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 مقدمه
 

ر شد که جناب میرفطروس تفسیر جدید یا متفاوتی را از حوادث مقاالت بدان جهت منتشاین 

مصدق ارائه می کنند .  تاریخی مخصوصا دوران ملی شدن صنعت نفت و شخص دکتر محمد

اینکه این مطالب و تفاسیر چقدر درست و غلط می باشد بر عهده خواننده می باشد که با تحقیق 

 ن پر پیچ و خم تاریخ ایران پی ببرد .این دورا وقایع ای بیشتر بهه

 قربانیامیر 

 5931ماه خرداد 
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 زندگینامه
 ویکیپدیا

 .است فرانسه مقیم ایرانی ایرانشناس و مورخ نویسنده، ، میرفِطروس علی

 مدرسه» در را عالیه تحصیالت و خواند قضایی حقوق و تاریخ ایران، هایدانشگاه در میرفطروس

 .است دهکر دنبال( پاریس سوربن دانشگاه) «عالی مطالعات

 ترینبرجسته از یکی به میرفطروس ،«یارشاطر احسان» همّت به میالدی533۱ سال در

 اختصاری نماد با)) دکتری پیش دوره وی و شد معرّفی «کالمار ژان» فرانسوی، ایرانشناسان

D.E.A ))سال در پاریس سوربن دانشگاه عالیه مطالعات مدرسه در استاد همین با را 

 انزب به «حروفیان جنبش منابع نقد و شناسیکتاب» او رساله موضوع. گذراند میالدی533۱

 نام با میرفطروس دکترای رساله موضوع فوق، رساله تکمیل و ادامه در. است منتشرشده فرانسه

 «پسیخانیان نهضت و حروفیان جنبش: میالدی 51–5۱ هایقرن در ایران اجتماعی هایجنبش»

 هدانشگا عالیه مطالعات مدرسه دکترای دررشته میرفطروس و شد تأیید کالمار ژان سوی از

 «ناگزیر گریزهای» و «جانشکار شرایط» علت به اما کرد؛ نامثبت میالدی5331 سال در سوربُن

 هب اما نیافت؛ دفاع فرصت رساله این است، شده بازگو «هاهراس و هایاس ها،داس» مقاله در که

 منتشر صفحه ۱۱۲ در «حروفی شاعر نسیمی؛ عمادالدّین» نام با دکترا، رساله این از بخشی فارسی

 .است شده

 پس را American Global University افتخاری دکترای میالدی،۱۲۲۲ سال در میرفطروس

 .کرد خودداری نیز مؤسسه این ایرانشناسی بخش ریاست پذیرفتن از و فرستاد

 ردکت ی کارنامه پیرامون خود جالیجن اثر انتشار علت به اخیر هایسال در میرفطروس علی

 ت؛گرف قرار هاستایش همچنین و حمالت آماج شکست، یک شناسیآسیب نام با مصدق محمد

 کتاب مقدمه در او. زد دامن موافقان و منتقدان میان بسیاری وگوهایگفت به که اثری

 چه و تیمهس عصبانی و عَصَبی تاریخ یک خوارِمیراث ما: »نویسدمی شکست یک شناسیآسیب
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 – یرانا سیاسی و اجتماعی تاریخ. ایمکرده سازویران عَصَبیّتِ این فدای را آینده و حال که بسا

 .«هاستعصبانیت و هاعصبیت این بازتاب – عموماً

 هاکتاب

 (خورشیدی 591۱) پسیخانیان نهضت و حروفیه جنبش

 (خورشیدی 5911) حالج

 (میالدی53۲۲) ایران تاریخ در مالحظاتی

 (میالدی533۱) حروفی متفکّر و شاعر نسیمی، عمادالدین

 (میالدی5339) هادیدگاه

 (میالدی533۲) گفتگوها

 (میالدی5333) تاریخ با رو در رو

 (میالدی۱۲۲5) گفتار هفت

 (میالدی۱۲۲۱) امروز ایران در فکری هایمناظره و هامنظره برخی

 (میالدی۱۲۲۱) ادبیات در تاریخ

 (میالدی۱۲۲۲) شکست یک شناسیآسیب مصدّق؛ محمّد دکتر

 (میالدی۱۲5۱) پهلوی محمدرضاشاه تشریفات رئیس آخرین افشار، امیراصالن دکتر خاطرات
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 توده!  حزبِ« فین حمّامِ» قربانی:دکترمظفربقائی
 

 یک شناسی دکترمحمدمصدّق؛آسیب»کتاب تازهء ازچاپ تازه بخشی حاضر مقالهء

 اعتقاد با ،نگارنده(59۱۱ آبان۱1)دکترمظفربقائی قتل الس هشتمین و بیست در.است«شکست

 وکیفِ کم که ،امیدواراست«معاصرایران تاریخ های شخصیّت و تاریخ به مادرانه نگاه»به

 ارزیابیِ برای ای تازه آن،فصل ونگرش نگاه نحوهء نیز و مقال شواهداین و اسناد،مدارک

 گرفته ایانپ وعقایدوی زندگی،زمانه از نگفت سخن آنکه بی بشمارآید دکترمظفربقائی شخصیّت

