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 :اشـاره

 بخشی از کتابی است که به همين نام بزودی ،»آسيب شناسی یک شکست: دکتر محمد مصّدق«

 فرهنگی - بخشی از تأّمالت نویسنده در آسيب شناسی سياسی - در واقع-این مقاله . منتشر خواهد شد

 . می باشد۵٧ما از انقالب مشروطّيت تا انقالب اسالمی 

به نظر نویسنده، دکتر محمد مصّدق، ُپل انتقال یا ارتباط تجربّيات تاریخی مّلت ما از انقالب مشروطيت به 

وست که پرداختن به عقاید و عملکردهای سياسی دکتر مصّدق می انقالب اسالمی است، هم از این ر

 کمک و - برای درک علل و عوامِل تاریخی شکست ما  در استقرار آزادی و جامعه ی مدنی -تواند به ما 

  . یاری نماید

 ناظر بر ضعف ها و نارسائی ها و اشتباهات است، از این رو، - اساسًا - »آسيب شناسی«مفهوم 

ن احترام عميق به شخصّيت های ممتاز تاریخ معاصر ایران، در تحليل خود، از مدح و ثناهای نویسنده ضم

  . رایج سياسی پرهيز کرده است

  علی ميرفطروس

  :یادداشت سردبير روزنامک

پژوهش های : پژوهش درباره ی کوشش ها و کنش های دکتر مصدق، به دو بخش تقسيم خواهد شد

 . از آنپسو پژوهش های » آسيب شناسی یک شکست« از پيش

پژوهش های روشنگرانه ی دکتر علی ميرفطروس در برافروختن چراغی برای شناخِت بهتر تاریخ معاصر 

. است ایران از فراسوی تنگ نظری های ایدئولوژیکی و سياسی، جانی و جهانی نو پدید آورده

  ."  آنچه مردم از آن می هراسندقدمی تازه برداشتن، کالمی تازه گفتن، این است: "داستایوسکی می گوید



ميرفطروس با مخاطب قرار دادن اليت ها و نخبه گان جامعه ی ایران، نقش یک پيشرو و آوانگارد را در فضای 

روشنفکری ایران بازی می کند، چرا که آنچه او چند ده سال پيش با به جان خریدن بدترین دشنام ها درباره 

 در دل ها انداخت، اکنون ورد زباِن روشنفکران چپ و راست ایران شده "هراس"ی تاریخ معاصر ایران گفت و 

  .است

 به خوانندگان  Pdfپس از درج این سلسله نوشته ها در تارنگار روزنامک، اینک همه ی این بخش ها در این 

  .گرامی پيشکش می شود

  ...تا چه پسند افتد 

  مسعود لقمان

  

  

  :بخش نخست

  

  

  

 نگاهی به کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق* 

  دکتر جالل متينی * 

  ١٣٨۴شرکت کتاب، آمریکا، : ناشر* 



  

ما ميراث خوار یک تاریخ َعَصبی و عصبانی هستيم و چه بسا حال و آینده را فـدای ایــن * 

 . ایم  ساز کردهعصبّيت ویران

 که تاریخ، عميقًا به تعّصبات -در فضائی از عصبّيت و احساسات و افسانه سازی و افسون * 

 پرداختن منصفانه به زندگی و کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق، -سياسی آغشته اسـت 

  .جرأت یا جسارت فراوانی طلب می کند

اساسی رقم زده است، یــکی، نفت، و در تاریخ معاصر ما، سرنوشت ایران را دو مسئلۀ * 

تاریخ معاصر ایران با : بی معنا نيست اگر بگوئيم). شوروی(دیگری، همسایگـی با دولت روسيه 

  .نوشته شده است» نفت«

   

 نوشتن دربارۀ زندگی و کارنامۀ مردان سياسی ایران، کار آسانی نيست و اگر این مردان سياسی، از     

دشواری کار، دوچندان می شود چرا که بخاطر فقدان فاصله از رویدادها، ذهن و زبان همروزگاران ما باشند، 

در این .  ایدئولوژیک باشد- می تواند آغشته به غرض ورزی ها و تعّصبات سياسی - چه بسا -نویسنده 

بحث ميان، زندگی و کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق، بيش از هر دولتمرد یا سياستمدار دیگری، موجب 

، سقوط دولت دکتر مصّدق و ٣٢ مرداد ٢٨ها و مجادالت پایان ناپذیر است آنچنان که می توان گفت که وقایع 

  !ها و کينه ورزی های سياسی بعداز آن، زمينه ساز انقالب اسالمی بوده است تفرقه

ی، تاریخ بيهقی، ُمروج مانند تاریخ طبری، تاریخ یعقوب( در ایران، با وجود یک ُسّنت دیرپای تاریخ نویسی    

به علت حمالت قبایل مختلف و ُگسست های متعدد، تاریخ و تاریخ نویسی نيز رو ...) الّذهب، اخبارالطوال 

ای را در    قبيله- ایلی عصبّيِتاستيالی دیرپای حکومت های قبيله ای، نوعی اخالق و .  زوال گذاشت به

 عصبّيتهای ایلی، جامعۀ ایران از یک  شاکش های حکومتدر رفت و آمدها و ک). ١(جامعۀ ما نهادینه کرد 

ها و عصبّيت  بازتاب این - عمومًا -تاریخ اجتماعی و سياسی ایران .  دیگر پرتاب شده استعصّبيتبه یک 

 قبيله ای، روان اجتماعی ما را شکل داده و در عرصۀ سياست، عامِل -این گذشتۀ ایلی . عصبانّيت هاست

  .ارهای ما بشمار می رودمهمی در چگونگی کرد

» تاریخ ایدئولوژیک«و یا » تاریخ حزبی«نوعی ) ١٩١٧اکتبر ( با پيروزی انقالب کمونيستی در شوروی سابق   

با چنين خصلتی است که ما به تاریخ و .  در فرهنگ سياسی ما جان تازه ای بخشيدعصبّيتبه عنصر 

  :های تاریخی مان نگاه می کنيم شخصيت



تاريخي ما از بعضي دولتمردان و سياستمداران خدمتگزار به نيكي ياد نشده و يا کتب  اينكه در     

سياه و سپيد ديدن «و » َعَصبّيت «اند، ناشي از همان را شناخته هاي بعدي آمتر آنان نسل

از اين گذشته، بخشي از .  است»اهريمن« و »يزدان« و حاصل همان فضاي جادوئي »ها شخصيت

در واقع . اند  شده»تاريخ ايدئولوژيك«اند، قرباني نوعي  اريخ معاصر ايران زيستههائي آه در ت نسل

مانند ) خصوصًا حزب توده(» هاي فريبا  ايدئولوژي«بخش مهمي از تاريخ معاصر ايران در سيطره و سيادت 

  :بقول سعدي. دهد اي است آه تصاوير آج و معوجي از سياستمداران ما بدست مي آئينۀ شكسته

  اي نيك بخت اين نه شكل من استه ک... 

  وليكـن قلــم، در آــف دشمن است

و » امامان معصوم«مان آنچنان پاک و بی بدیل و بی عيب اند که تن به » شخصّيت های دلپذیر «  

مانند ميرزا تقی خان اميرکبير، دکتر محّمد مصّدق و دکتر حسين (می زنند » قهرمانان صحرای کربال«

مان آنچنان سياه و ناپاک و نابکارند که فاقد هرگونه خصلت » شخصّيت های نادلپسند «و بر عکس،) فاطمی

مانند رضاشاه، محمدرضا شاه، قوام السلطنه، سيد حسن (باشند   انسانی یا عملکرد مثبت اجتماعی می

ل و ما ميراث خواِر یک تاریخ َعَصبی و عصبانی هستيم و چه بسا حا...) تقی زاده، ساعد، رزم آرا، و 

 شيخ خزعل  خوزستان از چنگ منابع نفتیوگرنه رهائی، آینده را فدای این َعَصبّيت ویرانساز کرده ایم

تاريخي اقدام  -و یا اهميت سياسي ، لشگر زاهدیسر توسط رضا شاه و ) تحت الحمایت انگليس(

، نجات آذربايجان: جهخروج سربازان روسي از ايران و در نتي، ها السلطنه در مذاآرات نفت با شوروي قوام

دآتر  نفت شمال و نجات آذربایجان، جالب است آه در قضيۀ. آمتر از اهميت ملي آردن صنعت نفت نيست

ترين فرد براي پيشبرد مسئلۀ نفت شمال و ختم غائلۀ  السلطنه را بهترين و شايسته ق، شخص قواممصّد

آار در  اين دو سياستمدار آهنه - ١٣٣١ تير ٣٠در حوادث منجر به  -هر چند آه بعد ، دانست آذربايجان مي

  . برابر يكديگر قرار گرفتند

عميقًا به تعّصبات » تاریخ« در چنين فضائی از عصبّيت و احساسات و افسانه سازی و افسون که   

سياسی آغشته است، پرداختن منصفانه به زندگی و کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق، جرأت یا 

  . ب می کندجسارت فراوانی طل

 منتشر شده اند ٣٢ مرداد ٢٨در سال های اخير کتاب های منصفانه و ارزشمندی دربارۀ دکتر مصّدق و      

خواب ) ١٣۶۶(زندگی سياسی مصّدق در متن نهضت مّلی ایران، دکتر فؤاد روحانی، : که از آنجمله اند

عالوه بر داوری های ). ١٣٨۵(و خاطرات اردشير زاهدی ) ١٣٧٨(آشفتۀ نفت، دکتر محمد علی موّحد 

منصفانه، اهمّيت دو کتاب نخست در اینست که نویسندگان آن از عالقمندان صدیق دکتر مصدق هستند، و 

، یکی از بازیگران اصلی ٣٢ مرداد ٢٨ارزش کتاب اردشير زاهدی نيز در اینست که وی در جریانات منجر به 

     .ات می تواند باشدبوده و خاطرات او پرتِو تازه ای بر این جریان



بوده است، و با این » ٣٢ مرداد ٢٨« نگارندۀ این مقال، نه دوران مصّدق را دیده و نه شاهد وقایع منجر به     

و ) ٢( از رویدادها، سال ها پيش دربارۀ دکتر مصّدق و دوران حکومت وی به نکاتی اشاره کرده است فاصله

، نوشتۀ دکتر »نگاهی به کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق «اینک با نيم نگاهی به آن نکات و اشارات،

  : جالل متينی را مرور می کنيم

 استاد زبان و ادبيات فارسی، رئيس پيشين دانشکدۀ ادبيات مشهد و سردبير فصلنامۀ - دکتر جالل متينی   

صویری واقعی،  با تکيه بر اسناد و مدارک مختلف، کوشيده است تا ت- در آمریکا ایرانشناسیمعتبر 

  .منصفانه و معتدل از زندگی و کارنامۀ سياسی دکتر مصّدق بدست دهد

  :روش تحقيق نویسنده 

 روش دکتر جالل متينی در بررسی کارنامۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق، در واقع به چالش کشيدن روایات   

را از » نکات پنهان«د تا او کوشش دار. و یاران و همروزگاران وی است) نوشتۀ دکتر مصّدق(دست اّول 

بنابراین، شيوۀ مؤلف محترم با ُسّنت مدح و مرثيۀ رایج . درون این روایات مختلف و متناقض استخراج کند

  . بسياری از دوستداران دکتر مصّدق نباشد» خوشایند«دربارۀ دکتر مصّدق، تفاوت آشکار دارد و چه بسا 

ر بسياری از رویدادها و مباحثات سياسی آن دوران بود،  دکتر متينی که خود، در سنين جوانی، ناظ    

با بيطرفی، بر اساس اسناد و مدارک، کارنامۀ سياسی دکتر مصّدق را در پانزده بخش، «کوشش کرده که 

البّته با توجه به اهمّيت دوران نخست وزیری دکتر مصّدق، .  پيوست، از نظر خوانندگان بگذراند۵همراه 

به عالوه، در هر .  اختصاص داده شده است- در بخش نهم و دهم کتاب -   دورهصفحات بيشتری به این

 دربارۀ موضوع واحد نقل کند، چنان که دربارۀ - اعم از موافق و مخالف -مورد کوشيده آراء افراد مختلف را 

ق، ، انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی، موضوع کسب اختيارات قانونی دکتر مصّد١٣٣١سی ام تير 

مسافرت شاه در نهم اسفند به خارجه، رّد اولين پيشنهاد مشترک آمریکا و انگليس، مسئلۀ رفراندوم و جز 

» اینها، آراء افراد مختلف را، به شرح یا به اجمال، نقل کرده تا خوانندگان، خود دربارۀ آنها به داوری بپردازند

  ) ر-مقدمه، صفحات ق(

و تکيه بر آگاهی و انصاف خوانندگان، آنان را به ارزیابی و داوری کارنامۀ بنابراین، مؤلف محترم، با فروتنی 

  .خواند سياسی دکتر مصّدق، فرا می

  غوغای نفت 

نفت، و ديگري : در تاريخ معاصر ما، سرنوشت ايران را دو مسئلۀ اساسي رقم زده است، يكي     

» نفت«گر بگوئيم تاريخ معاصر ايران با معنا نيست ا  بي). و بعد اتحاد شوروي(همسايگي با دولت روسيه 

مسئلۀ نفت و خصوصًا استيفاي حقوق ايران از شرآت نفت انگليس از ديرباز آرزوي ! نوشته شده است



آراء و دآتر  السلطنه و رزم  و قوام تا ساعد محمد رضاشاهواز رضاشاه (بسياري از سياستمداران ايران بوده 

 دارسي را پاره آرد و در ميان ١٩٠١ متن قرارداد ، وزيرانش با عصبانيت مثًال رضاشاه در جلسۀ هيأت،)مصدق

رئيس شرآت نفت (به سرجان آدمن  -از طريق مصطفي فاتح  -هاي آتش انداخت و بدنبال آن  شعله

تواند تحمل آند و ببيند درآمدهاي عظيم نفت به جيب  ايران ديگر نمي«: پيغام داد آه) انگليس

در واقع اولين گلوله براي ملي آردن ... »ر حالي آه خود، محروم از آنهاستخارجيان سرازير شود د

  .صنعت نفت از همين لحظه شليك شد

 درصد از سهام را بطور رايگان ٣٠با تهديدات رضاشاه، سرجان آدمن سرانجام پذيرفت آه شرآت نفت      

از اين گذشته متعهد . ان پرداخت نمايدبه ايران واگذار آند و بابت هر تن نفت توليد شده، دو شلينگ به اير

 خواست آه مدت ،شد آه منطقۀ امتياز استخراج نفت را به ميزان قابل توجهي آاهش دهد و در عوض

  .امتياز، سي سال افزايش يابد

زاده،  به سرپرستي سيد حسن تقي( هيأت نمايندگي دولت ايران  شدیدپيشنهاد سرجان آدمن با مخالفت

لغو خواهد  -يكطرفه  - دارسي را ١٩٠١و گرديد بطوريكه اعالم شد آه دولت ايران قرارداد روبر) وزير دارائي

با اين تهديد، دولت انگليس طي يادداشت تندي ضمن اعتراض به . آند آرد زيرا آه منافع ايران را تأمين نمي

ي خود در خليج تهديد آرد و حتي به آرايش ناوگان جنگ» اقدامات نظامي«دولت ايران، رضاشاه را به 

اين تهديدات و تحريكات نظامي، . فارس پرداخت و آوشيد تا اعراب جنوب ايران را به شورش و طغيان وادارد

رضاشاه را هراسان ساخت و با توجه به نيازهاي مالي دولت ايران، در مذاآرات بعدي، خود سرپرستي 

=/ ١٣١٢ آه به قرارداد(در اين قرارداد . رفتها را پذي هيأت را بر عهده گرفت و در نهايت پيشنهاد انگليسي

با اينكه ايران توانست به سهم بيشتري دست يابد و منطقۀ عمليات شرآت نفت را نيز )  معروف است١٩٣٣

 هزار مايل مربع آاهش دهد و حق انحصاري شرآت نفت انگليس را در ١٠٠ هزار مايل مربع به ٥٠٠از 

 سال ديگر، اقدامات ٣٠ تاارس لغو آند، اما تمديد مدت قرارداد هاي نفت تا سواحل خليج ف ساختن لوله

از ) وزير دارائي رضاشاه(زاده   خطائي آه سيد حسن تقي،رضاشاه را با يك اشتباه بزرگ همراه ساخت

  .  ياد آرده است»آلت فعل«نقش خود در آن بعنوان 

هاي  ، ايران در بين دو سنگ آسياب قدرتاي را آه بايد به آن توجه داشت اينست آه در اين هنگام نكته     

قرار داشت و هرگونه قراردادي با توجه به موقعيت و مالحظات سياسي اين دو ) روس و انگليس(استعماري 

بايستي در آادر  بنابراين مواضع سياسي سياستمداران وقت مي. گرفت قدرت بزرگ استعماري انجام مي

تعريف »  تحقق ممكناتهنِر« اگر بپذيريم آه سياست را درك گردد و» دو سنگ آسياب«فشارهاي اين 

نظامي روسيه و انگليس در منطقه، بسياري از سياستمداران و  - سياسي ۀاند، با توجه به سلط آرده

اند در  و آنان آه خواسته» مطلوبات«اند و نه   بوده»ممكنات«دولتمردان ايران در اين دوران بدنبال تحقق 

هاي  خواهي عمل آنند، نه تنها خود، بلكه جامعۀ ايران را به پرتگاه  ائي و مطلوبگر اي از آرمان هاله



اي از اين  و سرنوشت دآتر مصدق و نتايج بعدي آن، نمونه ٣٢ مرداد ٢٨اند، وقايع  بازگشت سوق داده بي

  . تواند باشد مي» خواهي  مطلوب«و » گرائي آرمان«

آرا  هاي ساعد، قوام، رزم ران از شرآت نفت انگليس در دولتبعد از رضاشاه، مسئلۀ استيفاي حقوق اي     

  .ق نيز دنبال گرديدو دآتر محمد مصّد

ساعد به مجلس ارائه شد آه دولت زماني از طرف » گلشائيان -گس  « معروف آه قراردادگفتنی است     

انه يا عامدانه و ناشي از آيا اين مسئله، آگاه.  پانزدهم مجلس باقي مانده بودۀفقط چهار روز به پايان دور

هاي  ها و جدال ها و بحث خواست آه در آشمكش اي بود؟ آيا او مي هوشياري سياسي ساعد مراغه

 مجلس بپايان رسد تا او از فشار دولت انگليس در ۀ اينگونه قراردادها، عمر چهار روزۀمرسوم مجلس در بار

این جریان، مصّدق در نامۀ خود به مجلس در ل،  در هر حارهائي يابد؟» گلشائيان -گس «تحميل قرارداد 

سخن به ميان آورد و نه از مّلی شدن نفت، ولی »  گلشائيان-َگس «شورای مّلی، نه از رّد قرارداد الحاقی 

حسين مکی در مجلس و در نتيجه، با پايان رسيدن عمر مجلس پانزدهم، اين قرارداد ۀ  روز٤با سخنراني 

  .  به رأي گذاشته نشدفرصت تصويب يا رد نيافت و

آه بعدها (» موازنۀ منفي«سياست و » تحریم مذاکرات نفت« بايد اشاره آنم آه اولين ،از اين گذشته     

او ضمن . وزيري ساعد آغاز شد از نخست) نفت بدل گرديدۀ ق در باربه سياست اساسي دآتر مصّد

، بررسي پيشنهادات )١٣٢٣در سال ( امتياز نفت شمال ۀها در بار مخالفت شديد با تقاضاي شوروي

در آن زمان (هاي نفتي آشورهاي ديگر را نيز به بعد از خروج نيروهاي متفقين از ايران موآول آرد  شرآت

  ).سي هزار سرباز روسي در ايران مستقر بودند

ك به ي) آه زماني نيز سفير ايران در مسكو بود(اي  رد تقاضاي دولت شوروي از طرف ساعد مراغه     

برخالف )  مخصوص دولت شوروي به ايرانۀفرستاد(» آافتارادزه«جنجال بزرگ سياسي تبديل شد بطوريكه 

اصول ديپلماتيك و بدون رعايت آداب يك ميهمان در ايران، طي يك آنفرانس مطبوعاتي در تهران، ساعد 

 حزب توده نيز با ،»فتارادزهآا«را بشدت مورد توهين و حمله قرار داد و بدنبال توهين و تهاجم ) وزير نخست(

 مرگ بر ساعِد«با شعار ) زير چتر حمايت سربازان مسلح شوروي(براه انداختن تظاهرات گسترده 

جالب است آه در اين تظاهرات گسترده، .  گرديد»نفت شمال براي شوروي« خواستار »!فاشيست

تلفظ » !مرگ بر ساعت فاشيست«را » ! فاشيستمرگ بر ساعِد«آنندگان ناآگاه ، شعار  بسياري از شرآت

هاي نشريات حزب توده در امان نماند بلكه او   در اين ميانه، دآتر مصدق نيز از حمالت و توهين... آردند مي

سياستمدار «، »سمبل اشرافيت پوسيده«) ها اش با تقاضاي شوروي بخاطر مخالفت شجاعانه(را نيز 

  !! ند ناميد»عامل امپرياليسم« و »مرتجع و آهنه پرست

هاي روسيه و انگليس، بدنبال  نيز آه در آشاآش بين دولت) شوهر خواهر صادق هدايت(آرا  دولت رزم     

مبارزه با فساد و سوء از جمله ( اداري و اجتماعي ۀبود، با اجراي اصالحات گسترد) آمريكا(نيروي سومي 



تقسيم اراضي دولتي بين ًا استفاده های مالی مقامات دولتی، افزایش ماليات ثروتمندان و خصوص

نيز در مسئلۀ نفت ) هاي اياالتي و واليتي مندرج در قانون اساسي مشروطيت  روستائيان و تشكيل انجمن

حاصله از درآمد نفت، بر آموزش ده سالۀ ايرانيان در امور فني  سوِد) ٥٠-٥٠(ضمن درخواست نصفانصف 

اين طرح با حمايت و . ت نفت تأآيد ورزيدصنعت نفت و آاهش تعداد آارآنان انگليسي و هندي شرآ

همراه بود و براساس آن براي ) آه در آن زمان واقعًا از دوستان و حاميان ايران بودند(ها  همدلي آمريكائي

يافت تا دفاتر شرآت نفت را بازرسي آند و صادرات شرآت نفت انگليس را در  اولين بار، ايران اجازه مي

با توجه به فقدان امکانات فّنی و تدارکاتی و مالی، «رزم آرا معتقد بود که .  باشدبنادر ايران زير نظر داشته

 )و نه مطلوِب(اين طرح معقول و ممكن ... و» مّلی کردن شتابزدۀ صنعت نفت، بزرگترین خيانت است

و هاي نمايندگان مجلس  ها و جنجال  متأسفانه در هياهوها و جدالرزم آرا و توصيه های دلسوزانه وی، 

ق از اي چون دآتر مصّد برجستهو هاي وابسته به آنان تحقق نيافت بطوريكه شخصيت حقوقدان  روزنامه

خون می ! به وحدانّيت حق، خون می کنيم«: آرا فرياد آرد تريبون مجلس خطاب به رزم

می . اگر شما نظامی هستيد، من از شما نظامی ترم! زنيم و کشته می شویم  می  !کنيم

  .»! مجلس شما را می ُکشمدر همين! ُکشم

و ق، بلكه بدست فدائيان اسالم آشته شد  نه بدست دآتر مصّد،آرا چهار روز بعد، سپهبد حاجعلي رزم     

و همراه بود ) و از جمله مصّدق(شگفتا که قتل رزم آرا با تائيد و جشن و پایکوبِی عموم رهبران جبهۀ مّلی 

  .به آشوبي ديگر و از عصبيتی به عصبيتی ديگر پرتاب گرديدبدين ترتيب جامعۀ سياسي ايران از آشوبي 

مان  هاي تاريخي ديگري از عصبيت، گوشۀ ها و مباحثات سياسي اين دوران ها، نطق بررسي روزنامه     

ها و مواضع احزاب و نمايندگان  هاي متغير، مواضع سيال و تغيير آسان سياست ائتالف: آند را آشكار مي

ناظران و دیپلمات های غربی در این  سخن ۀها، تأئيد آنند  احزاب و روزنامهۀهاي روزمر مجلس و نيز جنجال

هاي توسعه نيافته   مباحثات سياسي در ايران، چيزي جز خشم و هياهوي ذهن«است آه دوران 

  )١٨٠آبراهاميان، ص ( »!نيست

  :د می کند نيز تأکي- از رهبران حزب ایراِن طرفدار مصّدق - دکتر رضا زادۀ شفق    

 چنان رفتار می کردند - بخصوص در مجلس چهاردهم و پانزدهم که من در آنها حضور داشتم -نمایندگان ما «

 افراد  از من با ناظران غربی موافقم که ایران را ملّتی ... دشمناِن شمشير کشيدۀ وزرایندکه گوئی 

ارد، اهداف خود را طی می کند، در کشور ما هر کس خود را رهبر می شم.  توصيف می کنندآنارشيست

 است روانشناسی فردیخود را می رود و بدون پشيمانی، دیگران را پایمال می سازد، به دليل این  راه

خاطرات مجلس . (»که صدها حزِب قطعه قطعه شده و تفرقه افکن، صحنۀ سياسی ما را آشفته کرده است

  ).١۵٢ ص آبراهاميان،: ، به نقل از۴-٣و دموکراسی چيست؟، صص 



شد و   بدل مي»ضد قهرمان« به راحتي به »قهرمان«ها،  ها و دشنام در چنين فضائي از دشنه     

اش سرنوشت  نمونه، ردک ميسقوط  »آار وطنخطاسرباز «به  -به راحتي  - »سرباز فداآار وطن«

 يافت  لقب»سرباز فداآار وطن« است آه تا روزي آه با مصدق و در آنار مصدق بود مّکیحسين 

 از روزي آه از مّکی، اما همين شداي تعطيل  سابقه آنچنانكه شهر تهران در استقبال از او به نحو بي

 تاريخ سياسي ايران در )٣ (... وشد به خيانت و سازش متهم ،مصدق جدا گرديد و به صف مخالفان پيوست

و دريغا آه هنوز نيز ... است »هاي توسعه نيافته ذهن«بازتاب خشم و هياهوي  - عمومًا-دوران معاصر 

دریچۀ ذهن و زبان بسياري از روشنفكران و رهبران سياسي ما بر پاشنۀ همان توسعه نيافتگي ذهني و 

   ... چرخد طفوليت فكري مي

  فکر مّلی کردن نفت از کيست؟  

یدادها و  بی تردید، مّلی کردن صنعت نفت و استيفای حقوق تاریخی مّلت ایران، یکی از بزرگترین رو   

دربارۀ مبتکر این فکر، روایات مختلفی در ميان است و عمدتًا . دستاوردهای مّلی در تاریخ معاصر ایران است

فکر مّلی کردن نفت را ساخته و پرداختۀ دکتر حسين فاطمی یا دکتر محّمد مصّدق می دانند در حاليکه 

ها پيشتر، ساعد مراغه ای سياست پيگيری بحث های مربوط به نفت در مجلس، نشان می دهد که سال 

طرح ) نمایندۀ قوچان(را آغاز کرده بود و سپس در همين زمان، غالمحسين رحيميان » تحریم مذاکرات نفت«

 را به مجلس پيشنهاد کرد و از مصّدق نيز تقاضا نمود تا آنرا امضاء کند، ولی »الغای قرارداد نفت جنوب«

کی : ، به نقل از١۵٩-١۵٨متينی، صص . (نی، خودداری کرده بودمصّدق از امضاء و تائيد این طرح قانو

حسين مّکی ضمن اینکه خود، نریمان و حسين فاطمی را مبتکر این طرح می ). ٢٢٣-٢٢٢، ص ١استوان، ج 

متينی، ص . (»دکتر مصّدق آخرین کسی بود که امضای خود را پای پيشنهاد نهاد «داند، تأکيد می کند که 

  )١١٨، ص ١موّحد، ج : ، به نقل از٢٢٨

شاه، «: دکتر مصّدق در مالقات با شاه و در پاسخ تلگراف تشویق و تائيد او تأکيد کرد که: از طرف دیگر

داشته است و نام او در تاریخ خواهد ) در امر مّلی کردن صنعت نفت( بزرگی در موفقّيت های دولت   سهم

 مرهون توّجهات و عنایات ذات اقدس ملوکانه است هر موفقّيتی درهر جا و هر مورد تحصيل شده،... ماند 

مصّدق، ص :  به نقل از ،٢٩٣ و ٢۶۵متينی، صص . (»که همه وقت، دولت را تقویت و رهبری فرموده اند

  )۴۵۶، ص ١؛ موّحد، ج ٣۶۶

 با این مقدمات، باید پذیرفت که در مجلس پانزدهم و شانزدهم، کسانی مانند حسين مّکی، دکتر بقائی،    

زاده، عبدالقدیر آزاد، دکتر شایگان، نریمان، دکتر فاطمی، آیت اهللا کاشانی به رهبری دکتر مصّدق در  ائریح

) وزیر دارائی رضاشاه(تحّقق این هدف بزرگ مّلی تالش کرده اند و حّتی نطق مفّصل سيد حسن تقی زاده 

قرارداد «بی اعتبار دانستن : نتيجه و در ١٣١٢/١٩٣٣ عدم اختيار در امضای قرارداد  مبنی بر وجود ُعنف و

  ) ۴. (، بارها، مورد استناد دکتر مصّدق و یارانش در محاکم بين المللی قرار گرفته بود»دارسی



  

  :پانویس ها

: نگاه کنيد به. را از بحث جالب ابن خلدون دربارۀ پيدایش و زوال دولت ها گرفته ام» َعَصبّيت« مفهوم -١

  .٢٩۵-٢٩۴ و ٢۵٣، ٢۴٨، صص ١٣۶٢، تهران، ١حمد پروین گنابادی، جمقّدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ م

، ٨٢؛ فصلنامۀ کاوه، شمارۀ ١٣٧٣، آلمان، بهمن و اسفند ٣٩نشریۀ راه آزادی، شمارۀ :  نگاه کنيد به-٢

؛ نشریۀ ١٣٨١ دی -، آذر١١؛ نشریۀ تالش، شمارۀ ٧٩، زمستان ٩٢؛ فصلنامۀ کاوه، شمارۀ ١٣٧۵آلمان، بهار 

: در کتاب های زیر منتشر شده اند» اشارات«مجموعۀ این . ١٣٨٢ مرداد -، خرداد ١۴ارۀ تالش، شم

ها و مناظره های فکری  ؛ برخی منظره٢٠٠١؛ هفت گفتار، آلمان، ١٩٩٨گفتگوها، علی ميرفطروس، آلمان، 

  .٢٠٠۴در ایران، آلمان، 

مصّدق، نگاه کنيد به نامه های دکتر  برای آگاهی از ارج و اعتبار حسين مّکی در دیده و دیدگاه دکتر -٣

  .١٨۶-١٨۵متينی، صص : مصّدق به حسين مّکی

  ١٩۵-١٨٧متينی، صص :  برای نطق مفّصل سيد حسن تقی زاده در مجلس، نگاه کنيد به-۴

   

  

  :بخش دوم

  

 که سالها پيش، رضاشاه، تقی زاده و رزم آرا را بخاطر انعقاد قرارداد با کمپانی هـای                  -مصدق  * 

 در بيم از اتهام سـازش و خيانـت و آلـوده شـدن               -متهم کرده بود    » خيانت«و  » سازش«ه  نفتی ب 

ظـاهر  » قهرمـان مظلـوم  «کوشـيد ماننـد یـک        با بن بـست مـذاکرات، مـی        -خود  » وجاهِت مّلیِ «

 .شود

کارل پوپر، وظيفهء یک سياستمدار صدیق را خوشبخت کردن جامعه یا تقليـل بـدبختی هـایش                 * 

در آنجا که سياسـتمدار از تحّقـق ایـن وظـایف بـاز مـی مانــَد، بـا صـداقت و                   : می داند و می گوید    

شهامت اخالقی باید از کار، کناره گيـرد تـا از سـوق دادن جامعـه بـه آشـوب و انقـالب جلـوگيری                         

  . گردد



انتخابـات دورهء هفـدهم، انتخابـاتی بـود کـه هـم، درمانـدگی            «: بقول دکتر محّمـد علـی موّحـد       * 

ر نيروهای مخالف، فاش ساخت، و هم بـسياری از سـران جبهـهء مّلـی را رو در                   مصّدق را در براب   

این انتخابات، ابِر بالئی بـود کـه مایـهء خّفـت و سرشکـستگی دکتـر مـصّدق                   ... روی هم قرار داد     

  .»گردید

طی نامه ای به دبير کّلِ  سازمان ملل، دکتر مصّدق را            ) از بنيانگذاران جبههء مّلی   (حائری زاده   * 

هيچگونـه آزادی عمـل و عقيـده ای بـرای هـيچکس             «ایمال کردن حقوق بشر متهم نمود کـه         به پ 

باقی نگذاشته و در سایهء قدرت پليسی و نظامی، مخالفين خـود را زنـدانی و مطبوعـات آزاد را                    

  .»توقيف کرده است

    

  که عشق، آسان نمود اّول،.... 

  !ولی افتاد مشکل ها

چند که خواست تاریخی و طبيعی مّلت ایران بود، اّما اسـناد و مباحثـات                طرح مّلی شدن صنعت نفت هر            

موجود نشان می دهند که عموم رهبران سياسی ایران در این بـاره، فاقـد دوراندیـشی، آگـاهی اقتـصادی و                      

  .عقالنّيت سياسی بودند

 ایران، حاصل نـشد،  اگر توافقی با شرکت نفت انگليس و «:  دکتر مصّدق روزی در پاسخ به این سئوال که             

احتياج دنيا به نفت ایران به حدی زیاد است کـه اگـر             «: جواب داده بود  » خواهيد نفت را بفروشيد؟    چگونه می 

اندکی نگرانـی از ایـن بابـت        توافقی با شرکت حاصل نشد، دیگران با نهایت سهولت آن را خواهند خرید و               

  )۵٢٩صطفی فاتح، ص م: به نقل از ، ٢۵٣ و ٢٣٣متينی، صص (. »در بين نيست

از دکتـر فـاطمی و بقـائی و مّکـی تـا الهيـار صـالح، دکتـر                  ( دوستان و یاران و همکاران نزدیک دکتـر مـصّدق               

مثـل دّکـان    « ُمـشتری هـا در اسـکله هـای بنـادر مـا              : نيز خيال مـی کردنـد کـه       ) شایگان و مهندس بازرگان   

کـامًال  ) همانگونـه کـه رزم آرا پـيش بينـی کـرده بـود      (ر در حاليکه این تصوّ ...  و    ازدحام خواهند کرد  » نانوائی

  ):دوست و مشاور صدیق مصّدق(نادرست بود زیرا بقول حاج محّمد نمازی 

نفت را مّلی کرده ایم ولی نه توانائی اداره کردن آن را داریم، نه متخّصصين فّنـی، نـه نفـتکش، و در فـروش               «

: ، بـه نقـل از    ٢۵۴همـان، ص    ... (يس بـه ناچـار کمـک بخـواهيم          آن عاجزیم و باید از شوروی یا آمریکـا یـا انگلـ            

  ).١٧۵صفائی، ص 

  :می گوید) کارشناس برجستهء نفت( دکتر پرویز مينا     



 هـزار بـشکه و ُکـّل توليـد نفـت دنيـا       ۶۶٠ ُکـّل توليـد نفـت ایـران بطـور متوسـط، روزانـه         ١٩۵١در اوایل سـال     «

شرکت های عمـدهء نفتـی بـا بـاال بـردن            )  پس از قطع نفت ایران     اّما( هزار بشکه در روز بود       ٩٠٠ميليون و   ١٠

 ميليون بـشکه  ١٣ به ١٩۵٢سطح توليد در عراق، عربستان سعودی، کویت و آمریکا، ُکّل توليد دنيا را تا سال  

اد از این راه توانستند بـدون ایجـ       ... در روز افزایش دادند یعنی تقریبًا سه برابر آنچه که در ایران توليد می شد                

  )٩-٨مينا، صص : ، به نقل از٢٣۵همان، ص . (»کمبود عرضهء نفت، جلوی صادرات نفت ایران را بگيرند

  :، فرستادهء دولت آمریکا، پس از بازگشت از ایران تأکيد کرد)Harriman(هریمن 

  . »احساسات شدیدی که اکنون در ایران حکمفرماست، مذاکره و بحث را بسيار دشوار ساخته است« 

شـور و احـساسات قاطبـهء       «و تکيـه بـر      » وجاهـت مّلـی   «، تعّلق خاطر مـصّدق بـه        »احساسات شدید  «این 

  . باعث شد تا در عرصهء مذاکرات، مصّدق نتواند با دسِت باز بازی کند» مردم

او که در سال های پيش، رضاشاه، تقی زاده و رزم آرا را بخاطر انعقـاد قـرارداد بـا کمپـانی                      :  از این گذشته      

متهم کرده بـود، اینـک در بـيم از اتهـام سـازش و خيانـت و آلـوده شـدن          » خيانت«و  » سازش«ی نفتی به    ها

» والتـرز «. ظـاهر شـود  » قهرمـان مظلـوم  «خود، با بن بست مذاکرات، می کوشيد مانند یـک    » وجاهت مّلیِ «

)Walters ( - مترجمی که همراه هریمن و مک گی )Mc Ghee (     از - داشـت  در مـذاکرات بـا مـصّدق شـرکت 

  :قول دکتر مصّدق آورده است که گفت

من با بازگشِت دست خالی از آمریکا بـه ایـران، موضـع قـوی تـری خـواهم                  ! شما متوّجه نيستيد   «-

-٢٧٢همـان، صـص   (»  تا با مراجعت با یک سازش که به بهـای از دسـت دادن طرفـدارانم تمـام شـود      داشت

  )،٣٣۴، ص ١موّحد، ج : ، به نقل از٢٧٣

  :وزیر امورخارجة آمریکا در سفر دکتر مصّدق به واشنگتن) Acheason( ول اچسن  بق   

 و این خصوصّيت روانی هنگـامی بچـشم مـی خـورد         مصّدق ناآگاهانه متمایل به شکست خویش بود      «

که هيجانی را برای جلب حمایت از خویش بر می انگيخت و این هيجانات، خـود، موجـب مـی شـدند کـه راه                         

بـدین طریـق،    . شکالت، مسدود شوند و فقط راه حـل هـای افراطـی در برابـر او قـرار گيرنـد                   حل های عادِی م   

  )٢٢٠ ص  ،۴ - ٣نشریهء مهرگان، شمارهء . (»آزادی او در انتخاب راه حل ها، محدود می شد

 بـه ایـن واقعيـت تلـخ          پس از ماه ها جدال و شعار و َعَصبّيت سياسی، مـصّدق بـا بازگـشت از سـفر آمریکـا                     

مـا  ...  « : که پندار او و همکارانش، همه، نادرست بـوده، چنانکـه چنـد روز بعـد در مجلـس اعـالم کـرد                       رسيد

  . »، باید بگوئيم این مملکت، نفت ندارد...  بایست تصّور کنيم عایدات نفت داریم  نمی



ت، باعـث بـروز   اشتباه مصّدق و یاران او در محاسبهء درآمدهای نفتی ایران و بن بست مـذاکرا  :  بدین ترتيب    

َعَصبّيت ها و کشمکش های جدیدی گردید، در چنان شرایطی، طرح ناگهانی انجـام انتخابـات دورهء هفـدهم     

توسط مصّدق، جامعه را با بحث ها و بحران هـای سياسـی تـازه ای روبـرو سـاخت در حاليکـه مـصّدق، قـبًال                           

خواهد کرد و انتخابات را به تأخير خواهد تا آنگاه که مسئلهء نفت حل نشود، با همين مجلس کار       «: گفته بود 

اوج گرفتن مخالفت ها، مصّدق را بـه ایـن فکـر انـداخت تـا مخالفـان       «: بقول دکتر محمد علی موّحد . »انداخت

و مجلــسی یکدســت تــر و قــوی تــر از ... دولــت در مجلــس، گــستاخ تــر نــشده انــد، انتخابــات را عملــی کنــد 

  )٣٨٩ - ٣٨٧، صص ١ موّحد، ج  : به نقل از،٣٨۵ همان، ص (» هوادارانش تشکيل دهد

  انتخابات شوم 

، بـه   ٢٩٢همـان، ص    (»  نمایندهء َکت بسته را تحویل جبههء مّلـی داده         ٨٠-٧٠« مصّدق که خيال می کرد           

% ٨٠اطمينــان کامــل دارم «: پــس از انجــام انتخابــات دورهء هفــدهم تأکيــد کــرد کــه  ) نقــل از حــسين مّکــی

آلـت  «، اّما بزودی ایـن نماینـدگان را         »نمایندگان حقيقی مّلت هستند    می روند،    نمایندگانی که به مجلس   

ناميد و لذا، با مخالفت روزافزون نمایندگان، تصميم گرفـت تـا بـا انجـام یـک همـه                    » دست مأمورین استعماری  

 اجتماعی فـائق آیـد، چـرا کـه     -پرسی یا رفراندوم، ضمن انحالل مجلس شورای ملی، بر مشکالت سياسی      

  . »!هر جا مّلت است آن جا مجلس است«: ه نظر مصّدق دراین زمانب

  :  دربارهء انتخابات دورهء هفدهم و نتایج آن، دکتر محمد علی موّحد از سِر بصيرت می نویسد  

انتخابات دورهء هفدهم، انتخاباتی بود که هم درماندگی مصّدق را در برابر نيروهای مخالف، فـاش سـاخت،                  «

شکـست دکتـر مـصّدق در انتخابـات دورهء          ...  سران جبهـة مّلـی را رو در روی هـم قـرار داد                و هم بسياری از   

هفدهم، ابِر بالئی بود که از آن روز که سایهء سهمگين خود را بر سِر او افکند، مدام بـاران فاجعـه بـر سـِر او                           

، ١ موّحـد ج   :ل از، بـه نقـ   ٢٩٠همان، ص   . (»این انتخابات، مایهء خّفت و سرشکستگی مصّدق گردید       . ریخت

  )٨٨۶، ص ٢، ج ٣٩٩ص 

دانـد و   هـايش مـي    يك سياستمدار صديق را خوشبخت آردن جامعه يا تقليل بدبختي          وظيفهءآارل پوپر،        

در آنجا آه سياستمدار از تحقق اين وظايف باز می ماَند، با صداقت و شهامت اخالقي بايد از آـار،                    : گويد مي

   .امعه به آشوب و انقالب جلوگيري گرددآناره گيرد تا از سوق دادن ج

مّکی و  توسط   -شاه  ،   را در پيش گرفته بود     »همه چيز يا هيچ چيز    «ق، سياست    در شرايطي آه مصدّ        

بـست   هـا و بـن     با توجه بـه حـساسّيت انگليـسي       «:  که ق پيغام داد  به مصدّ  -)وزیر دربار (حسين عالء   

ماننـد حـسين    (صـالح بدانـد     ) مـصدق ( هر آس آه او      مذاآرات، بهتر است آه از آار، آناره گيرد و        

بـست و   وزيري انتخاب آند تا مذاآرات نفـت از حالـت بـن      را به نخست  )  دآتر الهيار صالح    مّکی یا 



ق ضـمن رد ايـن پيـشنهاد، جـواب      مصّد، اما »...جامعهء ايران از حالت التهاب و آشفتگي خارج شود و         

  :داد

  »!خست وزير هم تعيين آنيد؟خواهيد براي من، ن حاال مي «-     

) مـصّدق (او  «: راه مذاآرات معقول و مناسب بسته شد چرا آه بقول دآتر آريم سـنجابي             : بدين ترتيب      

جامعـهء تـوده    «و اين شايد يكي ديگـر از مشخـصات رهبـران سياسـي در                ...»داد به احدي گوش نمي   

شنوند آـه ديگـر، آـار از آـار      تراژدي را ميباشد آه هنگامي صداي فاجعه يا   (Société de masse)» وار

ــراژدي بــشمار مــي »مظلوميــت«گذشــته اســت و اگــر بپــذيريم آــه   رود و اگــر ايــن   از عناصــر اساســي ت

 ٢٨آـربالي   « تـداوم    مان بهـم آميـزيم، آنگـاه بـه رازِ          گرائي تاريخي   را با پيشواسازي و شيعه     »مظلومّيت«

  .شويم تر ميآگاه كران ما  در ذهن و زبان رهبران سياسي و روشنف»مرداد

، مـصدق اسـتعفا مـی دهـد و          )خـصوصًا بـرای تـصّدی وزارت جنـگ        ( با اختالفات موجود بين مصّدق و شاه             

، بـار   ١٣٣١ تيـر    ٣٠السلطنه به نخست وزیری می رسد و سپس در یک بحران سياسی جدید، بـا قيـام                   قوام

شت مجّدد مصّدق به حکومت، در واقع تيـری بـود بـر              تير و بازگ   ٣٠قيام  . دیگر مصّدق به حکومت باز می گردد      

 تيــر و بازگــشت مجــّدد مــصّدق بــه حکومــت، او در هيــأت یــک ٣٠پيکــر جنــبش مّلــی ایــران، چــرا کــه بــا قيــام 

: ماهّيت اقتدارگرا و غير دموکراتيک خویش را آشکار ساخت، چرا که به اعتقاد اوالعنان،   فرمانروای مطلق 

» در کـار خـود، آزاد باشـد       مطلقـًا   ) دکتـر مـصّدق   ( متـصّدی     ت، مگر ایـن کـه     هيچ گونه اصالحی ممکن نيس    «

  )۵۵٩-۵۵٨، صص ٢موّحد، ج : ، به نقل از٢٩٩همان، ص (

  اقتدار یا اقتدار حکومت؟ حکومِت  

 اجتمـاعي و انكـشاف طبقـاتي در    ء در جـوامعي آـه هنـوز توسـعه    (Société civile) مدني جامعه برخالف     

 Société de) »وار جامعـهء تـوده  « و جامعـه هنـوز در دوران پيـشامدرن و بـه شـكل      هـا صـورت نگرفتـه    آن

masse)بـــرد، رهبـــران جنـــبش هـــای عظـــيم اجتمـــاعی، غالبـــًا در هيـــأت پيـــشواي فرهمنـــد    بـــسر مـــي

(charismatique)   تنهـا رئـيس دولـت يـا شـخص      ،»پيـشوا « ديگـر  ، در اينجا. ظاهر می شوند»پدر مّلت« و 

 ،لكه آسي است آه در برابرش نهاد مـستقلي وجـود نـدارد و بهمـين جهـت پارلمـان             مقتدر حكومت نيست ب   

 در چنـين جـوامعی،      .تواننـد تعطيـل شـوند      مـي  »مصلحت مّلي «دادگستري و ديگر نهادهاي قانوني، بنام       

را تا حّد تقّدس بـاال مـی َبـرد و پيـشبرد هـدف هـای سياسـی را نـه                      ) خلق(پوپوليسم رهبر سياسی، مردم     

، احزاب و نهادهای مدنی، بلکه بـه خواسـت و ارادهء مـردم، ميـّسر مـی دانـد چـرا کـه در نظـر                   توسط مجلس 

زیـستی و    پوپوليسم با تظاهر به ساده    . پوپوليسم، اراده و خواست مردم، عين اخالق، آزادی و عدالت است          

نـد و همـواره،   استضعاف، خود را نمایندهء محرومان جامعه و تجّلـی خواسـت و ارادهء تـوده هـا وانمـود مـی ک              

در اینجـا، کـانونی   .  اجتمـاعی خـود مـی دانـد    -را عّلت ناکامی های سياسـی       » دست بيگانگان «یا  » توطئه«

) پيـشوا ( قانونی می شود و تحّقق خواست ها و آرمان های رهبـر  ارادهء عمومی و مصلحت مّلی،شدن  



تحقير نماینـدگان مجلـس، ابـزاری       بدین ترتيب، تهدید به بسيج مردم و        . به هدف اصلی جنبش َبَدل می گردد      

 قـوانين موضـوعه      جـوهر جنـبش او در نـصّ        ،رهبـر پوپوليـست    از نظـر     .ست برای پيشبرد آرمان هـای رهبـر       

تواند از قوانين داشته باشد،      مي» پيشوا«نيست بلكه در درك و دريافتي است آه         ) خصوصًا قانون اساسي  (

آه در واقع روح و مـصلحت        (»مصلحت اجتماعي «و  » روح قانون «بهمين جهت، او در موارد اساسي به        

قـوهء تمييـز و     « را مالك درستي عمل خود و        »ّلتمقاطبهء  «آند و حضور هيجاني      استناد مي ) خود اوست 

  . داند  مي»تشخيص مردم

ق، هـا و عملكردهـاي سياسـي دآتـر محمـد مـصدّ             بررسي وقايع اين دوران و خصوصًا نگاهي به انديشه             

  .تواند باشد بازتاب واقعي چنين جامعه اي ميمصداق عيني يا 

در فضائی از بـيم و هـراس    تير و بازگشت مجّدد مصّدق به قدرت و   ٣٠ با بن بست مذاکرات نفت، قيام           

 ماهه و سپس تمدید آن برای یک        ۶مجلس، دکتر مصّدق با کسب اختيارات فوق العادهء         و تهدید نمایندگان    

ر حکومـت نظـامی، پاکـسازی ارتـش، شـهربانی، دادگـستری، مطبوعـات و                سال دیگر، کوشيد تـا بـا اسـتقرا        

  .به تحکيم قدرت و اقتدار خویش بپردازد) ساواک آینده (»قانون امنّيت اجتماعی«تصویب 

و داور  ) نخـست وزیـر   ( رزم آرا    - قـبًال    -تقاضای اختيارات فوق العاده، در حالی صورت می گرفت که مصّدق                 

 مـورد انتقـادات   ،»خالف قـانون اساسـی  «بخاطر چنين اختيارات و اقداماِت به قـول او   را  ) وزیر دادگستری (

حّتـی بـه دولـت مـورد اعتمـاد      « دادن ایـن اینگونـه اختيـارات    - در آن زمـان   -مـصّدق   . شدید قـرار داده بـود     

د، ج  موحّـ :  بـه نقـل از     ٢١۴همـان، ص    . (»مغایر قانون و مایهء تزلزل حکومت مّلی می دانست        « را،   »جامعه

  ).۵۶٣، ص ٢

 تقاضای اختيارات فوق العـاده از طـرف دکتـر مـصّدق، آن نقطـهء طغيـانی بـود کـه کاسـهء صـبر نماینـدگان                               

  : را لبریز کرد) از جمله نمایندگان جبههء مّلی(مجلس 

 با این وضع، از این مجلـس اسـتعفا مـی دهـم    « : گفت) نمایندهء اول تهران و یاِر غاِر مصّدق    ( حسين مّکی      

و استعفای خود را روی ميز تریبون گذاشت و طی مصاحبه ای مطبوعاتی، مـصّدق را بـه هيتلـر تـشبيه                      . »...

