حزب توده[ را تهديد می

ــا  ــین امکان ــا چن ــزي تب ــرت انگی ــه  حی ــود ک ــوده،پس  ب ــازمان نظــامی حــزب ت خسروروزبه،مغزمتفکرس
حـزب تـوده و فرمانـدة     نظـامی قول سرگرد مهدي همایونی )عضو سازمان .ب 804مرداد،اززندان گریخت28از

نگهبانان زندان دکتر مصدّق( و ماشااهلل ورقا )رئیس ادارة اطّالعات و مراقبت شهربانی کـلّ کشـور و عضـو    
برد، سازمان افسـران   زرهی بسر می 2حزب توده(: در دورانی که مصدّق در بازداشتگاه لشکر  امینظسازمان 

رسـاند   حزب توده به صورت منظّم، اطّالعات، اخبار و مدارك و اسنادي که مورد نیاز مصدّق بود به وي می
ادر است مصـدّق را از  و حتّی به ابتکار خسرو روزبه به مصدّق پیشنهاد شد که سازمان افسران حزب توده ق

د و تعهـّد کند که وي را به سالمت به هر کشوري که مصدّق انتخاب کند، برساند. امـّا مصـدّق  زندان برهانَ
 .805با اظهار سپاس، این پیشنهاد را نپذیرفت

 
 
 

                                                           
 709ـ امیرخسروي، ص 799
 207، صذبیحـ  800
الهـی از   ـ سرهنگ مبشـّري در جریان دادرسی و محاکمة دکتر مصدّق، معاون سرتیپ آزمـوده و سـرهنگ فضـل     801

، 1333مهرمـاه   10، 3؛ خواندنیها، شـمارة  1332مهرماه  6جمله بازپرسان دکتر مصدّق بوده است. روزنامة اطّالعات، 
 200به نقل از: خسروپناه، ص 14ص
 318-310مبصـّر، صصـ نگاه کنید به  802
 39. مقایسه کنید با روایت سرگرد فریدون آذرنور، در خسروپناه، ص48-47ـ عموئی، صص 803
 خاطراتی از سـازمان افسـران حـزب تـودة     نگاه کنید به: زربخت، مرتضی، دربارة چگونگی فرار خسرو روزبه، ـ  804
 189-188، صص  دی م داح ی م ا ح ب و گ ت ف در گ، ایران
 201-198 ؛ خسروپناه، صص1041-1040خاطرات سیاسی، صص اي، ؛ خامه65صـ ورقا،  805
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گاه نظامی، داروی دکتر زندان دکتر مصدّق در داد  سرگرد مهدی همايونی، عضو سازمان نظامی حزب توده و فرماندة نگهبانان

 ريزد. می مصدّق را در فنجان 
 

 

 

 
 زندان دکتر مصدّق در دادگاه نظامی  سرگرد مهدی همايونی، عضو سازمان نظامی حزب توده و فرماندة نگهبانان
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 کشف انبار مهمّات سازمان نظامی حزب توده

 

 

 
 کشف انبار مهمّات سازمان نظامی حزب توده

و دستگیري رهبران برجستة سازمان نظامی و اعضاء کمیتـة مرکـزي و    نظامی حزب توده سازمانبا کشا   
اردوی عظـیم حـزب   »هیأت اجرائیة حزب توده، حیات تشکیالتی حزب توده رو به زوال نهـاد آنچنانکـه   

ـ    « ها ای ديدة توده سپاه عظیم و رزم»و « توده  20ر که در زمان مصدّق تنها در سازمان ایـالتی تهـران، بـالغ ب
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نفر از کادرها و اعضـاي   40به کمتر از صد نفر کاهش یافت. حدود  1333هزار عضو داشت، در پایان سال 
حـزب تـوده نیـز بـه روسـیة شـوروي        نظـامی تن از اعضاء و کادرهاي مهـّم سازمان  37برجستة حزب و 

 .806گریختند
ة سیاسی ایـران حـذف کـرد،    چنین ضربات سهمگینی هرچند که حزب توده و سازمان نظامی آن را از عرص

فرهنگی روشـنفکران ایـران    -هاي سال بر حافظة سیاسی ایدئولوژیک این حزب، سال -امـّا تأثیرات سیاسی
 باقی ماند.

که هزاران کارمند و دانشجو را مجذوب خود کرده بود  807پایگاه اصلی حزب توده، طبقة متوسط شهري بود
% دانشـجویان  25گـزارش داد کـه    1330در اواسط سال  ورتهران مصـّبطوري که مجلّة هفتگی و پرفروش 

هاي غربـی مقـیم ایـران در ایـن      اند. دیپلمات % دیگر هوادار حزب50ها، عضو مخفی حزب توده و  دانشگاه
بـه اسـتبناي معـدود     -% روشنفکران ایران در حزب توده فعالیـّت دارنـد و بقیــّه   30کنند که  زمان اقرار می

. در ایـن زمـان حـزب تـوده در لفّافـة احـزاب،       808انـد  هوادار آن حـزب  -ان و آمریکا کسان هوادار انگلست
هاي سیاسی، فرهنگی، هنري و اجتماعی مختلا، با جذب روشنفکران و نویسندگان و  ها و انجمن جمعیـّت

ایـن  . با 809ساخت روزنامه و مجلّه و نشریـّه منتشر می 100ها، حدود  هنرمندان بسیار، در تهران و شهرستان
از جملـه در بـارة    -سـاخت کـه تـأثیرات آن     افکار عمومی، حزب توده در جامعة ایـران  «ارتش فرهنگی»

 ـ هنوز نیز ادامه دارد. 32مرداد  28رویداد 
 

)آنچه بایـد باشـد( بـدانیم، شکسـت سیاسـی دکتـر        حقیقت)آنچه هست( با  واقعیـّتاگر تراژدي را تقابل 
هـاي شخصـی دکتـر مصـدّق،      )ضـعا  واقعیــّت مار آورد یعنی: تقابل توان نوعی تراژدي بش مصدّق را می
خـواهی و   )آرمـان  حقیقتاجتماعی جامعة ایران( با  -هاي تاریخی و ضعا ساختارهاي سیاسی محدودیـّت
رود و اگـر ایـن    از عناصر اساسی تراژدي بشمار مـی « مظلومیـّت»طلبی مصدّق(، و اگر بپذیریم که  استقالل

 «مـرداد  28کـربالي  »مان بهم آمیزیم، آنگاه به راز تداوم  گرائی تاریخی ا پیشواسازي و شیعهرا ب «مظلومیـّت»
 شویم. تر می در ذهن و زبان رهبران سیاسی و روشنفکران ما آگاه

 
جلـوة  آزاد ایـن محکمـة نظـامی،     محاکمة ناروا و شتابزدة مصدّق و سپس استفادة هنرمندانة وي از تریبـونِ 

را بـه  « قهرمان شدن»و « قربانی بودن»، «مظلومیـّت»ـّال و خصلت دوگانة مصدّق براي دیگري از مواضع سی
مـرداد، راه سـقوط آسـان دولـت      28در انگیـز   حیـرت نمایش گذاشت. مصدّق که با اراده، آگاهی و انفعال 

 خویش را هموار کرده و سپس در برخورد با سرلشکر زاهدي، ضمن روبوسی، پیروزي وي را به او تبریـک 
هـا و   کـرد تـا شکسـت    گفته بود، اینک، در فضائی مساعد و متفاوت، خود را بسـان قهرمـانی احسـاس مـی    

 هاي خویش را بپوشاند و... ناکامی

                                                           
 872 و 870 ـ امیرخسروي، صص 806
 299-298ـ نگاه کنید به نمودار پایگاه طبقاتی حزب توده، آبراهامیان، صص 807
 305-302 ـ آبراهامیان، صص 808
 286-256 ، صص 2ج ـ حدّادي، 809
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وابسته بـه شـوروي را بـر بـاد     « ايرانستانِ» مرداد، امید ایجادِ 28که با رویداد  -تبلیغات دیرپاي حزب توده 
ز افسران سازمان نظامی حزب توده و نیز شاعر و نویسندة محجوب تن ا 26و سپس تیرباران  -دید  رفته می

-مرداد را  28سیاسی روشنفکران ایران...، همه و همه، رویداد  و تأثیرات عمیق آن بر روانِ 810مرتضی کیوان
فکر و اندیشة سیاسی در  زمستان، زماناز این  بر حافظة تاریخی جامعة ما تببیت کرد. -« کودتا»بعنوان یک 

 و بقول فروغ فرخزاد: 811آغاز شد معاصر انایر

 هاي الکل مرداب»

 تحـّرّك روشنفکران را بی انبوهِ

 به ژرفناي خویش کشیدند

 گوئی ها آینه در دیدگانِ

 ها و تصاویر حرکات و رنگ

 گشت وارونه منعکس می

 دیگر کسی به عشق نیاندیشید

 و هیچکس، ديگر به هیچ چیز
 «نیانديشید.

هاي مـذهبی   ها و عزاداري ل گردید و اندیشة سیاسی، به آئینبدَ« تقويم» به« تاريخ»گر، بار دیبدین ترتیب، 
هاي آتش گرفته و امیدها و آرزوهـاي بـر بـاد رفتـة      حدیث عشق«مرا ببوس!»انگیز  تبدیل شد و ترانة رشک
 812.روشنفکران ایران گردید

 
 
 
 
 

                                                           
 1382مسکوب، تهران، نشر نادر،  ـ نگاه کنید به: مرتضی کیوان، بکوشش شاهرخ810
)محمّـد مصـدّق( ازمهـدي    « پیرمحمّـد احمـدآبادي  »براي « تسلّی و سالم»و قصیدة « زمستان»شعر ـ نگاه کنید به:811

 اخوان ثالث، با این مطلع:
که یار نیامد ؟ !دیدي  دال  

 گرد آمد و  سوار نیامد
 
شد در سوگ برخـی افسـران سـازمان نظـامی      گفته میانگیز حسن گلنراقی که  با صداي رشک« مرا ببوس»ـ ترانة 812

سال پیش از دستگیري و اعدام افسران حزب  4« مرا ببوس»حزب توده سروده و خوانده شده است، در حالیکه شعر 
حیدر رقابی )هاله( چاپ و بوسیلة انتشـارات امیرکبیـر منتشـر    « آسمان اشک»در مجموعة اشعار  1329توده، در سال 
رانه سپس توسط مجید وفادار )آهنگساز برجسته( و خوانندة معروف آن زمـان )خـانم پروانـه( ترانـة     شده بود. این ت

 1332(. حیدر رقابی )هاله( متمایل به جبهة ملّی بـود کـه در سـال    1335گردید )« اتهام»متن یک فیلم اجتماعی بنام 
مجلّـة تهـران   ، : گفتگـو بـا مجیـد وفـادار    سال داشت و در همان سال عازم کشور آلمان گردید. نگاه کنید به 20فقط 

سـال موسـیقی    50؛ نـّواب صـفا، اسـماعیل، قصّـة شـمع )خـاطرات هنـري       1349آذرماه  11، 1418مصـّور، شمارة 
 77 ؛ خطیبی، پرویز، خاطراتی از هنرمندان، ص105-104 معاصر(، صص
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 ها ها و زمینه شکست دکتر مصدّق: ضعف
 

کننـد کـه:    ها ارزش و اعتباري ندارند، امّا برخی چنین وانمود می«اگر»تحقیق، هرچند که  در عرصة تاریخ و
 32مرداد  28اگر »و « همرداد، یک فرصت تاریخی براي گذار به دموکراسی را از ایران سلب کرد 28رویداد »
  .«نائل آیددموکراسی  و آزاديو توانست به شاهراه ترقّی می -به رهبري مصدّق  -بود، ایران  نمی

ماهـة حکومـت    27است، با عملکردها و کارنامـة   گرائی ارادهچنین اعتقادي، گذشته از اینکه ناشی از نوعی
 همخوانی ندارد. -ایم  چنانکه دیده -مصدّق نیز 

ها، بسیار بعید و درازمـدّت   ها و آرزوهائی گذاشته بود که تحقّق آن مصدّق قدم به عرصة آرماندر آغاز گفتیم که 
 توان چنین خالصه کرد: ها را می . علل یا عوامل این ناکامیودب
ادغام اقتصاد  هاي تاریخی جنبش مشروطیـّت نیز بود. ها و محدودیـّت خوار کمبودها، ضعا میراث مصدّق،ـ 

اهیم هاي عرفی و ملّی با مفـ  شعارها و آرمان لتقاطروستائی در اقتصاد شهري، فقدان یک ساختار مدرن اجتماعی و نیز ا
ـتی    جلوه ،اتّحاد مصدّق با محافل سنّتی بازار و روحانیـّت اسالمی و اجتمـاعی عصـر    -اي از تـداوم سـاختارهاي سیاس

در عرصـة  « مـذهبی  -ملّـی »در واقع، از این زمان است که ما شاهد ظهور جریـانی بنـام    مشروطیّت در این دوران بود.
 سیاست ایران هستیم.

داشـت، او نماینـدة    فاصـلة بسـیار  ، «عصرروشـنگري »روشنفکران یبرالیسم ومصدّق با لدکتر سیاسی فلسفة-
بـود و لـذا، عملکردهـایش بـا ضروریــّات و       (Société de masse)« وار تـوده »پوپولیسم سیاسی یـک جامعـة   
 فاصله و گاه، مغایرت داشت. (Société civile)ملزومات یک جامعة مدنی 

هاي تاریخی و سیاسی، تحقّق آنها  ئی داده بود که بخاطر محدودیـّتها و امیدها مصدّق به ملّت ایران وعده-
کرد و این امر،  نگاه می حیثیـّتیو  اخالقیبسیار دشوار یا غیرممکن بود. او به مسئلة نفت بعنوان یک مسئلة 

شعور و عقالنیـّت ساخت. مصدّق در این راه بجـاي   هاي ممکن و مناسب را دشوار می راه رسیدن به توافق
هـاي   یکی از ویژگـی  ،ایم مند بود، و این، چنانکه گفته مردم بهره شور و هیجانات عاطفیاساساً از  سیاسی،

 باشد. هاي پوپولیستی می رهبران در جنبش
ترور مخالفان همراه بـود و لـذااین   تهدیدودن صنعت نفت با توسل به خشونت و قهر و شاعتالي جنبش ملّی  -

 نمی توانست داشته باشد. شونت و قهر مخالفان مصدّقعصبیـّت و خپایانی جز جنبش،
هاي سازمان نظامی این حـزب و نیزحضـور    ایدئولوژي انقالبی حزب توده و خصوصاً اخاللگري استیالي -

وي را دچـاراخالل،  طلبانـة   اصـالح  هاي افراطـی در کنـار مصـدّق، حرکـت آرام و     برخی افراد و شخصیّت
 .گري و آشفتگی ساخت افراط
 نویسد: می هاي شکست مصدّق ها و زمینه دربارة ضعا دموحـّ

یـک   در –که شور و التهاب شگفتٍ آن روزها فرامـوش گشـته اسـت     -اینک پس از گذشت سالیان دراز » -
، بهتـرین موقـع، و هـم بهتـرین     1331رسد که دکتر مصـدّق در تیرمـاه    بینانه، به نظر می نگرش منطقی و واقع
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انتخاب کرده بود. در آن زمان، هنوز سرطان نفاق و شقاق پنجه در پیکـر نهضـت    دستاویز را براي کنارجوئی
اهلل کاشانی لطمـه نخـورده بـود. در آن     ملّی ایران، محکم نکرده بود. هنوز حرمت و اعتبار دکتر مصدّق و آیت
کـار ایـران    ر آخرِسلّماً از آنچه دگذاشتند، مُ شرایط، هر راه حلّی براي مسئلة نفت در برابر جانشین مصدّق می

 .813«را مجبور به قبول آن کردند، بهتر بود
ويـران  شـهامت در  و داشـتن   انگلـیس  استعمار پیکار با سلطةشجاعت در  وجود واقعیـّت این بودکه مصدّق، با

 . بقول ابوالحسن ابتهاج:814«بود ساختنانگیزي فاقد روحیة  به نحو غم»، نهادهاي موجود سیاسی  برخی کردن
خواهد، در مسئلة نفـت، او کـامالً حـق     دانست که چه می خواهد، ولی نمی دانست که چه نمی اگرچه میمصدّق » -

داشت که اساس قرارداد و عملکرد شرکت نفت را درهم بکوبد، امـّا متأسّفانه، طرحی بـراي آنچـه بجـاي آن بایـد     
 .815«گذاشت، نداشت

 کند: خلیل ملکی در تحلیلی از علل شکست دکتر مصدّق تأکید می
... اگـر رهبـري   ما بـود  دچار شکست شديم، تقصیر از خودِ ]ملّی کردن صنعت نفت[ اگر ما پس از پیروزی» -

شـد، هـم از    زد و از یک سلسـله اقـدامات خـودداري مـی     نهضت ]دکتر مصدّق[ به یک سلسله اقدامات دست می
بـین نبـودن رهبـری     ر کافی واقـع بقدرفت...  گردید و هم نهضت ملّی پیروزمندانه جلو می شکست جلوگیري می
بایسـت توجــّه داشـته باشـد کـه نتیجـة نهـائی رد همـة          بین می . در مسئلة نفت، رهبري واقعنهضت، ضربه را زد

پیشنهادها چه خواهد بود. امروز جریان حوادث نشان داده است که نتیجه چیست! در آن زمان نیز بعضی از عناصـر  
بینانـة مسـئله ]را[ تشـویق     بینی کـرده و گذشـت بیشـتر و حـلّ واقـع      ع را پیشبین، همین وض آگاه و هشیار و واقع

، هـر چیـز را از   «یا همه چیز یـا هـیچ چیـز   »آل مطلق  قهر کردن و توي خانه نشستن و به امید ایده..کردند. می
عوض ايـن کـه مـردم را    دست دادن، اگر هم ارزش اخالقی داشته باشد، ارزش اجتماعی و سیاسی ندارد... 

ها روانه شديم و اسیر احساسات بوديم که به مردم عوام تلقین شده بود. عـوض   هبری کنیم به دنبال آنر
مردم دربارة ايـن کـار چـه خواهنـد     »گفتیم:  اين که مصلحت کشور و مردم را در نظر بگیريم، دائماً می

 .816...«روی از عوام نیست رهبری، دنباله«... گفت؟
 کند: وشت محتوم حکومت مصدّق تأکید میزاده در بارة سرن مهندس زیرك

گذاران آن، محکوم به زوال بـود و هـیچ چیـز     ها و تفرقة پایه به نظر من، جنبش )نهضت ملّی(، پس از جدائی»...  -
 817«.داد او را نجات نمی

 شود: محمد علی موحّد نیز یادآور می
شود که دکتر مصدّق تا پایان زمامداري خود بـه   صل نمیاز اسناد و مدارکی که براي ما باقی مانده، این استنباط حا»... -

بینانه بود... ما ـ حتّی ـ فکر     ، چنین باوري به کلّی غیرواقع داشت. در واقع هم« یقین»موفقیـّت خود در حلّ مسئلة نفت 
دوام بیاورد. مرداد را سرکوب کند و یک یا چند ماه دیگر  28توانست به سهولت، کودتاي  کنیم که دکتر مصدّق می نمی
 818«.به کلّی متفاوت بود 1331تیر  30با وضع  1332مرداد  28وضع 
 

فقدان اعتدال،انصـاف وآرامـش در عرصـة سیاسـت ایران،مصـدّق را ازداشـتن مخالفـان معتـدل          -
ــه     ــایش ب ــان ه ــام اصــالحات وآرم ــدتااونیزبراي انج ــث گردی ــاخت وباع ــازنده،محروم س وس

 متوسّل شود.« شبه قانونی»اي وشیوه ه«اصالحات آمرانه»اقتدارگرائی،

                                                           
 508، ص 1 موحـّد، جـ  813
 205روح یک ملّت(، ص ها )ایران، اسالم و گی، ساندرا، ایرانی ـ مک 814
 290، ص1 ـ ابتهاج، ج  815
، در: نبـرد زنـدگی، سـال اولّ،    «تحلیل مختصري از گذشـته بـراي ترسـیم راه آینـده    »مقالة  ملکی،نگاه کنید به:  -816
 .59-27، صص 1335اردیبهشت 10،26شمارة
 136 زاده، ص ـ زیرك817
 860-859 ، صص2 ـ موحّد، ج818
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کـه فقـدان هریـک از آنهـا،     بود  هـائی  استقرار آزادي، دموکراسی و جامعة مدنی، نیازمند مقدّمات و زمینـه  -
سـاخت. اینکـه در تمامـت دوران     مـی یـابی بـه آزادي و دموکراسـی را غیـرممکن یـا بسـیار دشـوار         دست

بداد گرویدند، آزادیخواهان ما آزادي دیگران را پایمال خواهان ما به است مشروطه، مصدّق زمان مشروطیـّت و
هـا نمودنـد، ناشـی از ایـن کمبودهـا یـا نشـانة ایـن          قـانونی  کردند و حامیان و مدعیـّان حکومت قانون، بی

 هاست. دشواري
 ، مشـکلِ 819«ستشـارالدوله مُ»دهد که بـرخالف نظـر    ایران  نشان میتاریخ معاصرند رویدادهاي سیاسی دروَرَ

)قانون( نیست، بلکه مشکل اساسی جامعة ما یک مشکل ساختاري، معرفتی و فرهنگـی   يك کلمهما  جامعة
 و یک پیکار تاریخی و درازمدّت است. است و به همین اعتبار، نیازمند مهندسی اجتماعی

 
 
 

                                                           
 .182 ن، فکر آزادي، صـ نگاه کنید به: آدمیـّت، فریدو819
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 مقابله ها مقايسه هاو
 

 مصدّق و رضاشاه -1
 مصدّق و محمّدعلی فروغی -2
 هالسلطن مصدّق و قوام -3
 مصدّق ومظفربقائی -3
 خلیل ملکی؛ اندیشمند تنها -4
 

 

 محمّد مصدّق و رضا شاه -1

و بـا وجـود توصـیة     820(1304-1301هاي  با وجود روابط صمیمانة مصدّق با رضاخان سردار سپه )در سال
 هیچگاه رضاشاه،دکتر مصدّق، 821سردار سپه براي انتخاب مصدّق به نمایندگی مجلس شوراي ملّی از شیراز

لیاقت قاجارها نبخشیده بود. از این رو، مصدّق اعتقـاد داشـت    را بخاطر نقش قاطع او در انقراض سلسلة بی
و لذا در دوران پادشـاهی رضاشـاه، و سـپس محمــّد      822«سلسلة پهلوي مخلوق سیاست انگلیس است»که 

 . 823باقی ماند« سیاستمدار همیشه مخالف»بعنوان یک  -غالباً  -رضا شاه، مصدّق 

ایم: اولین گلوله براي ملّی شدن صنعت نفت و پایان دادن به اجحافات  گفته« غوغاي نفت»در بخش  
 درازمدّت دولت انگلیس توسّط رضا شاه شلیک شده بود.

 -اي رشد و پرورش یافته بود که نه آزادي، دموکراسی و نه تجدّد و پیشرفت اجتماعی  رضا شاه در جامعه
در سختی و خشونت گذشته بود... و بعد، تربیت  -همه  -کودکی و جوانی او شناخته شده نبود.  -هیچیک 

اي نظامی و  نظامی در شخصیـّت قاطع و پر تحکّم او نقش اساسی داشت. بهمین جهت، او با روحیه
اجتماعی  -هاي سیاسی درکی از آزادي و دموکراسی نداشت. آغاز حکومت او با آشفتگی« اي سربازخانه»

 هاي خارجی مقیم ایران: بود. رضا شاه، وارث کشوري بود که بقول یکی از دیپلماتفراوان همراه 
ايران، در واقع، ملك متروکی بود که به حراج گذاشته شده بود و هر قدرت خارجی که قیمت بیشتری »
 توانست آنرا از چنگ زمامداران فاسد قاجار بیرون رد، میبُ داد و يا تهديد پر سروصداتری بکار می می
 «.دآورَ
 

                                                           
، 117؛ بهبودي، سلیمان )رئیس دفتر رضاشاه(، رضاشاه، صص166ـ نگاه کنید به: مصدّق، خاطرات و تألّمات، ص820
 76، ص2؛ بهار ج249، 204، 201
[ از وزیر جنگ و فرماندة کل قشون ]سردار سپه[ بـه امیرلشـکر جنـوب. از دکتـر     1] 302ثور  5، 570ـ سند نمرة 821

 سالمی بابت ارسال این سند سپاسگزارم.محمّد حسن 
 343ـ مصدّق، ص822
 111ـ85هاي دکتر مصدّق در این دوران نگاه کنید به: متینی، صص  هائی از مخالفت براي نمونهـ 823
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هاي آن چیزي باقی نمانده بود تا رضا شاه آنرا  برخالف نظر مصدّق، در آن زمان از مشروطیـّت و آرمان
کند و یا از بین ببرد. شرایط حسّاس سیاسی بعد از جنگ جهانی اول و حضور سربازان روسیـّه و « تعطیل»

ها و  طلبی خان ماعی، خودسري و استقاللانگلیس و حتّی عبمانی، فقر عمومی و فقدان امنیـّت فردي و اجت
سران عشایر مسلّح )مبل شیخ خزعل، اسماعیل آقا سمیتقو و...(، تحریک روحانیون مرتجع و خطر تجزیة 

الشعراء  ایران، آنچنان بود که اکبریـّت مردم و بسیاري از روشنفکران ترقّیخواه )مانند عارف قزوینی، ملک
« مشتی آهنین»و « مردی مقتدر»م پورداوود، احمد کسروي و دیگران( ظهور بهار، محمّد علی فروغی، ابراهی

ها و عدم  تصویرگر مظالم ارباب« مرغ سحر»الشعراي بهار، بنام  کردند. تصنیا مشهور ملک را آرزو می
 امنیـّت فردي و اجتماعی و بیانگر آرزوهاي روشنفکران این دوران بود:

 هلم هالم، جور ارباب

 بر بادآشیانم، داده 

 ای خدا، ای فلك، ای طبیعت!

 شام تاريك ما را سحر کن!

 

  دولت ؛ شرایطی کهحاصل مجموعة شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان بود -در واقع  -ظهور رضا شاه 
 824.آن ساخته بود تابع -سرانجام -را نیز انگلیس

گرایان آن  از روشنفکران و ملّی ماندگی، رضا شاه، مانند بسیاري در آن شرایط هرج و مرج و آشفتگی و عقب
. از نظر 825زمان، تنها به استقرار آرامش و امنیـّت ملّی، توسعة اقتصادي، تجدّد و نوسازي ایران توجـّه داشت

  .826شد هاي بیشتر اجتماعی می هاي سیاسی باعث آشفتگی رضا شاه، آزادي و تعدّد احزاب و سازمان
 می دانست.« ها یسیعامل انگل»با اینهمه، مصدّق رضاشاه را 

استقرار آزادي و دموکراسی را در صدر مبارزات سیاسی خود قرار  ،مبارزة سیاسیمصدّق با عمده کردن  
 گفت: داده بود و خطاب به جبهة ملّی می

نجات کشور ما منحصراً در ايمان به دموکراسی حقیقی و ايجاد حکومت واقعی مردم بر مردم است... ايجاد دموکراسی »
 827«راه بیش ندارد و آن، انتخابات آزاد است. هم يك
 

                                                           
یادنامة منوچهر فرهنگـی، بـه کوشـش    «: ها! حکومت رضا شاه و دست انگلیسی»ـ نگاه کنید به: علی میرفطروس، 824

 همچنین نگاه کنید به: ؛60-51فرهنگ مهر، صص 
از  1305=1926در سـال  « ايزوسـتیا »و روزنامة « کمینترن کمونیستی»ـ  ظاهراً با چنین اقدامات و عقایدي بود که 825

 کرد. یاد می« نمايندة بورژوازی پیشرو ايران»رضا شاه بعنوان 
نگاه کنید به  همچنین ؛1996/مارس 1375، آلمان، بهار 82، شمارة نگارنده با گفتگوي فصلنامة کاوهنگاه کنید به ـ 826

 «:ها تجدّدمآبانة دوران رضا شاه، کمبودها و کامیابی» نام بهگفتگوي علیرضا میبدي 
http://mirfetros.com/fa/?p=21385 

http://mirfetros.com/fa/?p=21542 
 .1328دي ماه  8ـ باختر امروز،  827

http://mirfetros.com/fa/?p=21385
http://mirfetros.com/fa/?p=21542
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گرائی، مصدّق ضمن مخالفت با تغییر سلطنت قاجارها و انگلیسی نامیدن حکومت رضا شاه، با  با این تقلیل
هائی مانند محمّد علی فروغی  اي تلویحی به شخصیـّت اصالحات اجتماعی وي مخالا بود و در اشاره

 گفت: می
ا هواداران اين رژيم ]رضا شاه[ موافقت کنیم و بگوئیم که ديکتاتور به مملکت خدمت کرد، در اگر بر فرض، ]ما هم[ ب»

 828«مقابل آزادی که از ما سلب کرد چه برای ما کرد؟
 

گرفت و  هاي تاریخی و ضعا ساختارهاي اجتماعی آن دوران را نادیده می مصدّق در این باره محدودیـّت
نوین اجتماعی و فقدان نهادهاي مدرن مدنی، سخن گفتن از آزادي و کرد که در غیاب طبقات  فراموش می

ها بود که  ها و محدودیـّت دموکراسی، فریاد کردن در بیابان برهوت بود و شاید به خاطر همین ضعا
هیچگاه  -خود  - 829مصدّق با وجود تأکید بر آزادي و دموکراسی و ضرورت احزاب سیاسی در کشور

مد و حتّی پس از رسیدن به حکومت، جبهة ملّی را رها کرد و کوششی براي ارتقاي بدنبال ایجاد حزب برنیا
رد که قبل از رضا شاه در ایران، آزادي و بُ . مصدّق از یاد می830آن به یک حزب منسجم سیاسی نکرد
ه در برد ک کند و یا از بین ببرد. همچنین مصدّق از یاد می« تعطیل»استقاللی وجود نداشت تا رضا شاه آنرا 

آن زمان حتّی یک رژیم آزاد و دموکراتیک در سراسر کشورهاي آسیائی وجود نداشت تا سرمشق رضا شاه 
باشد، بهمین جهت، رضا شاه، بجاي آزادي، به استقالل، توسعة اجتماعی و تجدّد ملّی در ایران توجـّه کرد. 

یران )مانند عارف قزوینی، در چنان شرایطی بود که عموم رهبران سیاسی و روشنفکران ترقّیخواه ا
الشعراء بهار، محمّد علی فروغی، ابراهیم پورداود، احمد کسروي، علی اکبر داور، فخرالدین شادمان،  ملک

کردند و بقول  را آرزو می« صل يك ديکتاتور مُ»و « مشتی آهنین»، «مردی مقتدر»نفیسی و دیگران( ظهور 
 831«خواستند. همه اين را می»بهار: 
 

توان بر  ماهة دکتر مصدّق نشان داد که با شور و شعارهاي دلنشین نمی 27ي ناکام حکومت ها تجربه
گرائید و با  اقتدارگرائیمشکالت و مسائل جامعة ایران فائق آمد و لذا پس از چندي، مصدّق نیز، خود، به 

و سرانجام، انحالل ، استقرار حکومت نظامی «قانون امنیـّت اجتماعی»، تصویب «العاده اختیارات فوق»کسب 
ها و اصالحات اجتماعی خود را به پیش بُرد زیرا به این نتیجه رسیده  مجلس شوراي ملی کوشید تا آرمان

 بود:
 832«هیچ گونه اصالحی ممکن نیست، مگر اين که متصدّی ]مصدّق[ مطلقاً در کار خود، آزاد باشد.»

 

 

 

                                                           
 .1322اسفند  16شنبه  ـ نطق مصدّق در مجلس چهاردهم، سه 828
 .62 ـ خاطرات و تألّمات، ص 829
 .414ها، ص ؛ ملکی، خلیل، نامه23-21، صص1332ـ نگاه کنید به: ملکی، احمد، تاریخچة جبهة ملّی، تهران،  830
؛ مقایسـه کنیـد بـا سـخن احمـد کسـروي در ایـن بـاره:         100، ص واو، ي و ص1 ، جـ بهار، محمّد تقی، پیشین831

 .186 ، ص1355زندگانی من، نشر جار، تهران، 
 .342ص تیر، ام سی وقایع مکّی، ؛327ص ،5 ، مکّی، ج1331مرداد  6اهلل کاشانی به تاریخ  ـ نامة مصدّق به آیت 832
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ی ایران و سوابق درخشان و مفاخر تاریخی ملّت مصدّق به عنوان رهبر یک جنبش ملّی، به تاریخ باستان
به جایگاه بلند تمدّن و  اعتقادضمن  -در ناخودآگاه خود - رضاشاه، در حالیکه 833ایران عنایت کمی داشت
 علی اصغر . به روایت سازد« هويـّت اسالمی»را جایگزین « هويـّت ايرانی»کوشید تا  فرهنگ ایران، می

)محمّدرضاشاه(  لیعهدوموزهء ایران باستان خطاب به  روزي رضاشاه در :فرهنگ رضاشاه( )وزیر حکمت
 :گفت
 همین ، به!هستیم کهنسالی فرهنگ و  ما دارای تاريخ ايم! نشده بوته سبزرِ زي تاريخی و باستانی را! ما از ببین اين آثار -

 «.پهلوی»ام:  گذاشته ار اسمم که است جهت

تیان وشخصیّت فرهنگ دوستی که تأسیس کتابخانة مجلس شوراي ارباب کیخسرو زرتشتی )نمایندهء زرتش
 :کرد می تأکید است( خدمات او ملّی از

 کنند. های مداين را در خانة پهلوی پیدا توانستند گُمشدگان خرابه زرتشتیان  ههور رضاشاه، با -
 

 
 رضاشاه در تخت جمشید

تلقّی آن دو از اسالم و جایگاه آن در ،قمصدّ دکتر و رضاشاههاي اساسی فلسفة سیاسی  یکی از تفاوت
مصدّق هر چند که شخصیـّتی عرفی )سکوالر( بود ولی  چنانکه گفته ایم،عرصة سیاست و اجتماع ایران بود.

. او 834باورهاي عقیدتی و فلسفة سیاسی او با باورها و فلسفة سیاسی عصر روشنگري، تفاوت آشکار داشت
دانست و بهمین  و اصالحات اجتماعی را با مبانی اسالم سازگار می اندیشی سیاسی، آزادي با نوعی مصلحت

                                                           
 .1331دي ماه  16ـ براي نمونه نگاه کنید به: باختر امروز،  833
دانسته است. نگاه  «شتایشگرِپُرشورِمنتسکیو و ژان ژاك روسو»و«فرزند عصر روشنگری»ـ آبراهامیان مصدّق را  834

 225کودتا، صص  http://tarikhiran.ir/fa/files/33/bodyView/666 کنید به:

http://tarikhiran.ir/fa/files/33/bodyView/666
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اهلل کاشانی( و دیگر نیروهاي اسالمی از نخستین یاران و همگامان او  جهت، روحانیـّون برجسته )مانند آیت
 835بودند.

 رد و معتقد بود:بُ ایران و اسالم را با هم و در کنار هم بکار می -غالباً  - هایش پیامها و  مصدّق در سخنرانی
بايد مملکت را همیشه اصل اسالمیـّت حفظ کند، خصوصاً حاال که تجدّدمآبی، اصل است، ما نبايد با اين »

اصولی که در جامعه است، به عنوان تجدّدهای دروغی، مملکت را خراب کنیم... امروز در مملکت ما اصل 
  836«هم متباين نیست. پرستی با اسالمیـّت، اقوا است، اصل اسالمیـّت و اصل وطن

 

سیاست و آموزش و پرورش  عرصة درحالیکه رضاشاه یکی از دشمنان آشتی ناپذیر حضور روحانیون در
سیاست و اجتماع یکی از علل  ةها به رضاشاه آموخته بودکه حضور مالّها و آخوندها در عرص بود. تجربه
ه سرکوب روحانیون و کوتاه کردن هاي جامعه است، لذا، وي به مح  تحکیم قدرت خود ب عقب ماندگی
اهلل خمینی در این باره  قضاوت، سیاست، آموزش و پرورش جامعه پرداخت. آیت عرصة دست آنان از

 گوید: می
روحانیّت را با تمام قوا  اید، در این عصري که من درك کردم و گمان دارم هیچ یک از آقایان درك نکرده» -

 آن نفر، چهارصد به رسید داشت، محصّل تا صد چند و هزار لمیّه که آن وقت اي که این حوزة ع ، به گونهکوبیدند
 ایران سرتاسر در را منابر تمام. کند صحبت کلمه یک نتواند که نفري چهارصد خورده، توسري نفري چهارصد هم
 «.تندبس را شان زبان ایران سرتاسر در را خُطبا تمام[ کردند تعطیل]
 یا: و

عمّامه ها را از سر اهل علم  چقدر و کردند حرمت هتك را علما چقدر و …کرده اسیرعلما را  چقدر» -   
 اسالمی مراسم تمام، قُلدريِ و سرنیزه با [رضاشاه]…کشیدیم و خدا می داند در زمان ] رضاشاه[ چه   …برداشتند
 .837«ودب کرده تعطیل را

 گفت: می« زدگی غرب»به غرب و  افراطیو گرایش « مآبی فرنگی»رضا شاه در مخالفت با 
های قدرتمندی  خواهم ايرانیان را به نسخة بد يك اروپايی تبديل کنم. اين کار ضرورتی ندارد، چون سنّت نمی»

های خا   خواهم از هموطنانم بهترين ايرانیان ممکن را بسازم. هر کشوری قالب ها قرار دارند. می پشت سر آن
بد و اصالح شود؛ به طوری که شهروندانی تربیت شوند که نسخة خود را دارد که اين قالب بايد تحـّول يا

 838«ديگران نباشند. افرادی با اعتماد به نفس بار آيند و از ملیـّت خود احساس غرور کنند.
 

 گفت: با اینحال، مصدّق در بارة اصالحات اجتماعی و تجدّد ملّی دوران رضا شاه می
                                                           

اهلل ]زیـر نظـر[، دولـت ملّـی،      در همین کتاب. همچنین به: سحابی، عزت« مصدّق و مذهب»ید به بخش ـ نگاه کن  835
 .417-401، صص«دین و عالمان دینی در اندیشه و کردار دکتر مصدّق»مصدّق و کودتا، مقالة 

  .1306خرداد  18و  1305شهریور  19ـ نطق مصدّق در مجلس شوراي ملّی،  836

ـ به عنوان -دکترمصدّق اکبـرداور در زمـان    یعلـ  یِراسـالم یوغ یمـدن  نیدراشـاره بـه قـوان    -حقوقـدان برجسـته   کی
 :معتقدبود یبرضرورت قصاص اسالم دیرضاشاه،ضمن تأک

ازآنها قاتـل   یجدااست. بعض کیهر یِدولت وقانون جزائ 25مرکب از سیکنم که مملکت سوئ یعرض م حاًیتوض»-
ـ   نیکه قـوان  میالبدّ میمآب باش ی.اگرما فرنگندینما یاورا حبس م یکنند وبعض یرا قصاص م بس حـ  نیانگلسـتان  ب

فلسـفهء   رایز ست،یاست، صالح هم ن بکهبرخالف مذه نیانتخاب گذشته ازا نی. امیوقصاص، حبس را انتخاب کن
 یعبرت است و درمملکت ما تا قصاص نشـود، عبـرت نمـ    ون،یّبه اتّفاق جزائ بیقر تِیّمجازاتِ قاتل بنابه قول اکبر

 .«ستیمملکت، حبس که سببِ عبرت ن نی. درارندیگ
 346-345،صص1364،تهران،یمکّ نیحس يه،گردآوریّنیاو در دورهء پنجم وششم تقن یخیتار يونطق ها دکترمصدّق

298،ص9؛ ج127،ص 11؛ ج482ص  4نور، ج فةیصحـ  837  
: جـان فـوران، مقاومـت شـکننده،     1930=1309ـ سخنرانی رضا شاه خطاب به دانشجویان عـازم اروپـا در سـال      838
 .338ص
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آهن کشید و قضاوت و دادگستری را متزلزل کرد... چون به  ا راهديکتاتور ]رضا شاه[ با پول ما و به ضرر م»
داد بر عدّة مدارس افزود و ]چون[ به کیفیـّت عقیده نداشت، سط  معلومات تنـّزل کرد.  کمیـّت اهمیـّت می

شد چه  شدند حجاب رفع می کاروان معرفت به اروپا فرستاد... اگر بتدريج که دختران از مدارس خارج می
شد؟  بود چه می ها اسفالت نمی تدبیر چه نفعی برای ما داشت؟ اگر خیابان رفع حجاب از زنان پیر و بیشد؟  می

 839«رسید؟... ها ساخته نشده بود بکجا ضرر می ها و مهمانخانه و اگر عمارت
 

 840احمد و روشنفکران دینی مانند علی شریعتی تأثیر داشته است. زدگی آل بر غرب -بعدها  -این عقاید 
در انقالب اسالمی و  -در یک وحدت نظر آشکار -ملّی ومذهبی که نیروهاي شگفت نبودابراین بن

 841.اهلل خمینی نقشی کارساز داشتند گیري آیت قدرت
 

 دعلی فروغیمحمّ مصدّق ودکتر محمّد  -2

یابد و بر این اساس، محمّد علی فروغی  اي با فرزانگان و فرهیختگانش اعتبار می هر نسل یا دوره
فرهنگی ایران بعد از جنبش  -ترین و اندیشمندترین شخصیـّت سیاسی توان بزرگ لک( را میذکاءالمُ)

ایدئولوژیک، شخصیـّت و عقاید وي هنوز  -. متأسّفانه بخاطر مالحظات سیاسی842مشروطیـّت بشمار آورد
عبارتند از: « ژیکایدئولو -مالحظات سیاسی»ترین این  اي از خاموشی و فراموشی پنهان است. مهم در هاله

و سپس، نقش برجستة وي در اصالحات اجتماعی دوران رضا شاه و « فراماسونري»عضویـّت فروغی در 
 .843وزیر در پادشاهی محمّد رضا شاه پهلوي نیز حضور او بعنوان نخستین نخست

 

 

 

 

                                                           
 .1322 اسفند 16شنبه  ـ نگاه کنید به نطق مصدّق در مجلس چهاردهم، سه 839
؛ در 103-102و  37-35و  28ی، صص زدگ ؛ غرب167-166احمد، کارنامة سه ساله، صص ـ نگاه کنید به: آل 840

؛ شریعتی، بازگشت به خویش، 232و  74-72، 68، 33، 63، 56-55، صص 2خدمت و خیانت روشنفکران، ج
 .246-245 صص اسالمی، - ایرانی هویـّت بازشناسی ؛129 و 35 شیعه، صص ،85 ص
روشنفکران ورهبران »هبی نگاه کنید به هاي نیروهاي ملّی و مذ ها و همآوازي هائی از این همسازي ـ براي نمونه 841

 http://mirfetros.com/fa/?p=16924 در:« معماران تباهی امروز سیاسی دیروز؛
 ـ نگاه کنید به گفتگوي نگارنده با مسعود لقمان، ایران در گذر روزگـاران، نشـر شـورآفرین، چـاپ دوم، تهـران،       842
 .217-213 ، صص1393
بخـاطر حمایـت و همکـاري آنـان بـا       -زاده و فخرالدین شادمان نیـز   ـ در مورد اخیر، سرنوشت سید حسن تقی  843

 به سرنوشت فروغی شباهت دارد. -حکومت رضا شاه 

http://mirfetros.com/fa/?p=16924
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 محمّد علی فروغی

زمانی و مکانی نامناسب، موجب  متأسّفانه در فرهنگ سیاسی ما بکارگیري برخی مفاهیم سیاسی در فضاي
و « فراماسون»هاي تاریخی شده است، از آن جمله است مفهوم  هاي فراوان در ارزیابی آشفتگی
که در آغاز، یک گرایش اجتماعی براي مهندسی یا معماري اجتماعی بوده و بهمین جهت از « فراماسونري»

دي مببت و مترقیـّانه داشته و بسیاري از آغاز جنبش مشروطیـّت تا زمان رضا شاه، این مفهوم کاربر
اند؛ از میرزا ملکم خان، میرزا  روشنفکران ترقّیخواه و رهبران سیاسی آن دوران، وابسته به فراماسونري بوده

آبادي، سید محمّد  الدّین اسدآبادي، مستشارالدوله، شیخ هادي نجم عباسقلی خان آدمیـّت، سید جمال
زاده، محمّد علی  هساالر، میرزا حسن خان مشیرالدوله )پیرنیا(، سید حسن تقیطباطبایی،تا میرزا حسین سپ

الممالک،  الملک نقّاش، ارباب کیخسرو شاهرخ، میرزا حسن خان مستوفی سیـّاح، سید نصراهلل تقوي، کمال
 ...844الممالک فراهانی علی اکبر دهخدا، محمّد علی فروغی، دکتر محمّد مصدّق و ادیب

هاي انقالبی  انقالب کبیر فرانسه و انقالب آمریکا نقش بزرگی داشتند و برخی از جریان ها در فراماسون
ها( و نیز سیاستمداران و نویسندگان برجسته )مانند جورج واشنگتن، جفرسون، ولتر، منتسکیو  )مانند ژاکوبن

شروطه و کشورهاي اجتماعی ایران در انقالب م -و گوته( عضو آن بودند. این جریان در تحـّوالت سیاسی 
ها براي نوسازي و تجدّد  نقش فراوان داشت. کوشش فراماسون -به رهبري سیمون بولیوار  -آمریکاي التین 

شان به کوتاه کردن دست روحانیون از  اجتماعی، مخالفت آنان با حاکمیـّت مذهب و روحانیـّت و تمایل
مورد  -از جمله در ایران  -اري از کشورها عرصة سیاست و فرهنگ جامعه باعث شد تا فراماسونري در بسی

 .845نفرت و کینة اصحاب دین و روحانیـّت قرار گیرد
                                                           

انبیاء الهی را  هاي آن ستایش کرده و حتّی ، از آرمان«آئین فراماسون»الممالک فراهانی در منظومة بلندي به نام  ـ ادیب 844
دانسته است. نگاه کنید به: دیوان ادیب الممالک فراهانی، به کوشش وحید دستگردي، تهران، « هاي عالم نخستین ماسون»

 576-575، صص 1312
هاي انگلیس یا فرانسه بدل گردید بحث دیگري  این جریان ترقّیخواه به ابزاري براي تأمین منافع دولت -بعدها  -ـ اینکه  845
 .است
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وابسته بود و چنان به او اعتقاد  -خان  جناح  ملکم -« مجمع آدمیـّت»مصدّق در فراماسونري مدّتی به 
 گفت: االر میخان با میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهس داشت که ضمن مقایسة ملکم

 .846«بايستی تمام اختیارات خودش را به ملکم واگذار کند اگر ناصرالدين شاه يك نفر آدم عاقلی بود می»

 نویسد: می« مجمع آدمیـّت»فریدون آدمیـّت در بارة 
 مجمع آدمیـّت سه هدف اصلی داشت:»
 براي دستیابی به توسعة ملی. مهندسی اجتماعیـ به کار بردن  1
 دي فردي به منظور شکوفایی عقل و اندیشة بشري.ـ کسب آزا 2
ـ دستیابی به برابري در حقوق براي همگان بدون در نظر گرفتن اصل و نسب و مذهب به منظور حفظ  3

 .847«شأن و منزلت همة شهروندان
محمّد علی فروغی، نمایندة ممتاز این معماري فرهنگی و مهندسی اجتماعی در تاریخ اندیشه و سیاست 

دید و  معاصر بود. فروغی از آغاز جوانی، حلّ مشکالت جامعة ایران را بطور تاریخی یا دراز مدّت می ایران
مهندسی ». با اعتقاد به فرهنگسازي و 848معتقد بود« مهندسی اجتماعی تدريجی»بهمین جهت به نوعی 
انست. به عبارت د بود که فروغی آموزش و پرورش را پایة اساسی تحـّوالت جامعه می« اجتماعی تدریجی

ها قبل از انقالب مشروطیـّت در کنار پدر دانشورش  دیگر، فروغی ابتداء شخصیـّتی فرهنگساز بود. او سال
کوشید تا سپهر فکري و فرهنگی جامعة ایران را دگرگون « تربیت»)محمّد حسین فروغی( با انتشار روزنامة 

هاي فکري فروغی جوان را قبل از انقالب  که دغدغه نمائی است آئینة تمام« تربیت»کند. در واقع، روزنامة 
 گفت: دهد. میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در این باره می مشروطیـّت نشان می

تربیت، اوّل روزنامة آزادي است که در داخلة ایران خصوصاً در پایتخت به چاپ رسیده است. خدماتی که »
خاطر بودند،  که مردم ایران از هرچه روزنامه بود آزردهاین روزنامه به وطن ما کرده است، یکی این است 

خوان کرد. دیگر اینکه اهل هوش  تربیت به واسطة شیرینی بیان و مزایاي چند که دارا بود، مردم را روزنامه
الملک در تربیت گفته و هنر بزرگ او همین است که چیزهایی را که  دانند که تمام مطالب گفتنی را ذکاء می

گفت که  ستبداد کسی یاراي گفتن نداشت به قدرت قلم و پرده و حجاب انشاء و ادب چنان میدر زمان ا
نویسی کشید و  ذلک زحمت و مرارت و صدماتی که در زیاده از ده سال روزنامه شد و مع اسباب ایراد نمی
 849«آید. رنمیهایی که از دوست و دشمن دید... به تصـّور کسانی که خارج از کار بودند د آزار و اذیـّت

فروغی جوان چند سال پیش از پیروزي جنبش مشروطیـّت ضمن تدریس در مدرسة علوم سیاسی، به 
 «تاريخ ملل مشرق زمین»، )يعنی اکونومی پلیتیك(« اصول علم ثروت ملل»هاي مهمّی مانند  ترجمة کتاب

سی و مهم در بارة پرداخت. رسالة اخیر، نخستین کتاب اسا «حقوق اساسی يا آداب مشروطیت دول»و 
 .850مشروطیـّت و مبانی آن بود

                                                           
 .159جلسة  1306مهر  30ـ نگاه کنید به مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملّی،  846
 .217-206ـ آدمیـّت، فریدون، فکر آزادي و مقدمة نهضت مشروطة ایران، صص 847
 .375-354از کارل پوپر است. نگاه کنید به: جامعة باز و دشمنان آن، صص « مهندسی اجتماعی تدريجی»ـ اصطالح  848
 .28، به نقل از طلوعی، محمود: بازیگران عصر پهلوي، از فروغی تا فردوست، ص15ل، شمارة ـ صوراسرافی 849
، «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیـّت دُول»ـ در بارة این رساله نگاه کنید به پیشگفتار ارزشمند چنگیز پهلوان در رسالة  850