                  .                 باشد

 م.ع                                                        

 :مقاله چکیدۀ

 شدیم،مارجّاله ماخائن «سِدان اسنادخانۀ»روزِکشف از:»نظامی دردادگاه دکترمظفربقائی*

 نایتج وپروندۀ قتل شدیم،پروندۀ شدیم،ماقاتل منحرف ملّی شدیم،ازنهضت شدیم،ماچاقوکش

 به تسبوجرایدمن رادیودولتی ها هاوهفته ماه…نتوانستندبسازند دزدی پروندۀ ساختندولی برایم

 یسمامپریال عامل ومرفقی،گاهی ومنافق قاتل زمانی را[مظفربقائی]متهم مختلف،این های دولت

 دهنامی طلب درباروماجراجووجاه نوکر وچندی شمالی مزدورسیاست وآمریکا،روزگاری انگلیس

 .«اند

 (صدّقهوادارم) «ناسیونالیست افسران سازمان»دبیرکل و گذار پایه محمودافشارطوس سرتیپ*

 زبح سرسخت دشمن)«آزموده حسین»سرتیپ سازمان،ازجمله این موسّس اعضای ترکیب .بود

 «توده حزب نظامی سازمان»درمقابل-اًاساس-نظامی سازمان این که است این دهندۀ نشان(توده

 .قرارداشت

  وی وکشتنِ ربودن بودولذا بامصدّق دکتربقائی بین درصدَدآشتی افشارطوس سرتیپ*

 !بود وتفاهم طلبی آشتی مغایربااین
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 شحیا،پُررو،گدامن بی های آدم»و«ها رجّاله»با درمبارزه-هدایت مانندصادق-نیز دکترمظفربقائی*

 دارای»جنگیدو می جبهه چند در-عمالً–سیاسی های وزدوبندچی سوسانوجا«فروش ومعلومات

 !«بود زیادی مخالف دستجات

 ستهبرج را افشارطوس قتل در توده حزب احتمالی نقش دوران دراین مشابه وترورهای ها قتل*

 زبح نظامی ترورسازمان کمیتۀ» توسط محمدمسعود قتل از هدف دربارۀ طبری احسان.کند می

 خسرو را،زی بود دربار علیه عَصَبی شوک یک ایجاد محمدمسعودبرای قتل:»کند یدمیتأک ،«توده

  .«شد خواهد تمام دربار حساب به صد ،صدر قتل که داشت اطمینان روزبه

 رپروندۀد نظامی دادستان نمایندۀ یا دادیار-خسروروزبه نزدیک ازیاران-اکبربهمنش سرگردعلی*

 !بود افشارطوس قتل

 بالهت و ازجنون ناشی» را آن:«دریفوس آلفرد»علیه سازی پرونده به دراعتراض «زوال امیل*» 

 ولذّت عقایدوجبّاریّت تفتیش های وسُنت پَست پلیسی واَعمال وار دیوانه وتخیّالت

 قتل آیادرماجرای.بود نامیده «دولت آورصالح وهن بهانۀ به…دوش به چندستارهِ بردن

 بود؟ بکاررفته  شیوه نیزهمین ئیدکتربقا علیه سازی وپرونده افشارطوس

 وخطرناک غیرقانونی ازعمل جنابعالی عدول شرط به:»دکترمصدّق به خطاب دکتربقائی*

 وازمجلس،مستقیماً داده استعفاء ملّی شورای مجلس ازنمایندگی فوریّت به رفراندوم،حاضرم

 عمل اگراینو خواهم می مملکت نجات چیزرابرای همه شمانمایم،زیرامن زندان خودراتسلیم

 جان.…شدایدهستم گونه همه تحمّل دهد،آمادۀ دیگرنجات وخطرات راازتجزیه وطنم  من

 .«عزیز ایران وحدت مافدای

 .اردادقر انتقاد مورد شدیداً را سرلشکرزاهدی دولت های سیاست ،دکتربقائی 9۱مرداد۱۲از پس*

 ادانتق ای توده دگاندستگیرش ونیزازشکنجۀ نظامی دردادگاه دکترمصدّق ازمحاکمۀ اوحتّی

 .شود تمییزقائل  او انحراف وزمان دکترمصدّق خدمت دوران بایدبین دادگاه:»کردونوشت
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 گر لوهج  ایران ملّت محکومیّت ایران،بصورت دشمنان میل نبایدطبق السطنه مصدّق محکومیّت

  .«شود

                                            *** 

         :         ها وانگیزه هدافافشارطوس،ا سرتیپ قتل

 ودکترمصدّق شاه بین وتفاهم آشتی ودیگران،برای مکّی حسین ،درحالیکه599۱ درفروردین

 اشرکتب نظامی کودتای یک خبرتکوین(توده حزب به وابسته) شهباز کردند،نشریۀ می تالش

 یک[. 5]خودساخت تیتراول را «پارلمان مزدور اقلیّت»و عال،سرلشکرزاهدی،کاشانی شاه،حسین