مصّدق، مرتکب اشتباهی می شود کـه زیـان هـای فـاحش و جبـران ناپـذیری بـرای           «: کرد و گفت  

  .»ایران دارد

  :حسين مّکی معتقد بود

راتی کـه گرفتـه بـود، چرچيـل هـم در دوران جنـگ               منظور مصّدق، ایجاد یک حکومت دموکراتيـک نبـود، اختيـا          «

  )١٩٧، ص ١مّکی، ج :  به نقل از٣١٠همان، ص (» جهانی دوم نداشت



 آیت اهللا کاشانی، دکتر بقائی و حائری زاده و بعضی دیگر از یاران نزدیک مصّدق نيز مخالفت خـویش را بـا              

در نامـه ای بـه دبيـر        ) از بنيانگذاران جبههء مّلی    ( اقدامات خودسرانهء مصّدق ابراز کردند آنچنانکه حائری زاده       

هيچگونه آزادی عمـل  « ُکّل سازمان ملل، دکتر مصّدق را به پایمال کردن اعالميهء حقوق بشر متهم نمود که        

 عقيده ای برای هيچ کس باقی نگذاشته و در سایهء قدرت پليسی و نظـامی، مخـالفين خـود را زنـدانی و           و

  )۵. (»قيف کرده استمطبوعات آزاد را تو

بـساِط رسـواترین   «ناميـد و او را مـتهم کـرد کـه     » شعبده بـاز پيـر  « حزب توده نيز ضمن اینکه مصّدق را            

  : پرسيد، »َاشکال دیکتاتوری فاشيستی را گسترده است

آیا منطقی است که سرنوشـت پـانزده ميليـون مـردم ایـن مملکـت را بـه دسـت مـرِد عليـل و مـستّبدی                          ... «

یم که خود را عقل کل و مالک جميع فضایل و محامد مـی دانـد و بـرای تـوده هـای ملـت، کوچـک تـرین                           بسپار

  ).۴٢٧پوریا، ص . (»ارزشی قائل نيست؟

با عضوّیت کسانی از جبههء مّلی ماننـد دکتـر شـایگان،            ( نفری از مجلس     ٧در چنان شرایطی، یک هيأت           

تند تا او را از اصرار برای تمدیـد اختيـارات، منـصرف سـازند،              نزد دکتر مصّدق رف   ) دکتر سنجابی و حسين مّکی    

  .اّما مصّدق، همچنان بر نظر خویش پافشاری و تأکيد نمود

، تظاهرات شدیدی در تهران و تمام شهرها بر ضد یا به نفع دکتـر مـصّدق و آیـت اهللا                ١٣٣١ دی ماه    ٢٨در        

بـه  ) خـصوصًا در تهـران    (اهرات در بعـضی شـهرها       ایـن تظـ   . کاشانی بروز کرد و تعطيلـی مغـازه هـا آغـاز شـد             

» سرباز فداکار «در این تظاهرات لقب حسين مّکی را از         . زدوخوردهای شدید هواداران دو گروه منجر گردید      

» جنگ داخلـی «در این هياهوها و غوغاهای سياسی، با برجسته شدن        .  تغيير دادند  »سرباز خطاکار «به  

  .بًا در بوتهء فراموشی قرار گرفت، تقریمسئلة نفت، »جنگ خارجی«بر 

ماننـد مّکـی، آیـت اهللا کاشـانی، نریمـان، حـائری       (بخش مّهمی از یاران معروف دکتر مصّدق   : بدین ترتيب       

 و تمدیـد آن، در صـف   اختيـارات مطلقـه  بـه سـبب مخالفـت بـا الیحـهء      ...) زاده، ُمشار، دکتر بقائی، اخگر و      

  .ندمخالفان جّدی دکتر مصّدق قرار گرفت

  

  :زیرنویس 

حـسين مّکـی   . ١٣٣٢ مـرداد  ١٨روزنامـه اطالعـات،   :  برای آگاهی از متن نامهء حائری زاده، نگاه کنيـد بـه      -۵ 

می نامـد، تأکيـد مـی       » بزرگ مرد تاریخ ایران بلکه تاریخ بشرّیت      «و  » نادرهء روزگار «ضمن اینکه حائری زاده را      

و طبع، نوعدوستی، آزادیخواهی و صراحت لهجه نظيـرش  در شجاعت، ثبات قدم، حقيقت گوئی، ُعلّ  «کند که   

  .۵٢٢-۵٢١خاطرات حسين مّکی، صص : نگاه کنيد به. »را ندیده ام



  

  

  :بخش سوم

 

ی بود که وی را از دیگِر رهبران سياسی عصر، ممتاز دکتر مصّدق دارای خصائل و فضائل مهّم* 

  .و متمایز می ساخت

» شخصی نورانی«و به توصيۀ » الهام غيبی«مصّدق، مّلی کردن صنعت نفت را ناشی از یک * 

  .می پنداشت

در جریان رفراندوِم انحالل مجلس شورای مّلی، در تهران برای رأی دهندگان، دو صندوق، در * 

 تعيين کرده بودند تا موافقان و مخالفان مصّدق از یکدیگر متمایز و مشّخص دو مکان متفاوت

  !ای که در هيچک از نظام های پارلمانی جهان سابقه نداشت شوند، شيوه

    

  :برخی خصلت ها و ُخلقّيات دکتر مصّدق

ل مّهمی دکتر مصّدق، بعنوان یکی از شریف ترین نمایندگان جنبش مشروطه خواهی، دارای خصائل و فضائ

تردید، وجود همين خصائل و  و بی) از جمله پاکدامنی، فسادناپذیری و عشق او به استقالل ایران(بود 

کارنامۀ دکتر «دکتر متينی در . ساخت فضائل بود که وی را از دیگِر رهبران سياسی عصر، ممتاز و متمایز می

لکه بسان معّلمی سختگير، بيشتر به متأسفانه به این خصائل و فضائل توّجـۀ چندانی نکرده ب» مصّدق

این کم توّجهی شاید برای این بوده که با وجود مقاالت و رساالت بسيار و عمومًا . پرداخته است» عيبجوئی«

در » ناگفته ها و ناشناخته ها« بدنبال بيان - اساسًا-اغراق آميز دربارۀ این خصائل و فضائل، نویسنده 

  ! کارنامۀ دکتر مصّدق بوده است



لذا الزم . شناسی شکست دکتر مصّدق می باشد  در پِی آسيب- چنانکه از تيتر آن پيداست-مقالۀ حاضر 

  :ای داشته باشيم ها و کاستی های دکتر مصّدق اشاره است که به برخی ضعف

   دکتر مصّدق و مذهب-١ 

ی را با نوعی هایش، شور سياس دکتر مصّدق شخصّيتی بود با باورهای مذهبی که برای پيشبرد آرمان

 آميخت و باعث همدلی و تحریک احساسات مردم می در هم می» دادخواهی مذهبی«و » مظلومّيت«

 حّتی نمایندگانی چون مدّرس، -در مجلس پنجم و ششم، دکتر مصّدق بيش از دیگر نمایندگان . شد

اصِل ميشه باید مملکت  را ه«: گفت کرد آنچنانکه می  به دین اسالم تظاهر می-روحانی معروف 

مصّدق، : ، به نقل از٩٣متينی، ص (» ، اقوا استاصِل اسالمّيت حفظ کند، امروز در مملکت ما اسالمّيت

تهّيه و تنظيم کرد، » وصّيت در حقوق اسالمی«اینکه دکتر مصّدق، رسالۀ دکترای خود را دربارۀ ).  ١٩٠ص 

  .  شاید ناشی از تعّلقات اسالمی وی بوده است

در « : کرد پنداشت و اظهار می می» الهام غيبی«ی کردن صنعت نفت را ناشی از یک مصّدق حّتی مّل

 برو و زنجيرهائی که به پای مّلت ایران بسته! دکتر مصّدق:  به من گفتشخصی نورانیخواب دیدم که 

رف مّلی شدِن صنعت نفت از کميسيون گذشت، قبول کردم که ح) طرح(وقتی به اتفاق آراء .... اند، باز کن 

کرد تا اقداماتش  مصّدق کوشش می: بدین ترتيب.  غير از الهام چيز دیگری نبوده استشخص نورانیآن 

با چنين . ضمن داشتن مشروعّيت سياسی، رنگی از مشروعّيت یا حقانّيت مذهبی نيز داشته باشد

هر «، یا »جا استانتقاد از دولت، بی « : گفت حقانّيت و مشروعّيتی بود که مصّدق در برابر مخالفان می

  )٢۶٣ و ٢۶٢ و ٢۴١همان، صص (» کس که مخالف دولت است، مخالف مّلی شدن نفت است

با چنان اعتقاداتی، مصّدق تاریخ تشکيل جلسۀ شورای امنّيت سازمان ملل متحد در نيویورک را برای 

 روز ٣) وعا و عاشورابه عّلت همزمانی با اّیام عزادارِی تاس(رسيدگی به شکایت دولت انگليس عليه ایران 

  . به تأخير انداخت

ق شد، در حاليكه مذهبي متعصبي بنام باقر آاظمي، وزير امور خارجه مصّددرکابينۀ اّول دکتر مصّدق نيز 

نيز وزير فرهنگ دولت دآتر ) پزشك عمومي(معاون وزير فرهنگ و دآتر مهدي آذر ؛ مهندس مهدي بازرگان

همچنين، منع فروش ! بود)  پسرانه-دخترانه(مدارس مختلط اولين اقدامش بستن مصدق گرديد آه 

در او . مشروبات الکلی و مخالفت با دادن حق رأی به زنان، از تصميمات اّولين کابينۀ دکتر مصّدق بود

در واقع، از این زمان  .ايران و اسالم را با هم و در آنار هم بكار مي برد -غالبًا  -هايش   ها و پيام سخنراني

  .در فرهنگ سياسی ایران هستيم » مذهبی-مّلی «ه ما شاهد توّلد و رشد مفاهيمی مانند است ک

   اعتقاد به قدرت انگليس-٢



دکتر مصّدق اعتقاد شگفتی به : آن باور مذهبی و فرهنگ قضا و َقَدری، تجّلی دیگری نيز داشت و آن اینکه

شود مگر به خواست و  نگ، بند نمیداشت و معتقد بود که در ایران، سنگی بر س» ها دست انگليسی«

ها داشت، کينۀ  رضای دولت انگليس، هم از این روست که وی، کينۀ شدیدی نسبت به سياست انگليسی

  حّتی نسبت به نزدیک-نمود و او را   احتياط و عقالنّيت سياسی را از مصّدق سلب می- گاه-شدیدی که 

؛ متينی، صص ۴۶٣ و ۴۶٢مّکی، صص : نه نگاه کنيد بهبرای نمو( بدبين و بدگمان می ساخت -ترین یارانش

با ). ٢١٠مهرگان، ص (» مصّدق هر امِر بدی را به انگلستان نسبت می داد«: بقول جرج مک گی). ٢٧١-٢۶٩

ها بود که وی به استانداری ایالت  کرد که به کمک و موافقت تاّمِ  انگليسی اینحال مصّدق، خود، کتمان نمی

  )٣۴٢-٣۴١مصّدق، صص :  ، به نقل از٣٣همان، ص . (منصوب شده بودفارس و آذربایجان 

   مصّدق و مجلس-٣

او . با وجود تحصيالت عاليه در رشتۀ حقوق، دکتر مصّدق عالقۀ چندانی به مجلس شورای مّلی نداشت

ن از ای. های او باشند ُمجری اوامر و آرمان» نمایندگان َکت بسته« دوستدار مجلسی بود که بقول خودش 

  .  ناميده بود»خاک بر سِر این مجلس« و »دزدگاه«رو، مصّدق، بارها، مجلس شورای مّلی را 

 آن استناد »روح«ها و مناقشات مصّدق با مجلس و شاه، او نه به نّصِ  قانون اساسي بلكه به  در درگيري

مبني بر عزل او از ( فرمان شاه ٣٢ مردادماه سال ٢٥ در »روح قانون اساسي« مثًال او با همين ،آرد مي

اش و بازداشت  را رد آرد و ضمن پنهان آردن متن اين فرمان از همكاران و وزراي آابينه) وزيري نخست

 ٢٥شكست آودتاي «حامالن فرمان شاه، در اقدامي شتابزده، به تشویق و تلقين دکتر فاطمی، اين امر را 

  . ناميد» مرداد

را » مصالح مّلت«او . ناميد  مي»ئنين به مصالح مّلتباشگاهي از خا«مصدق، مجلس شوراي ملي را 

آرد و در اين راه تا آنجا پيش رفت آه انتخابات مجلس دورۀ هفدهم  خواست تفسير مي آنچنان آه خود مي

به محض آگاهي از باخت آانديداهاي جبهۀ مّلي در ) او برگذار شده بود آه تحت نظارت دولت خوِد(را 

 - و غيرقانونی  غيردمكراتيك،سپس در يك شرايط نامتعارف، هيجاني، شتابزدهشهرستانها، باطل ساخت و 

فقط با بيش از ) ٣٢مردادماه  ١٢در (پرسي يا رفراندوم   انجام يك همه ضمن-حزب توده گستردۀ با حمايت 

لکه صدوپنجاه هزار رأی در تهران، مجلس شورای مّلی را تعطيل کرد، اقدامي آه نه تنها با مخالفت شاه، ب

، پارسا، سنجابي، )وزير آشور( مانند دآتر غالمحسين صديقي  مصّدق حّتي با مخالفت شدید ياران نزديك

 شگفت اینکه در تهران برای رأی دهندگان، دو صندوق در دو .همراه بودمعّظمی، حسيبی و خليل ملکی 

ای  شيوه! مایز و مشّخص شوندمکان متفاوت، تعيين کرده بودند تا موافقان و مخالفان مصّدق از یکدیگر مت

  .های پارلمانی جهان سابقه نداشت که در هيچيک از نظام

  :مصّدق به دو دليل به فکر انجام رفراندوم افتاده بود



 به عّلت - حسين مّکی به عضوّیت هيأت نظارت بر اندوختۀ اسکناس برگزیده شده بود در حاليکه مصّدق -١

ترسيد که مّکی این راز را   می- ميليون تومان اسکناس اضافی٣١٢ چاپ محرمانۀنبودن درآمد نفت، با 

  .برمال کند

عدم (دانست که در مجلس، اکثریت ندارد و اگر کار به استيضاح برسد، با رأی منفی   اینکه مصّدق می-٢ 

  .روبرو خواهد شد) اعتماد مجلس

  : گوید دکتر سنجابی از یاران نزدیک مصّدق در این باره می

تخاب مّکی به عضوّیت هيأت نظارت بر اندوختۀ اسکناس، نزد مصّدق رفتم و او را در حال عصبانّيت پس از ان«

 این مجلس مخالف ماست و نمی... ما باید این مجلس را ببندیم ! آقا: به من گفت. و آشفتگی مطلق دیدم

من با این ! جناب دکتر: گفتم) یسنجاب(بنده ... گذارد که ما کار بکنيم، ما باید مجلس را با رأی عاّمه ببندیم 

من با بستن مجلس ... نظِر شما مخالف هستم، شما امروز از جهت انتخاب آقای مّکی ناراحت هستيد 

افکار عمومِی ولی افکار عمومی را شما دارید ... کنم  مخالفم و دالیلم را هم مفّصًال خدمت تان عرض می

 این افکار عمومی، زیاد مورد استفاده قرار گرفته و .ددو سال پيش تفاوت دار امروز با افکار عمومِی

اختالفات در ميان ما افتاده، دو سال بيشتر است که مسئلۀ : خيلی خسارت و آسيب بر آن وارد آمده است

ها باعث  همۀ اینها نيرو و قدرت گرفته اند،  ای نفت حل نشده، بين شما و شاه اختالف بروز کرده، توده

مجلس را ببندید، در غياب آن، ممکن است با دو وضع مواجه ) اگر(شما  ... تتشویش مردم شده اس

، دیگر اینکه با یک کودتا مواجه شوید، آن فرمان عزل شما از طرف شاه صادر شودیکی اینکه : شوید

بر فرض هم بدهد ما به او تواند بدهد و  شاه فرمان عزل مرا نمی: گفت) مصّدق(کنيد؟  وقت چه می

... کنيم  ، اّما امکان کودتا؛ قدرت حکومت در دست ماست و خودمان از آن جلوگيری میيمکن گوش نمی

  ).١٣۶-١٣۴سنجابی، صص : ، به نقل از٣۵۴-٣۵٣همان، صص (

 : مصّدق در پاسِخ مخالفت دکتر سنجابی با رفراندوم به وی گفت

  »!اید معلوم می شود که جناب عالی امروز صبح، َچرس کشيده« -

  :نيز دربارۀ غيرقانونی بودن رفراندوم گفت) وزیر کشور مصّدق (کتر صدیقید

. »کنيم، اّما رفراندوم، کار درستی نيست هر چه شما بگوئيد ما اجرا می: گفتم) مصّدق(گریه کردم و به او «

  )١٩٢، به نقل از نراقی، ص ٣۵٣-٣۵٢همان، ص (

در اعتراض به تصميم رفراندوم، از ریاست نيز ) منتخب هواداراِن دکتر مصّدق(دکتر معّظمی، رئيس مجلس 

  ... مجلس استعفاء کرد 



  

  :بخش چهارم

   

.  در برزخ سّنت و تجّدد، اسالم و ایران، مذهب و مدنّيت سرگردان بود- عمومًا-دکتر مصّدق * 

  !بود»  مذهبی ها-مّلی« جبهه ی - اساسًا -جبهه ی او 

نخست وزیِر مملکتی حقير و بيچاره، باید ضعيف و رنجور بنظر بياید و «: دکتر مصّدق می گفت* 

  .»از این هنر، در پيش بردن مقاصد سياسی خود، استفاده کند

 حکومت مصّدق را قانون مطبوعات دولت مصّدق،«): طرفدار دکتر مصّدق(مجله ی کاویان * 

  .»سرنگون خواهد ساخت

  

   مصّدق ودادگستری-۴

     دآتر مصّدق بعنوان يك حقوقدان برجسته، به اهمّيت استقالل قوه ی قضائيه از قوه ی مجرّيه واقف بود 

معروف به (، ضمن گماردن شخصّيت ناموّجهي بنام لطفي »اختيارات فوق العاده«با اينهمه، وي با تقاضای 

ترين و  يعني عالي(» ديوان عالي آشور«بعنوان وزير دادگستري، آوشيد تا ) لعلي لطفيشيخ عبدا

. را منحل سازد و ديوان عالي جديدي به ميل و اراده ی خود تشكيل دهد) مهمترين مرجع قضائي آشور

شناخت و در  يكي از قضات آن دوره آه از نزديك عبدالعلي لطفي را مي(دآتر محمد حسين موسوي 

ضمن نشان دادن شخصّيت و ) هاي وزير دادگستري وقت شرآت داشت ثات و جلسات آميسيونمباح

بدين ... «: نويسد عملكردهاي غيرقانوني عبدالعلي لطفي در پاآسازي قضات شريف و مستقل، مي

هاي خودسرانه، بزرگترين قضات  ترتيب در شرايطي آه آشور نياز به آرامش داشت، با تصفيه



، به نقل ١٣۶، ص ...ها  ميرفطروس، برخی منظره (.» و حكومت او برانگيخته شدندآشور عليه مصّدق

  )١۶۴-١۵۶موسوی، صص : از

  

    مصّدق و آزادی مطبوعات-۵

     دکتر مصّدق با آنکه به اهمّيت مطبوعات آزاد در ترّقی و تعالی جامعه، آگاه بود و حّتی در اّولين روزهای 

کنند، خودداری  هایی که به شخص او اهانت می از توقيف یا تعقيب روزنامه«حکومت خود دستور داده بود تا 

های مخالف پرداخت  اّما بزودی، با قانون جدید مطبوعات، به تعطيل و توقيف نشریات و روزنامه» شود

سانسورچی معروف (محرمعلی خان ) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مصّدق(بطوریکه دکتر فاطمی 

اینها روزنامه هائی هستند که اجازه ی ! محرمعلی خان«: را احضار کرد و به وی گفت) دوران رضا شاه

گيری، این  کنی و جلوی انتشارشان را می هایشان را پيدا می روی چاپخانه همين اآلن می. انتشار ندارند

  )۵٢٨-۵٢۶بهزادی، صص : ، به نقل از٣٢٠-٣١٨همان، ص . (حکِم قانونی توقيِف آنهاست

های مطبوعاتی و  ای قانون جدید مطبوعات، موجی از مخالفت و اعتراض در ميان مدیران و گروه    اجر

به مخالفت با ) هوادار مصّدق(های سياسی ایجاد کرد بطوریکه دکتر سنجابی و حزب ایران   جریانات و گروه

هرکس روزنامه این قانون یک ماده کم دارد، و آن ماده اینست که «: دکتر بقائی گفت. آن برخاستند

صّياد آزادی «اهللا کاشانی نيز در اعالميه ای، دکتر مصّدق را   آیت.»بنویسد بالفاصله تيرباران می شود

این قانون، « : نيز نوشت) طرفدار مصّدق(مشفق همدانی، مدیر مجله ی کاویان . ناميده بود» ایران

کوهستانی نژاد، :  نقل از، به٣۵٠ و ٣٢٠همان، صص (. »حکومت مصّدق را سرنگون خواهد ساخت

  )٧١١، ص ٢؛ مّوحد، ج ١۵٣-١۴٠صص 

  

  ! مریضی یا  تمارض؟-۶

متخّصص «اند که منجر به مراجعه ی دکتر مصّدق به      محّققان بسياری از بيماری دکتر مصّدق یاد کرده

و رنجور این بيماری، در طول زندگی دکتر مصّدق، از وی شخصّيتی َعَصبی . گردیده بود» امراض َعَصبی

های سياسی خویش استفاده  ساخته بود و دکتر مصّدق از این بيماری، بعنوان َسَپری برای پوشاندن ضعف

  :نویسد می) یکی از وفادارترین یاران مصّدق(مهندس زیرک زاده . کرد می

زند، عصبانی   مهارت خاصی دارد، به موقع، خود را به کری میدر تغيير قيافه دادندکتر مصّدق «

. کند شود و غش می خوَرد، مریض می حّتی اگر بخواهد، حالش بهم می. خندد شود، یا قاه قاه می می



نخست وزیِر مملکتی حقير و بيچاره، باید ضعيف و رنجور بنظر بياید و از این ««: به من گفت) مصّدق(روزی 

  )١٢۴زیرک زاده، ص : ، به نقل از۵٠١همان، ص . (»، در پيش بردِن مقاصد سياسی خود استفاده کندهنر

، )وزیر امورخارجه ی آمریکا(، دکتر مصّدق به واشنگتن رسيد، اچسن )Truman(    وقتی به دعوت ترومن 

  :و سه  تن دیگر، از مصّدق و همراهان او استقبال کردند) معاون او(گی  مک

خواست پایين  ر میوقتی مصّدق از قطا: اچسن، پيشاپيش دیگِر استقبال کنندگان بود و هم او گفته است«

بياید، حالت پيرمرد بيمار و ضعيفی را داشت که روی بازوی پسرش تکيه کرده، با زحمت به کمک عصا راه 

مانند رفت، ولی وقتی مرا شناخت، راست ایستاد و عصای خود را به دست یکی از همراهانش داد و  می

 ، همچنين ٢٠٠صفائی، ص : ، به نقل از٢۶۴همان، ص (»  با چابکی از قطار بيرون پرید ساله٢٠یک جوان 

  ).٢٢٠، ص ١٣٨٠، ۴ - ٣نگاه کنيد به گزارش جرج مک گی، در نشریه ی مهرگان، شماره ی 

    در انتخابات دوره ی هفدهم و انتخاب یک بازرس ناظر از قضات دادگستری برای هر حوزه ی انتخابی، 

  ):قاضی دادگستری(حسين موسوی بهنگام معارفه با دکتر مصّدق، به نوشته ی دکتر محمد 

 در پاسخ به سئوال مستشار دیوان -     وقتی بازرسان قضائی انتخاب شدند، در روز ُمعارفه، دکتر مصّدق 

گشود، دست در جيب کرد و دستمالی در  ترین تأّملی، همزمان که لب به سخن می   بدون کوچک-کشور

صدای گریه ی نخست وزیر و ... هایش را فهميد  فته، طوری که به زحمت می شد گبلند گریه کردآورد و 

بدین ترتيب ... عدم تعادل وی برای سرپا ایستادن، وزراء و دیگران را به گرفتن او که زمين نخورد، واداشت 

، ١۵١-١۵٠موسوی، صص . (»دکتر مصّدق را به اطاق خود بردند و مراسم معارفه و آشنائی پایان یافت

  ).۴٨٩ّکی ؛ خاطرات سياسی، ص مقایسه کنيد با روایت م

  

  : مصّدق در جلسات هيأت دولت-٧

که به عّلِت بيماری مصّدق، چونان (   به عّلت ضعف و پيری دکتر مصّدق و ترس شدید او از ُکشته شدن 

، جلسات هيأت وزیران، غالبًا در خانه ی مصّدق برگزار )کابوسی بر سراسر زندگی سياسی او حاکم بود

نشست و  کشيد یا می ژامه به تن، روی تخت خواب آهنی، در زیر یک پتو یا مالفه، دراز میشد و او، پي می

داد که البّته برای خارجيان  خواب انجام می دیدارهای رسمی را عمدتًا در همان اطاق و روی همان تخت

و در موارد کرد  وی در جلسات هيأت وزیران، کمتر شرکت می. نمود و برای ایرانيان نيز بسيار عجيب می

پيژامه و او، گاه، حّتی با . یافت  حضور میعبانمود، عمومًا با  استثنائی هم که در هيأت وزیران شرکت می

نخست وزیر «کرد، هم از این رو، او را  در جلسات هيأت دولت و مجلس شورای مّلی شرکت میپائی  دم

  . خصلت پوپوليستی دکتر مصّدق بوداین امر، شاید نشانه ی دیگری از . ناميده اند می» پوش پيژامه



  

   مصّدق و قوام السلطنه-٨

السلطنه شخصّيتی است که فرمان مشروطيت به خط او نوشته شده و در واقعه ی آذربایجان با        قوام

او . نظير، آدمی مثل استالين را فریب داد و باعث ختم غائله ی آذربایجان گردید هوشمندی و درایت  بی

زاده،  وزیری که اکثریت پارلمانی را در مجلس داشت به محض بازگشت از مسکو، به شریعتبعنوان نخست 

از نمایندگان مجلس بخواهيد تا با قرارداد : گفت) حزب دموکرات ایران(رئيس فراکسيون پارلمانی حزبش 

 - استالينمنعقده بين او و استالين، مخالفت کنند و باعث برکناری وی از نخست وزیری شوند تا قرارداد

  ... اعتبار شود  السلطنه بی قوام

 ساله بود، برخالف هم سن و ساالن خود ٢۶-٢۵ که در زمان صدور فرمان مشروطّيت - اّما -     دکتر مصّدق 

ها  زاده، عارف قزوینی، محمد تقی بهار و ده مانند ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل، دهخدا، سيد حسن تقی(

ب مشروطّيت نداشت بلکه پس از به توپ بستن مجلس، کشتن آزادیخواهان و در نقشی در انقال) تن دیگر

  . اوج استبداد صغير، با کسب اجازه از محمد علی شاه قاجار، به قصد ادامه ی تحصيل عازم اروپا گردید

در حفظ (گذشته ی سياسی مصّدق در انقالب مشروطّيت و اصرار و پافشاری دکتر مصّدق :       بنابراین

السلطنه و توصيه ی او جهت برکناری وی از  و گذشته ی سياسی قوام) قام نخست وزیری به هر قيمتم

طلبی، ضعف و  بينيم که نه دکتر مصّدق خالی از قدرت نخست وزیری را وقتی با هم مقایسه کنيم، می

  ... پرست  السلطنه آنچنان خائن و وطن فروش و قدرت اشتباه بوده و نه قوام

ترین مذاکرات  السلطنه به نهاد مجلس شورای مّلی، احترام فراوان داشت و بهمين جهت، کوچک      قوام

داد، در حاليکه مصّدق به مجلس  خود با استالين و نمایندگان دولت شوروی را به مجلس گزارش می

ی اعتمادی نداشت و لذا در طول مذاکرات مربوط به نفت، گزارش روشن و شّفافی به مجلس شورای مّل

  .ارائه نداد

: السلطنه به نظر قوام.  به تشکيل و گسترش حزب و نهادهای حزبی معتقد بود- اساسًا-السلطنه       قوام

جدائی ) حزب دموکرات ایران(حزب او . »نظام مشروطه بدون حزب منضبط، مثل بنای بدون سقف است«

السلطنه، مخالف دخالت  روحانيون در  مقوا.  را سرلوحه ی مبارزات سياسی خود قرار داده بوددین از دولت

اهللا کاشانی را دستگير و تبعيد کرد، در حاليکه مصّدق، با عدم عالقه به  سياست بود و از همين رو، آیت

اهللا کاشانی و  خواست پيشوای همه ی اقشار و طبقات باشد، از این رو، آیت تحّزب و تشکيالت حزبی، می

  . ی مّلِی دکتر مصّدق را تشکيل می دادندطرفداران وی، بدنه ی اساسی جبهه 



  در برزخ سّنت و تجّدد، اسالم و ایران، مذهب و مدنّيت - عمومًا -     برخالف قوام السلطنه، مصّدق 

» چشم اسفندیاِر « - در واقع-بود و این »  مذهبی ها-مّلی « جبهه ی - اساسًا-جبهه ی او . سرگردان بود

  .رفت دکتر مصّدق بشمار می

 در نزد دکتر مصّدق و » وجاهت مّلی«ارجحّيِت :     وجه مشخّصه ی دیگر این دو شخصّيت برجسته 

 بی سودای ننگ و -السلطنه  قوام: السلطنه بود، هم از این رو  در نزد قوام»منافع مّلی«اهمّيت یا اولوّیت 

   ).۶(بود » تيررِس حادثه«های پرخطر و در   مرِد ميدان-نام 

   

  :پانویس

  .  منابع، مآخذ و کتابشناسی این مقاله در پایان، در سایت اینترنتی نویسنده، منتشر خواهد شد-*

) لطنهالس زندگی سياسی قوام(تيررِس حادثه : السلطنه، نگاه کنيد به  برای تحقيقی تازه درباره ی قوام-۶

  .١٣٨۵حميد شوکت، نشر اختران، تهران 

  

  :بخش پنجم

  

دوستدار پيروزی ها و کاميابی های بزرگ و در عين حال آسان هستيم ما مردمی هستيم که * 

و آنجا که دچار شکست و ناکامی می شویم، بجای نگریستن به خویش و درک کمبودها و کم 

می » عوامل خارجی«و » ها دست انگليسی«، »تئوری توطئه«کاری های خود، متوّسل به 

  ... شویم 



ی دهد که مصّدق در چنبرۀ احساسات حاکم بر جامعه و بررسی روند مذاکرات نفت نشان م * 

خود، با نوعی عصبّيت، عدم انعطاف و خصوصًا عدم درک تعادل » حفظ وجاهت مّلِی«در اسارت 

  .عرضه نماید» هنِر تحّقق ممکنات«نيروهایش، نتوانست سياست را بعنوان 

قعی عمليات سازمان سيا، در بيشتر تحقيقات موجود دربارۀ سقوط دولت دکتر مصّدق، نام وا* 

در حاليکه نام .  ذکر شده و هدف اساسی این طرح را مخدوش ساخته اندAJAXبطور ناقص 

اشارۀ اختصاری به حزب توده » T P«پيشوند .  می باشدTPAJAXواقعی و کامل این طرح، 

)Tudeh Party (  وAJAXاساسی بدین ترتيب، هدف.  نيز نام رایج یک مادۀ پاک کنندۀ خانگی بود 

  !بود» پاکسازی ایران از حزب توده«: طرح

  

های بزرگ و در عين حال آسان هستيم و آنجا که  ها و کاميابی ما مردمی هستيم که دوستدار پيروزی     

های خود،  دچار شکست و ناکامی می شویم، بجای نگریستن به خویش و درک کمبودها و کم کاری

اش را در دو  نمونه... شویم  می» عوامل خارجی«و » ها يسیدست انگل«، »تئوری توطئه«متوّسل به 

ها   از آن ستایش» قيام مّلی«که بعنوان -١٣٣١ تير ٣٠یکی جریان : توان دید واقعۀ بسيار نزدیک بهم  می

نام »   آمریکائی-کودتای انگليسی « که از آن بعنوان - است ١٣٣٢ مرداد ٢٨جریان :  و دیگری-کنيم  می

  .بریم می

دولتش بر احساسات «نداشت بلكه بقول دآتر مصدق ، اکثریت ملی در مجلس، جبهۀ   در آن هنگام   

ترين و فسادناپذيرترين نمايندگان   بعنوان يكي از پاك -دآتر مصدق . »متکی بود، عامۀ مردم

الت  قاطعانه عليه استعمار انگليس و سرانجام با ملي آردن صنعت نفت، رسۀ با مبارز-خواهي  مشروطه

 تاريخي خويش را انجام داده و با حضور در سازمان ملل و دادگاه الهه، تأثيرات شگرفي در فضاي سياسي

 باقي گذاشته بود، بنابراين الزم بود آه او با )خيز خاورميانه خصوصًا در آشورهاي نفت(المللي   بينمّلی و

عه، مذاآرات نهائي با شرآت نفت را با حاآم بر جام و احساسات ها و عواطف و بدور از عصبيتنگری  آینده

دهد آه مصدق در  ، اما بررسي روند مذاآرات و حوادث نشان ميَبَرد به پيش یعقالنيت سياسي بيشتر

 خود، با نوعي عصبيت، عدم »حفظ وجاهت ملِی« احساسات حاآم بر جامعه و نيز در اسارت ۀچنبر

 »چنگيز«و » هيتلر «،»خائن«وي را  ري از آنانآه بسيا(انعطاف و خصوصًا عدم درك تعادل نيروهايش 

 عرضه نمايد، »هنر تحقِق ممكنات«در آخرين لحظات نتوانست سياست را بعنوان ) آردند خطاب مي

بست   مذاآرات مربوط به نفت را به بن،بهمين جهت در يك آشفتگي، تناقض، ترس و ترديد عملي، سرانجام

مثل « و بقول مصدق دوست ايرانبهترین  آه بعنوان )ارجۀ آمريكامعاون وزير امور خ(گي  جرج مك. آشانيد

ضمن اینکه  مذاآرات مهمي با مصدق در آمريكا داشت، ) روز٢٠( ساعت ٨٠، در »یک برادِر صميمی

هاي دآتر  گوئي  ترديدها و تناقضها،  ، ترسها اين آشفتگينامد،  می »نخست وزیر گریان«مصّدق را 



نگاه ( شكست مذاآرات را بخوبي نشان داده است ،سرانجامه همراهانش و سوء ظن او نسبت بمصدق و 

  ). ١۴٢-١٢٠؛ سه گزارش، صص ٢١٩-٢١٣ خصوصًا صفحات ،۴ و ٣ۀ  نشریۀ مهرگان، شمار: آنيد به

نه جبهۀ : ، دیگر از َنَفس افتاده بود زیرا١٣٣٢ مرداد ٢٨ در آستانۀ ١٣٣١ تير ٣٠قيام مّلی :      چنانکه دیدیم

 آن جبهۀ ملی سابق بود، نه مصّدق آن عزم و اراده و نفوذ سياسی سابق را داشت، نه کارگران و توده مّلی

که شعار سرنگونی سلطنت و استقرار ( تير در کنار مصّدق بودند و نه حزب توده ٣٠های خروشان 

 تکيه ها و بی تگیبر زمينۀ این اختالفات و آشف) ... از نوع اروپای شرقی را می داد» جمهوری دمکراتيک«

های  ها و خصوصًا خستگی ها و سرخوردگی های عموم مردم و اعتماد خوشباورانۀ مصّدق به کمک گاهی

  . به قوع پيوست٣٢ مرداد ٢٨دولِت آمریکا بود که وقایع 

  !شعبان جعفری در استخدام دولت مصّدق

عامل « بعنوان -) »بی ُمخ«معروف به  (-، عمومًا از شعبان جعفری ٣٢ مرداد ٢٨    در رویدادهای مربوط به 

اند، گذشته از توهين و تخفيفی که در  یاد کرده» اصلِی بسيج اراذل و اوباش برای سرنگونی دولت مصّدق

 با –در حاليکه تمام نيروهای نظامی و انتظامی : این باور نسبت به دکتر مصّدق وجود دارد، پرسيدنی است

چگونه  »مشتی اراذل و اوباش«ار و فرمان دکتر مصّدق بودند، واقعًا  تحت اختي-صدها تانک و توپ و تفنگ

های مّلی ما  نمونۀ دیگری از َفرا فَکنی» دالیل«توانستند یک دولت مّلی را سرنگون سازند؟ اینگونه  می

تا ظهر واقعيت اینست که شعبان جعفری ... است برای گریز از قبول کمبودها و کاستی ها و اشتباهات ما 

از این گذشته، اسناد  .مرداد در زندان بود و در واقع پس از سقوط مصّدق از زندان آزاد شد ٢٨

 به استخدام دولت مصّدق درآمده بود و در آن ١٣٣٠دهند که شعبان جعفری در سال  تاریخی نشان می

ذر  آ١۴دوره، در سرکوب و قلع و قمع مخالفان مصّدق، نقش اساسی داشته است بطوری که در واقعۀ 

اِی  های غير توده  و کشته و مجروح شدن عده ای و حملۀ شعبان جعفری و ایادی او به ادارات روزنامه١٣٣٠

و بازتاب گستردۀ این واقعه در ) های فرمان، داد، آتش، سياسی و طلوع روزنامه: از جمله(مخالف مصّدق 

جعفری را که بر طبق دستور  آذِر مجلس، متن ابالغ استخدام شعبان ١٩مجلس، جمال امامی در جلسۀ 

 با حقوق ١٣٣٠ آبان ١۵از تاریخ ) تيمسار مّزینی، منصوب و منتخب دکتر مصّدق(ریاست شهربانی کل کشور 

  : ماهی سه هزار ریال به استخدام شهربانی درآمده بود، به این شرح قرائت کرد

  ، وزارت کشور، ٢٠/٨/٣٠اداره، دائره، شعبه، رونوشت، گزارش مورخ «

  بانی کل کشورشهر

 رساند، تيمسار سرتيپ نخعی، ریاست ادارۀ انتظامی و سرکالنتری اظهار می محترمًا به عرض عالی می

 شعبان ١٣٣٠ آبان ماه ١۵نماید که تيمسار معظم ریاست شهربانی کل کشور، مقّرر فرمودند از تاریخ 



 برای استحضار خاطر مبارک، گزارش .جعفری با ماهی سه هزار ریال حقوق از اعتبار محرمانه استخدام گردد

  . عرض تا هر نوع امر و مقرر فرمائيد اطاعت گردد

  خدائی :                                                                     رئيس ادارۀ حسابداری محرمانه

در این باره ) ١٣٣٠ اردیبهشت ٨پيشنهاد کنندۀ اصلی نخست وزیری دکتر مصّدق در (     جمال امامی 

  :افزود

کرده است و در مقابل این خدمات  مخ است که خانۀ مردم را غارت می این، تيمسار سرتيپ شعبان بی « -

های طلوع، داد، سياسی، فرمان،  روزنامه...  ریال در شهربانی استخدام شده است ٣٠٠٠با ماهی 

پس ... اند  کردند، آنها هم غارت شده میای نيستند و با حزب توده مبارزه  جانسپاران و آتش که توده

کنيم و او را غارت  کند با او مبارزه می  بگوئيد هر کس با دولت ما مخالف است یا موافق نيست یا تنقيد می

به نقل از ٣٣۶، ٣٠٩، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٧ و نيز صفحات ٣۵۶ و ٣٠۶، صص ۴مّکی، کتاب سياه، ج .... (کنيم  می

  ).٢٧٧-٢٧۶؛ متينی، صص ١٣٣٠ آذرماه ١٩مذاکرات مجلس، 

 تير و ابراز تأسف از مجروح شدن ١۴     مصّدق، ضمن تأئيد اقدام نيروهای انتظامی در سرکوب تظاهرات 

. افراد، هيچ پاسخی به انتقادات نمایندگان مجلس دربارۀ استخدام شعبان جعفری در شهربانی تهران نداد

بطور » عدم امنّيت شغلی«هائی به دليل  ای با صدور اعالمّيه  روزنامۀ غيرتوده٢١پس از این حادثه، مدیران 

  .دسته جمعی، در مجلس شورای مّلی و سپس در مجلس سنا متحّصن گردیدند

  تأّملی در برخی واژگان و مفاهيم

از این رو، . های اساسی فرهنگ سياسی ما، عدم دّقت در کارُبرِد واژگان سياسی است    یکی از ضعف 

 به جعِل تعریف یا شناسنامه برای کلمات و رویدادهائی - خودسرانه -های سياسی ما  احزاب و سازمان

اند که با تعریف دقيق این کلمات در فرهنگ غرب پيوندی ندارد، چرا که این واژگان، برخاسته از  پرداخته

 نداشته تکامل اجتماعی و ناشی از ساختار سياسی خاّصی است که در تاریخ معاصر ما، منشاء و معنائی

  ... و ) Libéral-Démocrate( دموکرات -، ليبرال )Libéral(، ليبرال )Conservateur(کار  محافظه: و ندارد، مانند

ناپذیری در بررسی تاریخ و درک فلسفۀ  های جبران ها و زیان      این جعل و تعریِف خودسرانه، آشفتگی

نيم قرن از سقوط دولت روست که پس از گذشت سياسی در ایران معاصر وارد آورده است، و هم از این 

 دربارۀ - حّتی نسبی -اند به تفاهمی  ، هنوز نيز رهبران سياسی و روشنفکران ما نتوانستهدکتر مصّدق

های بجامانده از یک   ایدئولوژیک و وجود خصلت-سلطۀ رسوبات حزبی . کم و کيف این رویداد مّهم نائل آیند

  .بر این عدم تفاهم نسبی یا توافق مّلی دامن زده استای نيز   قبيله-تاریخ ایلی 



های فردی و پرهيز از کارُبرد زور و خشونت در اعتقاد  تأکيد بر اهمّيت قانون و نظم و آزادی!      واقعًا

کاران غربی و یا اعتقاد به آزادی عقاید و سودمندی آن برای جامعه و ضرورت مدارای دینی و بيزاری  محافظه

ها و عملکردهای  ودسرانه و استبدادی در تفّکر ليبرال غربی چه شباهت یا نسبتی با اندیشهاز قدرت خ

  های ما داشته و دارد؟  »ليبرال«و » کاران محافظه«خودسرانه، استبدادی و قانون شکنانۀ 

 آشفتگِی  و سقوط دولت مصّدق نيز همين جعل و ابهام و٣٢ مرداد ٢٨    در پيوند با جریانات منجر به رویداد 

 -ليبرال «بعنوان یک (این امر، از جمله دربارۀ فلسفۀ سياسی دکتر محّمد مصّدق . مفاهيم حاکم است

، بچشم ٣٢ مرداد ٢٨و تحميل آن بر وقایع » کودتا« دربارۀ معنا و مفهوم - خصوصًا-و نيز !) »دموکرات

  . خورد می

های  در تحليل مواضع شخصّيت:  اینکه٣٢مرداد  ٢٨     نکتۀ دیگر در بررسی حوادث و رویدادهای منجر به 

منافع « و »مصالح مّلی« باید بين -که عمومًا از یاران نزدیک مصّدق بودند -سياسی این دوران 

منافع « با هيچ - برخالف داوری های سهل انگارانه و غالبًا ُمغرضانۀ رایج - فرق گذاشت چرا که »شخصی

هائی مانند حسين مّکی، دکتر مظفر  های بعدی شخصّيت فتتوان مواضع سياسی و مخال نمی» شخصی

 دچار ٣٢ مرداد ٢٨داد زیرا که بيشتر این رهبران و شخصّيت ها پس از » توضيح«را ... زاده و  بقائی، حائری

  .های فراوان گردیدند مضایق مالی و رنج و شکنج

 بود و دولِت  آمریکاهای  در انتظار کمک تا آخرین دقایق، دلبسته و - خود -دکتر مصّدق :     از این گذشته

مذاکرات محرمانه و روابط دوستانه و صميمانه داشت، ) سفير آمریکا( با هندرسون ٣٢ مرداد ٢٧تا شامگاِه 

  !سخنی نگفته است» کودتای آمریکا عليه خود« هم از این روست که دکتر مصّدق هيچگاه از 

ست مذاکرات نفت، بيماری، ضعف و پيری دکتر مصّدق و توان گفت که با توجه به شک     بنابراین می

 و سلطۀ »وحشت سرخ«خصوصًا با قدرت نمائِی روزافزون حزب توده و در نتيجه، ترس دولت آمریکا از 

های دولت آمریکا به جای ارائه به  های وابسته به شوروی، در یک تغيير جهت اساسی، کمک کمونيست

  ... مصّدق گردید و دولت مصّدق، صرف کمک به مخالفان 

در دیدگاه مصّدق، بقائی، مّکی و » بعنوان بهترین دوست ایران«با توّجه به اهمّيت آمریکا :      از طرف دیگر

دیگران، می توان گفت که اختالف اساسِی حسين مّکی، بقائی، حائری زاده و دیگران با مصّدق در واقع 

در مذاکرات مربوط به نفت » ممکنات«د با حزب توده و تحّقق  برخور،»منافع مّلی«اختالف در تلّقی آنان از 

  .بود

 به عمد -   همچنين در بيشتر تحقيقات موجود دربارۀ سقوط دولت مصّدق، نام واقعی عمليات سازمان سيا 

اند، در حاليکه نام   ذکر شده و هدف اساسی این طرح را  مخدوش ساختهAJAX، بطور ناقص -یا غيرعمد 

اشارۀ » T P«پيشوند .  می باشدTPAJAX  - چنانکه در اسناد سازمان سيا آمده -ل این طرح واقعی و کام



گازیوروسکی، . ( نيز نام رایج یک مادۀ پاک کنندۀ خانگی بودAJAXو ) Tudeh Party(اختصاری به حزب توده 

ان سيا با توجه به فضای جنگ سرد، هدف اساسی طرح سازم: بدین ترتيب). ٣٧٠مصّدق و کودتا، ص 

)TPAJAX (»بود»پاکسازی ایران از حزب توده !  

  مصّدقدکتر سرلشگر زاهدی و 

  

  

  

    سرلشگر زاهدی، افسری بود که درجات عالِی ارتشی را با ایراندوستی و احساسات مّلی، در 

او در کنار رضاشاه، فاتح یا آزادکنندۀ خوزستاِن نفت خيز از چنگ . های خطرناک نظامی کسب کرده بود کوران



 چيزی نبود تا بعدها بود و لذا اگر رضاشاه یا سرلشگر زاهدی نبود،) دست نشاندۀ انگليس(شيخ خزعل 

  . دکتر مصّدق بتواند آنرا مّلی کند

بعنوان فرماندۀ لشگر اصفهان و ) ١٣٢٠سوم شهریور (    سرلشگر زاهدی پس از حملۀ مّتفقين به ایران 

بخاطر مقاومت در برابر نيروهای انگليس، بازداشت و با هواپيما به فلسطين منتقل گردید و حدود سه سال 

وی پس از خروج نيروهای مّتفقين از ایران، در کنار مصّدق به مبارزات خویش ادامه داد . بوددر آنجا زندانی 

او در مقام ریاست کّل شهربانی، در بازگرداندن . بطوریکه در کابينۀ نخست دکتر مصّدق، وزیر کشور  گردید

 زیر -ران مصّدق تمام شد  که به نفع یا-اهللا کاشانی از تبعيد کوشيد و انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس  آیت

  . نظر و با کمک فراوان زاهدی انجام شد

نسبت به برکناری زاهدی از ریاست ) ١٣٢٩ خرداد ۴در (    دکتر مصّدق در جلسۀ مجلس شورای مّلی 

از جنبۀ بی طرفی « شهربانی، به دولت وقت اعتراض نمود و زاهدی را به وظيفه شناسی و افسری که 

مّکی، خاطرات سياسی، ص . (توصيف کرد» ار عمومی نهایت احترام را گذاشتندخارج نشدند و به افک

٢١۴ .(  

 و تظاهرات خونين ١٣٣٠ تيرماه ٢٣ به ایران در - فرستادۀ دولت آمریکا-)Harriman(     در سفر هریمن 

 های حزب توده عليه وی، عده ای کشته و مجروح شدند و مصّدق، ضمن اعالم حکومت نظامی در سازمان

زاهدی . برکنار کرد) زاهدی(را بدون موافقت وزیر کشورش ) سرلشگر بقائی(تهران، رئيس شهربانی وقت 

در اعتراض به این تصميم خودسرانه، از مقام خود در کابينۀ دکتر مصّدق استعفاء داد و از این هنگام تا سقوط 

نهضت مّلی استيفای حقوق «گذاران او خود را از پایه . دار شد دکتر مصّدق، رهبری مخالفان وی را عهده

  ).٢١٣-٢٠۶مّکی، صص : برای آگاهی از روابط زاهدی و جبهۀ مّلی، نگاه کنيد به(دانست  می» مّلت ایران

دهد  به روشنی نشان می) در آرشيو مّلی آمریکا(     بررسی اسناد سازمان سيا و وزارت امورخارجۀ آمریکا 

 وجود ندارد - یا برعکس -چ نشانی از همکاری آمریکا با زاهدی ، هي٣٢ مرداد ٢٨ ماه پيش از ٣که تا 

و ارائۀ برنامۀ دولت ) سفير آمریکا در ایران(، زاهدی در پيامی به هندرسون ٣٢ اردیبهشت ٢٩بطوریکه در 

چنانچه دولت آمریکا در اجرای این برنامۀ اصالحات به وی اعتماد ندارد، «: احتمالی خود، تأکيد می کند که

 است با هر شخص دیگری که بتواند این اصالحات را به ثمر برساند، همکاری کند و او را مورد حمایت و حاضر

. »های خود برای رسيدن به نخست وزیری به نفع آن شخص، منصرف گردد پشتيبانی قرار دهد و از کوشش

 ٣٠ = ١٩۵٣ماه  مه  ٢٠تاریخ گزارش . 2053-788.00/5، تلگراف 982: آرشيو مّلی آمریکا، شمارۀ پيام(

  ).١٣٣٢اردیبهشت 

 مرداد و پس از اینکه مصّدق و یارانش، خود را به فرمانداری نظامی تهران معّرفی یا تسليم ٢٨    پس از 

ای از اخالق و ادب  برخورد سرلشگر زاهدی با دکتر مصّدق و یارانش، نمونه) ٣٢ مرداد ٢٩در (کردند 



وزیر کشور دکتر مصّدق و یاِر صدیق او تا آخرین (ين صدیقی سياسی بود بطوریکه بقول دکتر غالمحس

  ):لحظه

پيش آمد و به آقای دکتر مصّدق سالم کرد و دست داد و «سرلشگر زاهدی در فرمانداری نظامی، 

من خيلی متأسفم که شما را در اینجا می بينم، حاال بفرمائيد در اطاقی که حاضر شده « : گفت

آقایان هم فعًال بفرمائيد یک چائی « : رو به ما کرد و گفت) زاهدی(سپس . ..» است، استراحت بفرمائيد

از پلکان پائين آمدیم، سرلشگر نادر باتمانقليچ ... و با ما دست داد و ما به راه افتادیم ... » ميل کنيد تا بعدًا

فته بود، هنگامی بازوی آقای دکتر مصّدق را گر]  مرداد توسط مصّدق دستگير و زندانی شده بود٢۵که در [

. که خواستيم سوار ماشين شویم، شخصی، با صدای بلند، بر ضد ما شروع به سخنگوئی و شعاردهی کرد

سرلشگر ! ... پدر سوخته! خفه شو: گفت) خطاب به شعار دهنده(سرلشگر باتمانقليچ با اخم و َتَشر 

وسایل راحت آقایان فراهم « : ا گفترا به اطاق رسانيد، برگشت و به م) مصّدق(باتمانقليچ که آقای دکتر 

با آقای دکتر : و بعد رو به من کرد و گفت» خواهيد بفرمائيد بياورند هر کدام از آقایان هر چه می. خواهد شد

شما چه : گفت) صدیقی(سرتيپ فوالدوند به من ... » !هم که قوم و خویش هستيم) صدیقی(

که [سرتيپ نصيری . د از خانه بياورند و یکی دو کتابوسایل مختصر شست و شو که بای: خواهيد؟ گفتم می

هر چه : گفت]  مرداد بخاطر ابالغ فرماِن شاه در عزل دکتر مصّدق، دستگير و زندانی شده بود٢۵در شب 

خواستيد مرا  هر چند با وجود سابقۀ قدیم، شما میخودم برای جنابعالی فراهم می کنم بخواهيد، 

  )٧. (»! ...بکشيد

  : در این باره نوشته است٣٢ مرداد ٢٩املی، در ضمن رویدادهای     باقر ع

مصّدق هم به او از او استقبال بعمل آورد و ) افسران(سرلشگر زاهدی هنگام ورود مصّدق به باشگاه « 

  ).٩، ص ٢عاملی، ج :  به نقل از۴٨٧همان، ص  (».تبریک گفت

  :      حسام الدین دولت آبادی در خاطراتش می نویسد

شما اینجا : زاهدی جواب داد. من اینجا اسير هستم و شما امير: تر مصّدق به سرلشگر زاهدی گفتدک«

  )٢٢٩اردشير زاهدی، ص (» ميهمان هستيد

  



مانند کودتای شيلی، آرژانتين، اندونزی، اوروگوئه و (مۀ کودتاهای واقعی      مالحظه می کنيم که برخالف ه

طبق گزارش دقيق و صدیق دکتر صدیقی، هيچ رفتار ُتند یا گفتار خشنی از سوی به اصطالح ...) 