 421-329شناسی، صص محمّد علی فروغی: زمینة ایران
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پرداز سیاسی بود و نه  گفتیم که او نه نظریه« دکتر مصدّق صوصیّت هايها و خ برخی خصلت»در بخش 
. در 851اند دستی در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران داشت و از این رو، مجموعة نوشتارهاي وي بسیار اندك

اي از تاریخ و  هاي انگلیسی، فرانسه، روسی و عربی، درك عمیق و گسترده حالیکه فروغی با آشنائی به زبان
و از این نظر شاید بتوان فروغی را با جواهر لعل نهرو مقایسه  852فرهنگ و فلسفة ایران و غرب داشت

 .853کرد
فروغی در روش و منش سیاسی داراي اعتدال سیاسی بود و برخالف مصدّق از شور و احساسات در عرصة 

کرد. این عقالنیـّت و اعتدال در سیاست، وجه دیگري نیز داشت و آن، پرهیز فروغی از  پرهیز میسیاست 
)پوپولیسم( بود. با توجـّه به تکفیرهاي علماي مذهبی و تهدیدهاي مخالفان تجدّد و توسعة « گرائی توده»

از این رو معتقد بود که  واهمه داشت و« الناس عوام»و « شکل های بی توده»ملّی در آن روزگار؛ فروغی از 
سوادي، خرافات و نداشتن آموزش و پرورش صحیح، توان تمییز درست از  هاي ناآگاه به علّت بی توده

 نادرست را ندارند، لذا او معتقد بود:
های حسابی به خرج هیچ کس  دهد، اما حرف شود و نتیجه می همل، زود مؤثّر میهای مُ در مملکت ما حرف»

 .854«رود نمی
 ا:و ی
 855«خواهند واقعاً خیر مملکت نیست. خواهند؛ زيرا آنچه می دانند چه می به عقیدة من، خود مردم هم نمی»

را مالك « قاطبة ملّت»ها، حضور هیجانی  آمیز بر شور و احساسات توده در حالیکه مصدّق با تأکید اغراق
بایست از افکار عمومی تبعیـّت  می»دانست و لذا معتقد بود که  می« درستی قوة تشخیص و تمییز مردم»
زد. به این جهت، خلیل  حرف اوّل را می« پارلمان»به جاي « خیابان»از این رو، در زمان حکومت او  856«کند

 857نامید. می« فريب بلکه فريفتة عوام نه عوام»ملکی، مصدّق را 

                                                           
 7هاي وي نیز در  ها و سخنرانی مقالة حقوقی است. مجموعة خاطرات، نامه 7جلد کتاب و  7 ـ مصدّق داراي 851

 کتاب انتشار یافته است.
کند:  فروغی، تأکید می« دانی زبان»هاي روزانة فروغی جوان، ضمن اشاره به  ـ ایرج افشار با استناد به یادداشت 852
هاي روزانة محمّد علی  یادداشت«. ء واجبات زندگیش بودهاي اروپائی )فرانسوي و انگلیسی( جز خریدن کتاب»

 .12-9فروغی، به کوشش ایرج افشار، صص
 جلد 40بیش از هاي محمّد علی فروغی  ها، تصنیفات، تصحیحات، مقاالت و سخنرانی ـ تعداد تألیفات و ترجمه 853

جلد و  3نهرو در « به تاریخ جهان نگاهی»جلد منتشر شده. کتاب  20هاي نهرو در  ها و سخنرانی است. گزیدة نوشته
 صفحه با ترجمة شیواي محمود تفضّلی به فارسی انتشار یافته است. 1944در 
« بازي گري و انترنگ شارالتانی و هوچی». مقایسه کنید با نظر او در بارة 176هاي روزانة فروغی، ص ـ یادداشت 854

 .65-64، صص1355، انتشارات یغما، تهران، 2مردم زمانش: مقاالت فروغی، ج
 .245هاي روزنامة فروغی، ص  ـ یادداشت 855
 .252ـ مصدّق، خاطرات و تألّمات، ص 856
عوض »کند:  هاي مصدّق تأکید می ـ ملکی در تحلیل دقیقی از علل شکست نهضت ملّی، ضمن اشاره به سیاست 857

که به مردم عوام تلقین شده  ها روانه شديم و اسیر احساساتی بوديم اين که مردم را رهبری کنیم، به دنبال آن
مردم در بارة این کار چه خواهند »گفتیم:  . عوض این که مصلحت کشور و مردم را در نظر بگیریم، دائماً میبود
رهبری صحی  عبارت از هدايت و روشن کردن فکر عامّه و سوق ... روی از عوام نیست رهبری، دنباله«... گفت؟
تحلیل مختصري از گذشته براي ترسیم »نگاه کنید به: ملکی، مقالة «. بینانه است های واقع ها به طرف هدف دادن آن
 .59-27 ، صص1335اردیبهشت  10، 26، در: نبرد زندگی، سال اوّل، شمارة «راه آینده
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خود را به توانائی،  هاي استعماري دولت انگلیس، اعتقاد عمیق فروغی ضمن انتقاد از تحقیرها و سیاست
ها  کند و با طنزي گزنده، از انگلیسی استعداد و بضاعت تاریخی ایرانیان براي ادارة امور خویش اعالم می

 پرسد: می
ها که هرف سه هزار سال تاريخ ملّی خود، مملکت خود را در کمال خوبی اداره کرده و غالباً جزو دول  ايرانی»

ر وقت بر حسب پیشامد روزگار لطمه به آنها وارد آمده در اندک مدّتی جبران معظّمه بلکه اعظم دول بوده، و ه
 858«توانند مملکت خود را اداره کنند؟ اند، ]حال[ نمی آن را نموده

 
هاي ملل شرق و خصوصاً ایرانیان براي رهائی از «گیري بهانه»با چنین باوري، فروغی با انتقاد از 

را « مدرن دولت ـ ملّتّ»، داشتن 859مدن بر سرنوشت سیاسی خودماندگی و اسارت تاریخی و فائق آ عقب
 دانست. او معتقد بود: ترین عوامل براي استقالل و ترقّی ایران می از اصلی

اش حتمی است. زيردست  بايد کاری کرد که ملّت ايران، ملّت شود و لیاقت پیدا کند، واالّ زير دست شدن»
شود و اوضاعی که امروز در  ربیت شدة انگلیس خواهد بود ـ میقريب ت تُرک نشود، زيردست عرب ـ که عن

 860«بینم، جای بسی نگرانی است. ملّت ايران می
 

 -الدوله  وثوق -انگلیس »معروف به قرارداد  - 1919اي در اعتراض به قرارداد «رنجنامه»فروغی در نامه یا 
 کند: نیز به همین موضوع تأکید می

شان ساخته است، مصلحت خودشان  . جماعتی که قدرت دارند و کاري از دسته ملّتايران نه دولت دارد و ن»... 
پندارند، باقی هم که خوابند... اگر ایران ملّتی داشت و افکاري بود، اوضاع خارجی از  را در این ترتیب حالیه می
... ایران باید وجود داشته ته باشدايران بايد ملّت داششد... ملّت ایران باید صدا داشته باشد.  امروز بهتر متصـّور نمی

باشد تا بر وجودش اثر مترتّب شود. وجود داشتن، افکار عامّه است. وجود افکار عامّه، بسته به این است که 
غرضی در خیر مملکت کار بکنند و متّفق باشند. اما افسوس. بس که گفتم  جماعتی ـ ولو قلیل باشند ـ از روي بی

 861«زبان من فرسود...
 

 بارة دولت انگلیس و شیوة مبارزه با آن، محمّد علی فروغی همانند جواهر لعل نهرو معتقد بود:در 
کند. ملّت را  گویند اگر خالف میل انگلیس رفتار کنیم، فرضاً اّعمال قـّوة قهریـّه نکند، اّعمال نفوذ و دسیسه می می»

د خالف میل انگلیس رفتار بکنید، فقط مطلب در گوی کند... کسی نمی منقلب ساخته، اسباب تجزیة آن را فراهم می
حدّ تسلیم نسبت به انگلیس ]است[، که الزم نیست ما خودمان برویم به او التماس بکنیم که بیا قالّده به گردن ما 

کند. مقصود از مساعدت  کند. خیلی خوب هم مساعدت می بگذار... اگر با انگلیس مساعدت کنیم، با ما مساعدت می
لیاقتی دولتمردان  چیست؟ آیا تسلیم مح  است؟ واهلل خود انگلیس هم به این اندازه که حاال ]بر اثر بی ما با او

 862«ایران[ پیشرفت دارد، امیدوار و مترتّب نبود...
 

که با  -در حالیکه مصدّق، ضمن مبارزة شورانگیز و شتابزده با دولت انگلیس، نسبت به جواهر لعل نهرو 
 بدبین بود و اعتقاد داشت: -سیاسی باعث استقالل هند از انگلستان شده بود  اعتدال و عقالنیـّت

 863«توان به او اعتماد کرد. نهرو، دوست انگلستان است و نمی»

                                                           
 .25، ص «جواب فروغی به مطبوعات انگلیس»، 2 ـ مقاالت فروغی، ج 858
 .173-172 هاي روزانة فروغی، صص ـ یادداشت 859
 .65، ص 2 مقاالت فروغی، جـ  860
 .21 ، ص2ـ فروغی، ج 861
 .20 ، ص2ـ فروغی، ج 862
 .343 زاده، ص ـ زیرك 863
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 و توجه به سوادآموزي عمومی، ایجاد دولت ـ ملّتّ« مهندسی اجتماعی تدریجی»اعتقاد به فرهنگسازي و 
سیس نهادهاي مدنی مدرن )مانند تأسیس دانشگاه، دادگستري، مدرن، توسعة ملّی، تجدّد اجتماعی و تأ

هاي اجتماعی( در نظر فروغی  آهن سرتاسري، جدائی دین از دولت و حضور زنان در عرصه احداث راه
رفت و با این دیدگاه، بسان بسیاري از  هاي اصلی آزادي و استقالل و ترقّی بشمار می ها و پایه زمینه

، فروغی نیز از ظهور رضا شاه و اصالحات اجتماعی وي پشتیبانی کرد. در صرعروشنفکران برجستة آن 
جامعة ایران را با فلسفة « سیر حکمت در اروپا»همین زمان فروغی با ترجمه و تألیا کتاب سه جلدي 

گرائی، توجـّه به تاریخ و فرهنگ ایران  کوشید تا با ملّی 864«حزب تجدّد»غرب آشنا ساخت و با پیوستن به 
 865هاي روشنفکران عصر مشروطیـّت را تحقّق بخشد. ستان و کوشش در نوسازي جامعه، آرمانبا
 

دکتر مصدّق و محمّد علی فروغی نماینده دو روش و منش سیاسی متفاوت براي مدیریـّت جامعة ایران 
بودند. این اختالف منش و روش، متأسّفانه، گاه، بازتاب ناسالمی در عرصة سیاست آن زمان داشت 

با زبانی شدیداً آغشته به آیات و احادیث اسالمی، فروغی را به  -در مجلس ششم  -بطوریکه مصدّق 
تصدیق قریب بیست کرور »و « عهدنامة ترکمانچاي و برقراري کاپیتوالسیون»و تجدید « تجاهر در خیانت»

وزیر  اي که هم نخست پایه ، اتّهام نادرست و بی866متّهم کرد« تومان دعاوي دولت انگلیس نسبت به ایران
و هم محمّد علی فروغی در نامة  867الممالک، آنرا مردود دانست شریا و خوشنام وقت، حسن مستوفی
 .868دردآلودي، مفصالً به آن پاسخ داده است

شاورالممالک براي اعتراض گفتنی است، آن زمان که فروغی به سرپرستی سیاستمدار خوشنام دیگري بنام مُ
ستیفاي حقوق پایمال شدة ملّت ایران توسّط دولت انگلیس )از جمله براي ابطال همة و ا 1919به قرارداد 

هاي ناشی از جنگ بین  کردند، دریافت خسارت معاهداتی که استقالل و تمامیـّت ارضی ایران را پایمال می
ه بود، رفت« کنفرانس صلح پاریس»به  (هاي متخاصم و ابطال همة معاهدات مربوط به کاپیتوالسیون دولت

 انگیزي، در سوئیس به کار تجارت مشغول بود: تفاوتی سئوال مصدّق با بی

                                                           
طلبان تحصیلکردة غرب تشکیل شـده بودنـد. ایـن حـزب خواسـتار نوسـازي،        حزب تجدّد از گروهی اصالح»ـ   864

هاي خارجی، صنعتی  ازات دولتتجدّد و توسعة ملّی، جدائی دین از سیاست، ایجاد ارتش منضبط، پایان دادن به امتی
کردن کشور، ایجاد نظام مدرن مالیاتی، گسترش آموزش و پرورش نوین براي همگان از جمله زنان، ایجـاد امکانـات   

نگاه کنیـد بـه:   «. هاي محلّی در سراسر کشور بود براي رشد و شکوفائی استعدادها و ترویج زبان فارسی به جاي زبان
 .111-110؛ آبراهامیان، صص132-131، صص 2تصر احزاب سیاسی، جبهار، محمّد تقی، تاریخ مخ

هاي میرزا آقاخان  ـ براي آگاهی از عقاید میرزا آقاخان کرمانی در این باره، نگاه کنید به: آدمیـّت، فریدون، اندیشه  865
 .257-255و 206کرمانی، خصوصاً صص

 .11، جلسة 1305شهریور  29ـ نگاه کنید به نطق مصدّق در مجلس شوراي ملّی،  866
 .11 ، جلسة1305شهریور  29الممالک، مذاکرات مجلس شوراي ملّی،  ـ نگاه کنید به پاسخ مستوفی 867
در مخزن خطّی کتابخانة ملّی موجود است و بـراي اولـین بـار در مقالـة خـانم حوریـة        734ـ این نامه با شمارة   868

نشـریة  « السـلطنه(  رویارویی با محمّد مصدّق )مصدّقمحمّد علی فروغی )ذکاءالملک( در »سعیدي منتشر شده است: 
 .56-48 ، صص1385، بهار 61گنجینة اسناد، شمارة 
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الدوله بین ايران و انگلیس منعقد  معروف به قرارداد وثوق 1919اوت  9در آنجا )سوئیس( بود که قرارداد »
که در ايران  گرديد که باز تصمیم گرفتم در سوئیس اقامت کنم و به کار تجارت پردازم. مقدار قلیلی هم کاال

 869«کمیاب شده بود، خريده، به ايران فرستادم.
 

باعث بروز اعتراضات عظیم ملّی و موجب مخالفت شدید عموم  1919با توجـّه به اینکه قرارداد 
و مصدّق نیز علّت سفر به سوئیس را  870سیاستمداران و روشنفکران ایران در خارج از کشور شده بود

تحـّرکی دکتر  تفاوتی و بی ، دلیل این بی871عنوان کرده« در سط  جهانی 1919بمنظور مبارزه با قرارداد »
مصدّق براي سفر از کشور همسایة سوئیس به پاریس و عدم مالقات با فروغی و مشاورالممالک، دانسته 

پسر دائی متنفّذ و معروف دکتر مصدّق، فیروز  1919دانیم که یکی از سه عامل اصلی قرارداد  نیست، امّا می
 872فرمانفرما )فرزند ارشد عبدالحسین فرمانفرما( بود.

از این گذشته، نخستین اقدامات اساسی براي لغو تدریجی کاپیتوالسیون، از وزارت عدلیـّة فروغی )در 
. یک 873، انجام شد«اصول محاکمات»( با تدوین قوانین غیرشرعی 1913=1292و  1910=1290هاي  سال

با کاپیتوالسیون « کاپیطوالسیون و ایران»ق نیز ضمن انتشار جزوة ( مصد1914ّ=1293سال بعد )در سال 
شود.  تر می بینیم ]که[ روز به روز ضعیا اسالم در خطر است و می»مخالفت کرد. او با ابراز نگرانی از اینکه 

این  کردیم، حال و روز دُول اسالمی به داشتیم و به حقیقت اسالم عمل می اگر ما قواعد اسالم را محترم می
 تأکید کند.« عقل و شرع»تا به ضرورت اصالحاتی در حقوق اسالمی و تطابق آن با  874کوشید« شد طور نمی

فروغی در بارة مخاطرات و مشکالت تدوین قوانین عرفی )غیر اسالمی( براي ایجاد یک دادگستري مدرن 
 در آن زمان گفت:

ها تصادف  الحیل به کار بردیم، با مشکالت و دسیسه ائاتصـّور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت... لط»... 
جمله این که مقدّسین، یعنی مزدورهاي )آنان(، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال  کردیم... من

ها اول  ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله ها زدند و رساله و مخالفت آنها با شرع شریا حرف
اهلل  اعتراض و دلیلش بر کفري بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به بسم

العاده و با رعایت بسیار، اول قانونی که از  الرحمن الرحیم ]اشاره[ بشود... خالصه با مرارت و خون دل فوق
بر طبق آن، عدلیـّة ایران داراي محاکم صلح و محاکم استیناف و کمیسیون گذشت قانون تشکیالت عدلیـّه بود که 

دیوان تمییز و متفـّرعات آنها گردید و دوم قانونی که گذشت، قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیـّه آن را 
اول سال مرحوم مشیرالدّوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیـّت نیافته بود تا 

سال پیش، نوبت اولی که من وزیر عدلیـّه شدم آن قانون را به رسمیـّت رسانیدم و حکم به  25قمري یعنی  1330
 875«اجراي آن دادم.

                                                           
 .118 ـ مصدّق، خاطرات و تألّمات، ص 869
و تأثیرات آن نگاه کنید به کتاب درخشان دکتر قاسم غنی: ایران؛ برآمدن رضاخان...،  1919ـ دربارة قرارداد  870
 .80-39 صص
 156 تگو جلیل بزرگمهر، تقریرات محمّد مصدّق در زندان، صـ مصدّق، در گف 871
سالگی پدرش را از دست داد و عبدالحسین فرمانفرما قیمومیـّت و سرپرستی او  12ـ گفتنی است که مصدّق در  872

 را بر عهده گرفت. مصدّق مدّتی مسئول امور دفتري و اداري فرمانفرما بود.
 منجر به لغو کاپیتوالسیون اروپاییان در ایران گردید. 1306اردیبهشت  20ـ این اقدامات فروغی سرانجام در  873
 صفحات خصوصاً 77 تا 39 ـ نگاه کنید به: مصدّق و مسائل حقوق و سیاست، گردآوري ایرج افشار، صص 874
49-55. 
مه نا : سیاست1315ـ نگاه کنید به سخنرانی محمّد علی فروغی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 875
 .276 پور، ص الملک، به اهتمام ایرج افشار و هرمز همایون ذکاء
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*   * 

مصدّق و محمّد علی فروغی بعنوان دو شخصیـّت سیاسی متفاوت، داراي مشترکات فکري و سیاسی مهمّی 
ها  ن استقالل و حفظ تمامیـّت ارضی ایران بودند و از محدودیـّتنیز بودند: هم فروغی و هم مصدّق خواها

ترین اقدام سیاسی فروغی و مصدّق، درایت و  و ضعا نهادهاي مدنی گالیه داشتند، امّا شاید مهم
 نگري آنان در دو دورة بسیار حسّاس و بحرانی تاریخ معاصر ایران بود: آینده

هاي سیاسی ـ اجتماعی گسترده و امکان فروپاشی و تجزیة  گیفروغی با تبعید رضا شاه از ایران و آشفت
سفیر کبیر انگلستان، مبنی بر اعالم جهموري  876«سر ریدر بوالر»ایران، با اخالق و فضیلتی استبنائی، پیشنهاد 

 877در ایران را رد کرد.
انگیز، باعث  حیرتنشینی  نگري و ایراندوستی، ضمن انفعال و عقب با آینده 32روز مرداد  28مصدّق نیز در 

جلوگیري از جنگ داخلی و در نتیجه، موجب نجات ایران از سلطة حزب توده و اتّحاد جماهیر شوروي بر 
 ایران گردید.

*   * 
اي، ولی  ملّی و منطقههائی بودند در حوزة  السلطنه و دکتر محمّد مصدّق، شخصیـّت گفتنی است که قوام

 اتّفاقرياست شورای یابد. انتخاب فروغی به  ارتقاء می المللی بینشخصیـّت محمّد علی فروغی تا سطح 
شمسی، نشانة بارز شخصیـّت ممتاز وي در سطح جهانی  1308امروزي( در سال  متحد )سازمان ملل ملل

 بود. فروغی با این شعر سعدي، پیام فرهنگ ایران را در مجمع عمومی جامعة ملل خواند:
 بنی آدم اعضای يکديگرند

 رينش ز يك گوهرندکه در آف
 چو عضوی به درد آورد روزگار

 878دگر عضوها را نماند قرار
 

 

  السلطنه مصدّق و قوام -3

که نه تنها فرمان مشروطیت به خط زیباي او نوشته شده بلکه در جنبش  بودالسلطنه شخصیـّتی  قوام
برخالف هم  ،ساله 26-25 مصدّقِدر حالیکه  .879خواهان و مظفّرالدّین شاه بود مشروطیـّت، رابط مشروطه

                                                           

-876 Bullard, Sir Reader 
اي در برابر پیشنهاد مولوتـوف، وزیـر امـور خارجـة شـوروي، و نیـز        ـ مقایسه کنید با موضع محمد ساعد مراغه  877

بـا علـی میرفطـروس، چـاپ دوم،      اي با ریدر بوالر: خاطرات دکتر امیراصالن افشار، در گفتگـو  برخورد ساعد مراغه
 .150-148و  142صص
عقالنیــّت و  »ـ در بارة جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی محمّد علی فروغی، نگاه کنید به: جهان بیگلـو، رامـین،     878

؛ جهـان بیگلـو،   1380، آمریکـا، زمسـتان   1نامه، سال بیستم، شـمارة   ایران«: هاي محمّد علی فروغی مدرنیته در نوشته
 http:mirfetros.com/fa/?p=1350 ، در:«فروغی و بنیاد لیبرالیسم ایرانی»، رامین

؛ میالنی، عبـّاس، در گفتگو با مسعود 1384هاي نوین مدنی، تهران،  حقدار، علی محمّد، محمّد علی فروغی و ساخته
 سـایت  بـه  کنیـد  نگـاه  فروغـی  بـارة  در متنــّوعی  مقـاالت  مجموعه از آگاهی براي. 160-151 لقمان: پیشین، صص

 http,//qnthropology.ir/node/18023 «:وغیفر پروندة» فرهنگ، و شناسی انسان
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زاده، عارف قزوینی، محمّد  )مانند میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، دهخدا، سید حسن تقیشسن و ساالن
هرچندکه بعدهایکی ازنمایندگان اندیشة مشروطه  تقی بهار و دیگران( نقشی در انقالب مشروطیت نداشت
محمـّد علی « شوراي کبراي دولتی»، عضو یمدّت کوتاهخواهی گردید. او در هنگامة انقالب مشروطیّت 

در خانة میرزا یحیی خان سرخوش  و پس از به توپ بستن مجلس و کشتار آزادیخواهان، دبوشاه قاجار 
به قصد  و سپس، با کسب اجازه از محمـّد علی شاه، ،880منشی سفارت انگلیس( مخفی شدشاعرآزاده و)

و آزار شده بود.  تهدیدیا مصدّق از طرف آزادیخواهان دچار . در این دوران گوادامة تحصیل عازم اروپا شد
 .881گیر مصدّق بود در اروپا نیز گریبان ، حتّیسایة آنوشده  مصدّقموجب اختفاء تهدید و آزاري که 

نظام مشروطه بدون »السلطنه به تشکیل و گسترش حزب و نهادهاي سیاسی مدرن معتقد بود. به نظر او:  قوام
حزب او )حزب دموکرات ایران( ضمن احترام به روحانیـّت « 882ناي بدون سقا است.حزب منضبط، مبل ب

به جدائی دین از دولت )سیاست( باور داشت، در حالیکه مصدّق، با  -در مجموع  -هاي اسالمی و سنّت
خواست پیشواي همة اقشار و  اعتقادي به تحزّب و تشکیالت حزبی، ضمن همگامی با روحانیـّت، می بی

دادند.  اهلل کاشانی و طرفداران وي، هستة اساسی جنبش مصدّق را تشکیل می باشد، از این رو، آیتطبقات 
 به یک حزب منسجم براي ارتقاي آناو به مح  اینکه به قدرت رسید، جبهة ملّی را رها کرد و کوششی 

 .883سیاسی نکرد
م و ایران، مذهب و مدنیـّت سرگردان در برزخ سنّت و تجدّد، اسال -عموماً  -السلطنه، مصدّق  برخالف قوام
دکتر  فلسفة سیاسی «چشم اسفندیارِ» -در واقع -بود و این «ها مذهبی -ملّی »جبهة  -اساساً -بود. جبهة او 

 رفت. مصدّق بشمار می
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 350، ص 3-1براي نمونه نگاه کنید به: ملکزاده، مهدي، تاریخ انقالب مشروطیّت ایران، ج ـ 879
 12-11؛ بزرگمهر، تقریرات مصدّق درزندان، به کوشش ایرج افشار، صص 63مصدّق،خاطرات،ص ـ880
 ، همچنین نگاه کنید به: 66-65دّق، صص ـ مص881

Diba, Farhad: Dr Mohammad Mossadegh, A Political Biography, London, 1998, p. 12 
 1334آبان  11 -مهر  6ـ خواندنیها،  882
 414 ها، ص نامه خلیل، ملکی، ؛23-21صص ،1332تاریخچة جبهة ملّی، تهران،  احمد، ملکی، ـ نگاه کنید به:883
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 السلطنه قوام

منافع لویـّت در نزد مصدّق و اهمیـّت یا اووجاهت ملّی  ارجحیـّتِ ،وجه مشخصّة دیگر این دو شخصیـّت
هاي پرخطر و  میدان سوداي ننگ و نام ـ مردِ السلطنه ـ بی قوام ،السلطنه بود، هم از این رو در نزد قوام ملّی
 .884بود حادثه تیررسِدر 

شان بود:  توجـّهی آن دو در دو مرحلة حسّاس زندگی سیاسی امـّا وجه مشترك این دو شخصیـّت، بی
آنکه ضعا و ظرفیـّت نیروهایش را بسنجد، ضمن  ، بی31تیرماه  26در السلطنه، با روي کار آمدن  قوام

مردم و مخالفان سیاسی خویش را به دستگیري و  ،«بان را سیاستی دگر آمد کشتی»صدور اعالمیة معروف 
روزة قوام گردید. مصدّق  4تیر  و سقوط حکومت  30حبس و زندان تهدید کرد که این امر، موجب قیام 

تیر به حکومت رسید، سرمست از پشتیبانی و حمایت عظیم مردم، چنان بر توسن  30قیام  نیز که بدنبال
مذاکرات  یدن شدنبست کش ضمن بن،تازي و تهدید و ارعاب نمایندگان مجلس تاخت که یک سال بعد یکّه

ذشته، همه چیز را باخت. از این گ 32مرداد  28دن یاران نزدیکش، سرانجام در شمربوط به نفت و پراکنده 
هاي خود  اي از زمامداري خویش کوشیدند تا براي پیشبرد برنامه السلطنه و هم مصدّق در دوره هم قوام

، عمالً فراتر از قـّوة مقنّنه عمل کنند یاانحالل این نهاداساسیاز مجلس « العاده اختیارات فوق»ضمن گرفتن 
 باشند.« مبسوط الید»و در اقدامات خویش 

نظیر،  ( با هوشمندي و درایت بی1324) «فرقة دموکرات»وظهور آذربایجان ئلةغاالسلطنه در  قوام
و بعنوان نخست وزیري که اکبریت پارلمانی را در مجلس داشت پس فت استالین را فری مانندسیاستمداري 

از مذاکره با استالین در مسکو براي واگذاري امتیاز نفت شمال به شوروي و سپس امضاء توافقنامه با 

                                                           
884

حادثـه )زنـدگی سیاسـی     تیـررسِ  ،درالسـلطنه، نگـاه کنیـد بـه: شـوکت، حمیـد       اي تحقیقی تازه دربارة قوامبرـ  
 .1385السلطنه(، نشر اختران، تهران  قوام
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زاده، رئیس فراکسیون پارلمانی حزبش )حزب  شریعت احمد )سفیر شوروي در تهران(، به 885چیکاساد
دموکرات ایران( گفت:از نمایندگان مجلس بخواهید تا با توافقنامة بین او و سادچیکا، مخالفت کنند و 

حظات تاریخ ایران ترین ل السلطنه در یکی از خطرناك . قوام886اعتباري این توافقنامه شوند باعث ابطال و بی
ها، چنان روس انگیز در مذاکره با  ستایشوزیري را پذیرفته بود، او با خطر کردن و هوشیاري  مقام نخست

 .887بشمار آورد «آذربایجانمعماران برجستة نجات »یکی ازرا  توان او می مقام و منزلتی یافت که
 

 مظفّر بقائی دکتر مصدّق و -3

 888 شود! ، تبديل به حقیقت میيك دروغ اگر صد بار تکرار شود

المبل فرانسوي است و از این نظر  زندگی و سرنوشت سیاسی دکتر مظفّر بقائی مصداق روشن این ضرب
 شاید مصداق این شعر سعدي باشد:

 تو اي نیک بخت، این نه شکل من است
 889ولیکن قلم در کا دشمن است

نگاران و پژوهشگران تاریخ  جـّه برخی روزنامههاي اخیر زندگی سیاسی دکتر مظفّز بقائی مورد تو در سال
 .890از آخرین نمونة آن است« زندگینامة سیاسی دکتر مظفّر بقائی»معاصر قرار گرفته است، کتاب 

هاي سیاسی و خصوصی به یادگار مانده که  انگیزي از اسناد و نامه از دکتر مظفّر بقائی حجم عظیم و حیرت
طّالعات جمهوري اسالمی افتاده است و لذا، داشتن تصویر کاملی از بهنگام بازداشت وي، بدست وزارت ا

 ها است. چهرة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بقائی منوط به بررسی کارشناسانة این اسناد، مدارك و نامه
هاي دکتر بقائی، تا حدّي ترسیم زندگی سیاسی وي را تسهیل  در گذشته انتشار بخشی از مقاالت و سخنرانی

ا این وجود باید تأکید کرد که بیشتر مقاالت و تحقیقات موجود دربارة دکتر مظفّر بقائی زیر ، ب891کرده
                                                           
885

 - Sadtchicov 
 2005اوت 10روایت سناتورمحمدحسین موسوي درگفتگوبانگارنده،نیس،ـ 886
ظام مافی( نقش مهم حسـین عـالء را نیـز در پایـان گـرفتن      عالوه برنقش محمدرضاشاه،اخیراٌ،منصورة اتحادیّه)ن ـ887

اي  . بـراي نمونـه  1390، پـائیز 52اقتصادي، شـمارة   -غائلة آذربایجان نشان داده است. نگاه کنید به: اطالعات سیاسی
ـ  ازمواضع کمونیست اقص، هاي ایرانی دربارة غائلة آذربایجان نگاه کنید به: م.الا. جاوید )محمّدامینی؟(، دموکراسی ن

 38-35صص 
888 -Un mensonge répété cent fois, se transforme en vérité 

ـ سعدي، بوستان، باب اول، در عدل و تدبیر و راي 889  
هاي  ـ آبادیان، حسین، زندگینامة سیاسی دکتر مظفّر بقائی، با مقدمة عبداهلل شهبازي، مؤسّسه مطالعات و پژوهش 890

چند که حاوي برخی اسناد دست اول و ارزشمند است، امّا نوعی گرایش . این کتاب هر 1377سیاسی، تهران، 
از آنها و نیز چگونگی دستیابی به این اسناد و « استنتاج»ها و  سیاسی ـ ایدئولوژیک در شیوة ارائة این اسناد و نامه

سی همراه کرده و آنرا هاي سیا هاي دکتر بقائی در زندان جمهوري اسالمی، کار نویسنده را با شائبه خصوصاً بازجوئی
تنـّزل داده است. براي نقدي کارشناسانه بر این کتاب نگاه کنید به مقالة بابک بیات در: « کتاب حکومتی»تا حد یک 

، براي یک بحث کلّی نگاه کنید به مقالة مجید تفرشی:8-6، صص1377، بهمن 74-73ماهنامة جهان کتاب، شمارة   

http,//mtafreshi.persianblog.ir/post/31 
ـ براي نمونه نگاه کنید به: بقائی، چه کسی منحرف شد: دکتر مصدّق؟ یا دکتر بقائی؟، متن کامل مدافعات دکتر  891

؛ شناخت حقیقت: دکتر بقائی 1341(، چاپ نقش جهان، تهران، 1340بقائی در دادگاه تجدیدنظر نظامی )آذرماه 
 1358کرمانی در پیشگاه تاریخ، کرمان، 
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ایدئولوژیک آغشته است و از این رو،  -هاي سیاسی سیطرة تبلیغات دیرپاي حزب توده، هنوز به انگیزه
 سقوط کرده است.« سازي براي بقائی پرونده»به  -غالباً  -« پروندة بقائی»مطالعة 
 
تر مظفّر بقائی ابعاد مختلفی از زندگی سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی را تجربه کرده بود و از این نظر، در دک

میان رهبران سیاسی و روشنفکران زمان خویش، برجسته و ممتاز بود. نگارنده بدنبال یک بررسی جامع در 
ئی در جریان ملّی شدن صنعت نفت، نگاهی کوتاه به مبارزات سیاسی دکتر مظفّر بقا بااین باره نیست، بلکه 

کوشد تا ضمن ارائة طرحی کلّی از شخصیـّت و عقاید بقائی، به رابطه و دوستی نزدیک وي با صادق  می
هدایت و خصوصاً به نقش احتمالی حزب توده در ماجراي قتل سرتیپ افشارطوس ـ رئیس شهربانی دولت 

ر چرخة هولناك تبلیغات حزب توده و دیگران، د« ترور شخصیـّت بقائی»گیري  مصدّق ـ و روند شکل
 اي داشته باشد. اشاره
 

بسیاري از رمز و رازهاي این قتل را  - 892«اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل افشارطوس»هر چند کتاب 
رسد که پروندة قتل افشارطوس تا  به نظر می -ها و ابهامات این ماجرا  روشن ساخته، امّا بخاطر پیچیدگی

اي بر این ماجراي  ها مفتوح باشد، لذا، نگاهی تازه به اسناد و رویدادهاي آن دوران، شاید دریچة تازه سال
 پیچیده و اسرارآمیز بگشاید.

 
آنکه »براي آگاهی از مواضع سیاسی دکتر مظفّر بقائی در انقالب اسالمی باید به منابع دیگري مانند کتاب 

« نامه وصیـّت»نکات مهم اين . 893مراجعه کرد -یاسی بقائی است نامة س که در واقع وصیـّت -« گفت: نه!
 -، موضوعی که با مواضع رهبران جبهة ملّی نگری سیاسی بقائی در آغاز انقالب اسالمی بود بیانگر آينده

خصوصاً کریم سنجابی و داریوش فروهر ـ تضادّ آشکار داشت و چه بسا که مرگ دکتر بقائی را در زندان 
 .894ایم آورده زیررا در « نامه وصیـّت»ی رقم زده باشد. ما نکات مهم این جمهوري اسالم

                                                           
 1363محمّد: اسنادي پیرامون توطئة ربودن و قتل افشارطوس، انتشارات رسا، تهران،  ـ ترکمان، 892
هاي متعدّدي از این کتاب در  . چاپ1984نامة سیاسی دکتر مظفّر بقائی(، آمریکا،  ـ  آنکه گفت: نه! )وصیـّت 893

ستفادة نگارنده، کتابی است ایران و خارج از کشور منتشر شده که گاه آغشته به تغییر و تحریا است. نسخة مورد ا
آنرا به دکتر محمّد حسن سالمی اهداء کرده است. در همین جا از لطا ایشان که  -شخصاً  -که دکتر مظفّر بقائی 

 کنم. اند، سپاسگزاري می نسخة شخصی خود را در اختیارم گذاشته
کران ايران و خصوصاً حمايت عموم روشنفـ در شرایط سرکوب هولناك آغاز انقالب اسالمی و در اوج  894

( در محل حزب 1358ماه  ، دکتر بقائی ضمن دو سخنرانی )در آذر ـ دياهلل خمینی رهبران جبهة ملّی از آيت
 زحمتکشان ملّت ایران در تهران از جمله گفت:

هتان ]از پشت سال بار اين بُ 25هائی که خواهم گفت در جـّو فعلی مملکت، کفر است... ما  قسمتی از حرف»
جر زدن به نهضت ملّی[ را بر دوش خود کشیديم، حاال هم به محض اينکه دهن باز کنیم، دوباره آن بهتان خن

... اآلن خفقان به مراتب بدتر از زمان پهلوي است، در آن موقع، یک سازمان شود تری تجديد می بصورت وحشتناک
کشتند. اکنون عالوه بر همة آنها، یک  ادند و مید کردند، شکنجه می بردند، حبس می امنیـّت وجود داشت. افراد را می
شوند  به آن متوسّل می« العن شعور»برند که متأسّفانه حتّی بعضی از دوستان خودمان هم  حربة باالتري هم بکار می

کرد  . این حربة تکفیر از فجایع سازمان امنیـّت باالتر است. در آن موقع کسی که مبارزه میحربة تکفیر استو آن، 
اي، دشمن است. هر  جنگید، اآلن، دشمن معلوم نیست. هر کمیته گرفت و با دستگاه می ر برابر دستگاه قرار مید

من با رأی دادن به اين قانون اساسی اللهی، دشمن است. هر فالن و بهمانی، دشمن است. این است که  حزب
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فاصله گرفتن از دوران پرآشوب ملّی شدن صنعت نفت، فروپاشی دیوارهاي ایدئولوژیک و ضرورت رهائی 
« پروندة دکتر بقائی»توانند محمل اخالقی و حقوقی براي بازخوانی  ، می«روايت انحصاری تاريخ»از قید 
 به قول بقائی: باشد.
های طرفین دعوا را بشنوند، من يقین دارم بهتر  اگر جوانان اين مملکت در مقامی قرار بگیرند که بتوانند حرف»

 .895«از جوانان هر مملکت ديگری قضاوت خواهند کرد
 

 ها! ها و ديدگاه بقائی: دوره

 توان به سه دوره تقسیم کرد: زندگی دکتر مظفّر بقائی را می
 (،1330-1308تحصیل و تدریس در دانشگاه ) ـ دوران 1
 (،1331تیر  30ـ قیام  1329ـ دوران تالش براي ملّی کردن صنعت نفت ) 2
 1332مرداد  28تا  31تیر  30ـ از قیام  3

رشد و پرورش « شیخیـّه»خواه و معتقد به آئین  اي مشروطه شمسی در خانواده 1291مظفّر بقائی در سال 
و « بابیـّه»طلبانة  هاي اصالح این فرقه در برخورد با ادیان و عقاید دیگر خاستگاه آئین یافت. مدارا و تساهل

 و بستر پیدایش متفکّرانی مانند میرزا آقاخان کرمانی بود.« بهائیـّت»

پدر مظفّر بقائی، میرزا شهاب راوري کرمانی، از مبارزان جنبش مشروطیـّت بود که در ترویج و تبلیغ 
هاي ناحیة کرمان و از بنیانگذاران نخستین  الش فراوان کرد. او از رهبران اصلی دموکراتخواهی ت مشروطه

در کرمان بود که « مدرسة ملّی»و « فخریـّه»، «سعادت»، «شهاب»، «نصرت ملّی»هاي  مدارس نوین با نام
ورة چهارم بود. خود، ریاست برخی از آنها را بر عهده داشت. میرزا شهاب، نمایندة مجلس شوراي ملّی در د

را تأسیس کرد و مانند « حزب سوسیالیست»به همراه سلیمان میرزا اسکندري و دیگران،  1301او در سال 
و سپس از اعضاي دادگستري نوین ایران « رضا خان سردار سپه»بسیاري از روشنفکران آن زمان از حامیان 

                                                                                                                                                                                     

ن عمل ناروا مخالفت کردم زیرا سفارت هر ... قضیـّه اشغال سفارت آمریکا غلط بود. من با تأئید ایمخالف هستم
اي باشد، و این چیزي است که در تمام طول  آید... ولو اینکه محل آن اجاره کشور، سرزمین آن کشور به حساب می

من با روح اين قانون اساسی مخالف هستم، هر چند اسمش را جمهوری اسالمی تاریخ محترم بوده است... 
اند هیچ مطابقت  است... اسم جمهوری اسالمی با واقعیـّتی که ساخته و پرداختهمسمّ اند ولی اسمی بی گذاشته

اين، قانون اساسی جمهوری اسالمی نیست بلکه ... ندارد. در اين قانون ]اساسی[ بسیار چیزها مبتذل هستند
ومت اول کاری اين حکدهم...  ، رأي نمیقانون اساسی تئوکراسی است... من به اين قانون ]اساسی[ اعتقاد ندارم

اندازد. الاله االاهلل  عبارت محترمی است، عبارت  کند در قانون اساسی، شیر و خورشید را دور می که می
دهم و نخواهم داد... در  مقدّسی است ولی من هیچوقت روی پرچم ايران آنرا به شیر و خورشید ترجی  نمی

تبه در جلسة ماهیانة حزب ]زحمتکشان[ مخالفت بارة اين موضوع ]رفراندوم جمهوری اسالمی[ برای اولین مر
... براي من مخالفت با این قانون اساسی، موضوع خودم را بیان کردم و اجازه ندادم که حزب ما آنرا تأئید کند
بینم که اين مردم و شما هم همراه آنها،  دارم میاعتقاد است و به این جهت، بهر صورت ]با آن[، مخالا هستم... 

... و خواهید دید که اگر ورق برگشت یا این موج رويد به طرف يك ديکتاتوری فجیعی داريد میچهار اسبه 
يك انتقامی از نسل گردند. این نکته را فراموش نکنید. ثانیاً،  با موج برمی« اهلل اکبر گوها»برگشت، اوالً نصا این 

شود که آنرا  مذهبی و فساد حکمفرما میايمانی و ال آخوند بگیرند که آن سرش ناپیدا است، و بعد، يك دورة بی
 ... ای خواهد شد که ديگر حتّی اسم مذهب را نشود تلفّظ کرد بینم. دوره به روشنی می

 130ـ بقائی، چه کسی منحرف شد؟...، ص 895
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توسّط رضا « کشا حجاب»نانی بود که قبل از بود. مادر مظفّر بقائی از زنان پیشگام زمانش و از نخستین ز
 .896( اقدام به برداشتن حجاب کرده بود1314ماه  دي 17شاه )

هاي فرهنگی و مبارزاتی میرزا شهاب در رشد و قوام شخصیـّت پسرش تأثیر فراوان داشت. مظفّر  تالش
به همراه غالمحسین  1308، در تابستان سال «سن لوئی»بقائی پس از اتمام تحصیالت دبیرستانی در مدرسة 

صدیقی، عیسی سپهبدي، علی اکبر بینا، علی اصغر سروش و دیگران جزو گروه دوم دانشجویانی بود که از 
سن ». بقائی پس از گذراندن دانشسراي عالی 897طرف رضا شاه براي تحصیالت عالیه به فرانسه اعزام شد

شناسی مشغول شد. از فضاي فکري  و زیبائی(، در دانشگاه سوربن به تحصیل اخالق Saint Cloud« )کلو
بقائی در آن دوران اطاّلع چندانی در دست نیست ولی با توجـّه به تربیت خانوادگی و روحیـّة کنجکاو 

هاي روشنفکران پاریس، از جمله در بارة استعمار، ناسیونالیسم،  بقائی جوان، شاید وي تحت تأثیر بحث
قرار گرفته بود، آنچه مسلّم است اینکه بقائی در فرانسه آخرین  سوسیالیسم و ظهور فاشیسم در آلمان

هائی به پدرش، به تحقیر و توهین  اعتقادات خویش نسبت به اسالم و روحانیـّت را از دست داد و در نامه
 .898روحانیـّت شیعه پرداخته بود

. موضوع این رساله در 899شتنو« سکَوُیهاخالق ابن مِ»بقائی در دانشگاه سوربن رسالة دکترایش را در بارة 
« گرائی متین انسان»ترسیم هندسة فکري بقائی داراي اهمیـّت فراوان است چرا که مسکویه را 

(L’humaniste serein و منادي خردگرائی در قرن )مسکویه بطور فعّال 900اند میالدي دانسته 10هجري/ 4 .
سایر جانوران را در پیوند انسان با مسائل  در زندگی سیاسی زمانة خود درگیر بود و وجه تمییز انسان از

به « سرخوشانه»)سکوالریسم( و نگاهی « گرائی گیتی»دانست. مسکویه با  سیاسی ـ اجتماعی زمانش می
ها به  از آنجا که انسان»کند:  تأکید می« تهذیب االخالق»زندگی، ضمن احترام به ادیان و مذاهب، در کتاب 

ید یکدیگر را دوست داشته باشند، زیرا هر یک کمال خود را در دیگري کنند، با کمال یکدیگر یاري می
 .901«همه، عضو یک پیکرند»بیند و  می

 

                                                           
 60: آبادیان، ص1936مارس  7ـ نگاه کنید به نامة مظفّر بقائی به مادرش بتاریخ  896
زاده، دانشجویان ایرانی در اروپا، نشر سازمان اسناد و کتابخانة  دالحسین و الهام ملکـ نگاه کنید به: نوائی، عب 897

 192، ص1382ملّی، تهران، 
 55-54هاي بقائی به پدرش در: آبادیان، صص ـ نگاه کنید به نامه 898
ایران و بخاطر قطع رابطة دیپلماتیک  1317ـ از سرنوشت این رساله اطّالعی در دست نیست زیرا که در سال  899

فرانسه، بقائی مجبور به ترك فرانسه شد بی آنکه بتواند رسالة دکترایش را چاپ یا از آن دفاع نماید. نگاه کنید به: 
خاطرات دکتر مظفّر بقائی کرمانی، تاریخ شفاهی هاروارد، به همّت حبیب الجوردي، با مقدّمه و ویرایش محمود 

 42-39طلوعی، صص
گرائی در  بویه )انسان (: احیاي فرهنگی در عهد آلJoel Kraemerخشان جوئل کرمر )ـ نگاه کنید به تحقیق در 900

 308عصر رنسانس اسالمی(، ترجمة محمّد سعید حنائی کاشانی، صص
، سیـّد جواد «اخالق مدنی مسکویه رازي». در بارة اخالق مسکویه نگاه کنید به: 321و 293ـ کرمر، صص 901

نگاهی اجمالی در باب ابن »؛ اذکانی، پرویز: 93-75، صص1367، تهران، 2-1ة طباطبائی، تحقیقات اسالمی، شمار
 347-339، یادگارنامة فخرائی، بکوشش رضا رضازادة لنگرودي، صص«مسکویة رازي
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و نوعی سلوك « حزب زحمتکشان ملّت ایران»دلبستگی دکتر بقائی به زندگی محرومان جامعه، تأسیس 
 دکتر بقائی بود. اي از تأثیرات اخالق مسکویه در زندگی و عقاید اخالقی و شادخواري، شاید جلوه

به ایران بازگشت و پس از انجام دورة سربازي و تدریس در برخی مدارس، بعنوان  1317بقائی در سال 
( و 1320، امّا حملة نیروهاي متّفقین به ایران )902استاد علم اخالق در دانشگاه تهران به کار پرداخت

، بقائی را از عرصة دانشگاه به عرصة هاي سیاسی ـ اجتماعی بعد از سقوط رضا شاه ها و آشفتگی آشوب
هاي سیاسی کشاند. او سخنوري توانا بود که با کاریزماي سیاسی خود بسیاري را مفتون و مجذوب  فعالیـّت

 .903خویش ساخته بود

هائی مانند غالمحسین  )با حضور شخصیـّت« اتّحاد ملّی»هاي سیاسی خود را در حزب  بقائی فعالیتـّت
الدین نفیسی( آغاز کرد. او در  )به رهبري مشرف« کار»ئی و مهدي ملکزاده( و حزب مصاحب، محیط طباطبا

ضمن تدریس در دانشگاه تهران، مدّتی نیز در آموزشگاه ایرانشناسی به کار مشغول شد. در این  1324سال 
شد  تدریس می شناسی شناسی و زبان هاي باستانی، تاریخ، زبان و فرهنگ ایران باستان، باستان آموزشگاه، زبان

و از جمله استادان آن، استاد ابراهیم پورداوود، دکتر ماهیار نوائی، دکتر محمّد جواد مشکور و دکتر محمّد 
 .904معین بودند

در  -السلطنه به نمایندگی مجلس انتخاب شد، امّا  از طرف حزب دموکرات قوام 1326بقائی در سال 
 . 905السلطنه دل برید بزودي از قوام -ام و ائتالف با آن حزب اي در کابینة قو اعتراض به حضور وزیران توده

هاي شدیدي را براي خلع ید از  بقائی فعالیـّت 1329-1328هاي  گیري مبارزات ضدانگلیسی در سال با اوج
براي نخستین بار « ملّی کردن صنعت نفت»توان گفت که شعار  شرکت نفت انگلیس آغاز کرد. به جرأت می

ائی و سازمانی که او براي نظارت بر انتخابات مجلس شانزدهم تأسیس کرده بود، ابراز شد از طرف دکتر بق
. نخستین شمارة 906پیگیري و دنبال گردید شاهدو سپس به همّت خلیل ملکی و مظفّر بقائی در روزنامة 

دید. بقائی منتشر گر« ايم ما برای راستی و آزادی قیام کرده»با شعار  1328شهریور  29در  شاهدروزنامة 
جبهة »زاده، عبدالقدیر آزاد و دیگران، به تشکیل  در همین سال به همراه دکتر مصدّق، حسین مکّی، حائري

 1329، در اواخر پائیز شاهد، وي پس از حملة نیروهاي دولتی به چاپخانة روزنامة 907اقدام کرد« ملّی
 و مطبوعات تأسیس نمود.را با هدف پاسداري از آزادي اندیشه « سازمان نگهبانان آزادي»

 1330ماه  با انشعاب در حزب توده، خلیل ملکی و برخی از یاران او به همراه دکتر بقائی در اردیبهشت
را تشکیل دادند. این حزب از نظر تشکیالتی و تئوریک، بزرگترین و « زحمتکشان ملّت ایران حزب»

                                                           
19ـ بقائی، خاطرات، ص 902  
ـ گفتگوي نگارنده با دکتر صدرالدین الهی و احمد احرار 903  
72ـ آبادیان، ص 904  
هاي یک  ، مقایسه کنید با نظر عمیدي نوري: یادداشت365طرات در خاطرات، صفرد، رحیم، خا ـ زهتاب 905

 235و  111، صص2نگار، ج روزنامه
 490-489ـ نگاه کنید به: خاطرات سیاسی خلیل ملکی، صص 906
27ـ نگاه کنید به: ملکی، احمد، تاریخچة جبهة ملّی، ص  907  
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ه بود و از این رو، کینة سوزان رهبران حزب حزب سیاسی ایران در مقابله با حزب تود ترین یافته سازمان
  توده را برانگیخت. 