 -قمصدّ دولت شهربانی رئیس-محمودافشارطوس سرتیپ روزبعدازانتشارخبرشهباز،جنازۀ

 کارمندشهربانی-پور ذبیح قتل،حسین ازاین چندروزپیش[.۱]پیداشد لشکرک حوالی های درکوه

 های رکوهد وجسدش رسیده بقتل نیزبطورفجیعی -افشارطوس سرتیپ ویژۀ ومحافظ  کارآگاه و

 [.9]بود شده کشف  رجک اطراف

 :کرد می زیررادنبال جامعه،دوهدف عمومی فضای کردن ثبات بی افشارطوس،ضمن قتل

 .توده حزب سیاسی موقعیّت ودرنتیجه،تحکیم ومصدّق شاه بین تشدیداختالف-5

 داختالفوتشدی -دکترمظفربقائی -توده حزب دشمن ترین برجسته نمودنِ ومتهم کردن بدنام-۱

 (.…و مصدّق،کاشانی،بقائی،مکّی)ملّی امروزنهضت دشمنان و زدیرو دوستان بین

 به وی سرهنگی درجۀ ارتقای وعدم ارتش ازساختارسُنّتی افشارطوس باوجودنارضایتی

 لبقو وحتّی نداشت مهمّی اختالف یا ودربار،دشمنی بامحمدرضاشاه زمان،او سرتیپی،دراین

 ازافشارطوس خود نیزدرخاطرات ریّاث ملکه[.۱]«بود نوکرشاه افشارطوس،:»مصدّق پسردکتر

 [.1]کند یادمی[شاه]«محمدرضا دوست»بعنوان

 پیشه)آذربایجان غائلۀ به دادن بودودرپایان سلطنتی امالک مسئول ها مدّت افشارطوس

 به.داشت شرکت وکرمانشاه دراصفهان،همدان توده حزب نیروهای تظاهرات وسرکوب(وری
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 یک رمصدّقدکت:»گفت بودومی رضاشاه اوازشیفتگاه:افشارطوس سرتیپ ازنزدیکان یکی روایت

 افسران سازمان»تأسیس به( 5995)مصدّق حکومت درزمان افشارطوس[ .۱]«باسواداستِ رضاشاه

 موسّس اعضای ،ترکیب[1] شد سازمان آن ودبیرکُل پرداخت«گاردملّی سازمان»یا«ناسیونالیست

 تانودادس توده حزب سرسخت دشمن)«آزموده حسین»مانندسرتیپ وحضورنظامیانی سازمان این

 سازمان»درمقابل-اساساً-نظامی سازمان این که است این دهندۀ نشان[ ۲( ]مصدّق دادگاه بعدی

 یادآورمی -سازمان اعضای ازنخستین-مصوّررحمانی سرهنگ.قرارداشت«توده حزب نظامی

 :شود

 فسرانا ازبین یریدرصددبرآمدباسربازگ[ناسیونالیست افسران سازمان] موقّت مدیرۀ هیأت»-

 [.3]«بیاورد وجود به روشنفکر انقالبی هستۀ وفداکار،یک سالم

 اتدرتهران،تحرّک حاکم نظامی بخاطرحکومت که گرفت می صورت درشرایطی افشارطوس قتل

 دوجو بخاطر( خانقاه/ علیشاه صفی خیابان)جنایت وقوع درمنطقۀ مصدّق،خصوصاً مخالفان

 چندحزبو( مصدّق دولت تعقیب تحتِ زاهدی سرلشکر رهبری به)«بازنشسته افسران باشگاه»

 دولت مأموران ونظارت مراقبت تحت ،شدیداً«سومکا حزب» دولت،ازجمله مخالف سیاسی

 حزب»با قدم بیست(اصلی متهم)خطیبی حسین خانۀ:اطالعات روزنامۀ گزارش به[.5۲]بود

 را افشارطوس سرتیپ جنازۀ جابجائی و قتل ربودن، که ،موضوعی[55]داشت فاصله«سومکا

 حزب نظامی سازمان افرادوعناصر گذشته، ازاین.ساخت دشوارمی وآمد پِررفت منطقۀ دراین

 :کیانوری نورالدین بقول آنچنانکه بودند مصدّق دولت وگوش ها،چشم مراقبت دراین توده

  گاردشاهنشاهی وحتّی ارتش عملیّاتیِ مهم واحدهای درتمام  ما افسری افرادسازمان»- 

 [.5۱]«رسیدمی ما به ـ تدارک لحظۀ همان در ـ هاتوطئه همۀ ترتیب،خبر این حضورداشتندوبه
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 افشارطوس سرتیپ

 هربانیش آگاهی ادارۀ رئیس)بهرامی یوسف افشارطوس،ابتداء سرتیپ باانتشارخبرناپدیدشدن

 دّق،دکترمص بدستور ، (اردیبهشت ۱ در)بالفاصله شد،ولی جنایت وکشف بررسی مسئول(تهران

 فرمانداری سررشته،معاون حسینقلی سرهنگ بهمراه نادری(اهلل قدرت)امیرهوشنگ سرهنگ

 دکترمصدّق،مسئول وهوادارسرسخت( ارتش واطالعات تجسّس سازمان)دو رکن نظامی،رئیس

 منمصدّق،ض صدیقی،وزیرکشوردولت دکترغالمحسین.شدند جنایت یاعامالن عامل شناسائی

 انونیق العادۀ فوق اختیارات و دائمی اجازۀ گرفتن»بر مبنی یسررشته،نظرو سرهنگ دیداربا