 مرداد اّتفاق افتاد، با  ٢٨آنچه که در : بنابراین. نسبت به مصّدق و یاران وی ابراز نشده است» کودتاچيان«

در این باره، بيشتر . (همخوانی ندارد) ارتشتوسط  قدرت قهرآميزانتقال ناگهانی و : (یعنی» کودتا«نای مع

  ).سخن خواهيم گفت

                            

  :زیرنویس

برای متن کامل گزارش دکتر غالمحسين صدیقی، نگاه کنيد         . از نویسندۀ این مقاله است    [ ]  کلمات داخل    -٧

   .۴٨٨-۴۶٩، صص ۴؛ متينی، پيوست شمارۀ ١٣٢-١٢۴یادنامۀ استاد دکتر غالمحسين صدیقی، صص : به

  

  

  :بخش ششم

  

دولت آمریکا نه تنها ) خصوصًا دکتر مصّدق(در آن دوران، در دیده و دیدگاه سياستمداران ایران * 

قبله گاه آزادیخواهان و ملّيون «و » مهد آزادی«بود، بلکه این کشور، » بهترین دوست ایران«

  !رفت  شمار میب» ایران

دکتر مصّدق در مذاکره با نمایندگان دولت آمریکا چنين وانمود می کرد که آمریکا بين دولت او و * 

  !استقرار کمونيسم در ایران، باید یکی را انتخاب کند



به قدرت رسيده بود، با سياستی جدید، ضمن » عقب راندن کمونيسم«آیزنهاور که با شعاِر * 

دولت دکتر مصّدق، خواستار برکناری وی گردید، اّما اجرای طرح قطع کمک های مالی به 

  ! مخالفت شاه با کودتا: سرنگونی دولت مصّدق با یک مشکل اساسی روبرو بود

  

 مورد طمع و ُطعمهء روسيهء - از دیرباز -       ایران، بخاطر موقعّيت استراتژیک و حّساس خود در منطقه 

ایران را به ) ١٣٢۴(و غائلهء آذربایجان ) ١٣٢٣(ماجرای نفت شمال .  بودتزاری و سپس اتحاد جماهير شوروی

 جهان ایدئولوژیِکتضاد . ترین ميدان های جنگ سرد بين شوروی و آمریکا بدل ساخته بود یکی از اصلی

کرد، هم از این  تضاد ميان این دو ُقطب را دوچندان می) آمریکا(با جهان آزاد غرب ) شوروی(کمونيست 

یکی، نفت، و : سرنوشت ایران معاصر را دو مسئلهء اساسی رقم زده است: که در آغاز گفته ایمروست 

  .همسایگی با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی: دیگری

، بحران مالی و وخامت اوضاع اقتصادی دولت مصّدق، بن بست مذاکرات نفت بين ٣٢-٣٠    در سال های 

جتماعی و ُگسترش فعاليت های حزب توده در شهرها و روستاها، ایران و انگليس، بروز آشفتگی های ا

آمریکا را نسبت به امکان قدرت گيری حزب توده عميقًا نگران می ساخت، از این رو دولت آمریکا با کمکهای 

 ضمن تقویت دولت مصّدق، کوشيد تا از -) ٨(» اصل چهار« از طریق طرح -مالی، عمرانی و بهداشتی 

) ١٣٣١ (١٩۵٢ شوروی یا از نفوذ آن کشور در ایران، جلوگيری کند، در این راستا، تنها در سال توّجهء ایران به

 تانک شرمن به دولت مصّدق تحویل ۴٢عالوه بر کمک های مالی، بهداشتی و عمرانی، دولت آمریکا تعداد 

  . افسر ایرانی را برای دیدن آموزش نظامی، به آمریکا دعوت کرد٣٠٠داد و بيش از 

دولت آمریکا، نه تنها ) خصوصًا دکتر محّمد مصّدق(  در این دوران، در دیده و دیدگاه سياستمداران ایران   

بشمار » قبله گاِه آزادیخواهان و ملّيون ایران«و » مهد آزادی«بود، بلکه این کشور » بهترین دوست ایران«

  .می رفت

گليس و تهدیدات دولت انگليس برای حمله به ایران و     با چنين جایگاهی، در اختالفات نفتی بين ایران و ان

یا در پاسخ به اولين پيشنهاد انگليس در تدارک کودتا برای  سرنگونی دولت مصّدق، دولت آمریکا نه تنها 

مخالف اقدامات تجاوزکارانهء انگليس عليه ایران و نيز مخالف طرح کودتا عليه دکتر مصّدق بود، بلکه عموم 

ن کشور با کمک های مالی، نظامی و عمرانی به تقویت و تحکيم دولت مصّدق مصّمم سياستمداران ای

های استراتژیک آمریکا در   و دولت های مّلی از هدفناسيوناليسمبودند، زیرا که در این دوران، حمایت از 

  . مقابله با نفوذ کمونيسم بود

رابطهء دیپلماتيک بين دو کشور، آمریکا در نقش در اختالف ایران و انگليس و خصوصًا پس از قطع :    بنابراین

دولتمردان آمریکا در .  ُپر نماید»وحشت سرخ«کوشيد تا جای خالی انگليس را در مقابله با » ميانجی«یک 



بی توّجهی به گرایش ها و آرمان های مّلی در منطقهء :  معتقد بودند که- برخالف دولت انگليس-آن دوران 

آنها اعتقاد داشتند که .  شدن مردمان  این منطقه به سوی اردوگاه شوروی می شودخاورميانه، باعث رانده

ناسيوناليسم در کشورهای خاورميانه، برج و باروی مستحکمی در مقابله با کمونيسم شوروی 

  .باشد  می

 و     هندرسون، سفير امریکا، در گزارشی به وزیر امور خارجهء آمریکا، ضمن ارائهء ارزیابی مشترک خود

  :همتای انگليسی خویش، دربارهء اوضاع ایران تأکيد می کند

  ، سّری، فوری651-888.2553/11:  بعد از ظهر، تلگراف٩] ١٣٣٠ آبان ١۵ [١٩۵١ نوامبر ۶

 فرض ما بر این است که هدف مشترک، فوری و تعيين کنندهء آمریکا و انگليس در ایران، جلوگيری از -١

پيگيری  این هدف باید پایهء  همهء کوشش های دولتين . ... نيسم استافتادن این کشور در چنگال کمو

 مانند به خطر افتادن -اگر تصّور شود که به خطر افتادن منافع تجاری ما . آمریکا و انگليس در ایران بشمار آید

 ممکن است -  درتقسيم سود حاصله از فروش نفت ۵٠-۵٠منافع حاصل از نفت ایران یا اجرای شيوهء 

اینگونه منافع تجاری  ّقق یافتن این هدف اساسی آمریکا و انگليس را در درازمّدت به مخاطره اندازد،تح

  باید به خاطر آورد که عامل نوینی در صحنهء خاورميانه وارد .احتماًال در درجهء دّوم اهمّيت قرار دارند

ری نهضت های مّلی را به تبليغات شوروی و سازمان های کمونيستی تالش می کنند تا رهب. شده است

  . چنگ آورند

 اگر هدف اساسی آمریکا و انگليس می باید تحّقق یابد، الزم است تا در ایران حکومتی درستکار و کارآمد -٢

     .جذبهء حزب توده بکاهدتا از  بر سِرِ  کار آید -  با برنامهء اصالحات مثبت -

***  

این نگرانی را در ميان ) ١٩۵٠(و سپس جنگ ُکره ) ١٩۴٨ فوریه(      کودتای کمونيست ها در چکسلواکی 

سياستمداران آمریکا  تقویت کرد که دولت مسکو نه تنها از طریق جنگ، بلکه از طریق بسترسازی های 

های داخلی و نفوذ در دولت ها، می تواند به توسعهء نفوذ خود  محّلی، ایجاد جمعّيت ها، احزاب و سازمان

  . ادامه دهد-بر کشورهای نفت خيز خاورميانه و سرانجام به تسّلط 

 هنوز کارائی و تجربهء کافی در ١٩۵٠ تشکيل شده بود، در سال ١٩۴٧ که در سال C.I.A     سازمان 

عمليات خرابکارانه و تبليغات ضدکمونيستی نداشت، اّما جنگ ُکره و تحّوالت جاری در ایران و هشدار 

 باعث گردید تا ترومِن »خطر استيالی وحشت سرخ بر ایران« روزافزون مأموران آمریکائی دربارهء

 را در سرلوحهء »اقدام به جنگ به خاطر ایران« در یک تجدید نظر آشکار، ١٩۵٢دموکرات در سال 

  . سياست های منطقه ای خود قرار دهد



شت سرخ بر وح«    بی تردید، تبليغات و برآوردهای مأموران و سياستمداران آمریکائی دربارهء سلطهء 

 و کّم و کيف قدرت و نفوذ حزب توده، خالی از اغراق نبود، اّما، هم تهدیدها و تلقين های شخِص »ایران

 بعنوان بزرگ -و هم تظاهرات و اقدامات رادیکال حزب توده ) در مذاکره با مقامات دولت آمریکا(دکتر مصّدق 

.  نگرانی تسّلط احتمالی حزب توده دامن می زد بر-ترین و برجسته ترین سازمان کمونيستی در خاورميانه 

اعتصاب و تظاهرات کارگری و ، ده ها  ١٣٣٢ تا ١٣٣١در این باره کافی است بدانيم که در فاصلهء 

از این گذشته، حضور افراد رادیکالی ) ٩ (.  تحت رهبری و هدایت حزب توده بود– عمومًا –شهری 

، مهندس احمد رضوی و حسين فاطمی در کابينهء دکتر مصّدق مانند دکتر علی شایگان، مهندس زیرک زاده

و پيوند » توده ای«دکتر علی شایگان از یک سابقهء : باعث تشدید نگرانی های دولت آمریکا بود چرا که مثًال

بيشتر بدبختی ها را دکتر شایگان و «: نویسد با محافل شوروی برخوردار بود، بطوری که حسين مّکی می

شایگان زمانی که در شيراز محّصل بود، مقاالتی برای  روزنامهء .... مصّدق ایجاد کردند فاطمی برای  

این مطلب را دکتر انور خامه ای در . فّرخی یزدی می نوشت و با سفارت شوروی هم ارتباط داشت» طوفاِن«

يمًا با سفير  روس این ارتباط نه به وسيلهء حزب توده، بلکه مستق. نوشته است» از انشعاب تا کودتا«کتاب 

، ص ١مّکی، ج . (»...بود، بهمين دليل در محاکمهء سران حزب توده، دکتر شایگان وکالت آنها را قبول کرد 

  ).٣۶۴متينی، ص : ، به نقل از١٩٧

  :       در مورد تهدیدها و تلقين های شخِص دکتر مصّدق دربارهء خطر کمونيسم، یادآور می شویم

 ٢٣در ) وزیر امورخارجهء آمریکا(و اچسن ) رئيس جمهور(دار از آمریکا و گفتگو با ترومن       دکتر مصّدق در دی

 ٢ ضمن اشاره اوضاع بسيار بِد اقتصادی ایران، تأکيد کرد که نيروی مسّلح و پليس ایران مدت ١٩۵١اکتبر 

او . رود بشمار میماه است که هيچگونه حقوقی دریافت نکرده اند و خوِد این امر، به تنهائی خطر مهّمی 

تأکيد کرد که بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر 

 – دالر است ٢۵ که معادل –معّلمين مدارس، حقوق ماهيانه ای به مبلغ یکصد تومان . کشور، گسترده است

: کند، در نتيجه  یک اطاق را در ماه کفایت میدریافت می کنند، این مبلغ به دشواری هزینهء پرداخت اجارهء

بسياری از معّلمين، هوادار و متمایل به کمونيسم شده اند، و این افکار را در سراسر مدارس 

-888.2553/10صورت جلسهء مذاکرات، در کاخ سفيد، سند شمارهء : نقل از (.کشور ترویج می دهند

2351(  

دولت : می کرد که وانمودنيز چنين ) سفير آمریکا در ایران(ون       مصّدق در مذاکرات متعّدد با هندرس

در تاریخ : مثًال، و استقرار کمونيسم در ایران، باید یکی را انتخاب کند) مصّدق(آمریکا بين دولت او 

دکتر مصدق، ضمن دیدار با هندرسون، درخواست کمک مالی فوری ) ١٣٣١ دی ماه ٢٣ (١٩۵٢ ژانویهء ١٣

 را به سفير آمریکا - به ميزان تقریبی ماهی ده ميليون دالر–ميم  کسر بودجهء جاری دولت آمریکا برای تر

به فاصلهء سی روز، بدون این کمک مالی، «: مصّدق در این دیدار با لحنی تهدیدآميز گفت. تسليم کرد



ریافت هرگاه از د: مصّدق افزود. »ایران سقوط خواهد کرد و چه بسا حزب توده قدرت را بدست گيرد

   . روز، وی ناچار به شوروی متوّسل خواهد شد۵اطمينان نيابد، پس از  -فورًا –کمک آمریکا 

دکتر مصّدق، در گزارش مفّصل خود به وزارت امورخارجهء آمریکا » اولتيماتومِ «     هندرسون در برابر این 

  :نوشت

 ، بکّلی سّری، 2640: مارهء پيام، ش1552-888.10/1تلگراف :  بعد از ظهر۶، ١٩۵٢ ژانویهء ١۵تهران، 

  فوری 

  به ویژه دربارهء -سریعًا در حال فروپاشی است که – ما نسبت به مسئله و اوضاع کنونی ایران -١

سخنان مصّدق که بدون دریافت کمک مالی خارجی در سی روز آینده، ایران با انقالب مواجه خواهد شد، 

که مصّدق اینک دست به بزرگترین قمار خویش زده است  ما معتقدیم. توجه و تأّمل بسيار کرده ایم

اگر بتواند از که مصّدق می گوید این اميد را دارد . که یا برندهء همه چيز یا بازندهء همه چيز می گردد

  شود و یک بار دیگر - حّتی بزرگ تر –آمریکا کمک مالی دریافت کند، تبدیل به یک قهرمان مّلی 

 اگر هيچ کمک خارجی دریافت نشود، وی ممکن است در لحظات آخر توسط یک .. .بر انگليس پيروز گردد

مجلس، مرعوب و یا بر اثر نوعی کودتا ساقط گردد، و یا ممکن است ایران به سوی هرج و مرج و بی نظمی 

های مختلفی که به احتمال قوی تحت   امکان دارد که این بی نظمی به پيدایش رژیمَبَرود و 

 مصّدق مشغول پروراندن این فکر در سر است تا در صورت عدم .روی باشند، بيانجامدکنترل اتحاد شو

 مصّدق  ...ها را برای کمک به ایران ترغيب نماید  روسکمک مالی آمریکا یا عدم توافق با انگليس، 

  فرصت و شانس خوبی برای تسّلط بر - بدون هزینه و صرف هيچ منابعی –تشخيص می دهد که روس ها 

های مالی آمریکا را از دست بدهد، صرف نظر  ن را دارند، با این حال، اگر مصّدق اميِد دریافت فوری کمکایرا

 که بتوانند دولت وی را برای مدتی سِرِ  –ها   احتماًال در انجام معامله با روس از عواقب نهائی آن،

  .  تردیدی نخواهد کرد-پا نگهدارند 

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

  بر آنچه که –که مصّدق با روحيهء کنونی اش، هرج و مرج و انقالب را به راحتی ا باور داریم  م-٣

خواسته های او در طول زمان . تلّقی می کند، ترجيح می دهد» تسليم به انگليس«وی به مفهوم 

 –رعکس حّد خود فراتر رفته است و به نظر نمی رسد که او عقب نشينی نماید، بلکه درست ب به سرعت از

ما عقيده داریم که وی بيشتر از پيش به اقدامات ضدانگليسی و ضد بيگانه به منظور برانگيختن احساسات و 

  .منحرف ساختن توّجهء مردم از نقاط ضعف دولت خود، روی می آَوَرد

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



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

 روِز اعالم شده توسط مصّدق بتواند پاسخی ۵در فاصلهء ] ریکاآم[ ما تردید داریم که وزارت امور خارجه -١٠

توانيم این  ِ  دریافت ندارد، ما نمی روز۵در فاصلهء اگر مصّدق هيچ پاسخی ... کامل و اساسی تهيه کند 

  ...   احتمال را که وی دست به یک  اقدام نسنجيدهء غيرقابل برگشت بزند، ندیده بگيریم 

* * *  

 که ...عادالنه ترین پيشنهاد «که خود آنرا (، آخرین پيشنهاد آمریکا و انگليس ١٣٣١فندماه      در اّول اس

اميد فراوانی برای خاتمهء اختالفات ایران ) توصيف کرده بودند» هيچگونه تغييری در مفاد آن داده نخواهد شد

، »تحّقق  ممکنات«نوان و انگليس برانگيخت و چنين تصّور  می شد که مصّدق نيز با آن موافق است و بع

متأسفانه این پيشنهاد، بخاطر ميزان پرداخت غرامت به . موضوع را هشتاد درصد خاتمه یافته می داند

بزرگترین مزّیت «: بنظر فؤاد روحانی، کارشناس ارشد و مشاور نفتی دکتر مصّدق). ١٠(شکست انجاميد 

دکتر پرویز مينا نيز ضمن اینکه رّد . » تأمين می کردپيشنهاد این بود که تسّلط ایران بر ادارهء صنعت نفت را

اگر واقعًا آن «: می داند، تأکيد می کند» بزرگترین خطای مصّدق«این پيشنهاد از طرف دکتر مصّدق را 

پيشنهاد پذیرفته می شد، رسيدن به هدف نهائی مّلی شدن صنعت نفت، بيست سال زودتر در ایران 

  .»عملی می شد

... موضع منفی مصّدق در برابر این پيشنهاد، اشتباه بود ... « : علی موّحد نيز تأکيد می کند     دکتر محمد 

خواست نه تنها به بهای فروپاشی جبههء جهان غرب در برابر کمونيسم تمام   آنچه مصّدق می

-٣۴١متينی، صص (» ...می شد، بلکه ساختار امتيازات را در سراسر جهان، متزلزل می ساخت 

٣۴٢.(  

و » سازش«و ترس از اتهام » وجاهت مّلی« در بيم از - باز -   متأسفانه دکتر مصّدق در آخرین لحظات و  

با رّدِ  آخرین پيشنهاد ) دکتر علی شایگان و مهندس حسيبی(، بر اثر تلقين دو تن از مشاوران خود »خيانت«

  .بر باد داد» ق ممکنتواف«آمریکا و انگليس، آخرین تالش ها و اميدها را در رسيدن به یک 

* * *  

، بستن سفارت انگليس در تهران و قطع کامل روابط )١٩۵١(    اخراج متخصّصان انگليسی از ایران 

و رّد آخرین پيشنهاد نفتی از طرف دکتر مصّدق، نه تنها هرگونه ) ١٩۵٢اکتبر (دیپلماتيک با دولت انگليس 

ا برباد داد، بلکه آمریکا را نسبت به دولت دکتر مصّدق، تالش و اميد به حل اختالف بين ایران و انگليس ر

  :گفت) معاون وزیرامور خارجهء آمریکا(عميقًا بدبين و نااميد ساخت بطوریکه مک گی 

  .»ایران، دارای جامعه ای بيمار و دارای یک رهبر سياسِی  بيمارتر است« -



های  ق و اوضاع شکنندهء اقتصادی و آشفتگی     با رّدِ  آخرین پيشنهاد آمریکا و انگليس توسط دکتر مصّد

 که )Eisenhower(، آیزنهاور )١٩۵٢نوامبر ( اجتماعی در ایران و پيروزی جمهوریخواهان در آمریکا -سياسی

 عليرغم خوش بينی – را یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی خود قرار داده بود »عقب راندن کمونيسم«

ها و کاستی های شخصّيی دکتر  در یک برآورِد تازه از اوضاع ایران، ضعف -» حفظ مصّدق«های اّوليه اش در 

مصّدق با این ضعف : مصّدق را عاملی در گسترش روزافزون نفوذ کمونيسم در ایران دانست و تأکيد کرد که

ها و کاستی های شخصّيتی و نيز به خاطر انزوای روزافزون سياسی باید برکنار شود و شخص دیگری 

ساخت انشعاب گسترده در جبههء  آنچه که این سخن آیزنهاور را موّجه و معتبر می...  ی گرددجایگزین و

اهللا کاشانی، حائری زاده و  مّکی، بقائی، آیت: یعنی(مّلی و اختالف شدید در صِف یاران نزدیک مصّدق 

حزب توده، تنها ميدان  این اختالف و انشعاب و انزوا باعث گردید تا در نظر دولت آمریکا،. بود...) دیگران 

 در این ميان، مرگ ناگهانی استالين و خالء ناشی از آن .داِرِ  عرصهء سياست آیندهء ایران بشمار آید

و ابهام و آشفتگی در سياست خارجی اتحاد شوروی، آیزنهاور و دیگر سياستمداران آمریکا را ) ١٩۵٣مارس (

  . ترغيب کرد» حّل هر چه زودتر مسئلهء ایران«به 

     سه هفته پس از آغاز زمامداری آیزنهاور، یک هيأت انگليسی در سفر به واشنگتن و مالقات و مذاکره با 

 Allen( وزیر امور خارجهء جدید آمریکا، و برادرش، آلن دالس )John Foster Dulles(جان فوستر دالس 

Dulles( دکتر مصّدق و سلطهء حزب توده  رئيس جدید سازمان سيا، دولت آمریکا را به خطر ادامهء حکومت 

  )١٣٣٢ خرداد ماه ١٩۵٣/٢٠ ژوئن ١٠(بر ایران، متقاعد ساخت 

، دکتر مصّدق در نامهء محرمانه ای به آیزنهاور، ضمن تقاضای کمک های مالی ١٣٣٢    در اوایل خرداد 

زنهاور به این آی.  اشاره نمود- در صورت عدم کمک مالی آمریکا -فوری، به احتمال سلطهء کمونيست ها 

  . نامهء مصّدق پاسخی نداد و پس از یک ماه تأخير، درخواست کمک مصّدق را صریحًا رد کرد

 با نخستين طرح کودتای انگليسی ها مخالفت کرده بود، )Truman(    دولت آمریکا که در زمان ترومن 

رانجام در اواسط ژوئيه دومين پيشنهاد کودتا را پس از نااميد شدن قطعی از دولت مصّدق پذیرفت و س

 را تصویب کرد و کرميت روزولت TPAJAX  طرح عملّيات - بجای طرح انگليسی ها– ١٣٣٢اواخر تيرماه /١٩۵٣

)Kermit Roosevelt( را به فرماندهی عمليات برگزید، با اینحال، به روایت گازیوروسکی ) ،مصّدق و کودتا

سفير آمریکا (یر امور خارجهء آمریکا، هم،  هندرسون  معاون وز )Byroade(هم، بيرود ): ٢۵٣ و ٢۵١صص 

 Roger( معاون هندرسون در ایران، هم، راجر گویران  )Mattison(، هم، ماتيسون )در ایران

Goiran( رئيس پایگاه سازمان سيا در ایران، و چند تن دیگر از متخّصصان امور ایران در سازمان سيا با کودتا

  .عليه مصّدق مخالف بودند

 شاید بی رابطه با تظاهرات عظيم و قدرت نمائی های توانمند حزب T.P.AJAX   تصویب شتابزدهء طرح  

 تير، عظمت و توانمندی این حزب را ٣٠توده نبود زیرا که در یک ماه بعد، تظاهرات حزب توده در سالگرد قيام 



، نگرانی عميق خود را از قدرت و سفارت آمریکا در تهران در گزارشات متعّددی. بر جبههء مّلی آشکار ساخت

نيز در ناباوری و ناتوانی از این تظاهرات عظيم به ) یاِرِ  وفادار مصّدق(خليل ملکی . توان حزب توده ابراز کرد

  :دکتر سنجابی گفت

 این آقای مصّدق می خواهد. دیگر چه برای ما باقی مانده؟ توده ای ها امروز آبروی ما را برده اند! آقا...  « -

  ).٧۵٩-٧۵٧، صص ٢موّحد، ج (» با ما چه کار کند؟

 )Tudeh Party(اشارهء اختصاری به حزب توده » T.P« پيشوند T.P.AJAXدر طرح :     بطوری که گفته ایم

پاکسازی ایران از «هدف اساسی طرح، : بنابراین.  نيز نام رایج یک مادهء پاک کننده خانگیAJAXبود و 

مخالفت شاه : ، اجرای طرح آمریکا و انگليس با یک مشکل اساسی روبرو بودبا اینهمه.  بود»حزب توده

   !با کودتا

 

  :پانویس ها

 اصل چهار ترومن؛ طرحی برای کمک ها و و کارهای عمرانی، کشاورزی، جنگلبانی و بهداشتی در -٨

 کنی ماالریا در این طرح، خدمات شایانی در ایران انجام داد و خصوصًا در ریشه. کشورهای عقب مانده بود

 .ایران نقشی اساسی داشت

عضو کميتهء (ارسالن پوریا :  برای شرح دقيقی از چند اعتصاب مهم کارگری در این دوران، نگاه کنيد به-٩

برای آگاهی از قدرت .   و صفحات دیگر۴٧۴ -۴۶٨، ۴٠۶-۴٠٢، کارنامهء حزب توده، صص )ایالتی حزب توده

، ٩٣-٨٩مصّدق و کودتا، صص : قاالت فخرالدین عظيمی و مازیار بهروز درواقعی حزب توده نگاه کنيد به م

 ٣٢١ و ١۴٣-١٢١

فؤاد روحانی، تاریخ مّلی شدن صنعت :  برای آگاهی از آخرین پيشنهاد آمریکا و انگليس نگاه کنيد به-١٠

  .٣٣٨-٣٣٢نفت ایران، صص 

  

  :بخش هفتم



  

در بررسی علل و عوامل سقوط دولت دکتر مصّدق، بجای تأکيد اغراق آميز بر * 

مّلی واشتباهات اساسی دکتر  ، باید به ضعف های درونی جبههء»توطئهءانگليس و آمریکا«

 بی تفاوت، مصّدق و خصوصًا به واکنش نهائی مردمی توّجه کرد که خسته و سرخورده و

 .سرانجام به صِف مخالفان مصّدق پيوستند

امروزه ) فرماندهء عملّيات سيا در تهران(افسانه سازی ها و الف و گزاف های کرميت روزولت * 

  ! حّتی برای دوستداران صدیق مصّدق نيز ارزش و اعتباری ندارند

معروف، منتشر شده اند، چرا با توّجه به اینکه در سال های اخير، اسناد بسياری از کودتاهای * 

  تمام پرونده های مربوط به سرنگونی دولت دکتر مصّدق را نابود ساخته است؟» سيا«سازمان 

 

  کودتا؟ ضد کودتا ؟ یا خيزش مردمی؟

به نظر من، کمبود اساسی .  اشاره کرده است٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵     دکتر متينی در چند صفحه،  به وقایع 

با توجه به این رویداد بسيار مهم و حّتی سرنوشت ساز، : نماید خش چهره میکتاب وی، در همين ب

الزم بود که مؤلف محترم، اسناد . نمود شایسته بود که دکتر متينی درنگ و تحقيق بيشتری دراین باره می

 را بررسی می کرد و خصوصًا با بررسی گزارش سازمان سيا و اسناد سّری» کودتا«و مدارک جدید دربارهء 

به ابهامات و افسانه های رایج در این باره، نقطهء پایان می ) در آرشيو مّلی آمریکا(وزارت امورخارجهء آمریکا 



از جمله چاپ عکس های مربوط به (از این گذشته، چاپ عکس های مختلف از وقایع مهم این دوره . گذاشت

ی سرلشگر زاهدی و یا چاپ مّلی شدن صنعت نفت، فرمان عزل دکتر مصّدق توسط شاه و نخست وزیر

نيز می توانست به غنای تاریخی کتاب ) عکس های مربوط به روز رفراندوم برای انحالل مجلس شورای مّلی

 .  عينّيت بيشتری دهد- خصوصًا برای جوانان و دانشجویان –بيفزاید و به رویدادهای گذشته 

 مصّدق، عمومًا، با بزرگ نمائی و تأکيد اغراق  مرداد و سقوط دولت دکتر٢٨     تحليل های ُسّنتی دربارهء 

آميز و افسانه ای دربارهء نقش آمریکا و انگليس همراه اند و از درک ضعف ها و تضادهای ساختاری جبههء 

در بررسی رویداد مهّمی که : مّلی و اشتباهات اساسی دکتر مصّدق غافل اند، در حاليکه به نظر نگارنده

توطئهء انگليس و «ناميده شده، بجای تأکيد اغراق آميز بر »  کودتای جهانآسان ترین و ارزان ترین«

، نخست باید به ضعف های درونی جبههء مّلی و اشتباهات اساسی شخص دکتر مصّدق و خصوصًا »آمریکا

باید به واکنش نهائی مردمی توّجه کرد که خسته و سرخورده و نااميد و بی تفاوت، سرانجام، به صف 

  . ّدق پيوستندمخالفان مص

، مالکولم )Mark Gasiorowski(    خوشبختانه در سال های اخير، محّققانی مانند مارک گازیوروسکی 

، دکتر فخرالدین عظيمی و دیگران به این ضعف )Stephen Dorril (، استفن دوریل)Malcolm Byrne(برن 

زافزون در مقابل دکتر مصّدق صف آرائی نقش کليدی ایرانيان  که به صورتی رو«ها و اشتباهات و خصوصًا به 

برکناری مصّدق «اشاره کرده و نيز مخالفت ها و تردیدهای شاه در دست زدن به کودتا و تأکيد وی بر » کردند

  )١١. (را یادآور شده اند» از طریق مجلس

زارش سّری سازمان و نيز انتشار گ) در آرشيو مّلی آمریکا(    امروزه، اسناد سّری وزارت امورخارجهء آمریکا 

سيا دربارهء چگونگی سرنگونی حکومت دکتر مصّدق، افسانه سازی ها والف و گزاف های کرميت روزولت 

را آشکار ساخته است بطوریکه بسياری از نوشته های وی در کتاب ) فرماندهء اصلی عمليات سيا در ایران(

رداد را به حساب عوامل خود واریز  م٢٨ که تظاهرات خودجوش مردم در -) Countercoup(» ضدکودتا«

 حّتی برای دوستداران صدیق دکتر مصّدق نيز ارزش و اعتباری ندارند، آنچنانکه سرهنگ غالمرضا -کرده 

 کتاب روزولت را یک - که در شناخت و شناساندن نهضت مّلی دکتر مصّدق، همت فراوان کرده –نجاتی 

 خارجی آمریکا می داند که هدف آن، دفاع از خدمات نوشتهء تبليغاتی به توصيهء گردانندگان سياست

  ) ١٢. (بوده است) خليج خوک ها(پس از شکست آمريکا در حمله به کوبا » سيا«سازمان 

 از بازیگران اصلی بوده، در اين باره می - خود– ٣٢ مرداد ٢٨   اردشير زاهدی نيز که در طول وقایع منجر به 

  :نويسد

، B.B.C در مصاحبهء تلویزیونی با -که مدت ها ریاست سيا را بر عهده داشت ) R. Helms(ریچارد هلمز «

سيا در . خود در ایران را تکذیب نکند زیرا تبليغات خوبی بود» پيروزی«اظهار داشت که سيا تصميم گرفت 

» پيروزی«ها عليه کوبا شده بود و می خواست به نوعی » خليج خوک« متحّمل ناکامی در عملّيات ١٩۶١



این سازمان به .  توجيه کند- که موجودیتش به آن بستگی داشت -د را نشان دهد تا بتواند بودجه اش را خو

سيا با این اقدام، تاریخ را جعل . نقش ناچيزی که در ایران ایفاء کرده بود، برای این مقصود، توّسل ُجست

 که دوستان -ران و آمریکا را افکار عمومی آمریکا را منحرف ساخت و زمينهء دشمنی بين مردم ای. کرد

  ) ١٣(» ... فراهم آورد -نزدیک و برای دو نسل، متّحد هم بودند 

   به روایت روزنامه نگار و محّقق انگليسی در امور سرويس های جاسوسی و اطالعاتی، استفن دوریل 

)Stephan Dorril :(به داستان تر گزارش او بيش«: آیزنهاور پس از مطالعهء گزارش روزولت چنين نوشت

  )١۴(» !، تا به یک واقعيت تاریخیشباهت داشت

» ١٩۵٣تاریخچهء عملّيات سّری سيا برای سرنگونی مصّدق در « با نام -» سيا«     گزارش سازمان 

و سپس متن ) ١۵(منتشر شد ) ٢٠٠٠ ژوئن ١٨ آوریل و ١۶( صفحه در روزنامهء نيویورک تایمز ٨٠  ابتداء در -

، مورد توّجهء عمموم »سند بسيار مّهم«و به عنوان ) ١۶( انتشار یافت - صفحه١۶٩ در -کامل آن 

 Donald(نویسندهء گزارش، دونالد ویلبر ). ١٧(پژوهشگران قرار گرفت و در ایران نيز بازتاب گسترده یافت 

Wilber(،ک عملّيات  یکی از مسئولين اجرائی عمليات سيا در ایران، در این گزارش، روند تهّيهء طرح و تدار

 مرداد، نااميدی مطلق عوامل ٢۵برای تضعيف و سرنگونی دولت مصّدق و چگونگی شکست عمليات 

سازمان سيا در تهران و تصميم به توّقف عملّيات را بازگو می کند و عّلت اصلی طرح کودتا را نه منافع 

بر به تاریخ، زبان و ادبيات ویل. داند می» ترس از کمونيسم و ُسلطهء حزب توده بر ایران«اقتصادی بلکه 

فارسی آشنائی کامل داشت و کتاب هائی دربارهء باغ های ایران و آثار و ابنيهء تاریخی ایران تأليف کرده 

  .آژاکس، مسئولّيت امور تبليغاتی را بر عهده داشت. پ. او در طرح ت. بود

از جمله کودتای گواتماال، شيلی،  (با توجه به اینکه در سال های اخير، اسناد بسياری از کودتاهای معروف

 تمام پرونده های مربوط به کودتا را نابود C.I.Aمنتشر شده اند و با توجه به اینکه ...) اندونزی، آرژانتين و 

  ارزش و اهمّيت گزارش ویلبر چقدر می تواند باشد؟) ١٨(ساخته است 

تائی خود را نابود کرده است؟ آیا این اسناد  تجربهء کود»شاهکار« اّولين، مهم ترین و C.I.A   چرا سازمان 

 را برباد دهد؟ آیا »C.I.Aپيروزی «و مدارک دارای چنان جعل و الف و گزافی بوده که می توانست افسانهء 

 »ُپر از خالی« با آتش زدن و نابود کردن این اسناد خواسته اند تا هم این پروندهء C.I.Aمسئوالن سازمان 

 در - بعنوان فرمانده و برندهء عمليات –را از نظر جهانيان پنهان کنند؛ و هم » ده بودکوهی که موش زائي«یا 

  ، سهم بيشتری را طلب نمایند؟)سازمان اطالعاتی انگليس(برابر رقيب خود 

آژاکس و عدم .پ .  شتابزدگی در تنظيم طرِح ت– به روشنی –    با وجود لحن محتاطانهء ویلبر، گزارش او 

 : الزم در تدارکات اساسی کودتا را آشکار می سازدپيش بينی های



 مه ٣٠ تا ١٩۵٣ مه ١٣از  ( روز١٧به مدت ) Darbyshire(ویلبر و همکار انگليسی او، داربی شر :  اینکه-

  )۵، ص٢بخش (بر روی طرح، مطالعه و کار کردند ) ١٣٣٢ خرداد ٩ اردیبهشت تا ٢٣ = ١٩۵٣

 هيچ عامل نظامی در ایران  نداشتآژاکس، . پ.  کمک به طرح ت اینکه سازمان سيا در آن زمان برای -

نيز پيش از آن در هيچ عمليات نظامی ) افسر سابق مخابرات(و سرهنگ بازنشسته، عباس فرزانگان 

  )٣پيوست د، ص(شرکت نکرده بود و در مورد وقایع پيش رو، هيچ چيز نمی دانست،     

دقيق یا سازمان و نفرات نظامی بود و هيچ یک از افسران مذکور  اینکه سرلشگر زاهدی، فاقد هرگونه طرح -

پيوست د،     (»نمی شد روی سرلشگر زاهدی حساب کرد«در طرح کودتا را نمی شناخت و لذا 

  )٣ص

  مرداد، در یک خانه امـن، مخفی بوده،٢٨ بعد از ظهر روز ۵/۴تا ساعت  اینکه سرلشگر زاهدی -

  )۶٩، ص٨بخش (

 

  در سراسر - که شاه را کانون محوری عملّيات می دانست – اینکه برخالف پيش بينی های طرح - 

رت یافت؛ ضرو» فشار بی امان بر شاه«مذاکرات، شاه از همکاری با طّراحان کودتا خودداری کرد بطوریکه 

  ) ٨٨، ص ١٠ ؛ بخش ٢؛ پيوست ب، ص ۵بخش (

به درخواست ) بروجردی و کاشانی( اینکه برخالف پيش بينی های طرح، هيچ یک ازعلمای معروف مذهبی -

  )٩١ ، ص ١٠بخش (های طّراحان کودتا، پاسخ مثبت ندادند 



 بی تصميمی بودند و سرانجام،  اینکه بيشتر شرکت کنندگان در عملّيات، در لحظهء حّساس، دچار تردید و-

 ١ ، ص ۶بخش ( باعث لو رفتن و شکست کودتا گردید - به آسانی -بی احتياطی یا خيانت یکی از افسران 

  )۴٧ ، ص ٧؛ بخش 

 ، ص ٧بخش   (.»همه چيز به ِاشکال برخورد کرده است«، معلوم شد که در آغاز عملّيات اینکه -

۴۴                               (   

غير از ) MI6( اینکه با توّجه به قطع کامل روابط دیپلماتيک بين ایران و انگليس، سازمان اطالعاتی انگليس -

فاقد نفرات، ) علی جاللی و فّرخ کيوانی: برادران رشيدیان و دو خبرنگار روزنامهء اطالعات( َتن  پنج-چهار

  امکانات و اطالعات الزم در ایران بود، 

 بودند که در  ماشين نویس٢ مأمور و ٢فقط ) نيکوزیا(موران در مقّر فرماندهی عمليات  اینکه تعداد مأ-

با تهران، با تأخيرهای فراوان ) نيکوزیا(نگاه اول، بسيار شگفت انگيز می نمود و ارتباط مرکز فرماندهی کودتا 

يشتر به یک طرح همه و همه نشان می دهند که طرح سازمان سيا، ب)... ٨۵ ، ص ١٠بخش   (Tهمراه بود

 – ٣٢ مرداد ٢۵ در –ساده لوحانه یا خيالپردازانه شبيه بود تا به یک طرح کودتا، و بهمين جهت، شکست آن 

  .محتوم و مقّدر بود

    با این وجود، گزارش ویلبر دارای آگاهی ها و اطالعاتی است که ما را با چگونگی جنبش خودبخودی 

خصوصًا با (این آگاهی ها و اطالعات اگر با دیگر گزارشات . ا می کند آشن٣٢ مرداد ٢٨مردم تهران در روز 

 به -تلفيق شوند، می توانند در ترسيم واقعی رویداد مّهمی که ) گزارشات هندرسون، سفير آمریکا در ایران

 . ناميده شده، کمک نمایند» ٣٢ مرداد ٢٨کودتای  «-نادرستی 

نيز با ارائهء آگاهی های دقيقی از ) در آرشيو مّلی آمریکا(ا      اسناد سّری وزارت امور خارجهء آمریک

 ٢۵مخالفت شاه با کودتا و عالقهء وی به برکناری مصّدق از طریق مجلس، چگونگی شکست عملّيات 

. کنند را بازگو می» کودتا«مرداد، نااميدی مطلق عوامل سيا در تهران و تصميم به توّقف عملّيات به اصطالح 

سقوط « و ٣٢ مرداد ٢٨صوصًا علل اجتماعی و روانی جنبش خودبخودی مردم تهران در روز این اسناد، خ

  ) ١٩.( را بخوبی نشان می دهند»آسان و شگفت انگيز دولت مصّدق

  

  زیرنویس ها

  ... و ٢٩٧، ٢٩٣، ١١۵-١١٠، ١۶، ١۵، صص )مجموعهء مقاالت(مصّدق و کودتا :  نگاه کنيد به-١١

 ٣٢١-٣١٧ مّلی شدن صنعت نفت ایران، صص  غالمرضا نجاتی، جنبش-١٢



  ١۶۵؛ رازهای ناگفته، ص ٢۶٩ اردشير زاهدی، خاطرات، ص -١٣

  ۶٨، ص ٣۵، شمارهء )فصلنامهء تخّصصی( تاریخ معاصر ایران -١۴

١۵- htttp://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html  

١۶- The secret CIA History of the Iran coup, 1953 :www.crytome.org/cia-iran/all.html _ or :

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/index.htm  

، مهر و آبان ٢ و ١، شماره های »صادی اقت-اطالعات سياسی« بخش هائی از این گزارش در روزنامهء -١٧

 انتشار یافت و سپس، حداقل سه ترجمه از متن ١٣٧٩، مهرماه ۴١، شمارهء »پيام امروز« و ماهنامهء ١٣٧٩

   :کامل این گزارش منتشر گردید

 مرداد و سرنگونی دکتر مصّدق، ترجمهء غالمرضا وطن دوست، با ٢٨اسناد سازمان سيا دربارهء کودتای 

اسناد سيا دربارهء سرنگونی : ؛ اسرار کودتا١٣٧٩همایون کاتوزیان، مؤسسهء فرهنگی رسا، تهران، مقدمهء 

اسناد و مدارک آزاد : ؛ آمریکا و تحّوالت ایران١٣٧٩دولت مصّدق، ترجمهء حميد احمدی، نشر نی، تهران، 

صادق خّرازی، وزارت شدهء دولت ایاالت متحدهء آمریکا دربارهء جنبش مّلی شدن صنعت نفت، ترجمه سيد 

  .  ١٣٨٠امور خارجه، تهران، 

١٨- New York Times, May 29. 1997, p 19  

 -١٩ U.S .National Archives Building ,Washington ,D. C  

؛ نظر از درون به ) محمد علی موّحـد(خواب آشفتهء نفت : بسياری از اين اسناد و گزارش ها را در کتاب های

شامل (؛ خاطرات اردشير زاهدی؛ و اسناد سخن می گوينــد ) بابک امير خسروی(ن نقش حزب تودهء ايرا

در نقل اسناد و گزارش ها، ما به اين .  جلــد، می توان يافت٢، در )  سند رسمی بکلی سّری و سّری۵٠٨

 .ترجمه ها نيز نظر داشته ايم هر چند که هميشه مقّيد به آنها نبوده ايم

   

  :بخش هشتم



    

من هرقدر که بخواهم قوی و قاطع «): سفير وقت آمریکا در ایران(شاه، خطاب به هندرسون * 

  .»توانم برخالف قانون اساسی و بر ضد جریان نيرومند احساسات مّلی، حرکت کنم  باشم، نمی

شاه در یک . شاه مایل نيست اقدامی برخالف قانون اساسی انجام دهد«: گزارش هندرسون* 

  .»کودتا شرکت نمی کند

چنين راه . حّل مسئلة نفت با  خوِد دکتر مصّدق آسان تر خواهد بود تا با جانشين او«: شاه* 

که حداکثِر تالش در  باز، ارزِش  آنرا دارد  – حّتی اگر به ادامهء حکومت مصّدق منجر شود –حّلی 

  .  »این راه بکار رود

  

   دکتر محّمد مصّدق، سخنگوی خشم و خروش تاریخی مّلت ایران عليه تحقيرها و اجحافات درازمّدت 

استعمار انگليس بود و در این راه، عموم طبقات و اقشار اجتماعی ایران در کنار وی بودند و محّمدرضا شاه 

  با وجود همهء -تبعيد خّفت بارِ  پدرش توسط انگليسی ها را بخاطر داشت  و ١٣٢٠ که هنوز شهریور -نيز 

کدورت ها و اختالفاتش با دکتر مصّدق، می توانست نسبت به مبارزات وی، همدل و همراه باشد بطوریکه 

 مهرماه ١٩۵١/٨ سپتامبر ٣٠به تاریخ (در گفتگوی خصوصی خود با شاه ) سفير آمریکا در ایران(هندرسون 

  :گزارش می دهد) ١٣٣٠

یک مدافع شجاع  به عنوان -شاه تأکيد کرد که احساسات مّلی عليه انگليس و به حمایت از مصّدق ...  « 

به دليل رواج شایعاتی مبنی بر تجاوز احتمالی انگليس در جنوب ایران .  برانگيخته شده است-منافع ایران 

در مورد نفت، احساسات مّلی ... تقویت شده است و پياده کردن نيرو، موقعّيت مصّدق به ميزان زیادی 

من هرقدر که بخواهم . اند این احساسات را عوامفریبان شعله ورتر ساخته. ایرانيان عليه انگلستان است

قوی و قاطع باشم، نمی توانم برخالف قانون اساسی و بر ضد جریان نيرومند احساسات مّلی 

 ٣٠، گزارش گفتگوی خصوصی هندرسون با شاه، ١٢١۵: رهء پيامشما: آرشيو مّلی آمریکا(» ...حرکت کنم 

  3051-888.2553/9:  بعد از ظهر، تلگراف۵، ]١٣٣٠ مهرماه ٨ [١٩۵١سپتامبر 



***  

، موافقت و همکاری شاه، محـور اساسـی کودتـا عليـه دولـت               »آژاکس. پ. ت  «    گفتيم که بر اساس طرح      

افـزایش فـشار بـر    «احـان کودتـا در سـازمان سـيا کوشـيدند تـا بـا        مصّدق بود، اّما با  مخالفت آشکار شاه، طرّ   

  ).۵گزارش ویلبر، بخش (موافقت و همکاری وی با طرح کودتا را بدست آورند » شاه

نيز شـواهد گویـائی در مخالفـت شـاه بـا کودتـا              ) سفير وقت آمریکا در ایران    (   گزارش های متعدد هندرسون     

  ):٢٠(ها را مرور می کنيم  نمونه هائی از این گزارش . می باشند

  2053-788.00/3: تلگراف] ١٣٣١ اسفند ماه ٢٩ [١٩۵٣، بيستم مارس ٣٧٧١: شمارهء پيام

  وزیر خارجه : تهران به: از

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

  

.  شاه ایستادگی  منفعالنه ای دارد می گوید که با وجود همهء توصيه ها،) وزیر دربار(عال   ... -٢   

حّتی اگر   عالء تردید دارد که بتوان شاه را به کارُبرِد اقدامی فّعال بر ضد مصّدق  ترغيب کرد

  .مصدق علنًا شاه را بر کرسی اتهام بنشاند

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

   ...بعيد می نماید که شاه تقاضای استعفای مصّدق را بُکند بنظر ما -۶     

  هندرسون:                                                                        امضاء

  

ــام  ــران، ٣١۵٣: شــمارهء پي ــارس ٣١، ته ــروردین ١١ [١٩۵٣ م ــراف    ]١٣٣٢ ف ــر، تلگ ــد از ظه ــک بع ، ســاعت ی

788.00/3-3153  



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

 عالء می گوید که در هفتهء گذشته گروهی از سياستمداران با وی تماس گرفته و اصرار داشتند تا وی -٣

به . به شاه بگوید که تعّلل بيشتر در اقدام عليه مصّدق ممکن است برای نجات ایران بسيار دیر باشد

بودند که تنها فردی که می تواند جانشين مصّدق باشد، تيمسار زاهدی اکثر این افراد معتقد : عقيدهء عالء

زاهدی از حمایت رهبران سياسی مانند کاشانی، حائری زاده، بقائی و برادران ذوالفقاری و سایر . است

عالء به زاهدی ... مّکی نيز ممکن است که از او پشتيبانی نماید . محافظه کاران و ارتش برخوردار است

شاه . شاه مایل نيست اقدامی برخالف قانون اساسی انجام دهد که وی اطمينان دارد که دگفته بو

 ...  در یک کودتا شرکت نمی کند 

  هندرسون:                                                                                        امضاء

  

  1153-788.00/4: ، تلگراف]١٣٣٢ فروردین ٢٣[، ١٩۵٣ آوریل ١١، تهران، ٣٩٩۴: شمارهء پيام

       بکّلی سّری

  وزیر خارجه : تهران به:      از

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

  

ولی تردید   عالء گفت که هر چند او مرّتب به شاه توصيه می کند تا با قدرت در برابر مصّدق بایستد-٣     

ّدق منصوب کند، یا حّتی تمایل به شخص دیگری جهت دارد که شاه شخص دیگری را بجای مص

  .  نخست وزیری را، پيش از اینکه مجلس رأی تمایل به آن شخص داده باشد، ابراز  نماید

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

  هندرسون:  امضاء                                                                                                       

  ] ١٣٣٢ فروردین ٢۶ [١٩۵٣ آوریل ١۵، تاریخ ۴٠٢٧: شمارهء پيام

  1553-788.00/4: وزارت خارجه، تلگراف دریافتی از سفير آمریکا در تهران، تلگراف



 با وی اظهار داشت که دیروز طی یک گفتگوی  طوالنی. امروز صبح زود به دیدار من آمد) وزیر دربار( عالء -١

شاه در . شاه سعی کرده بود شاه را متقاعد کند تا نسبت به حوادث داخل کشور اقدامات مثبتی انجام دهد

تا زمانيکه مجلس رأی عدم اعتماد به مصّدق پاسخ گفته بود که او موضع خود را قطعی کرده است، 