 

 
 زاده و دکتر مظفّر بقائی از راست به چپ: عبدالقدير آزاد، حسین مکّی، دکتر مصدّق، ابوالحسن حائری

رادیو »و نیز رادیو مسکو و   -ها  در تهران و شهرستان -روزنامه و نشریة وابسته به حزب توده  100حدود 
 ، زرّادخانة عظیم حزب توده علیه دکتر بقائی و خلیل ملکی بود.«ک ایرانپی

( و مبارزة Richard Seddon« )ریچارد سدان»کشا و انتشار اسناد مربوط به شرکت نفت انگلیس در خانة 
 هاي نفتی، چنان مقام و محبوبیـّتی براي بقائی فراهم ساخت که ناپذیر بقائی با دولت انگلیس و شرکت آشتی
 .908اهلل کاشانی قرین و همراه بود نام بقائی با نام دکتر مصدّق و آیت -غالباً  -

به همراه دکتر مصدّق براي شرکت در جلسة شوراي امنیـّت سازمان ملل به  1330مهرماه  14بقائی در 
ت براي شرکت در دادگاه الهه عازم هلند گردید. این محبوبیـّ 1331خرداد  7نیویورك رفت و سپس، در 

 دوم زمامداري مصدّق ادامه یافت. و آغاز دورّ 1331تیر  30ملّی تا قیام 
 

                                                           
177-176، صص1ـ در این باره نگاه کنید به: موحّد، ج 908  
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 : دکتر مصدّق و دکتر بقائی در راه سفر به آمريکا1330مهرماه 

جبهة متّحد »مبارزات ضدانگلیسی دکتر بقائی باعث شده بود تا حزب توده از او براي تشکیل 
. 910این دعوت با امتناع بقائی و دوستانش روبرو گردید ، اّما909دعوت کند« ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی

 کند: بقائی در بارة تالش رهبران حزب توده براي جلب و جذب وي یادآوري می
یک روز مرحوم سعید نفیسی دعوت کرد از صادق هدایت و من که عصر برویم منزلش چایی بخوریم. رفتیم و »... 

کیش یا بزرگ علوي بود یا کیانوري... از خانه سعید نفیسی که آمدیم سه چهار نفر دیگر هم بودند که یادم نیست ی
اي مشروبی بخوریم و صحبت کنیم و باالخره به این نتیجه رسیدیم که این  بیرون، سه نفري رفتیم توي یک کافه

 .911«دعوت آقاي سعید نفیسی مدخلی بوده که ما را بکشند به حزب توده...
اي براي جلب و  خویش، از تالش ناموفق پرویز داریوش و انور خامه بقائی در فراز دیگري از خاطرات
 .912کند جذب او به حزب توده یاد می

 حزب توده!« حمّام فینِ»قربانی 

در تاریخ معاصر ایران است که در هجوم تبلیغات « ترور شخصیـّت»دکتر مظفّر بقائی از نخستین قربانیان 
ی و عقاید وي از شفّافیت، اعتدال و انصاف الزم برخوردار حزب توده و دیگر مخالفان، هنوز نیز زندگ

همسان و  -خلیل ملکی  -نیست و از این نظر، سرنوشت بقائی با سرنوشت دوست و همراه گذشتة وي 
توسّ  دالّکان « حمّام فین حزب توده»دکتر بقائی نیز در جا نیست اگر بگوئیم که  باشد. پس بی همانند می

 .913استآن حزب، رگ زده شده 
 

                                                           
، به نقل 32، ص1359شهریور، انتشارات حزب توده، تهران،  12ـ نگاه کنید به: کیانوري، جلسة پرسش و پاسخ،  909

467-496، صص1از: برهان، ج  
1331مردادماه  4ـ نگاه کنید به: روزنامة شاهد،  910  
109-108 ـ بقائی، صص 911  
64-60ـ بقائی، صص 912  
، در همین کتاب.«تنهاخلیل ملکی؛ اندیشمند »ـ نگاه کنید به بخش:  913  
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ها و افتراها قرار  در معرض شدیدترین اتّهام« قربانی»، فرایند هولناکی است که «ترور شخصیـّت»منظور از 
پایه،  ، با اتّهامات بی«ترور شخصیـّت»گیرد امّا امکانی براي دفاع از خویش ندارد. در این رابطه، عامالن  می

کوشش « روابط غیراخالقی»هم کردن قربانی به سازي، فریب افکار عمومی و حتّی متّ جعل سند، شایعه
 گوید: کنند تا وي را از عرصة سیاست و اجتماع حذف نمایند. دکتر بقائی در این باره می می
های تبلیغاتی داخل و خارج کشور آنها،  ها با تمام قدرت خود بر ضد ما جنگ کردند... دستگاه ای ... توده»

حمله قرار دادند و حتّی بعضی اوقات هم که گوشة زندان بودم، از حمله بطور مداوم، من و دوستان مرا مورد 
 .914«به من خودداری نکردند. حمالت آنها هیچ حدّی نداشت...

ید از شرکت نفت انگلیس، از نقشة قتل خود توسّط حزب توده بهنگام  بقائی در جائی دیگر، پس از خلع
 گوید: و میکند  اش به شهر آبادان، یاد می ورود پیروزمندانه

آیند، مرا با اتومبیل  هنگامی که به مسافرت آبادان رفته بودم... قرار این بود وقتی که مردم به استقبال من می»... 
آید  شکاري روبازي وارد شهر بکنند. از این تشریفات، آنهم در آن روزهاي مبارزه، هر کس که باشد خوشش می

هاي کوچک و  بیه این رنجروورها ـ که دورش فلزي است و با پنجره]امّا[ آقاي ]حسین[ مکّی با یک اتومبیل ش
خیلی محفوظ بود ـ به استقبال آمده بود. با اصرار زیاد مرا به اتومبیل خود برد. از شما چه پنهان، یک خرده دلخور 

میان  خواهد مرا بصورت سردار فاتحی وارد شهر کند. روي پل بهمنشیر از شدم و پنداشتم که آقاي مکّی نمی
جمعیـّت، چند سنگ به طرف اتومبیل ما پرتاب شد. بعد قضیـّه کشا شد که بنا بوده وقتی که با اتومبیل روباز 

کردند، مرا از آنجا بلند  هائی که دور اتومبیل بودند و بشدّت  ابراز احساسات می اي رسیم، توده روي پل بهمنشیر می
ها بشود. آقاي مکّی در آخرین لحظات از نقشة این توطئه باخبر  کوسهکنند و بیندازند توي رودخانه و ضیافتی براي 

شد و آنرا بر هم زد. بعداً هم جریان را از آقاي سپهبد کمال ]رئیس کلّ شهربانی دولت مصدّق[ تحقیق کردم و او 
 .915«هم تأئید کرد

 

 نخستین اختالفات بقائی با دکتر مصدّق

 به روایت دکتر بقائی:
]از شرکت نفت انگلیس[ ما به اسرار زيادی واقف شديم و احساس کرديم که دارند نهضت  در جريان خلع يد»

توانیم جلوی  کنند و وقتی که يقین حاصل کرديم که نمی ]ملّی شدن صنعت نفت[ را از مسیر خود منحرف می
ه ديگر: نشینی، و را منحرف شدن نهضت را بگیريم، فق  دو راه در پیش داشتیم: يکی راه سکوت و حاشیه

گفتن حقیقت امر به مردم و بجان خريدن همه نوع فحش و فضیحت و اتّهام. من و دوستانم به ندای وجدان، 
 916«راه دوم را انتخاب کرديم. از آن روز، ديگر ما خائن شديم! رجـّاله شديم، چاقوکش شديم و قاتل شديم!

 

جدّي بقائی با دکتر مصدّق بود. بر  نخستین اختالف 1330در تیرماه « اسناد خانة سدان»ماجراي کشا 
اساس گزارش یکی از کارمندان ایرانی شرکت نفت انگلیس بنام امیرحسین پاکروان مبنی بر انتقال شبانة 
برخی اسناد و مدارك شرکت نفت انگلیس به خانة ریچارد سدان )نمایندة شرکت نفت انگلیس در تهران(، 

به ابتکار خود و بدون اطاّلع یا  -د از شرکت نفت در تهران بعنوان مسئول سازمان خلع ی -دکتر بقائی 
مشورت با دکتر مصدّق، محل اختفاي اسناد را در خانة سدان کشا و با همکاري نیروهاي شهربانی و 
خصوصاً سرلشکر زاهدي )وزیر کشور دولت مصدّق( خانة سدان را تصـّرف و اسناد را با کمک امیرحسین 

بندي و  برداري، ترجمه، طبقه ایرانی ادارة انتشارات و تبلیغات شرکت نفت، صورت پاکروان و سایر کارکنان
فتوکپی کردند و پس از این مراحل، دکتر مصدّق را در جریان امر قرار دادند  -با دستگاه قدیمی شهربانی

 زیرا بنا به دالیلی، نگران مخالفت دکتر مصدّق با تصـّرف خانة سدان بودند.
                                                           

300 ـ بقائی، چه کسی منحرف شد؟...، ص 914  
15-14 ـ بقائی، آنکه گفت: نه!، صص 915  
126 ـ بقائی، ص 916  
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نادي در بارة یکی از بستگان نزدیک مصدّق کشا و توسّط دکتر بقائی به مصدّق ارائه شد، پس از مدّتی، اس
ولی مصدّق پرونده را زیر پتوي خود گذاشت و نه تنها از هرگونه اقدامی علیه متّهم خودداري کرد، بلکه 

اي شرکت در ترین اطرافیان خود نگاه داشت تا جائی که در سفر به آمریکا بر همچنان وي را جزو محرم
مترجم »، معاون وزیر خارجة آمریکا، از وي به عنوان «مک گی»شوراي امنیـّت سازمان ملل و مذاکره با 

استفاده کرد. برخی اسناد خانة سدان در دادگاه الهه براي اثبات حقّانیـّت ایران و محکومیـّت دولت « امین
د توسّط دکتر بقائی به اسماعیل رائین سپرده شد . بخشی از این اسنا917انگلیس مورد استفاده قرار گرفته بود

  .918اند منتشر شده اسرار خانة سدانکه در کتاب 

بست مذاکرات نفت و رد پیشنهاد مناسب بانک جهانی، در میان رهبران جبهة ملّی تردیدهائی در بارة  با بن
کتر بقائی و خلیل ملکی پدید آمد و از جمله د« مسئلة نفت»هاي دکتر مصدّق نسبت به حلّ  درستی سیاست

بینی را به داشتن روش انقالبی و  نسبت به آن ابراز تردید و انتقاد نمودند. بقائی ـ مانند خلیل ملکی ـ واقع
 داد و معتقد بود: قاطع ترجیح می

بینی را با سازشکاري و ماجراجویی، و یا آنارشیست بودن را با داشتن روحیـّة انقالبی اشتباه  ها واقع بعضی»
دنده و بدون انعطاف باشد. این  کنند... شخص اجتماعی و انقالبی کسی نیست که در تمام موارد، خشن و یک می

باشد. شخص انقالبی و یا روش انقالبی در موردي، جدّاً قاطع و خشن، و در  خاصیـّت، عالمت ماجراجوئی می
نیروهاي مساعد و مخالا را بسنجد و نتیجة بین باشد.  مورد الزم، مالیم و آرام است ولی در هر حال باید واقع

 .919«عملی اقدامات خود را در نظر بگیرد
 

ایم ـ در عین حال، تیري بود بر پیکر  و بازگشت مصدّق به حکومت ـ چنانکه گفته 1331تیر  30قیام 
نهضت ملّی شدن صنعت نفت. محاصرة اقتصادي ایران و ناکامی دولت مصدّق در حل مسئلة نفت، ایجاد 

تیر  30کاري دولت مصدّق در تعقیب و محاکمة عامالن کشتار  هاي اجتماعی و کم ها و آشفتگی وبآش
هاي این حزب  هاي روزافزون حزب توده و تسامح دکتر مصدّق با فعالیـّت نمائی و نیز قدرت 1331

سترده ساخت. را دچار پراکندگی و اختالفات گ« جبهة ملّی»هاي  ها و همبستگی غیرقانونی، بتدریج، همدلی
السلطنه ـ متأسّفانه راه تفاهم با  از جمله در بارة محاکمه و مجازات قوام -مواضع تند و گاه افراطی بقائی 

. از این گذشته، با توجـّه به مبارزات بقائی در ملّی کردن صنعت نفت و 920بست دولت مصدّق را فرومی
شاید بقائی امیدوار بود که در دومین کابینة تیر،  30نقش وي در بازگرداندن مصدّق به حکومت در قیام 

دولت مصدّق مورد توجـّه یا مشورت بیشتري قرار گیرد، امّا ترکیب کابینة دوم و عملکردهاي مصدّق، بقائی 
و بسیاري دیگر از رهبران جبهة ملّی را مأیوس و سرخورده ساخت. حضور افرادي تندرو و یا متمایل به 
                                                           

المللی الهه و در شوراي امنیـّت به این  ترین خدمت را در دادگاه بین اسنادي که بزرگ»ـ به روایت دکتر بقائی:  917
ایران شناخته شد، بوسیلة سازمان ما و بوسیلة دوستان فداکار من به ترین دلیل تبرئة ملّت  مملکت نمود و بزرگ

ها کردند و با شرح و تفسیر آن، به مقامات رسیدند،  برداري دست آمده است ولی کسانی که از همان اسناد بهره
 126بقائی، ص«. ها ما را خائن و رجـّاله و چاقوکش معـّرفی کردند همان
 1357ماعیل، اسناد خانة سدان، تهران، امیرکبیر، ـ نگاه کنید به: رائین، اس 918
سال  5. 1330اسفند  13و  10هاي  . همچنین: روزنامة شاهد، شماره1330اسفندماه  7ـ روزنامة شاهد، شمارة  919
ها و  شکست دکتر مصدّق: ضعا»به همین باور بقائی رسید. نگاه کنید به بخش  -دقیقاً  -خلیل ملکی نیز بعد
 مین کتاب.در ه« ها زمینه
 1331آذرماه  4ـ براي نمونه نگاه کنید به: سخنرانی بقائی، مشروح مذاکرات مجلس،  920
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زاده، مهندس  مانند مهندس احمد زیرك« حزب ایران»ی و برخی اعضاي حزب توده )مانند حسین فاطم
احمد رضوي و مهندس غالمعلی فریور( یأس و سرخوردگی بقائی را به عصیان و اعتراض مبدّل کرد زیرا 

با حزب توده و سران فرقة آذربایجان ائتالف کرده و  1325در سال « حزب ایران» -ایم  چنانکه گفته -
)اجتماعیون( را نیز در « حزب جنگل»و « حزب سوسیالیست»، «زب دموکرات کردستانح»برخی مواضع 

 . 921نشریـّات خود منعکس نموده بود

دانست، موضوعی که باعث  بقائی در این دوران، مبارزه با حزب توده را امري استراتژیک و اساسی می
و انتشار روزنامة  -ب از حزب توده پس از انشعا -آشنائی و همکاري خلیل ملکی با بقائی توسّط آل احمد 

 .922شده بود 1330بدست بقائی و ملکی در اردیبهشت « حزب زحمتکشان ملّت ایران»و تشکیل « شاهد»

بعنوان هوادار دکتر مصدّق باقی ماند  1331ها، بقائی تا اواخر سال  با وجود همة اختالفات و کدورت
در حالیکه ورقة رأي اعتماد خود و علی  -دکتر بقائی بطوریکه بهنگام کسب رأي اعتماد مصدّق از مجلس، 

 گفت: -داد  زهري را به نمایندگان مجلس نشان می
دهیم. اين  ايم و باز هم رأی می ام، ما همه به شخص آقای مصدّق رأی اعتماد داده ام و نوشته همانطور که گفته»

به اين « اليحة اختیارات»صدّق، ولی با دو ورقة سفید بنده و آقای زهری است رأی اعتماد به آقای دکتر م
 .923«صورتی که مطرح شده است، مخالف هستیم

 

 دکتر بقائی و صادق هدايت

آمیز بقائی در رابطه با حزب توده با منش روشنفکرانة وي در پیوند با دوستانی  اقدامات تند و گاه اغراق
شود که نویسندة  م و برجسته میمانند صادق هدایت چه مطابقت و پیوندي داشت؟ این پرسش زمانی مه

سی و چند سال آشنائی نزدیک و معاشرت مداوم با »صدیق و شریفی مانند علی اکبر سعیدي سیرجانی با 
 گوید: ، ضمن اشاره به فضیلت اخالقی وي می«دکتر بقائی

ا هم گران نفرت داشت تا آنجا که موضوع درس اخالقش ]در دانشگاه[ ر بقائی با همة وجودش از شکنجه»
 .924«منحصر به تاريخچة شکنجه کرده بود

« به توصیة استاد اخالق خویش، دکتر مظفّر بقائی کرمانی»نیز که آنرا « ها افسانه»سعیدي سیرجانی در مقدمة 
 کند: دکتر بقائی تأکید می سروده بود، بار دیگر ضمن ستایش از

دهد  را می ای يك بار، به من اين حق کم هفته تدس با آشنائی چهل ساله و قريب سی سال دوستی مداوم و مصاحبتّ»
 .925«ترين رجال سیاسی روزگارمان بدانم که او ]دکتر مظفّر بقائی[ را از اخالقی

 

                                                           
؛ حجـّتی، ابوالمجد )عضو حزب ایران(، جنبش ملّی و 496-495و  103-93زاده، صص ـ نگاه کنید به: زیرك 921

. مقایسه کنید با نظر 358-356فرد، صص  ؛ زهتاب236-225، صص 1382دولت مردم، انتشارات دستان، تهران، 
نژاد، حزب  . در بارة حزب ایران و مواضع آن، نگاه کنید به: کوهستانی177و  167-166دکتر بقائی، پیشین، صص 

 1379(، تهران، 1332-1323ها ) اي از اسناد و بیانیه ایران؛ مجموعه
 369-363، صص 2ـ نگاه کنید به: آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج 922
 1331دي ماه  29مشروح مذاکرات مجلس،  ـ 923
 300-295، صص 1371، آمریکا، پائیز 31آورد، شمارة  ـ فصلنامة ره 924
  12، ص1992ها، انتشارات مزدا، آمریکا،  ـ سعیدي سیرجانی، علی اکبر، افسانه 925
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 سعیدی سیرجانی

 -گاه  -هاي صادق هدایت بود که بقائی نیز «پاتوق»در آن زمان، کافه فردوس )در خیابان استانبول( یکی از 
نشینی و بازتاب زندگی شهري در ادبیـّات داستانی آن دوران، نشانة  اج کافه. رو926یافت حضور می  در آن

تردید، هدایت یکی از نمایندگان و پیشگامان این نوع  تجدّد و پیدایش طبقة نوینی در جامعه بود و بی
 . دکتر927وران آن عصر بود ها محل تجمّع شاعران و پیشه خانه ادبیـّات بود همچنانکه در عصر صفوي قهوه

 گوید: مظفّر بقائی در این باره می
آشنا شدیم، به وسیله یکی از دوستانم مرحوم علی اصغر  22با مرحوم صادق هدایت ما تقریباً در حدود سال »

نشست، آنجا،  آمد کافه فردوس می سروش که مترجم بود... برنامة مرحوم هدایت هم این بود که بعد از ظهرها می
رفت. واالّ به  کرد و می اي داشت که خداحافظی می افتاد. اگر برنامه عد، از آنجا راه میآمدند دورش و ب دوستانش می

رفتم در این  ها و اینها... من هم هر وقت که فرصتی داشتم می فروشی ها و سرکشی به مشروب قدم زدن توي خیابان
 .928«کردم... ها شرکت می برنامه

دانی در دست نیست، امّا با توجـّه به وسواس شدید هدایت از کم و کیا دوستی هدایت با بقائی اطاّلع چن
رسد که صداقت، صمیمیـّت و ایبار دکتر بقائی باعث  به نظر می« ها رجـّاله»ها و پرهیز او از  در دوستی

 دلبستگی و دوستی هدایت با وي بود.

و نیز مدّعیان  929«فروش حیا، پررو، گدامنش و معلومات های بی آدم»از جمله « ها رجـّاله»در نظر هدایت، 
هاي ادبی بودند که با وقاحتی استبنائی در  گران پرمدّعا، جاسوسان و زدوبندچی ، مغالطه«سرزمین جاوید»

                                                           
تان هدایت در: ( نگاه کنید به مقالة یکی از دوس1329-1320هاي صادق هدایت )از شهریور  ـ در بارة پاتوق 926

 173-159، صص 1377صادق هدایت در بوتة نقد و نظر، دانائی برومند، مریم ]به کوشش[، نشر بوم، تهران، 
ها، نگاه کنید به:  وران در آن ها در عصر صفوي و حضور شاعران و پیشه خانه ـ براي آگاهی از نقش قهوه 927

 157-98میرفطروس، علی، تاریخ در ادبیـّات، چاپ دوم، صص 
 174ـ بقائی، خاطرات، ص  928
 99ـ بوف کور، چاپ چهارم، ص  929
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کرد. از این  یاد می« های فرهنگی فضله»کردند و هدایت از آنان بعنوان  می« افاضة فی »هاي وطنی  رسانه
فرقة »ایران و مخالفت هدایت و بقائی با حزب توده و  گذشته، ایراندوستی، اعتقاد به تمامیـّت ارضی

 .930دالیل دیگر دوستی هدایت با بقائی بود« وري دموکرات پیشه

، احسان طبري با نوشتن «رفقا»گفتنی است که پس از غائلة آذربایجان و اعتراض و انزواي هدایت از 
 .931، موجب خشم هدایت گردیده بود«روشنفکر مأيوس»اي بنام  مقاله

بقائی در کنار تدریس در دانشگاه تهران، مدّتی نیز در آموزشگاه ایرانشناسی  1324طوریکه گفتیم: در سال ب
هاي باستانی، تاریخ و زبان و فرهنگ ایران باستان، باستانشناسی  به کار مشغول شد. در این آموزشگاه، زبان

پورداوود، دکتر ماهیار نوائی، دکتر محمّد شد و از جمله استادان آن، استاد ابراهیم  و زبانشناسی تدریس می
جواد مشکور و دکتر محمّد معین بودند. صادق هدایت نیز در آن دوران به فرهنگ ایران باستان عشق 

. بنابراین، عالقه به فرهنگ ایران 932ورزید و به آموختن زبان و ترجمة برخی متون پهلوي مشغول بود می
شان  کرد و باعث غنائی دوستی یت و بقائی را به هم وصل میباستان حلقة مشترك دیگري بود که هدا

آن  شد. از این گذشته، وجود نوعی ناسیونالیسم ستیزنده و مهاجم در هدایت و بقائی بر دوستی و رابطة می
ها بود ولی  و متوجـّة انگلیسی سیاسیدو تأثیر داشت با این تأکید که ناسیونالیسم مهاجم بقائی، بیشتر، 

 بود و رنگی ضداسالمی و ضدعربی داشت. فرهنگیسم هدایت ـ اساساً ـ ناسیونالی

آمیز نیست اگر بگوئیم که صادق هدایت از شیفتگان  با چنان مشترکات اخالقی، فکري و فرهنگی، اغراق
هدایت براي حضور »هاي آتشینش در مجلس شوراي ملّی:  دکتر بقائی بود بطوریکه براي شنیدن سخنرانی

گرفت. یکی ـ دو بار هم که بقائی در مجلس بست نشسته بود،  ان از او ]بقائی[ بلیط میدر لژ تماشاچی
 .933«]هدایت[ به دیدار او رفت و برایش شیرینی و گل برد

شان در شهر الهه  به دکتر مصدّق با یادآوري گفتگوي خصوصی 1332اردیبهشت  3بقائی در نامة سرگشادة 
 نویسد: )هلند( می

ز نویسندگان و ادباي معاصر بود و سخن قهراً به مرحوم صادق هدایت کشید... راجع به نبوغ آن روز صحبت ما ا»
ادبی و آثار او توضیحاتی دادم و در آن زمینه خوب بخاطر دارم که به جنابعالی عرض کردم در طول مبارزاتی که 

                                                           
و « ها اي راجع به توده»( به شهید نورائی از نامة مفصّل خود 1325شهریور  11) 1947سپتامبر  2ـ هدایت در نامة  930
 27ر نامة کند. د یاد می« الشعاع گذاشته ها را تحت اي خیانت توده»وري[ که  ها ]حزب پیشه کاري دموکرات کبافت»

 کند: ( در نامه به فریدون تولّلی نیز هدایت خشم خود از غائلة آذربایجان را چنین ابراز می1947) 1325بهمن ماه 
کنند  مالی می ها خودشان را گُه اي مطالب بسیار مفصّل و عجیب است، ولی خیانت دو ـ سه جانبه بود و حاال توده»

و  235هاي صادق هدایت، گردآورنده محمد بهارلو، صص  کنید به: نامهنگاه «. براي اینکه اصل مطلب را بپوشند
367 
؛ 107-106، صص 2004ـ نگاه کنید به: فرزانه، م، فرزانه، صادق هدایت در تار عنکبوت، نشر فروغ، آلمان، 931

 63-62، ص 1988، پاریس، 1فرزانه، آشنائی با صادق هدایت، ج
این «. گمان شکن»گزارش « یادگار جاماسب»امة اردشیر بابکان، ، کارن«گجسته ابالیش»ـ از جمله: ترجمة 932

، 1324، خردادماه 6ها مورد توجـّة استاد ابراهیم پورداوود قرار گرفته بودند. نگاه کنید به: مجلّة سخن، شمارة  ترجمه
 419ص 
، 1376جر، چاپ دوم، ـ کاتوزیان، محمّد علی همایون، صادق هدایت از افسانه تا واقعیـّت، ترجمة فیروزة مها 933
 84؛ خاطرات خلیل ملکی، مقدّمة کاتوزیان، ص 220ص 
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ام، ولی از نظر شخصی و  نائل شده ام و در اثر توجـّة مردم به افتخارات زیادي هاي بزرگی گرفته ام، پاداش کرده
ترين افتخاری که نصیب من شد، اين بود که در هنگام استیضاح من از دولت ساعد،  بزرگاحساس خصوصی، 

مرحوم صادق هدايت، سه دفعه برای شنیدن استیضاح من در جلسة مجلس حاضر شد. معنی اين جمله را 
 .934«ت را داشتندکنند که افتخار شناسائی مرحوم هداي کسانی درک می

 

 گوید: ها می بقائی در بارة این دوستی
آمدند منزل ما، یک عدّه همراه مرحوم صادق هدایت. با او خیلی دوست  هاي جمعه یک عده از دوستانم می صبح»... 

 .935«شده بودیم...
 

 کند: ( تأکید می1326دکتر ناتل خانلري در یادآوري آخرین شب اقامت خویش در تهران به سوي پاریس )
حتّی شب خداحافظی من، هدایت در مهمانی منزل دکتر بقائی حضور داشت... هدایت با دکتر بقائی دوستی »... 
 .936«کرد در حالیکه جناح و جبهة بقائی با دوستان سابق او تفاوت زیاد داشت می

له با صادق سا 12با همة آشنائی و دوستی »نگار معروف نیز که بقول خودش:  جهانگیر تفضّلی، روزنامه
معاشرینی که بیش از »و « دوستان خیلی نزدیک»در ذکر « ]هدایت[ در صا چند نفر دوستان نزدیک او نبود

 .937کند ، از دکتر بقائی نیز یاد می«همه با صادق ]هدایت[ الفت داشتند

ئی دن صنعت نفت بود و دکتر بقاشهاي پرشور سیاسی در ایران و طلیعة ملّی  سال 1329-1327هاي  سال
رفت. مسئلة نفت،  هاي ملّی بشمار می هاي نادر و طراز اول مجلس براي طرح خواست ها از چهره در آن سال
، گسترش نفوذ حزب توده و تدارك مجلس مؤسّسان براي تغییر قانون اساسی 1327بهمن  15ترور شاه در 

اي در  ح دولت ساعد مراغهمشروطیـّت از جمله رویدادهاي مهم سیاسی آن دوران بود. بقائی ضمن استیضا
اي به شاه نسبت به تغییر قانون  ، در نامة سرگشاده«گلشائیان -گس »و مخالفت با قرارداد نفتی  1328سال 
چاپلوسی که  نسبت به اطرافیان متملّق و مغرضّ»انتقاد کرده و به شاه هشدار داده بود تا  -شدیداً  -اساسی 

ور او را فاصله انداخته بودند، و اکنون همان اشخاص بداندیش دُ پدرش را احاطه کرده و میان او و مردم
را مغایر قانون اساسی  -بقائی، تصمیم شاه ـ مبنی بر تشکیل مجلس مؤسّسان «. اند، هوشیار باشد احاطه کرده

« تکوین یک دیکتاتوري»خواند و نسبت به « غیرمسئول بودن مقام سلطنت»مشروطیـّت و در تناق  با 
زاده و  هاي آتشین بقائی، حائري اي: استیضاحی که با سخنرانی . به روایت ساعد مراغه938ه بودهشدار داد

روز در مجلس مورد بحث و گفتگو و  20تنظیم شده بود، قریب « گلشائیان -گس»مکّی علیه قرارداد 
 .939مجادله قرار گرفت

                                                           
 1332اردیبهشت  5ـ نگاه کنید به: روزنامة شاهد،  934

آمیز پژمان بختیاري خطاب به وي  به احمد احرار از نامة صادق هدایت و شعر ستایش 1984آوریل  5بقائی در نامة 
با سپاس فراوان از دوست بزرگوارم احمد «. ر باعث افتخار من استاين نامه و شع»یاد کرده و تأکید نموده که 

 اند. احرار که این نامه را در اختیارم گذاشته
 60ـ بقائی، ص 935
ـ الهی، صدرالدین، نقد بی غش )مجموعة گفتگوهاي دکتر پرویز ناتل خانلري با صدرالدین الهی، کالیفرنیا  936

 96(، ص 2007) 1385)آمریکا(، زمستان 
 367هاي صادق هدایت، ص  نامهـ  937
، مکّی، استیضاح، انتشارات 1328اردیبهشت  17فروردین تا  23ـ نگاه کنید به: مشروح مذاکرات مجلس،  938

 1357امیرکبیر، تهران، 
 25-24اي، صص  ـ خاطرات سیاسی ساعد مراغه 939
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 صادق هدايت با مظفّر بقائی

بقائی و مکّی، عمر مجلس پانزدهم به سرآمد و الیحة پیشنهادي هاي چهار روزة  در هر حال، با سخنرانی
 ، نتوانست از تصویب مجلس بگذرد.«گلشائیان -گس »

 گوید: مصطفی فرزانه ـ یکی از دوستان نزدیک هدایت ـ می
 .940«هائی داشته است هدايت در تدوين اليحة استیضاح با بقائی همکاری»

، 1327بهمن  15که پس از سوءقصد به محمّد رضا شاه در  کند فرزانه از قول سیروس ذکاء تأکید می
 .941سخنرانی دکتر بقائی در مجلس را صادق هدایت نوشته بود

دهد که ـ برخالف باورهاي رایج ـ هدایت در آن زمان نسبت به مسائل  نشان می« هائی همکاري»چنین 
کرد. هدایت در  یط سیاسی تالش میسیاسی جامعه، حسّاس بود و به قدر توان خود براي تغییر و بهبود شرا

 نویسد: به شهید نورائی می 1328فروردین  27اشاره به همین موضوع سیاسی در نامة 
يك هفته است که استیضاح دکتر بقائی شروع شده است ولیکن هنوز تمام نشده. خیلی سخت دولت ]ساعد[ »

 .942«مطالب قابل توجـّهی مورد بحث قرار گرفته را به باد انتقاد گرفته. خدا آخر و عاقبتش را به خیر بگذراند!
 

 کند: یادآوري می 1328اردیبهشت  11در ادامة استیضاح دولت ساعد توسّط بقائی، هدایت در نامة 
 .943«نتوانست استفاده کند 109... استیضاح دکتر بقائی ناتمام ماند و بعد هم به عنوان اعتراض حتّی از مادة »

تأثیر نبود چرا که  نیز نقش صادق هدایت بی« اسناد خانة سدان»اي کشا رسد که در ماجر به نظر می
امیرحسین پاکروان ـ کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس و عامل کشا آن اسناد ـ از دوستان نزدیک 

                                                           
انداز، پاریس،  پاکدامن، نشر چشمـ هدایت؛ هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورائی، با مقدّمه و توضیحات ناصر  940
 239، ص 1379
 199ـ فرزانه، آشنائی با صادق هدایت، ص  941
 171ـ هشتاد و دو نامه، ص  942
 172ـ همان، ص  943
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و در حضور وي، موضوع اسناد خانة سدان را با  پس از مشورت با صادق هدايتهدایت بود. پاکروان 
 .944کرده بود مظفّر بقائی مطرح

 
 نویسد: می 1328آبان  7هدایت در نامة 

مان از سر و صدای انتخابات فارغ شده، حاال مشغول خواندن آراء هستند. دکتر  ... چند روز است که گوش»
دهد و تا حاال که مقدار کمی آراء خوانده شده، دومین وکیل تهران است. تا  بقائی فعالیـّت شديدی نشان می

 945«بعد چه بشود!
 

اش با  هایش به دوست نزدیک خود ـ حسن شهید نورائی ـ از روابط صمیمانه هدایت در بسیاري از نامه
 نویسد: می 1326دکتر بقائی یاد کرده است، از جمله در اواخر سال 

 .946«چند روز پیش دکتر بقائی را ديدم و شب را با هم گذرانديم»
 

 نویسد: می 1327خرداد  1در نامة 
 .947«بینم بقائی بودم، گفت کاغذی از شما داشته است. خانلری را هم گاه گداری می ديشب با دکتر»
 

 نویسد: می 1327خرداد  20هدایت در نامة 
... امّا مطلبی که ممکن است به دردتان بخورد اينکه دکتر بقائی گفت در مجلس مشغول گذراندن قانونی است »

 .948«شودها از حق گمرکی معاف ب که از اين به بعد، کتاب
 

 نویسد: خطاب به شهید نورائی می 1327مرداد  14در نامة 
ديشب که کاغذها رسید، دکتر بقائی هم اينجا بود. خیلی عرض سالم رسانید. بعد هم رفتیم شمیران هواخوری »

 .949«کرديم
 

 نویسد: می 1327شهریور  13هدایت در نامة 
 .950«روم... امروز به سراغ بقائی می»

 نویسد: به شهید نورائی می 27 آذر 8او در نامة 
ديشب خانلری در خانة دکتر بقائی خداحافظی کرد و قرار است امروز صب  با هواپیمای سوئدی ]به پاريس[ »

 .951«حرکت کند
 

 نویسد: می 1327دي  29در نامة 
به ... دکتر بقائی قصد مسافرت اصفهان را داشت، ديشب تصمیم گرفت که مرا هم با خودش ببرد و شبانه »

خانة او رفتیم. صب  خیلی زود به فرودگاه نزول اجالل کرديم و با تمام زد و بندهائی که کرد، باالخره موفق به 

                                                           
 120ـ نگاه کنید به: آبادیان، ص  944
 186ـ هشتاد و دو نامه، ص  945
 213ـ همان، ص  946
 137ـ همان، ص  947
 133ـ همان، ص  948
 144ـ همان، ص  949
 151ان، ص ـ هم 950
 160ـ همان، ص  951
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گرفتن بلی  رسمی نشد. مقداری سبیل چرب کرد و به زور چند وکیل و وزير، پول بلی  را پرداخت، امّا چیزی 
 .952«ت خجالت، ما را از هواپیما پائین آوردند و همینکه مضحك شد، من از پلّة هواپیما هم باال رفتم و با نهاي

 

 شود: اي از پاریس به بقائی ضمن اعالم خبر خودکشی هدایت یادآور می دکتر احمد فردید نیز در نامه
شد... آنچه را که  سرکار می هدايت نسبت به جنابعالی اعتقاد خاصّی داشت و میان ما، مکـّرر ذکر خیرّ»

 953«ستود، يك نحو ـ به تعبیر خودش ـ حالت میستیك ]عرفانی[ شما بود... می مخصوصاً در شخص سرکار
 

و تبعید و انزواي سیاسی وي نیز ادامه داشت  32مرداد  28عالقة دکتر بقائی به فرهنگ و ادبیـّات بعد از 
بطوریکه تشکیل جلسات فرهنگی و دعوت از شاعران، نویسندگان و هنرمندان معروف ـ مانند سعید 

الدین شفا، محمّد حسین شهریار، نادر نادرپور، سیمین بهبهانی، فروغ فـّرخزاد و مرضیـّه ـ از  ی، شجاعنفیس
. با وجود عدم عالقه و 954یافت بامداد ادامه می 3هاي دکتر بقائی بود، جلساتی که ـ گاه ـ تا ساعت  فعالیـّت

 .955کرد ارادت دکتر بقائی به احمد فردید، او نیز در این جلسات شرکت می

« خواص»کوشید تا سیاست را از محافل  نگار و روشنفکر مدرن، می دکتر مظفّر بقائی به عنوان یک روزنامه
هاي شهر  ها و خیابان به عرصة بازار و جامعه بکشاند، و از این رو، یکی از کارهاي او، ایستادن در میدان

سنده و فیلسوف معروف فرانسوي ـ ژان پل نوی -ها بعد  سال -بود، کاري که شاهد تهران و فروش روزنامة 
 .956هاي پاریس انجام داد در خیابان« لیبراسیون»با فروش  -سارتر 

هاي مشترك شخصیـّت بقائی و هدایت، طنزگوئی آمیخته به هجو و هزل بود که به کالم  یکی دیگر از جنبه
جبهة ملّی با حضور افراد  بخشید، مبالً، پس از مخالفت بقائی و برخی احزاب اي خاص می آن دو جلوه

تیر و سپس برگزاري آن مراسم در میدان فوزیه، بقائی در  30حزب توده در مراسم بزرگداشت شهداي 
وری  ... شايد میدان فوزيه گورستان پیشه»در این باره نوشت: « استدالل منطقی»طنزي گزنده بنام 

 957«!!است

منتشر گردید، بقائی در زیر کلیشة آن  عطّاروزنامة توقیا شد و به جاي آن، ر شاهدو یا وقتی روزنامة 
 نوشت: 

 «اين روزنامه ارگان خريداران قند و شکر به قیمت بازار سیاه است!»

                                                           
 156و  147، 149، 151هاي مندرج در صفحات  ، همچنین نگاه کنید به نامه164ـ همان، ص  952
 371: آبادیان، ص 29/2/1330ـ دستخط احمد فردید به تاریخ  953
آن جلسات نیز الدین ـ بود. در  ب هاي پدر بقائی ـ میرزا شها ـ ظاهراً اینگونه جلسات ادبی متأثّر از فعالیـّت 954

زاده و دکتر محمود افشار ـ شرکت  هاي برجستة ادبی و فرهنگی ـ مانند سعید نفیسی، سید حسن تقی شخصیـّت
 57کردند. نگاه کنید به: آبادیان، پیشین، ص  می
بقائی  1336شهریور  10 نامید. نگاه کنید به نامة می« دکتر هایدگر»ـ در این زمان، بقائی ـ به طنز ـ احمد فردید را  955

. هدایت نیز به احمد فردید نظر مساعد و مببتی نداشت. نگاه کنید 217-216به دوستش، علی زهري: آبادیان، صص 
 386هاي صادق هدایت، پیشین، ص  خطاب به شهید نورائی: نامه 1325شهریور  1947/11دسامبر  2به نامه 
 ین الهینگار پیشکسوت، دکتر صدرالد ـ گفتگوي نگارنده با روزنامه 956
 746ـ روزنامة شاهد، شمارة  957
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. هدایت ـ 958رسد به اوج می« البعبـة االسالمیـّه الی البالد الفرنجیـّه»در کتاب  -اّمّا  -جنبة طنزآمیز هدایت 
در پشت عکسی به دکتر  -منتشر کرده بود « هادي صداقت»ا نام مستعار را ابتداء ب« توپ مروارید»که کتاب 

 بقائی، با طنزي شیرین چنین نوشته بود:
 

 

 
 دستخ  صادق هدايت

 

 بقائی و مخالفت با خ  سیاسی حسن آيت

حضور ناپایدار سید حسن آیت در حزب زحمتکشان دکتر بقائی و سپس اخراج وي از آن حزب و تحـّول 
، بار دیگر، «والیت فقیه»هاي جمهوري اسالمی در تدوین اصل  عنوان یکی از ایدئولوگشخصیـّت وي ب

دکتر بقائی را آماج تیرهاي تهمت و تکفیر مخالفان سنّتی وي قرار داد. آنچه که در این میان ـ آگاهانه یا 
و جایگاه سیاسی هاي فعالیـّت حسن آیت  بین سال تفاوتو  گذاری فقدان فاصلهناآگاهانه ـ نادیده ماند، 

 وي در حزب زحمتکشان دکتر بقائی است.

، بهنگام تحصیل در دانشکدة حقوق دانشگاه ملّی، حسن آیت را در مقام مدرّس 56-54هاي  نگارنده در سال
ها  زبان عربی دانشکدة حقوق، دیده و با وي گفتگوهائی داشته است. دغدغة اساسی حسن آیت در آن سال

فاقد جوهر »کرد که حتّی نهضت آزادي را  و در این راه چنان افراط می 959بود دغدغة دین و روحانیـّت
 .960نامید می« ا مهندسلّمُ»دانست و مهندس مهدي بازرگان را  می« اصیل اسالمی

                                                           
، «طنز و طنزینه در آثار صادق هدایت»ـ در بارة طنز و طنزنویسی صادق هدایت نگاه کنید به: کاتوزیان، همایون،  958

؛ کاتوزیان، هدایت از افسانه 271-259، آمریکا، صص 1376و تابستان  91-80، صص 1375شناسی، بهار  مجلّة ایران
 260-249 تا واقعیـّت، ص

 523و  514-509، 511ـ نگاه کنید به: آبادیان، صص  959
 523ـ همان، ص  960



 254  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

. با توجـّه به رونق دوبارة فعالیـّت احزاب 961با شاه مالقات کرد 1339در سال  -مانند خلیل ملکی  -بقائی 
وارد مبارزات  -در کنار جبهة ملّی  -، حزب زحمتکشان به رهبري دکتر بقائی نیز 1340هاي  سیاسی در سال

به حزب  1339در سال  -« شیفتگی به دکتر بقائی»ها  پس از سال -سیاسی شده بود و لذا، حسن آیت 
ها و مواضع غیراسالمی دکتر بقائی در  گیری تا بتواند بر روند تصمیمزحمتکشان دکتر بقائی پیوست 

 .962حزب تأثیر بگذارد

 6و لذا نه تنها در رفراندوم  963با اصالحات ارضی و اجتماعی شاه موافق بود -مانند خلیل ملکی  -بقائی 
پیروزي »، افراد حزب زحمتکشان را از مخالفت با آن منع کرد بلکه در تلگرامی به شاه، 1341بهمن 

قائی مانند دکتر علی دیوشلی و دیگر رهبران را به وي تبریک گفته بود. دکتر ب« اعلیحضرت در رفراندوم
 فکري حزب، معتقد به جدائی دین از سیاست بود. به روایت آیت:

گفتند دین از سیاست جداست و روحانیون هم نوکران انگلیس هستند و هیچگاه وارد  آقاي دیوشلی می»
ماري است، ناراحت شده گفتم: این فکر، یک فکر استع میدان سیاست نخواهند شد و از من ]آیت[ که می

 .964«بودند و حتّی این جمله را توهینی به خود تلقّی کرده بودند
 .965«در سکوت مرگبار فرو رفته بود»اهلل خمینی، بقول آیت  خرداد آیت 15با چنان باوري، بقائی و حزب او در قبال شورش 

 

 
 پوستر جبهة ملّی در انتخابات دورة شانزدهم مجلس

                                                           
 78ها، ص  ـ براي مضمون مالقات ملکی و نحوة برخورد وي با شاه نگاه کنید به: نامه 961
 523-522ـ نگاه کنید به دستخط حسن آیت: آبادیان، صص  962
ها، ص  ضی و اجتماعی شاه، نگاه کنید به: نامهـ براي آگاهی از موضع خلیل ملکی در بارة اصالحات ار 963
414 
 515-514ـ آیادیان، صص  964
ها، صص  نگاه کنید به: نامه 42خرداد  15، براي آگاهی از موضع خلیل ملکی دربارة 529ـ همان، ص  965
 116و  152و  139
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شاید محملی براي مخالفت آیت با مصدّق ،ئی با مصدّق در دوران ملّی شدن صنعت نفت اختالفات دکتر بقا
، و این امر شاید یکی از دالیل گرایش آیت به بقائی و حزب زحمتکشان ملّت ایران به شمار 966بود
ذشته، هاي سکوالر مصدّق و بقائی بسیار متفاوت بود. از این گ رفت، امّا باورهاي اسالمی آیت با اندیشه می

، در حالیکه هم 967حسن آیت معتقد به سرنگونی رژیم سلطنتی و مبارزة مسلّحانه با حکومت شاه بود
آمیز و  مصدّق و هم بقائی و حزبش، به قانون اساسی مشروطیـّت وفادار و معتقد به مبارزات مسالمت

براي اعتراض به دستگیري « مالقات برخی علما با دکتر بقائی...»به همین جهت، با وجود  968پارلمانی بودند
 42خرداد  15بقائی ـ مانند خلیل ملکی ـ در مخالفت با شورش ، 969خمینی و تأئید مرجعیـّت وي

اهلل خمینی در تمام جلسات حزبی اعالم کرده بود: هیچ فردی از افراد حزب زحمتکشان حق ندارد  آيت
دستگیر یا کشته شود هیچ گونه اگر کسی از افراد »، 970[ شرکت کند42خرداد  15در جريانات اخیر ]

 .971«مسئولیـّتی متوجـّة حزب نخواهد بود... هر کس گرفتار شود من سر قبرش فاتحه هم نخواهم خواند

مردي پاك، درست و »اي معروف خود به دکتر بقائی، وي را  صفحه 94، در نامة 1342آذرماه  3آیت در 
دانست ولی از « ت باصالحیـّت براي نجات ایرانتنها جمعیـّ»و حزب زحمتکشان را « کاوة زمان»، «شجاع
 اعتنائی حزب زحمتکشان به روحانیـّت و شعائر اسالمی انتقاد کرد و به بقائی توصیه نمود: بی

در مرامنامه )حزب زحمتکشان( حتماً باید بعضی از اموري که جنبه مذهبی دارد و موجب جلب افراد »
ب اسالم و اجراي قوانین مذهبی اشاره گردد تا ضمن اینکه شود گنجانده شود و نیز به مذه مذهبی می
اي نتوانند بکنند... ما هنوز  گروند، در آینده هم از حربة دین بر علیه ما استفاده اي بدین وسیله به ما می عدّه

خوریم. باید در آینده شدیداً از چنین اموري بپرهیزیم...  چوب بعضی مقاالت ضدمذهبی خلیل ملکی را می
ها و مردم متدیـّن مراوده داشته باشیم. یقیناً  باید از نیروي روحانیون حداکبر استفاده را بکنیم. بیشتر با آنما 

 972«به موقعیـّت ما کمک شایانی خواهد کرد

 تأکید کرد:« اَعمال خالف مذهب دکتر بقائی»آمیز به  آیت در آن نامة مفصّل، ضمن اشارة کنایه

هواهر مذهب ]اسالم[ و شعاير مورد قبول اکثريـّت مردم، مغايرت داشته  تظاهر به بعضی اعمال که با»
 .973«تر است تر و ناپسنديده رهبری دارند ]اشاره به بقائی[ مذموم ای که سمتّ باشد به ويژه از طرف عدّه

                                                           
 1360آیت، چهرة حقیقی مصدّق السلطنه، دفتر انتشارات اسالمی، قم،  ـ نگاه کنید به: 966
 450-448ـ بقائی، خاطرات، صص  967
 448ـ همان، ص  968
 133-132، صص 1379اهلل حسینعلی منتظري، نشر نیما، خاوران و یاران،  ـ نگاه کنید به: خاطرات آیت 969
 21، گزارش مورّخة 1383، مرکز بررسی اسناد تاریخی، تهران، 2 ـ مظفّر بقائی به روایت اسناد ساواك، ج 970

، در «خلیل ملکی، اندیشمند تنها»؛ مقایسه کنید با نظر خلیل ملکی در این باره، بخش 121، ص 1342خردادماه 
 کتاب حاضر.