 [59]پذیرفت را «پرونده پیگیری جهت

 شدۀ شناخته ازمخالفان تن59 اسامی اعالم تهران،ضمن نظامی ازچندروز،فرمانداری پس

 افشارطوس تلق راازعوامل وبقائی داشته ارتباط مظفربقائی با دستگیرشدگان دولت،تأکیدکردکه

 ودهت باحزب آنان شدید دستگیرشده،دشمنی افسران مشترک ازوجوه یکی[.5۱]اند کرده معرّفی

 سختسر ازدشمنان-مصدّق دولت شهربانی سابق رئیس-اصغرمزیّنی سرلشکرعلی مثالً،.بود

 (: درایران انگلیس کاردارسفارت)«میدلتون»گزارش به.رفت می شمار به توده حزب

 [.51]«برخوردکند توده باحزب عمل باشدّت ستتوان می بودکه کسی  سرلشکرمزّینی»-

 رتمامد»رو ازاین است«ها خطرکمونیست ماهمین مملکتِ  خطر ترین بزرگ:»معتقدبودکه مزیّنی

 داشت که قدرتی وباتمام کرد شدیدی مبارزۀ ها ای خود،باتوده شهربانی ریاست دوران
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 هشدارداده  یرانبرا توده حزب خطرسلطۀ به -بارها–او[.5۱]«کوشید آنها درسرکوب

- 5995اسفند3روز درتظاهرات بایندروتیمساردکترمنزّه تیمسارغالمعلی همراه به وی[.51]بود

 [.5۲]حضورداشتند -ازایران شاه ازخروج جلوگیری برای

 ازمزیّنیخود تغییرنام مجبوربه افشارطوس قتل های بخاطرجنجال که-سرلشکرمزیّنی برادرزادۀ

 قمعو قلع برای بطوریکه رفت شمارمی به توده حزب سرسخت ننیزدشم[53]بود شده«مزیّن»به

 [.۱۲]کرد راپیشنهادمی(ها ای توده)«باخائنین مبارزه مخصوص سازمان»توده،ایجاد حزب

 نیزازطرف دوم جهانی ودرجنگ کرده تمام خودرادرفرانسه نظامی سرلشکرمزّینی،تحصیالت

 مستمر  های آشوب به باتوجه[.۱5]ابوددرآنج شدومدتی اعزام فرانسه به جبهه دیدن برای ارتش

-یهنگام،سرلشکرمزیّن درآن سیاسی های ودیگرگروه اسالم توده،فدائیان حزب توسط خیابانی

 برای« ممنظّ واحدپلیس»ایجاد معتقدبه -اروپائی کشورهای انتظامی نیروهای  سیستم براساس

 های یآفرین خوردباحادثهطرح،بر این اصلی هدف.بود خیابانی های آشوب اینگونه از جلوگیری

 بااجرای که بودم مطمئن:»گفت می مزیّنی.بود آن به وابسته های وسازمان توده حزب  روزانۀ

 طرح این.«خواهدشد داده شهرخاتمه های وخودسری ها نظمی ازبی بسیاری ،به[پروزه]آن

 اآنب(مصدّق دولت وسخنگوی معاون)دکترفاطمی بود،ولی ومصدّق شاه موردموافقت انتظامی

 [.۱۱]کرد مخالفت
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 حادثهو وتظاهرات«جعفری مانندشعبان چاقوکشانی»ازفعالیّت جلوگیری برای سرلشکرمزیّنی

 اسبندرعب به اسالم تبعیدفدائیان دادوموجب انجام نیزاقداماتی اسالم فدائیان های آفرینی

 أسیست  -ئیاروپا کشورهای سبک به -را «مدارس پلیس»باردرایران نخستین برای او[.۱9]گردید

 ابهدنی درتمام»معتقدبودکه چون کوشید ها خاطرخانواده وآسودگی مدارس امنیّت کردودرتأمین

 :تنوش می عوامفریبانه باشعارهای توده زمان،حزب درهمین ،درحالیکه«گذارند می احترام اطفال

 [.۱۱!«]یدرهاساز   وفروهرها وعشقی مُخ بی شعبان دولتیِ خودراازچاقوی اطفال!مادران!پدران»-

 599۲آذر5۱ خونین تظاهرات از روزقبل ۱ شدتا باسرلشکرمزیّنی،موجب نظردکترفاطمی اختالف

 کُل شهربانی ازریاست ،سرلشکرمزیّنی توده حزب های روزنامه هاو دفاتر،سازمان به وحمله

 عظیم ظاهراتت آن، بدنبال گرددکه شهربانی موقّت سرپرست دهدوامیرتیمورکاللی استعفاء کشور
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  رسواترین»را رویدادخونین،آن این کردن محکوم ضمن توده حزب.داد روی توده حزب هواداران

 شده پنهان ازسرنیزه حصاری درمیان که پیشوائی»را ومصدّق«فاشیستی دیکتاتوری اَشکال

 [.۱1] نامید«است

 آن هبرانر انتقامجوئی آماج را وی  توانست ،می توده باحزب سرلشکرمزیّنی سرسختانۀ دشمنی

 نیسرلشکرمزیّ کیانوری،درصدَدبودتا رهبری به «توده ترورحزب گروه»که بطوری سازد  حزب

 [.۱۱]برساند قتل به را

 

 نگردیده ارائه قضائی مقامات وبه نشده تکمیل افشارطوس قتل به متّهمان هنوزپروندۀ درحالیکه