  .  ندهد و تمایلی به جانشين وی ابراز نکند، شاه پيشگام نخواهد شد

  :دو دليل کّلی برای اّتخاذ چنين موضعی ابراز کرده است    شاه 

 شاه گفت که وی به انگليسی ها مظنون است و معتقد است که آنها مسئول اختالف فعلی بين -     الف

دولت و دربار هستند و قصد دارند تا با ایجاد یک جنگ داخلی، ایران را تجزیه و بين خود و روس ها تقسيم 

  ... کنند 

نمایندگان . نمی خواهد آلت دست سياستمداران جاه طلب و بی صفت ایرانی شود) شاه( او -     ب

مجلس از یک در، نزِد او می آیند و داستانی می بافند و از دِر دیگر، نزد مصّدق می روند و دروغ دیگری می 

  .سازند

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

می رسيد که قانع کردن و قبوالندن به شاه در گزینش و انتصاب یک بدبختانه به نظر : به عقيدهء عالء ... -٣

  .نخست وزیر، بدون کسب رأی تمایل مجلس، غير ممکن است

  هندرسون :                                                                                 امضاء

  

  ۴٠٩٣: شمارهء پيام

  1953-788.00/4: تلگراف] ١٣٣٢ فروردین ٣٠ [١٩۵٣ آوریل  ١٩ تاریخ. وزیر خارجه: تهران به: از

  بُکّلی سّری

وی گفت با وجود همهء تالش های او و دوستان دیگر .  عالء وزیر دربار، امروز صبح به دیدار من آمد-١     

اعليحضرت نسبت به رویدادهای داخل کشور همچنان در یک حالت انفعالی و تقریبًا وازده  شاه،

ترس عالء این است که مبادا آن دسته از نمایندگان مجلس که سعی در حفظ اختيارات  .استمانده 

قانونی شاه، داشته اند در برابر تاخت و تاز مصّدق و نيز بخاطر سستی شاه سرخورده شده و تسليم 

  .شوند



ند که شاه عالء فکر نمی ک .شاه هر روز دیدار با زاهدی را به عقب می اندازد  عالء گفت که-٢     

آنطوریکه شایع است نسبت به زاهدی بی تفاوت و سرد باشد، ولی فعًال برای انتخاب زاهدی به نخست 

  . ....وزیری حرارتی نشان نمی دهد

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

  

 و در چنين شرایطی بجای.  عالء گفت که شاه از مجارِی مختلف با رایزنی های متضاد روبرو است-٣     

  .ترجيح می دهد که دست روی دست بگذارد و کاری نکند تصميم گيری

این عدم تّحرِک شاه باعث سرخوردگی و نگرانی دوستان اوست که بدون رهبری و دسـتورالعمل شـاه بـرای              

  .حفظ تعادل و نظم در کشور در تالش اند

  هندرسون:               امضاء                                                                     

  

  2553-788.00/4: ، تلگراف]١٣٣٢پنجم اردیبهشت  [١٩۵٣ آوریل ٢۵، ۴١٩٢: شمارهء پيام

  بُکّلی سّری

  از سفير آمریکا در تهران به وزیر خارجه 

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

 و ضمنًا شروع به اقداماتی بکند     عالء مرتب به شاه توصيه می کرد که در برابر مصّدق قاطعيت بخرج دهد

هر چند عالء زاهدی را چندان نمی پسندد با این همه معتقد است که در . که منجر به تغيير دولت شود

در این پنج شش هفتهء . شرایط فعلی، زاهدی تنها شخصی است که می تواند جای مصّدق را بگيرد

کند که گامهایی بردارد و  عالقهء خود را نسبت به گذشته، عالء دائمًا تالش کرده بود تا شاه را متقاعد 

  .زاهدی نشان دهد

  . شاه چنين وانمود  می کرد که از این نصيحت ها دلخور شده است 

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

  



ت مصّدق     عالء بسختی کوشيده بود شاه را متقاعد کند که به او اجازه دهد تا بعنوان وزیر دربار به اتهاما

شاه قسمت های اساسی متن را حذف کرده بود و بعد به عالء گفته بود . نسبت به شاه و دربار پاسخ دهد

وقتی مصّدق و اطرافيانش فهميدند که ستون اصلی مقاومت . که دیگر مسئول پاسخ دادن به مصّدق نباشد

  .شاه، خوِد عالء است نيروهای خود را برای کوبيدن او بسيج کردند

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

به دیدار ) ١٣٣٢ فروردین ٣٠( آوریل ١٩     اوج فشار بر شاه، زمانی بود که دکتر فاطمی وزیر خارجه  در روز 

فاطمی در  .این دیدار بدون صالحدید عالء و بدون اطالع وی انجام گرفت و دو ساعت طول کشيد. شاه رفت

و اگر او از سِر  ، به او گفته بود که رایزنی های عالء به ضرر شاه استاین دیدار با مداهنه از شاه

بعد از شرفيابی فاطمی، شاه نسبت . کار برداشته شود تمام اختالفات شاه و مصّدق قابل حل خواهد بود

  . به عالء ناراحت بود و از گفتگو با وی پرهيز می کرد

  هندرسون:                                            امضاء                                              

  

  ٩۵٣: شمارهء پيام

  گزارش گفتگوی سفير و اعضاء برجستهء سفارت آمریکا با محرم شاه

  1953-788.00/5: ، تلگراف]١٣٣٢ اردیبهشت ٢۴ [١٩۵٣ مه ١۴

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

برکنار کردن  بنابراین... که گذشت زمان، مصّدق را بی اعتبار خواهد ساخت     شاه معتقد است 

خوِد شاه این شيوه را ترجيح . مصّدق از راه قانونی در آیندهء نه چندان دور، عملی خواهد شد

یا فرماِن دلبخواه شاه مبنی بر عزل مصّدق و انتصاب شخص دیگری  می دهد تا مثًال یک کودتای نظامی

در هر یک از این . یری، یا زندانی کردن مصّدق یا تبعيد وی یا حّتی مرگ او بدست بلوائيان تهرانبه نخست وز

  ... موارد، از مصّدق یک شهيد ساخته خواهد شد و سرچشمهء دردسرهای جّدی در آینده خواهد شد 

صّدق چون م     شاه ترجيح می دهد که خود هيچ ابتکاری عليه مصّدق بخرج ندهد و احساس می کرد که

و بهتر است که از طرف شاه  از طریق پارلمان به قدرت رسيده، باید از همان طریق سرنگون شود

  ...هيچگونه مداخلهء آشکاری صورت نگيرد 

  هندرسون:                                                                                         امضاء



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

  

  ۴۵٧٣: شمارهء پيام

  گزارش گفتگوی هندرسون با محمدرضا شاه

  3053-788.11/5:  بعد از ظهر، تلگراف١ساعت ] ١٣٣٢ خرداد ٩ [١٩۵٣ مه ٣٠تاریخ 

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

 

انگليسی ها در گذشته کوشيده بودند که وی را قانع کنندتا مانند یک پادشاه مشروطه :  شاه اظهار کرد-٢

بر اساس قانون اساسی به مفهوم اروپائی رفتار نموده و از مشارکت در زندگی سياسی ایران خودداری 

شاه، . ، اینک در حال تغيير استشاه گفت که بنظر می رسد سياست انگليسی ها در این باره. نماید

شخصًا متقاعد شده است که اگر وی فقط نقش محدود و معّينی در زندگی سياسی و بویژه حيات نظامی 

  .کشور ایفاء کند، کشور دچار آشوب و آشفتگی و هرج و مرج خواهد شد

خود دربارهء حراست از باید صادقانه و صریح اعتراف کند که تاکنون نتوانسته مطابق سوگند :      شاه گفت

) شاه(مصّدق در یکسال گذشته،  قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و او . قانون اساسی رفتار نماید

  .متأسفانه در موقعّيتی نبوده که دخالت کند

شاه گفت که بنظر .  به شاه گفتم که مایلم نظرش را بی پرده و صریح دربارهء سرلشگر زاهدی بيان کند-٣

،  با این وجود، برای شاه، زاهدی به سه )not intellectual giant(ر زاهدی مرد َفـکوری نيست او سرلشگ

  :شرط قابل قبول می باشد

  .زاهدی باید از راه قانونی و پارلمانی به قدرت نشانده شود، نه از راه کودتا:  الف

  ...زاهدی باید با پشتيبانی گستردهء سياسی به قدرت برسد : ب

  ...  هدی باید برای آمریکا و دولت بریتانيا مقبول باشد دولت زا: ج

تغيير عقيده نخواهد داد، ولی مهم این است که شرایطی که قبًال به ) دربارهء  زاهدی(شاه گفت که  ...  -۴

اگر زاهدی با یک کودتا سِر کار بياید، شاه در حمایت . آن ها اشاره کرده به روشنی درک و رعایت گردد



پشت سِر او طيفی نيرومند از رهبران سياسی قرار دارد  مگر اینکه مطمئن باشد ل خواهد بود،از او دو د

  .و نيز وی از حمایت گستردهء مردم برخوردار است

  .   شاه افزود که بهر حال فکر نمی کند که زاهدی بتواند از راه کودتا قدرت را بدست گيرد-۵

برای دولت چون . ودش را دربارهء سرلشگر زاهدی اعالن کندبه شاه گفتم که مایلم، شاه بار دیگر موضع خ

اعليحضرت گفت  .آمریکا الزم و ضروری است، زیرا به تصميماتی که باید گرفته شود مربوط است

شاه نخست وزیری زاهدی را خواهد پذیرفت منوط به اینکه  به دولت متبوع خود، آمریکا بگویم که

  .من عنوان کرده بود رعایت شودشرایطی که قبًال در این مورد برای 

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

حل مسئلهء نفت با خوِد دکتر مصّدق آسان تر خواهد بود  هنوز بر این عقيده است که:  شاه گفت-۶

شاه همچنين معتقد است که اگر حل مسئلهء نفت با خوِد مصّدق صورت بگيرد، وی  .تا با جانشين وی

البته شاه . برای انگليسی ها ملحوظ خواهد داشت تا هر کس دیگری که به جای او بيایدامتيازات بيشتری 

شاه اگر راه و مفّری متوّجه است که معامله کردن با مصّدق کار بسيار دشواری است، با این وصف، بنظر 

 چنين راهی حّتی اگر به ادامهء. برای حل مشاجرهء نفت با مصّدق پيدا شود، غنيمت خواهد بود

  .حکومت دکتر مصّدق منجر شود، باز، ارزشِ  آنرا دارد که حداکثرِ  تالش در این راه بکار رود

  شاه همچنين گفت که وضع مالی و اقتصادی ایران آنقدر خراب است که نياز فراوان به کمک آمریکا دارد-٧

 حمایت از حّتی با حضور دکتر مصّدق در قدرت و حتی اگر چنين کمک هایی از جانب آمریکا به

  .دولت مصّدق تلّقی شود

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

شاه سپس پرسيد که آیا من قبول ندارم که نفع همه در این است که دعوای نفت به صورتی با   .... -٩

کنم که تا   ولی بتدریج احساس می نظر من هميشه همين بوده،: دکتر مصّدق فيصله یابد؟ گفتم که

انگليسی ها دیگر به این . ّدق، نخست وزیر است این ماجرا حل شدنی نباشدزمانی که مص

بنابراین اگر قرار است دولت مصّدق  .نتيجه رسيده اند که هرگونه معامله ای با مصّدق بی ثمر است

بماند و مسئلهء نفت هم حل شود باید مصّدق پيشگام شود و پيشنهاداتی به انگليسی ها بکند که آنها را 

با تجربهء دو سال گذشته، مشکل است مصّدق بتواند . د کند که او مسئله را جّدی گرفته استمتقاع

  ...انگليسی ها را قانع کند که او واقعًا طرِف آنها برای حل منصفانه و معقوِل مسئلة نفت می باشد 

  هندرسون:                                                                امضاء



  :نویسپا

  .نشانهء حذف جمالت یا عباراتی از گزارش ها توسط نویسندهء این مقال است..........  عالمت – ٢٠

  

  

  :بخش نهم

 اجتماعِی جامعه –رهبران پوپوليست، در بستر بيسوادی فرهنگی و بی نوائی های سياسی * 

لبی، بصورت رشد می کنند و با ترکيبی از شعار و هيجان و عصبّيت و عوام زدگی و عظمت ط

 .ظاهر می شوند» پيشوا«

در تمامت این دوران، نه فرزانگی سياسی کسانی مانند محمد علی فروغی برای مصّدق، * 

  .جلوه و جذبه ای داشت و نه فرهيختگِی فرهنگی آنان در حمایت از اصالحات اجتماعی رضاشاه

  !ر مصّدق، نقطهء آغازی بود برای پایان حکومت دکت١٣٣١تظاهرات نهم اسفند * 

  

 هيچگاه رضاشاه را بخاطر نقش قاطع او در انقراض - بعنوان یکی از بازماندگان خاندان قاجار-     دکتر مصّدق

سلسلهء بی لياقت قاجارها، نبخشيده بود و بهمين جهت، برخالف اصل یازدهم قانون اساسی مشروطيت 

سوگند نخورده »  سلطنت و حقوق مّلتبه اساس«و برخالف همهء نمایندگان مجلس، نه تنها در وفاداری 

سياستمدارِ   «مصّدق بعنوان یک   - و سپس محّمد رضا شاه  -بود، بلکه از آغاز تا پایان پادشاهی رضاشاه 

  ) ٢١. (باقی ماند» هميشه مخالف

که با مصّدق روابط بسيار دوستانه و صميمانه داشت، ضمن گزارش ) سفير آمریکا در ایران(     هندرسون 

  :، دربارهء مصّدق می نویسد١٣٣١ اسفند ١٩ = ١٩۵٣ مارس ١٠

 آدم منفی بافی است که در تمام دوران حيات سياسی خود، جز اقدامات منفی و دادن - اساسًا-مصّدق «

کوشش . شعار، کارِ  دیگری نکرده و در دورهء نخست وزیری خود نيز، اقدام سازنده ای انجام نداده است

او در هر قدم که با شکست .  اقدامات او  بر پایهء عقل و منطق، امکان پذیر نيستبرای تحليل َاعمال و

 .»مواجه شود، بدنبال دشمن تازه ای می گردد تا مسئولّيت شکست خویش را بر گردن وی اندازد



     در تمامت این دوران، نه فرزانگی سياسی کسانی مانند محمد علی فروغی برای مصّدق، جلوه و جذبه 

ریزی  اشت و نه فرهيختگِی فرهنگی آنان در حمایت از اصالحات اجتماعی رضاشاه برای پیای د

  .  جهِت خارج کردِن ایران از قرون وسطای تاریخ خویشمهندسی اجتماعی

     مصّدق در سراسر دوران رضا شاه و محّمد رضا شاه بعنوان یک منتقد شجاع و شریف درخشيد، اّما آن 

وی خواست ها و آرزو های یک مّلت، محبوب ترین و مقتدرترین شخصّيت سياسی زمان که بعنوان سخنگ

و یا در حصار محدودّیت ها و سوداهای سياسی دیگر، نتوانست » وجاهت مّلی«ایران گردید، در اسارت  

ناميد، تحّقق بخشد و لذا  می» حکومت قانون«و » ترّقی و توسعه«، »رفاه  مّلی«، »آزادی«آنچه را که او 

وشيد تا در یک شرایط هيجانی، جامعهء ایران را از بحرانی به بحرانی دیگر و از عصبّيتی به عصبّيتی دیگر ک

 Société(» جامعهء توده وار« یکی از مشخّصه های رهبران پوپوليست در - چنانکه گفته ایم-پرتاب کند، و این

de Masse (باشد می.  

های فرهنگی و بی  معه رشد می کنند، در بستر بيسوادی   رهبران پوپوليست، در توسعه نيافتگِی جا

 اجتماعی مردم، قوام می یابند و با ترکيبی از شعار و هيجان و عصبّيت و عوام زدگی -نوائی های سياسی

» پيشوا«خاستگاه و پایگاه ُسنـّتی . ظاهر می شوند» پدر مّلت« یا »پيشوا«طلبی، بصورت  و عظمت

نيز با وی، همدل و ) مانند آیت اهللا کاشانی(ش، رهبران قدرتمند مذهبی باعث می شود تا در اوج جنب

همراه گردند، هم از این روست که عموم جنبش های پوپوليستی در کشورهای خاورميانه و آمریکای التين، 

  .دارای مؤّلفهء قدرتمند  مذهبی می باشند

 اجتماعی، -مشکالت مشّخص سياسینمی تواند به » پيشوا«   بخاطر خصلت َعَصبی و آنارشيِک خود، 

کند تا ضعف ها و  ، کوشش می»دست بيگانگان«یا » توطئه«پاسخی مشخص دهد و لذا، با عمده کردن 

 ست، و هم، »آشوب زا«رهبر پوپوليست، هم، : به عبارت دیگر. ناتوانی های خویش را پنهان کند

تواند ادامهء حکومت خود را   که می او تنها در آشوب و آشفتگی و عصبّيت و بحران است.»آشوب زی«

 مصداق عينی چنين - متأسفانه -بررسی عملکردهای دو سال و نيمهء حکومت دکتر مصّدق . تضمين کند

 - ١٣٣٢ از مشروطيت تا سال -به جرأت می توان گفت که در ميان رهبران سياسی ایران . رهبری است

» تّوهم توطئه«، دچار اینهمهنند دکتر مصّدق، هيچ رهبر یا شخصّيت سياسی را نمی توان یافت که ما

  ! بوده باشد

  

  :١٣٣١نهم اسفند 

  ! نقطهء آغاز  برای پایان حکومت دکتر مصّدق؟



 و بازگشت مصّدق به حکومت، باِد قدرت مطلقه بر پرچم دولت مصّدق وزید و او ١٣٣١ تير ٣٠   با قيام 

تا تنور «کوشيد :  بود و لذا بقول محمد علی موّحدمحبوب ترین و قدرتمندترین شخصّيِت سياسِی زمان شده

مصّدق ابتداء نمایندگان مخالف ). ۵۶٢، ص ٢موّحد، ج (» داغ است، عرصه را بر فتنه انگيزان تنگ گرداَنـد

مجلس را مرعوب و منکوب ساخت و در فضائی از  ارعاب و توهين و تهدید نمایندگان مجلس با کسب 

له، به تحکيم قدرت و موقعّيت خود پرداخت و سپس، مبارزه با شاه و دربار را  سا١ ماهه و سپس ۶اختيارات 

مصّدق که ضمن بستن دفاتر شاهپورها و شاهدخت ها، مادر و . در صدر مبارزات سياسی خویش قرار داد

ا شاه و را نيز به خارج روانه کرده بود و معاونان خود در وزارت دفاع را از ارتباط مستقيم ب) اشرف(خواهر شاه 

دادن گزارش امور ارتش به او، منع نموده بود، اینک به توصيهء دکتر فاطمی به این نتيجه رسيده بود که 

، به نقل از ۶٨۴-۶٨٣، صص ٢موّحد، ج  (.»بایستی کاری کرد که شاه مجبور به مسافرت شود«

  ). ، مهندس حسيبی١٣٣١یادداشت اول اسفند 

  :     به گزارش هندرسون

، مصّدق بر اساس شرایط خود، موقتًا با شاه ) تير و برکناری  قوام السلطنه٣٠پس از (ن گذشته در تابستا«

برای . آشتی نمود و قرار شد که شاه از او پشتيبانی نماید و مصّدق نيز در اختيارات شاه دخالتی نکند

ن، وی اميدوار بود که مدتی، مصّدق این قول و قرار را به نفع خویش تلّقی و تعبير می کرد که بر اساس آ

کنترل کامل بر همهء نيروهای ارتش و از جمله نيروهای پليس و انتظامی را بدست آَوَرد تا سپس، تمام 

 ١٩ = ١٩۵٣ مارس ١٠از گزارش . (».اختيارات سياسی و استقالل اقتصادی شاه را از  وی سلب نماید

  ).١٣٣١اسفند 

وان تجّسم آرمان ها و آرزوهای مّلت ایران در مقابله با  تحقيرها و  بعن-دکتر مصّدق:      همانطور که گفته ایم

 – گوهر عّزت و استقالل ایران را در نگين ارادهء خود داشت، اّما -اجحافات درازمّدت استعمار انگليس 

 یا گوهر عّزت و استقالل» بار ِ  امانت« او در هياهوها و جنجال ها و عصبّيت های سياسی، این -متأسفانه 

، در نهانخانهء ضعف ها و سوداهای سياسی خویش، »گروگان«یا بسان یک » ِملک شخصی«را  چونان 

  .محبوس ساخته بود

 ١٠بتاریخ (     هندرسون که روحيه و روان دکتر مصّدق را بخوبی می شناخت، در یک پيش بينی دقيق 

 پس از دریافت آخرین پيشنهادات -َرَوند حرکت های آیندهء دکتر مصّدق را ) ١٣٣١ اسفند ١٩= ١٩۵٣مارس 

  : چنين توصيف می کند-مناسب آمریکا و انگليس 

زمانی همه اميدوار بودند که مصّدق می تواند مشکل نفت را حل و فصل کند و مصّدق نيز مخالفان خود را «

خرین با آ(آنان در راه او سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند، ولی اینک : با این حربه می کوبيد که

پيشنهادهای اخير انگليس . برای خوِد مصّدق روشن شده که راِه فرار ندارد) پيشنهادات آمریکا و انگليس

 . به سقوط مصّدق منجر خواهد شد- چه در صورِت رّد و چه در صورِت قبول -دربارهء غرامت 



دها مخالفت می کنند و ترین اعضاء جبههء مّلی که جزو نزدیکان دکتر مصّدق اند، با این پيشنها  پرحرارت

مطمئن ترین راه این است که او در چنين شرایطی، . مصّدق ناچار است که با آنان همدل و همراه باشد

ابتداء به دربار بپردازد و کانون تمرکز مخالفان خویش را برچيند و آنگاه شکست مذاکرات نفت را 

  .»اعالم کند

، این »، سلطنت کند نه حکومتين انگليس و سوئيسمانند سالطشاه باید «    مصّدق معتقد بود که 

 اجتماعی - با ساختار سياسی - اساسًا - مصّدق نسبتی داشت و نه فلسفهء سياسیاعتقاد، نه با 

 اجتماعی ایران شبيه به انگليس یا سوئيس بود تا -کدام ساختار سياسی! به راستی. ایران، پيوندی

ای شخصِ  دکتر مصّدق در مقابله با شاه و مجلس، کسب پادشاه آن باشد؟ از این گذشته، عملکرده

فرماندهی کّل قوا و سرانجام، انحالل مجلس شورای مّلی، به عملکردهای کداميک از نخست وزیران 

  انگليس و سوئيس شباهت داشت؟ 

 و شاه بخاطر نقش وی در برکناری احمد(     با توّجه به مخالفت های  پایدار دکتر مصّدق با رضا شاه، 

و با توّجه به مجموعهء عملکردهای مصّدق در طول سلطنت محمدرضا شاه، آیا ) انقراض سلسلهء قاجار

  مصّدق در سودای سياسی دیگری بود؟

 بارها مورد ستایش و »شاِه وطن پرست« و »پادشاه جوانبخت«    مصّدق که احمدشاه را بعنوان 

و استقرار مجّدد سلطنت قاجارها بود، در این باره، تمجيد قرار داده بود، چه بسا که در سودای بازگشت 

  :حسين مّکی می نویسد

 

، اکبر ١٣٣١اه  از اوایل مرداد م.دکتر مصّدق، می خواست شاه را برکنار کند و مطمئنًا چنين بود« 

 مالقات - وليعهد  احمد شاه -ميرزای صارم الدوله را فرستادند به اروپا تا با بّچه های محمد حسن ميرزا 

بّچه های محمد حسن ميرزا قبول : دکتر صّحت که طبيب مخصوص محمد حسن ميرزا بود، گفت. کند

  ).٣۴٨؛ متينی، ص ١٩١، ص ١مّکی، ج (» نکردند



آخرین پيشنهادات نفتی آمریکا و انگليس مورد توّجهء دکتر ) ١٩۵٣ فوریه ٢٠ (= ١٣٣١ماه      در اّول اسفند 

% ٨٠موضوع «): کارشناس ارشد و مشاور نفتی دکتر مصّدق(مصّدق قرار گرفته بود و بقول فؤاد روحانی 

! ران دور کند  مصّدق تصميم گرفت تا شاه را برای مدتی از ای- ناگهان –اّما » خاتمه یافته تصّور می شد

با توّجه به موافقت ضمنی یا ُکّلی مصّدق با آخرین پيشنهادات نفتی، آیا او می خواست که در پرتو جشن 

در جامعه، بر مخالفان سياسی خود فائق آید و با طرد محمد رضا » پيـروزی«ها و هيجاناِت ناشی از این 

 به قبضه کردن فرماندهی ارتش و نيروهای بسازد؟ با توّجه» احمد شاه قاجار«شاه از کشور، از وی یک 

 مقّدمات ،»کودتای سفيد«انتظامی توسط مصّدق، آیا مصّدق، در غيبت شاه، می خواست که با نوعی 

  تغيير رژیم پهلوی را فراهم نماید؟

 ١٩ = ١٩۵٣ مارس ١٠بتاریخ (هندرسون در گزارش خود .    پاسخ قطعی به این سئواالت، دشوار است

  :  می نویسد)١٣٣١اسفند 

مصّدق که انگليسی ها را بيرون رانده، مجلس شورای مّلی را فلج کرده و مجلس سنا را نيز منحل نموده، «

همهء سياستمداران معروف را تارو و مار کرده و صاحب منصبان ارشد لشگری و کشوری را از کار برکنار 

شاید بعد از .  به سراغ شاه رفته استنموده و چندین عضو خاندان سلطنتی را به تبعيد فرستاده، اینک

مصّدق، مردی است که مقهور ... شاه، نوبت مجلس باشد که بخواهد خود را از شّرِ  آن نيز برهاند 

احساسات و پيشداوری ها و بدگمانی های خویش است و مانند بسياری از اعضاء خاندان قاجار، کينه ای 

می نگرد ) رضا شاه(» فرزند آن شّياد و ستمکار «او شاه را به چشم. پنهانی نسبت به شاه دارد

  .  »...که همواره در تضعيف قدرت و اعتبار او می کوشد 

های درونی  تمایالت پنهان مصّدق یا انگيزه) ٣٢ مرداد ٢۵خصوصًا در (     چنانکه خواهيم دید، حوادث بعدی 

  .را آشکار ساخت) خصوصًا دکتر حسين فاطمی(یاران نزدیک او 

، مصّدق اعالم کرد که »مداخله و تحریک مخالفان«ر چنان شرایطی، با متهم کردن شاه و درباریان به     د

که در برابر تحریکات شاه و دربار از اجرای وظایف خود  به مردم خواهد گفت بزودی استعفاء خواهد داد و

عالء در روز . را از این کار بازداردخواست تا پادرميانی کند و مصّدق ) وزیر دربار(شاه از عالء . بازمانده است

که شاه « :  به نزد مصّدق رفت و در برابر اعتراضات مصّدق دربارهء تحریکات شاه، گفت١٣٣١دوم اسفند ماه 

این سخِن عالء با آنچه که در . ... »همواره با نظر مخالفان مصّدق برای برکنار ساختن او مخالفت کرده است

  . م، کامًال درست و صادقانه بودگزارش های هندرسون دیده ای

   در هر حال، با کوشش کميتهء هفت نفرهء مجلس در مالقات های  متعّدد با شاه و مصّدق از جمله، قرار 

  :شد

  . شاه، افسران ارتش را آگاه سازد که از این پس، دستور از نخست وزیر خواهند گرفت: اّوًال



   راه ندهد و از مالقات با آنان خودداری کند،   شاه باید دشمنان مصّدق را به دربار: ثانيًا

شاه به نمایندگان گفته بود که  ... شاه از تقسيم اراضی سلطنتی در ميان رعایا دست بردارد: ثالثًا

شرط اّول و دّوم را به کار خواهد بست، اّما فکر می کند که تقسيم اراضی بين رعایا به لحاظ آیندهء کشور، 

  )۶٩٠-۶٨٩، صص ٢مّوحد، ج . ( که در این باره با دکتر مصّدق مذاکره کندضرورت دارد و حاضرست

مّکی .      این توافق، موجب نارضایتی آیت اهللا کاشانی، حسين مّکی و بسياری از سياستمداران دیگر شد

می دانست، توافق شاه با مصّدق را باعث زیاده خواهی و تقویت » شاه را مثل موم در دست مصّدق«که 

  .کرد هء قدرت طلبی مصّدق و زمينه ای برای سرنگونی سلطنت شاه ارزیابی میروحي

 که شاه از سلب حقوق قانونی خود توسط مصّدق و  بی حرمتی -     در شرایط روحی بسيار دشوار 

فضای کاخ  «- ثریا اسفندیاری -افسران نسبت به خویش، افسرده و پریشان است و بقول همسرش 

رقابل تحّمل شده بود و شاه، نيمه شبان مرا از خواب بيدار می کرد تا محض احتياط، اختصاصی برای ما غي

رویم و  شب ها در حاليکه اسلحه ای زیر بالِش خود گذاشته ایم به رختخواب می. اتاق مان را عوض کنيم

ردن فشارد و محمدرضا از خو هر بار که بر سِر ميز غذا می نشينيم، یک دست مان قبضهء اسلحه را می

در ) ٢٢(» ....غذایی که در برابرش می گذارند پرهيز می کند، چون ممکن است بخواهند مسمومش کنند

، مصّدق در مالقاتی با شاه، پيشنهاد می کند )با توّجه به وجود پيشنهادات مربوط به نفت(چنين شرایطی 

شاه از پيشنهاد مصّدق . م گيردشاید بهتر باشد اعليحضرت مدتی در خارج از کشور بمانند تا اوضاع آرا«که 

 اسفند ماه ٩همين شنبه : کی می تواند از کشور خارج شود؟ مصّدق گفته بود: استقبال نمود و پرسيد

١٣٣١.  

  :می نویسد) ١٣٣١ اسفند ۶ (١٩۵٣ فوریه ٢۵   هندرسون در گزارش خود به تاریخ 

 فوریه ٢٨ن خراب است که نمی تواند تا گفته است که اعصابش چنا) وزیر دربار(امروز صبح، شاه به عالء «

 اسفند با اتوموبيل روانهء بغداد شود و از آنجا به اروپا عزیمت ٧در تهران بماند و می خواهد، صبِح )  اسفند٩(

مصّدق نيز گفته که بهتر است شاه همين فردا روانه شود، اّما به اصرار عالء، قانع شده که حرکت . نماید

  .»أخير افتدشاه تا روز شنبه به ت

السلطنه و دیگران از خروج      با آگاهی آیت اهللا کاشانی، آیت اهللا بهبهانی، دکتر بقائی، حسين مّکی، قوام

شاه و مخالفت آنان با سفِر وی، در فضائی از بيم و توطئه و بی اعتمادی و تشویش، جمع کثيری از مردم 

به گزارش خبرنگار روزنامهء . مسافرت شاه شوندتهران در برابر کاخ سلطنتی ازدحام می کنند تا مانع 

  :کيهان



به منزل آیت اهللا بهبهانی رفتند و از ایشان خواستند ) مردم. (تا نزدیکی ظهر، ُکلّيهء دّکاکين تعطيل شدند«

عده ای در بازار ... عده ای با صدای بلند گریه می کردند ... به دربار بروند و مانع حرکت شاهنشاه شوند 

در نزدیک کاخ مرمر، زنان، تظاهرات می کردند و خطاب به ... مملکت از دست رفت ! بجنبيد: ی زدندفریاد م

، ص ٢موّحد، ج (» ...غيرت کجاست؟ حمّيت کجاست؟ مملکت از دست رفت : گفتند سربازان و مردم می

۶٩٣.(  

ت مشتی ارازل و تظاهرا«     در حاليکه نشريات و روزنامه های حزب توده تظاهرات نهـم اسفند را 

  : ناميدند، خبرنگار روزنامهء شاهد گزارش داد»زنان بدکاره«و  » اوباش

 گذشته بود، ناگهان صدای فریاد جمعّيتی که به دستور کاشانی و بهبهانی در بيرون کاخ ١۴ساعت از ...  «

انی در شد و پسر کاشانی و چند روح گردآمده بودند و شماری کفن پوش هم در ميان آنان دیده می

به جز جمعّيت بازاری، افراد وابسته به حزب . پيشاپيش آنان بودند، در داخل کاخ سلطنتی به گوش رسيد

 پيشاپيش آنان بود، و گروهی از افسران بازنشسته و تيمساران - رهبر حزب -زحمتکشان که خوِد بقائی 

 درجه داران و نيز گروه ورزشکاران  چون اميراحمدی و شاه بختی و َگرزن و گيالنشاه و جمعی از-بلندپایه 

 در جلوی کاخ سلطنتی گرد آمده، فریاد آنان به – مدیر باشگاه –باشگاه تاج، همراه سرگرد خسروانی 

در . در بيرون کاخ، یک گروه چند صد نفری از بانوان نيز دیده می شدند. طرفداری از شاه در فضا طنين افکند

ء اعتضادی در اتوموبيل روباز، ایستاده و با ميکروُفنی در دست، پيام پيشاپيش آنان خانمی جوان بنام ملکه

ابراهيم . (»شاه نباید کشور را ترک کند«: می فرستاد و به طرفداری شاه شعار می داد و فریاد می زد

  ).٣٣۶متينی، ص :  به نقل از٢۴٧صفائی، ص 

کاخ رفته بود، با تظاهرات خشمگينانهء     در این هنگام، مصّدق که برای مشایعت و خداحافظی با شاه به 

مردم، دچار ترس و تشویش گردید و لذا توسط رانندهء شاه از یکی از درهای فرعی کاخ، به بيرون هدایت 

  .شد

  :١٣٣١ شِب نهم اسفند ٧ تا ۵     به گزارش هندرسون از ساعات 

... رات و پشتيبانی از شاه پرداختند هزاران نفر از مردم در خيابان کاخ، راه را بر مصّدق بسته و به تظاه«

تظاهرکنندگان با . بهنگام مراجعت مصّدق، جيپ های پر از سربازان به سوی خانهء مصّدق در حرکت بودند

مصّدق با  پيژامه به بالکن خانه رفت تا . جيپ به در ِِ خانهء مصّدق کوبيدند و بر محافظين خانه غلبه یافتند

برای مقابله با تحریکات ُعّمال  هو و جنجاِل آنان روبرو گردید، بناچار مصّدق جماعت را آرام کند، ولی  با

، توسط عالء از نيروهای گارِد شاهنشاهی کمک خواست و سرانجام، با همان پيژامه از دیواِر انگليسی

بعد  ۵در ساعت . پشِت خانه، باال رفته و همراه با فاطمی با اتوموبيل به سوی مقصدی نامعلوم حرکت کرد

. از ظهر، هنوز هزاران نفر در اطراف خانهء مصّدق و شاه جمع بودند و تظاهرات به نفع شاه، ادامه داشت

  .»شاه از بالکن کاخ، با مردم سخن گفت و انصراف خود را از مسافرت اعالم کرد



 

  ١٣٣١ اسفند ٩روبروی کاخ مرمر، تهران، 

      بدنبال این تظاهرات، در عصر روز نهم اسفند، اعالميه ای دربارهء مسافرت شاه از طرف دربار صادر شد 

  :که در آن آمده بود

هء مردم محترم گردید این تصميم شاهانه، موجب نگرانی و بروز احساسات ميهن پرستانه از طرف قاطب... « 

و با اجتماع و تظاهرات شایستهء تقدیری، خواهان انصراف اعليحضرت همایون شاهنشاهی از مسافرت 

چون خاطر خطير شاهانه، پيوسته معطوف به رعایت افکار عاّمه می باشد، با سپاسگزاری و . شدند

، به نقل از ۶۵١فاتح، ص (» .دقدردانی از احساسات پاک مردم، فعًال از مسافرت انصراف حاصل فرمودن

  )٣٣۶متينی، ص 

    تظاهرات نهم اسفند بر عّزت و اعتبار دکتر مصّدق، ضربهء سنگينی وارد کرد و  بر اعتماِد  به نفسِ  شاه و 

  . افزود،»حّس شاهدوستی مردم«اطمينان او از 

توطئه ای برای  «و» ئلهغا«    در چنان شرایطی است که دکتر مصّدق ضمن اینکه تظاهرات مردم را یک 

ها، آخرین پيشنهادات مناسب آمریکا و انگليس را در    و عصبانّيت هاعصبّيت ناميد، در زنجيرهء »قتل او

  ...همهء تالش ها و اميدها و آرزوهای مّلی بر باد رفت : و بدین ترتيب...  رد کرد ١٣٣١ اسفند ٢٩

  

  :زیر نویس ها

  ١١١-٨۵متينی، صص : دکتر مصّدق در این دوران نگاه کنيد به برای نمونه هائی از مخالفت های -٢١
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  یک تصحيح



  :در بخش ششم، جملهء درست چنين است

ایران، کشوری بيمار، و مصّدق، یکی از بيمارترین رهبران آن «): سفير آمریکا در ایران(بقول هندرسون 

 ).2462ه وزارت امورخارجه، به شمارهء  ب١٩۵٢ ژانویهء ۴تلگراف (» است

  

  :بخش دهم

 . مهمترين تأثير تظاهرات نهم اسفند، قطع کامل رابطهء دکتر مصدق با شاه بود* 

 ميليون دالر ٢٣ هزار دالر به ۵٠٠با آغاز حکومت مصدق، کمکهای مالی آمريکا به ايران از * 

 . افزايش يافت

ی که شما می رويد به جهنم است، ولی ما تا جهنم اين راه! آقای دکتر مصدق«: خليل ملکی* 

   . »هم به دنبال شما خواهيم آمد

   

 و - »تحّقق ممکنات« بعنوان رّد -، رّد آخرین پيشنهادات مناسب آمریکا و انگليس ٣١تظاهرات نهم اسفند 

 رشد نارضایتی بحران مالی، وجود توّرم، بيکاری و: قطع کمک های مالی آمریکا به دولت مصّدق و در نتيجه

های عمومی، نه تنها به موقعّيت و اعتبار دکتر مصّدق آسيب رساند، بلکه باعث سرخوردگی های مردم و 

اینک دکتر مصّدق و : صف بندی های علنی نيروها و شخصّيت های مهم سياسی عليه مصّدق گردید

در ...)  رضوی و حسين فاطمی، علی شایگان، سنجابی، مهندس زیرک زاده، مهندس احمد(یارانش 

السلطنه، سرلشگر زاهدی و  یکطرف، و آیت اهللا کاشانی، دکتر بقائی، حسين مّکی، حائری زاده، قوام

 کردن یکدیگر آغاز کرده »مات«دیگران در طرف دیگر، آخرین حرکت ها را در شطرنج سياست ایران برای 

گذشت زمان، مصدق را بی اعتبار  «:بودند، و شاه که ضمن مخالفت با کودتا به هندرسون گفته بود که

»  در آيندهء نه چندان دور عملی خواهد شداز راه قانونیو برکنار کردن مصدق ...... خواهد ساخت 

اینک با اطمينان به احساسات شاهدوستی مردم، اعتماِد به ) ١٣٣٢ ارديبهشت ٢۴ = ١٩۵٣ مه ١۴گزارش (

   .نفس خود را باز می یافت

  

دات آمریکا و انگليس توسط مصّدق، مهمترین تکيه گاه مالی و سياسی دکتر مصّدق در با رّد آخرین پيشنها

نيز فروریخت و اگر بدانيم که از آغاز حکومت مصّدق، کمک های ) یعنی دولت آمریکا(سطح بين المللی 



ل حکومت دو  ميليون دالر افزايش يافت، باید پذیرفت که در طو٢٣ هزار دالر به ۵٠٠مالی آمریکا به ایران از 

سال و نيمِه دکتر مصّدق، اگر کمک های مالی آمریکا نمی بود چه بسا که دولت مصّدق در برابر 

 با رّد ١٣٣٢در اوايل خرداد : بنابراین.  سقوط کرده بود٣٢ مرداد ٢٨های مردم، مّدت ها پيش از  نارضایتی

م در جبههء داخلی و هم در جبههء آخرین تقاضای کمک مالی فوری دکتر مصّدق توسط آیزنهاور، مصّدق، ه

  . خارجی، تنها و منزوی ماند

 در اول - رئيس شهربانی دکتر مصّدق و هوادار پرشورِ  وی -ربودن و قتل ناخواستهء سرتيپ افشارطوس  

 به خشونت و عصبّيت آغشته - بار دیگر- ضمن اینکه فضای سياسی و پارلمانی ایران را -١٣٣٢اردیبهشت 

  )١(س و تشویش بسياری از افسران و ارتشيان گردید ساخت، باعث تر

های تازه، در  کرده بودند، در زنجيرهء عصبّيت اینک کسانی که در قتل هژیر و رزم آرا، شادمانی و پایکوبی 

  .برابر یکدیگر صف آرائی می کردند

بود، اّما باید  در حمایت از شاه و شاهدوستی شکل گرفته - اساسًا -هر چند که ساختار ُسّنتی ارتش  

نيروهای ) ١٣٣١ تير ٣٠بعد از (دانست که با قبضه کردن وزارت جنگ و فرماندهی وزارت دفاع توسط مصّدق 

  : به سه بخش تقسيم شده بودند٣٢ مرداد ٢٨ در آستانهء  - خصوصًا سران و فرماندهان ارتش  -ارتشی 

   بی طرف ها  -٣ طرفداران مصّدق  -٢ طرفداران شاه -١

برای اولين بار در تاریخ ایران و به رغم موانع متعّدد، یک «:  تأکيد کرده که- بدرستی-ین عظيمی فخرالد

دولت غيرنظامی موفق شده بود چنان کنترلی بر ارتش ِاعمال نماید که نه تنها زاهدی بلکه شاه نيز نمی 

  ).١٠۶مصّدق، کودتا، ص (» توانست بر حمایت آشکار ارتش تکيه کند

 بود بطوریکه در گسترش سازمان نظامی حزب توده بهترین زمينه برای رشد و - البته -ی چنين شرایط 

.  عضو رسمی و صدها افسرِ  هوادار داشت۶٠٠، شاخهء نظامی حزب توده حدود ٣٢ مرداد ٢٨آستانهء 

  :در نقد خاطرات کيانوری در اين باره می نويسد) عضو کميتهء مرکزی حزب توده(بابک امير خسروی 

تقسيم بندی افسران حزب توده به رسته هائی چون هوائی، توپخانه، سوار، پياده، ژاندارمری، شهربانی، « 

 حتی گارد جاويدان –بيانگر آنست که حزب توده در همهء ارکان و زوايای ارتش ... دانشجوی افسری و 

سی در جهان، هرگز با اطمينان می توان گفت که در تاريخ جنبش های سيا...  رخنه کرده بود –شاهی 

هيچ حزب و سازمان سياسی سراغ نداريم که توانسته باشد آن همه افسر را در يک حزب غير قانونی با 

  )٢(» ايدئولوژی کمونيستی گرد آورده باشد

 و دربار بود بطوریکه به قطع کامل رابطهء دکتر مصّدق با شاهمهم ترین تأثير تظاهرات نهم اسفند،  

  :تصریح دکتر مصّدق



مذاکره ) کفيل وزارت دربار(از ُنه اسفند به بعد، به دربار نرفتم و چند مرتبه هم که آقای ابوالقاسم امينی « 

که بين خانهء ) پسرم(نمود تا شرفياب شوم یا اعليحضرت همایون شاهنشاهی به خانهء دکتر غالمحسين 

  ).٢۶٧اطرات، ص خ(» من و کاخ اختصاصی واقع شده بود، تشریف بياورند، موافقت ننمودم

 نيز به عذر کسالت، خودداری کرد ١٣٣٢مصّدق، حّتی بر خالف سّنت همه ساله، از حضور در سالم نوروزی  

  ).٧٢١-٧١٩، ص ٢مّوحد، ج (

 اسفند و جرأت و جسارت مخالفان ٩چنانکه گزارشات هندرسون نشان می دهند، با توّجه به تظاهرات 

 بسياری از سياستمداران نيز اميدوار  از طریق پارلمان بود،هنوز شاه بدنبال برکناری مصّدقشاه، 

 در راه ارزش های مبارزهء پارلمانی سخن آنهمـه که در طول حيات سياسی خویش، -بودند که دکتر مصّدق 

 ، گردن نهد و از طریق پارلمانی که زیر نظر دولت او تشکيل به قواعد بازی دموکراسیگفته بود، اینک 

 ناميده بود، با کسب رأی »نمایندگان حقيقی مردم«نمایندگان آن را % ٨٠ مصّدق، شده بود و خوِد

  -اعتماد یا عدم اعتماد، به آشفتگی ها و بحران های موجود خاتمه دهد، اّما اختالف تازهء مصدق با شاه 

 به بحران –) ناظر بر فرماندهی کّل قوا و اعالن جنگ و عقد صلح(دربارهء تفسير موادی از قانون اساسی 

مصّدق می خواست تا بار دیگر به فرماندهان ارتش تفهيم کند که در . سياسی موجود، ُبعد تازه ای داد

  )٧٣٧-٧٣۵، صص ٢مّوحد، ج (انجام وظایف خود، باید نه به شاه، بلکه باید به دولت او گوش کنند 

  

  : تأکيد می کنــد )١٣٣٢ اسفند ٢٣= ١٩۵٣ مارس ١۴گزارش (هندرسون از قول شـاه  

روز به روز روشن تر می شود که دکتر مصّدق توانِ  رهـائی از ورطه ای که کشور را به آن کشانيده ... « 

 در گذشته از دیکتاتوری کرده بود، اینک ناگزیر است که به روش مصّدق با همهء انتقادهائی که. است نـدارد

  » دیکتاتورمآبانه متّوسل شود

در همين زمان دولت آمریکا بهترین دوست ایران و کشور آمریکا، مهد آزادی و قبله : همانطور که گفته ایم 

از دکتر مصّدق و (سی ایران اکثر رهبران سيا: گاه دموکراسی برای ملّيون ایران بشمار می رفت و از این رو



با سفارت آمریکا رابطه ای نزدیک داشتند و گاه ...) دکتر فاطمی تا دکتر بقائی و عالء و زاهدی و مّکی و 

  .حّتی مذاکرات خصوصی خویش را با سفير آمریکا در ميان می گذاشتند

 و حامی کشورهائی بود که ، پشتيبان١٩۵٠ تا سال - بعنوان یک کشور جوان و آزادیخواه–در واقع آمریکا 

 ایران و ١٩١٩برای رهائی خود از چنگ استعمار انگليس مبارزه می کردند، بهمين جهت در جریان قرارداد 

آمریکا عليه دولت انگليس، در کنار آزادیخواهان و ملّيون ایران قرار ) معروف به قرارداد وثوق الدوله(انگليس 

ط احمدشاه قاجار تأئيد و امضاء شد و شخِص شاه از مزایا و مقّرری با آنکه این قرارداد ننگين توس. گرفت

های ماهانهء دولت انگليس برخوردار گردید، اّما دکتر مصّدق بخاطر عالقهء خود به خاندان قاجار، ضمن 

سلطان :  معتقد بود که-» شاه ایران پرست«و » آن پادشاه جوانبخت« بعنوان –ستایش از احمدشاه 

 موجبات خلع او را از سلطنت فراهم می سازد، با اینحال ١٩١٩می دانست مخالفت با قرارداد احمد با آنکه 

، ١کی استوان، ج (» تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت و موجبات خلع خود از سلطنت را فراهم آورد«

  ).٣) (٣٠ص 

ران و انگليس، عموم سياستمداران با چنان گذشته ای از روابط آمریکا و ایران، در طول اختالفات نفتی بين ای 

بقول دکتر )    وزیر امور خارجهء آمریکا  (دولت آمریکا در کنار خواست های مردم ایران بودند و مک گی 

 ساعت مذاکره با مصّدق، کوشيد تا نسبت به استيفای حقوق ٨٠ در »مانند یک برادر صميمی«: مصّدق

 که عموم کارشناسان نفتی و –پيشنهادات آمریکا و انگليس حّقهء ایران اقدام کند، اّما با رّد آخرین 

  :دانستند، دولت آمریکا به این نتيجه رسيد» معقول، مناسب، ممکن و منصفانه«سياسی، آنرا 

هندرسون، گزارش (» تا زمانی که مصّدق در قدرت است، هيچ اميدی برای حّل مسئلهء نفت وجود ندارد«

    ).١٣٣١ اسفند ٢١ = ١٩۵٣ مارس ١٠

در چنان موقعيتی، دکتر مصّدق در ورطهء شرایط دشوار اقتصادی، سياسی و رشد نارضايتی های عمومی و 

خصوصًا با حضور روزافزون حزب توده، جامعه را از بحرانی به بحرانی دیگر پرتاب نمود، در حاليکه دولت های 

  . تدارک می دیدندآمریکا و انگليس در یک وحدت نظر مشترک، طرح برکناری دولت مصّدق را

   : بياد آورد- بار دیگر -اینک باید سخن درخشان پوپر را  

باشد و   وظيفهء یک سياستمدار صدیق، خوشبخت کردن جامعه یا تقليل بدبختی هایش می«

 وظایف باز می ماَند، با صداقت و شهامت اخالقی باید از   در آنجا که سياستمدار از تحّقق این

   ».سوق دادن جامعه به آشوب و انقالب جلوگيری گرددکار کناره گيرد تا از 

 را در پيش گرفته بود، شاه »همه چيز یا هيچ چيز«در شرایطی که مصّدق، سياست : چنانکه گفتيم 

با توجه به حّساسّيت انگليسی ها و بن بست «: به مصّدق پيغام داد که) وزیر دربار(توسط حسين عالء 



مانند الهيار صالح یا حسين (صالح بداند ) مصّدق( او  ه گيرد و هر کس را کهمذاکرات، بهتر است از کار کنار

به نخست وزیری انتخاب کند تا مذاکرات نفت از حالت بن بست، خارج گردد و جامعهء ایران نيز از ) مّکی

  :اّما مصّدق، ضمن رّد این پيشنهاد، جواب داد» ...حالت التهاب و آشفتگی بيرون آید و 

، ص ... ميرفطروس، برخی منظره ها  (»! خواهيد برای من، نخست وزیر هم تعيين کنيد؟حاال می «-

١۴٩(  

 یازده ماه قبل از وقایع – اندیشمندترین، صدیق ترین و شریف ترین یارِ  وفادار دکتر مصّدق -خليل ملکی    

  :، با تحليل و پيش بينی شگفتی از تحوالت آینده، یادآور شده بود٣٢ مرداد ٢٨-٢۵

رهبری زمانی واقع بين است که اّوًال تابع احساسات نباشد، نيـروهای فّعال و ذخيرهء خود را بتواند خوب « 

حساب و برآورد کند و نيروهای رقيب یا دشمن را نيز آنطوری که هست، حساب کند و هيچ اقدام بی موردی 

  .که نتيجه اش حتمًا شکست است، به عمل نياورد

 بين باید تقاضاها و خواسته های خود را نيز نه مطابق آخرین و باالترین آمال و آرزوها، بلکه رهبریِ  واقع: ثانيًا

رهبریِ  واقع بين در هدف و ایدئولوژی ... متناسب با نيروی خویش و نيروی دشمن در دستور روز قرار دهد 

ز هدف های اعالم برای رسيدن به قسمتی ا» سازشکاری«نباید سازشکار باشد، اّما در سياسِت روز، 

.  ضروری است»یا همه چيز یا هيچ چيز«بدور انداختن شعارِ  ... شده نه تنها مجاز، بلکه ضروری است 