189، ص 1390اهلل، خاطرات مرتضی کاشانی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران،  ـ مهرجو، حبیب 971  
 514-512ـ آبادیان، صص  972
 561ـ همان، ص  973
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، در پاسخی کوتاه و - 974نامیده بود« احساساتی»و « ناپخته»، «کج فکر»که قبالً حسن آیت را  -بقائی 
و نه تنها خواب و خیاالت حسن آیت براي  976«آب پاك روي انتظارات حسن آیت ریخت» 975کخش
را بر باد داد، بلکه چندي بعد، موجب اخراج آیت از آن حزب « اسالمی کردن حزب زحمتکشان»

 .977گردید

این ترکیب کابینة دوم مصدّق، بیرون گذاشتن بقائی از دایرة قدرت و مماشات مصدّق در قبال حزب توده، 
آمیز را در بقائی دامن زد که مماشات با این حزب غیرقانونی موضوعی استراتژیک براي وحدت  گمان اغراق

دکتر »باشد چنانکه در آخرین دیدار خود با مصدّق، بقائی ضمن یادآوري سرنوشت  مصدّق با حزب توده می
همکاري با حزب توده برحذر  ، مصدّق را از«هاي چکسلواکی اي ائتالف با توده»در « مازاریک»و « بنش

 داشت و گفت:

پرست هستید. تحصیالت شما هم در يك کشور بوده، چون او هم  وطن« بنش»جنابعالی به اندازة »
سال هم در قلب اروپا زندگی کرده بود،  70-60دکتر حقوق از سوئیس بود ولی به صرف اينکه او 

جهانی بیش از شما بوده است، معذلك، فريب  جنابعالی بايد تصديق بفرمائید که احاطة او به سیاست
 .978«خورد و مملکت خود را به نابودی کشید

دهد که در آن هنگام در تشکیالت حزب توده بخشی  سندي محرمانه از ساختار درونی حزب توده نشان می
یران، هاي سیاسی رقیب )مانند جبهة ملّی، حزب ا وظیفه داشت تا با نفوذ در سازمان« شعبة احزاب»بنام 

حزب پان ایرانیسم، حزب زحمتکشان و...(، ضمن خبرگیري از مباحبات و مسائل درونی این احزاب، باعث 
. اینکه نفوذ حزب توده در اطرافیان و نزدیکان دکتر مصدّق تا چه حد 979ایجاد نفاق و دودستگی آنها گردد

دانیم که مبالً مهندس  ت امّا میباعث اختالف مصدّق، بقائی و مکّی شده بود، اطاّلع دقیقی در دست نیس
نفوذ کرده بود و « حزب ایران»شاید به دستور حزب، در  -از اعضاي برجستة حزب توده  0غالمعلی فریور 

. به پیشنهاد مهندس فریور 980برد ـ در واقع ـ خط حزب توده را در بخش مهمّی از جبهة ملّی به پیش می
 .981ائتالف کرده بود با حزب توده 1325بود که حزب ایران در سال 

                                                           
 495و  458-457ـ همان، صص  974
 525ص  ـ همان، 975
 566-565ـ همان، صص  976
 449-448ـ بقائی، خاطرات، صص  977
. در آن دوره، مصدّق حمایت حزب توده را الزم و ضروري 282ـ بقائی: چه کسی منحرف شد؟...، ص 978
شان به نفع نهضت ]ملّی  مگر اینها ایرانی نیستند؟ باید از احساسات»گفت:  پنداشت و لذا در پاسخ به بقائی می می

اهلل میزانی )جوانشیر( عضو کمیتة مرکزي حزب توده:  مقایسه کنید به نظر فرج«. عت نفت[ استفاده کنیمشدن صن
 35، ص 1359جوانشیر، تجربة بیست و هشت مرداد؛ نظري به جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران، تهران، 

 300-299و  207ـ  نگاه کنید به: سازمان افسران حزب توده به روایت اسناد ساواك، صص  979
زاده، صص  ـ به این موضوع در خاطرات برخی از رهبران جبهة ملّی نیز اشاره شده است. نگاه کنید به: زیرك 980
97-98  
 93زاده، ص  ـ زیرك 981
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 -آمیزش  ها و اعتماد به نفس اغراق بدین ترتیب، در دومین دورة زندگی سیاسی، بقائی با مقاالت و مخالفت
جنگید و این امر باعث شد تا وي بدون محاسبة نیروهایش، سرانجام، مغلوب  در چند جبهه می -عمالً 

 ردد.گ -خصوصاً حزب توده  -هاي مخالفان خود  حمالت و هجوم

پافشاري مصدّق براي توبیخ دکتر بقائی به اتّهام توهین به دکتر ملک اسماعیلی، معاون وزارت دادگستري در 
هاي تند بقائی  مجلس(، مخالفت 1331آذرماه  11)در جلسة « تیر 30کاري در بارة کشته شدگان  کم»پیوند با 

، وجود نام 982«قانون امنیـّت اجتماعی»با  و خصوصاً« العاده کسب اختیارات فوق»با مصدّق در مورد الیحة 
تفاوتی وي در این باره و نیز تسلّط و  و بی« اسناد خانة سدان»یکی از وابستگان نزدیک دکتر مصدّق در 

بقائی را به دشمن دکتر مصدّق بدل ساخت.  -بتدریج  - 983هاي افراد متمایل به حزب توده به مصدّق توصیه
ساز سرکوب مخالفان و  نامید و آن را زمینه می« بدتر از یاساي چنگیزي»را « یقانون امنیـّت اجتماع»بقائی 

 .984دانست استقرار استبداد و اختناق در آینده می

هاي تهمت و تخریب  توانستند مورد موافقت خلیل ملکی باشد. ملکی ـ که تازه از تازیانه ها نمی این مخالفت
ه بود، با وجود انتقادات و هشدارهایش به مصدّق ـ حزب توده ـ در جریان  انشعاب ـ سر بلند کرد

 خصوصاً در بارة خطر استیالي حزب توده بر ایران ـ تا آخرین لحظه به مصدّق وفادار ماند.

( و ترك و طرد بسیاري 1331)مهرماه « حزب زحمتکشان ملّت ایران»جدائی خلیل ملکی از مظفّر بقائی و 
ها  بازتاب این تالش 32مرداد  28تا  31اسفند  9وي ساخت. رویدادهاي از نیروهاي جبهة ملّی، بقائی را منز

 ها است. و تالشی

هاي خونین حزب توده، مخالفت و ممانعت سرسختانه بقائی از حضور  آفرینی ها وحادثه با توجـّه به میتینگ
« حزب تودهمؤتلفین محرمانه با »تیر و میانجیگري  30هواداران این حزب در مراسم بزرگداشت شهداي 

لغو زاده، مهندس احمد رضوي و مهندس غالمعلی فریور(، و  )یعنی دکتر فاطمی، مهندس احمد زیرك
توسط دولت مصدّق براي برگزاري مراسم حزب توده در  استثنائی مقررات حکومت نظامی در تهران

که در بیمارستان بستري در حالی  -میدان فوزیه، اختالفات موجود در جبهة ملّی را بیشتر کرد. دکتر بقائی 
توطئة »تیر را  30براي حضور حزب توده در مراسم بزرگداشت شهداي « مؤتلفین محرمانه»کوشش  -بود 

 تأکید کرد: « مردم رشید تهران»نامید. او در پیامی خطاب به « حزب توده

د به نوکران کمینفرم پرستی بخورد. ما نبای ما نباید اجازه دهیم رستاخیز درخشان ملّت ایران، رنگ اجنبی»
هاي خانمان بربادة اجنبی شود. شما  فرصت بدهیم که مزار شهیدان راه آزادي، صحنة تاخت و تاز سیاست

                                                           
نژاد، مسعود، اختیارات،  هاي آن در مجلس، نگاه کنید به: کوهستانی ها و بازتاب ـ دربارة این دو طرح و بحث 982

 501-470و  357-353نی دکتر مصدّق، خصوصاً صص اصالحات و لوایح قانو
 415-402اي، صص  ـ خامه 983
؛ روزنامة شاهد، 1331دي ماه  25آبان و  11هاي بقائی در مجلس شوراي ملّی،  ـ نگاه کنید به: سخنرانی 984
 1331آبان  22و  8و  3هاي  شماره
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پرستان را ـ ولو با ریختن خون باشد ـ از مقبرة مقدّس جانبازان راه آزادي و  بروید، مقاومت کنید! بیگانه
 .985«استقالل برانید

 ي نمود:بقائی در مقالة دیگري یادآور

هدف و آمال و بهشت ـ با افرادي که خود را فروخته و دشمنان ملك و ملّت  باید بدانیم که سازش با»... 
 .986«، ابداً ممکن نیست...اند خود را ماوراء مرزهای ايران يافته

به هم ریخته بود « آشوب»و « آزادی»بدین ترتیب، در شرایطی هیجانی و سرشار از احساسات که مرزهاي 
در نظر بسیاري از سران جبهة ملّی، حزب توده از دشمنان اصلی و استراتژیک ملّت ایران به شمار و 
از جمله افراد حزب زحمتکشان دکتر بقائی،  -هاي هوادار دکتر مصدّق  رفت، گروهی از افراد و سازمان می

براي مقابله با  -یگر اهلل کاشانی و چند حزب سیاسی د هاي داریوش فروهر، هواداران آیت پان ایرانیست
استفاده کردند، شیوة نادرست و ضد « اراذل و اوباش»نیروهاي سازمان یافته و منسجم حزب توده از برخی 

 نمود. می« متعارف»دموکراتیکی که در جامعة نامتعارف آن زمان، 

 

 ها قتل سرتیپ افشارطوس، اهداف و انگیزه

ان، براي آشتی دادن و تفاهم بین شاه و دکتر مصدّق ، در حالیکه حسین مکّی و دیگر1332در فروردین 
)وابسته به حزب توده( خبر تکوین یک کودتاي نظامی با شرکت شاه، حسین  شهبازکردند، نشریة  تالش می

. یک روز بعد از انتشار 987را تیتر اول خود ساخت« اقلیـّت مزدور پارلمان»عال، سرلشکر زاهدي، کاشانی و 
هاي حوالی لشکرك  در کوه -رئیس شهربانی دولت مصدّق  -یپ محمود افشارطوس خبر شهباز، جنازة سرت

پور ـ کارمند شهربانی، کارآگاه و محافظ ویژة سرتیپ  . چند روز پیش از این قتل، حسین ذبیح988پیدا شد
 .989هاي اطراف کرج کشا شده بود افشارطوس ـ نیز بطور فجیعی بقتل رسیده و جسدش در کوه

 کرد: من آشفته کردن فضاي عمومی جامعه، دو هدف زیر را دنبال میقتل افشارطوس، ض

 ـ تشدید اختالف بین شاه و مصدّق و در نتیجه، تحکیم موقعیـّت سیاسی حزب توده. 1

و تشدید اختالف بین  -دکتر مظفّر بقائی  -ترین دشمن حزب توده  ـ بدنام کردن و متّهم نمودن سرسخت 2
 ز نهضت ملّی )مصدّق، کاشانی، بقائی، مکّی و...(.دوستان دیروز و دشمنان امرو

باوجود نارضایتی افشارطوس از ساختار سنّتی ارتش و عدم ارتقاي درجة سرهنگی وي به سرتیپی، در این 
زمان، او با محمّد رضا شاه و دربار، دشمنی یا اختالف مهمّی نداشت و حتّی بقول پسر دکتر مصدّق: 

                                                           
 1331شهریور  6ـ روزنامة شاهد،  985
 1331مردادماه  2ـ روزنامة شاهد،  986
 1332اردیبهشت  5ـ نگاه کنید به: شهباز،  987
 1332اردیبهشت  3ـ روزنامة اطّالعات،  988
 1332اردیبهشت  17-16و  3ـ روزنامة اطّالعات،  989



 259  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

« دوست محمّد رضا»ملکه ثریا نیز در خاطرات خود از افشارطوس بعنوان  .990«افشارطوس، نوکر شاه بود»
 .991کند [ یاد میشاه]

وري( و سرکوب  ها مسئول امالك سلطنتی بود و در پایان دادن به غائلة آذربایجان )پیشه افشارطوس مدّت
ت یکی از تظاهرات نیروهاي حزب توده در اصفهان، همدان و کرمانشاه شرکت فعـّال داشت. به روای

دکتر مصدّق یک رضا شاه باسواد »گفت:  نزدیکان سرتیپ افشارطوس: او از شیفتگان رضا شاه بود و می
یا « سازمان افسران ناسیونالیست»( به تأسیس 1331. افشارطوس در زمان حکومت مصدّق )992«است
سازمان و حضور ، ترکیب اعضاي مؤسّس این 993پرداخت و دبیر کلّ آن سازمان شد« سازمان گارد ملّی»

 994)دشمن سرسخت حزب توده و دادستان بعدي دادگاه مصدّق(« حسین آزموده»نظامیانی مانند سرتیپ 
قرار داشت. « سازمان نظامی حزب توده»در مقابل  -اساساً  -نشان دهندة این است که این سازمان نظامی 

 شود: یادآور می -از نخستین اعضاي سازمان  -سرهنگ مصـّور رحمانی 

 

هیأت مديرة وقت ]سازمان افسران ناسیونالیست[ در صدد برآمد با سربازگیری از بین افسران سالم و »
 995«فداکار، يك هستة انقالبی روشنفکر به وجود بیاورد

گرفت که بخاطر حکومت نظامی در تهران، تحـّرکات مخالفان  قتل افشارطوس در شرایطی صورت می
باشگاه افسران »علیشاه/خانقاه( بخاطر وجود  یت )خیابان صفیمصدّق، خصوصاً در منطقة وقوع جنا

به رهبري سرلشکر زاهدي )تحت تعقیب دولت مصدّق( و چند حزب سیاسی مخالا دولت، از « بازنشسته
، طالعاتا. به گزارش روزنامة 996، شدیداً تحت مراقبت و نظارت مأموران دولت بود«حزب سومکا»جمله 

موضوعی که ربودن، قتل  ،997فاصله داشت« حزب سومکا»بیست قدم با لی( خانة حسین خطیبی )متّهم اص
ساخت. از این گذشته، افراد  و جابجائی جنازة سرتیپ افشارطوس را در این منطقة پر رفت و آمد دشوار می

 ها، چشم و گوش دولت مصدّق بودند. و عناصر سازمان نظامی حزب توده در این مراقبت
 

                                                           
 (11ـ دکتر غالمحسین مصدّق، تاریخ شفاهی هاروارد، )نوار شمارة  990
 Le Palais des Solitudes, p. 142ـ  991
 69ها، ص داوريـ حجازي، مسعود، رویدادها و  992
، نگاه کنید به: مصـّور رحمانی، غالمرضا )سرهنگ «سازمان افسران ناسیونالیست»یا « سازمان گارد ملّی»ـ دربارة  993

 213-206ستاد هوایی(، کهنه سرباز، صص
 97؛ سررشته، ص213ـ مصـّور رحمانی، ص 994
 212ـ مصـّور رحمانی، ص 995
 1332فروردین  25-18ـ نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات،  996
 1332اردیبهشت  2ـ روزنامة اطّالعات،  997

، «اطّالعات جدیدي در بارة توقیا افسران عضـو سـازمان نظـامی حـزب تـوده     ». مقایسه کنید با: 264کیانوري، ص 
؛ ورقا )رئیس دایرة اطّالعات و مراقبت شهربانی مصـدّق و عضـو سـازمان نظـامی     1333شهریور  24روزنامة کیهان، 
-15؛ ورقا، در سایة بیم و امیـد، صـص   155و  137-135و  17-15ه(، فروریزي حکومت مصدّق، صص حزب تود
17 
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 سرتیپ افشارطوس

تشار خبر ناپدید شدن سرتیپ افشارطوس، ابتداء یوسا بهرامی )رئیس ادارة آگاهی شهربانی تهران( با ان
اردیبهشت(، بدستور دکتر مصدّق، سرهنگ  2مسئول بررسی و کشا جنایت شد، ولی بالفاصله )در 

ار اهلل( نادري بهمراه سرهنگ حسینقلی سررشته، معاون فرمانداري نظامی و هواد امیرهوشنگ )قدرت
سرسخت دکتر مصدّق، مسئول شناسائی عامل یا عامالن جنایت شدند. دکتر غالمحسین صدیقی، وزیر 

العادة  گرفتن اجازة دائمی و اختیارات فوق»کشور، ضمن دیدار با سرهنگ سررشته، نظر وي مبنی بر 
 .998را پذیرفت« قانونی جهت پیگیری پرونده

تن از مخالفان شناخته شدة دولت، تأکید  13اعالم اسامی  پس از چند روز، فرمانداري نظامی تهران، ضمن
. 999اند کرد که دستگیرشدگان با مظفّر بقائی ارتباط داشته و بقائی را از عوامل قتل افشارطوس معـّرفی کرده

علی اصغر  تیپ. مبالً، سريکی از وجوه مشترک افراد دستگیر شده، دشمنی شديد آنان با حزب توده بود
رفت. به  س سابق شهربانی دولت مصدّق ـ از دشمنان سرسخت حزب توده به شمار میمزیـّنی ـ رئی
 )کاردار سفارت انگلیس در ایران(:« میدلتون»گزارش 

 1000«توانست با شدّت عمل با حزب توده برخورد کند. سرلشکر مزيـّنی کسی بود که می»

                                                           
داند کـه   . سرهنگ سررشته، خود را مسئول اصلی کشا و پیگیري قتل سرتیپ افشارطوس می41ـ سررشته، ص  998

منـدرج در کتـاب   با ادّعاهاي همکارش ـ سرهنگ نادري ـ مغـایر و متنـاق  اسـت. او روایـت سـرهنگ نـادري ـ          
و  44دانـد )صـص   مـی « تماماً ساختگی و غیرواقعی»)محمّد ترکمان( ـ را  « اسنادی پیرامون توطئة قتل افشارطوس»
« سـناریوي سـینمائی  »(. روایت سررشته در بارة چگونگی جستجو و کشا قتل سرتیپ افشارطوس بیشتر به یک 99

لوح و فاقد شناخت و هوشیاري یک عنصر نظـامی ـ     شبیه است که طی آن، سرتیپ افشارطوس بصورت فردي ساده
کنند که رفتن به محل قتل را حتّی به معـاونین خـود    چنان اغفال می»شود که گویا قاتلین، او را  امنیـّتی تصویر می

 60-54و 39سررشته، صص«!! دهد اش اطّالع نمی و خانواده
؛ روزنامـة  1332اردیبهشـت   12د به: روزنامة باختر امـروز،  براي متن اعالمیـّة فرمانداري نظامی تهران، نگاه کنی ـ   999

 1332اردیبهشت  13اطّالعات، 
1000

- OF70321/91466, November 7, 1951 
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از این رو، در تمام دوران «. ها است بزرگترین خطر مملکت ما همین خطر کمونیست»مزیـّنی معتقد بود که: 
ها مبارزة شدیدي کرد و با تمام قدرتی که داشت در سرکوب آنها  اي ریاست خود در شهربانی، با توده

. وي به همراه تیمسار 1002به خطر سلطة حزب توده بر ایران هشدار داده بود -بارها  -. او 1001کوشید
براي جلوگیري از خروج شاه از  - 1331اسفند  9رات روز غالمعلی بایندر و تیمسار دکتر منـّزه در تظاه

 .1003حضور داشت -ایران 

« مزیـّن»هاي قتل افشارطوس مجبور به تغییر نام خود از مزیـّنی به  برادرزادة مزیـّنی ـ که بخاطر جنجال
رفت بطوریکه براي قلع و قمع حزب توده، ایجاد  نیز دشمن سرسخت حزب توده به شمار می 1004شده بود

 .1005کرد ها( را پیشنهاد می اي )توده« سازمان مخصوص مبارزه با خائنین»

مزیـّنی، تحصیالت نظامی خود را در فرانسه تمام کرده و در جنگ جهانی دوم نیز از طرف ارتش  تیپسر
هاي مستمـّر خیابانی توسّط حزب توده،  . با توجـّه به آشوب1006براي دیدن جبهه به فرانسه اعزام شده بود

بر اساس سیستم نیروهاي انتظامی  -مزیـّنی  تیپهاي سیاسی در آن هنگام، سر ان اسالم و دیگر گروهفدائی
هاي خیابانی بود.  براي جلوگیري از اینگونه آشوب« واحد پلیس منظّم»معتقد به ایجاد  -کشورهاي اروپائی 

هاي وابسته به آن بود.  هاي روزانة حزب توده و سازمان آفرینی هدف اصلی این طرح، برخورد با حادثه
هاي شهر  ها و خودسري نظمی مطمئن بودم که با اجراي آن ]پروژه[، به بسیاري از بی»گفت:  مزیـّنی می

این طرح انتظامی مورد موافقت شاه و مصدّق بود، ولی دکتر فاطمی )معاون و «. خاتمه داده خواهد شد
 .1007سخنگوي دولت مصدّق( با آن مخالفت کرد

و تظاهرات و « چاقوکشانی مانند شعبان جعفري»ی براي جلوگیري از فعالیـّت مزیـنّ تیپسر
هاي فدائیان اسالم نیز اقداماتی انجام داد و موجب تبعید فدائیان اسالم به بندر عباس گردید. او  آفرینی حادثه

تأمین  تأسیس کرد و در -به سبک کشورهاي اروپائی  -را « پلیس مدارس»براي نخستین بار در ایران 
در تمام دنیا به اطفال احترام »ها کوشید چون معتقد بود که  امنیـّت مدارس و آسودگی خاطر خانواده

 نوشت: ، در حالیکه در همین زمان، حزب توده با شعارهاي عوامفریبانه می«گذارند می

 1008«يد!مخ و عشقی و فروهرها رها ساز پدران! مادران! اطفال خود را از چاقوی دولتی شعبان بی»

                                                           
 13، صص92، 1331، خواندنیها، شمارة «اسرار استعفاي سرلشکر مزیـّنی از زبان خودش»ـ نگاه کنید به:  1001
 1330مهرماه  22اران: روزنامة اطّالعات، ـ براي نمونه نگاه کنید به گفتگوي وي با خبرنگ 1002
 124ـ سرشار، هما، خاطرات شعبان جعفري، ص 1003
 1332خرداد  18ـ روزنامة کیهان،  1004
 48-47ـ نگاه کنید به: سازمان افسران حزب توده به روایت اسناد ساواك، صص 1005
 1332اردیبهشت  7ـ روزنامة اطّالعات،  1006
 11، ص«رلشکر مزیـّنی...اسرار استعفاي س»ـ نگاه کنید به:  1007
 1330آبان ماه  17ـ نگاه کنید به: نشریة راهنماي ملّت )وابسته به حزب توده(،  1008

تیرمـاه   26؛ روزنامة شجاعت )بجاي بـه سـوي آینـده(    1330آذر  17نگاه کنید به: آخرین نبرد )بجاي بسوي آینده(، 
؛ بـاختر  1330دي مـاه   10آذر تـا   15هـاي   العات، شـماره . در بارة این رویداد خونین نگاه کنید به: روزنامة اط1330ّ
 1330آذرماه  16و  14؛ روزنامة کیهان، 1330دي ماه  11امروز، 

؛ بیـدیار ارسـالن،   363-355اي، صص  ، خامه310-275ها نگاه کنید به: امیرخسروي، صص  آفرینی در بارة این حادثه



 262  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

توانست وي را آماج انتقامجوئی رهبران آن حزب سازد بطوري  دشمنی سرسختانة مزیـّنی با حزب توده، می
 .1009مزیـّنی را به قتل برساند تیپبه رهبري کیانوري، در صدد بود تا سر« گروه ترور حزب توده»که 

ر استعفاء دهد و امیرتیمور از ریاست شهربانی کل کشو ويدکتر فاطمی موجب شد تا مزیّنی بااختالف نظر 
آذر  14مزیـّنی تظاهرات خونین  تیپروز بعد از استعفاي سر 4کاللی سرپرست موقّت شهربانی گردد. 

 مرکزي  ةکمیتهاي آن حزب روي داد. ها و روزنامه هواداران حزب توده و حمله به دفاتر، سازمان 1330
ننگ فاشیستی درتاریخ  ةرم آورترین لکش»آن راحزب توده ضمن محکوم کردن این رویداد خونین، 

 .1010نامید«ایران

، شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران را بشدّت آشفته 32هاي حزب توده تا آستانة سال  تظاهرات و میتینگ 
در چنان شرایطی، در حالیکه هنوز پروندة متّهمان به قتل افشارطوس تکمیل نشده و به مقامات .کرده بود

و  1011ها دستگیرشدگان از طریق روزنامه« اعترافات»ود، برخالف عرف قانونی، پخش قضائی ارائه نگردیده ب
داد که اوّلین قربانی آن،  در طول روز، نشان از سناریوي خطرناکی می« اعترافات»رادیو و تکرار چند بارة این 

 -دکتر بقائی تئوریسین حزب زحمتکشان و از یاران نزدیک  -دکتر مظفّر بقائی بود. دکتر عبـّاس دیوشلی 
 . دکتر بقائی در اعتراض به این شیوة غیرقانونی و نامتعارف گفت:1012نیز در شمار این قربانیان بود

ها و روزها گذاشت، هیچ توجـّه نکردند  ها را ساعت بازي دستگاه رادیو که اقاریر متّهمین و تمام آن مسخره»
یدا کنید که در دنیا سابقه داشته باشد. یکی که در کجاي دنیا چنین چیزي سابقه داشته است؟ یک موردي پ

اش پیش از اینکه بسته شده باشد، پیش از اینکه تحقیقات به نتیجه رسیده باشد، اقاریر را توي رادیو  پرونده
شان محرز نشده ]را[  اي که هنوز اتّهام و مجرمیـّت بخوانند آنوقت در تفسیر سیاسی رادیو هم یک عـّده

 .1013«د. اینها هیچ جاي دنیا سابقه نداردمال بکنن مرتباً لجن

 چرا دکتر مظفّر بقائی؟

خسرو روزبه )مسئول کمیتة ترور سازمان افسران حزب توده( در علّت انتخاب محمّد مسعود براي ترور 
 گوید: می

کردیم براي گم کردن راه، براي اینکه دستگاه پلیس نتواند سمت الزم را براي پیدا کردن گروه ما  فکر می»
دارای دستجات مخالف زيادی نفرة ترور حزب توده[ بیابد، ما باید اوالً از کسی شروع کنیم که  8کمیتة ]

 اطالعاتها و روزنامة  آل بود زیرا از یک طرف با دستة مسعودي . محمّد مسعود از این جهت، ایدهباشد
هاي  لا بود و جنگ و جدالالسّلطنه و گروه طرفداران او مخا سخت درآویخته بود، از طرف دیگر با قوام

                                                                                                                                                                                     

 و... 474-468، 406، 271صص 
مزیـّنی ـ سـرانجام    تیپ. سر259-258، صص 1در: برهان، عبداهلل، کارنامة حزب توده، ج اي ـ روایت انور خامه  1009

 1360مهرماه  7اعدام گردید. روزنامة کیهان،  1360ـ پس از انقالب اسالمی شناسائی و بازداشت شد و در مهرماه 
 1331دي ماه21شهباز، ة؛مقایسه کنیدباروزنام1330دي ماه5،کارارزش ـ  1010
 32اردیبهشت  15و  14و  13ة اطّالعات، ـ روزنام 1011
 1332اردیبهشت  15ـ نگاه کنید به روزنامة شاهد،  1012
 1332اردیبهشت  31شنبه  ـ نگاه کنید به مشروح مذاکرات مجلس، پنج 1013
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اش خواننده داشت و مقاالتی که علیه نهضت جهانی طبقة  زیادي با هم داشتند... از یک طرف نیز روزنامه
 .1014«توانست تأثیر منفی داشته باشد ساخت، می کارگر منتشر می

تأکید « کمیتة ترور سازمان افسران حزب توده»احسان طبري در بارة هدف از قتل محمّد مسعود توسّط 
 کند: می

قتل محمّد مسعود برای ايجاد يك شوک عصبی علیه دربار بود، زيرا خسرو ]روزبه[ اطمینان داشت که »
 .1015«قتل، صد در صد به حساب دربار تمام خواهد شد

 اي: به روایت انور خامه

اي وابسته به ه ... روزنامهکردند که اين ترور به دستور دربار انجام گرفته است اکثر مردم تصـّور می»
کردند و با گوشه و کنایه، ترور مسعود را کار  سیاست انگلیس و حزب توده نیز این شبهه را تقویت می

)ارگان  مردمدادند، مبالً روزنامة  دربار و هدف از آن را اختناق مطبوعات و مقدمة دیکتاتوري شاه جلوه می
یست ساله نخستین اقدام خود را با ترور حکومت ديکتاتوری ب»نوشت:  حزب توده( در سرمقالة خود می
. قتل محمّد مسعود اعالم خطري است براي تمام کسانی که از تجدید يکی از مدّعیان جرايد آغاز نمود

انگاری  های قوی اين جنايت سهل اگر دولت در کشف ريشهدوران دیکتاتوري گذشته وحشت دارند. 
باکانه و  صـّور کند که مقامات باالتر در اين نقشة بیکند، آن وقت ملّت ايران حق دارد مظنون شود و ت

 .1016«دخالت نیستند فجیع بی

داراي دستجات مخالا زیادي »جنگید و مانند محمّد مسعود  دکتر مظفّر بقائی ـ عمالً ـ در چند جبهه می
)مانند هاي جبهة ملّی  هاي بقائی با شخصیـّت کینة سوزان بقائی نسبت به حزب توده، جنگ و جدال«. بود

و « العاده اختیارات فوق»هاي بقائی با مصدّق در بارة کسب  زاده، و...(، مخالفت دکتر فاطمی، مهندس زیرك
و انجام رفراندوم براي انحالل مجلس، متّهم کردن مصدّق به مماشات « قانون امنیـّت اجتماعی»خصوصاً با 

ا طعمة مطلوبی براي ترور شخصیـّتش توسّط توانستند دکتر بقائی ر با حزب توده و... همة این موارد می
هاي سیاسی، نه تنها مخالفتی را  ورزي ها و کینه حزب توده سازند بطوري که این امر در فضاي کدورت

 مخالفان بقائی نیز روبرو گردد.« استقبال»برنیانگیزد بلکه ـ مانند ترور محمّد مسعود ـ با 

 

 ها ها و نشانه رطوس! نامسازمان افسران حزب توده و قتل سرتیپ افشا

از ترکیب افسران فرمانداري نظامی تهران بهنگام تعقیب قتل افشارطوس و چگونگی تنظیم پروندة 
و نیز تا مدّتی بعد از سقوط دولت  -دانیم که در این زمان  دستگیرشدگان، آگاهی کاملی نداریم، ولی می

                                                           
 437، به نقل از زیبائی، کمونیزم در ایران، ص28ـ اعترافات خسرو روزبه، ص 1014

هاي شاه، دکتر بقائی به  جوئی اهلل خمینی و در برابر چاره ي کار آمدن آیتشگفتا که در آستانة انقالب اسالمی و رو
دکتر امیراصالن افشار «. السلطنه که قدرت مقاومت و پایداري داشته باشد فردي مانند قوام»شاه توصیه کرده بود: 

 2014ژانویة  25)آخرین رئیس کلّ تشریفات محمّد رضا شاه( در گفتگو با نگارنده، 
 85ي، احسان، کژراهه، صـ طبر 1015
 96-95، صص1363اي، از انشعاب تا کودتا، انتشارات هفته، تهران،  ـ خامه1016



 264  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

در فرمانداري نظامی تهران و دادستانی ارتش برخی از اعضاي برجستة سازمان نظامی حزب توده  -مصدّق 
اهلل  هاي مهم و حسّاس بودند و چنانکه گفتیم: سرهنگ محمّد علی مبشّري و سرهنگ حبیب داراي پست
هاي  الهی در مقام دادیار دادگاه نظامی و معاون سرتیپ حسین آزموده، مسئول رسیدگی به پرونده فضل

الهی و نیز سروان محمّد پوالددژ )عضو دیگر سازمان نظامی  ضل. سرهنگ ف1017اي بودند دستگیرشدگان توده
حزب توده معاون سرهنگ )سپهبد( محسن مبصـّر در ارادة تجسّس و اطّالعات ارتش براي شکار افسران 

هاي حزبی و  جزو مأمورینی بودند که در جریان بازرسی از خانه 1018اي و مشاور سرتیپ تیمور بختیار توده
توانست اسرار و مشخصّات اعضای  هر چه توانستند اسناد و مدارکی را که می»اي  دهسازمانی افسران تو

تقریباً همة ضررها و خطرات احتمالی که »و بدین ترتیب « سازمان افسران را برمال کند، از بین بردند
 .1019«کردند، خنبی شدند موجودیـّت سازمان ]نظامی حزب توده[ را تهدید می

سرتیپ افشارطوس، شاید برخی افراد ـ مانند سرهنگ نادري و سرهنگ سررشته ـ  در رابطه با پروندة قتل
. برخی اعضاي سازمان نظامی حزب توده ـ خصوصاً سرگرد علی 1020اند در ساختن این پرونده نقش داشته

. 1021اند اکبر بهمنش )دادیار دادستان پرونده( و سروان محمّد پوالددژ نیز شاید در این ماجرا فعّال بوده
ابراین، با توجـّه به دشمنی شدید دکتر بقائی با حزب توده، چه بسا که این افراد در مراحل بازجوئی و بن

تنظیم پرونده، اعترافات ناروائی به منظور بدنام کردن و متّهم نمودن دکتر بقائی از دستگیرشدگان اخذ کرده 
کرد، و هم  تر بقائی( خالص می؛ اقداماتی که هم حزب توده را از وجود یک دشمن خطرناك )دک1022باشند

                                                           
 14، ص1333مهرماه  10، 3؛ خواندنیها، شمارة 1332مهرماه  6ـ روزنامة اطّالعات، 1017
هاي  هائی از یادمانده ـ نگاه کنید به مبصّر، محسن، نقدي بر کتاب ارتشبد سابق حسین فردوست و گزیده1018

. مقایسه کنید با نظر سروان محمّد جعفر محمّدي، در: امیرخسروي، 319-310نویسنده، بکوشش افشین مبصّر، صص
 555؛ زیبائی، ص715-714صص
، مقایسه کنید با روایت سرگرد فریدون آذرنور، در 48-47ـ نگاه کنید به: عموئی، محمّدعلی، دُرّ زمانه، صص1019

 39خسروپناه، ص
در ایـن  « قضـاوت »بجـاي  « قسـاوت »گاه، حسین عبده، وکیل یکی از متّهمین، ضمن تأکید بر ـ در جلسات داد1020

پرونده، سرهنگ نادري و سرهنگ سررشته را در ساختن این پرونده متّهم کرد و نصیري، وکیل مدافع بـرادر حسـین   
. سـرهنگ  32آبـان   18-17ات، روزنامـة اطّالعـ   خطیبی )متّهم ردیا اول( تناقضات پرونده را نشان داد. نگاه کنید به:

اعترافات حسین خطیبی ]متّهم ردیا اول و دوسـت بسـیار نزدیـک دکتـر بقـائی[،      »کند:  ( تأکید می54سررشته )ص
 «انجام شد. صب ... و تنها در حضور من 2ساعت درست 
 -د. اوگیـري از متّهمـان بـه خشـونت و بیرحمـی معـروف بـو        در بازجوئی و اعتـراف « محمّد پوالددژ»ـ سروان 1021

در قتل برخی از مخالفان حزب توده مشارکت مستقیم داشت. نگاه کنید به: اعترافـات سـروژ اسـتپانیان و     -همچنین 
، مقایسه کنید با: خاطرات سپهبد محسن مبصّر، در گفتگو با حبیب 554-553خسرو روزبه، در: زیبائی، پیشین، صص

 319-310؛ محسن مبصّر، صص38-36 ، صص1390الجوردي، 
بـا شـکنجه، از حسـین    »نویسد:  اردیبهشت خود از قول حسین مکّی می 16ـ مهندس کاظم حسیبی در یادداشت 1022

. 744، ص2موحـّد، خـواب آشـفتة نفـت، ج   «: اند که بقائی در ربودن افشارطوس وارد بوده است خطیبی اقرار گرفته
اي شکنجة متّهمان بـراي گـرفتن اقـرار، نگـاه     براي آگاهی از دفاعیـّات وکالي مدافع متّهمین و اظهارات شهود و ادّع

جریـان محاکمـة سـرتیپ    »؛ درویـش، سـودابه،   1332آبـان   28مهرماه تـا   11هاي  کنید به: روزنامة اطّالعات، شماره
، 83، فـروردین  22، شـمارة  43-38، صـص  1382، تهـران، بهمـن و اسـفند    21، نشریة قضاوت، شمارة «افشارطوس
. براي آگاهی از مـتن بـازجوئی دستگیرشـدگان    37-34، صص 1383هشت و خرداد ، اردیب23، شمارة 41-38صص 

زاده، حمیـد، گـواه تـاریخ، قـم،      . براي تحقیقی تازه و متفاوت نگاه کنید به: سیا1363نگاه کنید به: ترکمان، تهران، 
 2011؛ شمشیري، مهدي، اسرار مستندّ قتل سرتیپ افشارطوس، تکزاس )آمریکا(، 1389
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رهانید. بقائی ضمن حمالت شدید  برخی اطرافیان دکتر مصدّق را از شـّر یک رقیب یا مخالا سرسخت می
تأکید کرد و در گفتگو با « شکنجة دستگیرشدگان جهت اخذ اقرار»، بر «هاي رسوا سازي پرونده»به این 

 خبرنگاران گفت:

اند و ما مطمئن هستیم که این جریان ]قتل  د ساختن پرونده براي ما بودهها در صد ها قبل، بعضی از مدّت»
 .1023«افشارطوس[ چنانچه به محاکم ]دادگستري[ بکشد، بصورت تاریخی در خواهد آمد

 

 در بارة پروندة قتل افشارطوس، دکتر بقائی افزود:
ائت و پخش نوارهای ادعائی های خود، روزی چند بار و چند هفتة متوالی مشغول قر راديو در تمام سرويس»

فقط به این منظور بود که  144سابقه در دنیا و برخالف نصّ مادّة  و این عمل خالف قانون و بی متّهمین به قتل شد
 .1024«ما را در مقابل ملّت ایران و دنیا قاتل معـّرفی کنند

اسناد موجود، شاید براي اي است که با وجود  ایم ـ ماجراي پیچیده پروندة قتل افشارطوس ـ چنانکه گفته
کمیتة ترور »همیشه مفتوح باشد. امّا، آنچه که تاکنون مورد توجـّة پژوهشگران قرار نگرفته شرکت احتمالی 

سازي علیه  در قتل افشارطوس و یا نقش افسران وابسته به آن حزب در پرونده« سازمان نظامی حزب توده
 کنند عبارتند از: ه این فرضیـّه را تقویت میهائی ک ها و نشانه دکتر مظفّر بقائی است. نام

بود که وظیفة آن، نفوذ، خبرگیري و در نتیجه، ایجاد « شعبة احزاب»ـ در درون حزب توده بخشی بنام  1
، بخشی نیز به نفوذ در «شعبة احزاب»هاي رقیب بود. جدا از  اخالل و اختالف در صفوف احزاب و سازمان

هاي مختلا ـ مانند دژبان لشکر یک، لشکر دو زرهی، وزارت جنگ و ادارة  نهاي ستاد ارتش و پادگا ارگان
مهندسی ارتش ـ اختصاص داشت. اخبار و اطّالعات داخلی ارتش و همچنین آمار اسلحه و مهمّات ارتش 

هاي محرمانة ارتش نیز بوسیلة افراد این شعبه انجام  هاي جاسوسان خارجی و بخشنامه و... سرقت پرونده
گرفت. مسئول این شعبه، با سروان محمّد پوالددژ و سروان  و در اختیار رهبران حزب توده قرار میشد  می

شهربانی ]نوراهلل[ شفا ارتباط داشته و بوسیلة این دو افسر ]پوالددژ و شفا[ عملیـّات دائرة تجسّس رکن دو 
توده و افراد آن، به حزب توده  ستاد ارتش و شهربانی و مبارزات این دو دستگاه نوپاي امنیـّتی علیه حزب

 .1025شد گزارش می

« دفترچة رمز»سروان پوالددژ، معاون سرهنگ )سپهبد( محسن مبصّر )رئیس رکن دو ارتش و کاشا 
 سازمان افسران حزب توده( بود. به روایت نورالدین کیانوري:

                                                           
 1332اردیبهشت  7مة اطّالعات، ـ روزنا 1023
ـ بقائی، چه کسی منحرف شد؟ دکتر مصدّق یا دکتر بقائی )متن کامل دفاعیـّات دکتـر بقـائی در دادگـاه تجدیـد     1024

 284 نظر(، ص
. سرهنگ )سپهبد( مبصّر ـ 300-299و  210، 207ـ سازمان افسران حزب توده به روایت اسناد ساواك، صص  1025

 9تجسّس ارتش )رکن دو( تعداد مأموران رکن دو در تهران و شاید در سراسر ایران را  رئیس سازمان اطّالعات و
هاي  در تمام ارکان و پست افسر ورزيده 600داند، در حالیکه در همان زمان سازمان نظامی حزب توده با  می

 308-307حسّاس ارتش فعّال بود. نگاه کنید به: مبصّر، صص
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 .1026«ساندر کرد و اطاّلعات گرانبهائی به حزب می پوالددژ در رکن دو ستاد ارتش کار می»

 

گرایانه سرتیپ افشارطوس و سابقة او در سرکوب نیروهاي حزب توده بهنگام فرماندهی  ـ گرایش ملّی 2
هنگ دو پیاده و ریاست شهربانی شهرهاي اصفهان، کرمانشاه و همدان ـ طبیعتاً ـ باعث کینة رهبران حزب 

 توده بود.

توسّط سرتیپ افشارطوس و مخالفت ذاتی آن  )هوادار مصدّق(« سازمان افسران ناسیونالیست»ـ تأسیس  3
، از آغاز براي مسئوالن سازمان نظامی حزب توده )خسرو روزبه «سازمان افسران حزب توده»با ایدئولوژي 

دکتر بقائی نیز در جلسات اولیـّة »و نورالدین کیانوري( ناگوار و ناخوشایند بود و اگر درست باشد که 
کت کرد و سپس، حسین خطیبی ]متّهم نخست پروندة قتل افشارطوس[ را سازمان افسران ناسیونالیست شر

هاي حزب توده  سازي ها و پرونده ، آنگاه به علّت کینه1027«به عنوان جانشین خود در این گروه معـّرفی نمود
 شویم. تر می علیه این دو آگاه

فاطمی با هندرسون  . در گفتگوي دکترسرتیپ افشارطوس در صدد آشتی بین بقائی با مصدّق بودـ  4
گري  )سفیر آمریکا( نیز فاطمی به سفیر گفت: بقائی از افشارطوس خواسته بود تا میان او و مصدّق میانجی

گویند که افشارطوس در نظر داشته که با استفاده  برخی مقامات می». در گزارشی دیگر گفته شده که: 1028کند
وزیر و دولت  ندگان ]دکتر بقائی[ را با آقاي نخستاز دوستی با ]حسین[ خطیبی، روابط بین یکی از نمای

ربودن و کشتن افشارطوس توسّ  بقائی نه تنها مغاير با اين . بنابراین 1029«التیام داده و توافقی بوجود آورد
طلبی و ايجاد تفاهم بود بلکه اين امر، تنها به نفع حزب توده بود که از تفاهم و آشتی بین مصدّق،  آشتی

 .ائی واهمه داشتشاه و دکتر بق

کند،  ها و ترورهاي مشابه در این دوران نقش احتمالی حزب توده در قتل افشارطوس را برجسته می ـ قتل 5
اي مجلّة  قتل احمد دهقان )سردبیر ضدتوده ،1030ترورشاه در دانشگاه تهران به دست ناصرفخر آرائیمانند

ه و انتشارات حزب توده(، محمّد مسعود (، حسام لنکرانی )عضو فعّال و مسئول چاپخانتهران مصـّور
 (. مرد امروز)سردبیر روزنامة 

هاي محسن صالحی، داریوش  ـ قتل چهار تن از مأموران اطّالعاتی و تجسّس رکن دوم ارتش، به نام 6
و سر به نیست کردن « کمیتة ترور سازمان نظامی حزب توده»غفاري، آقا برار فاطري، پرویز نوایی توسّط 

و نیز نقشة ربودن سرهنگ )سپهبد( محسن مبصّر، سرهنگ  1031هاي اطراف تهران شدگان در چاه تهاجساد کش
                                                           

 339ـ کیانوري، ص 1026
 8، صـ ترکمان 1027
 ؛ همچنین نگاه کنید به:748ـ موحـّد، ص 1028

Minute by Rotinie, May 1, 1953, FO 371/104565 
 200به نقل از: عظیمی، حاکمیـّت ملّی و دشمنان آن، ص

 8؛ مقایسه کنید با: ترکمان، ص1332اردیبهشت  7و  6ـ روزنامة اطّالعات،  1029
 123-119زبردست،به دنبال سراب،صصنگاه کنیدبه روایت یوسا قریب درگفتگوبابهمن ـ  1030
-548و  405-404ـ نگاه کنید به: اعترافات خسرو روزبه، ابوالحسن عبـّاسی و سروژ استپانیان: زیبائی، صص 1031
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و دستور کیانوري براي کشتن پرویز شیرینلو و عبدالحسین نوشین  1032زیبائی، سرگرد سیاحتگر و دیگران
 کند. ، احتمال دست داشتن سازمان نظامی حزب توده در قتل افشارطوس را تقویت می1033)که انجام نشد(

رئیس ادارة اطاّلعات و مراقبت ـ عضو سازمان افسران حزب توده و « ماشااهلل ورقا»ـ رابطه و همکاري  7
انگیز حزب توده را در بین افسران شهربانی  با سرتیپ افشارطوس حوزة نفوذ حیرت شهربانی کلّ کشور

أمور حفظ و نگهبانی جان شاه مضمن ریاست بخش مراقبت ادارة اطّالعات شهربانی، « ورقا»دهد.  نشان می
 1034و افراد خانوادة سلطنتی در تشريفات رسمی و ديگر بازديدها بود!