 ورادیو[ ۱1]ها روزنامه ازطریق دستگیرشدگان «اعترافات»قانونی،پخش عُرف بود،برخالف

 انیقرب اوّلین دادکه می خطرناکی سناریوی از روز،نشان درطول«اعترافات»این چندبارۀِ وتکرار
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 زدیکن وازیاران زحمتکشان حزب تئوریسین-دیوشلی دکترعبّاس.بود آن،دکترمظفّربقائی

 یغیرقانون شیوۀ این به دراعتراض دکتربقائی[.۱۲]بود قربانیان نیزدرشماراین-دکتربقائی

 :گفت ونامتعارف

 گذاشت،هیچ روزها و ها ساعت را ها بازی مسخره آنِ  تمام و اقاریرمتهمین که رادیو دستگاه»-

 دنیا در هک پیداکنید موردی یک است؟داشته سابقه چیزی چنین دنیا کجای در که نکردند توجه

 نتیجه به حقیقاتت کهاین از باشد،پیش شده بسته اینکه از پیش اشپرونده یکی. باشد داشته سابقه

 هنوز که ایعده یک رادیوهم سیاسی تفسیر در آنوقت بخوانند رادیو توی را اقاریر باشد رسیده

 [.۱3]«ندارد سابقه دنیا جای هیچ اینها.بکنند مال لجن مرتباً[را]محرزنشده شان مجرمیّت و اتهام

 

 چرادکترمظفربقائی؟

 محمدمسعودبرای انتخاب درعلت( توده حزب افسران ترورسازمان کمیتۀ مسئول)روزبه خسرو

 :گوید می ترور

 پیداکردن رابرای الزم نتواندسمت پلیس دستگاه اینکه ،برای راه کردن گم برای کردیم فکرمی»-

 اتدستج دارای که کنیم شروع ازکسی بیابد،مابایداوالً[ توده ترورحزب نفرۀ۲ کمیتۀ]ما گروه

 ها مسعودی بادستۀ طرف بودزیراازیک آل ،ایدهجهت محمدمسعودازاین.باشد زیادی مخالف

 لفمخا او طرفداران وگروه السلطنه دیگرباقوام بود،ازطرف درآویخته سخت  اطالعات وروزنامۀ

  ومقاالتی داشت خواننده اش نیزروزنامه ازیکطرف…داشتند باهم زیادی های وجدال بودوجنگ

 [.9۲]«اشدب داشته تأثیرمنفی ستتوان ساخت،می کارگرمنتشرمی طبقۀ جهانی نهضت علیه که

 چون وجودداشت  نیز دردکترمظفربقائی«مشخّصات»ازاین بسیاری که گفت توان می جرأت به

 ومعلومات حیا،پُررو،گدامنش بی های آدم»و«ها رجّاله»با درمبارزه-هدایت مانندصادق-بقائی

 دستجات ایدار»جنگیدو می جبهه چند در-عمالً–سیاسی های وزدوبندچی وجاسوسان«فروش

 :،ازجمله«بود زیادی مخالف
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 ومحاکمۀ کشتارمردم عامالن برتعقیب وتأکیداو5995تیر9۲ قیام از پس تنددکتربقائی موضع-

 ،[95]وی اموال ومصادرۀ السلطنه قوام

 توده، حزب به نسبت  بقائی سوزان کینۀ-

 زاده، کزیر ماننددکترفاطمی،مهندس)ملّی جبهۀ های باشخصیّت بقائی های وجدال جنگ-

 ،.(…و

 نیّتام قانون»وخصوصاًبا «العاده فوق اختیارات»کسب دربارۀ بامصدّق بقائی های مخالفت –

 توده باحزب مماشات به مصدّق کردن مجلس،متهم انحالل برای رفراندوم وانجام «اجتماعی

 …و

-«بود زیادی مخالف دستجات دارای »که کسی بعنوان-را توانستنددکتربقائی مواردمی این همهء

 کدورت امردرفضای این که سازندبطوری توده حزب توسط شخصیّتش ترور برای مطلوبی طعمۀ

 -مانندترورمحمدمسعود–بلکه برنیانگیزد را مخالفتی تنها سیاسی،نه های ورزی هاوکینه

 !گردد روبرو نیز «استقبال»با

 

 افشارطوس سرتیپ وقتل توده حزب افسران سازمان

 !ها هاونشانه نام

 بالهت و ازجنون ناشی» را آن:«دریفوس آلفرد»علیه سازی پرونده به دراعتراض «زوال امیل» 

 ولذّت عقایدوجبّاریّت تفتیش های وسُنت پَست پلیسی واَعمال وار دیوانه وتخیّالت

 قتل آیادرماجرای.بود نامیده «دولت آورِصالح وهن بهانۀ به…دوش به چندستارهِ بردن

 بود؟ بکاررفته  شیوه نیزهمین دکتربقائی علیه سازی وپرونده افشارطوس

 پروندۀ نظیمت وچگونگی افشارطوس قتل تعقیب بهنگام تهران نظامی فرمانداری افسران ازترکیب

 وطبعدازسق تامدتی ونیز- زمان دراین که دانیم می نداریم،ولی کاملی دستگیرشدگان،آگاهی
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 تهران نظامی درفرمانداری  توده حزب نظامی سازمان برجستۀ ازاعضای برخی-مصدّق دولت