به اميد ایده آل مطلقِ  ... دنيای مـا، دنيای نسبی است، باید در مراحل چند به هدف نزدیک شویم ) زيـرا(

م ارزش اخالقی داشته باشد، ارزش سياسی  همه چيز را از دست دادن اگر ه،»همه چيز یا هيچ چيز«

   )۴. (»و اجتماعی ندارد

  :دکتر مصّدق در برابر این انتقاد، به خليل ملکی پاسخ داد 

اگر وضعّيت به گونه ای است که ملکـی بيان می کنـد، او هم اکنون آماده است از جای خود برخيزد و از « 

  ...» لکی و یاران او بسپاردسمِت خویش کنار َرَود و ُسّکان دولت را بدست م

 تعارفی پيشنهاد از طرف شاه، روشن است که سخن مصّدق به خليل ملکی  با توّجه به ارائهء همين 

 مرداد ٢٨-٢۵حدود یک ماه پيش از وقایع  – ١٣٣٢ تير ماه ٣١بيش نبود و به همين جهت، ملکی در روز 

  :ه به مصّدق گفت در جلسه ای در خانهء مصّدق، با شهامت و صميمان-١٣٣٢

این راهی که شما می روید به جّهنم است، ولی ما تا جّهنم هم بدنبال شما ! آقای مصّدق «-

  )۵(.»!خواهيم آمد

                            



  : زيرنويس ها 

، تمایل به قتل افشارطوس وجود )رئيس شعبهء اطالعاتی انگليس در تهران( بنا به گفتهء داربی شر -١

نداشت، اّما، دشنام ها و عبارات توهين آميز سرتيپ افشارطوس بــه شاه، یکی از افسران را مجبور کرد تا 

  )٣٢۴ و ١٠٣ن عظيمی، مصّدق و کودتا، صص فخرالدی. (به وی شليک کند

برای بحث . ١٢۵ – ١٢۴؛ مازيار بهروز، صص ٧٢١ – ٧٠٧بابک امير خسروی، صص :  نگاه کنيد به– ٢

محمد حسين خسروپناه، تاريخچهء ظهور و : ارزشمندی در بارهء سازمان افسران حزب توده، نگاه کنيد به

  . ٧٢ – ٢۵، صص ٣٣نگاه نـو، شمارهء : تودهء ايران، درسقوط سازمان افسران حزب 

: االسالمی  و موضع احمدشاه، نگاه کنيد به کتاب ارزشمند محمد جواد شيخ١٩١٩ دربارهء قرارداد - ٣

؛ متينی، ...  و ٢٢٧-٢١٩ و ٢١۴-٢٠٧، ٣١-٣٠، ٢٨-٢٣ جلد، خصوصًا صفحات ٢سيمای احمدشاه قاجار، 

  . ۴٢٢-۴٠٨، صص ٢پيوست شمارهء 

خليل ملکی، نهضت ملی ايران و : ، چاپ شده در١٣٣١، شهریور ٧ ماهنامهء علم و زندگی، شمارهء - ۴

  .١۵٢ – ١۵٠به کوشش عبداهللا برهان، صص ) مجموعهء مقاالت(عدالت اجتماعی 

   .١٠۴ خاطرات سياسی خليل ملکی، با مقدمهء محمد علی کاتوزيان، ص – ۵

  

  :بخش یازدهم

  تنهاخليل ملكي انديشمند

   

، توسط دّالکـان حـزب      »حّمام فينِ  سياست ایران    «خليل ملکی بزرگترین متفّکری است که در        * 

  .توده، رگ زده شد



کشيد و نه کوشـيد تـا       » به ُرخ «ه خود را    خليل ملکی با نجابت و فضيلتی استثنائی، هيچگاه، ن        * 

  .نائل آید» وجاهت مّلی«به 

  !از مصّدق ُبت نسازیـد: خليل ملکی* 

   

 سخن خليـل ملکـی و پـيش بينـی داهيانـهء وی دربـارهء جهّنمـی کـه پـيش روی دکتـر مـصّدق بـود، تأّمـل                      

 تحـوالت سياسـی سـال    بيشتری را نسبت به شخصّيت و عقاید وی طلب می کند، خصوصًا اینکـه بـا همـهء                

های اخير و فروپاشی دیوارهای تعـّصب و تنـگ نظـری، هنـوز نيـز کـسانی هـستند کـه در پنـاه نـام مـصّدق،                             

می دانند و با ذهـن و زبانِ  حـزب توده، هنوز نيز در فضای سال های                » گناه کبيره «استقالل اندیشه و نظر را      

  . ما نيز هستامـروزلکی، مسئلهء خليل مدیروز مسئلهء : بنابراین!  َنفـَس می کشند٣٠

و تأسيس حزب زحمتکشان با همکاری دکتر مظفر ) ١٣٢۶( خليل ملکی پس از انشعاب از حزب توده   

ترین یاِر وفادار  ترین و صدیق بساِن شریف ترین، آگاه) ١٣٣١(» نيروی سوم«و سپس تشکيل ) ١٣٣٠(بقائی 

ر واقع اّولين مقاالت اصلی دربارهء مّلی شدن صنعت نفت د. مصّدق تا آخرین لحظات در کنار وی باقی ماند

 با نجابت و فضيلتی استثنائی، -منتشر شده بود، اّما او » شاهد«ایران به قلم خليل ملکی در روزنامهء 

  .نائل آید» وجاهت مّلی«کشيد و نه کوشيد تا به » به ُرخ«هيچگاه، نه خود را 

با ده ها روزنامه و نشریه، (در هجوم زّرادخانهء عظيم تبليغاتی حزب  انشعاب از حزب توده، باعث گردید تا   

اندیشه های خليل ملکی برای نسل های گذشته و حال، ناشناخته ...) رادیو پيک ایران، رادیو مسکو و 

  :بماند و بقول ملکی

بر من تحميل کرده اند، ] یعنی توده ای ها[زجر و شکنجــهء روحی که همرزمان سابق من « 

به من داده اند و یا می توانند ) در زندان(يلی ُکشنده تر از شکنجـه های جسمانی ست که خ

 عادت کرده ام که از بروتوس ها - همواره –من شخصًا «... » )۵٠٩-۵٠٨نامه ها، ص (» بدهند

  )Brutus * (از پشت خنجر بخورم «) ١٢۶ص.(  

رفقای حزبی : ود که به روایت دکتر مهرداد بهاراین کينه و نفرت رفقای حزب توده نسبت به ملکی چنان ب 

در تجربهء این رنج ها و شکنج ها ) ۶٩ص . ( را در زندان فلک االفالک کشيده بودندنقشـهء قتل ملکیاش 

  : بود که خليل ملکی زیر لب زمزمه می کرد

   بد ز بس که مردمِک دیده، دیده مردمِ  «-

  »کنون به مردمِک دیــده سوءظن دارم



توسط » حّمام فين سياست ایران«أت می توان گفت که خليل ملکی بزرگترین متفّکری است که در به جر

اشاره ای کوتاه به شخصّيت و اندیشه های خليل ملکی، هم ادای : بنابراین. دّالکان حزب توده رگ زده شد

 نسلی که با فاصله دینی است به این اندیشمنِد تنها، و هم فرصتی است برای یادآورِی برخی عقاید او به

  )١. (از رویدادهای تاریخی، اینک دوستدار شناخت منصفانهء تاریخ معاصر ایران است

* * *  

استقالل اندیشه، عقالنّيت، ایراندوستی، اعتدال، :  مهم ترین ویژگی های خليل ملکی عبارت بودند از   

شرافت اخالقی، و این ها، در واقع بينی، اصالح طلبی، ادب سياسی، فرهنِگ بحث وگفتگو، شجاعت و 

حزب « یا »رهبر« که توده ها قدرت اندیشيدن ندارند و -) Société de Masse( » جامعهء توده وار«

به جای آنان فکر می کند و عصبّيت و هيجان و عاطفه و احساسات، عقل و اندیشهء سالم را » پيشتاز

 بسيار -یکی می دانند) له و نيرنگحي (»سّياسی« با - عمومًا- را »سياست«مضروب می کند و 

 »کام« خویش نه به  هم از این روست که خليل ملکی در طول زندگی سياسی. خطرناک و ناخوشایند بود

  : زیرا که بقول همراه و همرزم اولّيهء او، نادر نادرپور»نان«رسيد و نه به 

  ما، نـان به نرخِ  خوِن جگر خوردیم«

  »نستيمزیــرا کــه نــرخِ  روز، ندا

 شخصّيت سياسی را می ٣ یا ٢من در تاریخ معاصر ایران فقط ): ٢( چنانکه در جای دیگری نيز گفته ام    

دکتر : محمد علی فروغی و بعد:  با هم داشتند، اّولفضل فرهنگی را با فضيلت اخالقی،شناسم که 

  ) ٣ (.»از مرگش بودپيروزی ملکـی پس «: غالمحسين صدیقی و خليل ملکی با این تفاوت که بقولی

 یک جریان فرهنگی بود که اعضاء -اساسًا   - جریانی که به هّمت خليل ملکی از حزب توده انشعاب کرد   

فریدون توّللی، رسول پرویزی، جالل آل احمد، محمد علی خنجی، : شناخته شدهء آن عبارت بودند از

در نادرپور، احمد آرام، که صادق هدایت نيز حسين ملک، ناصر وثوقی، هوشنگ ساعدلو، ابراهيم گلستان، نا

و » نيروی سوم« این جریان فرهنگی، ابتداء با انتشار هفته نامهء  در مباحثات آنان حضور داشت،  - گاه –

به تبليغ و ترویج ) به سردبيری ناصر وثوقی(» اندیشهء نو«: و بعد» علم و زندگی«سپس با نشر ماهنامهء 

 هر چند که در طول زمان، تنها خليل ملکی بود که در عرصهء فعاليت های دیدگاه های خویش پرداخت،

از نظر تئوریک، مهم ترین حزب و تنها مکتب » نيروی سوم«می توان گفت که .  تئوریک باقی ماند-سياسی

  .فکری مستقل چپ در برابر حزب تودهء وابسته به شوروی بود

 فرهنگسازی و مهندسی - مانند محمدعلی فروغی- در کنار کار سياسی، دغدغهء اساسی خليل ملکی  

 باید فرهنگساز و نظرّیه پرداز ناميد تا یک -ابتداء   –اجتماعی بود، هم از این روست که خليل ملکی را 



 ١۵او دارای حدود . خليل ملکی به سه زبان انگليسی، آلمانی و فرانسه تسّلط کامل داشت. سياستمدار

  : جمله می توان از ترجمه های زیر نام بردترجمه و تأليف بود که از آن

، فرهنگ )ایزاک دویچر(، انقالب ناتمام )سيدنی هوک(، قهرمان تاریخ )پَلخاُنف(  نقش شخصّيت در تاریخ     

  ).حوزه دو کاسترو(، کتاب سياه گرسنگی )توماس سوره( اجتماعی  اصطالحات

 - به قول خود-ملکی.  عقالنّيت سياسی او بود  از مهم ترین ویژگی های خليل ملکی، صراحت کالم و   

نامه ها، (» اعالم می کرد» ترک های آذربایجانی«مالحظات خود را بدون پرده پوشی و با صراحِت خاّصِ  «

  :  می گوید- با طنزی که گویا ناظر بر دکتر محمد مصّدق است-او دربارهء عقالنّيت سياسی). ٢٣٠ص 

نه راضی کردن همه و نه فریفته بودن نسبت به   - عقل سالم بشری من برای سياستمدار، همواره «  

  )٣٣۶نامه ها، ص . (»را مالک و معيار دانسته ام  -عوام 

سياستمدار یا «: است که در روایت از سقراط می گوید» کارل پوپر« این سخن ملکی، یادآوِر سخن   

ید به نادانی اش آگاه باشد زیرا مسئوليت منظور اینست که سياستمدار با. دولتمند باید ِخردمند باشد

به فروتنی رهنمون : این مسئولّيت باید او را به درِک قاصر بودن فهم وی و بنابراین. سنگينی بر عهده دارد

  .»شود

ها و مصلحت تقّيــه  بدور از -آن عقالنّيت سياسی و صراحت گفتار و رفتار، باعث می شد تا خليل ملکی 

ی های رایِج روشنفکران و رهبران سياسی آن دوران، خطر کند و از مسائلی سخن جوئی ها و عوامفریب

با چنان عقالنيت سياسی و دليری رفتار . »آب در خوابگــهء مورچگان ریخته بود«: بگوید که بقول نيما

   ... بود که او حّتی به مالقات شاه رفت و 

  :کنيم خليل ملکی را مرور می  برخی عقاید و عملکردهای سياسی

   

  دربارهء امپریاليسم آمریکا

   :١٩۶٣ دسامبر ٢٩در نامهء  

تصویب شده و از مقاله ای در شمارهء اّول ] جامعهء سوسياليست های ایران در اروپا[آنچه در کنگرهء ... «

به نظر » امپریاليسم آمریکا، دشمن شمارهء یک مّلت هاست«سوسياليسِم ماهانه انتخاب شده که 

در ایران با زور و فشار سعی » دشمن شمارهء یک مّلت ها«همين . تهی و خالی از معناستمن شعار پوچ، 

اگر جبههء . را جانشين رژیم شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار آُورد] دّوم[کرد که جبههء مّلی 

 و تغيير و نبود، آزادی های نسبی اخير ایران» دشمن شمارهء یک«موّفق نشد، تقصير آن ] دّوم[مّلی 



آنها . است» دشمن شمارهء یک«همه در تحت فشار ] اصالحات ارضی[تحوالت در امالک بزرگ 

تفرقه و . مدت ها از شاه مأیوس شدند، در به در می گشتند تا نيروی جانشينی پيدا کنند] امپریاليست ها[

انحصارات نفت ] از امپریاليسم[ور اگر منظ. تشّتت، مانع این بود که آلترناتيو پيدا شود و جانشينن رژیم گردد

  )١۶۴-١۶٣نامه ها، ص  (.راهش، فحش دادن نيستآن هم . و غير باشد، البته، موضوع دیگری است

   

  دربارهء روشنفکران و جالل آل احمد

] کرده[او هم عين این اشتباه را .  نوشته که پيش از چاپ، من آن را خواندم اخيرًا جالل آل احمد کتابی «   

باشد، عالوه بر آن، آل احمد تصّور کرده است که اگر روشنفکر خود را در » روشن«روشنفکر باید » فکِر«که 

. روشنفکر نيست] دیگر[خدمت فئودال یا بورژوازی و یا استعمار و خالصه در خدمت هيأت حاکمه قرار داد 

در خدمت   -کتوئل ها یعنی انتل  –باید توجه داشت که قشر روشنفکر طبقهء خاصی نيست، روشنفکران 

در تمام قرن نوزدهم، بخش بزرگی از روشنفکران و هنرمندان در خدمت بورژوازی بوده اند . طبقات مختلف اند

 - که متّرقی یا غير متّرقی باشد -موضوع روشنفکر بودن مربوط به چگونگی فکر او ... و هنوز هم هستند 

من به جالل توضيح دادم که ... می کند نه بازو روشنفکر کسی است که با نيروی فکر، کار . نيست 

آل [او . روشنفکران رویهمرفته حالت روان شناسی خاص و مشترک دارند اّما ایدئولوژی مشترک ندارند

  )٣٠٩-٣٠٨نامه ها، صص (» ... روشنفکر دچار مشکالت عجيبی شده بود ] تعریف[در توضيح ] احمد

يبی راه انداخته که گویا غرب، یکپارچه است و جنبهء طبقاتی  آل احمد یک سوءتفاهم عجغرب زدگی... « 

ندارد و هر چه در غرب می گذرد بيماری مربوط به سرمایه داری و امپریاليسم است و از هر آنچه غربی 

  )۴۵٠نامه ها، ص (» است باید احتراز داشت

   

  !از دکتر مصّدق، ُبت نسازید

یکی از رهبران جامعهء سوسياليست های (مير پيشداد  خطاب به دکتر ا١٣۴۶ اردیبهشت ١٨در نامهء 

  ):ایرانی در اروپا

دکتر مصّدق ُبتی ساخته می شود و اشتباهات اساسی انتقادی که دارم مربوط به این است که از « 

 بمناسبت ضعف ایدئولوژیک احزاب طرفدار جبههء مّلی بوده که - که گویا او را به احزاب نسبت می دهيد

. طرح کرد] آن را به تفصيل[البّته موضوع، مفّصل است و در این جا نمی توان .  نشده استمصّدق موّفق

  ]:است[اعالم عقيده و تذّکر بعضی از واقعيـّات ] این نامه[بطور خالصه و در حقيقت 



 و خود را مافوق جبههء مّلی و احزاب اعالم کرده بود دکتر مصّدق به احزاب عقيده نداشت و حّتی -١

موجب شد، که جبههء مّلی بکّلی تعطيل گردید، و پس ] دورهء هفدهم مجلس شورای مّلی[انتخابات موقع 

] هفدهم[در مجلس .  کردم- که دیگر نبود -» جبههء مّلی«را جانشين » نهضت مّلی«از آن، من اصطالح 

 مستمّر و دائمی من، با وجود تذّکرات. نيز دیگر فراکسيون جبههء مّلی نبود، بلکه فراکسيون نهضت مّلی بود

 اسفند توانستم او را متقاعد کنم، اّما ٩] حوادث[فقط بعد از . به حزب و حزب بزرگ عقيده نداشت] مصّدق[

  .متأسفانه به مناسبات دیگر، کار از کار گذشته بود

 صحيح است که حزب استالينی توده، کارشکنی می کرد، اّما صحيح تر، اصطالحی است که عاّمهء مردم -٢

این کارشکنی می کرد، و - یعنی ترکيب سياست انگليس و حزب توده -» تودهء نفتی«: آن را اختراع کردند

ضعف ایدئولوژیک ما نبود که موجب شکست شد، ضعف ایدئولوژیک دکتر مصّدق و تمام رهبران 

ردیدند و  نفتی سر درنياوردند و آلت دست انگليس ها گ- که از کارشکنی های حزب توده نهضت مّلی بود

  .اغلب تخطئه کردند  - که از کارشکنی های حزب توده پرده برمی داشتيم -ما را 

 این موضوعی .موجب شکست شد] مصّدق[عدم آگاهی رهبری . اجتناب پذیر بود] ٣٢[ مرداد ٢٨  -٣

در آن زمان هم، شرایط و عوامل شکست را برشمردیم و هم . نيست که پس از گذشت زمان گفته باشيم

) نيروی سّوم(اسناد و مدارک و شواهد، زیاد هست که حزب زحمتکشان . مل پيروزی را پيشنهاد کردیمعوا

و هم بيشتر بطور شفاهی به خوِد ] نيروی سّوم[عوامل پيروزی را برشمرده و پيشنهاد کرده، هم در روزنامه 

ت جهانی روز، موجب ضعف ایدئولوژیک او و عدم آشنایی او بر سياساّما . دکتر مصّدق اعالم کردیم

  ).۴١۵-۴١۴نامه ها، ص  (.شکست گردید

   

  دربارهء جبههء ملی

به فرِض رسيدن به قدرت، چه کار خواهد کرد؟ یکی از اعضاء شورای مرکزی جبههء ] دّوم[جبههء مّلی ... «

ر این هيأت حاکمه، احمق است، اگر حکومت را خودشان به دست ما بسپارند، د: به من گفت] دّوم[مّلی 

رهبران جبههء مّلی «» مدت دو روز، اختالف و نفاق را به جائی می رسانيم که ناچار از بين می رویم

  )١٢۵ و ١٢٢نامه ها، ص (. »حّتی در سطح قرن نوزدهم نيز نيستند] دّوم[

   

  * * *  

  :زیر نویس ها



 شـرکت کـرد و از پـشت         که در توطئهء قتل او    ) ژول سزار ( سياستمدار رومی و از نـزديکـان قيصـر        بروتوس* 

تـو هـم،    ": به او خنجر زد، وقتی قيـصر او را در ميـان قـاتالن خـود ديـد از دفـاع دسـت برداشـت و فريـاد کـرد                             

  !"پسرم؟

از نامه های وی استخراج شده است،   - عمومًا – این بخش، خالصه ای از عقاید خليل ملکی است که -١

با مراجعه به مقاالت و خاطرات سياسی ) شکستدکترمحّمد مصّدق؛ آسيب شناسی یک (در متن کتاب 

  .خليل ملکی، از عقاید و اندیشه های وی، بيشتر سخن گفته ایم

  ۵٧، ص .... برخی منظره ها -٢

  .٢ نامه های خليل ملکی، به کوشش امير پيشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان، ص -٣

  

  :بخش دوازدهم

 

  ، اطراف تهران)همسر نوشين(از راست صادق هدايت، بزرگ علوي، عبدالحسين نوشين و بانو لرتا 

خليل ملکی و عبدالحسين نوشين، پروردهء جنبش مشروطّيت و باليدهء تجّدد نوپای ایران *  

  .بودند

 استثنائی، ضمن تائيد اصالحات اجتماعی شاه، دعوت شاه خليل ملکی با شهامت و جسارت* 

  .را برای مالقات و گفتگو پذیرفته بود

   

چه جان های شيفته و شيدائی در حریق حزب توده سوختند و !  گاهی فکر می کنم که چه جان هائی    

پس طبيعی ... مرتضی کيوان، عبدالحسين نوشين، لوِرتـا، خليل ملکی و بسياران دیگر !: خاکستر شدند



قلم را، َلختی بر وی «: است که در شرح حال و زندگی آنان بتوان سخنِ  ابوالفضل بيهقی را بياد آورد و 

  ).١. (»بگريـانم

 خليل ملکی و عبدالحسين نوشين پروردهء جنبش مشروطّيت و باليدهء تجّدد نوپای ایران بودند، از این رو،    

 –مؤّلفه های دیگری نيز . ای دیگری در عرصهء فرهنگ مدرن اروپا داشتندپائی در فرهنگ ُکهنسال ایران و پ

هر دو : از جمله.  سرشت و سرنوشت مشترک خليل ملکی و عبدالحسين نوشين را َرَقم زده بودند-البّته 

هر دو جزو نخستين گروه محّصلينی بودند که توسط رضاشاه به اروپا . در کودکی پدر را از دست داده بودند

خليل ملکی برای تحصيل علم به آلمان رفت و عبدالحسين نوشين برای هنر تئاتر به (زام شده بودند اع

کوشيدند تا » طلبان اصالح«هر دو با اندیشه و آرمانی انسانی به حزب توده پيوستند و به عنوان ). فرانسه

 روابط صميمانه ای با صادق را از فساد و وابستگی و اطاعت کورکورانه برهانند، هر دو، رهبری حزب توده 

هدایت داشتند، هر دو از نجابت و فضيلت اخالقی خاصی برخوردار بودند، هر دو پایه گذار مکتب نويـی در 

و خليل ملکی، پایه گذار اندیشهء سياسیِ  مستقل، ) ٢(نوشين، پایه گذار تئاتر مدرن ایران : ایران بودند

به همراه (نوشين : ان و نویسندگان برجسته را پرورش دادندهر دو، نسلی از هنرمند). ٣(مّلی و مدرن 

، هنرمندانی مانند محمد علی جعفری، عّزت اهللا انتظامی، نصرت کریمی، توران )همسرش لوِرتا هایراپتيان

، و خليل ملکی، نویسندگانی چون *مهرزاد، مهين و مصطفی اسکوئی، ايرن و محمد عاصمی را پرورش داد

، هر دو با وجود غنای فرهنگی، در ...اتوزیان، داریوش آشوری و هوشنگ وزیری را محمد علی همایون ک

 در حریق حزب -هر دو به گونه ای متفاوت : سراسر زندگی خویش در تنگدستی و فقر زیستند، و سرانجام

ل ، و خلي)در تنهائیِ  بيمارستانی در مسکو(عبدالحسين نوشين؛ در غربِت غریِب مهاجرت : توده سوختند

  :ملکی؛ در طوفان تهمت های حزب توده، در ُعزلت و انزوای وطن

  کاشفان فروتِن شوکران«  

   جویندگان شادی               

  ... در ِمجرِی آتشفشان ها                                        

  در برابر ُتنَدر می ایستند

  خانه را روشن می کنند

  )۴. (». و می ميرند                                         

* * *  



  

   خليل ملکی

  : به عبدالحسين نوشين  نامهء خليل ملکی

  .نوشته شده است) ١٣٢٧اوایل سال ( از حزب توده، ١٣٢۶ این نامه چند ماه پس از انشعاِب دی ماه   

 جمعی دیگر از روشنفکراِن حزب توده به  یک صادق هدایت بود با عبدالحسين نوشين که از دوستان نزد  

دیدن خليل ملکی می رفتند و به او اصرار می کردند تا به حزب توده بپيوندد و برای اصالِح راه و روش و 

که اکنون در دستگاه (ملکی به دليِل رفتارهایی که از برخی رفقایش . رهبری آن حزب، آنان را یاری دهد

اّما باالخره یک عامل . دیده بود، از این کار اکراه داشت» پنجاه و سه نفر«در زندان ) ب توده بودندرهبری حز

. عاطفی در ارتباط با نوشين سبب شد که پيشنهاد او و دوستانش را بپذیرد و در حزب توده به آنان بپيوندد

، دید که در آن اطاقک کوچک و روزی که خليل ملکی برای دیدار نوشين به خانه اش رفته بود): ۵(بقولی 

تأثير عاطفِی دیدن این . محّقر چگونه لوِرتا، همسر نوشين، سعی می کرد تا کودک شيرخوارشان را آرام کند

  .منظره سبب شد تا ملکی دعوت نوشين و دیگران را جهت پيوستن به حزب توده بپذیرد

اِح اصالح طلب و از جمله دوستان نزدیک و  در حزب توده، عبدالحسين نوشين از اعضاء مهم و فّعاِل جن  

دانست با رضایت  نوشين که مانند بعضی دیگر از اصالح طلبان، انشعاب را صالح نمی. صميمی ملکی بود

ملکی و دیگِر انشعابيون، درحزب توده ماند، اّما فشار رهبری حزب برای محکوم کردن انشعاب و شخِص 

شدید و افتراءآميز حزب  يرغم ميل خود، با آنان همساز شود و اعالمّيهء ملکی، نوشين را نيز ناگزیر کرد تا عل

  .توده عليه خليل ملکی را امضا کند

 نامهء ملکی به نوشين، اندوه و افسردگی یک اندیشمند معتقد به اخالق را دربارهء عمِل ناروای یک   

، ادب و عاطفهء سرشاِر خليل برجسته عيان می کند و در عين حال، صفای باطن دوست عزیز و هنرمنِد 

  : ملکی را آشکار می سازد

   

  !دوست عزیز آقای نوشين



خيلی دلم برای شما تنگ .  چند ساعت پس از نصف شب است که این سطور را برای شما می نویسم   

گاهی خيال می . شده است، ولی مالقات بایک نفر خائن و منحرف برای شما خيلی خوشایند نباید باشد

نه برای ] به شما[ایراد من . ا را در روی صحنهء تئاتر زیارت نمایم، ولی نمی توانم خود را راضی کنمکنم شم

این است که شما امضائی برای تقبيح عملی نموده اید که مسّببين حقيقی آن را بيشتر از من می 

بلکه ! ما را ببينمش] تئاتر[برای این نيست که من نمی خواهم و نمی توانم حتی در روی صحنهء ! شناسيد

تنّفر من از دیدن شما به این جهت است که در مقابل این روِش بی شرفانه و ناجوانمردانه، سکوت اختيار 

 جواهری و غيره را داشتيد، ولی جرأت تقبيح این   ]و[شما که جرأت تقبيح علنی من و خامه ای . نمودید

اگر من فعًال نمی توانم این افتخار را داشته . نداریدروش را که خودتان نزدیک تر از من به قبـُح آن هستيد 

باشم که بازی هنرمندانهء شما را روی صحنهء تئاتر ببينم، دارای این افتخار هستم که بازی هنرمندانهء 

توانم به اندازهء یک نفر از هزاران نفر تماشاچی  اگر من نمی. شما را در صحنهء سياست تماشا می نمایم

  :ن هنرمند شما تشویقی به عمل آرم، در عوض یک پيشنهاد مفيد دارماز شما و همکارا

شما نقشی را که امروز در صحنهء سياسی بازی می کنيد در صحنهء تئاتر بازی ) ۶(» ُولپن« پس از   

. نمائيد و شخصّيت سياسی خودتان را به مردم مجّسم سازید؛ بی شک موفقيت بزرگی خواهيد داشت

نوع نویسندگی را ندارم، ممکن است این مشکل و حل آن را به عهدهء آقای این » قریحهء«چون من 

ای مخصوصًا به حد  خامه] انور [ طبری، یا رفيق طبری، بگذاریم که رفاقت چهارده سالهء خود را با] احسان[

  .کمال هنرمندی رسانده است

وز عليرغم توّجهء تمام دوستان خود  در روی صحنــه، یک فرد اجتماعی و مبارزی را مجّسم نمائيد که تا دیر  

و عليرغم عقل و منطق، هنر و قریحهء خود را فدای سياست، یعنی وکيل شدن برای مجلس، نموده بود، 

تمام عقاید سياسی و اجتماعی خود را به تمام معنِی کلمه، فدای قریحه و هنر،   -به عکس   -ولی امروز 

نموده است، همان پـولـی که شما هنرمندانه بارها آن را در » پول«یعنی فدای نتيجهء حاصل از هنر، یعنی 

  !معرفی نموده اید، که با آن می توان وجدان اخالقی ترین مردم را خرید] تئاتر[صحنهء 

 با پول می توان شجاعت اخالقی انسان را خرید، البته تصدیق خواهيد فرمود که این نوع خریداری الزم    

  ).٧( غيرمستقيم هم، از لحاظ اخالقی همان اثر و نتيجه را دارد :نيست هميشه مستقيم باشد

 اگر یک فرِد مبارِز هنرمندی برای رواج بازار تجارت هنرمندانهء خود، و یا از ترس کسادی بازار خود، اجازه    

ین افراد قبيح ترین مردم، شریف تر  -سوءاستفاده ضمنی از نام و شخصّيت او ] بـا[ و یا - نام او  دهد که به

را خيانتکار و منحرف و عامل امپریاليسم و همردیف تروتسکی و غيره جلوه دهند، و او ساکت و آرام بنشيند 

هيئت اجرائيه موّقت [که اسم او نيز به عنوان عضو هيئت اجرائّيه در این اتهامات به عنوان اکثریت تاّم و تمام 

   چه می توان گذارد؟  رامورد سوءاستفاده قرار بگيرد، اسم این ] حزب توده



در صحنهء امروز بيشتر از هر » بی شخصّيتی«نشان دادن شخصّيت یک همچو فرِد ...  آری دوست عزیزم   

ترین   من خوب متوّجهء این بی شخصّيتِی با شخصّيت. ایران مفيد و مؤثر است روز برای جامعهء 

. نمایم تی را بخوبی درک میافراد جامعهء روشنفکران هستم و لزوم مبارزه با این بی شخصّي

  .شروع کنيد، و از خودتان نيز شروع نمائيد] تئاتر[شما این مبارزه را از صحنهء 

شما که الاقل در روی .  اگر من جرأت صراحت لهجهء گستاخانه را پيدا کرده ام، البته تعجب نخواهيد نمود   

ای روبرو شده ام   حادثه  هستيد که من امروز با نموده اید، متوجه  بازی را» حادثه جو«] تئاتر، نقش[صحنه 

شما خوب متوجه هستيد در این پيس . که هر نوع صراحت لهجهء گستاخانه ای را توجيه می نماید

سياسی که امروز در نهضت توده ای ایران به قلم آقای طبری نوشته می شود، و به ] نمایشنامهء[

ها و عّمه مظفر فيروزها و شوهر او  ر کشاورزها و قاسمیکارگردانی ایشان و شرکت دکتر یزدی ها و دکت

، و متأسفانه با شرکت خوِد شما بازی می شود، نقش خيانتکار به من و خامه ای و جواهری و سایر )٨(

  .افراد شرافتمند تحميل شده است

یزدی و دکتر  خوب متوجه هستيد که در این بازی تراژیک و کميک، نقش لنين و استالين و غيره را دکتر   

کشاورز و عّمه فيروز مظفر و شوهرش بازی کرده، و نقش خيانتکاران را خامه ای و جواهری بازی می 

  !نمایند

گویا فراموش نموده اید این انحرافات خيانتکارانه که به من نسبت داده می !  دوست عزیزم آقای نوشين   

اثر اپریم اسحق، اردیبهشت [» چه باید کرد؟«اب شود تاریخش، به عکس آنچه ادعا شده، از موقع انتشار کت

و اگر اشتغاالت کسبی باعث   -البته فراموش نکرده اید . خيلی زودتر از آن شروع شده. نمی باشد] ١٣٢۵

که طبری و قاسمی و کيانوری و شما بودید که   -فراموشی شده باشد، با کمی تأّمل تصدیق خواهيد نمود 

گویا فراموش نکرده باشيد که من پس از . عقيب می نمایم، در من تزریق نمودیداین فکر امروزی را که من ت

وقتی شما از طبری تعریف و ). ٩(در گوشهء خانهء خود منزوی شده بودم » اپورتونيست«شناختن افراد 

و مرا به تبعيت از فکر خودتان تشویق نمودید، من ضعف ها و خودخواهی های او را که در ] کردید[تمجيد 

شما خوب می دانيد که فکر امروزی من عينًا همان فکر مشترکی . ندان دیده بودم برای شما تعریف کردمز

است که من و شما و طبری و قاسمی و کيانوری آن روز تعقيب می نمودیم، و گویا تنها من و خامه ای، از 

قاسمی و شوهِر مریم آن عده، امروز نسبت به آن افکار شریف و عالی وفادار مانده ایم، و طبری و 

را بازی ] ُرل نعش: یعنی[» لش« هم نقش   درست در عکس آن جهت حرکت می نمایند، و شما] کيانوری[

  .می نمائيد



  

  ١٣٢۶صادق هدايت و عبدالحسين نوشين، تهران، 

کسب و تجارت شما را خيلی فراموشکار نموده باشد، حتمًا فراموش ننموده اید که عالوه بر ] هم[گر  ا   

اشخاص نامبرده، یک شخص ساکت و آرام نيز در اغلب جلسات ما حضور داشت، شخصی که َنطـّاق خوبی 

زش قائل نيست ولی متفکر و قضاوت کنندهء خوبی است، و من و شما هر دو نسبت به او احترام و ار

اگر خاطرات آن روز را فراموش کرده اید، و اگر جرأت دارید، خواهش می کنم این سطور را ... آری . هستيم

  )١٠! (او فراموشکاری شما را جبران خواهد نمود. برای صادق هدایت بخوانيد

يمّيت من پس از نوشتن این مراسله، حس می کنم که تمام نفرت من از شما تبدیل به محّبت و صم    

] تئاتر[هميشگی گردیده و حس می کنم که در یکی از شب های هفته می توانم شما را در روی صحنهء 

من بدون .  تماشا نمایم ببينم و مانند گذشته، سعی می کنم در صف اول نشسته و از نزدیک به روی شما

طور، دیگر هيچ اثری از شرمساری و با وجدان راحت به روی شما نگاه خواهم کرد، زیرا با نوشتن این س

من در . نفرت و تحقير در فکر من باقی نمانده، و ارزش و احترام هميشگی خود را نسبت به شما بازیافته ام

عالم دوستی موّظف بودم به تکليف خود عمل کنم، و افکار خود را دربارهء شما به خوِد شما بنویسم تا 

  .بتوانم استراحت نمایم

  دوست صميمی شما                                                                               

   

  دربارهء اصالحات اجتماعی شاه

 خليل ملکی بخاطر واقع بينی و خصلت اصالح طلبی خود، بحث و مذاکره و گفتگو را بهترین شيوه برای    

ن سياسی و روشنفکران حّل مسائل و مشکالت سياسی می دانست و لذا، در عصری که بسياری از رهبرا

» ما تئوری مبارزه«: کرد می دانستند، ملکی تأکيد می» تنها ره رهائی«ایران، مبارزهء مسّلحانه را 



. را بطور کورکورانه و جامد در شرایط و اوضاع و احوال خاّص جامعهء ایران، قابل انطباق نمی دانيم] قهرآميز[

الح طلبی بود که خليل ملکی دربارهء اصالحات ارضی و با این واقع بينی و خصلت اص) ٣۵٨خاطرات، ص (

  :اجتماعی شاه معتقد بود

هر چند که بارها نوشته ام، باز تکرار می کنم که تئوری اجتماعی شاه ایران راجع به تحّول، مترقی است، « 

.  جداگانهای است اگر مجریان و طّراحان برنامهء تحّول، ایمان به آن ندارند، مسئله. هر چند کافی نيست

  ).۴١۴ها، ص  نامه. (»بخصوص ملی کردن آب، همواره یکی از هدف های ما بوده است

   

    ملکی باشاه  دیدار

رهبرِی واقع بين، در هدف و ایدئولوژی نباید سازشکار باشد، « چنانکه دیدیم، خليل ملکی معتقد بود که    

دف های اعالم شده نه تنها ُمجاز، بلکه برای رسيدن به قسمتی از ه» سازشکاری«اّما در سياست روز، 

  »...ضروری است

 خليل ملکی دعوت شاه را برای دیدار و ١٣٣٩ با چنان درک مدرن و واقع بينانه از سياست بود که در سال   

گفتگو پذیرفت و بسان یک متفّکر آزاده و مستقل، کوشيد تا نظرات و پيشنهادات خویش را به شاه ارائه 

  :دهد

 اعليحضرت انتظار دارند من هم مانند درباریان هر چه را فرمودید تأیيد کنم، مسئلهء دیگریست، اّما اگر...  «-

آن طور که هست نه آن طور که مورد پسند   -اگر اعليحضرت مایل هستند از واقعيات موجود اجتماعی 

ی دهم که در تمام  این را انصاف م ...»اطالع حاصل کنند، آنچه که من عرض می کنم صحيح است  -است 

دربارهء رفراندوم و دکتر صدیقی و ! قانع شدند] شاه[مواردی که من مقاومت کردم و توضيح دادم باالخره 

دفاع من از ایشان، قریب یک ساعت بحث شد و متقاعد شدند که صالِح شخص ایشان نيز زیاد کردن 

ن سفارشی را به توسط من به سران باالخره ایشا.  مرداد نيست بلکه ُپر کردن آنست٢٨شکاف ناشی از 

برای من چه فرق می کند که َعمرو یا زید باشد، من هر نوع : می گفت] شاه[او . جبههء مّلی دادند

] شاه[او . ها و سنجابی ها را می خواهند، من حرفی ندارم اختيارات قانونی دارم و حال که مردم صالح

 اوًال وضع خود را رسمًا نسبت به احترام به قانون .من از آنها فقط دو اطمينان می خواهم: گفت می

اعالم کنند؛ ثانيًا وضع خود را نسبت به حزب توده ) که منظور ایشان احترام به مقام سلطنت بود(اساسی 

او تأکيد کرد در صورتی . البته مطلب سومی هم هست که اختالفی در آن است: بعد گفت. مشخص سازند

  .»برای من صالح ها یا دیگران فرق ندارندکه این دو مطلب روشن بشود 



خليل ملکی سپس از موضِع رهبران جبههء مّلی می نویسد که یادآوِر موضع گيری های این رهبران در     

  : است۵٧آستانهء انقالب 

اطالع دادم، ولی در آن روزها بازاِر منفی بافی مطلق رواج داشت ] جبههء مّلی[من این مطلب را به آقایان « 

.  رهبران نهضت، مانند موارد گذشته، حتی عوام فریب هم نبودند بلکه فریفتهء تمام و کمال عوام بودندو

های   متأسفانه سران جبههء مّلی، در عمل، نشان دادند که مردانی نيستند که در جریان

 آنها نشان .سياسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبير و موقع شناسی از فرصت ها استفاده کنند

. دادند که هدفشان مجبوب القلوب بودِن صرف است نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبيت تاریخی بياورد

  .بافی موضع گرفتند  آنان در سنگر راحِت منفی

در آن زمان که هيأت حاکمه سخت متزلزل بود و همه گونه امتياز را به نفع نهضت مّلی می شد گرفت، 

ن اساسی و حزب توده می توانست وضع نهضت را از جنبهء داخلی و اعالم کردن دو کلمه دربارهء قانو

 را مسکوت گذاردند تا آن که سرانجام خود  ولی رهبران این دو موضوع. خارجی مشّخص و روشن سازد

هائی که از طرف سازمان  تبدیل به مدافع قانون اساسی و سلطنت مشروطه گشتند و به مناسبت تهمت

د مجبور شدند بارها بر عليه حزب توده و رادیوهای وابسته به شوروی اعالميه امنّيت به آنان زده می ش

بهر . حال آنکه اگر از اول وضع را روشن کرده بودند مجبور به چنين دنباله روی هائی نمی شدند. بدهند

. صورت اگر درست عمل شده بود، ممکن بود جبههء مّلی به جای دکتر امينی روی کار بياید ولی چنين نشد

در دورهء حکومت دکتر امينی نيز فرصت نوع دیگری وجود داشت و ميان هيأت حاکمه شکاف افتاده بود و به 

شد پس از امينی حکومت مّلی تشکيل داد، اما رهبران جبهه با اشتباه کاری های حيرت انگيز  آسانی می

  ).٧٩، ٧٧نامه ها، صص (» ... این فرصت را نيز از دست دادند 

 * * *  

  :ویس هایرنز

  .٧٩۵ تاریخ بيهقی، به تصحيح علی اکبر فّياص، ص -١

  



  ، تهران)نفر پنجم(، صادق هدايت )نفر سوم(، بانو لرتا )نفر اول(از راست پرتو علوي 

صادق (پژوهشگران معاصر ایران : مقالهء مختصر اّما جامع هوشنگ اتّحاد: ه در این باره نگاه کنيد ب-٢

و نقش خّالق او در تئاتر نوین ایران، ) همسر نوشين(دربارهء لورتا هایراپتيان  . ۶٢٣-۶٠٨، صص )هدایت

 خورشيدی در تهران چشم به جهان ١٢٩٠لورتا در سال . متأسفانه، تحقيق مستّقلی در دست نيست

اولين زنی است که با وجود محدودّیت های اجتماعی آن زمان بطور حرفه ای پا به صحنهء تئاتر او . گشود

، )مارسل پانيول(توپاز : در نمایشنامه های مشهوری مانند  –به همراه عبدالحسين نوشين   –او . گذاشت

، اوژنی )گورکی(اق ، در اعم)برکلی(ُرزماری ) شکسپير(، اتلّلو )مترلينگ(، پرندهء آبی )جانسون(ُولپن 

  .شرکت داشت... و ) بـالـزاک(گرانده 

  

  از راست صادق هدايت، بزرگ علوي، مسعود فرزاد، بانو لرتا، يكي از دوستان و پرتو علوي، تهران

بر اساس (، سه تابلو »هزارهء فردوسی« به هنگام برگزاری کنگرهء  )ر زمان رضاشاهد (١٣١٣ مهرماه ١٣در 

به کارگردانی نوشين و بازی هنرمندانهء ) »رستم و تهمينه«و » رستم و قباد«، »رودابه و زال«داستان های 

ِت مدال لورتـا به صحنه رفت که مورد توّجه و تشویق خاورشناسان قرار گرفت بطوریکه موّفق به دریاف

  .مخصوص جشنواره شدند

 -١٣٢٩به سال   -اهمّيت حضور و نقش خّالق لورتـا در عرصهء هنر تئاتر ایران چنان بود که احمد شاملو 

لورتـا پس از بازگشت از مهاجرت جانکاهِ  شوروی به ایران، در . را به لورتـا تقدیم کرد» تئاتر«شعر معروف  

، )روبيک زادوریان(، معرکه )داود مّالپور(شب اعدام :  عبارت بودند ازچنـد فيلم مّهم، نقش آفرین بود که

  ). ابراهيم گلستان(و اسرار گنج دّرة جّنی ) قدرت اهللا بزرگی(باشرف ها 

بعد از انقالب . لورتـا به زبان های ارمنی، روسی و فرانسه تسّلط داشت و با زبان آلمانی نيز آشنا بود

 در کنار تنها یادگار ١٣٧٧ه اتریش مهاجرت کرد و سرانجـام در هشتم فروردین ب  - بالفاصله -اسالمی، او 

دانشنامـهء ايرانيـان : با استفاده از. (در شهر ويـن چشم از جهان فروبست) کاوه(عبدالحسين نوشين 

  ) و مقاالت کوتاه هوشنگ اّتحاد و ُسهيل آصفی۴٣٢ – ۴٣١الزاريان، صص . د. ارمنی، به کوشش ژانت



تر محمد عاصمی، همکار و همراه نوشين و لورتا، در گفتگوی بلندی با نگارنده، خاطرات جالبی از فضل دک* 

  .و فضيلت های اين دو هنرمند برجسته اظهـار داشته که بزودی منتشر خواهد شد

خاطرات سياسی خليل ملکی، :  در این باره نگاه کنيد به مقّدمهء مفّصل محمد علی همایون کاتوزیان-٣

          .١٣۶٨اپ دوم، تهران، چ

 ١٠٧٣-١٠٧٢، صص ٢ احمد شاملو، مجموعه اشعار، ج -۴

  . ٢٠ نامه های خليل ملکی، مقدمهء امير پيشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان، ص -۵

۶- Volpone قهرمان نمایشنامه ای به همين نام از نویسندهء انگليسی، بن جانسون ،)B Johnson ( با

  .ه و فریبکارخصلتی روباه گون

 گویا در آن زمان، حزب توده به نوشين و همسر هنرمندش لورتا وعده داده بود تا این دو را برای شرکت در -٧

وابسته به (از این گذشته، تبليغات حزب توده در رونق کار تئاتر سعدی . مراسمی به چکسلواکی بفرستد

  .بسيار مفيد و مؤّثر بود) نوشين

  .است) نورالدین کيانوری(ز و همسرش  اشاره به مریم فيرو-٨

 اشاره به اینکه خليل ملکی در زندان با بسياری از ضعف ها و فرصت طلبی های رهبران حزب توده آشنا -٩

  .شده بود و لذا پس از آزادی، از آنان کناره گرفته و منزوی شده بود

ول تشکيل آن حزب، به جناح  صادق هدایت هرگز به عضویت حزب توده در نيامد، اما در چند سال ا-١٠

اصالح طلب آن متمایل بود، و به همين دليل بسياری از جلسات این جناح در اطاقی که او در خانهء پدری 

تشکيل می شد، به این دليل است که ملکی او را به شهادت ) به عنوان ناظر(اش داشت، در حضور خود او 

  ).٢۵مقّدمه، ص ... نامه ها . (می گيرد

هء ملکی به این واقعيت است که در آن زمان، عموم رهبران و روشنفکران ایران، اصالحات  اشار-١١

در (» ِدّز«مثًال، وقتی عکس افتتاح سّد عظيم . اجتماعی شاه را به ریشخند و مسخره گرفته بودند

: ه رهبران سياسی در خارج از کشور، این بود ک در نشریات خارجی چاپ شد، بحث بسياری از) خوزستان

علی . (»!این عکس، مونتاژ است و ساختن چنين سّد عظيمی در ایران، دروغ تبليغاتی رژیم شاه است«

  ).٧١ميرفطروس، گفتگوها، ص 

   

  :بخش سيزدهم



  

 :دکتر صدیقی خطاب به دکتر مصّدق

  »! شما می خواهيــد وزیر و دستگاه دولت، نوکر شما باشــد« 

  

از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطّيت ایران، با اطمينان می توان گفت که مصّدق * 

 .اقتدار و قدرت بيشتری داشت

 ميليون تومان اسکناس اضافی توسط دکتر مصّدق و ترس از استيضاح ٣١٢چاپ محرمانــهء * 

 .نمایندگان، مصّدق را وادار به انحالل مجلس کرده بود

 ماه ۶در «:  گزارش داد٣٢ مرداد ٢٨سـه ماه پيش از ) سفير آمريکا در ايران(هنــدرسون * 

گذشتـه، تغيير و دگرگونی شديدی در پشتيبانی از مصدق ميان رهبران سياسی صورت گرفته 

اکثـر عناصـر اوليـهء جبههء ملی اينک در حال مخالفت آشکار و پنهان با مصدق می . است

   .»باشند

   

آنانی که خواسته اند تا در : کردیم وگفتيمتعریف » هنــرِ  تحّقق ممکنات«را » سياست« در آغاز،     

هاله ای از آرمان گرائی، مطلوب خواهی و شهادت طلبی عمل کنند، نه تنها خود، بلکه جامعهء ایران را به 

دو در واقع، بسياری از دولتمردان و سياستمدارانی که در ميان . پرتگاه های بی بازگشت سوق داده اند

هنِر «، می زيستنــد، کوشيدند تا با درک ی انگليس و روسيهسنگ آسياِب قدرت های استعمار

  . ، سياست ورزی کنند و مشکالت جامعه را به پيش بـَرند»تحّقق ممکنات

ناميده بود، اینک خود، در » خيانتکار« دکتر مصّدق که رضاشاه و رزم آرا و دیگران را بخاطر چنين سياستی،   

، »وجاهت مّلی« از عَصبّيت ها و احساسات و عوام پسندی و حفظ زیِر سنِگ آسياِب شرایط و در ورطه ای

 با شرکت نفت ایران و انگليس را به مسئلهء مالیمصّدق که . کوشيد تا راهی به ساحل عافيت بيابد می

، )مذاکرات نفت(» جنگ خارجی« تبدیل کرده بود، اینک با ُبن بست یا شکست در مسئلهء سياسییک 

  .را برجسته کرده بود)  شاه و مخالفان سياسی خودمبارزه با (جنگ داخلی



 با اطمينان می توان گفت که مصّدق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطّيت ایران، اقتدار و قدرت   

چرچيل هم در دوران جنگ ) حّتی(اختياراتی که مصّدق داشت، «: بيشتری داشت و بقول حسين مّکی

  ).٣١٠؛ متينی، ص ١٩٧ص ، ١مّکی، ج (» جهانی دوم نداشت

همه چيز یا هيچ «یا بقول خليـل ملکی پای بندی به » هنِر تحّقـقِ  ممکـنات« با اینحال، بخاطر فقدان   

مصدق درگيـر «: بعبارت ديگر. ، مصّدق درگيِر کارزاری شده بود که همه چيز را از دست می داد»چيز

فخرالدين عظميی، تجربهء مصدق در چشم (» .بودکارزاری شده بود که امکان پيـروزی در آن، ناچيـز 

  ). ٣٣ و ٣٠انداز آيندهء ايران، صص 

   

ميليـون دالر افــزايش  ٢٣ هـزار دالر بــه ۵٠٠بـا آغـاز حکـومت مصـّدق، کمک هـای آمريـکا بــه ايـران، از 

   .يـافتــه بــود

   

 ادامــهء حکومت  - هنوز -شاه ) ١٩۵٣ مه ٣٠ (= ١٣٣٢ خرداد ٩تا :  چنانکه در گزارشات هندرسون دیدیم  

مصّدق را بر هرگونه انتخاب یا انتصاب شخص دیگری به نخست وزیری ترجيح می داد و اساسًا بدنبال 

شاه در مذاکره با سفير آمریکا دربارهء نخست وزیری سرلشگر . بود طریق پارلمانبرکناری مصّدق از 

زاهدی باید از راه قانونی و پارلمانی به قدرت نشانده شود نه از راه «زاهدی تأکيد کرده بود که 

اگر زاهدی با یک کودتا بر سِر کار آید، «، هندرسون در ادامــهء گزارش خود تأکيد کرده بود که »کودتا