اهلل( نادري، به  ـ رئیس آگاهی شهربانی و مسئول پروندة قتل افشارطوس، سرهنگ امیر هوشنگ )قدرت 8
. 1035م شده بودروایت دکتر بقائی، عضو حزب توده بوده و به همین جرم در کرمان به شش ماه حبس محکو

سرگرد هوشنگ نادري »ولی بقول سرهنگ سررشته:  1036بود« گروه افسران ناسیونالیست»نادري از مؤسّسین 
اردیبهشت ]روز قتل افشارطوس[ با درجة سرهنگ دومی و به طرزي مشکوك ریاست آگاهی  2روز 

خود را در شهربانی جا شهربانی را به عهده گرفت... در واقع، سرهنگ نادري با حرکاتی مشکوك و مرموز، 
 .1037«کند می

سلب مصونیـّت »ـ در حالیکه کمیسیون دادگستري مجلس به علّت نداشتن اصل پرونده و فقدان دالیل،  9
از دکتر بقائی را متوقّا کرده بود و بازپرس و دادیار ناظر این پرونده )سروان پرویز قانع و « پارلمانی

تنظیم پرونده و ارائة آن به دادگاه تمارض یا پرهیز نموده  ها در سرگرد موسی رحیمی الریجانی( مدّت
به علّت کارهاي زیاد »انگیز  نیز در اقدامی سئوال -سرهنگ احمد قربانی  -بودند، دادستان اصلی پرونده 

لذا سرگرد توپخانه علی »، شخصاً از حضور در دادگاه براي دفاع از کیفرخواست خودداري کرد، «روزانه
را به سمت نمایندگی دادستان تعیین و به محضر دادگاه  -دادیار دادسراي موقّت نظامی  -اکبر بهمنش 
 .1038«نماید معرفی می

 به گفتة نورالدین کیانوري:

 .1039«ها از رفقای ما بودند بسیاری از دادياران و بازپرس»

                                                                                                                                                                                     

 158؛ کیانوري، ص554
 555ـ اعترافات خسرو روزبه...، زیبائی، ص 1032
 ـ به نقل از بابک امیرخسروي، از کادرهاي برجستة مرکزي حزب توده. 1033
. در بارة 249هائی پیرامون فروریزي حکومت مصدّق و نقش حزب توده ایران، ص نگاه کنید به: ورقا، ناگفته ـ 1034

 712قدرت افسران شهربانی در این هنگام. نگاه کنید به روایت سرگرد فریدون آذرنور، در: امیرخسروي، ص
 1332اردیبهشت  16ـ مصاحبة مطبوعاتی دکتر بقائی، روزنامة شاهد،  1035
 98؛ سررشته، ص213ـ مصـّور رحمانی، ص 1036
. نکتة عجیب اینکه سرهنگ نادري با وجود ارتقاي درجة سرهنگی توسّط 98و  44، 21، 20ـ سررشته، صص1037

اردیبهشت(، ظاهراً با سرلشکر زاهدي نیز پیوند داشته. اردشیر زاهدي از رابطة نزدیک سرهنگ  2مصدّق )در 
کند: زاهدي، اردشیر،  یاد می 32مرداد  28زاهدي( در روزهاي منجر به  هوشنگ نادري با خود و پدرش )سرلشکر

 155و  148-146خاطرات، صص
 1332مهرماه  11ـ روزنامة کیهان، 1038
 158ـ کیانوري، ص 1039
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بود که در فرار  ـ« کمیتة ترور حزب توده»سرگرد علی اکبر بهمنش، از یاران نزدیک خسرو روزبه ـ مسئول 
. به روایت سروان محمّد جعفر محمّدي، عضو سازمان 1040(، نقش داشت1332روزبه از زندان )مهرماه 
 نظامی حزب توده:

 .1041«نظیری از متّهمان به قتل ]افشارطوس[... بازجويی نمود سرگرد علی اکبر بهمنش با شجاعت بی»

ند سروان شهربانی محمد درمیشیان، در این پرونده، نام برخی دیگر از افسران سازمان نظامی حزب توده، مان
کند. سروان شهربانی جواد  تر می احتمال حضور اعضاي آن سازمان در پروندة قتل افشارطوس را پر رنگ

سال حبس مجرد با کار محکوم شده  15درمیشیان پس از کشا سازمان نظامی حزب توده، دستگیر و به 
 کند: سازمان افسران حزب توده( تأکید می. سرگرد آذرنور )عضو برجستة 1042بود

دار سازمان نظامی ]حزب توده[ و رئیس کالنتري ناحیة شاپور )سبزه میدان  سروان درمیشیان ـ یکی از اعضاي سابقه»

تهران( افسري کاردان و به معناي واقعی کلمه مسلّط به امور و رموز شهربانی بود. به عالوه، داراي نفوذ فراوان بر 

 .1043«کرد مخ بود که دستورات او ]سروان درمیشیان[ را کودکانه اجراء می ان بیروي شعب

، رئیس بخش سیاسی ادارة «نیک اعتقاد»هاي فردي بنام سرهنگ  ـ نکتة دیگر در باره این پرونده، گزارش 11
و هاي این فرد اشاره  . در محاکمة متّهمان به قتل سرتیپ افشارطوس نیز به گزارش1044آگاهی تهران است

کنندگان  نیک اعتقاد یکی از توطئه»استناد شده، در حالیکه بقول احمد نصیري، وکیل مدافع یکی از متّهمان: 
 .1045«]در پروندة قتل افشارطوس[ بوده است

دانیم که برادر وي ـ ستوان یکم  هاي سیاسی یا حزبی سرهنگ نیک اعتقاد اطّالعی نداریم، امّا می از وابستگی
سال  8از اعضاي سازمان افسران حزب توده بوده که پس از کشا آن سازمان، به  سیاوش نیک اعتقاد ـ
انگیز افسران حزب توده در مقامات حسّاس  . با توجـّه به حضور و نفوذ حیرت1046حبس محکوم شده بود

هاي سرهنگ نیک اعتقاد در بارة بقائی آغشته به تعلّقات وي به حزب توده  ارتش و شهربانی، آیا گزارش
 بود؟

ـ سرتیپ محمود کیانوري )برادر نورالدین کیانوري، یکی از مسئولین کمیتة ترور حزب توده( از دوستان  12
 .1047بود« سازمان افسران ناسیونالیست»نزدیک سرتیپ افشارطوس و گویا از بنیانگذاران 

                                                           
ـ نگاه کنید به: مرتضی زربخت، افسر خلبان، عضو برجستة سازمان افسران حزب توده، مجلّة آدینه، شمارة 1040
 79ص، 1376، آبان 121-122
 147مرداد، ص 28ـ محمّدي، محمّد جعفر، پس از نیم قرن: راز پیروزي کودتاي  1041
 356اي: کتاب سیاه، صص ـ نگاه کنید به: لیست افسران محکوم توده 1042
 712ـ امیرخسروي، ص 1043
اسـناد،  ها نگاه کنید به: گل محمّدي، احمد، جمعیـّت فدائیان اسالم به روایـت   هائی از این گزارش ـ براي نمونه  1044
؛ دکتـر بقـائی بـه روایـت     480-474، صـص 265تا  260، اسناد شمارة 1382، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، 2ج

 132، ص1اسناد ساواك، ج
 746زاده، ص ؛ سیا1332آبان  18-16هاي  ـ نگاه کنید به: روزنامة اطّالعات، شماره 1045
 356یاه، صاي: کتاب س ـ نگاه کنید به: لیست افسران محکوم توده 1046
 http://fa.wikipedia.org/wikiـ  1047

در دست نیست و سـرهنگ مصــّور رحمـانی    « سازمان افسران ناسیونالیست»متأسّفانه فهرست کامل اعضاي مؤسّس 
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 سرتیپ محمود کیانوري با خواهر عبدالصمد کامبخش ازدواج کرده بود، کامبخش از اعضاي گروه
هاي کارگري  نظري به جنبش»، از رهبران برجستة حزب توده و نویسندة کتاب معروف «نفر 53»کمونیستی 

. این 1048بود. کامبخش ـ همچنین ـ شوهر خواهر نورالدین کیانوري )اختر کیانوري( بود« و کمونیستی ایران
م یک کودتا ـ چه بسا، بر گیري روزافزون حزب توده و احتمال انجا پیوند دوجانبه ـ با توجـّه به قدرت

 گوید: . نورالدین کیانوري می1049هاي سیاسی سرتیپ محمود کیانوري تأثیر داشت ها و انگیزه دیدگاه

آن دو تا آخر، دوست شناختم. او همشاگردي برادر من ـ محمود ـ در دانشکدة افسري بود...  افشارطوس را من شخصاً می»

قدرت رسید، از اوّلین کسانی که درجة سرتیپی گرفتند، افشارطوس و محمود، ... مصدّق که به و رفیق صمیمی هم بودند

 .1050«برادرم بودند

سرتیپ محمود کیانوري عالقه خاصّی به نورالدین کیانوري داشت آنچنانکه ضمن اعزام وي به آلمان جهت 
فرار و اختفاي وي را بهنگام « های درمانی و بهداشت ساختمان»ادامة تحصیل، کتاب نورالدین کیانوري بنام 

 .1051منتشر کرده بود

رکن دو )سازمان اطّالعات و تجسّس ارتش( از یکی دیگر از  1331خرداد  19ـ در گزارش محرمانة  13
محل یاد شده است که در خیابان صفی علیشاه ]« سرهنگ بازنشسته ]احمد[ کیانوري»برادران کیانوري بنام 

 نویسد: ن کیانوري در بارة این برادر می. نورالدی1052[ منزل داردقتل سرتیپ افشارطوس

... تنها تا درجة سرهنگی پیش رفت و پس از از جوانی روحیة سرکشی داشتاحمد کیانوري... چون »
 .1053«بازنشسته شد 1327گرفتاري من در سال 

 ةستادمسئوالن شاخ»(محل قتل سرتیپ افشارطوس) /خانقاهدر خیابان صفی علیشاه وسرانجام اینکه: -14
 .1054بودواقع « ی حزب تودهنظام

تکمیل شوند،  -خصوصاً سروان محمّد پوالددژ  -ها با اطّالعات افسران درگیر با این ماجرا  اگر این داده
در ماجراي قتل سرتیپ افشارطوس و چرائی « کمیتة ترور حزب توده»توانیم از احتمال شرکت  آنگاه می

 .1055داشته باشیم متّهم کردن دکتر مظفّر بقائی تصویر نسبتاً کاملی

                                                                                                                                                                                     

انگیزي از ذکر اسامی دیگر  ( بطور سئوال213)ص« افراد تشکیل دهندة سازمان بودند از جملهاسامی زیر، »نیز با ذکر 
 مله ـ سرتیپ محمود کیانوري ـ پرهیز کرده است!افراد ـ از ج

 34ـ کیانوري، ص 1048
بـر خـانوادة   «[ نفر 53»بازداشت عبدالصمد کامبخش ]در گروه معروف به »کند که  ( تأکید می58ـ کیانوري )ص  1049

 «، تازه افسر شده بود.به ويژه که برادرم محمودما بسیار ناراحت کننده بود 
 258-257ـ کیانوري، صص 1050
 59کیانوري، ص ـ 1051
 318-317. نگاه کنید به: مبصّر، صص17ـ سازمان افسران حزب توده به روایت اسناد ساواك، ص 1052
 34ـ کیانوري، ص 1053
 161و166یوسا قریب درگفتگوبابهمن زبردست،صص نگاه کنیدبه خاطرات ـ 1054
ر فرمانداري نظـامی تهـران و   ایم، سروان محمّد پوالددژ، عامل نفوذي سازمان نظامی حزب توده د ـ چنانکه گفته  1055

معاون سرهنگ محسن مبصّر ـ رئیس رکن دو ارتش ـ و مشاور نزدیک سرتیپ تیمـور بختیـار بـود کـه بـه روایـت         
طبـق  «. از سازمان اطّالعات و امنیـّت ارتش در اختیار رهبـري حـزب قـرار داده بـود     اطّالعات گرانبهائی»کیانوري: 
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*    * 

ربودن و قتل فجیع افشارطوس فضاي سیاسی و پارلمانی ایران را بشدّت عصبی و آشفته ساخت و باعث 
هاي حسین مکّی و  شد تا بار دیگر، انتقام و اتّهام جاي انصاف و اعتدال را بگیرد. این قتل فجیع، تالش

دّق را نقش بر آب کرد بطوریکه به روایت نصراهلل دیگران براي ایجاد تفاهم و بهبود رابطه بین شاه و مص
 : مصدّق با احضار ابوالقاسم امینی )وزیر دربار( به وي گفت:باختر امروزشیفته، سردبیر روزنامة 

ها  کنی؟ که رئیس شهربانی و من و دکتر فاطمی را بکُشند؟ و از یک طرف در مصاحبه برو به شاه بگو تحریک می»
میزنی؟ حاال که کار ما به این جا کشیده و حاضر نیستی ملّت ایران به حق خودش برسد،  دم از همکاري با دولت

دهم و اسرار ربودن افشارطوس و قتل او را که دست دربار  اي ترتیب می من فردا با جراید خارجی و داخلی مصاحبه
 1056«کنم... خورد به دنیا اعالم می و سرلشکر زاهدي و پسر او به چشم می

 

اقدامات، ضمن تشدید اختالف بین نیروهاي نهضت ملّی، باعث تحکیم موقعیـّت سیاسی حزب همة این 
 کرد. ، خود را براي تسخیر قدرت سیاسی آماده می«آلود از این آب گٍل»شد که با استفاده  توده می

 

 و مظفّر بقائی!« دريفوس»ماجرای 

امپراطور فرانسه )ناپلئون سوم( و از  ، اسارت1870شکست سخت ارتش فرانسه از آلمان )پروس( در سال 
، جامعة فرانسه را دچار سرشکستگی و شرمساري شدیدي کرده و «لورن»و « آلزاس»هاي  دست دادن ایالت

پرستانه ساخته بود و لذا، ارتش فرانسه ـ بعنوان  حسرت انتقام، فرانسویان را درگیر شدیدترین منازعات وطن
آلفرد »راي اعتبار عاطفی شدیدي شده بود. در این میان ماجراي ـ در اذهان عمومی دا« قربانی»یک 
هاي شکست از آلمان را متوجـّة خود  نقطة حسّاسی بود که توانست همة کمبودها و کینه 1057«دریفوس
 سازد.

، آلفرد دریفوس، افسر یهودي ارتش فرانسه، به جرم جاسوسی و خیانت در جنگ فرانسه 1894اکتبر  15در 
محکوم « جزیرة شیطان»اي دورافتاده بنام  یر و در دسامبر همان سال به تبعید ابدي در جزیرهو آلمان، دستگ

داد و محاکمة وي را  گناه نشان می شد. پس از حدود پنج سال، کشا اسناد ومدارك تازه، دریفوس را بی

                                                                                                                                                                                     

، «کمیتة تـرور حـزب تـوده   »پوالددژ در قتل برخی از مخالفان حزب توسّط  اعترافات خسرو روزبه و دیگران سروان
نقش مستقیم داشت. پس از کشا سازمان افسران حزب توده، سروان پوالددژ از معـدود افسـرانی بـود کـه توسّـط      

سـروان   رهبري حزب توده به خارج از کشور منتقل شد و این امر، شاید بخاطر موقعیـّت ممتاز و اطّالعات گرانبهاي
بود. سروان پوالددژ در کشـور چکسـلواکی )در شـهر پـراگ( در رشـتة اقتصـاد       « کمیتة ترور حزب توده»پوالددژ از 

ها )گروه قاسمی، فروتن و سغائی( از حزب توده  تحصیل کرد و به کار مشغول شد، امّا در جریان انشعاب مائوئیست
(. امیـد اسـت   430و  339پیوست )کیانوري، صص« ی حزب تودهسازمان انقالب»، پوالددژ نیز به 42در بهمن ماه سال 

و نیـز آقـاي بابـک    « سـازمان انقالبـی حـزب تـوده    »که دوستان و نزدیکان سروان محمّد پوالددژ یا اعضاي شاخص 
سـروان  »امیرخسروي به منظور روشن شدن بخش مهمّی از تاریخ حزب توده، اطّالعات خویش را در بارة سرنوشت 

 )مبهوت( منتشر کنند.« محمّد پوالددژ
 141ـ شیفته، نصراهلل، زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدّق، ص 1056

1057 -Alfred Dreyfus 
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سیاري در محافل ها و مناظرات ب دانست. این امر باعث بحث ناشی از یهودستیزي در حال رشد در اروپا می
 حقوقی و مطبوعاتی فرانسه شد.

، ماجراي «کنم! من متّهم می»آمیزي با نام  در نامة اعتراض 1058، امیل زوال1898در همین رابطه، در ژانویه 
سازي علیه  دریفوس را از حوزة حقوقی و قانونی به عرصة روشنفکري کشاند. او ضمن اعتراض به پرونده

های تفتیش  وار و اَعمال پلیسی پست و سنّت ون و بالهت و تخیـاّلت ديوانهجن»دریفوس، آن را ناشی از 
 .1059نامید« آور صالح دولت عقايد و جبـّاريـّت و لذّت بردن چند ستاره به دوش... به بهانة وهن

هاي عوام، نامة زوال نوعی توهین به مقامات ارتش  در فضائی از هیجان و هذیان و هلهله و هیاهوي توده
هاي فرانسوي  گرایان عوامفریب را علیه وي برانگیخت بطوري که بسیاري از خانواده آمد و کینة ملّیبشمار 
 نامیدند.« زوال»خود را « ادرار»نام ظرف 

، دستگیر و به یک سال زندان و پرداخت سه «کنم! من متّهم می»، زوال بخاطر نوشتن 1898فوریة  13در 
 نیز از او پس گرفته شد.« لژیون دونور»شان معروف هزار فرانک جریمة نقدي محکوم شد و ن

تفاوتی و سکوت جامعة روشنفکري فرانسه را درهم شکست زیرا بالفاصله پس از انتشار نامة  نامة زوال، بی

نفر از نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان فرانسه منتشر شد که در آن،  300اي با امضاي حدود  او، بیانیه

 رقانونی اعالم شد و به محاکمة زوال نیز اعتراض گردید.محاکمة دریفوس، غی

در یک آشوب و تنازع عظیم اجتماعی، پس از انتشار بیانیة روشنفکران، ارتش و دادگستري فرانسه مجبور 

با اعادة حیبیـّت از  1906ژوئیة  20نشینی شدند و در احکام خود تجدیدنظر کردند بطوري که در  به عقب

هاي سیاه  ب و درجات نظامی وي به او بازگردانده شد و دریفوس پس از گذراندن سالدریفوس، تمام مرات

« تُا»، طی مراسم باشکوهی در برابر سربازان و فرماندهانی که زمانی بر او «جزیرة شیطان»و مرگبار در 

 مفتخر گردید.« لژیون دونور»به دریافت نشان معروف « شوالیه»کرده بودند، بعنوان 
 

                                                           
1058 -Emile Zola 

 142ـ سارتر، ص  1059
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 ال و ماجرای دريفوسامیل زو

ما خائن شديم، ما رجـّاله شديم، ما چاقوکش شديم، از نهضت ملّی منحرف شديم، ما قاتل  1060از آن روز»
ها راديوی  ها و هفته شديم، پروندة قتل و پروندة جنايت برايم ساختند ولی پروندة دزدی نتوانستند بسازند... ماه

مظفّر بقائی[ را زمانی قاتل و منافق و مرفقی، گاهی عامل امپريالیسم دولتی و جرايد منتسب به دولت، اين متّهم ]
اند... ما  طلب نامیده انگلیس و آمريکا، روزگاری مزدور سیاست شمالی و چندی نوکر دربار و ماجراجو و جاه

لتی از ايم. راديوهای دو در اين چند سال اخیر، هیچ نوع وسیلة ابراز عقیده و بیان حقايق در اختیار نداشته
تا تقريباً زمان حاضر، همیشه، کم و بیش، برای تبلیغ بر ضد من و دوستان من بکار رفته است.  31اواس  سال 

های ما را توقیف کردند، در حالیکه ما هیچ نوع وسیلة دفاعی نداشتیم، همه  های ما را شکستند و روزنامه قلم
 1061«گونه وسیلة حمله به ما در دست مخالفین بود...

 
ها علیه دکتر مظفّر بقائی یادآور ماجراي دریفوس است. این ماجرا نیز در  سازي یـّت اتّهامات و پروندهکیف

هائی که از یکطرف، ناشی از ناکامی و  هاي اجتماعی روي داد. تنش هاي سیاسی و آشفتگی اوج تنش
توده همراه بود.  گیري روزافزون حزب بست مذاکرات مربوط به نفت بود، و از طرف دیگر، با قدرت بن

وار )پیشامدرن( عصبیـّت، خشونت و پرخاش  هاي ذاتی جامعة توده : یکی از ویژگی1062ایم چنانکه گفته
مدّعی »باشد یا یک « غیرخودي»هاي  ها و اندیشه تواند آئین می« دیگران»است، این « دیگران»نسبت به 
هاي ویرانگر مدّعیـّان، از عصبیـّتی به  هاي دائمی و کشمکش از این رو، جامعه در کشاکش«. سیاسی دیگر

جامعة »شود... تبلور عینی چنین شرایطی، یک  عصبیـّتی دیگر و از خشونتی به خشونتی دیگر پرتاب می
اي  گیرد. چنین جامعه را می« مهندسی آرام اجتماعی»جاي « کلنگ»اي که در آن،  ، جامعه1063است« کلنگی

                                                           
نفت انگلیس در تهران است. ذکر نام یکی از بستگان ، نمایندة شرکت «اسنادخانة سدان»ـ اشارة دکتر بقائی به کشا   1060

ین اسناد موجب بروز اختالف بین بقائی و مصدّق شـده بـود. برخـی از ایـن اسـناد در شـوراي       نزدیک مصدّق در ا
امنیـّت سازمان ملل متّحد و نیز در دادگاه الهه براي استیفاي حقوق ایران مورد استناد و استفادة دکتـر مصـدّق قـرار    

 گرفت.
 301-299و  284، 141-140، 130ـ بقائی، صص 1061
 234-169اران، صصـ ایران در گذر روزگ 1062
 از دکتر محمّد علی )همایون( کاتوزیان است.« جامعة کلنگی»ـ تعبیر  1063
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ثبات، سیـّال و  اي است بی جامعه -اساساً  -هاي اجتماعی  سامانی هاي سیاسی و بی ثباتی بخاطر بی
راهی « دشمنی»تا « مخالفت»و از « رذيلت»تا « فضیلت»اي از  غیرمتمرکز، بهمین جهت، در چنین جامعه

تودة »رود و  فرا می« انتقام»تا حدّ « انتقاد»گیرد و لذا،  را می« جذب رقیب»جاي « حذف رقیب»نیست و 
 جویند. در مقابله با رقیب، به دشنه و دشنام و عوامفریبی توسّل می -هر دو  -« اي ودهعوام ت»و « عوام

نگري و  کنند و لذا فاقد آینده زندگی می« لحظه»اي، عموماً، در  رهبران سیاسی و روشنفکران چنین جامعه
صالح سیاسی ـ الشعاع مطامع شخصی یا م هاي درازمدّت هستند و عموماً، منافع ملّی، تحت ریزي برنامه

ساز، روشنفکران و رهبران  گیرد و... اینچنین است که در شرایط حسّاس و سرنوشت ایدئولوژیک قرار می
ترین اقشار جامعه، فریاد  مانده زنند و همراه با عقب ، تیشه به ریشه می«فرهنگ کلنگی»سیاسی جامعه نیز با 

 کشند: می

 حوالة سر دشمن؛ به سنگ خاره کنم!

انگیزي از چنین  نمونة غم 32مرداد  28هاي منجر به  وب ملّی شدن صنعت نفت و خصوصاً ماهدوران پرآش
 اي بود. در فضائی از هیجان و هذیان و هلهله و هیاهو، و در حالیکه به روایت دکتر بقائی: جامعه

به مجلس کردند، سیل طومار و تلگراف  های دولتی مرا ـ مرتباً ـ قاتل معـّرفی می راديو و روزنامه»
 1064«ای برای طرد من از مجلس، طرح و ترتیب داده بودند شورای ملّی سرازير شد. توطئه

در این میان، درخواست عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستري مصدّق، از مجلس براي سلب مصونیـّت پارلمانی 
اطع اعضاي . اکبریـّت ق1065رفت ترین موضوع روز در پروندة قتل افشارطوس بشمار می دکتر بقائی، داغ

و رئیس کمیسیون )سید ابراهیم  1066کمیسیون دادگستري مجلس متشکّل از حامیان و هواداران مصدّق بود
 میالنی، نمایندة مردم تبریز( در این باره گفت:

اگر پروندة قتل افشارطوس به دست من برسد، تصـّرف در پرونده، امري محال خواهد بود... من خود ـ کامالً ـ به »
دانم  یـّتی که متوجـّة ما شده، واقا هستم و خود بنده شخصاً مسئولیـّت وجدانی را باالتر از همه چیز میاین مسئول

 185و بهیچوجه و به هیچ قیمتی حاضر نیستم براي آیندة خود، کمترین ناراحتی وجدان بخرم... خوشبختانه مادّة 
زجوئی از متّهمین و حتّی اشخاص متفـّرقه در نامه مجلس، اختیارات وسیعی براي تحقیقات و رسیدگی و با آئین

قدرت کمیسیون دادگستري گذاشته، ما اواّلً این پرونده را دو ـ سه بار، مکـّرر، رسیدگی خواهیم کرد و از طرفی، 
را اگر متّهمین، مدّعی ساختگی بودن پرونده باشند و اقاریر متّهمین را جعل و یا بر اثر اجبار بدانند، ما تمام متّهمین 
در کمیسیون خواهیم خواست و بار دیگر از آنها توضیح خواهیم خواست و حتّی اگر ممکن است از کسانی که نامی 
هم از آنان در پرونده برده شده، براي اداي توضیحات در کمیسیون دادگستري دعوت کنیم ]تا[ واقعاً جاي هیچگونه 

 .1067«اي باقی نماند شبهه
 

                                                           
 284ـ بقائی، ص 1064
 1332اردیبهشت  29؛ روزنامة اطّالعات، 1332اردیبهشت  29ـ مشروح مذاکرات مجلس،  1065
 1332اردیبهشت 30ها و اسامی مندرج در روزنامة اطّالعات،  ـ نگاه کنید به عکس 1066
 1332اردیبهشت  30نامة اطّالعات، ـ روز 1067
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سیون دادگستري مجلس نیز متعهـّد شد تا پروندة بقائی را با انصاف و کریم سنجابی، عضو حقوقدان کمی
دفاع معروف امیل »گناهی وي، چنان دفاعی از بقائی نماید که  بیطرفی بررسی کند و در صورت احراز بی

 .1068«الشعاع قرار دهد زوال از دریفوس را تحت
عین پروندة قتل »از ارسال با وجود درخواست وزیر دادگستري ـ عبدالعلی لطفی ـ دکتر مصدّق 

 . لطفی ـ بعدها ـ در این باره گفت:1069نمود به کمیسیون دادگستري مجلس خودداري می« افشارطوس
آقاي دکتر معظّمی ]رئیس مجلس[ نامه به من نوشت که براي روز استیضاح، پرونده ]قتل افشارطوس[ را بفرستید. من نامه »... 

بنده «. نامه را بگذار کنار. فردا هم وزراء نباید به مجلس بروند»العاده کرد که:  غیـّر فوقرا پیش ایشان ]دکتر مصدّق[ بردم. ت
وزير پرونده ]قتل  آقای نخستدیدم این دستور صحیح نیست. فردا رفتم به مجلس که به آقاي دکتر معظّمی بگویم: 

 «.ونده را براي استیضاح بگیرم، شما صبر کنید تا من قدري او را نرم کنم و این پردهد افشارطوس[ را نمی
 

را به « رونوشت مصدُق )تصدیق شدة( پرونده»با تقاضاي دوبارة کمیسیون دادگستري مجلس، دولت 
در حضور نمایندة فرمانداري نظامی و دادستان  -کمیسیون دادگستري مجلس فرستاد و قرار شد تا هر روز 
اطمینان حاصل شود که دو پرونده با یکدیگر »ود و نظامی ارتش ـ رونوشت پرونده با اصل با هم مقایسه ش

 1070«تفاوتی ندارند
تا تعیین تکلیا دکتر بقائی ]در مجلس[ پروندة قتل »تیرماه فرمانداري نظامی تهران اعالم کرد  7در 

در این پرونده،  هدف اصلیدهد که  . این امر نشان می1071«افشارطوس به دادگاه فرستاده نخواهد شد
 بقائی بوده است!شخص دکتر مظفّر 

تیرماه دکتر بقائی از هیأت رئیسة مجلس شوراي ملّی تقاضا کرد تا پروندة قتل افشارطوس از دست  9در 
حکومت نظامی خارج و براي بررسی به محاکم دادگستري واگذار شود و نیز هیأت رئیسه مجلس با طرح 

اي را که در  د که رونوشت پروندهسئواالت وي در کمیسیون دادگستري مجلس موافقت و به او فرصت دهن
بقائی همچنین از هیأت رئیسة مجلس تضمین خواست تا به او کمیسیون مورد مطالعه است، قرائت کند. 

اطمینان دهند که پس از توضیحات وی، در پروندة اصلی که در اختیار دولت است، دست برده 
 .1072نشود
اي تشکیل دهند تا او  شوراي ملّی تقاضا کرد جلسهدکتر بقائی از هیأت رئیسة مجلس  32اردیبهشت  29در 

 2وی، در تاريخ . 1073مدارك مربوط به قتل سرتیپ افشارطوس را در صندوق مجلس به امانت بگذارد
هر و موم شده ـ در اختیار مجلس گذاشت و در اسناد مربوطه به جريانات اخیر را ـ مُ 32خرداد 

 .1074صندوق اسناد مجلس ضب  گرديد

                                                           
؛ همچنین نگاه کنید به پاسخ علی زُهري به دکتـر  1332اردیبهشت  31ـ نگاه کنید به: مشروح مذاکرات مجلس،   1068

 1332خرداد 7اردیبهشت و  31؛ روزنامة اطّالعات، 1332خرداد 7سنجابی، مشروح مذاکرات مجلس، 
 49، ص1مصدّق در محکمة نظامی، ج ؛1332خرداد  17و  4ـ روزنامة اطّالعات،  1069
 1332خرداد 26و  25ـ روزنامة اطّالعات،  1070
 1332تیرماه 7ـ روزنامة اطّالعات،  1071
 1332تیرماه 9ـ روزنامة اطّالعات،  1072
 1332اردیبهشت 29ـ روزنامة اطّالعات،  1073
 1332خردادماه 2ـ روزنامة اطّالعات،  1074
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و کم و کیا تشکیل آن و خصوصاً دفاعیـّات روشنگر دکتر بقائی، ضمن اینکه « وشت پروندهرون»مقایسة 
، بازجوئی، تحقیقات و دالیل بیشتري را ضروري ساخت، 1075فضاي مجلس را به نفع دکتر بقائی تغییر داد

ا متوقّا لذا، چند روز بعد، کمیسیون دادگستري مجلس صالح دید تا پیگیري پروندة اتّهامی دکتر بقائی ر
کند و بدین وسیله خود را از فشارهاي دولت و دولتیان آزاد سازد. بنابراین، سید ابراهیم میالنی، رئیس 

 اي مطبوعاتی اعالم کرد: کمیسیون دادگستري مجلس، طی مصاحبه
کمیسیون دادگستری ]مجلس[ از درخواست ارسال ]اصل[ پروندة قتل افشارطوس به مجلس منصرف شده »

 .1076«است
تجدید انتخابات کمیسیون دادگستري مجلس و انتخاب نمایندگانی از مخالفان مصدّق، خودداري دکتر  با

مصدّق براي ارسال اصل پروندة قتل افشارطوس به مجلس امري مسلّم بود. از این گذشته، استیضاح دولت 
عدم اعتماد  و نگرانی مصدّق از رأي« شکنجة متّهمان به قتل»به اتّهام  1077مصدّق توسط علی زهري

طی یک پیام رادیویی، مردم را به رفراندوم براي انحالل  1332مرداد  5، باعث شد تا مصدّق در 1078مجلس
مجلس فرا خوانَد. براي جلوگیري از انجام رفراندوم، اعضاي فراکسیون آزادي و نهضت ملّی، در مجلس 

 .1079«ت خواهیم کردما به سازمان ملل شکای»متحصّن شدند و سخنگوي اقلیـّت مجلس گفت: 
« دست دوم»( پروندة قتل افشارطوس را به موضوعی 32مرداد  18و  12برگزاري رفراندوم )در روزهاي 

 تبدیل کرد و عمالً آن را از حوزة سیاست روز، خارج ساخت.
 .1080دانست دکتر بقائی ـ مانند بسیاري از یاران دکتر مصدّق ـ رفراندوم براي انحالل مجلس را غیرقانونی می

 او در تلگرامی به دکتر مصدّق ضمن اعتراض به انجام رفراندوم تأکید کرده بود:
به شرط عدول جنابعالی از عمل غیرقانونی و خطرناک رفراندوم، حاضرم به فوريـّت از نمايندگی مجلس »

را برای شورای ملّی استعفاء داده و از مجلس، مستقیماً خود را تسلیم زندان شما نمايم، زيرا من همه چیز 
خواهم و اگر اين عمل من وطنم را از تجزيه و خطرات ديگر نجات دهد، آمادة تحمّل همه  نجات مملکت می

 .1081«گونه شدايد هستم... جان ما فدای وحدت ايران عزيز

 

« کودتای ساختگی دولت مصدّق»ـ که بقائی آنرا  32مرداد  25با انجام رفراندوم انحالل مجلس و رویداد 
 ، او توسّط نیروهاي دولتی بازداشت و زندانی شد.ه بودنامید

هاي دولت وي در بارة ایجاد  و روي کار آمدن دولت سرلشکر زاهدي، بقائی سیاست 32مرداد  28پس از 
. او حتّی از 1082هاي نفتی را شدیداً مورد انتقاد قرار داد رابطه با دولت انگلیس و عقد قرارداد با کمپانی

 اي انتقاد کرد و نوشت: ادگاه نظامی و نیز از شکنجة دستگیرشدگان تودهمحاکمة دکتر مصدّق در د

                                                           
 1332تیر 9ـ روزنامة اطّالعات،  1075
 1332خرداد 10امة اطّالعات، ـ روزن 1076
 1332تیرماه 10ـ روزنامة اطّالعات،  1077
]زیرا[ بـا مـدارکی   «... به منزلة انتحار بود»ـ دکتر بقائی معتقد است که جواب دولت مصدّق به استیضاح زهري   1078

 287-286بقائی، صص«. شد خُرد می»که علی زهري جمع کرده بود، دولت مصدّق 
 1332اردیبهشت 6ـ روزنامة اطّالعات،  1079
 32مرداد 14ـ نگاه کنید به روزنامة شاهد،  1080
 32مرداد 11ـ نگاه کنید به روزنامة شاهد،  1081
 1332مهرماه  7مرداد تا  31هاي  ـ نگاه کنید به روزنامة شاهد، شماره 1082
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اين روش مبارزه با حزب توده، غل  است. در جنگ میان سرنیزه و فکر همیشه سرنیزه مغلوب شده است. »
کسانی که با گرفتن يك کارگر ستمديده و گرسنه نگهداشتن يك عائله و آزاد گذاشتن سران حزب توده، 

 .1083«نیـّت دارند فهمند يا سوء نمايند، يا نمی کنند ]که[ با اين حزب مبارزه می تصـّور می

 نوشت: دکتر مصدّق در دادگاه نظامی محاکمةدر انتقاد از بقائی 
هیچ دادستانی حق ندارد به متّهم توهین کند. دادگاه بايد بین دوران خدمت دکتر مصدّق و زمان انحراف او »

بصورت محکومیـّت ملّت ايران  السلطنه نبايد طبق میل دشمنان ايران، ت مصدّقتمییر قائل شود. محکومیـّ
 .1084«گر شود جلوه
 

 
 

 
                                                           

 1332آبان ماه 2ـ نگاه کنید به روزنامة شاهد،  1083
ن از روي اسناد و مدارك موجود به این نتیجه رسیده کـه شـاه و   . کاتوزیا1332آبان  30ـ روزنامة شاهد، شمارة   1084

حاضر بودند مصدّق را رها کنند به این شرط که به احمدآباد برود و در هـر حـال سـکوت اختیـار     »زاهدي در آغاز 
سّـط  هائی در این باره گرفته و خواسته بود کـه تو  ، شاه تماس1332کند. حتّی پس از انجام محاکمة بدوي در آذرماه 

 142کاتوزیان، استبداد، دموکراسی و نهضت ملّی، ص«. یوسا ممشار به راه حلّی برسد
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 ها  قانون امنیـّت اجتماعی: ضررها و ضرورت

در اوّل « قانون امنیـّت اجتماعی»یکی از اختالفات اساسی دکتر بقائی با مصدّق ـ چنانکه گفتیم ـ تصویب 
مذاکرات مربوط به نفت و ضرورت ثبات و آرامش در جامعه و نفوذ روزافزون  بود. با توجـّه به 1331آبان 

اي آن حزب،  هاي زنجیره حزب توده ـ خصوصاً در کارخانجات و مدارس و در نتیجه، اعتصابات و میتینگ
نمود، امّا کلمات نسنجیده، دوپهلو و  هر چند الزم و ضروري می« قانون امنیـّت اجتماعی»تصویب و اجراي 

هاي عموم مطبوعات و رهبران سیاسی  ها و نگرانی مالت قابل تفسیر در متن قانون باعث مخالفتج
. ظاهراً، پس از رد طرح استقرار مجدّد حکومت نظامی از طرف مجلس، دولت مصدّق همان 1085گردید

کرد.  ل میدنبا« قانون امنیـّت اجتماعی»انگیزه و اهداف استقرار حکومت نظامی را در لفّافه دیگري بنام 
خبري حقوقدانان و یاران نزدیک دکتر مصدّق )مانند دکتر علی شایگان( از کم و کیا تدوین این قانون  بی

و ابهامات و تناقضات ماهوي آن با قانون اساسی مشروطیـّت ـ ناظر به حقوق اساسی مردم ـ و خصوصاً، 
رمندان و رؤساي ادارات و گسترش هاي غیرقابل استیناف کا تأکید قانون امنیـّت اجتماعی بر گزارش

اخاللگران در نظم »به منظور مبارزه با اعتصابات و اجتماعات و « ضابطین دادگستري»مسئولیـّت آنان تا حدّ 
« حربة دو دَم»، این قانون خام و نسنجیده را به سان «عامالن ایجاد اضطراب و تشویش»و « و آرامش عمومی

قادات شدیدي ساخت. دکتر بقائی که بخاطر مصالح نهضت ملّی و مبارزه )بقول دکتر علی شایگان( آماج انت
با دولت انگلیس، در گذشته از برخی اقدامات و اختیارات غیرقانونی دولت مصدّق حمایت کرده بود، اینک 

برخالف »و « نوعی انتحار سیاسی»ضمن قبول اشتباه گذشته و با تأکید بر اینکه: مخالفت با دکتر مصدّق 
ما برای راستی و آزادی قیام »است، با یادآوري شعار اساسی حزب زحمتکشان: « آب شنا کردن جريان
نامید. « یک سنّت خطرناك براي آینده»پرداخت و آنرا « قانون امنیـّت اجتماعی»، به مخالفت با «ايم کرده

« ون امنیـّت اجتماعیقان»هاي استبنائی، به ضررهاي  بقائی با قبول شرایط استبنائی کشور و ضرورت قانون
که عمري را در راه آزادي و ایجاد یک عدالت  -وزیر مصـّراً از جناب آقاي نخست»اشاره کرد و لذا 
نماي ملّت  این الیحه که نتیجة القائات دشمنان دوست»تقاضاي لغو و عدم اجراي  -اند  اجتماعی گذرانده

 .1086را نمود« باشد ایران می

می( اگر چه در برابر انتقادات نمایندگان مجلس وعدة ترمیم و حتّی لغو سخنگوي دولت )دکتر حسین فاط
قانون »توان گفت که اگر  ، امّا هیچ اقدامی در این باره انجام نشد. به جرأت می1087این قانون را داده بود
هاي  شد، چه بسا که از آنهمه تنش با مشورت و شفّافیت بیشتري تدوین و تصویب می« امنیـّت اجتماعی

 شد. جلوگیري می -آنهم در شرایط حسّاس مذاکرات مربوط به نفت  -الزم سیاسی نا
 دکتر بقائی ضمن هشدار از اجراي این قانون، پرسیده بود:

آلت دست و ابزاری برای اختناق آزادی ما نخواهد شد؟ آيا هم  -بعنوان يك سابقة خطرناک  -آيا در آينده، اين قانون »
ترين دوستان و سربازان نهضت ملّی ما بکار نخواهد رفت؟ آيا اين قانون  بین بردن صمیمیاکنون اين قانون برای از 

                                                           
 507-432هاي آن نگاه کنید به کوهستانی، صص و بازتاب« قانون امنیـّت اجتماعی»ـ در بارة  1085
 1331ماه آبان 11؛ مشروح مذاکرات مجلس، 1331آبان  8و  3ـ روزنامة شاهد،  1086
 1331آبان 11روز، ـ روزنامة باختر ام 1087
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زدة استعمار سیاه و سرخ در ايجاد يك خفقان عمومی و بالنتیجه ايجاد  ها و ايادی نقاب ای وسیله نخواهد شد که توده
 1088«يك محی  پر از يأس و عدم اعتماد بکوشند؟...

و  32مرداد  28هاي دکتر بقائی در این باره درست بوده زیرا بعد از  د که نگرانیروند حوادث آینده نشان دا
دستگیر و  -بارها  -« قانون امنیـّت اجتماعی»با ادامة انتقادات بقائی از دولت زاهدي، وي بر اساس همین 

 گوید: به شهرهاي دورافتاده و نواحی گرمسیر تبعید گردید. بقائی در این باره می
اي از  هاي عمده انون امنیـّت اجتماعی آقاي دکتر مصدّق منتفع شدم زیرا بوسیلة این قانون بود که موفّق شدم قسمتمن از ق»

در طی دو سال اوّلیة دیدن کنم...  -از جزیرة هرمز تا منطقة اراك، از منطقة جیرفت تا خاك بلوچستان  -وطن عزیزمان را 
مرداد آن  28همین قانون، در تبعید بودم... تحقیق کنید ببینید پس از جريان  حکومت تیمسار زاهدی ـ دائماً ـ به استناد

 .1089«کسی که بیش از همه زندانی کشید و تبعید شد چه کسی بود؟
 

 
 مظفربقائی در دادگاه نظامی

 

                                                           
 1331آبان 22ـ روزنامة شاهد،  1088
 253ـ بقائی، ص 1089
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 1366پس از بازداشت وی در فروردين  دفتر کار دکتر مظفّر بقائی

 

 

 
 نمای بیرونی خانة دکتر مظفّر بقائی
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 تنها اندیشمندِ خلیل ملکي؛ -4

 

 1090«رويد به جهـّنم است، ولی ما تا جهـّنم هم بدنبال شما خواهیم آمد! آقای مصدّق! اين راهی که شما می» ـ

که پیش روي مصدّق بود، تأمّل بیشتري را نسبت به  بینی داهیانة وي دربارة جهنّمی سخن خلیل ملکی و پیش
مـا نیـز    امـروزملکی، مسـئلة   ديروزرسد مسئلة  سازد، چرا که بنظر می شخصیـّت و عقاید وي ضروري می

 هست.

( و تأسیس حزب زحمتکشان بـا همکـاري دکتـر مظفـر بقـائی      1326ملکی پس از انشعاب از حزب توده )
 تـرین یـارانِ   ترین و یکـی از صـدیق   ترین، آگاه شریا ( بسان1331« )نیروي سوم»س تشکیل ( و سپ1330)

ن لحظات در کنار وي باقی ماند. در واقع اوّلین مقاالت اصلی دربارة ملّی شدن صنعت نفت مصدّق تا آخری
 -بـا نجابـت و فضـیلتی اسـتبنائی      -منتشر شـده بـود، امّـا او     «شاهد»ایران به قلم خلیل ملکی در روزنامة 

 دست یابد.«وجاهت ملّی»کشید و نه کوشید تا به « به رُخ»هیچگاه، نه خود را 

ها روزنامه و نشـریه،   ز حزب توده، باعث گردید تا در هجوم زرّادخانة عظیم تبلیغاتی حزب )با دهانشعاب ا
ــران،  ــک ایـــــــــــــــــــــــــــ ــو پیـــــــــــــــــــــــــــ  رادیـــــــــــــــــــــــــــ

 هاي گذشته و حال، ناشناخته بماند و بقول ملکی: هاي ملکی براي نسل رادیو مسکو و ...( اندیشه
تـر از   انـد، خیلـی کُشـنده    حمیل کردهها[ بر من ت ای زجر و شکنجة روحی که همرزمان سابق من ]يعنی توده»

 -همـواره   -من شخصـاً  ... »1091«توانند بدهند اند و يا می ست که )در زندان( به من داده های جسمانی شکنجه
 1093«.از پشت خنجر بخورم 1092ها ام که از بروتوس عادت کرده

 

عدم اسـتفادة او از   و« رويداد»به یک  32مرداد  28موضع متفاوت و شجاعانة خلیل ملکی در تعبیر حوادث 
و خصوصـاً اعضـاء و رهبـران    « نیروی سوم»، کینة سوزان بسیاري از رفقا و یارانش در حزب «کودتا»واژة 

حزب توده را نصیب او ساخت. این کینة سوزان چنان بود که به روایت دکتر مهرداد بهار: رفقاي حزبی اش 
ها بود که خلیـل   ها و شکنج . در تجربة این رنج1094نقشـة قتل ملکی را در زندان فلک االفالك کشیده بودند

 کرد:  ملکی همواره زمزمه می

 ز بس که مردمكٍ ديده، ديده مردم بد» ـ

 «کنون به مردمكٍ ديــده، سوءهن دارم

توسـط دالّکـان حـزب    « حمّام فین سیاست ایـران »توان گفت که ملکی بزرگترین متفکري است که در  به جرأت می
هاي ملکی، هم اداي دینی است به ایـن اندیشـمندٍ    کوتاه به شخصیـّت و اندیشه اي نابراین: اشارهتوده، رگ زده شد. ب

 .تنها، و هم فرصتی است براي یادآوري برخی عقاید او
 

                                                           

 
1090 104خاطرات سیاسی، ص ـ  ملکی،    

 
 509-508هاي خلیل ملکی، به کوشش امیر پیشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان،، ص  نامهـ 1091
ة قتل او شرکت کـرد و از پشـت   و از نـزدیکـان قیصـر )ژول سزار( که در توطئ  (: سیاستمدار رومیBrutusـ بروتوس )  1092

 «تو هم، پسرم؟!»به او خنجر زد، وقتی قیصر او را در میان قاتالن خود دید از دفاع دست برداشت و فریاد کرد: 
 
 126ص  ها، ـ نامه1093
 69ص ها،  ـ نامه 1094
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ر کامل از تعلّقات و تصــّورات  هاي تاریخی، ملکی هرچند نتوانست بطو در آن شرایط دشوار سیاسی و محدودیـّت
سـاز بسـیاري از تجدیـدنظرهاي آینـده در میـان       تردیـد، عقایـد و افکـار او، زمینـه     مارکسیستی خود بگسلد، امّا بـی 

هـا و   سـازي  هـا، تکفیرهـا، پرونـده    روشنفکران چپ ایران گردیـد. اینـک کـه گـرد و غبارهـاي حاصـل از تـوهین       
تـر   نگر خلیل ملکی را بهتـر و روشـن   چهرة اندیشمند، ایراندوست و آیندههاي حزب توده، فرونشسته،  دروغپردازي

 توان دید. می
 
طلبـی،   هاي خلیل ملکی عبارت بودند از: استقالل اندیشه، عقالنیـّت، ایراندوسـتی، اصـالح   ترین ویژگی مهم
 Société de) «وار جامعـة تـوده  »هـا، در یـک    بحث وگفتگو، شجاعت و شرافت اخالقـی، و ایـن   فرهنگِ

Masse) کنـد و   بـه جـاي آنـان فکـر مـی     « حزب پیشتاز»یـا   «رهبر»ها قدرت اندیشیدن ندارند و  که توده ـ
 -عموماً  -را  «سیاست» کند و عصبیـّت و هیجان و عاطفه و احساسات، عقل و اندیشة سالم را مضروب می

بود، هم از این روست که خلیل  بسیار خطرناك و ناخوشایند -دانند  )حیله و نیرنگ( یکی می «سیـّاسی»با 
زیـرا کـه بقـول همـراه و همـرزم       «نـان »رسید و نـه بـه    «کام»خویش نه به  ملکی در طول زندگی سیاسی

 اش، نادر نادرپور: اولیـّه
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 ما، نـان به نرخ خونِ جگر خورديم»

 «زيــرا کــه نــرخ روز، ندانستیم

توان  صر ایران فقط دو یا سه شخصیـّت سیاسی را می: در تاریخ معا 1095ایم چنانکه در جاي دیگري نیز گفته
، با هـم داشـتند، اّول: محمـد علـی فروغـی و بعـد: دکتـر        فضیلت اخالقی را با فضل فرهنگیشناخت که 

خلیل ملکی)باهمة محـدودیّت هـاي نظـري در مرزبنـدي بـا       -تاحدودزیادي -غالمحسین صدیقی و سپس
1096«.ي ملکـی پس از مرگش بودپیروز»مارکسیسم( با این تفاوت که بقولی: 

 

جریانی که به همّت ملکی از حزب توده انشعاب کرد، اساساً یک جریان فرهنگی بـود کـه اعضـاء شـناخته     
شدة آن عبارت بودند از: فریدون تولّلی، رسول پرویزي، جالل آل احمد، محمدعلی خُنجی، حسـین ملـک،   

در  -گـاه   -رپور، احمد آرام، که صادق هدایت نیـز  ناصر وثوقی، هوشنگ ساعدلو، ابراهیم گلستان، نادر ناد
و سـپس بـا نشـر     «نیروي سـوم »نامة  این جریان فرهنگی، ابتداء با انتشار هفته مباحبات آنان حضور داشت،

هاي خویش  )به سردبیري ناصر وثوقی( به تبلیغ و ترویج دیدگاه« اندیشة نو»و بعد:  «علم و زندگی»ماهنامة 
هاي سیاسی ـ تئوریـک بـاقی     در طول زمان، تنها خلیل ملکی بود که در عرصة فعالیتپرداخت، هر چند که 

ترین حزب و تنها مکتب فکري مسـتقل چـپ در    از نظر تئوریک، مهم« نیروي سوم»توان گفت که  ماند. می
 برابر حزب تودة وابسته به شوروي بود.

فرهنگسـازی و مهندسـی   فروغـی ـ    ماننـد محمـدعلی   -در کنار کار سیاسی، دغدغة اساسی خلیل ملکـی  
پـرداز نامیـد تـا یـک      باید فرهنگساز و نظریه -ابتداء  -بود، هم از این روست که خلیل ملکی را  اجتماعی

 15سیاستمدار. خلیل ملکی به سه زبان فـرانسـه، آلمانی و انگلیسی تسـلّط کامـل داشـت. او داراي حـدود     
 هاي زیر نام برد: توان از ترجمه بود که از آن جمله میترجمه و تألیا و صاحب صدها مقاله و تحلیل 

نقش شخصیـّت در تاریخ ) پلَخانُا(، قهرمان تاریخ )سیدنی هوك(، انقالب ناتمام )ایزاك دویچر(، فرهنگ 
 .1097اجتماعی )توماس سوره(، کتاب سیاه گرسنگی )خوزه دو کاسترو( اصطالحات
 -بـه قـول خـود     -م و عقالنیـّت سیاسی او بود. ملکـی  هاي خلیل ملکی، صراحت کال ترین ویژگی از مهم
دربـارة   1098«.کـرد  اعالم می« هاي آذربایجانی ترك»پوشی و با صراحتٍ خاصّ  مالحظات خود را بدون پرده»

 گوید:  با طنزي که گویا ناظر بر دکتر مصدّق است ـ می -عقالنیـّت سیاسی 

را  -راضی کردن همه و نه فریفته بودن نسبت به عوام  من براي سیاستمدار، همواره عقل سالم بشري ـ نه » -
 1099«.ام مالك و معیار دانسته

سیاستمدار یـا دولتمنـد   »گوید:  است که در روایت از سقراط می «کارل پوپر»سخن  این سخن ملکی، یادآورِ
ت سنگینی بر عهده اش آگاه باشد زیرا مسئولیـّ دمند باشد. منظور اینست که سیاستمدار باید به نادانیرَباید خِ

                                                           

 
 57ها....، ص  برخی منظرهـ 1095

 
 .2ها، ص  نامهـ 1096
هاي او در: نهضـت   ملکی نگاه کنید به مجموعة مقاالت و اندیشههاي اجتماعی ـ سیاسی   ـ براي آگاهی از اندیشه1097

؛ برخـورد عقایـد و آراء، بـا    1377ملّی ایران و عدالت اجتماعی، گزینش و ویرایش عبداهلل برهان، نشر مرکز، تهران، 
لکـی، بـه   هـاي خلیـل م   ؛ نامـه 1374ویرایش و مقدمة محمّد علی همایون کاتوزیان و امیر پیشداد، نشر مرکز، تهران، 

 1381کوشش امیر پیشداد و محمّد علی همایون کاتوزیان، نشر مرکز، تهران، 
 
 230ها، ص  نامهـ 1098
 
 230ها، ص  نامهـ 1099
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 «.دارد. این مسئولیـّت باید او را به درك قاصر بودن فهم وي و بنابراین: به فروتنی رهنمون شود

هـا و   بـدور از تقیــّه   - شـد تـا خلیـل ملکـی     آن عقالنیـّت سیاسی و صراحت گفتـار و رفتـار، باعـث مـی    
آن دوران، خطـر کنـد و از مسـائلی    روشنفکران و رهبران سیاسـی   هاي رایجِ ها و عوامفریبی جوئی مصلحت

. با چنان عقالنیـّت سیاسـی و دلیـري   «آب در خوابگــة مورچگان ريخته بود»سخن بگوید که بقول نیما: 
 رفتار بود که او حتّی به مالقات شاه رفت.

 

 کنیم: برخی عقاید و عملکردهاي سیاسی خلیل ملکی را مرور می

 دربارة امپريالیسم آمريکا

 :1963سامبر د 29از نامة 
در شـمارة اوّل سوسیالیسـمّ    اي هاي ایران در اروپا[ تصویب شـده و از مقالـه   آنچه در کنگرة ]جامعة سوسیالیست»... 