 و مبشـّری محمدعلی سرهنگ بودندآنچنانکه وحسّاس مهم های پُست دارای  ارتش ودادستانی

 سئولم آزموده، حسین سرتیپ معاون و نظامی دادگاه دادیار مقام در الهیفضل اهللحبیب سرهنگ

 محمّد سروان ونیز یالهفضل سرهنگ[.9۱]بودند ایتوده دستگیرشدگان هایپرونده به رسیدگی

 ادارۀ مُبصـّردر محسن( سپهبد)سرهنگ معاون توده حزب نظامی سازمان دیگر عضو)پوالددژ

[ 99]تیموربختیار ومُشیرومشاورسرتیپ ایتوده افسران شکار برای ارتش واطّالعات تجسّس

 چههر» ایتوده افسران سازمانی و حزبی هایخانه از بازرسی جریان در که بودند مأمورینی جزو(

 برمال را افسران سازمان اعضای مشخصـّات و اسرار توانستمی که را مدارکی و اسناد توانستند

 ازمانس موجودیـّت که احتمالی خطرات و ضررها همۀ تقریباً»ترتیب وبدین«بردند بین کند،از

 [.9۱]«شدند خنثی کردند،می تهدید را[ توده حزب نظامی]

 گوسرهن نادری مانندسرهنگ-افراد افشارطوس،شایدبرخی سرتیپ قتل باپروندۀ دررابطه

 نظامی سازمان اعضای برخی[.91]اند داشته نقش  پرونده این وپرداختن درساختن-سررشته

 ددژپوال محمد وسروان(پرونده دادیاریادادستان)اکبربهمنش سرگردعلی خصوصاً– توده حزب

 باحزب دکتربقائی شدید دشمنی به وجهبنابراین،بات[.9۱]اند بوده فعّال ماجرا نیزشایددراین

 دنامب منظورِ به ناروائی پرونده،اعترافات وتنظیم بازجوئی افراددرمراحل این که بسا توده،چه

 توده حزب هم که ؛اقداماتی[91]باشند اخذکرده ازدستگیرشدگان بقائی نمودن ومتهم کردن

 یکِ راازشرّ رمصدّقدکت اطرافیان برخی کرد؛وهم می خطرناک،خالص دشمن راازحضوریک

 های سازی پرونده»این به شدید حمالت ضمن بقائی. رهانید می  سرسخت مخالف یا رقیب

 :فتگ درگفتگوباخبرنگاران تأکیدکردو «اخذاقرار جهت دستگیرشدگان شکنجۀ»،بر«رسوا

 این که هستیم اندومامطمئن مابوده برای پرونده صددِساختن هادر بعضی هاقبل ازمدّت»-

 «مدآ خواهد در تاریخی بکَشد،بصورت[دادگستری]محاکم به چنانچه[افشارطوس تلق]جریان

[9۲.]   

 :افزود افشارطوس،دکتربقائی قتل پروندۀ دربارۀ
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 وپخش قرائت مشغول متوالی چندباروچندهفتهء خود،روزی های سرویس رادیودرتمام»–

 مادۀِ نصّ وبرخالف دردنیا هسابق وبی قانون خالفِ  عمل شدواین بقتل متهمینِ  ادعائی نوارهای

 [.93]«کنند معرفی قاتل   ودنیا ایران ملّت مارادرمقابل منظوربودکه این به فقط 5۱۱

 که است ای پیچیده ماجرای-ایم گفته چنانکه- افشارطوس سرتیپ قتل پروندۀ

 نراپژوهشگ موردتوجۀ تاکنون که ،امّا،آنچه«باشد مفتوح تاابدالدهر»شاید باوجوداسنادموجود،

 یانقشو افشارطوس درقتل«توده حزب نظامی ترورسازمان کمیتۀ»احتمالی شرکت قرارنگرفته

 این که ائیه هاونشانه نام.است دکترمظفّربقائی علیه سازی درپرونده  حزب آن به وابسته افسران

 :کنندعبارتنداز می راتقویت فرضیّه

 نفوذ،خبرگیری ن،آ وظیفۀ بود،که «احزاب شعبۀ»بنام بخشی توده حزب درون در-5

 شعبۀ»از جدا.بود رقیب های وسازمان احزاب درصفوف واختالف ودرنتیجه،ایجاداخالل

 دژبان مانند-مختلف های وپادگان ستادارتش های درارگان نفوذ به نیز ،بخشی«احزاب

 این بوسیلۀ. داشت اختصاص-ارتش مهندسی جنگ،ادارۀ زرهی،وزارت۱،لشکر5لشکر

 توده حزب به …و ارتش ومُهمّات آماراسلحه وهمچنین ارتش داخلی بخش،اخبارواطالعات

 لۀبوسی نیز ارتش محرمانۀ های وبخشنامه خارجی جاسوسان های پرونده سرقت.شد می گزارش

 شعبه،باسروان این مسئول.گرفت قرارمی توده شدودراختیارحزب می انجام شعبه افراداین

 پوالددژ]دوافسر وبوسیلۀاین اشتهد شفاارتباط[نوراهلل]شهربانی وسروان محمدپوالددژ

 یّتیامن نوپای دودستگاه این ومبارزات وشهربانی ارتش ستاد ۱ رکن تجسّس دائرۀ عملیّات[وشفا