  ».دو دل خواهد بود  ت از او شاه در حمای

تصميمات آیندهء  «  از- برای نخستين بار - عالوه بر این، درهمين دیدار با شاه است که هندرسون    

  :پرده بر می دارد) برای تغيير دولت مصّدق(» دولت آمریکا



به زیرا دربارهء سرلشگر زاهدی برای دولت آمریکا الزم و ضروری است، ) شاه(اعالم نظر شما «

، تلگراف شمارهء ١٣٣٢ خرداد ٩= ١٩۵٣ مه ٣٠گزارش (» تصميماتی که باید گرفته شود مربوط است

788.11/5-3053(  

 روز پس از ارائــهء نامه و برنامـهء سرلشگر زاهدی به هندرسون بود که ّطی آن، ١٠ – دقيقًا – این دیدار    

چنانچه دولت آمریکا در «کيد کرده بود که زاهدی ضمن اعالم آمادگی خود برای ُپست نخست وزیری، تأ

اجرای این برنامـهء اصالحات به وی اعتماد ندارد، او حاضر است که با هر شخص دیگری که بتواند این 

اصالحات را به ثمر برساند، همکاری کند و وی را مورد حمایت و پشتيبانی قرار دهد و از کوشش های خود 

  ).١٣٣٢ اردیبهشت ٣٠ = ١٩۵٣ مه ٢٠گزارش (» . گرددبرای رسيدن به نخست وزیری، منصرف

و شکنجـهء دستگيرشدگان جهت ) رئيس شهربانِی هوادار دکتر مصّدق( ربودن و قتل سرلشگر افشارتوس   

اعتراف به مشارکت دکتر بقائی در قتل وی، اقدام مصّدق برای سلب مصونّيت پارلمانی از دکتر بقائی و 

دربارهء شکنجه و زجر و آزار متهمان به قتل ( مجلس توسط علی ُزهری سپس استيضاح دکتر مصّدق در

در این ميان احضار سرلشگر زاهدی و . فضای سياسی و پارلمانی ایران را آشفته تر ساخت) افشارتوس

تحّصن وی در مجلس شورای مّلی، زاهدی را به مرکز توّجــهء مخالفان سياسی مصّدق تبدیل کرد بطوری 

 و پذیرائی نمایندگان مجلس از زاهدی، روز به روز افراد و اعضاء مّهم جبهـهء مّلی بيشتر از که با استقبال

آیت اهللا (مصّدق فاصله گرفته و به صِف مخالفان وی پيوستند آنچنانکه بزرگترین متحد سياسی دکتر مصّدق 

یاغِی  « و  »زادی ایرانصّياد آ« در اعالميـهء شدیدالحنی، دکتر مصّدق را ١٣٣٢ تير ماه ١۵در ) کاشانی

، صص ٢مّوحد، ج (» در کشور مشروطــهء ایران، به خيال خداوندگاری افتاده است«خواند که »  طاغی

  ).٧۵٩ و ٧۴۵-٧۴۴

  : می نویسد١٣٣٢ اردیبهشت ١٨ = ١٩۵٣ مه ٨ هندرسون در گزارش   

ال دوستانــهء نمایندگان مورد استقب  -بهنگام تحّصن در مجلس   -این حقيقت که سرلشگر زاهدی ... « 

 ماه گذشته، ۶در . مجلس قرار گرفته، نشان دهندهء کاهش نفوذ و اعتبار دکتر مصّدق در مجلس است

. تغيير و دگرگونی شدیدی در پشتيبانی از مصّدق ميان رهبران سياسی صورت گرفته است

 ... با مصّدق می باشنداکثر عناصر اّوليــهء جبهــهء مّلی اینک در حال مخالفت آشکار و پنهان 

یکی از آخرین سازمان های تشکيل دهندهء جبهــهء (نشانه ها حاکی از برخورد ميان مصّدق و حزب ایران 

 خود -به نظر می رسد که بيشترین اّتکای مصّدق، به نيروهای امنّيتی و انتظامی است که او . است) مّلی

   ).853-788.00/5، شمارة تلگراف ١٩۵٣ مه ٨ هندرسون،(»  اعتمادی به آنان ندارد -به من گفته 

     

  اندیشــهء انحالل مجلس



انتخاب مّکی به :  دکتر مصّدق در خاطرات خود می نویسد که دو چيز او را به انحالل مجلس واداشت، اول  

  .عضویت هيئت نظارت بر اندوختـهء اسکناس از سوی مجلس

 عليه دولت رأی دهنــد و دولت را در مِضقــه بگذارند که خود، نمايندگاِن موافقی که در صدد بودنـد تا: دوم 

  )٢۵۴خاطرات، ص . (استيضاح کنند] دولت را[استعفـا دهــد و اگر نـداد، 

 مصّدق در این مدت که از عواید نفت خبری نبود و مخارج دستگاه نفت هم سربار هزینه های دیگر دولت   

اداره کرده بود و يصد و دوازده ميليون تومان اسکناس اضافی چاپ محرمانـهء سبود، امور کشور را با 

پرده از   -بعد از حضور در جلسات هيئت نظارت و دسترسی به اسناد و مدارک   -از آن می ترسيد که مّکی 

 به افزایش نرخ توّرم در قيمت ها می انجاميد و ناراحتی و نارضایتی - البته -افشاگری مّکی . آن راز بردارد

  :  گفت٣٢ مرداد ۶مّکی در .  از مضيقــهء اقتصادی را دامن می زدحاصل

بطوری که شنيده ام و در بعضی از جراید هم منتشر شده است، آقای نخست وزیر از انتخاب این جانب « 

عّلت عصبانّيت ایشان خيلی واضح است، زیرا از دو حال . به ِسمِت نظارت بانک ملی خيلی عصبانی هستند

اگر منتشر کرده باشد بيم آن دارد که . یا دولت اسکناِس اضافی منتشر کرده یا نکرده استخارج نيست، 

پس البد فعل و انفعالی صورت . اگر من از آن مسئله خبردار شوم، مّلت ایران را در جریان خواهم گذاشت

، به نقل از موّحد، ج ٣٢ مرداد ۶روزنامــهء اطالعات، (» .گرفته که دولت از انتخاب من تا این حد نگران است

  )٧۶١، ص ٢

 که رونوشت آن را به رئيس دیوان عالی   مدیر کل بانک ملی ایران- مّکی در نامه ای به دکتر نصيری    

از نظر اجرای قانون، هر نوع فعل و انفعالی در نشر «تأکيد کرد که   -کشور و دادستان تهران فرستاد 

در پشتوانــهء اسکناس به عمل آید باید با نظارت کامل این اسکناس و همچنين هر نوع فعل و انفعالی 

  .»جانب باشد

مالحظــهء دیگری که مصّدق را به فکر انحالل مجلس انداخت این بود :  محمدعلی موّحد نيـز می نويسد  

 مصّدق به خوبی .دولت به قطع و یقين، موقعّيت خود را در ميان نمایندگان از دست داده بودکه 

 نفر نمایندگان مجلس، هواداران واقعی او یعنی اعضای فراکسيون نهضت ملی، ٨٠ که در ميان دانست می

دیگران، یا رسمًا و علنًا با او مخالفت می کردند و یا اگر به ظاهر خود را مستقل و بی طرف . در اقلّيت بودند

ِر استيضاح به جوابگوئی مصّدق مطمئن بود که اگر کا... وانمود می کردند در درون با او خوش نبودند 

  .دولت و درخواست رأی اعتماد می انجاميد، با رأی منفی اکثریت مجلس مواجه می شد

بر می آید که در داخل اردوی هواداران مصّدق نيز ) یاِر وفادار مصّدق( از یادداشت های مهندس حسيبی    

با دکتر ] جبهــهء مّلی[، وکالی نهضت  تيرماِه وی١٣بنا به نوشتــهء مورخ . تفرقه و تشّتت حکمفرما بود

  : در حضوِر خوِد مصّدق گفته بود–درافتاده بودند و صدیقی   - وزیر کشور-غالمحسين صدیقی 



  »!شما می خواهيدوزیر و دستگاه دولت، نوکر شما باشد «-

] قمصّد[ مهندس حسيبی در همين اّیام از شيوع احساس عدم رضایت در ميان وکالی طرفدار دولت   

   ). ٧۶٢-٧۶١، ص ٢مّوحد، ج . (سخن می گوید

* * *  

مصلحت «در حکومت های پوپوليستی، کانونی شدِن ارادهء عمومی و : همچنانکه پيشتر اشاره کرديم

از . به هدف اصلی جنبش َبَدل می شود» پيشوا«گردد و تحّقق خواست ها و تمایالت  ، قانونی می»مّلی

نيست بلکه در درک و ) خصوصًا قانون اساسی( نّصِ  قوانين موضوعه ، جوهرِ  جنبش او در»پيشوا«نظر 

روح «بهمين جهت، او در موارد اساسی، به . می تواند از قوانين داشته باشد» پيشوا«تفسيری است که 

استناد می کند و حضور ) که در واقع، روح و مصلحت خوِد او است(» مصلحت اجتماعی«و » قانون

  .می داند» قوهء تمييز و تشخيص مردم«را مالک درستِی عمل و » تودهء مردم«هيجانی 

توجهی به   ماهه و سپس یکساله، تحقير و تهدید نمایندگان مجلس، بی۶ کسب اختيارات فوق العادهء    

، انحالل مجلس و سپس بی »دفتردار«اراده و افکار اعضاء هيأت دولت و تنّزل مقام و منزلت آنان تا حدِ  

، نمونه ای از »روح قانون اساسی«ان عزل خود توسط شاه و تفسير شخصیِ  مصّدق از توجهی به فرم

  . است )autoritaire(در نظام های اقتدارگرا » پيشوا«عملکردهای یک 

  : محمد علی موّحد، با عالقه و احترام عميق نسبت به دکتر مصّدق، ُمنصفانه می نویسد   

 اّما  قانون اساسی در اختيار شاه بود،۴٨فسير اصل به موجب ت   -   البّتــه–انحالل مجلس «

مصّدق نمی خواست آن تفسير را به رسمّيت بشناسد و حاضر نبود چنين تقاضائی را از شاه بکند و می 

بنابراین، تنها راِه انحالل مجلس، توّسل به . دانست که در صورت تقاضا هم، شاه آن را نخواهد پذیرفت

 و برخی از اعضاء فراکسيون نهضت مّلی آن را نمی دوم در ایران سابقه نداشترفرانرفراندوم بود، اّما 

از پارسا و ُمعّظمی و رضوی و سنجابی نام ] ٣٢[ تيرماه ١٩مهندس حسيبی در یادداشت موّرخ . پسندیدند

،  تيرماه، یادداشت می کند که خود٢٠مخالف بودند و در ) برای انحالل مجلس(می بـََرد که با رفراندوم 

، صص ٢موّحد، ج (» همراه نقوی نزِد مصّدق رفته و او را از رفراندوم برای تعطيل مجلس برحذر داشته است

٧۶٧-٢۶٣.(  

  : گوید دکتر سنجابی در این باره می

پس از انتخاب مّکی به عضوّیت هيأت نظارت بر اندوختــهء اسکناس، نزد مصّدق رفتم و او را در حال «

این مجلس ... ما باید این مجلس را ببندیم ! آقا: به من گفت] مصدق. [لق دیدمعصبانّيت و آشفتگیِ  مط

: گفتم) سنجابی(بنده ... گذارد که ما کار بکنيم، ما باید مجلس را با رأی عاّمه ببندیم  مخالف ماست و نمی



... ستيد من با این نظِر شما مخالف هستم، شما امروز از جهت انتخاب آقای مّکی ناراحت ه! جناب دکتر

افکار عمومی را شما دارید ... کنم  من با بستن مجلس مخالفم و دالیلم را هم مفّصًال خدمت تان عرض می

 این افکار عمومی، زیاد مورد . دو سال پيش تفاوت داردافکار عمومِی امروز با افکار عمومِیولی 

الفات در ميان ما افتاده، دو سال اخت: استفاده قرار گرفته و خيلی خسارت و آسيب بر آن وارد آمده است

ها نيرو و قدرت گرفته  ای بيشتر است که مسئلـهء نفت حل نشده، بين شما و شاه اختالف بروز کرده، توده

مجلس را ببندید، در غياب آن، ممکن ) اگر(شما ...  ها باعث تشویش مردم شده است  اینــهءهماند، 

دیگر اینکه با یک ، مان عزل شما از طرف شاه صادر شودفر یکی اینکه : است با دو وضع مواجه شوید

بر فرض تواند بدهد و  شاه فرمان عزل مرا نمی: گفت) مصّدق(کنيد؟  کودتا مواجه شوید، آن وقت چه می

اّما امکان کودتا؛ قدرِت حکومت در دست ماست و خودمان از آن ، کنيم هم بدهد ما به او گوش نمی

  ).١٣۶-١٣۴سنجابی، صص : ، به نقل از٣۵۴-٣۵٣ی، صص متين(» ...کنيم  جلوگيری می

  :  مصّدق در پاسِخ مخالفت دکتر سنجابی با بستن مجلس به وی گفت   

   »!اید معلوم می شود که جناب عالی امروز صبح، َچرس کشيده  « -

  :نيز دربارهء غيرقانونی بودن رفراندوم گفت) وزیر کشور مصّدق(کتر صدیقی د            

) برای انحالل مجلس(کنيم، اّما رفراندوم  هر چه شما بگوئيد ما اجرا می: گفتم) مصّدق( کردم و به او گریه«

  )١٩٢، به نقل از نراقی، ص ٣۵٣-٣۵٢متينی، ص . (»کار درستی نيست

نيز در اعتراض به تصميم رفراندوم جهت ) منتخب هواداراِن دکتر مصّدق( دکتر معّظمی، رئيس مجلس      

خليل ملکی، محمود نريمان، داريوش فروهر و ديگــران نيز با . مجلس، از ریاست مجلس استعفاء کردانحالل 

  : انحالل مجلس و انجـام رفـرانــدوم به مخالفت پرداختند اما به قول دکتر کريم سنجابی

     ».مصدق به َاَحــدی گــوش نمی داد «-

  

  :بخش چهاردهم

 :خليل ملکی

  »!خواهد با ما چه کار کند؟  مصّدق میاین آقای دکتر! آقا «-

  



 در اعتراض -به جرأت می توان گفت که در صورت استعفای شخصّيت های ممتاز جبههء مّلی * 

نـاگــوار    قطعـًا از وقوع رویدادهای-عملی به تصميم غيرقانونی مصّدق و عدم انحالل مجلس 

  . نيز جلوگيری می شد٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵

 تير، عظمت، توانمندی و قدرت تشکيالتی این حزب و ضعف ٣٠وده در سالگرد تظاهرات حزب ت* 

  .نوائی جبههء مّلی را  آشکار ساخت و بی

  

ما معتقدیم که مصّدق اینک دست به بزرگترین قمار خویش زده است که یا برندهء همه چيز یا بازندهء همه «

 بر - به راحتی -هرج و مرج و انقالب را ، اش ما باور داریم که مصّدق با روحيهء کنونی. چيز می گردد

ما نمی توانيم این  ... دهد تلّقی می کند، ترجيح می» تسليم به انگليس«آنچه که به مفهوم 

ما عقيده داریم ...  نزند، ندیده بگيریم وی دست به یک اقدام نسنجيدهء غيرقابل برگشتاحتمال را که 

 به منظور برانگيختن احساسات و يسی و ضد بيگانهکه مصّدق بيشتر از پيش به اقدامات ضدانگل

گزارش هندرسون، سفير آمریکا در (» .، روی آَوَردمنحرف ساختن توجهء مردم از نقاط ضعف دولت خود

  )1552-888.10/1، تلگراف شمارهء ١٣٣١ دی ماه ٢۵= ١٩۵٢ ژانویهء ١۵ایران، بتاریخ 

رواِن سياسی و روحيهء ) يار نزدیک و صميمانه داشتای بس که با مصّدق رابطه(   این گزارِش هندرسون 

  :دهد  نشان می- به روشنی-ناسازگار دکتر مصّدق در مقابله با رویدادهای آینده را 

 ُعمده کردن اختالفات با شاه برای کسب هر چه بيشتر قدرت نظامی و تسّلط بر نيروهای ارتش توسط -

  ، ١٣٣١ اسفند ٩دکتر مصّدق و تظاهرات 

آخرین پيشنهادات مناسب یا ممکِن دولت های آمریکا و انگليس دربارهء حل اختالفات مربوط به مسئلهء  رّدِ -

  ،)١٣٣١ اسفند ٢٩در (نفت 

) مانند الهيار صالح یا حسين مّکی(گيری مصّدق و انتخاِب شخِص دیگری   رّدِ  پيشنهاد شاه برای کناره-

  توسط مصّدق، 

کتر بقائی به اتهام واهی شرکت در قتل سرلشگر افشار توس و  تعقيب قضائی سرلشگر زاهدی و د-

  شکنجه و آزار دستگير شدگان جهت اعتراف گرفتن و متحّصن شدن این دو در صحن مجلس شورای ملی، 

 ميليون تومان اسکناس اضافی توسط دکتر مصّدق و بيم از استيضاح ٣١٢ چاپ محرمانه و غيرقانونی -

  ط حسين مّکی،نمایندگان مجلس خصوصًا توس



 که نمایندگانش تحت تدبير و نظارت مأموران -تصميم ناگهانِی مصّدق برای انحالل مجلس :  و سرانجام-

  با توجه -ناميده بود» نمایندگان واقعی مردم«این نمایندگان را % ٨٠مصّدق انتخاب شده بودند و خوِد وی 

هائی  همه و همه، نمونه...  ،  مانده بودفقط چند ماه به پایان دورهء هفدهم مجلس باقی به اینکه 

به منظور ... اقدام نسنجيدهء غيرقابل برگشت «و » هرج و مرج و انقالب«از سقـوط مصّدق به ورطهء 

 چند –است که هندرسون » برانگيختن احساسات و منحرف ساختن توجهء مردم از نقاط ضعف دولت مصّدق

  ! آنها را پيش بينی کرده بود-ماه قبل 

 تير و حضور گسترده و توانمند حزب توده و شعارهای رادیکال این حزب عليه سلطنت و ٣٠  سالگرد   

در » کارت حزب توده«، شاید موجب دلگرمی مصّدق در ادامهء بازی با »امپریاليسم آمریکا و ایادی آن«

از جمله، (» ل برگشتاقدامات نسنجيده و غيرقاب«مذاکره با آمریکا، و نيز شاید موجب ُپشتگرمی وی برای 

 تير و تظاهرات حزب توده، عظمت، توانمندی و قدرت ٣٠در هر حال، سالگرد . گردیده بود) انحالل مجلس

تشکيالتی این حزب و ضعف و بی نوائی جبههء مّلی را آشکار ساخت بطوری که خليل ملکی در ناباوری و 

  :ناتوانی از این تظاهرات عظيم به دکتر سنجابی گفت

این آقای دکتر مصّدق . اند ها امروز آبروی ما را برده ای دیگر چه برای ما باقی مانده؟ توده! آقا «-

  ) ١٣٨ها، سنجابی، ص  اميدها و نااميدی. (»خواهد با ما چه کار کند؟ می

* * *   

ی بود که » بزرگترین قمار«     تصميم به انحالل مجلس شورای مّلی و انجام رفراندوم بقول هندرسون، 

با وجود (» رفراندوم«نتایج و کم و کيف انجام این به اصطالح . دکتر مصّدق با انجام آن، همه چيز را باخت

 مرداد ٢٨ تـا ٢۵ سرشت و سرنوشت رویدادهای منجر به - در واقع -) های اکثر یاراِن نزدیِک مصّدق مخالفت

  . را رقم زد٣٢

مانند دکتر (های ممتاز نهضت مّلی  شخصّيت     سئوال این است که با وجود مخالفت های آشکار 

با انحالل ) غالمحسين صدیقی، دکتر سنجابی، خليل ملکی، فروهر، ُمعّظمی، پارسا، حسيبی و دیگران

از دولت مصّدق استعفاء » جبههء امتناع«مجلس و انجام به اصطالح رفراندوم، چرا آنان با تشکيل یک 

ک، مصّدق را مقيـّـد به قبول و تمکين اعتراضات درست خویش، ندادند؟ و یا با اقدامی یکپارچه و مشتر

 ننمـودنــد؟ 

جستجو کرد که خليل ملکی دربارهء » روح توده ای«    پاسخ به این سئوال را باید در ُسلطهء آن 

افراِد باهوش و با « هائی  در چنين جنبش: های پوپوليستی و توتاليتاریستی به آن اشاره کرده بود جنبش

هر کس، وقتی که در توده، ... ، شخصّيت خود را از دست می دهند )روح توده ای(ت صحيح، در قضاو

  )٣۵۴ و ١٢٠ها، صص  نامه(» منّحل شود، یک احمق از آنها ساخته می شود



 در اعتراض یکپارچه به دکتر - خليل ملکی را از این تعّلل و یا امتناِع دیگر رهبران نهضت مّلی - البّته-من 

 مستثنی می کنم چرا که وی پس از انشعاب از حزب توده و حزب زحمتکشان، در زيـر بمباران -مصّدق

 بيش از دیگِران، - چنانکه دیدیم -ها و تبليغات این دو حزب، هنوز کمر راست نکرده بود، با اینحال  توهين

  :داد ملکی بود که نسبت به تحوّالت ناگوار آینده به مصـدق، هشدار می

  . »این راهی که شما می روید به جهنم است! تر مصّدقآقای دک «-

    به جرأت می توان گفت که در صورت استعفای شخصّيت های ممتاز جبههء مّلی یا اعتراض بازدارندهء 

 نيز جلوگيری ٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵ از وقوع رویدادهای ناگوار -آنان به تصميم دکتر مصّدق و عدم انحالل مجلس

  . می شد

* * *   

از «ایجاد ) Société de Masse(» وار جامعهء توده«های جنبش های پوپوليستی در      یکی دیگر از ویژگی 

آميز و ابراز  موج تظاهراِت جنون. در ميان توده هاست» جنون جمعی«و احساس ) Aliénation(» خودبيگانگی

، از »ریخی پيشواحّقانّيت تا«و » آگاهی شگرف«، » عظمت«احساسات گریه آلود در ستایش از 

» پيشوا«هنگامی که . خودبيگانگی و بی حّسی اخالقی توده ها و حّتی روشنفکران را تشدید می کند

های پذیرفته شدهء اسمی را نيز زیر پا  زند و حّتی چارچوب دست به تجاوزات آشکار به حقوق اساسی می

 کند یا جلوی بروِز خشم مردم را بگيرد هتوجيگذارد، چيزی باید وجود داشته باشد تا تصميمات پيشوا را  می

، غالبًا »چيز«در جنبشی که دکتر محمد مصّدق رهبِر آن بود، این ). ١(و آن را بسوی دیگری سوق دهد

  .ناميده می شد» عوامل بيگانه«و » دست انگليسی ها«

ها و سندیکاهای       به هر حال، در شرایطی هيجانی، شتابزده و غيرقانونی، با حمایت گستردهء سازمان

ای غيردموکراتيک برگزار کرد،  ، مصّدق، رفراندوم برای انحالل مجلس را به شيوه٣٢ مرداد ١٢حزب توده در 

  Le Mondeخبرنگار روزنامهء معتبر . شيوه ای که در هيچيک از نظام های پارلمانی جهان سابقه نداشت

اخذ آرای موافق و «رای انحالل مجلس با تيتِر از تهران دربارهء چگونگی انجام رفراندوم ب) چاپ پاریس(

  :گزارش داد» ! مرکز مختلف، انجام شد٢مخالِف انحالل مجلس، در 

  



  

  :لس رفـرانـدوم انحـالل مج

  !.دو صنـدوق جـداگـانــه برای موافقان و مخالفان

  .اين عکس، موافقان رفراندوم و چگونگی اخـذ آراء را نشان می دهــد

  

رسد که یک توافق ضمنی بين حزب توده و جبههء ملی برقرار شده است، به این شکل  به نظر می...      « 

آراء خود را به صندوق ) راه آهن(زب توده در ایستگاه که طرفداران جبههء ملی در ميدان سپه و طرفداران ح

 نقطهء محل اخذ رأی و نقاط ۴اند و حدود سه هزار نيروی نظامی از  ها بسته تمام سفارتخانه. بریزند

گروه های وابسته به حزب توده خيلی عظيم تر هستند و ... استراتژیک تهران محافظت می کنند 

شعارها و پالکاردهای جبههء ملی حاکی از اعالم . بالغ می شودطول صف های آنان به چند صد متر 

 عليه - اساسًا -حمایت از دکتر مصّدق و درخواست انحالل مجلس است، در حاليکه شعارهای حزب توده 

نحوهء اخذ رأی، . مجلس است و درخواست تشکيل مجلس مؤّسسان برای تغيير رژیم فعلی است

خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته   جداگانه برای کسانی که می زیرا نه فقط یک محلِ مخفی نيست

ای را ُپر کنند که اسم و آدرس خود را  باید ورقهشده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم 

  . روی آن بنویسند

ارِد    محّلی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پالک

  .خوَرد بزرگ این جمله بچشم می

  »دهند، طرفدار انحالل مجلس هستند کسانی که اينجا رأی می «-

و از این در این صندوق حضور یافتند » نــــه« به وقت محّلی، فقط سه نفر برای اعالم رأی ٩   تا ساعت

و آزار قرار سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فيلمبرداری شد و مورد اهانت 

  .گرفتند



توصيه » مسلمانان حقيقی«وی به تمام . حوادثی در منزل آیت اهللا کاشانی ُرخ داد) یکشنبه(    دیشب 

اهللا کاشانی  های بنزیِن آتش زا بطرف منزل آیت طرفداران مصّدق ُبطری. کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند

در گرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان  پرتاپ می

 حّتی برای -اهللا کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان  و امروز صبح گروه های مسّلح، منزل آیت

اهللا کاشانی مجّددًا رفراندوم برای انحالل مجلس را تحریم   را ممنوع کرده بودند، آیت-نزدیکان و بستگان وی 

ها و تانک ها بگيرد، موجب   اعالم نمود که هر رأئی که مصّدق در این رفراندوم زیر حمایت سرنيزهکرد و

  )٢(» المللی است که در آینده منعقد نماید بطالن هر قرارداد بين

  :   گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد

دیو تهران، بيش از صد هزارنفر به طرفداری بر طبق خبر را. طرفداران دکتر مصّدق در تهران برنده شدند... « 

 نفر رأی مخالف دادند و این نتایج، مربوط به تهران است که ۶٧از دکتر مصّدق رأی به انحالل مجلس و فقط 

  »...حدود یک ميليون نفر جمعيت دارد

  :نيز نوشت) چاپ آمریکا(     روزنامهء معروف واشنگتن ُپست 

پيشدستی کرد و ) مصّدق(ق توسط مجلس باقی نمانده بود که وی چيزی به سقوط دولت دکتر مصّد «

  .».مجلس را منحل نمود

  :چند روز پس از انجام رفراندوم گزارش داد) کاردار سفارت آمریکا در ایران) (Mattison(     ماتيسون 

 و تریبون مخالفان  که پس از مطبوعات به عنوان آخرین پایگاه–با پایان یافتن رفراندوم، مصّدق مجلس را  « -١

این عمل به روشنی ماهّيت رژیم وی را مشّخص می سازد که به . دارد  از ميان برمی-شد  محسوب می

موازات افزایش مخالفان و نارضایتی ها، مصّدق به سوی سلطه جوئی پيش رفته و با بکارگيری بسيج مردم، 

  ... ن بردارد و خواهد نفوذ شاه را از ميا به حفظ قدرت خود کوشيده است و می

رسد مصّدق به سوی حکومت خودکامهء فردی روی آورده، همزمان با   در حالی که به روشنی به نظر می-٢

ادامهء . تواند کاِر وی را بطور فزاینده ای دشوارتر سازد آن، با ضعف های داخلی متعّددی روبرو گردیده که می

تدبير خطرناکی است که ممکن است راندوم انجاميد توّسل مصّدق به بسيج مردِم کوچه و بازار که به رف

مصّدق در حاليکه ریاست رژیمی خودکامه را در دست دارد، فاقد هر نوع . به طرِف خوِد وی کمانه کند

نخست وزیر ممکن است بخواهد از . باشد سازمان توانمند و مقتدر جدا از نيروهای مسّلح می

روشن است که . ران نسبی این کمبود استفاده کندتشکيالت سازمان یافتهء حزب توده برای جب

ای، از پشتيبانی حزب توده استفاده نماید، یک نمونهء  خواهد با انجام مانور محتاطانه مصّدق می

کوچک، حاکی از آن است که مصّدق بطور پنهانی اجازه داده تا حداّقل چهل گذرنامه برای 



 اوت ١٢(»  ...ر شهر ُبخارست، صادر گردداعضاء  حزب توده جهت شرکت در کنگرهء جوانان د
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 ):١(بخش پانزدهم 

  )١(طرح کودتا و فرمان عزل مصّدق 

  

شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جّدی در اجرای طـرح کودتـا عليـه            «: به قول همهء محّققان معتبر    * 

  .»مصّدق انجام نداد

 مبنی بر برکناری –ه نفع پيشنهاد شاه دو رویداِد بسيار مّهم، زمينه را به زیان طـرح کودتا و ب* 

  . تقویت کرد-مصّدق از طریق قانونی

» قهرمان ملل شرق«و کسی که در مبارزه با دولت انگليس » پيشوا« بعنوان یک –مصّدق * 

 نمی خواست که آسان تسليم شرایط شود و چه بسا که همانند همهء –ناميده شده بود 

نه (ظمت طلبی، در جدال با دشمنی بزرگ تر از خویش قهرمانان، می خواست تا با غرور و ع

  .تسليم گردد) سرلشگر زاهدی

   



 سال، ۵٠ گذشت   قرار داریم، رویدادهائی که پس از٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵ ما، در آستانهء رویدادهای   اینک   

ها و  می شود و چه بسا در تصميم سایه سنگين آن ها، هنوز نيز بر روان و فرهنگ سياسی ما احساس

  .موضع گيری های روشنفکران و رهبران سياسی ما تأثيری قاطع داشته و دارد

 ادامهء حکومت مصّدق را به هرگونه انتخاب ٣٢ چنانکه در بخش هشتم دیدیم، شاه تا آستانهء مرداد ماه   

خواهان برکناری مصّدق از طریق پارلمان یا به یا انتصاب شخص دیگری ترجيح می داد و اساسًا 

، تغييرات عميق در پشتيبانی از مصّدق و شکاف و ٣٢ مرداد ٢٨ چند ماه پيش از .يوهء قانونی بودش

انشعاب در ميان رهبران جبههء مّلی باعث شده بود تا عناصر اصلی جبههء مّلی بتدریج به صِف مخالفان 

 در  )ران جبههء مّلیاز نخستين پيشگامان و بنيانگذا(مصّدق بپيوندند بطوری که عبدالحسين حائری زاده 

، در نامه ای به دبير کل سازمان ملل، دکتر مصّدق را به پایمال کردن اعالمّيهء حقوق ٣٢ مرداد ٢٨آستانهء 

هيچگونه آزادی عمل و عقيده ای برای هيچ کس باقی نگذاشته و در سایهء قدرت «بشر متهم نمود که 

 ١٨روزنامهء اطالعات، (» اد را توقيف کرده استپليسی و نظامی، مخالفين خود را زندانی و مطبوعات آز

فروریزی نيروهای جبههء مّلی، فرصت مناسبی برای قدرت نمائی حزب توده بود، تظاهرات ). ١٣٣٢مرداد 

 متشّکل ترین و ُگسترده ترین   تير، این حزب را به مثابهء قوی ترین،٣٠عظيم و توانمند حزب توده در سالگرد 

  .شان داده بودسازمان سياسی ایران ن

 هنوز معتقد به حمایت از مصّدق بود بطوریکه در - در تقابل با سياست های دولت انگليس- دولت آیزنهاور   

آغاز زمامداری خود تصميم داشت تا با اعطای یک وام یکصدميليون دالری به مصّدق، دولت وی را از بحران و 

کا و انگليس، انشعاب ها و تفرقه های گسترده در بين سقوط، رهائی بخشد، اّما رّد آخرین پيشنهادات آمری

 نمائی های روزافزون حزب توده و مماشات دکتر مصّدق با این حزب   نيروهای جبههء مّلی و خصوصًا قدرت

، سرانجام به »وحشت سرخ بر ایران«غيرقانونی، باعث گردید تا دولت آمریکا در هراس از استيالی 

  .را مورد توجه قرار دهد) Operation Boot(» عملّيات چکمه«ود و مواضع دولت انگليس نزدیک ش

 ١٩۵٣تا ژوئيهء «: »عملّيات چکمه«، طّراح انگليسی )Woodhouse(وود هاوس « بر اساس گزارش    

نه تنها دولت آمریکا بلکه دولت انگليس نيز برای سرنگونی دولت مصّدق دچار شک و تردید ) ١٣٣٢تيرماه (

وزیر خارجهء انگليس، چرچيل بعنوان مسئول و ناظر طرح، دستور آغاز ) Eden(» ایدن«ا بيماری بود تا اینکه ب

  )، متن انگليسی١٢۵-١٢۶ماجراجوئی های مخاطره آميز، وودهاس، صص ( صادر کرد  را» عملّيات چکمه«

 Jahn Foster( با جان فوستر دالس) به ریاست وودهاوس( در مذاکرات متعّدد بين هيأت انگليسی    

Dulles ( وزیر خارجهء جدید آمریکا، و برادرش، آلن دالس)Allen Dulles ( رئيس جدید سازمان سيا، سرانجام

با صدها عضو و هوادار در ارکان ارتش  (خطر استيالی حزب تودهدولت آمریکا نظِر انگليسی ها مبنی بر 

، کرميت روزولت را )ّيات چکمهبجای طرح عمل(» آژاکس. پ.ت«را پذیرفت و ضمن تصویب طرح ) ایران

هدف : بدین ترتيب. بفرماندهی عملّيات برگزید و در واقع، دولت انگليس را در حاشيهء این عملّيات قرار داد



اشارهء اختصاری به » T.P«بود و پيشوند پاکسازی ایران از حزب توده ، »آژاکس. پ. ت«اساسی طرِح 

.  ماّدهء پاک کنندهء خانگی بود که هنوز نيز رایج و معروف استنيز نام یک AJAXو ) Tudeh Party(حزب توده 

مخالفت شاه با :  اجرای طرح آمریکا و انگليس با یک مشکل اساسی روبرو بود- چنانکه گفتيم-با اینحال 

  !کودتا

  ،اّولين تجربهء سازمان نوپای سيا در یک کشور خارجی بود» آژاکس. پ. ت« با توّجه به اینکه عملّيات     

این طرح، بيشتر به یک نشان داده ایم که ) بخش هفتم(» آژاکس. پ. ت«ما، در نقد طرح عملّيات 

ماجراجوئی سياسی و عملّيات ساده لوحانه و خيالپردازانه شبيه بوده تا به یک طرح واقعی و 

در آغاز عملّيات، معلوم شد که همه چيز به «: نظامی و بهمين دليل، بقول طّراحان عملّيات

ویلبر، تاریخچهء عملّيات سّری سيا برای سرنگونی مصّدق، متن . (»ِاشکال برخورد کرده است

  ). ١٠انگليسی، ضميمهء ب، ص 

 از این گذشته، مخالفت آشکار و پایدار شاه با طرح کودتا، عمًال طرح آمریکا و انگليس را با ُبن بست روبرو    

مانند گازیورسکی، فخرالدین عظيمی، محمد علی مّوحد (ر ساخته بود بطوریکه به قول همهء محّققان معتب

و » .شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جّدی در اجرای طرح کودتا عليه مصّدق انجام نــداد«): و دیگران

حّتی مالقات خصوصی ژنرال شوارتسُکف و کرميت روزولت با شاه نيز در جلب موافقت وی بی نتيجه ماند 

تصميم گرفتند تا کودتا را بدون موافقت شاه انجام دهند یا شاه را بطور مسئولين کودتا « بطوریکه 

مرتبط کنند تا به همان نتيجه ای برسند که شاه گویا در عملّيات، مشارکِت ) کودتا(غيرداوطلبانه با اقدام 

  ). ۴۴، ص ٧ویلبر، بخش (» فّعال داشته است

  : می نویسد- به درستی– محمدعلی موّحد نيز     

 حّتی در آن اّیام که تيرگی روابط او و مصّدق به باالترین درجه رسيده بود، با روی کار آوردن زاهدی از شاه،«

شاه به هيچ . راه کودتای نظامی مخالفت می نمود و حل مسئلــهء نفت را به دسِت مصّدق، ترجيح می داد

 کرد، اّما، چنين می اندیشيد وجه دِل خوشی از دکتر مصّدق نداشت و برای برکناری او دقيقه شماری می

موّحد، (» که با اقدام به کودتا، یک بار که رسم شد، تاج و تخت او همواره در معرض تهدید قرار خواهد گرفت

  ).٩۵۵، ص ٢ج 

 مبنی - در این ميان دو رویداد بسيار مهم، زمينه را به زیان طـرح کودتا و به نفع پيشنهاد شاه      

  :  تقویت کرد -یق قانونی بر برکناری مصّدق از طر

 ميليون تومان اسکناس محرمانه توسط دکتر مصّدق و احتمال استيضاح وی توسط ٣١٢ چاپ غيرقانونی -١

  ).خصوصًا حسين مّکی(نمایندگان مجلس 



  . انجام رفراندوم نمایشی و انحالل مجلس توسط دکتر مصّدق با وجود مخالفِت بسياری از یاران نزدیک او-٢

عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه «ّمم قانون اساسی صراحت داشت که  مت۴۶اصل 

عزل وزیران .  ناظر بر عزل و نصب وزراء در غياب مجلس بود- اساسًا -و روشن است که این اصل » است

توسط شاه، ضمن اینکه در متّمم قانون اساسی پيش بينی شده بود، مسبوق به سابقه نيز بود بطوریکه 

 در فاصلهء تعطيل مجلِس سوم و افتتاح - که مورد احترام عميق دکتر مصّدق بود -در زمان احمد شاه قاجار

نگاه ( تن صادر شد که مورد تأئيد و احترام مصّدق نيز بود ١٢ بار فرمان نخست وزیری بنام ١۴مجلِس چهارم، 

  ). ٣۶٣؛ متينی، ص ١۵۴-١٠٨عاقلی، صص : کنيد به

 و تحّصن وی و یارانش در دربار برای عزل رخواست دکتر مصّدق از محمدرضا شاهد:  نمونهء دیگر  

تأکيد ) عبدالحسين هژیر(مصّدق در نامه ای به وزیر دربار .  بود١٣٢٨ساعد مراغه ای در غياب مجلس بسال 

 به  که تعيين نخست وزیر محتاج–دورهء فترت غرِض ُعمده از تحّصن این بود که در این «: کرده بود که

دولتی را روی کار بياورند که وجههء نظر خود را فقط حفظ مصالح ] اعليحضرت [تمایل مجلس نيست،

 ٢٧، موّرخ ٢٨، به نقل از روزنامهء شاهد، شمارهء ۵٠-۴٩شمشيری، صص (» ...سلطنت و مّلت قرار دهد 

  ). ١٣٢٨مهرماه 

 متّمم قانون اساسی، ۴۶ تا طبق اصل  انحالل مجلس، بهترین فرصت قانونی را برای شاه فراهم ساخت    

 روز پس از انجام ٢. ضمن عزل مصّدق از نخست وزیری، سرلشگر زاهدی را به جای وی منصوب نماید

دانست و آن را » مرهون کمک حزب کمونيست ایران«رفراندوم، آیزنهاور نيز پيروزی مصّدق در این رفراندوم را 

  ).٧٧٧-٧٧۶، صص ٢موّحد، ج (د ناميده بو» شوم و خطرناک«برای آمریکا، 

با توّجه به مخالفت های پایدار شاه با کودتا و با توّجه به انحالل مجلس توسط مصّدق، :  بنابراین    

سرانجام، عملّيات سازمان سيا، به برکناری قانونی و مسالمت آميز مصّدق توسط شاه، تغيير یافت و بر این 

، در فرمان دیگری، سرلشگر زاهدی را به نخست وزیری اساس، شاه ضمن امضاء فرمان عزل مصّدق

  . کرد منصوب



  

  فـرمـان انتصـاب سـرلشگـر زاهـدی بـه نخست وزيـری

   

پس از ) د شاهنشاهی در کاخ سعدآبادفرماندهء گار( مرداد ماه، سرهنگ نصيری ٢۴ در شنبه شِب    

سخنرانی برای افسران گارد سلطنتی، به باغشاه رفته و ضمن سخنرانی، افسران را از عزل مصّدق و 

 گروهی   افسر و۵-۴ در حمایت -نخست وزیری سرلشگر زاهدی آگاه ساخت و سپس در نيمه شب 

رود ولی به عّلت حجم تدابير و تدارکات سرباز، برای ابالغ فرمان عزل مصّدق بسوی اقامتگاِه وی می 

 فرمان عزل را توسط – بی آنکه بتواند وارد اقامتگاه مصّدق شود –امنّيتی در اطراف خانة مصّدق، نصيری 

دکتر مصّدق پس از مالحظهء فرمان عزل خود، در یک . فرماندة انتظامات اقامتگاه، به مصّدق تسليم می کند

، اّما ناگهان سرهنگ »دستخط اعليحضرت همایونی رسيد«: الم می کندجمله، رسيِد فرمان شاه را اع

نصيری توسط گارد محافظ دکتر مصّدق توقيف می شود و این در شرایطی بود که بدستور نخست وزیر جدید 

، مهندس زیرک زاده و )سخنگوی ُپرشور دولت مصّدق(عده ای از افسران، دکتر فاطمی ) سرلشگر زاهدی(

را در خانه های شان دستگير و به کاخ سعدآباد منتقل می کنند، اّما برخورد با سرتيپ مهندس حق شناس 

 به عّلت عزیمت وی از خانه به - برای تحویل گرفتِن ُپست ستاد ارتش–) رئيس ستاد ارتش مصّدق(ریاحی 

  .سوی اقامتگاه دکتر مصّدق و ستاد ارتش بی نتيجه ماند

   



  

  سرهنگ نصيـری فـرمـان عزل مّصدق را بـه خبرنگاران نشان می دهد

   

 اجتماعی موجود، - مصّدق می توانست با قبول فرمان عزل خود از طرف شاه، بر بحران های سياسی    

 می خواست به هدف های خویش   »جنگ تا پيروزی! جنگ« نقطهء پایان بگذارد، اّما گوئی که او با شعاِر

او هرج و مرج و انقالب را بر آنچه که تسليم به انگليس تلّقی می کرد، ترجيح «: بقول هندرسون. نائل شود

الهام غيبی و توصيهء آن شخِص نورانی « با اعتقاد به - همانگونه که مصّدق گفته بود -و یا شاید » می داد

  .، می خواست تا مرِز شهادت طلبی و ایثار، پيش َرَود» صنعت نفتدر مّلی کردن

را بهانه قرار دهم و دست از کار ] فرمان عزل[با این که صالح و صرفهء شخصی من در این بود که آن « 

 از بين بَرَود، استقامت کردم  هدف مّلت ایرانبَکـَشم، نظر به این که کناره جوئِی من از کار سبب می شد

  )٢٩٣خاطرات و تأّمالت، ص (» را اجرا ننمودم] فرمان عزل[و آن 

 که – توقيف سرهنگ نصيری و امتناع دکتر مصّدق از اجرای فرمان شاه و دستگيری دکتر حسين فاطمی    

 از دکتر انتقال یا جابجائی مسالمت آميزِ  قدرت عمًال َرَونِد -با سرلشگر زاهدی دشمنیِ  دیرینه داشت 

  .گر زاهدی را مختل ساختمصّدق به سرلش

 اینک او را در هيأت - که قبًال برای تعقيب و دستگيری سرلشگر زاهدی، بسيار کوشيده بود - دکتر مصّدق   

وی )  ميليون تومان اسکناس محرمانه٣١٢از جمله چاپ (نخست وزیری می دید که چه بسا برای تخّلفاتش 

و اعتباری بود که مصّدق » وجاهت مّلی«ق، برباد رفتِن آن را به محاکمه می کشيد، و این امر در گمان مصّد

  .حدود نيم قرن برای آن تالش کرده بود

قهرمان ملل «و کسی که در مبارزه با دولت انگليس » پيشوا« بعنوان یک - از این گذشته، مصّدق  

هء  نمی خواست که آسان، تسليم شرایط شود و چه بسا که همانند هم-ناميده شده بود » شرق

نه سرلشگر (قهرمانان، می خواست تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال با دشمنی بزرگ تر از خویش 

 سال زندگی سياسی خود شخصّيت های ۵٠دکتر مصّدق که در : تسليم گردد، به عبارت دیگر) زاهدی



 -بق خود کرده بود، اینک نمی خواست که به وزیر کشور سا» مات«برجسته ای مانند قوام السلطنه را 

  : بسيار ُپرمعنا است– ٣٢ مرداد ٢٨ در –آخرین سخنان مصّدق بهنگام محاصره .  ببازد-سرلشگر زاهدی

دکتر صدیقی تعریف می کرد وقتی خانهء دکتر مصّدق را غارت کردند، وی به اّتفاق دکتر مصّدق و دکتر «

: دکتر شایگان می گوید. نشينندشایگان می روند از دیوار باال، روی پشت بام همسایه در گوشه ای می 

چی بد شد؟ بایستيم این اراذل و اوباش ما را در : مصّدق یک مرتبه از جا می پـََرد و می گوید. »!بد شد«

مجلس ساقط کنند؟ در حالی که حاال دو َابـَرقدرت ما را ساقط کردند، خيلی هم خوب شد، چی چی بد 

  ).١٩٢-١٩١ی، صص نراق: ، به نقل از٣٧۵-٣٧۴متينی، صص (» !شد؟

 این ها مسائل انسانی، روانشناختی و شخصّيتی هستند که بد یا خوب، در آن دِل شب و در شرایطی     

که بسياری از یاران مصّدق از او جدا شده بودند، می توانستند در روح و روان دکتر مصّدق تأثير داشته 

  . باشند

پنهان کردن فرمان عزل ، ضمن )١ (-ّمم قانون اساسی مت۶١ برخالف اصل - در هر حال، دکتر مصّدق     

 در ٣٢ مرداد ٢۵ یا بی آنکه کمترین سخنی در این باره ابراز نماید، در بامداد خویش از وزیران کابينه اش

کودتای نافرجام نظامِی «اقدامی َعَصبی و شتابزده، از طریق رادیو تهران حوادث شب گذشته را 

  ) ٢. (الم کرد اع»افسران گارِد شاهنشاهی

   

  :هـا  زیرنویس

وزرا، عالوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختّصهء وزارت خود «:  متّمم قانون اساسی۶١ اصل -١

  .»مسئول و ضامِن َاعمال یکدیگرند در مقابل مجلسين، به هيأِت اتفاق نيز در کليات امور،  هستند،

   ٨١٠ -٨٠٩، صص ٢موّحد، ج :  نگاه کنيد به٣٢ مرداد ٢۵اد  برای آگاهی از اعالميهء دولت مصّدق در بامد-٢

  

   

  ):٢(بخش پانزدهم 

   

  )٢(طرح کودتا و فرمان عزل مصّدق 



   

 را ابراز – مبنی بر رّدِ  فرمان عزل خویش – اندیشه و ارادهء خود – بارها –دکتر مصّدق، قبًال * 

  .کرده بود

 واقع، چشم و گوش دکتر مصّدق عليه هرگونه ده ها افسِر عضو حزب توده در درون ارتش، در* 

  !کودتا و تحّرکات نظامی بودند

کودتاچيان، فاقد کمترین تدارکات الزم برای اجرای کودتا بودند : بر اساس اسناد سازمان سيا* 

  !»همه چيز با ِاشکال مواجه شده است« و بهمين جهت؛ در آغاِز عملّيات، معلوم شد که 

   

 افسر و ۵-۴ آنهم به همراه - توسط سرهنگ نصيری ٣٢ مرداد ٢۵ مصّدق در نيمهء شِب  ابالغ فرمان عزل   

اصالت فرمان «و تردید در » وقوع کودتا« باعث بحث ها و گمانه زنی های فراوانی دربارهء -گروهی سرباز

 توان دو در این باره می.  به آن اشاره کرده است- در محکمهء نظامی -گردیده که دکتر مصّدق نيز » عزل

  : مورد بررسی قرار داد- بطور جداگانه -مسئله را 

  ابالغ فرمان عزل مصّدق در نيمه شب   .١   -١

  وقوع کودتا   .٢   -٢

  آرایش نيروهای نظامی دکتر مصّدق: الف

  آرایش نيروهای نظامی کودتاچيان: ب

   

  :  فرمان عزل دکتر مصّدق-١

، احکام انفصال مصّدق از مقام نخست وزیری و ١٣٣٢سال  مرداد ٢٢در «:  محمدرضا شاه می نویسد   

انتصاب سرلشگر زاهدی بجای وی را امضاء کردم و مأموریت خيلی دقيق ابالغ احکام را به سرهنگ نعمت 

شرح اّتفاقاتی که برای سرهنگ نصيری در انجام این .  محّول نمودم- فرمانده گارد شاهنشاهی-اهللا نصيری 

آلکساندر دوما را بياد من می آَوَرد، با این تفاوت که داستاِن » سه تفنگداِر«ود، حکایِت مأموریت، پيش آمده ب

  .دوما، افسانه ای بيش نيست ولی ماجرای سرهنگ نصيری یکی از وقایع حقيقی تاریخ معاصر است



لشگر  پس از آنکه سرهنگ نصيری از رامسر به کاخ سعدآباد رسيد، ابتداء عازم ابالغ فرمان من به سر 

باید این نکته را یادآور شوم که زاهدی از طرفداران نزدیک مصّدق و زمانی وزیر داخلهء دولت او . زاهدی گردید

بود و در اوایل دوران زمامداری رزم آراء، ِسمِت ریاست کل شهربانی را داشته و در انتخاب مجّدد مصّدق به 

بود ولی جز ] مخفی[در نزدیکی های تهران زاهدی در آن موقع . نمایندگی مجلس، کوشش ها کرده بود

 اطالع نداشت، - که هرروزه آن را عوض می کرد -چند تن از دوستان نزدیکش، کسی از محل اقامت وی 

 بی روّیـــهء مصّدق انتقاد کرده بود و یکبار دستگير شده و پس از آزادی، چون          زیرا او بی پروا از عملّيات

  .پس از ترک تحّصن، ناگزیر بود در خفا بسر َبَرد. مجلس متحّصن گردیده بودتأمين جانی نداشت، در 

 سرهنگ نصيری با کمِک واسطه های مختلف به سرلشگر زاهدی دسترسی یافته و فرمان مرا به وی    

 زاهدی به سرهنگ نصيری دستور داده بود که حّتی االمکان، فرمان را بدون ....ابالغ نمود 

 .ّدق ابالغ کند و رسيد دریافت دارد تا نتواند بعدًا وصول آنرا منکر شودواسطه به شخِص مص

. »ضمنًا خوِد من نيز قبًال به نصيری تأکيد کرده بودم مراقب باشد که هيچگونه آسيبی به مصّدق وارد نياید

  )١٧٩مأموریت برای وطنم، ص (

 حقيقتی بوده که ما - نرساندن به وی  در توّجه به سالمتی مصّدق و آسيب- این توصيه یا سفارش شاه     