به نظر من شعار پـو،، تهـی و خـالی از     «هاست امپريالیسم آمريکا، دشمن شمارة يك ملّت»ماهانه انتخاب شده که 
ایران با زور و فشار سعی کرد که جبهة ملّی ]دوّم[ را جانشـین رژیـم    در« ها دشمن شمارة یک ملّت»معناست. همین 

« دشمن شمارة یـک »شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار آوَرد. اگر جبهة ملّی ]دوّم[ موفّق نشد، تقصیر آن 
دشمن »فشار  هاي نسبی اخیر ایران و تغییر و تحوالت در امالك بزرگ ]اصالحات ارضی[ همه در تحت نبود، آزادي
گشـتند تـا نیـروي جانشـینی پیـدا       ها از شاه مأیوس شدند، در به در می ها[ مدت است. آنها ]امپریالیست «شمارة یک

کنند. تفرقه و تشتّت، مانع این بود که آلترناتیو پیدا شود و جانشین رژیم گردد. اگر منظور ]از امپریالیسم[ انحصارات 
   1100.«راهش، فحش دادن نیست یگري است. آن همنفت و غیره باشد، البته، موضوع د

 

 دربارة روشنفکران و جالل آل احمد

 1344اوّل ارديبهشت 

اخیراً جالل آل احمد کتابی نوشته که پیش از چاپ، من آن را خواندم. او هم عین این اشتباه را ]کرده[ کـه  »
است که اگر روشـنفکر خـود را در    باشد، عالوه بر آن، آل احمد تصـّور کرده «روشن»روشنفکر باید « فکرِ»

خدمت فئودال یا بورژوازي و یا استعمار و خالصه در خدمت هیـأت حاکمـه قـرار داد ]دیگـر[ روشـنفکر      
در  -هـا   یعنـی انتلکتوئـل   -نیست. باید توجه داشت که قشر روشنفکر طبقة خاصـی نیسـت، روشـنفکران    

از روشـنفکران و هنرمنـدان در خـدمت     در تمام قـرن نـوزدهم، بخـش بزرگـی     .اند خدمت طبقات مختلا
که متــّرقی یـا    -و هنوز هم هستند... موضوع روشنفکر بودن مربوط به چگونگی فکر او  اند بورژوازي بوده
کند نه بازو... من به جالل توضـیح   نیست. روشنفکر کسی است که با نیروي فکر، کار می -غیرمتـّرقی باشد 

شناسی خاص و مشترك دارند امّا ایدئولوژي مشترك ندارنـد. او   روان دادم که روشنفکران رویهمرفته حالت
 1101«.]آل احمد[ در توضیح ]تعریا[ روشنفکر دچار مشکالت عجیبی شده بود... 

 
 1347مهرماه  20
آل احمد یک سوءتفاهم عجیبی راه انداخته که گویا غرب، یکپارچه اسـت و جنبـة طبقـاتی     زدگی غرب »...

داري و امپریالیسم اسـت و از هـر آنچـه غربـی      گذرد بیماري مربوط به سرمایه ب میندارد و هر چه در غر

                                                           

 
1100

 164ـ163ها، ص  نامهـ  
1101

 309ـ308ها، صص  نامهـ  
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  1102«.است باید احتراز داشت
خمینی شده بود، امسال به مکه مشـّرّف شـد... ایـن مسـافرت در حقیقـت      ( خاصِآل احمد که از مُرُدَه )مُریدانِ»

1103«.]براي او[ شفابخش بوده
 

 

 در بارة دکتر مصدّق

 هاي ایرانی در اروپا: خطاب به یکی از رهبران جامعة سوسیالیست 1346ردیبهشت ا 18از نامة 

شـود و اشـتباهات اساسـی او را بـه      از دکتر مصدّق بْتی ساخته مـی انتقادي که دارم مربوط به این است که »
موفّـق  بمناسبت ضعا ایدئولوژیک احزاب طرفدار جبهة ملّی بوده که مصدّق  -که گویا  دهید احزاب نسبت می

توان ]آن را به تفصیل[ طـرح کـرد. بطـور خالصـه و در      نشده است. البتّه موضوع، مفصّل است و در این جا نمی
 حقیقت ]این نامه[ اعالم عقیده و تذکر بعضی از واقعیـّات ]است[:

و  خود را مافوق جبهة ملّی و احـزاب اعـالم کـرده بـود    دکتر مصدّق به احزاب عقیده نداشت و حتّی  ـ1
قع انتخابات ]دورة هفدهم مجلس شوراي ملّی[ موجب شد، که جبهة ملّی بکلّی تعطیل گردیـد، و پـس از   مو

کردم. در مجلس ]هفدهم[ نیز دیگر  -که دیگر نبود  -« جبهة ملّی»را جانشین  «نهضت ملّی»آن، من اصطالح 
مـن، ]مصـدّق[    ستمـّر و دائمیفراکسیون جبهة ملّی نبود، بلکه فراکسیون نهضت ملّی بود. با وجود تذکرات م

اسفند توانستم او را متقاعد کنم، امّا متأسّـفانه   9به حزب و حزب بزرگ عقیده نداشت. فقط بعد از ]حوادث[ 
 به مناسبات دیگر، کار از کار گذشته بود.

ن را تر، اصـطالحی اسـت کـه عامّـة مـردم آ      کرد، امّا صحیح صحیح است که حزب استالینی توده، کارشکنی می ـ2
ايـن ضـعف   کـرد، و   یعنی ترکیب سیاست انگلـیس و حـزب تـوده ـ کارشـکنی مـی       ـ«تودة نفتی»اختراع کردند: 

 ايدئولوژيك ما نبود که موجب شکست شد، ضعف ايدئولوژيك دکتر مصدّق و تمام رهبران نهضت ملّی بـود 
کـه از   -یدنـد و مـا را   هـا گرد  نفتـی سـر درنیاوردنـد و آلـت دسـت انگلـیس       -هاي حزب تـوده   که از کارشکنی
 اغلب تخطئه کردند. -داشتیم  هاي حزب توده پرده برمی کارشکنی

. این موضوعی نیست که پـس  عدم آگاهی رهبری ]مصدّق[ موجب شکست شد پذیر بود. [ اجتناب32مرداد ] 28 ـ3
یـروزي را پیشـنهاد   از گذشت زمان گفته باشیم. در آن زمان هم، شرایط و عوامل شکست را برشمردیم و هم عوامـل پ 

کردیم. اسناد و مدارك و شواهد، زیاد هست که حزب زحمتکشان )نیروي سـّوم( عوامل پیروزي را برشمرده و پیشنهاد 
کرده، هم در روزنامه ]نیروي سـّوم[ و هم بیشتر بطور شفاهی به خودّ دکتر مصدّق اعالم کردیم. امّا ضعا ایدئولوژیک 

  1104جهانی روز، موجب شکست گردید.او و عدم آشنایی او بر سیاست 
 

 در بارة جبهة ملّي

 (1963از نامة بدون تاریخ )شاید در اواخر مارس یا آوریل 
رسیدن به قدرت، چه کار خواهد کرد؟ یکی از اعضاء شوراي مرکـزي جبهـة    جبهة ملّی ]دوّم[ به فرضِ »...

ا خودشان به دست مـا بسـپارند، در   ملّی ]دوّم[ به من گفت: این هیأت حاکمه، احمق است، اگر حکومت ر
رهبران جبهـة ملّـی ]دوّم[   رویم...  رسانیم که ناچار از بین می مدت دو روز، اختالف و نفاق را به جائی می

                                                           

 
1102

 450ها، ص  نامهـ  
1103

فقیــرّ  » خـود را  -1343به سال  -اهلل خمینی  به آیت اي . آل احمد در این سفر در نامه215ـ214ها، صص  نامه ـ  
 106نامیده بود. میرفطروس، مالحظاتی در تاریخ ایران، ص  «بزنگ و بفرمان و فرمانبـردار گوش

 
1104

 415ـ414ها، ص  نامهـ  
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  1105.«حتّی در سط  قرن نوزدهم نیز نیستند
 

 دربارة اصالحات اجتماعی شاه
و گفتگو را بهترین شیوه بـراي حـلّ    طلبی خود، بحث و مذاکره بینی و خصلت اصالح خلیل ملکی بخاطر واقع

دانست و لذا، در عصري که بسـیاري از رهبـران سیاسـی و روشـنفکران      مسائل و مشکالت سیاسی جامعه می
]قهرآمیز[ را بطـور  « ما تئوري مبارزه»کرد:  دانستند، ملکی تأکید می می «تنها ره رهائی»ایران، مبارزة مسلّحانه را 

بینـی و   دانیم... با این واقع و اوضاع و احوال خاصّ جامعة ایران، قابل انطباق نمی کورکورانه و جامد در شرایط
 طلبی بود که خلیل ملکی دربارة اصالحات ارضی و اجتماعی شاه معتقد بود: خصلت اصالح

هـر  کنم که تئوري اجتماعی شاه ایران راجع به تحـّول، مترقّی است،  ام، باز تکرار می هر چند که بارها نوشته»
اسـت جداگانـه،    اي چند کافی نیست. اگر مجریان و طـّراحان برنامـة تحــّول، ایمـان بـه آن ندارنـد، مسـئله      

 . 1106«هاي ما بوده است بخصوص ملّی کردن آب، همواره یکی از هدف

 

 ديدار ملکی باشاه 

شکار باشد، امّـا  بین، در هدف و ایدئولوژي نباید ساز رهبري واقع»چنانکه دیدیم، خلیل ملکی معتقد بود که 
هاي اعالم شده نه تنها ممجاز، بلکه ضـروري   براي رسیدن به قسمتی از هدف «سازشکاري»در سیاست روز، 

 «است...
هـاي سیاسـی    بسـت  هـا و بـن   با چنان درك مدرن و واقع بینانه از سیاست بود که براي فائق آمدن بر بحران

وت شاه جهت دیدار و گفتگو را پذیرفت و بسان یـک  ،  ملکی دع32مرداد  28جامعه، هم قبل و هم بعد از 
 متفکـّر آزاده و مستقل، کوشید تا نظرات و پیشنهادات خویش را به شاه ارائه دهد:

اگر اعلیحضرت انتظار دارند من هم مانند درباریان هر چه را فرمودید تأیید کنم، مسئلة دیگریسـت، امّـا    »...ـ 
ت موجود اجتماعی ـ آن طور که هست نه آن طور که مورد پسند است  اگر اعلیحضرت مایل هستند از واقعیا

 «...کنم صحیح است اطالع حاصل کنند، آنچه که من عرض می ـ

دهم که در تمام مواردي که من مقاومت کردم و توضـیح دادم بـاالخره ]شـاه[ قـانع شـدند!       این را انصاف می
قریب یک ساعت بحث شد و متقاعد شدند کـه صـالحّ   دربارة رفراندوم و دکتر صدیقی و دفاع من از ایشان، 

مرداد نیست بلکه پمر کردن آنست. باالخره ایشان سفارشی را  28شخص ایشان نیز زیاد کردن شکاف ناشی از 
کند که عُمرو يا زيد باشـد،   گفت: برای من چه فرق می ]شاه[ میبه توسط من به سران جبهة ملّی دادند. او 

. خواهند، من حرفی نـدارم  ها را می ها و سنجابی نونی دارم و حال که مردم صال من هر نوع اختیارات قا
را رسماً نسبت به احتـرام بـه قـانون     خواهم. اوالً وضع خود گفت: من از آنها فقط دو اطمینان می او ]شاه[ می

بـه حـزب تـوده    اساسی )که منظور ایشان احترام به مقام سلطنت بود( اعالم کنند؛ ثانیاً وضع خـود را نسـبت   
هم هست که اختالفی در آن نخواهد بود و آن رشـد اقتصـادي     مشخص سازند. بعد گفت: البته مطلب سومی

هـا   است که الزمة استقالل کشور است. او تأکید کرد در صورتی که این دو مطلب روشن شود براي من صالح
 .1107«با دیگران فرق ندارند

هـاي رهبـران ایـن جبهـه در      گیـري  موضع نویسد که یادآورِ ی میرهبران جبهة ملّ خلیل ملکی سپس از موضعِ
 است: 57آستانة انقالب 

                                                           

 
1105

 125و  122ها، ص  نامهـ  
1106

 .1346اردیبهشت  18، نامة 414ها، ص  نامهـ  
 78ها، ص  ـ نامه1107
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من این مطلب ]سفارش شاه به سران جبهة ملّی[ را به آقایان ]جبهة ملّی[ اطالع دادم، ولی در آن روزها بازارّ »
نبودند بلکـه فریفتـة    منفی بافی مطلق رواج داشت و رهبران نهضت، مانند موارد گذشته، حتی عوام فریب هم

متأسفانه سران جبهة ملّی، در عمل، نشـان دادنـد کـه مردانـی نیسـتند کـه در       تمام و کمال عوام بودنـد.  
آنهـا نشـان    ها استفاده کننـد.  شناسی از فرصت های سیاسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبیر و موقع جريان

و خـدمت اجتمـاعی کـه محبوبیــّت تـاریخی       القلوب بودنّ صرف است نـه اقـدام   دادند که هدفشان محبوب
 بافی موضع گرفتند. آنان در سنگر راحتٍ منفیبیاورد. 

شـد گرفـت، اعـالم     در آن زمان که هیأت حاکمه سخت متزلزل بود و همه گونه امتیاز را به نفع نهضـت ملّـی مـی   
اخلی و خـارجی مشـخّص   توانست وضع نهضت را از جنبة د کردن دو کلمه دربارة قانون اساسی و حزب توده می

و روشن سازد. ولی رهبران این دو موضوع را مسکوت گذاردند تا آن که سرانجام خـود تبـدیل بـه مـدافع قـانون      
شـد مجبـور    هائی که از طرف سازمان امنیـّت به آنان زده می اساسی و سلطنت مشروطه گشتند و به مناسبت تهمت
ته به شوروي اعالمیه بدهند. حال آنکه اگر از اول وضع را روشـن  شدند بارها بر علیه حزب توده و رادیوهاي وابس

شدند. بهر صورت اگر درست عمل شـده بـود، ممکـن بـود جبهـة       هائی نمی روي کرده بودند مجبور به چنین دنباله
ملّی به جاي دکتر امینی روي کار بیاید ولی چنین نشد. در دورة حکومت دکتـر امینـی نیـز فرصـت، نـوع دیگـري       

شد پس از امینی حکومت ملّی تشـکیل داد، امـا    داشت و میان هیأت حاکمه شکاف افتاده بود و به آسانی میوجود 
   1108«انگیز این فرصت را نیز از دست دادند ...  هاي حیرت کاري رهبران جبهه با اشتباه

 

 خمیني 1342خرداد  15دربارة شورش 

 1342آبان  25=  1963نوامبر  16

من از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تا حدودي با مال شما فرق دارد و حتّی در مواردي  تلقّی و ارزیابی »...
کنـد   [ را نوعی تفسیر مـی 1342با ]ارزیابی[ رفقاي تهران نیز فرق پیدا کرده، یعنی آنها، حادثة پانزدهم خرداد ]

   1109«.که به نظر من، تصـّور واهی است
* 

 1342آذر  22=  1963دسامبر  13

خرداد به نظر من، همـان اسـت    15اي مهم، پیش نیامده. تفسیر اوضاع  [ هیچ تازه1342خرداد ] 15از  پس »...
   1110«.رسند که من کرده بودم. رفقاي تهران نیز کم کم دارند به همان نتیجه می
* 

 1342= فروردین 1963آوریل 

 «هاي ایران در اروپا جامعة سوسیالیست»خطاب به 
هاي انقالبی را بـه مناسـبت حمسـن روابـط ]ایـران و شـوروي[ در هـم         در ایران جنبشاید:  این که نوشته»... 

روي مـا و شـما    هاي جبهة ملّی ]دوّم[ و دنباله کاري خواهند کوبید، باید به عرضتـان برسانم که در نتیجة ندانم
ن، فعـالً يـك جنـبش    در ايـرا  در ایران باقی نمانده است تا کوبیده شـود.  اي از آنها، متأسفانه جنبش انقالبی

هـا و برخـی از    واقعی ارتجاعی وجود دارد که به اصالحات نیم بند کنونی نیز عقیـده نـدارد و فئـودال   
شـاه را وادار بـه تجديـد نظـر      خواهند رژيـم  و می اند گرا، آن ]جنبش[ را بوجود آورده روحانیون واپس

و متأسفانه جبهة ملّی ]دوّم[ نیـز از   1111دربارة اصالحات نیم بند )که چیزی بیشتر از ريشخند است( کنند
کند، در حالی که مانند گذشته، اين جبهة ملّی نخواهد بود که از ايـن   اين جنبش ارتجاعی جانبداری می

                                                           
1108

 79-78ها، صص  نامهـ  
1109

 139ها، ص  نامهـ  
1110

 152ها ص  نامهـ  
1111

اشارة ملکی به این واقعیت است که در آن زمـان، عمـوم رهبـران و روشـنفکران ایـران، اصـالحات ارضـی و        ـ  
 کردند. اجتماعی شاه را مسخره می
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برداری کند، بلکه ارتجاعیون خواهند بود که با آلت کـردن جبهـة ملّـی ]دوّم[ از اوضـاع      همکاری بهره
 1112«برداری خواهند کرد. بهره

*     * 
هاي شیفته و شیدائی در حریق حزب توده سوختند و خاکستر شدند: مرتضی  کنم که چه جان هی فکر میگا

 کیوان، عبدالحسین نوشین، لورّتـا، خلیل ملکی و بسیاران دیگر... 
خلیل ملکی و عبدالحسین نوشین پروردة جنبش مشروطیـّت و بالیدة تجدّد نوپاي ایران بودنـد، از ایـن رو،   

 هاي دیگري نیـز ـ   نگ کهنسال ایران و پاي دیگري در عرصة فرهنگ مدرن اروپا داشتند. مؤلّفهپائی در فره

البتّه ـ سرشت و سرنوشت مشترك خلیل ملکی و عبدالحسین نوشین را رَقَم زده بودند. از جمله: هـر دو در   
ط رضاشـاه بـه   کودکی پدر را از دست داده بودند. هر دو جزو نخستین گروه دانشجویانی بودنـد کـه توسـ   

اروپا اعزام شده بودند )خلیل ملکی براي تحصیل علم به آلمان رفت و عبدالحسین نوشین براي هنر تئاتر به 
کوشـیدند تـا    «طلبـان  اصـالح »فرانسه(. هر دو با اندیشه و آرمانی انسانی به حزب توده پیوستند و به عنوان 

اي بـا   . هـر دو، روابـط صـمیمانه   1113انه برهانندرهبري حزب توده را از فساد و وابستگی و اطاعت کورکور
گـذار مکتـب    صادق هدایت داشتند. هر دو از نجابت و فضیلت اخالقی خاصی برخوردار بودند. هر دو پایه

1114نویـنی در ایران بودند: نوشین، پایه گذار تئاتر مدرن ایران
و خلیل ملکی، پایه گذار چپ مستقل، ملّـی و   

  ندان و نویسندگان برجسته را پرورش دادند: نوشین به همراه همسرش لورّتا. هر دو، نسلی از هنرم1115مدرن
 اهلل انتظامی، ، هنرمندانی مانند محمّدعلی جعفري، عزّت1116هایراپتیان

را پـرورش داد، و خلیـل    نصرت کریمی، توران مهرزاد، مهین و مصطفی اسکوئی، ایـرن و محمّـد عاصـمی   

                                                           
1112

 116ها، ص  نامهـ  
 340-339ـ ملکی، خاطرات سیاسی، صص1113

1114
، مونیخ، آلمان، پائیز 87، ماهنامة کاوه، شمارة «نوشین در تبعید»در این باره نگاه کنید به: مقاالت بزرگ علوي:  ـ  

. دربــارة  623ــ 608؛ هوشـنگ اتحّــاد: پژوهشـگران معاصـر ایــران )صـادق هـدایت(، صــص      91-84، صـص 1378
هایراپتیان )همسر نوشین( و نقش خالّق او در تئاتر نوین ایران، متأسفانه، تحقیق مستقّلی در دست نیست. لورتا  لورتا
هـاي اجتمـاعی    خورشیدي در تهران چشم به جهان گشود. او اولین زنی است که با وجود محدودیت 1290ر سال د

اي آن زمان بطور حرفه ـ   هـاي مشـهوري    در نمایشـنامه  به همراه عبدالحسین نوشـین ـ   پا به صحنة تئاتر گذاشت. او 
نگ(، اتللّو )شکسـپیر( رُزمـاري )برکلـی(، در اعمـاق     مانند: توپاز )مارسل پانیول(، وُلپن )جانسون(، پرندة آبی )مترلی

 )گورکی(، اوژنی گرانده )بـالـزاك( و... شرکت داشت.
هـاي   ، سه تابلو )بر اساس داسـتان «هزارة فردوسی»)در زمان رضاشاه( به هنگام برگزاري کنگرة  1313مهرماه  13در 

«رستم و قباد»، «رودابه و زال» «(رستم و تهمینه»و   دانی نوشین و بازي هنرمندانة لورتـا به صحنه رفت کـه  به کارگر 
 مورد توجّـّه و تشویق خاورشناسان قرار گرفت بطوریکه موفّق به دریافتٍ مدال مخصوص جشنواره گردید.

1115
در این باره نگاه کنید به مقدّمة مفصّل محمّد علی همایون کاتوزیان بر کتاب خاطرات سیاسـی خلیـل ملکـی،    ـ  

 .237-175صص 
1116 آفرین بود کـه عبـارت    لورتـا پس از بازگشت از مهاجرت جانکاه شوروي به ایران، در چنـد فیلم مهـّم، نقشـ 

اهلل بزرگی( و اسرار گـنج درّة جنّـی    ها )قدرت بودند از: شب اعدام )داود مالّپور(، معرکه )روبیک زادوریان(، باشرف
 )ابراهیم گلستان(.

فرانسه تسلّط داشت و با زبان آلمانی نیز آشنا بود. بعـد از انقـالب اسـالمی، او ـ      هاي ارمنی، روسی و لورتـا به زبان
در کنـار تنهـا یادگـار عبدالحسـین نوشـین       1377بالفاصله ـ به اتریش مهاجرت کرد و سرانجـام در هشتم فروردین  

ید به: دانشنامــة ایرانیــان   )کاوه( در شهر ویـن چشم از جهان فروبست. در بارة زندگی و کارنامة هنري لرتا نگاه کن
نگاهی بـه زنـدگی و کارنامـة    »؛ محمّد عاصمی )کاوة پروین(: 432ـ  431ارمنی، به کوشش ژانت. د. الزاریان، صص 

 97-92، صص1378، پائیز 87، کاوه، شمارة «هنري بانو لرتا
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کاتوزیان، داریوش آشوري، هوشنگ ساعدلو و هوشنگ وزیري  ملکی، نویسندگانی چون محمّدعلی همایون
را...، هر دو با وجود غناي فرهنگی، در سراسر زندگی خویش در تنگدستی و فقر زیستند، و سـرانجام: هـر   

در حریق حزب توده سوختند: عبدالحسین نوشین؛ در غربتٍ غریبّ مهـاجرت )در   -متفاوت  اي دو به گونه
 هاي حزب توده، در عمزلت و انزواي وطن. مسکو(، و خلیل ملکی؛ در طوفان تهمت تنهائی بیمارستانی در

* 
 نامة خلیل ملکي به عبدالحسین نوشین:

 ( نوشته شده است.1327از حزب توده، )اوایل سال  1326دي ماه  این نامه چند ماه پس از انشعابِ

حـزب تـوده بـه     نِیگر از روشـنفکرا عبدالحسین نوشین که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود با جمعی د
راه و روش  کردند تا به حـزب تـوده بپیونـدد و بـراي اصـالحِ      رفتند و به او اصرار می دیدن خلیل ملکی می

رفتارهایی که از برخی رفقایش )کـه اکنـون در دسـتگاه     رهبري آن حزب، آنان را یاري دهد. ملکی به دلیلِ
دیده بود، از این کار اکراه داشـت، امّـا بـاالخره یـک     « و سه نفرپنجاه »رهبري حزب توده بودند( در زندان 

عامل عاطفی در ارتباط با نوشین سبب شد تا پیشنهاد او و دوستانش را بپذیرد و در حـزب تـوده بـه آنـان     
اش رفته بـود، دیـد کـه در آن اطاقـک      : روزي که خلیل ملکی براي دیدار نوشین به خانه1117بپیوندد. بقولی
کرد تا کودك شیرخوارشان را آرام کند. تأثیر عـاطفی   تا، همسر نوشین، سعی میچگونه لورِ کوچک و محقّر

 دیدن این منظره سبب شد تا ملکی دعوت نوشین و دیگران را جهت پیوستن به حزب توده بپذیرد.

و طلب و از جمله دوستان نزدیـک   اصالح جناحِ در حزب توده، عبدالحسین نوشین از اعضاء مهم و فعّالِ
دانست با رضایت  طلبان، انشعاب را صالح نمی ملکی بود. نوشین که مانند بعضی دیگر از اصالح  صمیمی

 انشعابیون، درحزب توده ماند، امّا فشار رهبري حزب براي محکوم کردن انشعاب و شخصِ رِملکی و دیگ
شـدید و افتراءآمیـز    المیـة ملکی، نوشین را نیز ناگزیر کرد تا علیرغم میل خود، با آنان همساز شـود و اع 

 حزب توده علیه خلیل ملکی را امضا کند.
نامة ملکی به نوشین، اندوه و افسردگی یک اندیشمند معتقد به اخالق را دربارة عملّ نـارواي یـک دوسـت    

کند و در عین حال، صفاي بـاطن، ادب و عاطفـة سرشـارّ خلیـل ملکـی را       برجسته عیان می عزیز و هنرمندٍ
 .1118زدسا آشکار می

* * * 
هاي طبقاتی است. برخالف  ، فقدان طبقات و تشکّل(Société de Masse)« وار جامعة توده»ترین ویژگی  مهم

هـا و اشـتباهات خانمانسـوز     هـا و ناکـامی   ، شکسـت «وار جامعـة تـوده  »، در (Société civile)جامعة مدنی 
نیست تا ارائه و ارزیابی گردد، لذا  اي«مهکارنا»روشنفکران و رهبران سیاسی، جائی مندرج یا متمرکز نیست. 

فاقـد حافظـة   « وار جامعـة تـوده  »هاي سیاسی ـ اجتماعی جامعه، سیـّال یا غیرمتمرکز است. در واقع،   آگاهی
  1119تاریخی است.

سـازّ قـدرتّ    زمینـه  ــ « هـا  تـوده »در پیوند بـا   در چنین شرایطی است که روشنفکران و رهبران سیاسی نیز ـ

                                                           
1117

 .20ها...، مقدمة امیر پیشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان، ص  نامهـ  
 24-20ها...، صص ن کامل این نامه، نگاه کنید به: نامهـ براي مت1118
 164ها ...، ص میرفطروس، برخی منظرهـ 1119



 289  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

شوند. در واقع، پوپولیسم، فاشیسم و توتالیتاریسـم محصـول مشـترك     هاي جبـّار می کومتخودکامگان و ح
 و روشنفکران است.« ها توده»

روح »هـاي اجتمـاعی در ایـران معاصـر، خلیـل ملکـی همـواره از         با توجـّه به خصلت پوپولیستی جنـبش 
دانست. ملکی ،  هاي جبـّار می کومتسازّ ح نگران بود و آن را زمینه «شکل تودة بی»، از وجود یک «ای توده

در کالبـد روشـنفکران و رهبـران    « ای روح توده»، گوئی که حلول آن 42خرداد  15ضمن اشاره به شورش 
 بینی کرده بود: را پیش 57اهلل خمینی در انقالب سال  سیاسی ایران و ظهور آیت

روح »ها و اَعمـال آن   آید که قضاوت میبه وجود « ای روح توده»هاي بدون تشکّل )شکل؟(، یک  در توده»... 
با قضاوت و اعمال فرد فرد آنها متفاوت و احیاناً متناق  است. افراد باهوش و با قضـاوت صـحیح،   « اي توده

گردیدن، شخصیـّت خود را از دست داده و در توده، منحـل شـده و هرگونـه شخصیــّت و      اي در حین توده
روح »هـاي توتـالیتر بطـور مصـنوعی ایـن       در عصر حاضر، قدرت دهند. قضاوت صحیحّ خود را از دست می

اند... هرکس، وقتی در تـوده،   ها و تبلیغات خود قرار داده را به وجود آورده و آن را در خدمت هدف« اي توده
 1120«شود... منحل شود، یک احمق از آنها ساخته می

 

 

                                                           
1120

 .  354و  120ها،صص  نامهـ  



 290  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 

 

 

 

 

 

 تأمّالتي دربارة
 ایــران  انقالب اسالمي

 

 

 اشاره:

انـد و آینـدگان نیـز از آن     ناپذیري است که همروزگاران ما فراوان دربارة آن نوشـته  ، حکایت پایان57قالب ان
 خواهند نوشت.

هاي رایج از چگونگی برآمدٍ انقالب یا علل و عوامل آن، عموماً، ماهیـّتی سیاسی ـ ایدئولوژیک داشـته و بیشـتر     تحلیل
 باشند تا در جهت حقیقت گوئی و روشنگري تاریخی. می «اصحاب دعوي»در خدمت توجیه یا تبرئة 

اهلل خمینـی   و ظهـور آیـت   57ها و تحقیقات متعدّدي در بارة علل و عوامـل انقـالب    هاي اخیر، کتاب در سال
اند.باتوجـه بـه نقـش اسـتراتژیک نفـت درتحـواّلت سیاسـی ایـران معاصـر،نگارنده درمقـاالتی            انتشار یافتـه 

 .  1121به نقش آمریکا وعربستان سعودي درسرنگونی شاه  اشاره کرده است«می وديگرهیچ!نفت،شاه،انقالب اسال»»بنام
متن حاضر، بدنبال یک بحث تئوریک و آکادمیک در این باره نیست، ایـن مـتن، تنهـا تـأمّالتی اسـت گـذرا        

ه عبـارت  شود. ب نامیده می« انقالب اسالمی»هاي رویداد بزرگی که ـ درست یا نادرست ـ    دربارة برخی جنبه
هاي عموماً عرفی )سکوالر( روشنفکران انقالب مشـروطه،   دهد که شعارها و گفتمان دیگر: این مقاله نشان می
 1122اند. سقوط کرده 57هاي انقالب مشروعه )اسالمی( در سال  چگونه به شعارها و گفتمان

 
 
 
 

ي اجتماعی در ایران بوجـود  هاي ژرفی در عرصة سیاست، فرهنگ، اخالق و رفتارها دگرگونی  انقالب اسالمی
، «چرا انقـالب؟ »را در برابر مردم و خصوصاً روشنفکران ما قرار داده است:   آورده و بار دیگر سئواالت مهمـّی

 «چه باید کرد؟»و  «اهلل خمینی؟ چرا آیت»

                                                           
1121

 نگاه کنیدبه:ـ  

 http://mirfetros.com/fa/?p=17307 
http://mirfetros.com/fa/?p=17529 
http://mirfetros.com/fa/?p=10826 
http://mirfetros.com/fa/?p=11019 
http://mirfetros.com/fa/?p=11063 

ـّالت زیـر را از خـالل گفتگوهـا و مقـاالتم ـ در سـال        از دوست عزیزم،ـ   1122 هـاي   عباس احمدي )مزدك( که تأمـ
 اند، صمیمانه سپاسگزارم ـ استخراج و تنظیم کرده 1993-2004

http://mirfetros.com/fa/?p=17307
http://mirfetros.com/fa/?p=17529
http://mirfetros.com/fa/?p=17529
http://mirfetros.com/fa/?p=10826
http://mirfetros.com/fa/?p=10826
http://mirfetros.com/fa/?p=11019
http://mirfetros.com/fa/?p=11019
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ـ    ترين انقالب در تاريخ انقـالب  ترين و غیرضروری ناالزمایران شاید  انقالب اسالمی ر هـای دو قـرن اخی
انـد، در   هاي دو قرن اخیر در اوج انحطاط اقتصادي و زوال اجتماعی روي داده زیرا که بیشتر انقالب 1123بود

در دوران رشد اقتصادي و رونق مناسبات اجتماعی بوقوع پیوسته است. از ایـن گذشـته،    57حالیکه انقالب 
( و جنبش ملّی کردن صـنعت  1906وقوع دو رویداد عمدتاً غیرمذهبی )سکوالر( یعنی انقالب مشروطیـّت )

را دو  ( ابهامات و تناقضات موجود در چرائی ظهور خمینـی و وقـوع انقـالب اسـالمی    1951نفت در ایران )
 کند. چندان می

تـوان   اینک با اشارة کوتـاه بـه آن مسـائل، مـی     1124ایم ها پیش، مسائلی را طرح کرده ، سال57دربارة انقالب 
 مطرح کرد. را اي هاي تازه مالحظات یا پرسش

دانیم که قبـل از   کنیم. می اي انقالب ایران اشاره «غیراسالمی»یا « اسالمی»ابتداء بهتر است که دربارة خصلت 
اجتماعی  -، جامعة ما، بطور مشخص، سه رویداد مهـّم سیاسی «جمهوري اسالمی»اهلل خمینی و  پیدائی آیت

 را پشت سر گذاشته بود:
 اوّل: انقالب مشروطیت.

 جنبش ملّی کردن صنعت نفت. دوّم:

 .42خرداد  15سـّوم: شورش 
 یـــا  «اسـالمی »توانـد پاسـخی بـه ماهیــّت      توجـّه به این سه دورة مهـّم از این نظر اهمیـّت دارد که مـی 

 بدست دهد.  57انقالب  «غیراسالمی»

)شـریعت( بـود.   « سمـنّت »)تجــّدد( بـا   « بدعت»انقالب مشروطیت ایران، در واقع، تبلور اجتماعی مقابلة 
سـازند. نـوعی    هويـّت اسـالمی را جایگزین هويـّت ملّی متفکران مشروطه براي اولین بار کوشیدند تا 

)بازگشت به تاریخ و فرهنگ و تمدّن ایران باستان( در عقاید بیشـتر متفکّـران مشـروطه )ماننـد      رنسانس
هـاي متفکـران دورة    اندیشـه  یـادآورِ میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده( وجود داشـت کـه   

رنسانس اروپا بود. بیشتر متفکّران مشروطه نیز معتقد بودند که رازّ رهـائی جامعـة ایـران از درمانـدگی و     
هاي  فالکت تاریخی، گُسستن از قید و بندهاي دینی و توسّل به علم و دانش مدرن است، امّا محدودیـّت

ید تا بسیاري از این متفکّران عقاید سکوالر و ترقیخواهانة خـود  تاریخی و سلطة استبداد دینی باعث گرد
ابراز نمایند و چنین وانمود کنند که اسالم با دموکراسی و آزادي، حقوق بشـر   لفّافة مفاهیم اسالمیرا در 

و تجدّد، سازگار است. این التقاط، هرچند باعث مصونیـّت متفکّران مشروطیــّت از چنگـال دو اسـتبداد    
و مذهبی شد، امّا تأثیرات مخـّرب خود را بر شعور و آگاهی سیاسـی جامعـه بـاقی گذاشـت. بـا      سیاسی 

غیراسالمی بودند، و  -غالباً  -هاي سیاسی این دوران  ها و گروه اینهمه، گفتنی است که شعارّبیشتر روزنامه
نبـی   مـا دیـنِ  »شعار  و با وجود -« اهلل نوري شیخ فضل»مانند  اي علیرغم داشتن رهبر برجسته - مشروعه

نتوانست بر هواداران مشروطه پیروز شود. انـزواي اجتمـاعی و سیاسـی    « خواهیم خواهیم / مشروطه نمی
هـاي آنـان    ها، از چاپ و انتشـار اعالمیـه   هاي تهران و مراکز استان خواهان چنان بود که چاپخانه مشروعه

)مانند عالّمه محّمدحسین نائینی( نیز  اسالمیکردند. جالب است بدانیم که تعدادي از علماي  خودداري می
                                                           

 دانسته است.« یک انقالب ناالزم»ـ داریوش همایون، انقالب اسالمی را 1123
 102-91، صص 1993/1371ها،  دیدگاهـ 1124
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 خواهی بودند. خود، در حقیقت، ایدئولوگ مشروطه -خواسته یا ناخواسته  -

 

 -اهلل کاشانی(،رهبري جنبش  مانند آیت اي در جنبش ملّی شدن صنعت نفت نیز باوجود رهبر مذهبی برجسته
ها و نشریــّات آن زمـان، بـه روشـنی فضـاي       میـّه)سکوالر( بود.اعال غیراسالمیدر دست نیروهاي  -اساساً 

هـاي   هـاي مهــّم، اتـّحادیــّه    دهند. در آن زمان نیز، نشریات و روزنامـه  غیرمذهبی جنبش مردم را نشان می
 بودند.  کارگري، کشاورزي، زنان و کمیتة اصناف ـ غالباً ـ فاقد خصلت اسالمی

ندادنـد، بهمـین    اهلل خمینـی  ئی، پاسخی به نداي آیـت هاي شهري و روستا نیز توده 42خرداد  15در شورش 
 جهت، این شورش در روزهاي نخست، در تهران و قم خاموش شد.

، 42خـرداد   15روشن است که چه در انقالب مشروطیـّت، چه در جنبش ملّی شدن صنعت نفت و چـه در  
بایست در ایـن سـه دورة    عتاً میطبی« انقالب اسالمی»بود و  57از سال  «تر اسالمی»جامعة ایران به اصطالح 

( و 50-40هـاي   که بخاطر رفـرم ارضـی و اجتمـاعی شـاه )در سـال      57گرفت نه در سال  مهـّم صورت می
ها و «حوزه»اساساً به حاشیة   -یبعنوان یک آرمان حکومت -بتحـّوالت اقتصادي و اجتماعی گسترده، مذه

، بنابراین: تلقّـی از  1125یاسی ـ اجتماعی ایران نداشت مسجدها رانده شده بود و اساساً نقشی در تحـّوالت س
-50هـای   در سـال  ای در سـازماندهی و بسـیج تـوده    شبکة عظیمی» به عنوان  مساجد و مدارس اسالمی

است، زیرا که قبل از  آمیز ویامحکوم کردن محمدرضاشاه در تأسیس مسجدجدید تـا حدود زیادي اغراق«57
تحت نظر دولت )سازمان اوقاف و سـاواك( قـرار داشـتند و از     -و آشکارپنهان  -ها  ، این شبکه57انقالب 

نیـز  «تاسیس مساجدجدیدتوسـط محمدرضاشـاه  »عملکردهاي سیاسی ناچیزي برخوردار بودند.ازاین گذشته،
اغراق آمیزاست به این دلیل که بیشتراین مساجد توسط افرادواشـخاص مسـتقل وغیردولتـی احـداث شـده      

را  ایـن مسـاجد   تعـدّد  ،1350سال هـاي   در تهران( )مانند جمعیّت شهرهاي بزرگبود،ضمن اینکه افزایش 
بزرگتـرین نقطـة قــّوت مـا،     »تأکید کرده کـه:   -خود  - 57نمود. یکی از رهبران مذهبی انقالب  طبیعی می

 «.ماست سازمانی بی

  ز انقـالب اسـالمی  پـیش ا  دو سالِ -اهلل خمینی در یکی براي اینکه درك روشنی از حال و روز سیاسی آیت
رتبة ایرانی )ایرج گلسرخی، مسـئول امـور    یکی از مقامات عالی 55شوم که در سال  داشته باشیم یادآور می

اوقاف و حـّج و زیارات( سفري به عراق داشت و با استفاده از فرصت به زیارت مرقد امام علـی در نجـا   
صـبح فـردا در حـرم باشـید،      4لطفاً ساعت »ت: رفت. بهنگام زیارت، فردي به مقام ایرانی نزدیک شد و گف

رتبة ایرانی، سحرگاه فردا به حرم امام علـی رفـت و بـا     مقام عالی« کار واجبی با شما دارد... شخص مهـّمی
اسـت کـه آمـده بـود و از مقـام ایرانـی        «اهلل خمینی اهلل روح آیت»تعجـّب فراوان دید که آن شخص مهـّم، 

او )خمینی( در آن سن و سال پیري از تبعید به ایران برگردد و... متأسفانه بـه  خواست که واسطه شود تا  می
رتبه بجـرم   مدتی بعد، آن مقام عالی -برعکس  -دالیل نامعلوم، شرح این مالقات به شاه گزارش نشد بلکه 

 .1126دستگیر و زندانی شد« رشوه و فساد مالی»
)از طریـق  « امـام موسـی صـدر   »بالً نیز توسط به روایت دوست آگاه دیگري: درخواست بازگشت خمینی ق

                                                           
 109-106روس، علی، مالحظاتی در تاریخ ایران، صصـ نگاه کنید به: میرفط1125
 روایت آقاي  سیروس آموزگارـ 1126
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 1127سفارت ایران در بیروت( به ساواك گزارش شده بود اما به اطّالع شاه نرسید.
و بمنزلـة اسـتقرار   « بازگشتٍ اربابان بـه ده »بمعناي  «خمینی»از این گذشته، براي روستائیان ایران، بازگشت 

در مجمـوع   خود ـ  روستائیان ـ علیرغم باورهاي اسالمی  بود، بهمین جهت،« روابط ارباب و رعیـّتی»مجـّددّ 
 نداشتند. 57الّها بر کنار بودند و لذا نقشی در انقالب از حوزة تبلیغات سیاسی مُ

اگر چه بر سیادت قطعی علماي مذهبی خاتمـه نـداد، امّـا بـر      «رضاشاه»همین جا گفتنی است که حکومتٍ 
 40هـاي   ارد سـاخت. اصـالحات ارضـی و اجتمـاعی سـال     هـاي جـدّي و   منافع مادي و معنوي آنان ضـربه 

محمدرضا شاه نیز به سلطة بالمنازع علماي مذهبی در شهرها و روستاها خاتمه داد )کنترل امـالك موقوفـه،   
در « اهلل خمینـی  آیـت »بندي مدارس مذهبی و مساجد از طریق ادارة اوقاف( بهمین جهـت اسـت کـه     بودجه
 ابراز تنفّر و انزجار کرده است. «این پدر و پسر»به هاي خود، آنهمه نسبت  سخنرانی

)روشنفکران و دانشـجویان( اکبـراً، نیروهـاي غیرمـذهبی      50هاي  نیروهاي فعّال سیاسی و فرهنگی در سال
فرهنگـی   -در عرصـة حیـات سیاسـی     بودند. رشد روزافزون نیروهاي غیرمذهبی و انزواي نیروهاي اسالمی

هـا، مرعـوب هیـاهوي     دانشگاه: » شریعتی و حجـّت االسالم سیـّد محمّد خاتمیجامعه آنچنان بود که بقول 
در ایـن دوران،   کردنـد.  زندگی می «قاچاقی»های ايران  های مسلمان در دانشگاه بچهتبلیغی الحاد بودند و 
 1128«را مورد هجوم قرار دادند. در دو جبهه، باورهاي اسالمی مدرنیسم و مارکسیسم

هاي اعتراضی علیه رژیم شاه، روشـنفکران   منجر شد، اولین گروه 57ادثی که به انقالب با این ترکیب: درحو
و ادامة آن در دانشگاه آریـامهر )شـبّ شـعر    « شبّ شعرّ کانون نویسندگان ایران»الئیک و دانشجویان بودند: 

گان در ایـن  کننـد  سعید سلطانپور( به اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی دامن زد. براي اولـین بـار، شـرکت   
کردنـد، تنهـا پـس از اعتراضـات روشـنفکران و        ها ریختند و مبارزة ضد دولتی را عمومی ها، به خیابان شب

اعتصابات دانشجویان بود که نیروهاي مذهبی )بازاریان و طاُلّب( جرأت یافتند و شروع به اعتراض، بسـتن  
بـود )آزادي    ارهاي دموکراتیـک و غیراسـالمی  ، شع57بازارها و راهپیمائی کردند. شعارهاي مردم تا دي ماه 
در روزنامـة   «رشـیدي مطلـق  »انگیـز   آمیز و سـئوال  مطبوعات، آزادي زندانیان سیاسی و...( چاپ نامة توهین

اهلل خمینی و تقارن تظاهرات ضد حکومتی با ماه محــّرم )خصوصـاً در    ( علیه آیت56ماه  دي 18اطالعات )
داد و شخصیـّت سیاسـی ـ    مذهبی رنگه اعتراضات سیاسی و عرفی مردم، ب 57تاسوعا و عاشورا( در سال 

حزب فقط حـزب اهلل، رهبـر فقـط    »تر نمود. از این هنگام، ما شاهد شعار  اهلل خمینی را برجسته مذهبی آیت
 نیز« هاي شهري نشین حاشیه»بودیم و از این زمان بود که  «استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی»و یا  «روح اهلل

 قدم به میدان انقالب گذاشتند.

 

بود و جایگاه و پایگاه آن مراکـز شـهرها بـود. روسـتائیان ـ کـه نصـا         «انقالب شهری»انقالب ایران، یک 
حضوري نداشـتند. از ایـن گذشـته:     57دادند ـ همانطور که گفتیم، در انقالب   جمعـّیت ایران را تشکیل می

  حکومـت اسـالمی  »ها( عمالً چیزي بنام  ها و بلو، ردها، ترکمنوجود اقوام مختلا سمنّی مذهب در ایران )ک

                                                           
 زاده که در آن زمان در سفارت ایران در بیروت، مسئولیـّت مهمـّی داشته است. ـ روایت آقاي هوشنگ معین1127
1128

نهضـت  ؛مقایسه کنید بـا نظرمحمـد توسـلی )از اعضـاي برجسـتة      114-112نگاه کنید به: میرفطروس، صص ـ  
 90-89، صص 1396، تیرماه52 ة، شمارهمهرنام ةمهندس مهدي بازرگان(: ماهنام آزادي
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ساخت. بهمین جهـت ـ چـه     از مردم ایران، منتفی می  را براي بخش عظیمی «به رهبري خمینی شیعه مذهب
نشین ایران )خصوصـاً کردسـتان و تـرکمن صـحرا(،      قبل و چه بعد از روي کار آمدن خمینی ـ نواحی سمنّی 

 اسی و مذهبی او همراه نشدند.هیچگاه با عقاید سی
هـا، دانشـجویان، دانـش     انقالب ایران ـ همچنین ـ بر اساس میانگینّ سنّی عناصـر فعّـال و کارسـازّ آن )چریـک      

بود. این طیا گسـترده امـاّ فعّـال، پرشـور و      انقالب جوانآموزان، خرده بورژوازي مدرن، کارمندان( اساساً یک 
از تـاریخ   اي داشـت و نـه حافظـه    42خرداد  15و شعارهاي او در « خمینی»از اي  جوان، از نظر سیاسی نه خاطره

معاصرّ ایران، بهمین جهت ـ با توجـّه به پویائی و جوانی خود ـ از یک رادیکالیسم کور سیاسی برخوردار بـود...    
بـه تـرویج   « رهنگسالح ف»و با نفی « ردّ تئوري بقا»با  57ـ50هاي  با این خصوصیـّات، نیروهاي انقالبی در سال

پرداختند. طبیعی است که در فقدانّ احـزابّ سیاسـی مسـتقل و عـدمّ حضـورّ      « طلبی شهادت»و « فرهنگٍ سالح»
توانستند جایگاه و پناهگاه مناسبی براي ابـرازّ   ، مذهب و مساجد می57هاي سیاسی سرشناس در سال  شخصیـّت

ور شویم که اکبر علماي مهـّم مذهبی و مراجـع تقلیـد   در مخالفت با شاه باشند. جالب است یادآ« جمعی حضورِ»
کارانـه در مخالفـت بـا شـاه      ، موضعی محافظـه 57)مانند شریعتمداري، گلپایگانی، خوئی و...( در سراسر حوادث 

 داشتند.
 

 علل و عوامل انقالب

بایـد   57نقـالب  هـاي داخلـی ا   ها یا علل داخلی دارند یا عوامل خارجی. دربارة علل و زمینه معموالً انقالب
در ایـران وجـود    - آن آنهم از نوع اسـالمی  -از يك انقالب  ای نشانه 57ماه پیش از سال  6تا  گفت کـه 

هائی در زمینة گرانی اجناس و کمبـود مسـکن روبـرو بـود، امـا ایـن        نداشت. رژیم شاه اگر چه با دشواري
 مشکالت آنچنان نبود که آبستن یک انقالب عظیم باشد.

درآمد سرانة مردم در مقایسه با دیگر کشورهاي در حال توسعه، رقم  57صادي، در آستانة انقالب از نظر اقت
هاي پیش، وضع مـادي بهتـري داشـتند و     باالئی بود )بیش از دو هزار دالر( اکبر مردم شهرها نسبت به سال

سـوزي   این میان، آتـش بگیران( از رفاه مناسبی برخوردار بودند. در  طبقة متوسط شهري )کارمندان و حقوق
( به تأثّرات و هیجانات مردم دامن زد. این فاجعة هولناك )که بدست 57)در مردادماه « سینما رکس آبادان»

 اي به مبارزات مردم علیه شاه داد. اهلل خمینی انجام شده بود( بمعد تازه هاي هوادار آیت مذهبی

د و نه در جنگ با همسـایگانش )مـبالً عـراق(    هاي خارجی بو در عرصة خارجی، رژیم شاه نه مدیون بانک
ضعیا و ناتوان شده بود بلکه از نظر مالی و اقتصادي، ایران در آن زمان داراي چنان قدرت و بضاعتی بـود  
که به بسیاري از کشورهاي اروپائی، آسیائی و آفریقائی وام و یا کمک مالی داده بود، هر چند که درآمدهاي 

گذاري درست این درآمدها، باعث نـوعی اخـتالل در    هاي رژیم در سرمایه گی رنامهب نفتی و بی آورِ سرسام
 ساختار اقتصادي ایران شده بود.

 توان این مالحظات را مطرح کرد: ، می57بنابراین دربارة عوامل خارجی انقالب 

صوصـاً  تحـّوالت سیاسی در افغانستان، احتمال ایجاد یـک رژیـم کمونیسـتی وابسـته بـه شـوروي و خ       ـ 1
در این کشور، خطـر کمونیسـم در ایـران و در نتیجـه: ضـرورت ایجـاد یـک         «ارتش سرخ»احتمال استقرار 
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 .1129را در ذهن و ضمیر دولتمردان آمریکا تقویت کرده بود «ارتش سرخ»در مقابله با « کمربند سبز»
تحــّرکات و  کیلـومتري بـا ایـران و     1900حضور اتحـّاد جمـاهیر شـوروي سوسیالیسـتی در مرزهـاي      ـ2

هاي خلیج فارس و سلطه بر ایران، موجب نگرانـی آمریکـا    این دولت براي دستیابی به آب تحریکات دائمی
 بود.

جهت « اوپک»هاي شاه در میان کشورهاي منطقه و خصوصاً رهبري وي در هدایت سازمان  طلبی استقالل ـ3
بـر اقتصـاد اروپـا و    « شوك نفتـی »مت یا استقالل سازمان و افزایش قیمت نفت و انعکاسات این افزایش قی

، افـزایش   «بار کنسرسیوم نفت قرارداد اسارت» تهديدات صري  شاه در خاتمه دادن بهآمریکا و خصوصاً 
در سال هرچه بیشتر قیمت نفت و سپردن کامل تأسیسات نفتی ایران به دست متخصّصان و مهندسان ایرانی 

 یکا و اروپا بود.هاي آمر و... موجب نارضایتی دولت 19791130

سوداي شاه در ایجاد یک ارتش مدرن و قدرتمند )با توجـّه به حساسیـّت ژئوپولیتیکی ایران در منطقـه(   ـ4
در منطقه، باعث   و ارتقاء ایران به یک قدرت اتمی هاي پیگیر شاه براي خرید و احداث نیروگاه اتمی و تالش

 هاي اروپائی و آمریکائی شده بود. نگرانی دولت

ها و خصوصاً تأکید شاه بر ناسیونالیسم ایرانی و تاریخ و تمـدن ایـران باسـتان در     طلبی همة این استقالل ـ  5
 کرد. را تداعی می« سرکش»یا  «ياغی»هاي آمریکائی و اروپائی از شاه تصویر یک  ذهن و ضمیر دولت

 .1132دگویا طرحی براي سرنگونی شاه و آوردن خمینی بو 1131«گوادولوپ»کنفرانس  ـ 6
در دربار و سرانجام: تصـمیم   «کمیتة بحران»هاي وقت و فقدان یک  هاي دولت ها و آشفتگی ندانم کاري ـ  7

 نادرست شاه براي خروج از ایران، به تحـّوالت انقالبی شتاب بیشتري بخشید.