 [.۱۲]شد می گزارش توده حزب آن،به وافراد توده حزب علیه

 ۀدفترچ» وکاشف دوارتش رکن رئیس-مبصّر محسن( سپهبد)سرهنگ پوالددژ،معاون سروان

 :کیانوری نورالدین روایت به.بود -توده حزب افسران سازمان«ِ رمز

 [.۱5]«رساند می حزب به گرانبهائی کردواطالعات کارمی دوِستادارتش پوالددژدررکن»-
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  هنگامب توده حزب نیروهای اودرسرکوب وسابقۀ افشارطوس سرتیپ گرایانه ملّی گرایش -۱

 مموردخش-طبیعتاً-وهمدان رمانشاهاصفهان،ک شهرهایِ شهربانی وریاست  پیاده هنگ فرماندهی

 .بود توده حزب رهبران وکینۀ

 خالفتم و افشارطوس سرتیپ توسط(هوادارمصدّق)«ناسیونالیست افسران سازمان»تأسیس -9

 حزب نظامی سازمان مسئوالن ،ازآغازبرای«توده حزب افسران سازمان»باایدئولوژی آن ذاتی

 قائیدکترب»که باشد ناخوشایندبودواگردرستناگوارو(کیانوری ونورالدین روزبه خسرو)توده

 نخست متهم]خطیبی حسین کردوسپس شرکت ناسیونالیست افسران سازمان اولیّۀ نیزدرجلسات

 شدّت به ،آنگاه[۱۱]«نمود معرّفی گروه خوددراین جانشین رابعنوان[افشارطوس قتل پروندۀ

 .شویم می تر آگاه  دو این علیه  توده حرب های سازی هاوپرونده کینه وعلّت

 درگفتگوی. دبو بامصدّق ملّی جبهۀ ودیگررهبران بقائی بین درصدَدآشتی افشارطوس سرتیپ -۱

 بودتا خواسته سطو افشار از بقایی:سفیرگفت به نیزفاطمی(سفیرآمریکا)باهندرسون فاطمی دکتر

 می ازمقامات برخی:»که شده دیگرگفته درگزارشی[.۱9]کند گری میانجی  مصدق و او میان

 یکی ینب خطیبی،روابط[ حسین]با ازدوستی بااستفاده که درنظرداشته افشارطوس گویندکه

 بوجود وتوافقی داده التیام دولت و وزیر نخست آقای با را[دکتربقائی]ازنمایندگان

 وتنها وتفاهم طلبی آشتی مغایربااین  بقائی توسط افشارطوس وکشتن ربودن بنابراین[.۱۱]«آوَرَد

 .داشت واهمه  ودکتربقائی مصدّق،شاه بین وآشتی ازتفاهم بودکه دهتو حزب نفع به

 را افشارطوس قتل در توده حزب احتمالی نقش دوران دراین مشابه وترورهای ها قتل -1

 ،حسام(مصوّر تهران مجلّۀ ای سردبیرضدتوده)احمددهقان کند،مانندقتل می برجسته

 سردبیرروزنامۀ)،محمّدمسعود(توده حزب وانتشارات چاپخانه ومسئول عضوفعّال)لنکرانی

 افسران ترورسازمان کمیتۀ»محمدمسعودتوسط قتل از هدف دربارۀ طبری احسان(.مردامروز

 :کند تأکیدمی «توده حزب

 اناطمین[ روزبه]خسرو ،زیرا بود دربار علیه عَصَبی شوک یک ایجاد محمدمسعودبرای قتل»-

 [.۱1]«شد دخواه تمام دربار حساب به صد ،صدر قتل که داشت
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 :ای خامه انور روایت به

 ایه روزنامه.…است گرفته انجام دربار بدستور ترور این که کردند می تصوّر اکثرمردم» -

 کنایه، و هگوش با و کردند می تقویت را شبهه نیزاین توده وحزب انگلیس سیاست به وابسته

 می جلوه شاه دیکتاتوری ۀمقدم و مطبوعات اختناق را آن از وهدف کارِدربار را مسعود ترور

 دیکتاتوری حکومت:»نوشت می خود سرمقاله در(توده حزب ارگان)مردم دادند،مثالًروزنامه

 عودمس محمد قتل.نمود آغاز جراید مدّعیان از یکی ترور با را خود اقدام نخستین ساله بیست

 اگر.دارند توحش گذشته دیکتاتوریِ دوران تجدید از که کسانی تمام برای است خطری اعالم

 دارد حق ایران ملت وقت کند،آن انگاری سهل جنایت این قوی های ریشه کشف در دولت

 دخالت بی فجیع و باکانه بی نقشهء این در باالتر مقامات که کند تصوّر و شود مظنون

 [.۱۱]«نیستند

 شداریو صالحی، محسن های ارتش،بنام دوم رکن تجسّس و اطالعاتی ازمأموران تن ۱ قتل -۱

 نیست هوسرب «توده حزب نظامی ترورسازمان کمیتۀ» توسط نوایی پرویز فاطری، برار غفاری،آقا