قبًال نيز شاهد آن بودیم بطوریکه در مالقات و گفتگو با سفير آمریکا در ایران، شاه ضمن رّدِ  کودتا عليه 

  :مصّدق، به هندرسون تأکيد کرده بود

اخت و زندانی کردن مصّدق یا حّتی مرگ او به دست بلوائيان تهران، از مصّدق یک شهيد خواهد س... «  

 ٢۴= ١٩۵٣ مه ١۴گزارش هندرسون، بتاریخ (» سرچشمهء دردسرهای جّدی در آینده خواهد شد

  )5/788.00-1953، شمارهء تلگراف ١٣٣٢اردیبهشت 

 به عّلت اختفاء سرلشگر زاهدی - مرداد امضاء شده بود ٢٢ که در تاریخ - بدین ترتيب، فرمان عزل مصّدق    

 برای جلوگيری از اتالف وقِت بيشتر، در -عد به او ابالغ می شود و سپس و عدم دسترسی به وی، دو روز ب

ابالغ .  مرداد، سرهنگ نصيری جهت ابالغ فرمان شاه، به خانـهء دکتر مصّدق روانه می شود٢۴همان شِب 

فرمان شاه توّسط شخِص سرهنگ نصيری، ُمسّلمًا به این عّلت بوده تا اعتبار، اهمّيت و اصالت 

 با توّجه به سفِر تابستانهء شاه به - چرا که در آن هنگام به مصّدق یادآوری شودفرمان شاه 

 بيش از هر شخِص دیگری به شاه، - بعنوان رئيس گارد سلطنتی- سرهنگ نصيری -) رامسر(» کالردشت«

  از این گذشته، . نزدیک و با او در ارتباط بود

  ،)١٣٣١ بهمن ۵طبق توافقنامهء (صّدق در نزد شاه  با توّجه به قطع رفت و آمِد رجال سياسِی مخالف م-

   با توّجه به قطع کامل رابطهء مصّدق با شاه پس از واقعــهء نهم اسفند، -



   و با توجه به فقدان ارتباط سران مّهم جبهــهء مّلی با مصّدق،-

يان و موجب آشوب ها  باعث بسيج بلوائ- باِر دیگر-به نظر می رسيد که ابالغ فرمان عزل مصّدق در طول روز 

  .و آشفتگی ها گردد،

 این گمان، زمانی تقویت می شود که بياد آوریم دکتر مصّدق چندین روز پيش از عزل خویش، در گفتگو با   

 .اندیشه و ارادهء خود مبنی بر رّد فرمان عزل خود را ابراز کرده بودحسين مّکی و کریم سنجابی، 

  :به روایت حسين مّکی

تا حاال مثِل موم ] شاه[این شخص ! آقای دکتر مصّدق: برگشتم نزِد مصّدق، به او گفتم] زد شاهاز ن[وقتی « 

کاری نکنيد که برود و با ... حاال چرا بودجــهء دربار را زدید؟ ... در دست شما بوده و هر چه گفتيد انجام داده 

آن کسی که بتواند کودتا «: فتگ] مصّدق... [خارجی ها سازش کند و با یک کودتا شما را سرنگون کند 

و همين طور به ) رئيس مجلس(، همين مطلب را به دکتر ُمعّظمی »کند، من با لگد او را بيرون می کنم

احمد شاه ! آقا: آن وکيل به مصّدق گفته بود. ُذکائی و یکی از وکالی دورهء چهاردهم و هفدهم هم گفته بود

که دیگر از او ] محمدرضا شاه[این ... يس الوزراء را عوض کرد پنج رئ] در تعطيلی بين مجلس سوم و چهارم[

خاندان سلطنتی [شما اگر مجلس را منحل کنيد، ُمسّلم بدانيد که شما به سرنوشت رومانوف . بدتر نيست

  )٣۴٨؛ متينی، ص ١٩٧-١٩۶، صص ١مّکی، ج. (»خالصه، مصّدق اینقدر مغرور بود. دچار خواهيد شد] روسيه

  :نيز به او یادآور شده بود) حقوقدان و وزیر فرهنگ کابينــهء مصّدق ( کریم سنجابی  

یکی این که فرمان عزل : اگر شما مجلس را ببندید، در غياب آن، ممکن است با دو وضع مواجه شوید...  « -

  شما از طرف شاه صادر بشود، دیگر این که با یک کودتا مواجه شوید، آن وقت چه می کنيد؟

شاه، فرمان عزل مرا نمی تواند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به او گوش نمی « : تگف] مصّدق [  

  .»...کنيم 

 در پاسخ به این سئوال که آیا مطابق قانون اساسی، در - بعنوان یک حقوقدان برجسته - سنجابی     

ور عزل شاه حق صد: [غياب مجلسين، شاه حّقِ  صدوِر فرمان عزل نخست وزیر را دارد؟ پاسخ می دهد

  )٣۵۴؛ متينی، ص ١٣۶-١٣۴سنجابی، ص ! (دارد] نخست وزیر را

 بدین ترتيب استنباط می شود که فرمان عزل مصّدق، حّتی اگر در وسط روز نيز به وی ابالغ می شد، با   

  .امتناع و عدم اطاعت دکتر مصّدق روبرو می گردید

   وقوع کودتا-٢



وقوع « مرداد، اخبار و شایعات گسترده ای مبنی بر احتمال ٢۴ و ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨ در روزهای     

 منتشر شده بود - و خصوصًا در نشریات مختلف حزب توده -در نشریات و روزنامه های هوادار مصّدق » کودتا

ضمن هشداِر وقوع کودتا، حّتی اسامی فرماندهان ) وابسته به حزب توده(» بسوی آینده«بطوریکه روزنامهء 

  : دکتر مصّدق نيز در این باره می گوید. کودتاگر را به تفصيل منتشر کرده بودو افسران 

دربار در :  مرداد، عده ای از اشخاصی که به منزل من می آمدند اظهار می نمودند که٢٠ و ١٩در روزهای «

کمهء مصّدق در مح(» . مرداد، اخباِر کودتا به حّدِ  ِاشباع رسيده بود٢٢روز دوشنبه . خيال کودتاست

  ).١٣١، ص ١نظامی، ج 

  :  دکتر مصّدق با گفتگو با کریم سنجابی مبنی بر امکان وقوع کودتا گفته بود   

جلوگيری می ] کودتا[، قدرت حکومت در دسِت ماست و خودمان از آن ! اما، امکان کودتـا «-

  ).٣۵۴؛ متينی، ص ١٣۵-١٣۴سنجابی، ص (» کنيم

  :ّدق آرایش نيروهای نظامی دکتر مص–الف 

دکتر .  ماهـهء دکتر مصّدق، تحت حکومت نظامی و مراقبت های شدید امنّيتی گذشت٢٨ بيشتر حکومت   

 تمام نيروهای ارتشی و انتظامی و شهربانی و ژاندارمری را در - بعنوان فرماندهء ارتش و وزیر دفاع -مصّدق 

ّدق و هوادار و وفادار وی بود، در نيز منتخِب دکتر مص) سرتيپ ریاحی(اختيار داشت و رئيس ستاد ارتش 

چنان شرایطی، از روزهای پيش، اقامتگاه دکتر مصّدق با امکانات دفاعی و امنّيتی، شدیدًا محافظت می 

ده ها افسِر عضو حزب توده در درون ارتش، در واقع، چشم و گوش دکتر از این گذشته، . شد

گاه کنيد به روایت بابک اميرخسروی، صص ن(. مصّدق عليه هرگونه کودتا و تحّرکات نظامی بودند

۵٢۴-۵٣۴.(  

  :به روایت دکتر مصّدق

چه اقدامی می کنند که ] کودتا[پرسيدم که در این باب ] سرتيپ ریاحی[من از رئيس ستاد ارتش  « -    

 ... تمام احتياطات الزمه شده، جای نگرانی نيست: کودتا صورت وقوع پيدا نکند؟ ایشان باز جواب دادند

ند مرتبه از آقای سرتيپ ریاحی رئيس ستاد سئوال کردم که وضعّيت خانـهء من در چه حالی است؟ چ

 شب ها در اّوِل بعضی از خيابان ها که منتهی به خانـهء .به هيچ وجه جای نگرانی نيست: ایشان گفتند

ند، دوچرخه که اگر جمعّيت ها رو به خانـهء من بيای کاميون در عرِض جاده می گذارندمن می شد، 

من به ... آنها حاضر شوند و از خانهء من دفاع نمایند ] تا[سواراِن مواظب، به قوای انتظامّيه اطالع دهند 

گفتم که گذاردن کاميون در اّوِل خيابان هائی که منتهی به منزل من می شوند، کاِر ] سرتيپ ریاحی[ایشان 

دی به خانـهء من برسد، عوامل کودتا آمده و کاِر خود را مفيدی نيست، اگر کودتائی صورت گيرد، تا قّوهء امدا



این از آن . از آن شب هایی نيست که شما به خانـهء من تانک نفرستيد]  مرداد٢۵شِب [این . تمام کرده اند

بنابراین الزم است در . شب هائی نيست که اگر تانک بفرستيد، مردم از صدای تانک، ناراضی شوند

 که در صورت بروز کودتا، از من و خانـهء من ِر کافی تانک و قّوهء دفاعّيه بگذاریدجلوی خانهء من به قد

دستور فرستادِن تانک را دادند که خود من آقای سرتيپ ریاحی با این نظر موافقت کردند و . دفاع کنند

  ). ١٣٣-١٣٠، صص ١مصّدق در محکمـهء نظامی، ج  (.تانک ها را در منزل حس کردم] مصّدق[

 افسر و کاميون سربازاِن ۵ -۴ر چنان شرایط دفاعی، طبيعی بود که اتومبيل حامل سرهنگ نصيری و  د   

همراِه وی، نتوانند از ميان تانک ها و ماشين ها و کاميون های مستقر در عرض خيابان های ُمشرف به 

در فاصله ای دور از وی  افسر همراه ۵ -۴لذا، اتومبيل حامل سرهنگ نصيری و .  بگذرند-اقامتگاه مصّدق 

متوّقف می شود و ) سرهنگ ممتاز(، توسط افسر نگهباِن اقامتگاِه دکتر مصّدق خانـهء دکتر مصّدق

از بستگان (سرهنگ نصيری پس از توضيِح داشتن نامه ای از طرف اعليحضرت، فرمان را به سرهنگ دفتری 

لحظاتی بعد، سرهنگ دفتری، رسيِد ). ١(تسليم می کند ) دکتر مصّدق و رئيس انتظامات اقامتگاه وی

فرمان شاه را به خط دکتر مصّدق به سرهنگ نصيری تحویل می دهد اّما ناگهان و بطور غيرمنتظره، سرهنگ 

نصيری بازداشت می شود و افسران و سربازانی که در فاصلــهء دور، منتظر بازگشت سرهنگ نصيری 

  . بودند، ازمحل، پراکنده و متواری می گردند

  

  

  : آرایش نيروی کودتاچيان- ب

، در »ضد کودتا«در کتاب ) فرماندهء اصلی عملّيات کودتا( ما ضمن رّدِ  الف و گزاف های کرميت روزولت   

  :دیدیم) بخش هفتم مقاله(، یکی از مسئولين اصلی طرح کودتا )Wilber(بررسی گزارش ویلبر 

 هيچ عامل نظامی در ایران نداشت و سرهنگ پ آژاکس،. سازمان سيا در آن زمان برای کمک به طرح ت-١

نيز پيش از آن، در هيچ عملّيات نظامی شرکت نکرده بود ) افسر سابق مخابرات(بازنشسته، عباس فرزانگان 

تاریخچــهء عملّيات سّری سيا برای سرنگونی مصّدق، متن (و در مورد وقایع پيش رو، هيچ نمی دانست 

  )٣انگليسی، پيوسِت د، صفحــهء 

 سرلشگر زاهدی، فاقد هرگونه طرح دقيق یا سازمان و نفرات نظامی بود بر اساس طرح کودتا، -٢

نمی شد روی سرلشگر زاهدی، «و هيچيک از افسران مذکور در طرح کودتا را نمی شناخت و لذا 

  )٣پيوسِت د، ص (» حساب کرد



  ،٨بخش (ء امنّيتی، مخفی بود  مرداد، در یک خانـه٢٨ بعد از ظهر روز ۵/۴ سرلشگر زاهدی تا ساعت -٣

  ).۶٩صفحــهء 

 می دانست، در سراسِر عملّيات، کانون محوری عملّيات که شاه را - برخالف پيش بينی های طرح -۴

کودتا بدون اطالع یا «یا » فشاِر بی امان بر شاه«شاه از همکاری با طّراحان کودتا خودداری کرد بطوریکه 

  ).٨٨، صفحــهء ١٠؛ بخش ٢، پيوسِت ب، صفحه ۵بخش (ضرورت یافت » موافقت شاه

به درخواست ) بروجردی و کاشانی( برخالف پيش بينی های طرح، هيچيک از علمای معروف مذهبی -۵

  ).٩١، صفحــهء ١٠بخش . (طّراحان کودتا، پاسخ مثبت ندادند

، ٧بخش (» تهمه چيز با ِاشکال مواجه شده اس« و سرانجام، در آغاز عملّيات، معلوم شد که -۶

  )۴۴صفحــهء 

   

کودتا، «: ناميد چرا که» کودتا« مرداد را با هيچ معياری نمی توان ٢۵واقعــهء شب :  با آنچه که گفته ایم   

و » مداخلــهء قهرآميز ارتش است و توسط غيرقانونیسرنگونی قدرت سياسی حاکم از راه های 

  ! ته بود و نه از مداخلــهء قهرآميز ارتش خبری بوددیدیم که در این شب، نه کوششی غيرقانونی صورت گرف

 به وزارت امور ٣٢ مرداد ٢۵ بعد از ظهر ٣ بامداد و ١٠ و ٩در ) کاردار سفارت آمریکا در ایران( ماتيسون    

  :خارجــهء آمریکا چنين گزارش داد

رت گرفته که دولت  صبح، رادیو تهران اعالم نمود که دیشب کودتائی عليه دولت مصّدق صو٧در ساعت « 

اطالعاتی که همزمان به سفارت رسيد مؤّید این واقعّيت است . با موفقّيت آن را ُخنثی نموده است] مصّدق[

شایعاِت رایج که از منابع گوناگون به سفارت رسيده، حاکی از ... اوضاع را در اختيار دارد ] مصّدق[که دولت 

 استدالِل ُپشت سِر این .هدایت شده است] صّدقم[کودتای ادعا شده، از سوی دولت آن است که 

برداشت عمومی اینست که این عمل به مصّدق، بهانــهء الزم را برای دست زدن به اقدام عليه شاه می 

  .»دهد

  : ماتيسون افزود   

خبرنگاران آسوشيتدپرس و نيویورک تایمز به ) ٣٢ مرداد ٢۵=  اوت – ١۶[در اواخر ساعات صبح امروز « 

فضل اهللا زاهدی حضور . ست پسر تيمسار زاهدی برای مصاحبه به تپه های شمال تهران رفتنددرخوا

نداشت، ولی پسِر او فرمان امضاء شده از سوی شاه را به خبرنگاران ارائـــه داد و فتوکپی هائی از آن را 

  . »ميان خبرنگاران پخش کرد



  :سرلشگر زاهدی به نخست وزیری تأکيد کرد ماتيسون، پس از ذکر محتوای فرمان شاه در انتصاب     

که به عّلت کار و مشاغل قبلی، به خوبی امضاء ] علی پاشا صالح، برادر الهيار صالح؟[مترجم سفارت «

  ».صّحت و اصالت امضاء شاه را تائيــد نمــودشاه را می شناخت، هنگامی که فتوکپی فرمان را دید، 

رامسر به   از رادیو تهران، شاه به همراه ملکه ثریا از» وقوع کودتا « پس از دستگيری نصيری و اعالم خبر   

 مرداد، در ٢۵ شِب ۵/٩  شاه به محض ورود به بغداد، در ساعت. بغداد پرواز کرد و از آنجا به ُرم عزیمت نمود

  :سفير آمریکا اظهار داشت) Burton Berry(» برتون ِبری«مالقات با 

بيش از پيش فکر می کرده که بایستی عليه مصّدق دست به اقدام ] شاه[در هفته های اخير، وی ... « 

] شاه[بنابراین، وقتی که دو هفته پيش به وی . بزند زیرا مصّدق در نقض قانون اساسی گستاخ تر شده بود

با مطالعــهء بيشتر، پيشنهاد شد که هدایت یک کودتای نظامی را بر عهده بگيرد پذیرفت با این وصف 

فت دست به اقدامی َزنـَد که در چارچوب اختيارات وی در قانون اساسی باشد نه تصميم گر

 بدین سبب تصميم گرفت تا سرلشگر زاهدی را به عنوان نخست وزیر به جای  مبادرت به یک کودتا،

  )1753-788.00/8، به شمارهء ١٩۵٣ اوت - ١٧تلگراِف . (»...مصّدق منصوب نماید 

  :  داد خبرگزاری رویتر گزارش    

پادشاه ایران فقط موقعی حاضر است به ایران مراجعت کند که مصّدق از او متابعت کند و امور کشور را به «

پادشاه .  واگذار نماید- که از طرف شاه به نخست وزیری منصوب شده است -سرلشگر فضل اهللا زاهدی 

 بغداد اظهار می کنند که سرلشگر محافل ُمّطلع در. ایران استعفاء نداده و قصد استعفا دادن هم ندارد

 به او – که شاه ایران چهار روز قبل صادر کرده بود -زاهدی، کودتا نکرده بلکه فقط فرمان عزل دکتر مصّدق را 

     ).٨١٧، ص ٢مّوحد، ج (» ابالغ نموده است

دربارهء ) انسفير آمریکا در ایر(دکتر مصّدق در پاسخ به پرسش هندرسون ) ٣٢ مرداد ٢٧( اوت ١٨ در    

 اگر هم دیده بود، هيچ هيچگاه چنين فرمانی را ندیده و«: فرمان شاه مبنی بر عزل وی؛ تأکيد کرد که

از مّدت ها پيش این بوده که اختيارات شاه تنها ماهّيت تشریفاتی ) مصّدق( موضع وی .تفاوتی نمی کرد

... » و دستور تغيير دولت را بدهدداشته و شاه حق نداشت به مسئولّيت شخصِی خود، فرمان صادر کند 

پادشاه محبوب دکتر (درحاليکه دیدیم که در فاصلــهء تعطيلی مجلس سوم و چهارم، احمدشاه قاجار 

از  با تحّصن در دربار، - تن صادر کرده بود و نيز شخِص مصّدق ١٢ بار، فرمان نخست وزیری بنام ١۴) مصّدق

  !  شده بود١٣٢٨ـه ای در غياب مجلس بسال محمدرضا شاه، خواستار عـزل ساعــد مراغـ



، ضمن اعتراف به دیدن و دریافت فرمان )٢٩٣ص (» خاطرات و تأّمالِت« از این گذشته، مصّدق در کتاب     

 کردم و فرمان عزل را اجراء  استقامت.... » هدف مّلت ایران«عزل خود، تأکيد کرده است که بخاطر 

  .»ننمودم

  : می نویسد- عالقه و احتراِم عميق به دکتر مصّدق  با- محمدعلی موّحد    

این مطالب را دکتر مصّدق درمقام تأکيد به گناه شاه در امضای دستخط عزل، به قلم آورده است، اّما « 

 بخواهد یا -رعایت انصاف را باید گفت که شاه، صدور فرماِن عزل را وقتی پذیرفت که کامًال روشن بود که او 

ا و بریتانيا تصميم قطعی به رهائی از دست مصّدق گرفته اند و آن را به انجام خواهند  آمریک-نخواهد 

در مرور بر گزارش های رسمی دیدیم که تصميم بر آن بود که نقشــهء کودتا حّتی بدون اطالع شاه . رسانيد

  ). ٨٧١، ص ٢موّحد، ج . (»به اجراء گذاشته شود

        

  :زیرنویس

 مرداد در کنار نيروهای ٢٨خواهرزادهء دکتر مصّدق که در ( سرتيپ محمد دفتری  این سرهنگ دفتری با-١

  .، تفاوت دارد)مخالف مصّدق قرار گرفت

  

  ):١(بخش شانزدهم 

  

  ) ١(؛ کودتا؟ یا خيزشِ  خودجوشِ  مردم؟ ٣٢ مرداد ٢٨

 

 و پخش ٣٢ مرداد ٢۵آميز دکتر حسين فاطمی عليه شاه در روز  مقالـهء ُتند و سخنرانی توهين* 

 –های رضا شاه و محمد رضا شاه و شعارهای حزب توده  آن از رادیو تهران، تخریب مجّسمه

 باعث ترس و نگرانی شدید -» پيروز باد جمهوری دموکراتيک! برچيده باد سلطنت«مبنی بر 

وران و مردم عادی تهران گردید، و اینهمه، فضای روانیِ  جامعه و سربازان را   َکـَسبه، پيشه

  .يه مصّدق و به نفع شاه و بازگشت او، تغيير دادعل



 ٢٨شعبان جعفری ازحمایت و احترام بسياری از رهبران جبهــهء مّلی برخوردار بود و تا غروب * 

  !مرداد در زندان بسر می ُبرد

  

  !دکتر حسين فاطمی و عالمت سئـوال

مطلب «: ، می نویسد»مت سئوالفاطمی و عال«    محمد علی مّوحد در کتاب ُپرارج خویش، زیر عنوان 

ما در شرح . ، زیرنویس، راجع به دکتر حسين فاطمی است»تاریخچــهء عملّيات سيا«قابل تأملِ  دیگر در 

قرار شد یک نفر از سازمان اطالعات انگليس و یکی دیگر از سيا به «: زمينه سازی ها برای کودتا آورده بودیم

را از رسمّيت و ] شاه[ بَرَود و او را به تهران بفرستند تا برادر -ه بود  که در فرانس-دیدِن خواهر شاه، اشرف 

  .»روزولت مطمئن سازد] کرميت[اعتبار کامل اقدامات 

چنين پيش بينی شده بود که اسداهللا رشيدیان به فرانسه برود و در دیداری از اشرف، ترتيب مالقات او ... «

در آن روزها کاِر آسانی ] برای رشيدیان[ا گرفتن اجازهء خروج از کشور اّم. را با مأموران بریتانيا و آمریکا بدهد

و خود، اجازهء  این مشکل را دکتر حسين فاطمی وزیر امور خارجــهء دکتر مصّدق حل کرد .نبود

گزارشگر سيا پس از این حکایت، در زیرنویس اضافه . خروج و روادیِد ورود رشيدیان را در اختيار او گذاشت

شد که گاه و بی گاه آمادهء  که حسين فاطمی در نزِد سيا به عنوان عضوی مشکوک شناخته میمی کند 

تماس با انگليسی ها بود و دلش می خواست در صورت سقوط مصّدق، جایگاهی در ميان مخالفان او و 

ناخت و کند که حسين فاطمی، رشيدیان را می ش زیرنویِس سيا تأکيد می. هواخواهان بریتانيا داشته باشد

برادران رشيدیان به . این البته، نکتــهء درخورِ  تأّملی است... دانست که او عامل انگليسی هاست  می

 به اتهام توطئــهء کودتا دستگير شدند و درست در همان اّیام بود ١٣٣١اتفاق سرلشکر حجازی در مهرماه 

ایران بازگشته و به وزارت خارجه که دکتر حسين فاطمی از سفری که برای معالجه در اروپا داشت به 

 ).٩۶٨-٩۶٧، صص ٢موّحد، ج (» منصوب شده بود

  :به گزارش هندرسون

 دکتر حسين فاطمی دو بار با شاه مالقات کرد و سپس مضمون ٣٢ اردیبهشت ۴ فروردین و ٣٠در تاریخ «

طمی در مالقات فا. با هندرسون در ميان گذاشت) ٣٢ اردیبهشت ۶ (= ١٩۵٣ آوریل ٢۶گفتگوهایش را در 

 سال سلطنت، با دخالِت خود، مانِع کاِر دولت ها بوده است و ١٢نخست، به شاه گفته بود که او در طول 

 اگر شاه بخواهد با مصّدق .اینک باید روش خود را تغيير دهد و از دخالت در امور دولت دست بردارد

رخ دهد به پيروزی نهضت مّلی اگر کودتائی . درافتد، عاقبِت ناگواری در انتظارش خواهد بود

شاه باید از اصراِر خود در کنترل .   از صحنه بيرون رانده خواهد شد– یک باره –خواهد انجاميد و شاه 

کند قناعت  نيروهای مسّلح، دست بردارد و از نظِر درآمد نيز باید به بودجه ای که دولت برای  وی تعيين می



در غير این . برکنار سازد) از وزارت دربار(سن نّيت با دولت، عالء را کند و نيز باید به نشاِن همکاری و ُح

نباید نه از فاطمی و نه از دیگِر اعضاء نهضت مّلی انتظاری جهت وفاداری به او ] شاه[صورت، 

  »...داشته باشد 

کنيم  اشاره کردیم و اینک اضافه می» دشمنِی دیرینــهء سرلشکر زاهدی و دکتر حسين فاطمی«    ما به 

 نمایندهء -) Richard Seddan(» ریچارد سدان«، پس از حمله و اشغال خانــهء ١٣٣٠که در اوایل سال 

  و کشِف اسناد و مدارک شرکت نفِت - که گویا دارای مصونّيت سياسی بود -شرکت نفت انگليس و ایران 

: دکتر فاطمی، ُمّدعی شد» باختر امروزِ «معروف شد، روزنامــهء » اسناد خانــهء سدان«انگليس که به 

با ) مخالف مصّدق(ای از اشخاص سرشناس و بعضی جراید  ، رابطــهء پاره»خانــهء سدان«در اسناد «

رادیو تهران نيز با پخش مطالب » شرکت نفت به ثبوت رسيده است که بزودی اسامی آنان اعالم خواهد شد

ليه شخصّيت ها و نمایندگان مخالف مصّدق، ایجاد کرده تحریک آميزی در این باره، فضائی از تهدید و ارعاب ع

  ) ١. (بود

  ):رئيس شهربانی مصّدق(به روایت سپهبد کمال 

از ارتباط زاهدی با یک گونی سند «:  گفت- دکتر حسين فاطمی-شبی در رادیو، وزیر امورخارجه  « -

ی بودم، ناچار به مراقبت چون در آن موقع، من رئيس شهربان» سفارت انگليس و شرکت نفت بدست آمده

از این جهت، من . شدید از سرلشکر زاهدی شدم تا آن که زاهدی نامــهء تهدید و توهين آميز به من نوشت

برای اینکه جوابی به سرلشکر زاهدی بدهم، از دکتر فاطمی در مورد مدارک کشف شده بر عليه زاهدی 

معلوم » ! ...مدرک نمی خواهد! ِد هواستحرف، با«: در جواب فرمودند] دکتر فاطمی[سئوال کردم 

 به نقل ١٣۶١خاطرات سپهبد کمال، چاپ تهران، (« ...نبوده ] عليه سرلشکر زاهدی[شد که اصًال مدرکی 

  ).١۶٣ - ١۶٢خاطرات اردشير زاهدی، صص : از

به ) ٣٢د  مردا٢۵در (» باختر امروز«    دکتر فاطمی، وزیر خارجه و سخنگوی دولت مصّدق، در سرمقالــهء 

گاِه هر چه دزد، هر چه بی ناموس، هر چه  قبله«شّدت به شاه حمله کرد و محمد رضا شاه را 

در عصر روز ... خواند » واخوردهء اجتماع و تنها تکيه گاِه خارجيان و نقطــهء اّتکای سفارت انگليس

از «ق در بهارستان، فاطمی  نيز در ميتينگ جبهــهء مّلی و احزاب و اتحادیه های هوادار مصّد٣٢ مرداد ٢۵

نيز خطاب به )  مرداد٢۶روز (» باختر امروز«یاد کرد و در » )نفت(فرزنِد عامِل قرارداِد «و » جنایات دربار پهلوی

  :شاه نوشت

ای اسيرِ  ارادهء اجنبی که تاریِخ جنایت آميِز دودمان سی سالــهء پهلوی را تکميل ! برو! ... ای خائن! برو « -

و سفارت فخيمه ] انگليس[های  ام که حق این بود که پيش از بستن کنسولگری من هميشه گفته... کردی 

ها را ِگل  کوبيده شود و درِ  خانــهء ُمجرِی ارادهء اجنبی] درباِر شاه[در تهران، آن مرکِز ننگ و رسوائی 



نامه و مبارزات سياسی دکتر زندگي: های ُتنِد باختر امروز، نگاه کنيد به برای آگاهی از سرمقاله(» بگيرند

  ).٣٢٧-٣٢١حسين فاطمی، نصراهللا شيفته، صص 

      جالب است که در هيچيک از مقاالت و سخنرانی های دکتر حسين فاطمی و دیگر سران نهضت مّلی 

  !هيچ سخنی از توطئــه یا کودتای دولت آمریکا نبود مرداد، ٢٨ تا ٢۵از 

 پس از انجام - مرداد ماه ١٨در . های حزب توده در آن زمان بود دشنامها، یادآوِر     این شعارها و دشنام

  :ای، به دکتر مصّدق توصيه کرده بود  رهبری حزب توده در اعالميه-رفراندوم 

» باید با یک حملــهء مردانه، قلعــهء فرتوِت دربار را گشود و پرچم فرمانروائی مّلت را بر فراِز آن استوار کرد« 

گذشته، چراِغ راه آینده : ، به نقل از٣٢ مرداد ١٨، بتاریخ ١٠، شمارهء )بسوی آینده(شجاعت روزنامــهء (

  )۶٢٧است، ص 

با وجود مخالفت های کریم سنجابی و (و گویا، در شور و التهاب این دشنام ها بود که بدستور دکتر مصّدق 

نتی را با حضور فاطمی، ُمهر و مجّسمه های شاه را پائين کشيدند، کاخ های سلط) خليل ملکی و دیگران

. ها حذف نمودند موم کردند و نام شاه را از سرود شاهنشاهی و نيز از دعای شامگاه و صبحگاه سربازخانه

شاه از سلطنت، مخلوع است و «دکتر فاطمی به سفراء، وزرای مختار و کارداران در خارج، اعالم کرد که 

  ).٣۵٠، ص ١ج عاملی، . (»نباید مورد استقبال قرار گيرد

   آیا دکتر فاطمی با رهبران حزب توده رابطه داشت؟-

 مرداد، چرا دکتر حسين فاطمی توسط حزب توده، ابتداء در مخفيگاِه ٢٨ پس از سقوط مصّدق و رویداد -

  شخصِ  کيانوری و سپس در خانــهء یکی از افسران وابسته به حزب توده، مخفی گردید؟

توانست مهم ترین  بی پناهگاه و بی پایگاه بود که در آن شرایط حّساس، نمی آیا جبهــهء مّلی، آنقدر -

  چهرهء دولت دکتر مصّدق را پنهان کند؟

 همچنانکه در اسناد سازمان سيا و وزارت امورخارجــهء آمریکا آمده، آیا فاطمی در َصَدد اّتحاد بين نيروهای -

  مصّدقی و حزب توده برای  مقابله با غرب بود؟ 

در : حسين مّکی ضمن شرح روابط دوستانه اش با دکتر فاطمی و علل اختالفش با وی، تأکيد می کند    

 دکتر فاطمی پيشنهاد می کند که به ستاد ارتش دستور داده - در اطاق مصّدق- مرداد ٢٨ صبح ١٠ساعت 

م شد که دکتر پس از کشف شبکــهء حزب توده، معلو... شود تا اسلحه در اختيار توده ای ها بگذارند 

این امر، و اختفای فاطمی در مخفيگاِه حزب توده، عامل تشدید . ها همکاری داشته است ای فاطمی با توده

  ). ۴٢١ - ۴١١مّکی، صص : نگاه کنيد به. (کنندهء اعدام وی بود



بوعاتی  مرداد و فرار شاه به بغداد، دکتر فاطمی در یک کنفرانس مط٢۵در وقایع :    به گزارش سازمان سيا

خبری که کامًال دروغ «... » های جّدی عليه شاه، در بغداد بوقوع پيوسته است شورش«: اعالم کرد که

  ). ۶٢، ص ٧تاریخچــهء عملّيات سيا، بخش (» بود

ها و دروغپردازی ها، از عوامل مؤّثر در بازداشت دکتر فاطمی      بی تردید اینگونه دشنام ها، پرونده سازی

  . ، بوده اند٣٢ مرداد ٢٨اد و سپس در دستگيری و اعدام وی پس از  مرد٢۵در شِب 

 ٢۵    پخش نامتعارف و نامعمول مقالــهء ُپردشنام دکتر حسين فاطمی از رادیو تهران و تکرار آن در طول روز 

 مرداد و سپس، فضای َعَصبی و اعتراضی هواداران مصّدق و خصوصًا نيروهای حزب توده در تخریب مجّسمه

های شاه و افراد خاندان سلطنتی از ادارات و مغازه  ی رضا شاه و محمد رضا شاه و پائين کشيدن عکسها

! برچيده باد سلطنت«ها، همراه با شعارهای حزب توده مبنی بر  ها و حّتی کوشش در تعویض نام خيابان

 مردم عادی تهران باعث ترس و نگرانی شدید َکَسبه، پيشه وران و) ٢(» پيروزباد جمهوری دموکراتيک

از . را زنده کرد) ١٣٢۴ تا ١٣٢٠در سال های (گردید و در ذهن بسياری از مردم، حضور نيروهای ارتش سرخ 

 در »خدا، شاه، ميهن« بود و شعارِ  حّس شاهدوستیطرف دیگر، بافت ُسّنتی ارتش، مبتنی بر 

در ذهن بسياری از . ّهمی داشتساختار عاطفِی سربازان، درجه داران و نيروهای انتظامی، جایگاه م

دارانی که از روستاها و شهرهای دور آمده بودند، شاه مظهر اتحاد و یکپارچگی کشور  سربازان و درجه

بشمار می رفت و از احترام و تقّدس معنوی برخوردار بود و لذا، حذف ناِم شاه در دعای صبحگاهی و حذف 

احساسات ُسّنتِی سربازان و درجه داران و بسياری دیگر سرود شاهنشاهی در مراسم پادگان ها، عاطفه و 

از نيروهای ارتشی و انتظامی را، جریحه دار ساخت و این، مسئله ای بود که در آن شرایط حّساس، هم 

چنان شعارها و . از درک آن غافل بودند) خصوصًا دکتر حسين فاطمی(مصّدق و هم یاران پرشور و جوان وی 

عادی را متقاعد کرده بود که هدف دکتر مصّدق، نابود کردن سلطنت است نه پيکار با اقدامات ُتندی، مردم 

چنان شعارها و اقدامات تندی، در واقع، تيرهایی بودند که . دولت انگليس برای حّل مسئلــهء نفت

می توانست به سوی خوِد دکتر مصّدق، کمانه ) کاردار سفارت آمریکا در ایران(بقول ماتيسون 

، عليه مصّدق و به نفع شاه و فضای روانی جامعه مرداد، ٢٧م از این روست که از شامگاه ، هکنند

  ... بازگشت او، تغيير یافت 

 که در آن هنگام، عمومًا به صِف مخالفان مصّدق -    با توّجه به تفرقه و پراکندگِی نيروهای جبهــهء مّلی 

 ٢٨بود که در  ای»حلقــهء مفقوده«وچه و بازار، آن  حّسِ  نهفتــهء شاهدوستِی مردِم ک-پيوسته بودند 

  .، زنجيرهء طبقات و اقشار مختلف را بهم پيوند داد و باعث سقوط مصّدق گردید٣٢مرداد 

  

  افسانــهء شعبان جعفری



نيز جاذبـهء بسيار  » اراذل و اوباش«ها و روشنفکران، بلکه برای     جنبش های پوپوليستی، نه تنها برای توده

زمينه » حضوِر هميشه در صحنه«با » اراذل و اوباش«ند، هم از این روست که در اینگونه جنبش ها، دار

  . شوند سازاِن قدرت حکومت می

این افراد، محصول فقر فرهنگی، . محصول جوامع عقب ماندهء ُسّنتی است» َمشتی«و » لوطی«   پدیدهء 

  .باشند امع ُسّنتی و پدرساالر میثباتی های سياسی و فقداِن امنّيت اجتماعی در جو بی

، »سخاوت«   قدرت بدنیِ  چشمگير و در عين حال، حمایت از مظلومان، بيوه زنان و بينوایان، وجود نوعی 

ی » وقار«ها چنان » مشتی«ها و » لوطی«، به »شاِه مردان، علی«و اعتقاد به » مردانگی«و » صفا«

ها و خصوصّيات  فرودست جامعه می شوند، همين خصلتبخشند که باعث حرمت آنان در ميان طبقات  می

  )١(سازند  ها و ُلمپنيسم جدا می ها را از ُلمپن ها و مشتی است که لوطی

 با شبکه ای از –ها » مشتی«ها و » لوطی« اجتماعی، -های سياسی  ها و آشفتگی    در آشوب

پردازند  تهدید و ضرب و شتم مخالفان می ميدان داران عرصــهء اجتماع می شوند و به ارعاب و -ها  »نوچه«

اّما با استقرار ثبات و آرامش نسبی، سرانجام، مقهور یا مجذوب قدرِت حاکمه می گردند و با کسب اقتدار یا 

  .اختياراتی در محالت خویش، از مزایای حکومتی نيز برخوردار می شوند

 و مضروب و مجروح شدن بسياری توّسط ١٣٣٠ آذر ١۴بدنبال واقعــهء :    بطوریکه در بخش پنجم گفته ایم

 آذرماِه ١٧عوامل شعبان جعفری و حملــهء آنان به روزنامه های مخالِف مصّدق، در جلســهء یکشنبه 

مجلس شورای مّلی، تعدادی از نمایندگان، دولت مصّدق را مورد انتقادات شدید قرار دادند و جمال امامی، 

ادارهء شهربانی را برای نمایندگان مجلس قرائت کرد که بر اساس آن، نامــهء استخدام شعبان جعفری در 

، در خدمت شهربانی دولت دکتر مصّدق »با ماهی سه هزار ریال حقوق از اعتبار محرمانه«شعبان جعفری 

  .بوده و در ضرب و شتم مخالفان مصّدق، نقشی فّعال داشته است

 بسياری از سران جبهــهء مّلی برخوردار بود بطوریکه در     شعبان جعفری در آن دوران از احترام و حمایت

، بسياری از سران و رهبران جبهــهء مّلی نيز حضور »شعبان جعفری«افتتاحِ  باشگاه (» ُگلریزان«مراسم 

، ٩١۴در این باره در شمارهء ) دکتر حسين فاطمی(روزنامهء باختر امروزِ  . داشتند و سخنرانی کرده بودند

  : گزارش داد١٣٣١یور  شهر٢٩شنبه 

  



  

  ١٣٣١ شهـريـور ٢٩ ، شنبـه ٩١۴شمارهء ): دکتر حسين فاطمی(بـاختـر امـروز 

  

خيابان (اه شعبان جعفری از ساعت هفت تا ده بعد از ظهر چهارشنبه، جشن آبرومندی در ورزشگ« 

بيش از چهل نفر از بر پا بود که ) شاهپور، مقابل کوچــهء کربالئی عباسعلی، جنب سينما جهان

 و عدهء زیادی از رجال و محترمين و روزنامه نگاران در این جلسه حضور نمایندگان مجلس شورای مّلی

  .داشتند

 -سپهبد جهانبانی و صدری . ن مراسم حضور داشتکاشانی زاده به نمایندگی از آیت اهللا کاشانی در ای

ضمن سخنرانی، از دکتر .  و مدیران باشگاه های ورزشی پایتخت نيز حضور داشتند-رئيس تربيت بدنی

ای   ساله٧مصّدق و آیت اهللا کاشانی از طرف ورزشکاران و ُحّضار، تجليل خاصی بعمل آمد و کودک 

سپس مراسم . به سخنرانی خود خاتمه داد» زنده باد مصّدق«ِد سخنرانی کوتاهی ایراد و او نيز با فریا

 سخنرانی ُمهّيجی دربارهء ورزش و تندرستی و مهندس حسيبیورزشِی بی سابقه شروع شد و بعد، 

، این جشن ورزشی که در نوع خود جالب توّجه بود، پایان ١٠تشویق ورزشکاران بعمل آورد و مقارن ساعت 

  بخصوص دکتر شایگان، حائری زاده، ُمشار، دکتر ُمعّظمی و –ء مّلی نمایندگان جبهــهیافت و 

 از این پيشرفِت باشگاه شعبان جعفری، اظهار قدردانی نموده و اميدوار بودند که -مهندس حسيبی

» .بزودی، باشگاه آبرومندی به کمک ورزش دوستان تشکيل که خدمات ورزشِی این باشگاه توسعه یابد

  ).١١٩ - ١١٨فتگو با هما سرشار، صص شعبان جعفری، در گ(

   با چنان جایگاهی، شعبان جعفری به هنگام مبارزات مّلی کردن صنعت نفت، در تظاهرات جبهــهء مّلی 

  .کرده است هائی از مصّدق و کاشانی را حمل می حضور فّعال داشته و عکس



 از ٣٢ -٣٠یک بود و در سال های     شعبان جعفری در آغاز جوانی به  فدائيان اسالمِ  نواب صفوی نزد

اهللا کاشانی بشمار می رفت، اّما با اختالفات جبهــهء مّلی و جدا شدن کاشانی از  دکتر  مریدان آیت

 به ُجرم حمله به ١٣٣١ اسفند ٩او در تظاهرات . مصّدق، شعبان جعفری نيز به صِف مخالفان مصّدق پيوست

 بازداشت و زندانی بوده است، بر اساس سند سازمان ٣٢مرداد  ٢٨خانــهء دکتر مصّدق، دستگير و تا عصر 

  : سيا

] آمریکا[ایستگاه رادیو تهران بدست سلطنت طلبان افتاد و کارمندان سفارت « مرداد، ٢٨     در حوالی عصر 

 بعد از ظهر سرلشکر زاهدی از ۵/۴در ساعت قرار شد که . با این خبر، دچار شادی و شعف گردیدند

 و در نبش خيابانی خاّص با سرلشکر گيالنشاه، مالقات کند و از آنجا به سوی یش خارج شودپناهگاه خو

در ساعت ... ایستگاه رادیو تهران روانه شوند تا سرلشکر زاهدی پيام خود به مّلت ایران را ایراد نماید 

، ٨، بخش ...تاریخچهء عملّيات سيا (» . دقيقه بعد از ظهر، زاهدی از رادیو تهران سخن گفت٢۵/۵

  ).، متن انگليسی٧٣-٧٢صص 

 مرداد از خيابان های مهم تهران دیدن ٢٨در هنگامــهء ) وزیر کشور دکتر مصّدق(   دکتر غالمحسين صدیقی 

 لحظه به –نموده،  چگونگی تصّرف ستاد ارتش، ایستگاه رادیو و محاصره و تصّرف اقامتگاه دکتر مصّدق را 

مطابقت ) سفير آمریکا( گزارش او با گزارش هندرسون –انکه خواهيم دید  چن– گزارش کرده است و –لحظه 

  :دکتر صدیقی می نویسد. دارد

، همه در حال انتظار و فکر ]در اطاق مصّدق[، دیدم جمعی چند دقيقه از ساعت پانزده گذشته بود... « 

نيست، ولی نااميد نباید خوب ] شهر[اوضاع : چه خبر دارید؟ گفتم: آقای نخست وزیر پرسيدند. اند نشسته

البد دستورهای الزم از طرف جناب آقای نخست : چه باید کرد؟ گفتم: آقای دکتر حسين فاطمی گفتند. بود

بعد به اتاقی ... وزیر داده شده، ولی فعًال آنچه بر هر چيز، مقّدم است، حفظ مرکز بی سيم و رادیو است 

قای دکتر حسين فاطمی روی صندلی، رو به روی مهندس آ... شد رفتم  که هيأت وزیران در آن تشکيل می

لقمــهء . یک لقمه خوردیم... چون هر دو، ناهار نخورده بودیم . من پهلوی او نشستم. حسيبی نشسته بود

معلوم شد ... دوم را که به دهن گذاشتيم، صدای هياهو و جنجال در رادیوی اتاق مجاور شنيده شد 

  . اند  غال کردهمخالفين، ادارهء رادیو را اش

 ١١آنچه من از ساعت : گفتم. ، رادیو را باز کردیم، احمد فرامرزی نطق می کردحدود ساعت شانزده     

از آن می ترسيدم و در فکر آن بودم و به آقای نخست وزیر هم تلفن کردم و نباید بشود، شده است ] صبح[

  .و قطعًا اوضاع شهرستان ها هم مختل خواهد شد

آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازاِن مخالف، تيراندازی را موقوف کنند، :  ساعت هفدهمقارن      

به [ملحفـهء روی تختخواب آقای نخست وزیر را برداشت و بيرون ُبرد و به سربازان داخل حياط داد که آن را 

  ).    ١٣٠ – ١٢۶، ص ٢غالمرضا نجاتی، ج ... (روی بام نصب کنند ] عالمت تسليم



  : روایت شعبان جعفری    به

برین نذارین مردم شلوغ ُکنن «: گفت. خواست، ما رفتيم اونجا] از زندان[ مرداد، زاهدی ما رو ٢٨بعد از ظهر «

اش تو دعوای   ولی به خونــهء مصّدق نرفتيم، خونه... این بود که ما به حساب راه افتادیم » دیگــه

شعبان (» و اینا، داغون شده بود] هء مصّدقمسئول دفاع از خانــ[بين مردم و سرهنگ ممتاز 

  )١۶۵جعفری، ص 

 ٢٨ بعد از ظهِر ٧  یا ۶بعد از ساعت بایستی        بدین ترتيب، مالقات زاهدی با شعبان جعفری می

از  و پس از استقرار سرلشکر زاهدی در مرکز شهربانی صورت گرفته باشد، و این، زمانی بود که مرداد

بنابراین می توان نتيجه گرفت که نقِش شعبان جعفری در . ها گذشته بود تسقوط دولت مصّدق، ساع

  .ای و کمرنگ بوده است  مرداد، نقشی حاشيه٢٨وقایع 

  

  :زیرنویس

تسخير النــهء «و » حمله به سفارت آمریکا در تهران« که یادآوِر واقعــهء - برای آگاهی از این ماجرا -١

، ١موّحد، ج : خانــهء سدان، اسماعيل رائين، همچنين نگاه کنيد بهاسرار : است، نگاه کنيد به» جاسوسی

  .٣٢٢-٣١٨، صص ١؛ مصّدق؛ سال های مبارزه و قدرت، غالمرضا نجاتی، ج ١٧٧-١٧۶صص 

گذشته، چراِغ راه : ، به نقل از٣٢ مرداد ٢٧، ١٨، شمارهء )بسوی آینده(روزنامــهء شجاعت :  نگاه کنيد به-٢

  . ۶۵٩آینده است، ص 

: فلور. م. ها و نقش شان در دوران قاجار نگاه کنيد به مقالــهء درخشان و » لوطی« برای بحثی دربارهء -٣

    .٢٨  - ٧، صص ١٣۶٢، ١تاریخ و ُگسترهء ادبيات، شمارهء 

  

  ):٢(بخش شانزدهم 

  

  )٢(؛ کودتا؟ یا خيزشِ  خودجوشِ  مردم؟ ٣٢ مرداد ٢٨

 



یکا و گزارش مأموران سازمان سيا در تهران، شواهد اسناد سّرِی وزارت امورخارجــهء آمر* 

 در برابر ٣٢ مرداد ٢٨روز   ها را از وقایعی که در  اصيلی هستند که ناباوری و شگفتی آمریکائی

 .دهند گذشت، نشان می  دیدگان شان می

   

که خيزش خودجوِش (های کرميت روزولت  ها و گزافه بافی این اسناد، بر افسانه سرائی* 

  . کشنـد ، قلم بطالن می)منظور کرده» عوامل خود«هران را به حساِب مردم ت

   

یک شورش غيرمنتظره و نيرومند عليه « :  مرداد ٢٨   روز  گزارش سفارت آمریکا از تهران در * 

ها هم از این پيروزی آسان  نه تنها اطرافيان مصّدق، بلکه شاهی... دکتر مصّدق در جریان است 

  .».اند  شگفت زده -ی زیادی خودجوش است  که تا حدود-و سریع 

   

  ، طرحی برای کودتا عليه دولت مصّدق وجود داشت؟٣٢ مرداد ٢٨ آیا در -

 در برابر کودتا، هيچ - با وجود اصراِر دکتر حسين فاطمی ودیگر یارانش-پس چرا دکتر مصّدق !  اگر آری-

  مقاومتی نکرد؟

   مصّدق گردید؟چه علل یا عواملی باعث سقوط دولت!  اگر نه-

   دموکراسی بود؟– مبتنی بر ليبراليسم یا ليبرال – چنانکه می گویند – آیا فلسفۀ سياسی دکتر مصّدق -

 افزایش  ميليون دالر٢٣ هزار دالر به ۵٠٠ با آغاز حکومت مصّدق، کمک های مالی آمریکا به ایران از -

 بسيار زودتر سقوط – چه بسا –دکتر مصّدق آنچنان که اگر کمک های مالی آمریکا نمی بود، دولت . یافت

 ٢٨یک روز قبل از نياز مالی دولت دکتر مصّدق به این کمک های مالی، آنقــدر بود که حّتی . می کرد

 ميليون دالری دیگر از آمریکا شده بود، ١٠خواستار یک وام ) در مالقات با هندرسون(، مصّدق ٣٢مرداد 

ا روزی که به دولت دکتر مصّدق کمک های مالی و تسليحاتی می کرد، به چگونه است که آمریکا ت: بنابراین

 بشمار می رفت، اّما با قطع کمک های مالی »نزدیک ترین و بهترین دوست ایران «قول دکتر مصـدق

 َبـَدل شده »امپریاليسم جهانخوار« مرداد و سقوط دولت مصّدق، آمريکا به ٢٨آمريکا، وقوع رویدادهای 

  !است؟



  فرهنگی و محدودّیت- با توّجه به ساختار سياسی -، آیا دکتر مصّدق » مرداد نبود٢٨اگر «: رانجام و س-

  های تاریخی جامعه، قادر به استقرار آزادی، دموکراسی و جامعــهء مدنی در ايـران بود؟

نوز درگيِر  ه- سال ۵٠ پس از گذشت -ها سئواالتی است که شيفتگان دکتر مصّدق و مخالفان وی را   این  

هائی را بوجود آورده که عمومًا آلوده به تهمت و توهين و تکرار است و از این رو؛ داشتِن  ِخود ساخته و بحث

 دشوار ساخته - خصوصًا برای نسل جوان و دانشجویان ما - مرداد را ٢٨ تا ٢۵درکی روشن از رویدادهای 

، توسعه نيافتگی ذهنی و طفولّيت بّيت تاریخیَعَصها، نشانــهء دیگری از  ها و توهين این تهمت. است

ی برای راِه آینده، بلکه » چراغ«ما است که تاریخ و رویدادهای گذشته را نه » مردان سياسِی«فکرِی 

  !ی برای توهين، ارعاب اخالقی و سرکوب آزادی انـديشــه و تحقيق بکار می گيرند »ُچماق«چونان 

 Mark(محّققانی مانند مارک گازیوروسکی  های اخير، سالخوشبختانه در : بطوريکه پيشتر گفتيم

Gasiorowski( مالکولم برن ،)Malcolm Byrne( استفن دوریل ،)Stephen Dorril( دکتر فخرالدین عظيمی و ،