ید و از ایـن  تر به آنهـا اندیشـ   توان بهتر و روشن ها فاصله، امروز می ها مالحظاتی هستند که پس از سال این
 پی برد. «امام خمینی »ها، علل و عوامل ظهور  توان به زمینه طریق می

 

 57روشنفکران و انقالب 

بـراي تبیـین علـل    « اختناق سیاسـی   انقـالب  »انگارانة  هاي ساده هاي عامیانة مارکسیستی و تئوري تحلیل
کـرة جنـوبی، برزیـل، مکزیـک و      اعتبار چندانی ندارند چرا که تحــّوالت سیاسـی در پرتغـال،    57انقالب 

علیرغم مشکالت عظیم سیاسی و  -دهند که این کشورها  خصوصاً اسپانیا، شیلی و آفریقاي جنوبی نشان می
هاي فردي و استبدادي به آزادي و دموکراسی  توانستند بدون انقالب از حکومت -هاي عمیق اجتماعی  تنش

و یـا  « قالب اسالمی، محصول اختناق سیاسـی رژیـم شـاه   ان»سیاسی سیر نمایند. بهمین جهت ادعاي اینکه 
                                                           

گیـري   هائی در حمایت مالی و معنوي دولت کارتر بـراي قـدرت   ، از اسناد و گزارش« مایک ایون»ـ اخیراً کتاب 1129
 کند. نگاه کنید به: اهلل خمینی یاد می آیت

Mike Evans: Jimmy Carter, the liberal left and world chaos, Time Worthy Books, U.S.A., 

2009, pp. 243-349 
 سرنوشت سیاسی وي را رقم زد. نگاه کنید به: 1974ـ بنظر نگارنده، این سخنرانی تند و صریح شاه در سال  1130

http://www.youtube.com/watch?v=xHGC9ojJv_S 
1131

- Guadeloupe 
(، رئیس جمهـوري فرانسـه در زمـان    Giscard D’Estaingرات ژیسکاردستن )هاي اخیر، از جمله خاط در سالـ   3

 کند. انقالب ایران، وجود این طرح را تأئید می
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بنظر من، تنها بـراي سـاده کـردن مسـئله و نـوعی فرافکنـی و فـرار از         «بود 32مرداد  28محصول کودتاي »
 بودند.« معرکة انقالب رِآتش بیا»ست که  مسئولیـّت رهبران سیاسی و روشنفکرانی

*    * 
داري( گردیـد. اصـالحات    )پیش سـرمایه  اي ان از مناسبات قبیلهحکومت رضاشاه باعث گسست قطعی جامعة ایر
هاي ناکام جنبش مشروطیت را جامة عمل پوشاند، اما بخـاطر سـاختار    اجتماعی رضاشاه اگرچه بسیاري از آرمان

نخـورده بـاقی مانـد. ضـعا نهادهـاي مسـتقل        اجتماعی ایران، ماهیـّت آمرانه و استبدادي سلطان )دولت( دست
اجتماعی و سیاسی و فقـدان یـک طبقـة متوسـط شـهري نیرومنـد، بـه حضـور قـاهرة حکومـت در            -اقتصادي
 هاي فوق، توان بیشتري بخشید.  عرصه

گیري یافت بطوري که پیدایش نهادهاي مـدنی   داري صنعتی رشد چشم در حکومت محمّدرضا شاه، سرمایه
مالکیــّت  »ین اجتماعی بود، امـا تـداوم   هاي متعّدد صنعتی، نشانة پیدایش و گسترش نیروهاي نو و کارخانه
را در « مالیـات ده »و خصوصاً تکیه حکومت بر درآمد سرشار نفت، اساساً، مشارکت اقشار و طبقات « دولتی

« دولت پاسـخگو » در ایران هیچگـاه  -برخالف جوامع غربی -عرصة سیاست، منتفی ساخت. بر این اساس
هـاي   مد و این امر، قدرت قاهرة حکومت )دولت( را در عرصهبوجود نیا «شهروندهای مالیات ده»در برابر 
 اجتماعی تقویت کرد. -سیاسی

داري، فلسـفة سیاسـی و جهـان بینـی      و رشد و رونق مناسبات سرمایه« فئودالی» -اي فروپاشی ساختار قبیله
ها شاهد ظهور نوینی را براي جامعة در حال تحـّول ایران ضروري ساخت، اما در تمامت این دوران، ما نه تن

هـاي مـا بـا بازنویسـی و بازسـازي فلسـفة       «فیلسـوف »فیلسوف یا اندیشمند نوآوري نبـودیم بلکـه عمـوم    
-نیـز   «انجمن شاهنشاهی فلسفه»پوشاندند و  ستیزی غربخویش را در پردة  عقل ستیزی)شیعه(،  اسالمی

ـ  اي قرار بود فلسفه «سال شاهنشاهی در ایران 2500»که با عنایت به  هـاي ایـران    مبتنـی بـر اندیشـه    -یایران
 -اهلل مرتضـی مطهـري   تدوین نماید، در سلطه و سیادت کسانی چون دکتر سیدحسین نصر و آیـت  -باستان
 به تدوین فلسفة شیعی پرداخت. -عمالً 

احمد، دکتر احمد فردید، دکتر رضا داوري و  در هیاهوي روشنفکران و فالسفة تجـّددستیزي مانند جالل آل
)دکتر سید حسین نصر و دیگران( نه تنها نهال نورس تجــّدد در   1133هانري کُربُن  و مریدان ایرانیشاگردان 

جـان   هائی بودند بر تـابوت نـوزاد نیمـه    ایران بارور نگردید بلکه عقاید و افکار این دسته از متفـّکران، میخ
، «هاي علمیــّه  حوزه»تنها بر بام نه  «همچون پرچمی»اهلل نوري  ترتیب: روح شیخ فضل تجـّدد در ایران. بدین
1134ما برافراشته شد.« هاي علمی حوزه»ها و  بلکه بر بلنداي دانشگاه

 

ها  اندیشه« کنعانِ»خود را در  ي«یوسا گم گشته»نوائی فلسفی، هر کس  بضاعتی فکري و بی بر بستر این بی
 کرد: و خیال زمزمه مییافت و در فضائی از اسطوره و وهم و خواب  هاي ضدتجدّد می و ایدئولوژي

 آید ام که کسی می من خواب دیده»

 من خواب یک ستارة قرمز را

 ام وقتی که خواب نبودم دیده

                                                           
1133

- H. Corbin 
1134

 .36زدگی، ص  )شیخ فضل اهلل نوري(: غرب« نعشِ آن بزرگوار »اشاره به سخن جالل آل احمد در ستایشِ ـ  
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 کسی دیگر

 کسی بهتر

 و مبل آنکسی است که باید باشد

 هاي خانة معمار هم بلندتر است و قدّش از درخت

 و صورتش

 تر هم روشن امام زماناز صورت 

 و اسمش، آنچنان که مادر

 نماز و در آخر نماز ر اوّلِد

 کند صدایش می

 یا قاضی القُضّات

 یا حاجت الحاجات است

 اهللتواند کاري کند که المپ  و می

 )که سبز بود، مبل صبحّ سُحُر، سبز بود(

 مسجد مفتاحیاندوباره روي آسمان 

 روشن شود...

 آید کسی می

 1135«آید. کسی می

زدگـی و در سـتایش و اسـتقبال از     آزرم( در تعبیر عینی ایـن خـواب   و سرانجام: شاعري بنام نعمت میرزازاده )م،
 ، سرود:«امام خمینی»

 پیک سبکبال سحـر اي سوي پاریس شو! »

 نامة مردم ایران سوي آن رهبر بــر!

 تا ببال و پرّ خونین نشوي سوي امـــام

 هم پر و بال بشویی به گالب قمصر

 از سوي ابناي وطن نزد امــام اي نامه

 از خلق به سوي رهبر.. اي نامه تتهنی

 همدوش  که ترا نیست زعیمی اي امامی

1136«.خمینی که ترا نیست به گیتی همبر اي 
 

* * * 
در زمان محمّدرضا شـاه و در بـیم    -نـّتی شیعه ـ که در دوران رضاشاه دچار ضربات مهلکی شده بود  روحانیـّت سُ
هـاي مـذهبی بـه     ها و هیـأت  ها و انجمن از طریق شبکه« انتظار»ة ، جانی تازه یافت و در پیل«شبح کمونیسم»رژیم از 

                                                           
1135

سـال   سروده شده بود و لذا ربطی به انقالب اسالمی 40هاي  در سال «فروغ فـّرخزاد»گفتنی است که این شعر ـ  
اش را در ایـن شـعر جسـتجو     ، هـر کسـی آرزو و اوهـام گمشـده    1350هاي  نداشت، امـّا در فضاي انقالبی سال 57
 کرد! می
1136

 1357دي ماه  26، 15761روزنامة اطالعات، شمارة ـ  
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بازسازي خویش پرداخت با اینحال: وضعیـّت مذهب در میان روشنفکران و دانشجویان و جوانان ایران آنچنان بود که 
رناك حالت نیمه مرده و نیمه زندة مذهب و وضعیـّت بسیار بسیار خط»علی شریعتی و مرتضی مطهري از آن بعنوان 

1137اند. یاد کرده« آن
 

یاد کرد و از « پروتستانتیسم اسالمی»در چنان شرایطی، وقتی دکتر شریعتی با زبانی شعرگونه و شورانگیز از 
نـّتی شیعه، از درون منفجر شد و بعد، سخن گفت، ناگهان باورهاي سنگ شده و سُ« شیعه، یک حزب تمام»

 را در خود گرفت. چون آواري هستی فکري جوانان و دانشجویان ما

، «طلـوع انفجـار  »بینـی   در آن فضاي شعر و شور و افسانه و افسون، روشنفکران معروف و الئیک ما نیز ضمن پـیش 
« پیـام یـک انقالبـی کامـل عیـارّ زمینـی      »و پیام محمّـد را  « بزرگترین انقالب تاریخ بشر»انقالب حضرت محّمد را 

. رهبران جبهة ملّی و ملیــّون ایـران کـه در    1138کردند م( را توصیه می)اسال« بازگشت به سرچشمه»دانستند و لذا  می
اندیشـمندان  »زدند، از تدوین یک فلسفة ملّـی، معقـول و معاصـر بازماندنـد. شـماري از       مرداد سینه می 28کربالي 
ي اسـالم  آفـاق تفکـر معنـو   »هاي تاریخی، و در گرایش درونی به  نمائی ها و بزرگ نیز در غوغائی از تملّق «حکومتی
 کردند. انقالب آینده را هموار می ي«یوسا گم گشته» هِ، را«ایرانی

 

 آزادي، دموکراسي و روشنفکران

نامید، روشـنفکرانی کـه نـه     «روشنفکران همیشه طلبکار»توان  رضا شاه را می بسیاري از روشنفکران عصر محّمد
ی )به تعبیر پوپر( نداشـتند بلکـه ضـمن چشـم     براي نوسازي کشور یا مهندسی اجتماع اي تنها هیچ طرح یا برنامه

کردنـد   هـاي خـویش حمـل مـی     را بر شـانه  !«نه »وار، همواره صلیب یک  بستن بر تحوالت جاري جامعه، مسیح
کنند بلکه اپوزیسیون و مخالفان نیز در سازندگی  آنکه بدانند یک نظام سیاسی را تنها عوامل آن نظام تعیین نمی بی

قش دارند. گویا در خطاب به این دسته از روشنفکران و رهبران سیاسـی بـود کـه افالطـون     یا تخریب آن نظام، ن
 گوید: می

 .«فرزانگان! اگر شما از حکومت دوري کنید، گروهی ناپاك آنرا اشغال خواهند کرد اي»

شاه، یا به  بود که روشنفکرانی مانند آل احمد در برابر اصالحات اجتماعی «جبهة امتناع» و با آن!« نه »با آن 
خلیل ملکی سوسیالیسم را در دهان حکومت شاه گذاشته است »نفی و انکار پرداختند و یا معتقد شدند که: 

ها )اصالحات ارضی، حقوق زنان و کارگران، تحصیل و تغذیة رایگان، سپاه دانـش و...( را   و شاه این برنامه
بسیار »)حتّی رهبران جبهة ملی( نبود که بگوید: و در آن میانه کسی  1139«از امبال خلیل ملکی دزدیده است...

کند، چرا مـا از آن   هاي خلیل ملکی را پذیرفته و اجرا می خوب، چه مانعی دارد؟ حاال که شاه طرح و برنامه
احمـد ـ بعنـوان     بود که جـالل آل « روشنفکران همیشه طلبکار»با این خصلتٍ  «حمایت و پشتیبانی نکنیم؟...

در بارة تحـّوالت و اصالحات اجتماعی دوران  -گذارترین نویسنده و روشنفکر آن زمانترین و تأثیر معروف
 کرد: رضا شاه ـ غیرمنصفانه ـ چنین قضاوت می محمّد

                                                           
 108-106نگاه کنید به: میرفطروس، صص ـ 1137
 .1357طلوع انفجار، تهران، اه کنید به: حاج سید جوادي، علی اصغر، ـ نگ1138
 166، ص2ـ در خدمت و خیانت روشنفکران، ج1139
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حکومتی که در زير پوشش ترقـّیات مشعشعانه، هیچ چیز جز خفقـان و مـرگ و بگیـر و ببنـد نداشـته      »
1140«است

! 

هاي انقالبـی، تـأثیر داشـت، امـا واقعیــّت       اً در رشد و رونق گرایشاختناق و استبداد سیاسی رژیم شاه، مسلّم
هاي انقالبی )از مارکسیسم چینـی   اینست که در آن زمان، عموم روشنفکران ما بوسیلة انواع و اقسام ایدئولوژي

و کوبائی گرفته تا تشیـّع سرخ علوي( مسخ و افسون شده بودنـد، بهمـین جهـت، در کنـار اختنـاق سیاسـی،       
هاي رایج چنان بود که اختناق سیاسـی را   دیدند، تحلیل اجتماعی و فرهنگی جامعه را نمی -والت اقتصاديتحـّ

ها، با وجـود اختنـاق سیاسـی، توسـعه، تجــّدد و       دانست. طبق این تحلیل مخالا و مغایر توسعة اجتماعی می
 .1141پیشرفت اجتماعی، دروغ یا غیر ممکن بود

خود را از دیدن و بررسی تحـّوالت جاري  57ان ایران در قبل از انقالب با چنین دیدگاهی، عموم روشنفکر
دیدند و با اعتقاد به ضرورت انقالب، با نوعی رادیکالیسم کور، موجب تشدید و گسترش  جامعه، بی نیاز می

نادرسـت  و با اعتقاد بر این باور  «جبهة امتناع»اختناق و استبداد سیاسی رژیم گردیدند. آنان با تشکیل نوعی 
، هـم جامعـه و هـم رژیـم حـاکم را از داشـتن       «روشنفکران با حکومت نیستند، بـر حکومـت هسـتند   »که: 

 گر محروم کردند. روشنفکران آگاه و هدایت

ها بودیم که همیشه چشم بـه منـافع ملّـی مـا      کیلومتر مرز مشترك با شوروي 1900از این گذشته، ما داراي 
کردند. خـودّ   ها عمل می انش با یک شبکة سراسري بعنوان عامل شورويداشتند، و بعد، حزب توده که رهبر

همین مسئله، همیشه فضاي سیاسی ایران را متشنّج و پر از سوء ظـّن و تردید و توطئه کـرده بـود و باعـث    
جبهة امتناع »هاي متقابل رژیم و نیروهاي سیاسی جامعه شده بود. عالوه بر این، در آن زمان  کنش و واکنش

دانست و لذا هرگونه همکاري و همسوئی با آنرا کفر  ، رژیم شاه را فاقد مشروعیـّت سیاسی می«نفکرانروش
بینـی بـه نفـوذ در دسـتگاه دولتـی و       . البتّه بودند روشنفکرانی که با هوشیاري، شجاعت و واقع1142شمرد می

نیکخـواه، دکتـر مهـدي بهـار      اهلل رضا، مهندس پرویز اصالح رژیم از درون معتقد بودند، مانند: دکتر عنایت
اي ماننـد   ، دکتر چنگیز پهلوان، دکتر کوروش الشـائی و خصوصـاً فرزانـه   «(میراث خوار استعمار»)نویسندة 

 .1143فیروز شیروانلو )از رهبران برجستة کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور(

                                                           
 98ـ کارنامة سه ساله، ص1140

1141 )در خوزستان( در نشریات خارجی چاپ شد، بحث بسیاري از فعّالین « دز»مبالً وقتی عکس افتتاح سدّ عظیم ـ 
در ایران، دروغ تبلیغـاتی   این عکس، مونتاژ است و ساختن چنین سدّ عظیمی: »سیاسی در خارج از کشور این بود که

«رژیم شاه است!...  
1142

، بهـار  2براي نمونه، نگاه کنید به خاطرات دکتر منوچهر ثابتیان )از رهبران کنفدراسیون(: فصل کتـاب، شـمارة   ـ  
 .82ـ66، صص 1369
ها زندان، طــّیّ آگـاهی و شـناخت     و پس از سال« اخ مرمرک»فیروز شیروانلو پس از جریان سوءقصد به شاه درـ 1143

ضـرورت هنـر در رَوَنـد    »نزدیک از تحـّوالت اجتماعی و توسعة صنعتی ایران، با ترجمه و انتشـار کتـاب ارزشـمند    
کـانون  »ارنست فیشر و تشکیل فرهنگسراي نیاوران و با حضور فعّـال در سـازماندهی و گسـترش    « تکامل اجتماعی
، فضاي نوینی در عرصة فرهنگی و انتشـاراتی ایـران بوجـود آورد کـه تـأثیرات      «کودکان و نوجوانان پرورش فکري

هـاي فـرح    مببت آن بر هیچ نویسنده و متفکّري پوشیده نیست. او در ایجاد این فضاي هنري و فرهنگی، از حمایـت 
 پهلوي برخوردار بود.
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سـال، بقـول    12(، به مـدت  32مرداد  28ا ت 1320ایم: پس از سقوط رضاشاه )یعنی از شهریور  چنانکه گفته
دوست و دشمن، آزادي و دموکراسی سیاسی )و خصوصاً آزادي قلم و بیان و مطبوعـات( در ایـران وجـود    

اي بکننـد. ایـن    هاي سیاسی موجود، استفادة درسـت و شایسـته   داشت اما روشنفکران ما نتوانستند از آزادي
 م بود.وضع در تمامت دوران حکومت مصدّق نیز حاک

، بخاطر استیالي ایدئولوژي و تبلیغات حزب توده، جامعة روشنفکري ایران دچـار یـک   32مرداد  28بعد از 
« نقـل قـول  »سقوط کرد و همـه، بجـاي اندیشـیدن،    « عقل نقّال»به « عقل نقّاد»گردید و « تعطیلی تاريخی»
و بنیادگرائی گردید: یکی بنیـادگرائی دینـی و   گرائی یا د جامعة روشنفکري ما اسیرّ دو مطلقکردند! از این زمان  می

دیگري بنیادگرائی لنینی. وجه مشترك این دو بنیادگرائی، نیاندیشیدن و مقابلـه بـا مدرنیسـم، تجـدّدگرائی و توسـعة      
خوانـد، و   مـی « سـال پـیش   1400ناکجاآبـاد  »زمان رضاشاه و خصوصاً محمّدرضا شاه بود. یکی، جامعه را بسـوي  

هـاي ایـن دو نحلـة     ها و همگامی بنابراین، همدلی«. سوسیالیسم واقعاً موجود»بسوي مدینة فاضلة  دیگري، جامعه را
 ، چندان هم عجیب نبود:57ایدئولوژیک در آستانة انقالب 

 «مجاهد! فدائی! پیوندتان مبارک!»ـ 

یان داده شـد،  لنینیستی فراوانی ترجمه شد و بخورد جوانان و دانشـجو  ها متون مارکسیست ـ  در اینهمه سال
)کانت( را ترجمه کند! چرا؟ براي « نقد خٍرُد ناب»اما حتّی یک نفر از میان روشنفکران ما پیدا نشد که کتاب 

زد. در چنین شـرایط ذهنـی و    اینکه کتاب کانت، خواب روحی و آسودگی ذهنی روشنفکران ما را برهم می
احمد( منتشر شد، هـیچ کـس بضـاعت یـا      ل)آ« زدگی غرب»سیطرة ایدئولوژیک است که وقتی کتابی مبل 

نه تنها کتـاب بـالینی   « ماهی سیاه کوچولو»و یا کتاب کوچکی مبل   1144جرأت نقد و بررسی آن را نداشت
ساله بود، بلکه برخی روشنفکران شناخته شـده و مارکسیسـت ایـران، از آن، انـواع و      80ساله تا  8هاي  آدم
بـه  « مـاهی سـیاه کوچولـو   »را کشا کردنـد! بـه عبـارت دیگـر      «ملّی رهائی»و « مبارزة مسلّحانه»تزّ   اقسام
 روشنفکران ما تبدیل شده بود. « مانیفست»

روند مدرنیسم، توسعة ملّی و تجدّد اجتماعی در ایران، سبب پیدایش طبقة متوسـط شـهري شـده بـود کـه      
ـ     هـاي   یم: پیـدایش جنـاح  بتدریج بر اختناق و ساختار سیاسی رژیم شاه تأثیر گذاشـته بـود و بطوریکـه گفت

 ، و فضاي بازّ سیاسی، براي ایجاد اصالحات در ساختار سیاسی رژیم بود.«پیشرو»و « سازنده»، «اندیشمند»

هاي تاریخی، هم رضاشاه و هم محمّدرضا شاه، اولویـّت را به  بعلّت ساختار روستائی جامعه و دیگر محدودیـّت
ربناي اقتصادي مدرن گذاشته بودند و بهمین جهت بـه اصـل آزادي   تجدّد اجتماعی و توسعة ملّی و ایجاد یک زی

 توجه بودند. و استقرار دموکراسی بی

توجهی، در  توجهی به آزادي و دموکراسی، مختصّ رضاشاه یا محمّد رضاشاه نبود بلکه این بی گفتنی است که بی
ـ        ن تفـاوت اساسـی کـه در نـزد     عقاید بیشتر رهبران سیاسی و روشـنفکران ایـن دوران نیـز وجـود داشـت بـا ای

روشنفکران عصر رضاشاه، به علت ساختار عقـب مانـدة اجتمـاعی و فقـدان شـرایط ذهنـی و فرهنگـی جامعـه         
اي دور موکـول شـده بـود، در     هاي سیاسـی بـه آینـده    سوادي عمومی(، استقرار دموکراسی و آزادي )خصوصاً بی

                                                           
 روشنفکران آن زمان، بایکوت شده بود ها از طرف غیر از داریوش آشوري که بهمین جرم! سالـ 1144
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ي و دموکراسی در باور اکبر روشنفکران و رهبران سیاسـی  حالیکه در دوران محمـّد رضاشاه ، مقوالتی مانند آزاد
آنان ـ اساساً ـ جائی نداشـتند.     شدند، لذا در دستگاه فکري و مفهومی قلمداد می« متعفّن»و « بورژوائی»ما، مقوالتی 

توانست  جامعة توحیدی روشنفکران دينی يا جامعة سوسیالیستی روشنفکران لنینی زمانی می به عبارت دیگـر: 
 .حقـّق گردد که از نقیض آن )يعنی آزادی و دموکراسی( اثری نباشدمت

ـّدد و توسـعة ملّـی و رواج آمـوزش و         بر خالف روشنفکران مشروطه و دورة رضاشاه )کـه معتقـد بـه تجـ
پرورش نوین بودند( روشنفکران بعدي، ضمن جهل از ماهیـّت آزادي و دموکراسی غربی و مخالفت بـا آن،  

)یعنی بازگشت به اسالم و فلسفة تشیـّع( بودند. با « بازگشت به سرچشمه»یا  «به خویشبازگشت »معتقد به 
احزاب در جوامع غربی منبرهائی هسـتند بـراي تظـاهر مالیخولیـاآمیز     »احمد معتقد بود که  چنان اعتقادي آل

زدگـی   غـرب هـای بیمـاری    تظاهر به دموکراسی غربی، يکی از نشانههاي نامتعادل و بیمارگونه، لذا  آدم
 هاي غربی، اعتقاد داشت: ها و دموکراسی . بدین ترتیب، آل احمد ضمن تحقیر آزادي1145«است

تـوان در ایـن مملکـت دَم از آزادي و     ، فقـط وقتـی مـی   توانیم از دموکراسی غربی سرمشق بگیريم ما نمی»

مدّتّ بیکار شدن افـراد   دموکراسی زد که بسیاري از مقدّمات آن فراهم شده باشد، براي اینکه کسی که اُجرتّ

هاي رأي ببرد و یا کسی که فقط وسیله مجانی رفت و آمد اهالی یک حـوزه   دهد تا آنها را بپاي صندوق را می

کند، آخرین نفري است که رأي مردم را در دست دارد. چنین انتخاباتی چیزي  را بپاي صندوق رأي فراهم می

  1146«جز انتخاب عوام نخواهد بود...

اي  ( در نامـه 1343، ضمن سـفر بـه مکّـه )بسـال     1147«بعنوان مدافع کلیـّت تشیـّع اسالمی»سرانجام، آل احمد، 
1148نامید و...« فقیر گوش به زنگ و به فرمان و فرمانبردار»اهلل خمینی، خود را  خطاب به آیت

 

 کرد: تأیید می« ارزشی آراي عوام بی»شریعتی نیز ضمن توجه به بیسوادي جامعه و 

... آزادي، دموکراسـی و لیبرالیسـم غربـی چونـان     ای بـیش نیسـتند   وکراسی غربی تماماً خرافهآزادی و دم»

 1149«حجاب عصمت به چهرة فاحشه است.

دانسـت، بلکـه    می« خطرناك و ضدانقالبی»اي مانند ایران را نه تنها  او رعایت آزادي و دموکراسی در جامعه
 کرد که: تأکید می

حـّق نـدارد دچـار وسوسـة لیبرالیسـم غربـی شـود و انقـالب را بـه          رهبر انقالب و بنیانگذار مکتب،»
 1151«بسپارد... 1150ها دموکراسی رأس

آل احمد و دکتر شریعتی هماننـد دکتـر مصـّدق، بـا روشـنفکران عصـر مشـروطیت برخـوردي انتقـادي و          
                                                           

 104و 91ـ آل احمد، صص1145
 92-91و  78ـ غرب زدگی، صص 1146
 78ـ آل احمد، ص1147
 106ـ نگاه کنید به: میرفطروس، ص1148
 622؛ امّت و امامت، ص99ـ نگاه کنید به: شریعتی، حسین، وارث آدم، ص1149
 آورده است!« چارپایان»را بمعناي « ها رأس»رسد که دکتر شریعتی کلمة  ـ با توجـّه به مضمون بحث، بنظر می1150
 47؛ شیعه، یک حزب تمام، ص622و  607و  604شریعتی، امّت و امامت، صص -1151
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سیاسی و  بینی وار داشتند و متأسا بودند که روح و بینش مشروطه، پیش از آنچه که متأثر از جهان سرزنش
1152ایدئولوژیک اسالم یا شیعه باشد، تحت تأثیر فرهنگ انقالب کبیر فرانسه است...

 

آل احمد، شکست انقالب مشروطیت را نه در ضـعا نیروهـاي نـوین اجتمـاعی، سلطـــة روحـانیون شـیعه و        
دور »ر علـل شکسـت انقـالب مشـروطیت را د     -اساساً  -دخالت آنان در تدوین قانون اساسی مشروطه بلکه او 

زده در تـدوین   و دخالت روشنفکران غرب هاي بومی و در فاصله گرفتن از سمنّت هاي اصیل اسالمی شدن از آرمان
دانسـت. از ایـن رو: آل    گیري روحانیت شیعه در امر حکومت و سیاسـت مـی   و خصوصاً در کناره «قانون اساسی

 گفت: اهلل نوري( می )شیخ فضل« شهیدشیخ »، دربارة «خلع ید از روحانیت»احمد ضمن ابراز تأسا از 

خلع ید از روحانیت، حاصل اصلی مشروطه بود و گویا امروز ما حق داریم که نظر شـیخ شـهید )فضـل اهلل    »

نوري( را صائب بدانیم که به مخالفت با مشروطه برخاست و مخاطرات آنرا براي روحانیت گوشـزد نمـود ...   

زدگـی   دانم که بعالمت غـرب  می وري( را بر سرّ دار همچون پرچمیو من، نعش آن بزرگوار )شیخ فضل اهلل ن

 1153«بر بام سراي این مملکت افراشته شده است.

به عبارت دیگر، هر قدر که روشنفکران عصر مشروطه، اهل تفکر و اندیشه و تحقیق بودند، روشنفکران مـا،  
از محقّـق تـا مقلّـد    »عـی اسـت کـه:    بودند. طبی« نقل قول»اهل تقلید و تکرار و  -بر عکس - 57در انقالب 
 «هاست. فرق

اي زد و بزودي تبلیـغ   لنینیسم و استالینیسم حزب توده به ماهیـّت توتالیتاریستی فلسفة سیاسی در ایران رنگ تازه
و فلسـفة  « زدگـی  غرب»)توسط شریعتی و مجاهدین خلق( و بعد، تبلیغ  «تشیـّع سرخ انقالبی»و  «اسالم راستین»
احمد، شریعتی، احمد فردید، رضا داوري، مرتضی مطّهري، سید حسین نصـر و   )توسّط آل« ويشبازگشت به خ»

هـائی بودنـد بـر تـابوت نـوزاد       اين افکار، در واقـع، مـیخ  دیگران( تجـّددگرائی نوپاي ایران را عقیم کردند. 
 .جانّ تجـّدد در ايران نیمه
 

 روشنفکران: از انقالب مشروطیـّت به انقالب اسالمي

بـود. ادغـام اقتصـاد روسـتایی در اقتصـاد       جنبش شهری و روشنفکرییک  -اساساً  -ضت مشروطیـّت نه
شهري، عدم رشد بازرگانی و تجارت، فقدان یک طبقــة متوسط شهري و ضعا نهادهاي مدنی و همچنین، 

خـواهی   وطهمفاهیم غربی و التقاط مذهب با مقوالت عمرفی )سکوالر(، جنبش مشر کردنِ یا اسالمی استسالم
پذیر ساخت. بهمین جهت، برخی از روحانیون دورانـدیش و خصوصـاً درباریـان و عوامـل      را شدیداً آسیب

خواهی پوشیدند و بسیاري از مواضع و مقامات مهم )مانند مجلـس،   مشروطه، خیلی زود، لباس مشروطه ضد
هـاي   حاصـل محدودیــّت   -واقع در  -دادگستري و نظمیه( را در اختیار گرفتند. قانون اساسی مشروطیـّت 
بـا روحانیــّت حـاکم از طـرف      سکوالرتاریخی جامعة ایران از یک طرف، و محصول مصالحــة نیروهاي 

                                                           
؛ آل احمـد، در خـدمت و خیانـت    246-245اسالمی، صـص  -ـ نگاه کنید به شریعتی، بازشناسی هویـّت ایرانی  1152

کنید بـه نطـق مصـدّق در دورة ششـم مجلـس،      . مقایسه 232، 74-73، 68، 66، 63، 56-55، صص2روشنفکران، ج
 ، همچنین با رسالة دکتراي دکتر مصدّق:1306خرداد  18و جلسة  1305شهریور  19جلسة 

Mossadegh, Le testament..., pp. 76-78, 84, 87-88 
 78ـ آل احمد، ص1153
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دیگر بود. بدین ترتیب، آن تضادهایی که قرار بود در جنـبش مشروطیــّت حـل و فصـل شـوند، بـه عّلـت        
هـاي رضـا شـاه، مصـدّق و محمــّد       مـت ساختار اجتماعی و توسعه نیافتگی سیاسی جامعة ایـران، در حکو 

 .1154رضاشاه نیز تداوم یافت

کردنـد در حالیکـه    اي نگـاه مـی   یـا ریشـه   تـاريخی روشنفکران عصر مشروطه، به مشـکالت ایـران بطـور    
تغییر رژيم دیدند، یعنی تنها بـه   و سطحی می ای لحظهروشنفکران بعدي، مسائل و مشکالت ایران را بشکل 

به ساختار و بافتار فرهنگی جامعه در پیوند بـا آزادي و دموکراسـی، و دیـدیم کـه     کردند نه  فکر می سیاسی
 هاي اجتماعی قربانی شد و هم توسعه و تجدّد ملّی. رژیم حکومتی تغییر کرد اما هم آزادي

از این گذشته، روشنفکران عصر مشروطه با برخورداري از یک ناسیونالیسم مببت و انسانی، اساساً به منـافع  
، پان اسالمیسمکردند در حالیکه روشنفکران بعدي، با اعتقاد به انترناسیونالیسم کمونیستی یا  ما فکر میملی 

کردند. بنابراین عجیب نبود که ناسیونالیسم  فکر می «اُمّت اسالمی»یا  «جهان سوسیالیستی»به مصالح عالیــة 
یـا  « شـرك »روشنفکران اسالمی، نـوعی   هاي هاي کمونیستی و هم در دیدگاه دوستی، هم در سازمان و میهن
 رفت.  بشمار می «بورژوائی»اي  مقوله

تـر بـود،    پایین تردید در انقالب مشروطیـّت، هم درجــة شعور و آگاهی جامعه ، بی57در مقایسه با انقالب 
اجتماعی جهان کمتـر بـود، و    -هم امکانات روشنفکران و رهبران جنبش جهت آگاهی از تحـّوالت سیاسی

تـرین   بینیم کـه در اساسـی   تر بود، امّا می خصوصاً استبداد و اختناق سیاسی عصر قاجار، بیشتر و گسترده هم
فرهنگی )از جدائی دین و دولت تا نگاه به تاریخ ایران و اسالم، فلسفــة سیاسی و غیـره(،   -مسائل سیاسی

تـر بـود. چـرا؟     جلوتر و پیشرفته 57درك روشنفکران انقالب مشروطه از درك روشنفکران ایران در انقالب 
به تاریخ و فرهنگ ایران داشتند و چشم دیگري بـه تحـوالت    براي اینکه روشنفکران عصر مشروطه چشمی

اجتماعی اروپا، یعنی اخذ و اقتباس درست از آنچه که خودي و بیگانه بود. بهمین جهت است کـه   -سیاسی
بـدار  «طلبـی  مشـروعه »شیخ فضـل اهلل نـوري را بجـرم    در انقالب مشروطیت، فقیه برجسته و با نفوذي مبل 

وحدت »مذهبی ایران در یک  -، رهبران سیاسی و روشنفکران مارکسیست و ملّی57آویختند، اما در انقالب 
 اهلل )یعنی آیت اهلل خمینی( حمایت کردند. ، از خَلـَا همین شیخ فضل«عمل ضد امپریالیستی

، مـا شـاهد پیـدایش سـه     57طیـّت و خصوصاً از دوران رضاشاه تا انقـالب  در یک نماي کلّی: بعد از انقالب مشرو
 دسته روشنفکر بودیم:

هـاي آموزشـی و    : روشنفکرانی که با تکیه بر تاریخ و فرهنگ ایران، اصالحات فرهنگی و سیاستدستة اول
ع فرزنـدان بالفصـل   تربیتی و تحـّوالت آرام اجتماعی را مدّ نظر داشتند. این دسته از روشنفکران که در واقـ 

روشنفکران عصر مشروطه )مانند: آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان( بودند، ضمن حمایت 
 پنهان و آشکار از اصالحات رضاشاه جهت نوسازي، ایجاد امنیت ملّی و استقرار نهادهاي مدنی در جامعـه، 

ادنـد. روشـنفکرانی ماننـد: محمـدعلی فروغـی      د دوران رضاشاه را تشـکیل مـی   ناسیونالیسمهستــة فکري 
                                                           

ایـران بـین روحانیــّت    هایی کـه اینـک در جامعـــة     بنابراین، غیرمنطقی نیست اگر بگوئیم: دعواها و کشمکشـ 1154
کار سُنّتی و نیروهاي سکوالر )چـه مـذهبی و چـه غیرمـذهبی( در جریـان اسـت، ادامـــة همـان دعواهـا و           محافظه

 هایی که گفتیم، پنهان و ناتمام مانده بود. ها و محدودیت تضادهاي جنبش مشروطیـّت است که بخاطر ضعا
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)ذکاءالملک(، مشیرالدولــة پیرنیا، محمود افشار، ابـراهیم پـورداوود، عبـاس اقبـال، سـعید نفیسـی، احمـد        
و  «ایرانشـهر »کسروي، عارف قزوینی، علی دشتی، ملک الشـعراء بهـار ... و هستـــة نویسـندگان نشریـــة      

 م زادة ایرانشهر، رضازادة شفق و سید حسن تقی زاده ...)در برلین آلمان( یعنی: کاظ« کاوه»

: روشنفکرانی که تحت تأثیر انقالب شوروي، خواستار تغییرات انقالبی و سوسیالیسـتی در ایـران   دستة دوم
هاي عصر مشروطه )ماننـد حیـدرخان    بودند. این دسته از روشنفکران، که در واقع فرزندان فکري کمونیست

هـاي   هـاي تـاریخی و ظرفیـت     خان و سلطان زاده( بودند، بدون توجه به محـدودیت اهلل عمواوغلی، احسان
و  «نفر 53»هاي اساسی جامعـة ایران، با تشکیل گروه  ها و اولویت فرهنگی مردم و بدون آگاهی از ضرورت

 به مخالفت با رضاشاه و اصالحات اجتماعی او پرداختند. «حزب تودة ايران»بعد 

هاي تحصیل کرده اروپا بود ـ ضـمن آرزوي تحقّـق سـاختمان      زاده از، محفلی از فئودالحزب توده که در آغ
هاي استالین، مبارزات سیاسی را، ابتـدائاً از زاویـــة مبـارزه بـا      سوسیالیستی در ایران، تحت تعالیم و توصیه

توده )که در خدمت  امپریالیسم جهانی )به سرکردگی انگلیس و بعد آمریکا( آغاز کرد. انترناسیونالیسم حزب
مصالح و منافع دولت شوروي بود( در واقع بر ضد ناسیونالیسم دورة رضاشـاه بـود و اگـر چـه بـر اسـاس       

آمد، اما بزودي مبارزه  بشمار می« نمایند بورژوازي پیشرو ایران»هاي اوّلیــة کمینترن، رضا شاه بعنوان  تحلیل
سرشت و سرنوشت سیاسی روشنفکران چپ ایـران را   با حکومت رضاشاه و مخالفت با رژیم بورژوائی او،

که از انسجام ایدئولوژیک و حمایت مالی و تدارکاتی دولت شوروي )و خصوصـاً   تعیین کرد. حزب توده ـ 
سـاخت، بتـدریج بـه جریـان      می« افکار عمومی»استالین( برخوردار بود و با همین امکانات، در جامعة ایران 

تبدیل شد و از این تـاریخ، جریـان اصـیل و ملّـی روشـنفکري ایـران در        مسلط سیاسی و روشنفکري ایران
 هجوم تبلیغات حزب توده، خاموش و فراموش گردید.

( دوران جدیدي در تاریخ روشنفکري ایران بوجود آمد کـه نـه   49)اسفند « سیاهکل»: با واقعــة دستة سوم
هـاي مارکسیسـتی ـ کمونیسـتی      آگاهی غناي فرهنگی روشنفکران عصر مشروطیت را داشت و نه مجهـّز به

جـان   در واقع تیر خالصی بـود بـر پیکـر نیمـه    « مبارزة مسلّحانه: هم استراتژي، هم تاکتیک»حزب توده بود. 
طلبی، فقرپرسـتی، تحقیـر کتـاب و فرهنـگ و هنـر،       گرائی، شهادت اندیشه و تعقّل سیاسی در ایران... انهدام
بست سیاسی ایران را  امکان هرگونه مبارزة صنفی و دموکراتیک، بن مطلق کردن استبداد سیاسی رژیم و نفی

فرهنـگٍ   یـلِ و بـه چـاهِ   سالح فرهنـگ کردند.  می «نقل قول»تر ساخت... دیگر، همه بجاي اندیشیدن  عمیق
ـ     سالح د سیاسـی  رَسقوط کرد و فولکلور مذهبی خون و شهادت، دلیل بر حقانیـت مبـارزه و جـایگزین خِ
جزنی ـ ضـیا   »شد... در این زمان، حتی گروه مارکسیستی معروفی مانند گروه  «ب تاريخشهید، قل»گردید و 
هـا   بوسیلــة منادیان افراطـی مبـارزة مسـلحانه، مـدت     -که تأمـّلی در تاریخ و فرهنگ ایران داشتند« ظریفی

داشتیم و رهبـري   «رروشنفک»مان  تکفیر و تحریم شدند. به این اعتبار، در این دوران، ما به اندازة بیسوادهاي
هـا و تحصـیالت دانشـگاهی.     سیاسی، دیگر نه احتیاجی به تجربــة سیاسی داشت و نـه نیـازي بـه آگـاهی    

 شد. ارزیابی می« شکنجه و زندان»صالحیت رهبران سیاسی، تنها با معیار 

 خواهی و فلسفــة شهادت باعث همـدلی روشـنفکران مارکسیسـت و شـیعی )مجاهـدین و      تأکید بر عدالت
 -در واقع، بیانگر نوعی وحدت سیاسـی  «مجاهد پیوندتان مبارک! -فدائی»هواداران شریعتی( گردید، شعار 
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استراتژیک روشنفکران مارکسیست و مذهبی بـود، اسـتراتژي واحـدي کـه در آن از آزادي و دموکراسـی و      
گردید. در این  ار مینفی و انک -یکجا  -هاي مببت فرهنگ و تمدن غرب نیز  حقوق بشر سخنی نبود و جنبه

آنکه بـه   شد، بی ها، ابتداء از زاویــة مخالفت با شاه و امپریالیسم ارزیابی می افراد و گروه دوران، مترقّی بودنِ
بزرگترین سازمان سیاسی چـپ ایـران   « اکبریـّت»ماهیـّت ارتجاعی افکار و عقاید آنان توجــه گردد. اینکه 

گردیـد و  « مـات »تئوریک حزب توده، « کیشّ»اي فدائی خلق( با اولین بهنگام انقالب )یعنی سازمان چریکه
هر دوي این سازمان مارکسیستی، مجـذوب شـعارهاي    -بعد  -سران و رهبران آن بدامان کیانوري افتادند و

 استراتژیک بوده است. -ضدامپریالیستی امام خمینی شدند، نتیجــة همین همدلی و وحدت سیاسی

 

هاي متفکران عصـر روشـنگري فرانسـه     طیـّت و رضاشاه ـ اساساً ـ متکی بر اندیشه  روشنفکران عصر مشرو
متّکی بر آراء و  )مانند روسو، ولتر و منتسکیو( بودند، در حالیکه روشنفکران عصر محمّد رضاشاه ـ عمدتاً ـ  

رتـرین و  عقاید لنین و مارکس و مائو و چه گوارا )و حتـی انـور خوجـه!!( بودنـد، ایـن دوره، یکـی از فقی      
رود. روشنفکران عصر مشروطه و رضاشـاه در پـیّ    هاي اندیشــة سیاسی در ایران بشمار می حقیرترین دوره
)به تعبیر پوپر( بودند، در حالیکه روشنفکران عصر محمد رضاشاه ـ   مهندسی اجتماعی تدريجینوسازي و 

هاي بعد از مشروطیت )چـه   یدئولوژيعموماً ـ در پی ویرانی و سرنگونی بودند. به عبارت دیگر: احزاب و ا 
دینی و چه لنینی( عمومًا در پـی انقـالب و کسـب قـدرت سیاسـی بودنـد، بهمـین جهـت ایـن احـزاب و           

هاي انقالبیون  ها در ذات خویش حامل یا ممروّج خشونت و خونریزي و کشتار بودند. نفوذ اندیشه ایدئولوژي
تأثیر آن بر روشنفکران ایرانی، خشـونت را بـه ابـزاري     روسی و خصوصاً پیروزي انقالب اکتبر در روسیه و
 الزم در نزد روشنفکران و مبارزان ایرانی بدل ساخت.

، با رواج مارکسیسم 57تا انقالب  1320به عبارت دیگر: بعد از مشروطیـّت و خصوصاً بعد از شهریور 
واگـذار شـد و   « پیشـتاز  سازمان»حزب توده در ایران، نقش قاهرة دولت )سلطان(، به رهبري حزب یا 

هاي هوادار، تحت قیمومیـّت یا والیت و رهبري حزب و سازمان، از خودشان سلب تفکر کردنـد.   توده
و سقوط عقل نقّاد به عقل نقّال، نفی لیبرالیسـم،  « اولویـّت جامعه بر فرد»نفی فردیت انسان و تأکید بر 
هاي تجددستیز و  ی و خصوصاً رواج اندیشههاي مارکسیست دوستی در سازمان حقوق بشر، ملیت و میهن

هـاي   خردگریز روشنفکرانی مانند جالل آل احمد، احمد فردید و علی شریعتی و سلطـــة ایـدئولوژي  
 خونفشانّ انقالبی در این دوران، بر مشکالت نظري تحقّق جامعــة مدنی در ایران افزود.

سـوادآموزي و   سعه و تجدّد اجتماعی، گسترشِروشنفکران عصر مشروطه و دورة رضاشاه، عموماً درگیر تو
، روشنفکران ما اساسـاً  57و سقوط رضاشاه تا انقالب  1320حفظ وحدت ملّی بودند در حالیکه از شهریورّ 

هاي ایـن آزادي   ها و زمینه آنکه به پایه هاي رنگارنگ سیاسی بودند بی هاي سیاسی و ایدئولوژي درگیر آزادي
اکبریت روشنفکران مـا فاقـد    57باشند. در واقع بعد از سقوط رضاشاه تا انقالب و دموکراسی آگاهی داشته 

 جهت توسعـة ساختارهاي شهري بودند. مهندسی اجتماعیحس مسئولیت در 
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 ادبیات و انقالب

هـا عمـوم شـاعران و نویسـندگان و      ، در آن سـال 32مـرداد   28بخاطر سیطرة تبلیغات حزب تـوده بعـد از   
خود ـ سنگی حتّی ـ در ساختمان    آنکه ـ  والت اجتماعی آن دوران عصیان کرده بودند بیهنرمندان علیه تحـّ

آیـا خودمـان بـه وظـایا و     »آنکه بپرسـند:   بودند، بی« طلبکار»آن جامعة نوین گذاشته باشند. همه از رژیم 
و اجتمـاعی  واقعیـّت این بود که رژیم شاه دست بـه اصـالحات ارضـی    «. کنیم؟ مان عمل می هاي مسئولیـّت
ـ جرأت انجام آنها را نداشت، امّا « فدائیان اسالم»زده بود که حتّی دکتر محمّد مصدق هم ـ از ترس    مهـّمی

ایدئولوژیکٍ رهبران سیاسی و روشنفکران ما، توان جذب و هضم مدرنیسم، توسـعه و تجـدّد    روحیة ایلی ـ 
 احمد: اجتماعی را نداشت زیرا بقول آل

کند که همین روستاها را بیاندازیم زیر لگدٍ تراکتورهـاي جورواجـور... و ایـن     یجاب میزدگی ا آنوقت غرب»

 1155.«زنند هاي اجدادي را بهم می کنند؟ همة مرزها و سامان تراکتورها چه می

 «شـب »در آن زمان بجاي اینکه سازنده و راهگشا باشند، عموماً ویرانگـر بودنـد. همـه از     شعر و ادبیات ما
)شـاه( را  « شـب »خواسـتند   )شاه( خواهـد آمـد. مـی   « شب»که با رفتن  ي«صب »زدند و از  )شاه( حرف می

را منتظر نگهداشته بودند. همه « انوشیروان عادل»بکُشند امّا معلوم نبود که در پشت دروازة شهر تهران، کدام 
لیسـم و بـورژوازي،   علیه تحـّوالت اجتماعی آن زمان عصیان کرده بودند: فقر و ثروت، ظالم و مظلوم، فئودا

« پـدران سیاسـی  »آنکـه   دادند بی می« کیش»کارگر و کارفرما، انقالب و ضد انقالب روز و شب به همدیگر 
و  «آباد حلبی»انداز اجتماعی روشنفکران ما،  جامعه بکوشند تا بر این بازي هولناك، نقطة پایان بگذارند. چشم

آنکه بـه رشـد قشـر عظـیم      گرفت بی می« الهام»ین نواحی از ا -اساساً -بود. شعر و ادبیات ما« جنوب شهر»
طبقة متوسط جدید شهري )که در واقع حامیان اصلی آزادي و دموکراسـی بودنـد( تـوجهی کننـد. همـه از      

ریشـه،   شکفند / و بـر درختـان بـی    بهار می بر جنگل بی»گفتند که بقول شاملو:  سخن می «های اعماق بچـّه»
هاي زنجیر بدست یا پاسـداران   ممکن است بسیجی« هاي اعماق بچـّه»دانیم که این آنکه ب بی« آورند میوه می
 فاشیسم باشند. رِسرکوبگ

 شد: خاست که با باران )انقالب( ویران می برمی «جنوب شهر»شعر و ادبیات ما از 
 جنوب شهر را باران ویران خواهد کرد»

 جنوب شهر را باران ویران خواهد کرد

 شوم نمی و من شگفتا! غمگین

 هاي لطیا را در خود، باید، امشب، جشن بگیرم سقوط عاطفه

 من، این زمان، رسا و منفجرم، مبل خشم

 و مبل خشم، توانایم

 را بردارم «حافظ»توانم دیوان شعر  و می

 هاي خویش، پاره پاره کنم و برگ برگش را، با دست

                                                           
 10ـ آل احمد، غرب زدگی، ص1155
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 م کنملزوم خون و خزان را باور -چون خنجر و پالسیدن -توانم و می

 توانم در رهگذار باد، قد افرازم و می

 ر کنمرپَو باغی از شکوفه و شبنم را، پَ

 توانم و می

 -حتّی از نزدیک -
 سر بمریدن یک تا هزار بـّرة نوباوه را نظاره کنم

 نگاه کن! نگاه کن!

 که گفته است که ویران شدن تماشائی نیست؟

 انگیز است؟ که گفته است که ویران شدن غم

 شهر ویران خواهد شدجنوب 

 نیست  و جاي هیچ غمی

 آب، ویران خواهد کرد جنوب شهر را آوارِ

 «شمال شهر را ویرانی جنوب...
حتّی با جشن هنر شیراز، جشنوارة طوس، بنیاد فرهنگ ایران، تاالر رودکـی و   -در آن زمان -روشنفکران ما

داد و اشـرافی و   مـی « بـو »آمـد،   مـی « بـاال »از نداشتند، در واقع هر چه کـه   اي فرهنگسراي نیاوران هم میانه
 شد. بورژوائی تلقّی می

روشنفکران و رهبران سیاسی، تمرکز بیش از حد قدرت در دست شاه، اشـتباهات غیرقابـل توجیـه    « جبهة امتناع»
کـرد و در ایـن میـان     ساواك، چاقوي مخالفان و روشنفکران انقالبی را تیزتـر مـی   رژیم و خصوصاً سلطة جهنّمی

هـاي اقتصـادي    روشنفکران و رهبران سیاسی ما فراموش کرده بودند که استقرار آزادي و دموکراسی به زیرساخت
دموکراسـی،   تـر:  اجتماعی و فرهنگی مناسب و به ظهور طبقات یا اقشار معینی نیـاز دارد. بـه عبـارت روشـن     -

 دموکراسی غیرممکن است. و لذا در یک جامعة فئودالی، استقرار آزادي و داری است همزاد سرمايه

بـا نفـی عوامـل رشـد دموکراسـی )یعنـی بـا نفـی          -ایـدئولوژیک روشـنفکري مـا    -بنابراین: جامعـة ایلـی  
 توانست حامل آزادي، دموکراسی و حقوق بشر باشد. هاي بورژوائی نظام گذشته( نمی زیرساخت

سیاسـی مـا در آن دوران، عکـس     با چنان ایدئولوژي و اعتقادي، اکبریت قریب باتفاق روشنفکران و رهبران
 شبیه کیم ایل سونگ، کاسترو یا انورخوجه بودند. «(پیشرو»برگردان امام خمینی )یا در شکل خوشبینانه و 

نشـانده( روشـنفکران و    گرائی مطلق در ارزیابی رژیم شاه )بعنوان یک رژیم وابسـته و دسـت   نوعی ماهیـّت
، هاي اروپائی و آمریکائی باز داشت. در واقع ضا شاه با دولترهبران سیاسی ما را از درك تضادهاي محمّدر

های سیاسی ، هم رژيم شاه و هم روشنفکران و رهبران سیاسـی،   کاری در فضائی از اشتباهات يا ندانم
 آتش بیارّ معرکة انقالب بودند...

مّدرضـا شـاه اوج   روند مدرنیسم، توسعه و تجدّد ملّی از زمان رضاشاه در ایـران آغـاز شـد و در زمـان مح    
گیر طبقة متوسـط و مـدرن    یافته بود. این توسعة صنعتی و تحـّوالت اجتماعی، باعث رشد چشم اي سابقه بی
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، زمینه بـراي  57-56ها  شهري شده بود و لذا بر اختناق سیاسی رژیم هم تأثیر گذاشته بود، بطوریکه در سال
کران و رهبران سیاسی ایران در آن زمان به چیزي جز هاي سیاسی فراهم بود، امّا عموم روشنف استقرار آزادي

 اندیشیدند... نمی« انقالب»و « سرنگونی»

* * * 

رضاشاه و محّمدرضا شاه با اهمیـّت دادن بـه تجـّدد مّلـی و توسـعة صـنعتی و اقتصـادي و نیـز بـا ایجـاد          
ي قـوانین متّرقـی   هاي قضـائی کشـور و بـا تـدوین و اجـرا      دادگستري و کوتاه کردن دست مالّها از عرصه

در تجدّد اجتماعی، توسعة ملّی و قانونمندي جامعه برداشـتند   هاي مهمی )خصوصاً در بارة حقوق زنان( گام
شـان، اهمیــّت    اما بخاطر فاصله بین ملّت و دولت و عـدم مشـارکت طبقـة متوسـط عالقمنـد، اصـالحات      

صـدای انقـالب   »وقتی که شاه  57دهاي سال اجتماعی الزم را نیافت... و این چنین بود که در آستانة رویدا
را شنید، طبقة عالقمند و متشکّلی وجود نداشت تا از دستاوردهاي رژیم دفاع نماید. به عبارت دیگر:  «مردم

هـاي سیاسـی، چهـار     اگر بپذیریم که حاکمیـّت قانون، ناسیونالیسم و ترقیخواهی )تجدّد( و اسـتقرار آزادي 
توان گفت که رضاشاه و محمّدرضا شاه با اهمیــّت دادن بـه    یـّت بودند، میهاي مشروط محور اساسی آرمان

توسعة اقتصادي، صنعتی، تجدّد اجتماعی و با تأکید بر نوعی ناسیونالیسم انسانی، از تحقّق چهـارمین آرمـان   
 جنبش مشروطیـّت )یعنی توسعة سیاسی و استقرار آزادي( باز ماندند...

 

 خاطرات و خطرات!

دهـیم کـه شـعارها و     ، بار دیگر نشـان مـی  57این بخش، ضمن طرح خاطراتی از روزهاي انقالب در پایان 
« طلبان مشروعه»ها و شعارهاي  به گفتمان 57هاي روشنفکران انقالب مشروطیـّت چگونه در انقالب  گفتمان

 سقوط کرد:

رمت انسانی بود. مـن در  اهلل خمینی از آغاز براي من نوعی توهین بزرگ به ح و شخص آیت انقالب اسالمی
کردم. در واقع  در خیابان امیرکبیر )چراغ برق( زندگی می« بیستون»آن روزها در یک مسافرخانة کوچک بنام 

( و اذیـّت و آزارهاي ساواك، من مجبور شده بـودم کـه   1349)بهار « سهند»بعد از انتشار نشریة دانشجوئی 
متري. بنابراین طبیعی بـود کـه از آنهمـه آزار و اختنـاق      2×3در این مسافرخانه زندگی کنم، در یک اطاقک 

، مـن داراي حـالتی دوگانـه    57رژیم گذشته بیزار باشم، با اینهمه در حوادث و رویدادهاي منجر به انقالب 
در حال وقوع بـود.    بودم: بیزار از آزار و اختناق ساواك، و گریزان از آنچه که بنام انقالب و انقالب اسالمی

)مـرداد  « آخرین شعر»( و خصوصاً 57)اردیبهشت « حالج»( و 1357)فروردین « شناسی اسالم»کتاب  انتشار
 بازتاب این هراس و بیزاري و نفرت بود. (1357

از یکطرف به میدان سپه و بهارستان و ژالـه و دانشـگاه    «سرچشمه»خیابان امیرکبیر )چراغ برق( و خصوصاً 
راه آذري تا خیابان ري  ازار تهران و خیابان سیروس )بوذرجمهري(، سهرسید و از طرف دیگر به ب تهران می

 و بهشت زهرا.

مبی مبل بُ« رفتن شاه»وقتی خبر  57ماه  دي 26بعدازظهر روز  4در آن حالت دوگانة بیزاري و گریز، ساعت 
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گمگشته، گنگ و  چهره، بی  ي تهران بودم، در اقیانوسی از مردمی«میدان سپه»در سراسر ایران ترکید، من در 
زده،  هـاي مـردم هیجـان    در دسـت « شـاه رفـت  »با تیتر بسیار درشتٍ  اطالعاتو  کیهانهاي  گیج... روزنامه

مـن هـیچ احسـاس      کشـیدند،  بزیـر مـی  « میدان سـپه »رقصیدند، در اینحال، وقتی مجسمة رضاشاه را در  می
س و حالـت مـن نسـبت بـه انقـالب      گویاي این حـّ -در واقع -«آخرین شعر»شادمانی یا رضایتی نداشتم، 

، من دیگر بطور کلی از شعر کنـاره گـرفتم و بـه    «آخرین شعر»و شخصیـّت خمینی بود. بعد از این   اسالمی
 تاریخ و مطالعات تاریخی کشیده شدم:

 

 آخرین شعر

 

 نه !» ـ

 نه !

 نه !

 مرگ است این

 که به هیأت قدّیسان

 مردم باورِ بر شطّ شادِ

 ..«پارو کشیده است .

 
 بیداری های روشنِ اين را خروس

 عشق ـ شعله ورِ خون کاکالنِ ـ

 گفتند

 
 نه!» ـ
 این،

 آفتاب نیست منشورهاي منتشرِ

  ست ـ کتیبة کهنة تاریک

 که ترس و

 تازیانه و

 تسلیم را

 کند. تفسیر می

 چکاوك نیست آوازهاي سبزِ

 هاست«تازي»هاي پوزة  این زوزه

 هاي کتابسوزان  کز فصل
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 اي تهاجم و تاراجوز شهره

 «آیند. می
 

 اين را سرودهای سوخته

 در باران ـ  ـ

 گويند. می

* 

 خلیفه!

 خلیفه!

 خلیفه!

 چشم و چراغ تو روشن باد!!!

 تو الفِ اخالفِ

 اینک ـ ـ

 هاي توبه و تزویر در خرقه

 هاي الل شتی از استداللمُ با

 حالّج دیگري را

 برند بر دار می

 خلیفه! 

 خلیفه! 

 تو روشن باد !!!چشم و چراغ 

* 
 در عمقِ این فریبِ مُسلّم 

 در گردبادِ دین و دغا ـ

 باید

 از شعله و

 شقایق و

 شمشیر

 رنگین کمانی برافرازم...

*** 

 توانم بگویم اینست:  ، آنچه را که در اینجا می57از خاطرات مختلا زمان انقالب 

زهـرا شـاهد تشـییع و تـدفین      بـار در بهشـت  بهمن، مـن دو سـه    22تا  16در رویدادها و حوادث خونین روزهاي 
 «گـور »بودم. در یکی از این روزها از سر کنجکاوي یا همدلی، به هنگام تدفین یکی از شهداء، دیدم که در  «شهداء»

 اند، با تعجـّب و حیرت از یکی از عزاداران پرسیدم: بجاي جسد شهید، مقداري روده و جگر و استخوان ریخته
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 ـ پیکر شهید چه شد؟
 با گریه و زاري جواب داد:« ریشمند»مردي 

 !«های ارتشی، له شده  برادر! زير تانك! زير تانك»ـ 

حـوادث   1989در ذهن من بود تـا در دسـامبر    -با توجه به آن فضاي خون و جنون و شهادت -این صحنه
جسدهائی را  مربوط به رومانی و سرنگونی چائوشسکو پیش آمد. در جریان حوادث این کشور بود که دیدم

هـاي جهـانی قـرار دادنـد.      در برابر تلویزیون «شهید»از ادارة پزشکی قانونی بیرون کشیده بودند و به عنوان 
در یـک برنامـة تلویزیـونی بـه ایـن       1156تلویزیـون فرانسـه پاتریـک بـورا     1بعدها گزارشگر معروف شبکة 

در حـوادث رومـانی، بسـیار بسـیار      هـزار کشـته   8-7ها اشاره کرد و اعتراف نمود که تعداد «سازي صحنه»
 آمیز بوده است! اغراق

 

پس از انقالب، ما در یک آپارتمان کوچک، واقع در خیابان نادرشاه شمالی )جنب تهـران کلینیـک( زنـدگی    
خصـلت  »کردیم. در آن روزها، مسئلة ماهیـّت انقالب اسالمی، جنگ عـراق، اشـغال سـفارت آمریکـا و      می

بایسـتی بـه    نیروهاي سیاسی و روشنفکري بـود کـه هـر کـس مـی      مسئلة روزِ« یضدامپریالیستی امام خمین
 کرد. می «تعیین موضع»اصطالح 

و  «آخـرین شـعر  »و انتشار  «حالّج»و خصوصاً  «شناسی اسالم»با توجـّه به استقبال گسترده از کتاب کوچک 
 صـاً کتـاب تهدیـدآمیز و   چـاپ شـده بـود و خصو   « آینـدگان »بعد، نقدي که از حوزة علمیة قم در روزنامة 

 الزمـانِ  صـاحب  انجمن اسـالمی »)نشر « سیدمحمود میردامادي»یکی از اساتید حوزة علمیة قم بنام  فتواگونة
مـن بـه    -بیگـی  یـاد نصـرت دیـوان    زنده -« شناسی اسالم»و دستگیري و شکنجة شدید ناشر «( خمینی شهر
دیـدم. بنـابراین، در آن روزهـا توجــّة      مـی  «شـده تمام »شده بودم و دیگر زندگیم را « مهدورالدّم»اصطالح 

« بابـک خــّرمدین  »چندانی به غوغاهاي سیاسی ـ سازمانی دوستان نداشتم بلکـه بیشـتر بـه نوشـتن کتـاب       
فصـل  »کارگردان فـیلم  « حبیب کاوش»)جنبش سرخ جامگان( مشغول بودم... در این میان، به پیشنهاد آقاي 

 اي هاي انقالب اسالمی(، شروع به تهیة فیلمنامه انزلی در نخستین ماه )دربارة شورش ماهیگیران بندر« خون

یـاد سـعید    کردیم. براي نوشتن این فیلمنامه، مـن ابتـداء بـه دوسـتان عزیـزم زنـده      « حالّج»بر اساس کتاب 
را  «حـالّج »سلطانپور و بعد محسن یلفانی مراجعه کردم تا سرانجام، احمـد شـاملو پـذیرفت کـه فیلمنامـة      

 شد.  د و بهمین جهت جلساتی در خانة من یا شاملو تشکیل میبنویس

اش با رژیم شـاه و داوري شـتابزده در بـارة شـاهنامة فردوسـی(       احمد شاملو )صرف نظر از ضدّیت غیرمنصفانه
درن )در تعریا اروپائی کلمه( که شناخت شـگفتی از موسـیقی کالسـیک    )طنزگو( و مُ« طنّاز»شاعري بود بسیار 
. شاملو از جمله روشنفکرانّ نـادري بـود کـه در    1157بود« شاعر آزادی»ات اروپائی داشت. او براستی غرب و ادبی

داد و مبـارزة شـدیدي را علیـه     هشـدار مـی    آن روزهاي پر تب و تاب، نسبت به حاکمیــّت جمهـوري اسـالمی   
آغـاز کـرده بـود کـه     )بخاطر حمایت بیدریغ شان از امـام خمینـی(   « اي توده»هاي شاعران و نویسندگان  سیاست

                                                           
1156

- Patrick Bourrat 
 بقول دکتر بهمن مقصودلوـ 1157
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 گردید.  « کانون نویسندگان ایران»سرانجام، منجر به اخراج یا انشعاب آنان از 

 شعر درخشان احمد شاملو خطاب به خمینی، بدون نام شاعر، در همین زمان انتشار یافته بود:

 ابلها مردا!»

 ابلها مردا!

 عدوی تو نیستم

 من،

 «انکار توأم!...

هاي اکبریت رهبران سیاسی و روشنفکران ایران، بودند روشـنفکرانی کـه از    سرائی نهها و افسا در کنارِ افسون
را شنیده بودند و نسبت به استقرار یک فاشیسم مذهبی، هشدار داده بودند کـه   «صدای پای فاشیسم» آغاز،

دکترمصطفی ، «(خوار استعمار میراث»عالوه بر احمد شاملو، باید از دکتر مهدي بهار )نویسندة کتاب معروف 
 ، پرویز اوصیاء و خانم مهشید امیرشاهی نام بُرد.  رحیمی

شدم. در آن روزها، کتابفروشی مدرنی بنـام   می «آفتابی» من در آن روزهاي تعقیب و گریز، کمتر به اصطالح
 آباد تهران، به همّت استاد ایرج افشار و فرزندش )بابک افشار( تأسـیس  در منطقة عباس« کتابفروشی تاریخ»

 هاي اروپائی در ایران بود. گیر بود. این، اولین کتابفروشی به سبک کتابفروشی شده بود که بسیار غنی و چشم

وارد شدم دیدم که شاهرخ مسـکوب، اسـتاد عبدالحسـین    « تاریخ»ها، وقتی به کتابفروشی  در یکی از غروب
هـاي   ر دربـارة خمینـی و سیاسـت   زرّین کوب، فریدون مشیري و محمّد پروین گنابادي با دکتر مهرداد بهـا 

 کنند. می« مجادله»حزب توده و شخصـّیت کیانوري 

خلـدون( در   ابـن  ي«مقدّمـه »مهرداد بهار، شاهرخ مسکوب و محمّد پروین گنابادي )متـرجم نامـدار کتـاب    
 هاي حزب توده در اصفهان و مشهد بودند. جوانی از مسئوالن برجستة حوزه

ر از خمینی نه بخـاطر اعتقـادات مـذهبی او بلکـه بیشـتر بخـاطر تعلّقـات        روشن بود که حمایت مهرداد بها
هـاي مهـرداد    در آن روزها، موضع گیري -در هر حال -اش به حزب توده و ضدّیتش با شاه بود، امّا  گذشته

 انگیز بود: بهار برایم بسیار بسیار سئوال

ران باستان چرا و چگونه از خمینـی حمایـت   الشعراء بهار و استاد بزرگ اساطیر و تاریخ ای پسر استاد ملک ـ
 کند؟  می

 ، وقتی به خانه رسیدم و ماجرا را به همسرم گفتم؛ پرسید:«پْرسش»و  «پرستش» در چنان حالتی از

 باالخره تو با کی هستی؟ با دکتر مهرداد بهار؟ یا با شاهرخ مسکوب؟ ـ

 گفتم:

 نخواهم بود! حزب توده و انقالب اسالمی با همة عالقه و ارادتم به مهرداد بهار، من در کنار ـ
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 .1375امیر خسروي، بابک: نظر از درون به نقش حزب توده ایران، تهران، اطّالعات، 
 .1381امینی، داوود: جمعیـّت فدائیان اسالم، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

 .1381 امینی، علیرضا: تاریخ روابط خارجی ایران در دوران پهلوي، تهران، صداي معاصر،
 .2005آنجلس آمریکا، شرکت کتاب،  ها، لوس ایرانیست انقطاع، ناصر: پان

 
 .1379جلد(، تهران، علم، 2برهان، عبداهلل: کارنامة حزب توده و راز سقوط مصدّق )
جلد، چاپ خارج از کشور، انتشـارات نهضـت مقاومـت     2بزرگمهر، جلیل )به کوشش(: مصدّق در محکمة نظامی، 

 تاریخ. یملّی ایران، ب
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ـــــــ : تقریرات مصّدق در زندان در بارة حوادث زندگی خویش، تنظـیم شـده بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران،        
 .1359انتشارات فرهنگ ایران زمین، 

 .1377هاي سیاسی دکتر محمّد مصدّق، تهران، نشر ثالث،  ـــــــ : رنج
 .1365شار، ـــــــ : مصدّق در دادگاه تجدید نظر نظامی، تهران، انت

 .1379ها از دکتر محمّد مصدّق و نهضت ملّی ایران، تهران، نشر کتاب نادر،  گفته ها و کم ـــــــ : ناگفته
 .1984نامة سیاسی دکتر مظفّر بقائی(، آمریکا،  آنکه گفت: نه! )وصیـّت بقائی، مظفّر:

 
دکتربقــائی در دادگــاه   :چــه کــس منحــرف شد؟؛دکترمصــدّق یادکتربقــائی؟)متن کامــل مــدافعات       ـــــــــ

 .1341تجدیدنظرنظامی(،چاپ نقش جهان،تهران،
، مصـاحبه کننـده: حبیـب    «طـرح تـاریخ شـفاهی ایـران    »خاطرات دکتر مظفّر بقـائی کرمـانی، از مجموعـة    :ـــــــ  

 .1382الجوردي، با مقدمه و ویرایش: محمود طلوعی، تهران، نشر علم، 
 .1358پیشگاه تاریخ، کرمان، پارم چاپ،  ـــــــ : دکتر مظفّر بقائی کرمانی در

 .1363جلد(، انتشارات امیرکبیر، تهران، 2الشعراء(: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ) بهار، محمد تقی )ملک
بهبودي، سلیمان: رضاشاه )خاطرات سلیمان بهبودي، شمس پهلوي، علی ایزدي(، به اهتمام غالمحسین میرزا صـالح،  

 .1372تهران، طرح نو، 
زاده، تهران، نشـر   ، در: مصدّق و کودتا، ترجمة علی مرشدي«و میراث حزب توده 1332کودتاي سال »بهروز، مازیار: 

 .1384سرا،  قصیده
 .1375بهزادي، علی: شبه خاطرات، تهران، زرین، 

هـدوي و کـاوة   بیل، جیمز، راجر لویس )ویراستاران(: مصدّق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمة عبدالرضا هوشـنگ م 
 .1368بیات، تهران، نشر نو، 

 
، مـرداد ـ   25، در: مجلـة بخـارا، شـمارة    «قانون اختیارات مصدّق و انحالل مجلس از نظـر حقـوقی  »پزشکزاد، ایرج: 

 .1381شهریور 
 جلد، فلورانس، مزدك، بی تاریخ. 2پوریا، ارسالن )به اهتمام(: کارنامة مصدّق و حزب توده، 

 .1980هائی در آینه، چاپ آمریکا،  پهلوي، اشرف: چهره
ـــــــ ، رضاشاه: سفرنامة مازندران )سفرنامة خوزستان، سفرنامة مازندران( چاپ جدیـد، هـامبورگ، نشـر تـالش،     

1382. 
 ،4 شـمارة  ایـران،  معاصر تاریخ فصلنامة: در ،«الملوك نامة محمّد رضاشاه به مادرش تاج»ـــــــ ، محمّد رضا شاه: 

 .1371 تهران،
ـــــــ ، محمّد رضا شاه: مأموریـّت براي وطنم، چاپخانة سازمان سمعی و بصري هنرهـاي زیبـاي کشـور، تهـران،     

1340. 
 

 .1375تربتی سنجابی، محمود: احزاب سیاسی ایران؛ قربانیان باور، تهران، انتشارات آسیا، 
 .1370، تهران، رسا، آرا )به نقل از منابع انتظامی و قضائی( ترکمان، محمّد: اسرار قتل رزم

 .1359ها در دوران حکومت دکتر محمّد مصدّق، تهران، رسا،  ـــــــ : تشنّجات، درگیریهاي خیابانی و توطئه
 .1363: توطئه ربودن و قتل افشارطوس، تهران، رسا، ـــــــ 

 .1374ـــــــ )گردآورنده(: یادنامة دکتر سیـّد حسین فاطمی، نشر هزاران، تهران، 
، روزنامـة اطّالعـات، مـرداد ـ شـهریور       8-1بخـش  « 32مرداد  25چند سند منتشر نشده در بارة کودتاي »ـــ : ــــ
1374. 

، تهـران، انتشـارات سـازمان اسـناد ملّـی،      2هاي محرمانة شـهربانی، ج  تفرشی، مجید و محمود طاهر احمدي: گزارش
1371. 

 .1367شارات اطلس، چاپ دوم، تفرشیان، ابوالحسن: قیام افسران خراسان، تهران، انت
 .1327، 6در: رزم ماهانه، شمارة « دولت ساعد»تمدّن، محمّد حسین: 
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 .1369، لندن، بهار 2، در: فصل کتاب، شمارة «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران»ثابتیان، منوچهر: 

 1358نیست هاي ایران،اروپا،کمو ة،نشراتحادی(1320-32هاي  بررسی سال)جاوید،م.الا)محمدامینی؟(:دموکراسی ناقص
 .1359جوانشیر، ف.م: تجربة بیست و هشتم مرداد، نظري به جنبش ملّی شدن صنعت نفت، تهران، نشر حزب توده، 

 
گران ایران با دو رویة تمدّن بورژوازي، تهران، انتشارات امیر کبیـر،   هاي اندیشه حائري، عبدالهادي: نخستین رویاروئی

1367. 
 .1356رات حاج سیـّاح، به کوشش حمید سیـّاح، تهران، انتشارات امیر کبیر، حاج سیـّاح: خاط

 .1375(، تهران، انتشارات نیلوفر، 1329-1339حجازي، مسعود: رویدادها و داوري )
 .1360، تهران، 2، در: حزب تودة ایران، ج«اي مطبوعات توده»حدّادي، بهمن: 
 .1381شیعی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، اهلل:  بیست سال تکاپوي اسالم  حسینیان، روح

 .1384حقدار، علی اصغر: محمّد علی فروغی و ساختارهاي نوین مدنی، تهران، انتشارات کویر، 
 .1355حکمت، علی اصغر: سی خاطره از عصر فرخندة پهلوي، تهران، انتشارات وحید، 

 .1363تشارات هفته، اي، انور: از انشعاب تا کودتا، تهران، ان خامه
ـــــــ : خاطرات سیاسی )پنجاه و سه نفر، فرصت بزرگ از دست رفته، از انشعاب تا کودتا(، تهـران، نشـر گفتـار،    

1372. 
 .1378(، تهران، شیرازه، 1323-1333خسروپناه، محمد حسین: سازمان افسران حزب توده ایران )

 .1383ان از درون، تهران، انتشارات پیام امروز، ـــــــ )به کوشش(: سازمان افسران حزب تودة ایر
 .1375خسروشاهی، سیـّد هادي )به کوشش(: فدائیان اسالم؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطّالعات، 

 .1994آنجلس، شرکت کتاب،  خطیبی، پرویز )با همکاري فیروزة خطیبی(: خاطراتی از هنرمندان، لوس
 .1373ورنده(: کیانوري و ادّعاهایش،تهران، انتشارات شباویز، خلعتبري، فریده )گردآ

 .1373خلیلی خو، محمّد رضا: توسعه و نوسازي ایران در دورة رضاشاه، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
 .2537نوري، ابراهیم: بازیگران عصر طالئی، تهران، انتشارات جاویدان،  خواجه

ها و مبارزات و شـهادت او، تهـران، منشـور بـرادري،      نواب صفوي، اندیشهخوش نیـّت، سیـّد حسین: سیـّد مجتبی 
1360. 
 

 تاریخ. دروویل، گاسپار: سفرنامه، ترجمة جواد محبـّی، تهران، انتشارات گوتمبرگ، بی
 .1371آنجلس، انتشارات اقبال،  ، تهران، لوس4هاي عمر، ج دها، سیـّد حسین: یادداشت

، تهران، نشر چـاپخش،  2اهلل کاشانی، ج هاي آیت اي از مکتوبات و سخنرانی و پیام عهدهنوي، م. )گردآوردنده(: مجمو
1361. 
 .1371آبادي، یحیی: حیات یحیی، تهران، انتشارات عطّار،  دولت
 

 .1363ذبیح، سپهر: ایران در دورة مصدّق، ترجمة محمّد رفیعی مهرآبادي، تهران، انتشارات عطائی، 
 .1364محمدرفیعی مهرآبادي،انتشارات عطائی،تهران، ةستی،ترجم:تاریخ جنبش کمونیـــــــ
 

 .1358رائین، اسماعیل: اسرار خانة سدان، تهران، انتشارات امیر کبیر، 
 .1357، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1ـــــــ : فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج

آرا و کـاوه بیـات، تهـران، انتشـارات      بکوشش کامبیز رزم آرا، آرا، حاجعلی: خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم رزم
 .1382شیرازه، 

 .1378،چاپ ونشرنظر،تهران،1رستمی،فرهاد:پهلوي هابه روایت اسناد،ج
هـاي امیـر تیمـور کاللـی(، تهـران،       هائی از دولت دکتـر مصـدّق )دستنوشـته    پور، مرتضی )به کوشش(: ناگفته رسولی

 .1380ان، مؤسّسة مطالعات تاریخ معاصر ایر
 .1334رضازادة شفق، صادق: خاطرات مجلس ـ دموکراسی چیست؟، تهران، روزنامة کیهان، 
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 .1363ها در ایران، ترجمة محمود مشرفی، تهران، انتشارات آشتیانی،  روبین، باري: جنگ قدرت
 .1374آمریکا، بهار ، چاپ 38آورد، شمارة  در: فصلنامة ره« امیر عالئی و ماجراي ملّی شدن نفت»روحانی، فؤاد: 

 .1353ـــــــ : تاریخ ملّی شدن صنعت نفت ایران، تهران، جیبی، 
 .1366ـــــــ : زندگی سیاسی مصدّق در متن نهضت ملّی ایران، چاپ انگلستان، نشر نهضت مقاومت ملّی ایران، 

 1358،روحانیّت واسرارفاش نشده ازنهضت ملّی شدن صنعت نفت]جمعی ازنویسندگان[دارالفکر،قم
 .1384رهنما، علی: نیروهاي مذهبی بر بستر نهضت ملّی، تهران، نشر گام نو، 

 .1332خرداد  6اردیبهشت،  16، جبهه آزادي، «کاشانی و مصدّق»ریمن، فرهنگ: 
 

 .1385(، تهران، نشر مرکز، 1342-1304ها در سیاست عصر پهلوي ) زادة محمّدي، مجتبی: لومپن
 .1382سازمان افسران حزب توده، به کوشش حمید احمدي، تهران، ققنوس، زربخت، مرتضی: خاطراتی از 

 .1376، رحیم: افسانة مصدّق، تهران، نشر علمی، دزهتاب فر
 .1373ـــــــ : خاطرات در خاطرات، تهران، انتشارات ویستار، 

 .1379هران، ـــــــ : خاطرات و مشاهدات به انضمام مکاتبات، بکوشش سید فرید قاسمی، نشر انوشه، ت
زاده، بکوشـش ابوالحسـن    پاسخ در سالهاي استبنایی، خاطرات مهندس احمد زیـرك  زیرك زاده، احمد: پرسشهاي بی

 .1376ضیا ظریفی ـ خسرو سعیدي، تهران، نیلوفر، 
 

 .1373اي، به کوشش باقر عاقلی، تهران، نشر نامک،  اي، محمّد: خاطرات سیاسی محمّد ساعد مراغه ساعد مراغه
لمی، محمّد حسن، تاریخ نهضت ملّی شدن صنعت نفت از نگاه دیگـر، انتشـارات مرکـز اسـناد اسـالمی، تهـران،       سا
1388. 

در: فصلنامة تاریخ و فرهنـگ  « مرداد و نامة سید ابوالقاسم کاشانی 28مصاحبه در بارة روز قبل از کودتاي »ـــــــ : 
 .1374، تهران، 2-1معاصر، شمارة 
اهلل کاشانی و پاسخ آنهـا، تهـران، مرکـز اسـناد انقـالب       نده(: دو نامة مهندس کاظم حسیبی به آیتـــــــ )تدوین کن

 .1384اسالمی، 
 .1393،یادباد،محمدحسن سالمی،نشرشورآفرین،تهران :ـــــــ
 

 .1381مصدّق،دولت ملّی وکودتا،انتشارات طرح نو،تهران،:]زیرنظر[اهلل  سحابی، عـّزت
 .1388ه، تهران، نشر فرهنگ صبا، نیم قرن خاطره و تجرب 

 .1367(، ناشر مؤلا، تهران، 1334-1310هاي دورة  سررشته، حسینقلی: خاطرات من )یادداشت
 .2002آنجلس، ناب،  سرشار، هما )ویراستار(: شعبان جعفري، لس

 .1371، پائیز 31ارة آورد، چاپ آمریکا، شم ، در: فصلنامة ره«دکتر بقائی و دکتر مصدّق»سعیدي سیرجانی، علی اکبر: 
 .1368ها، لندن، جبهه،  سنجابی، کریم: امیدها و ناامیدي

 .1983ـــــــ : تاریخ شفاهی هاروارد، به کوشش ضیا صدقی، کالیفرنیا، آمریکا، اکتبر 
 .1385شایگان، سیـّد علی: خاطرات سیـّد علی شایگان، گردآورنده احمد شایگان، انتشارات آگاه، تهران، 

 .1357لی: بازگشت به خویش، تهران، نشر ابوذر، شریعتی ع
 .1361ـــــــ : حسین؛ وارث آدم، تهران، انتشارات قلم، 

 .1361ـــــــ : بازشناسی هویـّت ایرانی ـ اسالمی، تهران، انتشارات الهام، 
 .1386سخن، هاي یک ایدئولوژي(، تهران، انتشارات  شفیعی کدکنی، محمّد رضا: قلندریـّه در تاریخ )دگردیسی

 ، تگزاس آمریکا، بدون تاریخ.1هائی در ارتباط با محمّد مصدّق، ج شمسا، مهپور: نویافته
نامة محمّد مصدّق از تولّد تا پایان تحصیالت، اخذ تابعیـّت سویس، بکوشش علی صالحی،  شمشیري، مهدي: زندگی

 .1381/2002تگزاس، 
 .1385السلطنه(، نشر اختران، تهران،  تیررس حادثه )زندگی سیاسی قوام درشوکت، حمید: 

 .1368االسالمی، جواد: سیماي احمدشاه قاجار، تهران، گفتار،  شیخ
 .1386شیرازي، اصغر: مدرنیته، شبهه و دموکراسی، تهران، نشر اختران، 
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 .1366شیفته، نصراهلل: زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین فاطمی، تهران، 
 

 .1379گلیس و پادشاهی رضاشاه، ترجمة پروانه ستّاري، تهران، نشر گفتار، صباحی، هوشنگ: سیاست ان
 .1356صدیق، عیسی: رضاشاه و تحـّوالت فرهنگی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 

در: جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران، غالمرضا نجـاتی،  « گفتگو با دکتر غالمحسین صدیقی»صدیقی، غالمحسین: 
 .1373شار، تهران، شرکت انت

 .1371صفائی، ابراهیم: اشتباه بزرگ؛ ملّی شدن نفت، تهران، کتاب سرا، 
 .1371صفري، محمّد علی: از استعفاي رضاشاه تا سقوط مصدّق، تهران، 

 .1371، تهران، نشر نامک، 1ـــــــ : قلم و سیاست، ج
 

 .1380شر نگاه معاصر، اي بر نظریـّة انحطاط ایران، تهران، ن طباطبائی، سیـّد جواد: دیباچه
 .1373ـــــــ : زوال اندیشة سیاسی در ایران، تهران، کویر، 

 .1379طلوعی، محمود: )به کوشش(، مصدّق در پیشگاه تاریخ، تهران، نشر علم، 
 .1380، تهران، نشر علم، 2ـــــــ: راز بزرگ، ج

 
 .1364ان، انتشارات جاویدان، زاده، تهر عارف قزوینی: شاعر ملّی ایران، تدوین سیـّد هادي حائري

 .1342ـــــــ : کلیـّات عارف قزوینی، به اهتمام عبدالرحمن سیا آزاد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 
 .1367، تهران، نشر علمی، 1320عاقلی، باقر: ذکاالملک فروغی و شهریور 

 .1379جلد، چاپ پنجم، تهران، نشر گفتار،  2 ـــــــ : روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی،
 .1376السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوي، تهران، انتشارات جاویدان،  ـــــــ : میرزا احمدخان قوام

 .1989(، مونترال )کانادا(، انتشارات فرهنگ، 1330-1335اي ) اهلل: خاطرات یک افسر توده عبـّاسی، روح
 .1370ا، تهران، انتشارات رسا، ه عراقی، حاج مهدي: ناگفته

 .1379عسگري، نور محمّد: مصدّق، سپهبد زاهدي، استکهلم، 
(، ترجمة عبدالرضا هوشـنگ مهـدوي ـ بیـژن نـوذري،      1320-1332عظیمی، فخرالدین: بحران دموکراسی در ایران )

 .1372تهران، نشر البرز، 
 .1377، 36مارة ، در: نگاه نو، ش«تأمّلی در نگرش سیاسی مصدّق»ـــــــ : 
انداز آیندة ایران، به کوشـش هوشـنگ کشـاورز     ، در: تجربة مصدّق در چشم«حاکمیـّت ملّی و دشمنان آن»ـــــــ : 

 .2005صدرو حمید اکبري، مریلند آمریکا، 
 .1383ـــــــ : حاکمیـّت ملّی و دشمنان آن، تهران، نشر نگارة آفتاب، 

 .1376، تهران، تابستان 2، در: فصلنامة تاریخ معاصر ایران، شمارة «گزارشهاي روزانه به شاه»عال، حسین: 
علم، مصطفی: نفت، قدرت و اصول ملّی شدن نفت ایران و پیامدهاي آن، ترجمة غالمحسین صالحیار، تهـران،  

 .1371انتشارات اطّالعات، 
 .1377عموئی، محمّد علی: دُرد زمانه، تهران، آنزان، 

 .1384، تهران، مؤسّسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، 2نگار، ج هاي یک روزنامه ادداشتعمیدي نوري، ابوالحسن: ی
 

ها، ترجمة حسـن کامشـاد، تهـران، انتشـارات      غنی، سیروس: ایران؛ برآمدن رضاخان؛ برافتادن قاجار و نقش انگلیسی
 .1377نیلوفر، 

 .1367شارات زوّار، ، تهران، انت6ها، به کوشش سیروس غنی، ج ـــــــ ، قاسم: یادداشت
 .1390، نوروز 10، در: مجلّة مهرنامه، شمارة «دانم مصدّق را پدر پوپولیسم نفتی می»غنی نژاد، موسی: 

 
 .1335فاتح، مصطفی: پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات چهر، 

 .1360 در: مصدّق و تاریخ، به کوشش بهرام افراسیابی، تهران، نیلوفر،« خاطرات»فاطمی، حسین: 
 .1380فاطمی، سیـّد عبـّاس: شعبان جعفري در آینة اسناد، تهران، جهان کتاب، 
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 .1370، اطّالعات، تهران، 1فردوست، حسین: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج
 .1373فرمانفرمائیان، منوچهر: از تهران تا کاراکاس )نفت و سیاست در ایران(، تهران، نشر تاریخ معاصر ایران، 

، ویراستار حبیب الجوردي، مرکز مطالعـات  «تاریخ شفاهی ایران»حمود: خاطرات محمود فروغی، مجموعة فروغی، م
 .1382خاورمیانة دانشگاه هاروارد، 

، تهـران، انتشـارات   1فلور، ویلهم: جستارهائی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجـار، ترجمـة ابوالقاسـم سـري، ج    
 .1366توس، 

هاي پـس از انقـالب اسـالمی، ترجمـة احمـد       ننده؛ تاریخ اجتماعی ایران از صفویه تا سالفوران، جان: مقاومت شک
 .1377تدیـّن، چاپ دوم، تهران، انتشارات رسا، 

 .1387ماه  فیروز، مریم )فرمانفرمائیان(: خاطرات، نشر اطّالعات، تهران، دي
 

 .23رهنگ و توسعه، شمارة ، ترجمة علی طایفی، در ف«ناسیونالیسم ایرانی و رضاشاه»قدس، رضا: 
 1396قریب،یوسا]درگفتگوبابهمن زبردست[،شرکت سهامی انتشار،تهران،

 .1983قشقائی، محمّد ناصر: تاریخ شفاهی هاروارد، به کوشش حبیب الجوردي، الس واگاس، آمریکا، ژانویه 
 .1366هاي بحران، تصحیح نصراهلل حدّادي، تهران، انتشارات رسا،  ـــــــ : سال

ات آبادي، شمس: سیري در نهضت ملّی شدن نفت: خاطرات شـمس قنـات آبـادي، تهـران، مرکـز بررسـی اسـناد        قن
 .1377تاریخی، 

 
 .1371کاتم، ریچارد: ناسیونالیسم در ایران، ترجمة احمد تدیـّن، تهران، انتشارات امیر کبیر، 

 .1381ن، نشر مرکز، کاتوزیان، محمد علی )همایون(: استبداد، دموکراسی و نهضت ملّی، تهرا
 .1369ـــــــ : اقتصاد سیاسی ایران، ترجمة محمّد رضا نفیسی و کامبیز عزیزي، تهران، نشر مرکز، 

 .1378ـــــــ : مصدّق و مبارزه براي قدرت در ایران، ترجمة فرزانه طاهري، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز، 
، در: فصـلنامة تـاریخ و فرهنـگ معاصـر،     «در ایـران  1331 ماه اصل تفکیک قوا، بحران سیاسی دي»کاشانی، محمود: 

 .1372، تهران، 7-6شمارة 
 .1377، تهران، 81، در: مجلة دنیاي سخن، شمارة «1332انحالل مجلس هفدهم محور توطئة مردادماه »ـــــــ : 

 .1358جلد(، تهران، انتشارات حزب توده،  2کامبخش، عبدالصمد: نظري به جنبش کارگري در ایران، )
، 16-15در: فصلنامة تاریخ و فرهنگ معاصـر، شـمارة   « السلطنه اهلل کاشانی توسّط قوام بازداشت و تبعید آیت»کریمی، علی: 
 .1374تهران، زمستان 

کاللی، امیر تیمور: خاطرات، طرح تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، ویراستار حبیب الجـوردي، تهـران، نشـر صـفحة     
 .1387سفید، 
پور، مؤسّسة مطالعـات تـاریخ معاصـر ایـران،      هائی از دولت دکتر مصدّق، به کوشش مرتضی رسولی : ناگفتهـــــــ 
 .1380تهران، 

 .1383کوهستانی نژاد، مسعود: اختیارات، اصالحات و لوایح قانونی دکتر محمّد مصدّق، تهران، نشر نی، 
 .1389ـــــــ : مرداد خاموش، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

 .1355-1356جلد، تهران، انتشارات مصدّق،  2کی استوان، حسین: سیاست موازنة منفی، 
 .1371کیانوري، نورالدین: خاطرات نورالدین کیانوري، تهران، اطاّلعات، 

 .1359، تهران، 2و  1در: نامة مردم، شمارة « حزب توده و مصدّق»ـــــــ : 
 

سـرا،   هتمام(: مصدّق و کودتا، ترجمة علی مرشـدي زاد، تهـران، نشـر قصـیده    گازیورسکی، مارك ـ برن، مالکوم )به ا 
1384. 

 .1371گازیورسکی، مارك: سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمة فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، 
 .1384زاد، تهران، نشر قصیده،  ، در: مصدّق و کودتا، ترجمة علی مرشدي«علیه مصدّق 1332کودتاي سال »ـــــــ : 

 .1362بین، چاپ دوم، تهران، نشر نیلوفر،  گذشته، چراغ راه آینده است ]پژوهش گروهی جامی[، ویراستار نیک
 .1377جلد(، تهران، انشتین،  2هاي زندگی یا خاطرات من ) ها و اندیشه گلشائیان، عباسقلی: گذشته



 319  علی میرفطروس  –آسیب شناسی یک شکست 

 .1382تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،  جلد(، 2گل محمّدي، احمد: جمعیـّت فدائیان اسالم به روایت اسناد )
 

 .1369هاي کارگري و خودکامگی در ایران، ترجمة ضیاء صدقی، تهران، نشر نو،  الجوردي، حبیب: اتحادیه
، تهـران،  3، ترجمة مسعود کوهستانی نژاد، در: فصلنامة مطالعات تـاریخی، شـمارة   «نفت ملّی شدة ایران»لوي، والتر: 
 .1383تابستان 
 .1393ان،مسعود]به کوشش[:ایران درگذرِروگاران،نشرشورآفرین،تهران،لقم
 

، ترجمة محسن غنی یاري، در: فصـلنامة مطالعـات تـاریخی،    «ایاالت متحده، ایران و عملیـّات آژاکس»مارش، استیو: 
 .1384، تهران، زمستان، 10شمارة 

 .1384جلس، شرکت کتاب، آن متینی، جالل: نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محمّد مصدّق، لوس
 .1354تهران، دانشگاه تهران،   محبوبی اردکانی، حسین: تاریخ مؤسسات تمدّنی جدید در ایران،

 .1382مرداد،نشرفروغ،آلمان،28محمدي،محمدجعفر:رازپیروزي کودتاي
 .1360جلد(، تهران، انتشارات زوّار،  3مستوفی، عبداهلل، شرح زندگانی من )

 .1373ادبیـّات و سرگذشت اجتماع، تهران، نشر فروزان،  مسکوب شاهرخ: داستان
 .1373ـــــــ : در بارة سیاست و فرهنگ )مصاحبه با علی بنو عزیزي(، پاریس، انتشارات خاوران، 

 .1382ـــــــ )به کوشش(: مرتضی کیوان، تهران، نشر نادر، 
کتـر مصـدّق بـا وزارت امـور خارجـة آمریکـا،       مصدّق، غالمحسین: در کنار پدرم به انضمام مذاکرات منتشر نشدة د

 .1369ترجمه و تنظیم غالمرضا نجاتی، تهران، انتشارات رسا، 
 .1984ـــــــ : تاریخ شفاهی هاروارد، به کوشش حبیب الجوردي، پاریس، ژوئیه 
 .1365ـــــــ ، محمّد: خاطرات و تألّمات )ویراستار ایرج افشار(، تهران، علمی، 

 .1377د: وصیـّت در حقوق اسالمی )شیعه(، ترجمة علی محمّد طباطبائی، تهران، انتشارات زریاب، ـــــــ ، محمّ
 .1377جلد( به کوشش محمّد ترکمان، تهران، نشر هزاران،  2ها ) ـــــــ ، محمّد: نامه
وزیـري   خسـت مجلـس و در دوران ن  16و  6و  5ها و مکتوبات دکتر محمّـد مصـدّق در ادوار    ـــــــ ، محمّد: نطق

 .1349-1348(، پاریس، انتشارات مصدّق، 100تا  14)دفتر 
 .1363مصـّور رحمانی، غالمرضا: خاطرات سیاسی؛ بیست و پنج سال در نیروي هوائی ایران، تهران، رواق، 

 .1367ـــــــ : کهنه سرباز؛ خاطرات سیاسی و نظامی، تهران، رسا، 
 ةپیـام بهارستان،شـمار   ة،نشـری «نخست وزیري دکترمصدّق ةري دوراعتصابات کارگ»منوچهري،علی ومهدي احمدي:

 .1388،تهران،پائیز5
 .1385اسالم و روح یک ملّت( ترجمة شیوا رویگردان، تهران، انتشارات ققنوس،  ها )ایران،  مک گی، ساندرا: ایرانی

 .1368مکّی، حسین: تاریخ بیست سالة ایران، تهران، علمی، 
 .1368حسین مکّی، تهران، علمی،  ـــــــ : خاطرات سیاسی
 .1360-1377جلد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ علمی،  8ـــــــ : کتاب سیاه، 
 .1368، تهران، علمی، 1332مرداد  28ـــــــ : کودتاي 

 .1376، تهران، بهار 1ـــــــ : گفتگو؛ تاریخ معاصر ایران، شمارة 
 .1368، انتشارات علمی، ، تهران1331: وقایع سی تیر ـــــــ 

 .2005ملکی احمد: تاریخچة جبهة ملّی، با مقدمة سعید رهبر، استکهلم )سوئد(، نشر آرش، چاپ دوّم، پائیز 
 .1360ملکی، خلیل: خاطرات سیاسی، با مقدمة محمّد علی همایون کاتوزیان، چاپ دوم، اروپا، 

 .1381همایون کاتوزیان، تهران، نشر مرکز، ها، با مقدمة امیر پیشداد و محمّد علی  ـــــــ : نامه
 .1377ـــــــ : نهضت ملّی ایران و عدالت اجتماعی، بکوشش عبداهلل برهان، تهران، نشر مرکز، 

جلد(، تهران، نشـر کارنامـه، چـاپ دوّم،     2موحّد، محمّد علی: خواب آشفتة نفت؛ دکتر مصدّق و نهضت ملّی ایران )
1384. 

 .1379ها، تهران، نشر کارنامه،  اگفتهها و ن ـــــــ : گفته
 .1369هاي اجتماعی دیکتاتوري و دموکراسی، ترجمة حسن بشیریـّه، تهران، نشر دانشگاهی،  مور، برینگتن: ریشه
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ــفهانی،   ــاي اص ــاجی باب ــت ح ــارات     ةترجمموریه،جیمز:سرگذش ــیم لو،انتش ــا رح ــش یوس ــفهانی،به کوش ــب اص میرزاحبی
 1354حقیقت،تهران،
 .1381/2003ها، آلمان، انتشارات مهر،  ها از برباد رفته حسین: یادمانده موسوي، محمّد

 .1381زاده،  هاي ارتش سرخ، تهران، نشر موسوي زاده، جهانگیر )گردآوري و نگارش(: تبریز زیر چکمه موسوي
 .1370السلطنه، تهران،  مهدي نیا، جعفر: زندگی سیاسی قوام
 .1363مان، مهربان، رسول: تاریخ معاصر ایران، آل

 .2008میرفطروس، علی: تاریخ در ادبیـّات، چاپ دوّم، کانادا، نشر فرهنگ، 
 .1993ها )به همّت بهروز رفیعی(، سوئد، عصر جدید،  ـــــــ : دیدگاه
، در: یادنامـة منــوچهر فرهنگـی، بـه کوشــش فرهنـگ مهــر،     «هــا! حکومـت رضاشــاه و دسـت انگلیسـی   »ــــــــ :  
 .1388تاب، آنجلس، نشر شرکت ک لوس

 .1999ـــــــ: رو در رو با تاریخ، آلمان، نشر نیما، 
 .2001ـــــــ: مالحظاتی در تاریخ ایران، چاپ چهارم، کانادا، نشر فرهنگ، 

مینا، پرویز: )مصاحبه(، تحـّول صنعت نفت ایران؛ نگاهی از درون، ویراستار غالمرضا افخمی، بتسدا آمریکا، بنیاد مطالعات ایران، 
1377/1998. 

، دانشگاه مک گیـل کانـادا و دانشـگاه تهـران،     1ناصر خسرو قبادیانی، دیوان اشعار، به اهتمام مجتبی مینوي و محدي محقّق، ج
1357. 

، تهران، شرکت انتشار، چاپ هفـتم،  1332مرداد  28نجاتی، غالمرضا: جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران و کودتاي 
1373. 
 .1376جلد(، رسا،  2ارزه و مقاومت ): مصدّق؛ سالهاي مبـــــــ 
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