 که به صورتی روزافزون در   نقش کليدی ایرانيان«دیگران به ضعف ها و اشتباهات دکتر مصّدق و خصوصًا به 

  .اشاره نمـوده اند» ق صف آرائی کردندمقابل دکتر مصّد

و نيز انتشار گزارش سّری سازمان ) در آرشيو مّلی آمریکا(امروزه، اسناد سّری وزارت امورخارجـهء آمریکا 

سيا دربارهء چگونگی سرنگونی حکومت دکتر مصّدق، افسانه سازی ها والف و گزاف های کرميت روزولت 

» ضدکودتا«را آشکار ساخته بطوریکه گفته های وی در کتاب )  ایرانمسئول اصلی عمليات سازمان سيا در(

)Contercoup ( مرداد را به حساب عوامل خود واریز کرده، حّتی برای ٢٨که تظاهرات خودجوش مردم در 

تعارض اين اسنـاد با آنچــه که کرميت روزولت ) ١. (دوستداران صدیق دکتر مصّدق نيز ارزش و اعتباری ندارد

 بمنظور بزرگنمائی عملکردِ  خود و - آنست، نشان از شيوهء رایجی دارد که در بسياری موارد، افراد مّدعی

 بدان مبادرت می کنند تا -باال بردن سطح عمليات خويش در راه انجام مسئوليت ها و مأموريت های مّحوله 

گاه، اين شيوهء . يش وانمود کننـــدبدين ترتيب موفقّيت حاصله را یکسره، نتيجـهء درايت، ابتکار و خالقيت خو

عملّيات «بزرگنمائی، آنچنان پيش می رود که با مستندات قطعی، تعارض يافته و به افسانه يا به 

  .پهـلــو می زنــد» محّيرالعقول

 گزارش عمليات سازمان سيا در سرنگونی دولت - خصوصًا-انتشار اسناد وزارت امورخارجــهء آمریکا و نيز  

 این اسناد و مدارک اگر با روایت. کند  آشنا می٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵ما را به کم و کيف رویدادهای مصّدق، 

 مرداد ٢٨ تا ٢۵توانند تصویری واقعی از چگونگی رویدادهای  های شاهدان حاضر در صحنه، جمع شوند، می

 بخش تقسيم ۵را به ها  در این باره، ما این اسناد و روایت. و چگونگی سقوط دولت مصّدق بدست دهند

      :کنيم می

   اسناد وزارت خارجــهء آمریکا-١



   مرداد٢٨از حوادث ) سازمان سيا( گزارش ُمجریان و طّراحان کودتا -٢

   مرداد٢٨از حوادث ) وزیر کشور دولت مصّدق( گزارش دقيق و لحظه به لحظــهء دکتر غالمحسين صدیقی -٣

   مرداد٢٨ه در صحنــهء  روایت یکی از کادرهای فعّال حزب تود-۴

  . مرداد٢٨حاضر در رویدادهای ) دکتر بقائی( روایت یکی از اعضاء حزب زحمتکشان -۵

تأکيد آنها بر خيزش خودبخودی مردم    گانــهء مختلف، ۵ فصل مشترک همــهء این روایات     

احان  مرداد است بطوریکه هم سلطنت طلبان، هم هواداران مصّدق و هم طّر٢٨تهران در روز 

 بعنوان یک – و گویا در برابر این خيزشِ  مردمی بود که مصّدق کودتا را غافلگير و شگفت زده کرده بود

  ! از مقابله با آن خودداری کرده بود–سياستمدار مردم دوست 

* * *  

  

  تـّصــرف ايستـگاه راديــو تـوسـط مــردم:  مــرداد٢٨

کودتای نافرجام « گفتيم که به دنبال امتناع دکتر مصّدق از پذیرش فرمان عزل و اعالم رادیوئِی آن بعنوان      

آميز دکتر حسين  های توهين  مرداد، و سپس مقاالت ُتنــد و سخنرانی٢۵در بامداد » گارد شاهنشاهی

رفتن «آگاهی مردم تهران از : ی نسبت به شاه و پخش آن مقاالت و اخبار از طریق رادیو، و در نتيجهفاطم

آميز اعضاء این حزب در تخریب  و خصوصًا شعارهای ضدسلطنتِی حزب توده و اقدامات ُتند و تحریک» شاه

ها و ادارات  مغازههای خاندان سلطنتی از  های رضا شاه و محمد رضا شاه و به زیر کشيدن عکس مجسمه

وران و  ها، همه و همه، باعث نگرانی و هراس بازاریان، پيشه دولتی، و نيز اقدام آنان به تعویض نام خيابان

حذف نام شاه از : از طرف دیگر. گردید) به رهبری آيت اهللا کاشانی(مردم کوچه و بازار و نيروهای مذهبی 

ها، احساسات ُسّنتِی شاهدوستـی   مراسم پادگاندعای صبحگاهی و ممنوع کردن سرود شاهنشاهی در

مجموعــهء این عوامل، . دار ساخت داران و نيروهای ارتشی و انتظامی را جریحه بسياری از سربازان، درجه

  .  مرداد، فضای روانی جامعه، به نفع شاه و بازگشت او به ایران، تغيير یابد٢٧باعث گردید تا از شامگاه 



   

  ٣٢ مرداد ٢٨ خارجــهء آمریکا در رابطه با اسناد سّری وزارت

   

شاهدان اصيلی هستند که ناباوری و ) در آرشيو مّلی آمریکا( اسناد سّری وزارت امورخارجــهء آمریکا     

دهند این  گذشت، به روشنی نشان می شان می شگفتی مأموران سيا را از وقایعی که در برابر دیدگان

 مرداد ٢٨به ساعِت سفارت آمریکا از تهران به واشنگتن دربارهء وقایع های ساعت  اسناد، شامل گزارش

داند، در  تا آنجا که نگارنده می. گيرند باشند که تعدادی از آن ها، نمونه وار، در اختيار خوانندگان قرار می می

وستانش ميان محّققان و مترجمان ایرانی، این اسناد برای نخستين بار توسط آقای بابک اميرخسروی و د

، »تقّدم فضل«اند، از این رو، به احتراِم حقيقت جوئِی ايشان و بعنوان رعایِت  گردآوری، ترجمه و منتشر شده

نظر « از کتابِ  - با تغييرات کوچکی در ویرایش بعضی کلمات و عبارات  -این اسناِد بسيار مهم و روشنگر را 

اهمّيت این اسناد زمانی دو چندان . کنيم نقل می) ٧٣۵-٧٢۵صفحات (» از درون به نقش حزب تودهء ایران

 و سپس ٣٢ مرداد ٢٨یک کادر جوان و فّعال حزب توده در روز شود که بدانيم این اسناد از طرف  می

و از دوستداران صدیق ) از مخالفان خط و مشی کيانوری(یکی از اعضاء برجستۀ کميتــهء مرکزی حزب توده 

  . اند دکتر مصّدق، انتشار یافته

حقيقت جوئی آقای اميرخسروی، مصداق روشن سخِن آن فرزانــهء معروف است که در هجوم تهمت های 

  :، گفت»مّدعيان آزادی و دموکراسی«

زندگی، کوتاه ست اّما حقيقت، دورتر می رود و بيشتر ُعمر می کند، بگذار تا حقيقت را « -

  .»!بگویم

   

  1953-788.00/8هء ، تلگراف شمار) مرداد٢٨( اوت ١٩ظهر روز  -

  وزیر خارجه: تهران به: از

های باختر امروز و شورش و حزب ایران   اندکی پس از ساعت یازده، سفارت اطالع یافت که مقّر روزنامه    

  .دانشجویان دانشکده افسری نيز عليه دولت دست به اعتصاب زده اند. اند به آتش کشيده شده

مجلس از سوی بازاریان وابسته به کاشانی و سایر رهبران دینِی کم  تظاهرات هواداران شاه در حوالی    

  .اند ای از طرفداران شاه هم اکنون بسوی بازار در حرکت جمعيت قابل مالحظه. گردد تر، حمایت می اهميت



 هيچگونه گزارشی در مورد اینکه نيروهای انتظامی در پيشگيری و یا ممانعت از تظاهرکنندگاِن طرفدار   

  .خالت کرده باشند نرسيده استشاه د
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  1953-788.00/88، تلگراف شمارهء ) مرداد٢٨( اوت ١٩ بعدازظهر روز ٢ساعت  -

  وزیر خارجه: تهران به: از

 نفر که خواستار بازگشت شاه هستند در حوالی خانــهء ٣٠٠٠ گزارش رسيده است که جمعّيتی در حدود   

اقدامات قبلی در پراکنده کردن این جمعّيت . اند مصّدق مورد حمله و تيراندازی نيروهای انتظامی قرار گرفته

ر دیگر در برابر ستاد ارتش به هم این جمعّيت با. ای از سربازان به آنها بپيوندند موجب شده است که عده

  .در برابر وزارت خارجه نيز زد و خورد در جریان است. پيوستند و مجددًا هدف تيراندازی قرار گرفتند

 طرز برخورد نيروهای انتظامی هنوز حاکی از دو دل بودن آنهاست، اما تعداد نظاميان و افسرانی که    

هائی حامل سربازان در سطح شهر دیده  کاميون.  حال ازدیاد استپيوندند در منفردًا به هواداران شاه می

یک کاميون، مجسمــهء از جا کنده شدهء . »زنده باد شاه«زنند  اند که در حال عبور فریاد می شده

خواهند آنرا  رسيد که می نمود و بنظر می کرد در حالی که جمعّيتی آنرا تعقيب می رضاشاه را حمل می

. اند متالشی و به آتش کشيده شده) مصّدق(ای هواداِر حکومت  تمام انتشارات غيرتوده. مجددًا نصب کنند

  .های نيروی سوم و شهباز که متمایل به حزب توده هستنــد، نام برد توان از روزنامه در ميان اینها می

ء رادیو را اشغال ظاهرًا آنها مصّمم هستند که اداره. شود  جمعّيت زیادی در حوالی ادارهء رادیو دیده می  

شود از طرف هواداران شاه  که به ایستگاه رادیو منتهی می) جاده قدیم(جادهء شرق شميران . کنند

  .مسدوده شده است

اما بنظر . * سفارت هنوز نتوانسته است تشکيالت و برنامه ای برای این فعاليت کشف کند    

  .اند رسد که جمعّيت برای هدفهای معّينی جمع شده می
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های سفير هندرسون به وزارت خارجه آمریکا، باالترین تکذیب بر ادعاهای واهِی کرميت روزولت در   گزارش-*

. کند داد را به حساب و اشارهء عوامل خود واریز می مر٢٨است که تظاهرات و عمليات » ضد کودتا«کتاب 



 چگونه باورکردنی است که او کودتایی را تدارک ببيند که سفير آمریکا از آن تا این حّد بی خبر باشد؟ می

 در واشنگتن است که گزارش و موضع او در ١٣٣٢ تيرماه ۴دانيم که هندرسون از شرکت کنندگان نشست 

  )بابک اميرخسروی. (رهء کودتای نظامی تعيين کننده بوده استتصميم دولت آمریکا دربا

   

  1953-788.00/8   تلگراف شمارهء) مرداد٢٨( اوت ١٩ بعداز ظهر روز ۴ساعت  -

  وزیر خارجه: تهران به: از

ها نيز  طبق گزارشهای رسيده، به شهرستان. اند پست و تلگراف و مرکز تبليغات، اشغال شده) وزارت (   

  .ای در هواداری از شاه انجام دهند شود تا آنها نيز تشویق شوند تظاهرات مشابه تلگراف می

اند   تانک در خيابانها دیده۶ کارمندان سفارت، کاميونهای متعّدِد حامل نظاميان و غيرنظاميان را به همراه    

  .اند کرده هایی از شاه را حمل می که عکس

 کوتاهی تنها به پخش موسيقِی از پيش ضبط شده پرداخت و  رادیوی تهران پس از اشغال، برای مدت   

  .سپس در سکوت فرو رفت

از قرار گزارش رسيده به فرماندهی نظامی تهران و ریاست ] خواهرزادهء دکتر مصّدق[ تيمسار دفتری    

کند از گارِد گمرک که قبًال از طرف  از قرار معلوم، تيمسار دفتری سعی می. پليس منصوب شده است

این مطلب را مرکز استراق سمِع سفارت از مخابرات . صّدق به ریاست آن منصوب شده بود استعفا کندم

  .تلفنی بدست آورده است
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   1953-788.00/8   تلگراف شمارهء) مرداد٢٨( اوت ١٩ر روز  بعد از ظه۵ساعت  -

   

  وزیر خارجه: تهران به: از

در شهر حالت  طبق گزارشات مختلف، از جمله گزارش اعضاء سفارت و سایر مقاماِت رسمی آمریکایی،    

تمام وسائل نقليه، چراغ های خود را بــه نشانهء پيروزی . یک تعطيلی عمومی حکمفرماست

مـردم در پياده روها برای افراد شخصی که در کاميونهای سربازان بنفع . اند  روشن کردهشاه،



 تئاتر .زنند و آنان را مورد حمايت و تشويق قرار می دهنــد کنند، دست می شاه تظاهرات می

با آنکه هواداران شاه موفق . هاست به آتش کشيده شده است ای سعدی که اغلب مرکز رفت و آمد توده

  . اند، خانــهء مصّدق و مرکز ستاد ارتش هنوز در دست هواداران مصّدق است هایی شده  پيروزیبه
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   1953-788.00/8اف شمارهء  تلگر) مرداد٢٨( اوت ١٩ بعدازظهر روز ٧ساعت  -

  وزیر خارجه: تهران به: از

  . تکرار گردید٩ و به ُرم، تحت شمارهء ١۴ به لندن تحت شمارهء     

  . وزارت خارجــه، لطفًا این گزارش و سایر تلگراف های مورد نظر را برای مسکو هم تکرار کنيد   

کاميونهای ُپر از . رش یافته استتظاهرات به نفع شاه در تمام شهر تهران گستطی روز،      

گيرند در سطح شهر در  تظاهرکنندگان در حالی که مورد استقبال عابرین پياده قرار می

 مرعوب و   گرا را از قرار، اکثریت ُخردکنندهء مشهوِد سلطنت طلب، گروههای چپ. اند  گردش

متالشی و به آتش ) صّدقم(ای، اما هواداِر حکومت   انتشارات غيرتوده.مجبور به سکوت کرده است

در برنامــهء . رادیوی تهران توسط چندین هزار نفر از طرفداران زاهدی اشغال شده است. اند کشيده شده

بعد از ظهر، زاهدی طی نطق کوتاهی، مسئوليت نخست وزیری را که از طرف شاه به او سپرده شده است 

  .کشور بازخواهد گشترادیو همچنان اعالم کرد که شاه بالدرنگ به . قبول کرد

 با پيوستن تدریجی سربازان، -رسيد، به تدریج   عملکرد نيروهای انتظامی که درابتداء نامعلوم به نظر می  

های  تعداد زیادی از کاميون.  روشن شده است-افسران و نيروهای پليس به تظاهرکنندگاِن هوادار شاه 

  .اند کنندگان به نفع شاه در خيابانها دیده شده تانک در صفوف تظاهر۶مّملِو از سربازان و حداقل 

صدای تيراندازی .  بعد از ظهر مورد حمله قرار گرفته است۵ خانــهء مصّدق، طبق گزارش رسيده در ساعت   

ميراشرافی از رادیوی تهران اعالم کرد که فاطمی به دست مردم تکه تکه شده . رسد گاه به سفارت نيز می

این اظهارات فعًال باید با . های رسيده، سنجابی کشته و یا مجروح شده است شهم چنين طبق گزار. است

 ستاد ارتش که قبًال با تهاجم ناکام روبرو شده بود هنوز در دست هواداران مصّدق می. احتياط تلّقی شوند

تيمسار دفتری از قرار معلوم از طرف مصّدق به . هاست مرکز پليس نيز هنوز در دست مصّدقی. باشد

تا آنجا که گزارش رسيده است هنوز . فرماندهی حکومت نظامی و ریاست پليس تهران منصوب شده است

هيچ لشگر و یا تيپی رسمًا به شاه نپيوسته، اما سربازان، افسران و چندین تانک به طور انفرادی از زاهدی 



انشاه به سوی تهران در سرهنگ بختيار از قرار معلوم برای حمایت از زاهدی از کرم. کنند پشتيبانی می

  .حرکت است

  . شاید وزارت خارجه از سفارت در ُرم بخواهد که این اطالعات را به شاه برسانند   

  هندرسون                                                                                                                          

   

  1953-788.00/8 تلگراف شمارهء ) مرداد٢٨( اوت ١٩ بعد از ظهر روز ٨ساعت  -

  وزیر خارجه: تهران به:  از    

 اطالعات موّثق حاکی از آن است که نيروهای وابسته به زاهدی ستاد ارتش و سایر ادارات امنّيتی را در  

 است، اما خانــهء مصّدق که در محاصره قرار داشت، اشغال و توسط هواداران شاه غارت شده. کنترل دارند

  . هنوز اطالع دقيقی دربارهء مخفيگاه مصّدق در دست نيست

 صبح ممنوع ۵ شب تا ٨ رادیوی تهران اطالع داده است که حکومت نظامی تهران، رفت و آمد را از ساعت   

  .اعالم کرده و از مردم خواسته است که برای برقراری نظم با ارتش همکاری کنند

بنابراین یا گزارش قبلی سفارت . تيمسار دفتری حاکِم نظامی زاهدی است اکنون تایيد شده است که   

  .اشتباه بوده است و یا تيمسار دفتری در آخرین دقایق تغيير موضع داده است)  اوت١٩-۴٠٠شمارهء (

  هندرسون                                                                                                                      

   

، یادداشت توسط Whitmon، از کتابخانه آیزنهاور، مراسالت آیزنهاور، دوسيه ویت مان ٣۴٩ سند شمارهء -

  به رئيس جمهور، واشنگتن) Cabell(جانشين ریاست سيا، کابل 

  . *تاریخ ندارد

   

.  ارسال شده است مرداد٢٨از مضمون این گزارش پيداست که در غوغای روز : توضيح بابک اميرخسروی*(

  شود و با توّجه به مخابره می» سيا«ویژگی این تلگرام در این است که تنها خبری است که از طریق 

با باد در » ضدکودتا«کرميت روزولت در کتاب (رسد که این، همان تلگرافی باشد که  مضمون آن، به نظر می



اسم (زیگلر . ن. ه به اطالع برسانم رخوشحالم ک.  اوت شما رسيد١٨پيام «: کند غبغب چنين یاد می

  ).گردد با پيروزی به ایران باز می) اسم مستعار شاه(به سالمت، و ساوی ) مستعار زاهدی

   

  محرمانه

باعث شده است که یک شورش غيرمنتظره و نيرومند مردم و نظاميان عليه نخست وزیر مصّدق «

  .ه و نخست وزیِر انتصابی وی یعنی زاهدی درآیدشهر تـهران تقریبًا بکّلی به تصرف نيروهای موافق شا

های رسيده مبنی بر این است که مصّدق و رئيس ستاد ارتِش وی، سرتيپ ریاحی هنوز در   گزارش    

مقرهای فرماندهی خود پنهان شده اند، ولی بی خبر و بدون ارتباط هستند، چون وسایل ارتباطی در دست 

رسد که   تحت کنترل نيروهای شاهی است، هر چند گزارش میبيشتر شهر. طلب است نيروهای سلطنت

های  طلب از همــهء رسانه نيروهای سلطنت. اینجا و آنجا شماری از طرفداران مصّدق درخيابانها هستند

  .باشند گروهی برای ترغيب مردم و ارتش به طرفداری از شاه برخوردار می

ولی رادیو . یک آذربایجان در دست شاهی ها استاستان استراتژ اخبار رادیو مبنی بر آنست که    

اصفهان در یک بخش کـه صدای آن ضبط شد، خود را همچنان وفادار مصّدق اعالم کرده است، در این اوضاع 

ها هيچگونه  ای از توده. ها ضد کمونيستی است رسد که لحن و متن همــهء اعالميه آشفته، بنظر می

ها برای چيره شدن و  اگر شاهی. ير مشاهده نمی شودفعاليت و واکنشی در این ساعات خط

  .ها نيرومندترین و قهرآميزترین مخالفان آنها خواهند بود ای قبضه کردن اوضاع عمل کنند، مسلمًا توده

هاست و   مبنی بر اینکه کنترل شهر تـهران در دست شاهی- منابع ما، گزارشات مطبوعات و رادیوها را    

 تأیيد - و در فراخوان رادیوئی به مردم قول اصالحات اقتصادی و اجتماعی داده است زاهدی به شهر برگشته

های تـهران، مّملِو از انبوه مردمی است که در تظاهرات  دهند که خيابان منابع خبرِی ما گزارش می. اند کرده

  .باشند خود خواستار بازگشت شاه می

  کابل. پی. امضاء سی                                                                         

                                                                                                  

   

  :زیرنویس



مصّدق «،الهام بخش کسانی شده تا شتابزده، مّدعی شوند که )ضد کودتا( ظاهرًا تيتر کتاب روزولت -١

  !!!» عليه شاه کودتا کرده است

  

  )٣(بخش شانزدهم 

  

  )٣(؛ کودتا؟ یا خيزشِ  خودجوشِ  مردم؟ ٣٢ مرداد ٢٨

 

دکتر (مردم از دشنام ها و حرف های رکيک وزیر خارجه «: سند وزارت امور خارجــهء آمریکا* 

  . »ها در حمله به شاه، احساس تنّفر و انزجار کردند  و سردبيران روزنامه) فاطمی

   

ت زاهدی در محاکمــهء ناروای دکتر مصّدق و تأثيرات عميق آن بر رواِن اشتباه بزرگ شاه و دول* 

که با وقوع (سياسی و حافظــهء مّلی ایرانيان و خصوصًا تبليغات ُگسترده و دیرپای حزب توده 

، همه و همه، )وابسته به شوروی را بر باد رفته می دید» ایرانستاِن« مرداد، اميِد ایجاِد ٢٨

 بر حافظــهء تاريخی جامعــهء ما تثبيت -» کودتا« بعنوان یک - مرداد را ٢٨محكومّيت تاريخی 

، »عقل نّقال«به » عقل نّقاد«بدل گرديد و » تقويم«به » تاريخ «-ِ ديگر    بار-از اين زمان . آرد

  .های مذهبی تبديل شد  ها و عزاداری  سقوط آرد و انديشــهء سياسی، به آئين

   

باید تبدیل » گذشته«بعنوان یک ) به هر نامی که بناميم(مرداد را  ٢٨ سال، ۵٠پس از گذشت * 

کنيم و مانند مّلت های اسپانيا، شيلی و آفریقای جنوبی، با بلندنظری و نگاه به » تاریخ«به 

  .آینده، بکوشيم تا بر گذشتــهء َعَصبی و ناشاد خویش، فائق آئيم

   

 دکتر مصّدق، در بلندپروازی های هم رضا شاه و محمد رضا شاه، هم قوام السلطنه و* 

 –مغرورانــهء خویش، ایران را سربلند و آزاد و آباد می خواستند، هر چند که سرانجام، هر یک 



پـَر « در فضای تنگ محدودّیت ها و ضعف ها و اشتباهات، پـَر سوختند و  -چونان عقابی بلندپرواز 

  .زدند» پـَر

   

* * *  

 مرداد ماه ٢٩ است که هندرسون در ٣۴٨ارش تلگراف محرمانــهء شمارهء ِ دیگر، گز سند بسيار مهم       

  . به وزارت خارجــهء آمریکا مخابره کرده است١٣٣٢

 نادیده انگاریم، - که تا حدی قابل فهم است- اگر لحن و جنبه های جانبدارانهء گزارِش سفير آمریکا را    

گواهی است بر شگفت و .  مرداد می باشد٢٨یع گزارش، حاوی مطالب شایان توجهی از َرَو ندِ  وقا

نه تنها اطرافيان دولت «: هندرسون تأکيد دارد. زدگی آن ها از پيروزِی آسان بدست آمده

مصّدق، بلکه شاهی ها هم از این پيروزِی آسان و سریع که تا حدودی زیاد خودجوش صورت 

پردازد که از دیدگاِه او در تکوین   عواملی میاین گزارش در عين حال به کند و کاِو. »گرفته، در شگفت اند

  :اینک متن کامل سند... چنين جریانی مؤثر افتادند 

  2053-788.00/8  تلگراف شمارهء -٣۴٨ سند شمارهء -

  به وزارت خارجه) هندرسون(سفير آمریکا در ایران :  از    

   

  محرمانه.  بوقت ظهر-) ١٣٣٢ مرداد ٢٩ (١٩۵٣ اوت ٢٠تهران   

با این همه، در .  ساعت گذشته را گزارش کنيم٣۶ هنوز زود است که بتوانيم جزئيات دقيق جریانات -١     

اینجا کوشش می شود تا طرح اّوليه ای از ُعمده ترین نکات واقعه، طبق اطالعات موجوِد در دسترس، ارائه 

  .گردد

ن حزب کمونيست توده و دولت مصّدق به نظر می رسيد که بين هوادارا)  مرداد٢٧( اوت ١٨ در عصر -٢     

ظاهرًا هواداران حزب توده بدون کسب اجازه از دولت مصّدق شروع به تظاهرات . نفاق و نزاع درگرفته است

کنند؛ مصّدق دستور می دهد که تظاهرات، موقوف و خيابان ها از  خيابانی و عمليات خشونت آميز می

 چند ماه گذشته، زد و خوردی جّدی بين نيروهای انتظامی و برای اولين بار در. تظاهرکنندگان خالی شود

  .توده ای ها صورت گرفت



  

  ٣٢ مــرداد ٢٨مــردم در روز : تهــران

نظور نشان دادن تداوم احساسات موافـق بـه نفـع او            هواداران شاه به م   )  مرداد ٢٨( اوت   ١٩ صبح روز    -٣      

. افتنـد  تظاهرکنندگان در مقياس کوچکی از بـازار بـه راه مـی   . در کشور، شروع به تظاهرات می کنند 

ِ    ولی این شعلــهء اّولّيه، بطور شگفت انگيزی ُگـسترش یافـت و بـزودی بـه آتـشِ  خـرمن سـوز                      

نيروهـای انتظـامی کـه      . ـهــران را فـرا مـی گيـرد       عظيمی تبدیل می شود که در طول روز، تمام ت         

زننـد و حّتـی      بـاز مـی    برای پراکندن مردم فرستاده می شوند، از فرمان حملـه بـه جمعّيـت سـر                 

همـين کـه    . بعضی از آنها به تظاهرکنندگان مـی پيوندنـد و بعـضی دیگـر هـم منفعـل مـی ماننـد                     

ــر مــی شــود، دســتجات شــر     ــوه ت ــت در نقــاط مختلــف شــهر، انب ــه اداراِت  جمعّي ــه ب ــه حمل وع ب

هائی می کنند که در چند روز گذشته، دشنام های رکيـک و سـخيفانه، نثـار شـاه کـرده                      روزنامه

  .های طرفدار مصّدق و ارگان های طرفدار حزب کمونيسِت توده از آن جمله بودند  روزنامه.بودند

تمان مرکزی پست و تلگراف بود  یکی از نقاط حّساس استراتژیک که به تصّرف جمعّيت در می آید، ساخ   

  .که از آنجا پيام های تهييج کننده به اطراف کشور در همه جا پخش می شد

 از مرکز شهر، انبوه جمعّيِت هيجان زده، هر چه ماشين و کاميون بود در اختيار می گيرند و به شمال    

 در طی این جریان فرصت خوبی کارکنان سفارتخانه. شهر می شتابند و رادیو تـهران را محاصره می کنند

 که در ميان شان اینها بيشتر غيرنظامی بودند. داشتند که از نزدیک نوع تظاهرکنندگان را بسنجند

رهبری ولی بهر حال به نظر می رسيد که . شدند تعدادی از نيروهای انتظامی مسّلح نيز مشاهده می

ت کنندگان هم از نوع در ضمن، شرک. جمعّيت دست شخصی ها است نه نيروهای نظامی

به نظر می . معمول چاقوکش و عربده جو که معموًال در تظاهرات اخير مشاهده می شد، نبودند

رسيد که اینها از اقشار و طبقات مختلف و مرکب از کارگر و کارمند و دکاندار و کاسب و دانشجو 

حالِت ولنگاری مانع از این  هر چند این .باشند و روحّيــهء جمعّيت، سرشار از یک عزم و شادی است

مدافعين رادیو نتوانستند آنرا از . اقًال دو نفر به قتل رسيدند. نشد که اینجا و آنجا قهر و خشونت ِاعمال نشود



کار بيندازند و در اوایل بعد از ظهر که رادیو بدست تظاهرکنندگان افتاد، مرّتب به نفع جمعّيت و برای 

  .تهييج کننده می فرستادنگهداشت روحيهء آنها پيام های 

   

 حملــهء تظاهرکنندگان به خانــهء نخست وزیر، اوایل صبح شروع می شود که توسط گارد -۴        

 با وجود عملّيات دفاعی -ر روز  اواخ.پدافند شده و چند تن کشته می شوند] اقامتگاه مصّدق[

از ) مصّدق(ظاهرًا نخست وزیر .  خانــهء نخست وزیر توسط جمعّيت، تسخير و تخریب می شود–محافظان 

این غائله به سالمت َجسته، گریخته و پنهان شده است، هنوز شب نشده بود که ستاد ارتش بدست 

. شود س ستاد اعالم می کند و به کار مشغول میدولت زاهدی می افتد و سرلشگر باتمانقليچ، خود را رئي

در همان زمان، سرلشگر زاهدی پشت ميز دفتر نخست وزیر نشست که هيچگاه مورد استفادهء مصّدق 

  .قرار نگرفته بود

 تا شبانگاه، نگرانی زیادی در مورد موضعی که فرماندهان ُگردانهای ارتش در حومـهء شهر اتخاذ -۵     

رئيس (بعضی می ترسيدند که این یگان های ارتشی به فرمان سرتيپ ریاحی . داشتخواهند کرد وجود 

همچنين پچ پچ . بسوی شهر سرازیر شوند و شهر را شبانه دوباره به نفع مصّدق اشغال کنند) ستاد مصّدق

خواهند ضرب شست  و زمزمه هست که وقتی شاهی ها از جنب و جوش افتادند، توده ای ها می

رسد همين که باتمانقليچ ریاست ستاد ارتش را بر عهده گرفت،   اما به نظر می. ن بدهندخودشان را نشا

و باالخره صدور دستورات . یکان های ارتش در اطراف تهران یکی بعد از دیگری سر به فرمان او گذاشته اند

 ٨از ساعت .  شب به بعد امکان پذیر گردید٨برای خالی کردن خيابانها و ممنوعّيت رفت و آمد از ساعت 

طرح دستگيری رهبران حزب توده در صبح . شِب گذشته، دستورات انتظامی اکيدًا به مورد اجرا گذاشته شد

شایع است که . گری پليس بوده است امروز بناکامی انجاميده و بنظر می رسد که این، در نتيجــهء ناشی

برای مقابله با چنين حرکت احتمالی بسيج نيروهای انتظامی . توده ای ها در تدارک حملــهء متقابل هستند

  .فرجام این برخورد و مبارزه مسلمًا برای نظم شهر و آیندهء ایران دارای اهمّيت فوق العاده است. می شوند



 درحال حاضر اخبار موّثقی از شهرستان ها در دست نيست ولی گزارشات غيرموّثق حاکی از آن -۶     

راجع به . گزارشی مبنی بر مقاومت در اصفهان رسيده. ترل دولت جدید استاست که بيشتِر ایران در زیر کن

  .این مطلب در تلگرافات آینده، اطالعات ارائه خواهد شد

آسان و سریع که تا    نه تنها اعضاء دولت مصّدق، بلکه شاهی ها هم از این موفقّيِت -٧        

عواملی که به باور ما در این جریان  در ميان .حدود زیادی خودجوش صورت گرفته، در شگفت هستند

  :مؤثر بودند می توان موارد زیرین را برشمرد

 مردم ایران از هر طبقه ای، در برابِر وقاحتی که نيروهای ضدشاهی نشان داده بودند -الف        

شعارهای   ظاهر شدند ومثًال وقتی که دستجات اوباش با پرچم های سرخ. ُمشمئز شده بودند

و پنجرهء خانه  ادند و به تخریب و پائين کشيدن مجّسمه های شاه و پدرش پرداختند و درکمونيستی سرد

   .ها و دکاکين مردم را به بهانهء پاره کردن عکِس شاه، ُخرد نمودند، مردم منزجر شـدنـــد

 مردم از دشنام ها و حرف های رکيِک وزیر خارجه، دکتر فاطمی و سردبيران  همچنين،    

  .کردند  در حمله به شاه، احساسِ  تنّفر و انزجار روزنامه ها 

 بعالوه، به نظر می رسيد که مردم ایران از طبقات مختلف، از سازشِ  موّقت بين مصّدقی ها و توده - ب    

ها   که آنها را گماشتــهء شوروی -مردم با دیدن تظاهرات هزاران هزار توده ای . ای ها نگران شده بودند

مرگ بر غرب و «یا از شعاِر » مرده باد شاه« و ریختنِ  انبوه آنها به خيابان ها و گفتِن -محسوب می کنند 

سياست حزب توده، این باور را در مردم بوجود آورده بود که باید .  شده بودنددچار وحشتی آنان، » آمریکا

  .اب کنندبين مصّدق و اتحاد شوروی از یکسو و شاه و دنيای غرب از سوی دیگر، یکی را انتخ

 مردم ایران، دیگر از سختی ها و فشارهای دو سال اخير، فرسوده شده بودند و دلشان - ج        

 دورهء تازه و بی دردسری فرا رسد تا نفسِ  راحتی بکشند و فرصت بهبوِد  خواست که  می

بسياری از مردم، دیگر از اینکه بتوانند تحت دولت مصّدق . زندگیِ  خودشان را پيدا کنند

  .شان را سر و سامان دهند نااميد شده بودند  ندگیز

باعث شد تا این دو نيروی )  مرداد٢٧( اوت ١٨ اختالف و تفرقه بين دولت مصّدق و حزب توده در عصر - د    

توده ای . ضد شاه نتوانند با یکدیگر همکارِی مؤّثری کنند و در برابر تظاهرکنندگاِن طرفدار شاه مقاومت نمایند

شاید رهبران حزب یقين داشتند که در طی روز، هر آن ممکن است . روز در صحنه آفتابی نشدندها تمام 

ولی وقتی تظاهرات طرفداران شاه حسابی به راه افتاد، دیگر، مصّدق و . مصّدق از آنها درخواست کمک کند

  .دولت او در موقعّيتی نبودند که بتوانند حّتی چنين تقاضای همياری و کمکی را بکنند



بزرگ شده اند که      بيشتر نظاميان و بسياری از مردم، قلبًا به شاه وفادارند، زیرا با این باور - ذ

بعلت ترس از . مخصوصًا ارتش بی اندازه دوستدار آمریکاست. شاه، نماِد اتحاد مّلی و ثبات کشور است

ی آمریکا به ایران در و تا اندازه ای هم بدليل کمک های نظام] روس ها[همسایــهء نيرومند شمالی 

، در بين ایرانيان غيرنظامی، وجهــهء خوبی برای )اصل چهار (TCIسالهای اخير، و هم بخاطر کمک های 

  .آمریکا فراهم شده بود

 بسياری از ایرانيان نظامی و غيرنظامی باالخره متقاعد شده بودند که این سياست های مصّدق بود که     

تواند  ران و آمریکا گردیده و فقط تحت رهبری شاه است که این همکاری میسّدِ  راه همکاری نزدیک ای

  .تداوم یابد

 همچنانکه اشاره شد، هر چند جمعّيت در مواردی، وحشيانه رفتار می کردند، ولی بطور کّلی، -٨     

رت شوروی به خارجيان تعّرض نمی کردند، بجز تظاهرات مختصری در برابر سفا. البال بنظر می رسيدند فارغ

شنيد و هيچ   را نمی»!یانکی به خانه ات برگرد«و تخریب ادارهء مطبوعاتی شوروی ها، کسی فریاِد 

 که نزدیک خانــهء مصّدق بود و مصّدق اندک -تهران » اصل چهارِ «فقط ادارهء . امریکائی سنگباران نشد

 قدری آسيب دید، شاید به این -ود به آنجا پناهنده شده ب)  اسفند گذشته٩( فوریه ٢٨زمانی در تظاهرات 

تا آنجا که اطالع یافته ایم هيچ آمریکائی یا خارجی ! تصّور که مصّدق دوباره در آنجا پنهان شده است

  . درتظاهرات دیروز آسيب ندیده است

 بعنوان طرفداری از - انبوه جمعّيت در همه جا دستور می دادند که مردم، چراغ ماشين های شان را     

جمعيت، اتومبيل وابستهء .  روشن کنند و عکس های شاه را به شيشــهء خودروها نصب نمایند- شاه

او یک اسکناس با . دریائی ما را متوّقف کردند و دستور دادند که عکس شاه را به شيشه ماشين بچسباند

  .عکس شاه را درآورد و به شيشه چسباند، که مردم دست زدند و خندیدند

  هندرسون:  امضاء                                                                                 

   

   بعد از ظهر١ ساعت )٣٢ مرداد ٣٠ (١٩۵٣ اوت ٢١وزیر خارجه، : تهران به:  از-

  2153-788.00/8 تلگراف شمارهء ۴٣۴وزارتخانه فرستاده شد، تحت شمارهء : به  

  ١١۵ به لندن تحت شمارهء    

  ١٢داد تحت شمارهء  به بغ   



مردم . در تهران و ظاهرًا در تمام شهرستانها با جّو نسبتًا آرامی آغاز شد)  مرداد٢٩( اوت ٢٠ روز -١    

کشور ظاهرًا به خود قبوالنده اند که دعوای بين شاه و مصّدق باالخره فرجام یافته و عمومًا از نتيجــهء آن 

گویند   آنان می. شود اه تر، هنوز تا اندازه ای نگرانی احساس میبا این احوال، در بين محافل آگ. خشنودند

ها آرام  ای اگر چه دولت زاهدی تقریبًا به سراسر مملکت چيره است، مشکل بتوان باور کرد که توده

با آن انضباط سخِت تشکيالتی و رهبرانی که در   -تا زمانی که توده ای ها . بنشينند و ضربــهء متقابل نزنند

 وجود دارند، نباید این دشمِن خطرناک را دست -ک های انقالبی و اصول تبليغاتی، کارُکشته هستند تاکتي

هائی که قرار بود برای توقيف رهبران سرشناس حزب توده در اوِل وقِت دیروز اجراء شود  نقشه. کم گرفت

، مورد مؤاخذه قرار رئيس بخش سياسی شهربانی که در مورد این عدم کارائی در دستگيری. بجائی نرسيد

گرفته، ادعا کرده است که این رهبران، زیر زمين رفته و مخفی شده اند، با اینهمه، این بدگمانی وجود دارد 

که شاید او هم مانند بسياری از صاحب منصبان ایرانی دیگر، ترجيح داده تا رأسًا وارد عملياتی نشود که 

 که کسانی که از حمایت -این واهمه و ترس .  گيردباعث شود نام او در ليست سياه حزب توده قرار

همسایــهء قدرتمند شمالی برخوردارند، بر طبق قانون جاذبــهء سياسی، باألخره ممکن است قدرت را 

 غالبًا از کارائی دستوراتی که برای قلع و قمع عناصر ُمخّرب کمونيست صادر شده، کاسته و -بدست گيرند

  .کار را مشکل کرده است

 عامل دیگری که به استمرار حس نگرانی کمک می کند اینست که خطرناک ترین رهبران ملی گرا -٢     

مصّدق، فاطمی، شایگان، حسيبی و دیگران ممکن است هم اکنون با رهبران حزب توده . هنوز آزادند

 به گوش  اوت١٩ با اینکه شایعــهء مرگ او در روز -حقيقت این است که فاطمی . مشغول توطئه باشند

زیرا او جزء زیرک ترین و خطرناک .  هنوز زنده است، و زنده بودن او مخصوصًا باعث نگرانی است-رسيده بود 

اعتقاد ما این است که فاطمی اگر برای انتقام کشی هم . ترین کسانی است که گرد مصّدق بودند

ردیدی بخود راه نخواهد داد  اتحاد بين ملّيون و حزب توده برای مقابله با غرب، ت شده، در ایجاِد

...«.  

دکتـر  « گانه و نيـز، مباحـث دیگـر را در کتـاب     ۵خوانندگان ارجمند، ادامــهء این اسناد و گزارش های       : توضيح[ 

  .]و یا در سایت اینترنتی نویسنده،مالحظه خواهند کرد»  مصّدق؛ آسيب شناسی یک شکست محمد

   

  : نتيجه اینکه

  در سرنگونی دولت دکتر مصّدق،» آژاکس. پ. ت« با وجود طرح عمليات     

 با توجه به مخالفت پایدار شاه با کودتا و اعتقاد وی به برکناری قانونی مصّدق و در نتيجه؛ صدور فرمان     

  عزل او، 



و با توجه به امتناع دکتر مصّدق از قبول و اجرای فرمان عزل خویش، و سپس َعَصبّيت ها و اقدامات ُتند         

 مرداد، جامعــهء ایران در یک ٢۵از بامداد ) خصوصًا دکتر حسين فاطمی(ی از یاران دکتر مصّدق بعض

 ٣٢ مرداد ٢٨  ، در)حزب توده(بالتکليفی، آشفتگی، نااميدی و خصوصًا ترس از سلطــهء کمونيست ها 

فاوتی عظيم مردم یا بی ت: سرانجام، دکتر مصّدق را رها کرد و خواستار بازگشت شاه گردید، به عبارت دیگر

 به دولت دکتر  رأی عدم کفایِت مردم مرداد را نوعی رفراندوم یا٢٨مخالفت آشکار آنان با مصّدق در روز 

  . مصّدق می توان دانست

حّس نهفتهء شاهدوستیِ  مردم کوچه و بازار و احساسات ُسّنتیِ  سربازان و : همچنانکه پيشتر گفته ایم    

، ٣٢ مرداد ٢٨  ای بود که در»حلقهء مفقوده« ارتشيان نسبت به شاه، آن بسياری از درجه داران و

 انگيز در سقوط  ِ  رویدادهای شگفت  زنجيرهء طبقات و اقشار مختلف اجتماعی را بهم پيوند داد و باعث بروز

و،  ای که در آن شرایطِ  َعـَصبی و عصيان، نه مصّدق و نه یاران نزدیک ا»حلقهء مفقوده«مصّدق گردید، 

  .قادر به دیدن یا درک آن نبودند

های دکتر   با وجود اصرارها و پافشاری- عدم مقاومت دکتر مصّدق یا مقابلهء قهرآميز وی با خيزش مردم    

 نشانهء درایت، دوراندیشی و حّس مردم دوستیِ  دکتر مصّدق بود که -حسين فاطمی و دیگر یاراِن مصّدق 

انتصاب . نصيب حزب توده و اتحاد جماهير شوروی سازداخلی، جنگ دنمی خواست ایران را در یک 

روز به فرمانداری نظامی تهران در ) خواهر زادهء دکتر مصدق(ناگهانی و غير منتظرهء سرتيپ محمد دفتـری 

 با وجود مخالفت های شديد دکتر فاطمی و ديگر ياران دکتر مصدق و تأکيد آنان به وابستگی  مرداد،٢٨

و نقش سرتيپ دفتری در پاکسازی خيابان ها از تظاهر کنندگان حزب » عوامل کودتا «سرتيپ دفتری به

این درایت و دوراندیشی، . تــوده نيز نشانهء ديگری از اين عدم مقاومت و دورانديشی دکتر مصدق بود

 خدمت دیگری است در کارنامــهء سياسیِ  دکتر مصّدق که کمتر از خدمت بزرگ او در مّلی کردن صنعت

  .نفت ایران، نيست

* * *  

 ٢٨آه با وقوع ( شکست نامنتظر، آسان و شگفت انگيزِ  مصّدق، و تبليغات گسترده و ديرپاي حزب توده    

، وخصوصًا اشتباه بزرگ شاه و )ديد   وابسته به شوروی را بر باد رفته می»ايرانستاِن «مرداد، اميدِ  ايجاِد

صّدق و استفادهء هنرمندانهء مصّدق از تریبوِن این محکمهء نظامی دولت زاهدی در محاکمــهء ناروای دکتر م

 مرداد را ٢٨، همه و همه، محكومّيت تاريخی ...و تأثيرات عميق آن بر رواِن سياسی و حافظهء مّلی ایرانيان 

به  »تاريخ« -ِديگر   بار -از اين زمان .  بر حافظهء تاريخی جامعهء ما تثبيت آرد-» کودتا« بعنوان یک -

ها و  ، سقوط آرد و انديشهء سياسي، به آئين»عقل نّقال« به »عقل نّقاد«بدل گرديد و » تقويم«

  :های مذهبی تبديل شد و بقول فروغ فرخزاد عزاداری

  هاي الكل مرداب«



  انبوِه بی تحّرك روشنفكران را

  به ژرفنای خويش آشيدند                         

  ها گوئی در ديدگاِن آينه

  ها و تصاوير ات و رنگحرآ

  وارونه منعكس می گشت                         

  ديگر آسی به عشق نيانديشيد

  و هيچكس، ديگر به هيچ چيز

  ».نيانديشيد                                       

   

  :دمی نویس) با وجود ارادت و احترام فوق العاده نسبت به دکتر مصّدق(  دکتر محمد علی موّحد   

 در یک نگرش - که شور و التهاب شگفِت آن روزها فراموش گشته است -اینک پس از گذشت ساليان دراز «

بهترین دستاویز  ، بهترین موقع، و هم١٣٣١منطقی و واقع بينانه، به نظر می رسد که دکتر مصّدق در تيرماه 

پيکر نهضت مّلی ایران،  شقاق پنجه دردر آن زمان، هنوز سرطان نفاق و . را برای کنارجوئی انتخاب کرده بود

در آن شرایط، هر . هنوز حرمت و اعتبار دکتر مصّدق و آیت اهللا کاشانی لطمه نخورده بود. محکم نکرده بود

راه حّلی برای مسئلهء نفت در برابر جانشين مصّدق می گذاشتند، ُمسّلمًا از آنچه در آخِر کار ایران را مجبور 

  )۵٠٨، ص ١موّحد، ج(» ر بودبه قبول آن کردند، بهت

 آسيب شناسی شکسِت دکتر محّمد مصّدق، آسيب شناسی تاریخ و فرهنگ ما و تحليلی است بر   

و خصوصًا در استقرار آزادی و جامعهء ) به تعبير پوپر (مهندسی اجتماعیچرائیِ  شکسِت تاریخی ما در 

 ها، ضعف ها، َعَصبّيت ها   کارنامــهء توانائیکارنامــهء سياسی دکتر محّمد مصّدق،: به عبارت دیگر. مدنی

 بعنوان یکی از بزرگترین و برجسته ترین مردان -و اشتباهات همــهء ماست چرا که دکتر محّمد مصّدق 

  سرباز«، از »رهُبری« تا »رهبری« بازتاب و باليدهء جامعه ای است که در آن، از -سياسی ایران معاصر 

 راهی نيست، هم از این روست که چهره های برجسته ای »ِ  وطن  از خطاکارسرب« تا »ِ  وطن ِ فداکار

السلطنه، سيد حسن تقی زاده، خليل ملکی، حسين مّکی و دیگران در ضمير مشکوک مان  چون قوام

  .جائی ندارند



**  

ل به تبدی ، باید»گذشته«بعنوان یک ) به هر نامی که بناميم(را » ٣٢ مرداد ٢٨« سال، ۵٠ پس از گذشت   

هائی چون  از یاد نبریم که مّلت. مطالعات و تحقيقات منصفانه قرار داد» موضوع«  کرد و آن را»تاریخ«

اسپانيائی ها، شيليائی ها و آفریقای جنوبی ها، تاریخ معاصرشان بسيار بسيار خونبارتر و ناشادتر از تاریخ 

 کوشيدند تا بر –نگاه به آینده و با ) فراموشیو نه ( با بلندنظری، آگاهی و اغماض -معاصر ماست، اّما آنان 

. گذشتــهء َعـَصبی و ناشاد خویش فائق آیند و تاریخ شان را، عامل همبستگی، آشتی و تفاهم مّلی سازند

حزب من در «:  می گوید- یکی از رهبران معروف حزب سوسياليست شيلی در زمان آلنده -اریک اشناک 

 از بازیگران اصلی بوده و از این -های فراوان دیدیم که ما از آن آسيب –پيدایش کودتای نظامی پينوشه 

  . »بابت، پوزشی به مّلت خویش بدهکاریم

 می تاریخ مّلی، یا - داشتن شجاعت اخالقی در نگاِه فروتنانه به گذشته و دستيابی به تفاهم مّلی     

 مدنی، تبلور یک جامعهء مّلی چرا که جامعهءتواند سقفی برای ایجاد جامعهء مدنی بشمار آید، 

از جمله بر روی (است و جامعهء مّلی نيز تبلور داشتن تفاهم مّلی پيرامون یک سری ارزش ها 

  .است) حوادث و شخصّيت های مّهم تاریخی

 هم رضا شاه و محمد رضاشاه، هم قوام السلطنه و دکتر مصّدق، در بلندپروازی های مغرورانــهء خویش،    

 در فضای - چونان عقابی بلند پرواز-بلند و آزاد و آباد می خواستند، هر چند که سرانجام، هر یک ایران را سر

  .زدند» َپر َپر«تنگ محدودّیت ها و ضعف ها و اشتباهات، پر سوختند و 

ال  گذشته و ح- اکنونيان- آیندگان به تکراِر دوبارهء اشتباهات ما نخواهند پرداخت به این شرط که امروز، ما   

 امروز، روشن و مشترک، فردائیبرای داشتنِ  . را از چنگ تفسيرهای انحصاری یا ایدئولوژیک آزاد کنيم

  )١. (باید تاریخی مّلی و مشترک داشته باشيم

* * *  

که این مقاالت را پيش از انتشار خوانده و نظرات ارزشمندی (دکتر مينا راد :  در پایان، از دوستان عزیزم   

برای یاری های (، آليس آواکميان، مهين آزادفر، عباس احمدی، مسعود لقمان، تورج جوادی )اندابراز کرده 

) محمد مهدی مرادی(و نيز از دوست شاعر و هنرمندم ) ارزشمندشان در تایپ و نشر اینترنتی این مقاالت

  . بخاطر طرح روی جلد کتاب، صميمانه سپاسگزاری می کنم

   

  :زیرنویس



 ٧خ، علی ميرفطروس، ص رو در رو با تاری -١

  پـایـان                                                                                                                                                                                                                   

 

  :یادآوری توضيح و

اهند ِ  این بحث و برّرسی را در کتاب در دستِ  انتشارِ  نویسنده خو  خوانندگان ارجمند، بخش های دیگر   

خواند و اميدوارم که دوستان عاليمقدار و خصوصًا دوستداران زنده یاد دکتر محمد مصّدق، پس از مطالعــهء 

 بدور از َعَصبّيت ها و احساسات، با انتقادات ارزشمند خود، به - یا ترجمــهء انگليسی آن -متن کامل کتاب 

ِ بخش هائی از این تحقيقِ   نی که در انتشار  از همــهء عزیزا .غنای تحقيقِ حاضر، کمک و یاری نمایند

   .کوچک، هّمت کرده اند، صميمانه سپاسگزاری می کنم

  علی ميرفطروس

 

  

  

  :تارنمای دکتر علی ميرفطروس

com.mirfetros.www 

 

  :تارنگار روزنامک

com.blogfa.rouznamak.www 

 