( سپهبد)سرهنگ ربودن ونیزنقشۀ[ ۱1]تهران اطراف های درچاه شدگان اجسادکُشته کردن

 کشتن برای ودستورکیانوری[ ۱۲] ودیگران ،سرگردسیاحتگر زیبائی مبصّر،سرهنگ محسن

 نظامی سازمان داشتن دست ،احتمال[۱3( ]نشد انجام که) نوشین حسینوعبدال پرویزشیرینلو

 .کند می تقویت را افشارطوس درقتل توده حزب

 و اطّالعات ادارۀ رئیس و توده حزب افسران سازمان عضو-«ورقا ماشااهلل» وهمکاری رابطه -1

 ادربینر توده انگیزحزب نفوذحیرت حوزۀ افشارطوس سرتیپ با کشور کلّ شهربانی مراقبت

 ورشهربانی،مأم اطّالعات ادارۀ مراقبت بخش ریاست  ضمن«ورقا.»دهد می نشان شهربانی افسران

 [.1۲!]ودب بازدیدها دیگر و رسمی تشریفات در سلطنتی خانواده افراد و شاه جان نگهبانی و حفظ

( هللا قدرت) امیرهوشنگ افشارطوس،سرهنگ قتل پروندۀ ومسئول شهربانی آگاهی رئیس -۲

 محکوم حبس ماه۱ به درکرمان جرم همین وبه بوده توده دکتربقائی،عضوحزب روایت نادری،به

 سرهنگ بقول ولی[1۱]بود«ناسیونالیست افسران گروه»ازمؤسّسین نادری[.15]بود شده
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 وبه دومی سرهنگ بادرجۀ[ افشارطوس روزقتل]اردیبهشت۱روز نادری سرگردهوشنگ:سررشته

 با نادری سرهنگ واقع، در »…گرفت عهده به را هربانیش آگاهی ریاست  مشکوک طرزی

 [.19]«کند می جا شهربانی مرموز،خودرادر و مشکوک حرکاتی

 ل،دالی وفقدان پرونده اصل نداشتن علّت به مجلس دادگستری کمیسیون درحالیکه -3    

 اظراینرنودادیا بودوبازپرس کرده متوقّف را دکتربقائی از پارلمانی مصونیّت سلب»پیگیریِ

 آن وارائۀ  پرونده درتنظیم ها مدّت(الریجانی رحیمی وسرگردموسی پرویزقانع سروان)پرونده

-احمدقربانی سرهنگ-پرونده اصلی بودند،دادستان نموده پرهیز یا تمارض  دادگاه به

 دفاع برای ،شخصاًازحضوردردادگاه«روزانه زیادِ کارهای علّت به»انگیز سئوآل نیزدراقدامی

 ظامین موقّت دادسرایِ  دادیار-اکبربهمنش علی لذاسرگردتوپخانه»کرد، خودداری استازکیفرخو

 [.1۱]«نماید می معرفی  محضردادگاه وبه تعیین دادستان نمایندگی سمت به را-

 :کیانوری نورالدین گفتۀ به

 [.11]«مابودند ازرفقای  ها وبازپرس ازدادیاران بسیاری»-

 ودکهب-«توده ترورحزب کمیتۀ»مسئول-روزبه خسرو دیکنز اکبربهمنش،ازیاران سرگردعلی

 محمّدجعفرمحمّدی، سروان روایت به[.1۱]داشت ،نقش(599۱مهرماه)اززندان روزبه درفرارِ

 :توده حزب نظامی عضوسازمان

 وئیبازج…[افشارطوس]قتل به ازمتّهمان نظیری بی باشجاعت بهمنش اکبر علی سرگرد» -

 [.11]«نمود

 محمددرمیشیان، شهربانی توده،مانندسروان حزب نظامی سازمان ازافسراندیگر برخی نام -5۲

 می تر پُررنگ  را افشارطوس قتل درپروندۀ سازمان آن اعضای حضور پرونده،احتمال دراین

 سال51توده،دستگیروبه حزب نظامی سازمان ازکشف پس درمیشیان جواد شهربانی سروان.کند

 حزب افسران سازمان عضوبرجستۀ)سرگردآذرنور[.1۲]بود شده محکوم محرّدباکار حبسِ

 :کند تأکیدمی(توده
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 احیۀن کالنتری ورئیس[توده حزب]نظامی دارسازمان سابقه ازاعضای یکی-درمیشیان سروان»-

 به.ودب رموزشهربانی و امور به مسلّط کلمه واقعیِ معنای وبه کاردان افسری(میدان سبزه)شاپور

 انهراکودک[درمیشیان سروان]او دستورات بودکه مُخ بی بانشع برروی نفوذفراوان عالوه،دارای

 [.13]«کرد می اجراء

 نیک» سرهنگ بنام فردی  های بقائی،گزارش دکتر دورۀ این های فعالیّت دیگردربارۀ نکتۀ -55 

 سرتیپ قتل به متهمان درمحاکمۀ[.۱۲] است تهران آگاهی ادارۀ سیاسی بخش رئیس-«اعتقاد

 لاحمدنصیری،وکی بقول واستنادشده،درحالیکه اشاره فرد این های شگزار به نیز افشارطوس

 ودهب[افشارطوس قتل درپروندۀ]کنندگان ازتوطئه اعتقادیکی نیک:»متهمان از یکی مدافع

 [.۱5]«است

 -وی رادرب که دانیم نداریم،امّامی اطالعی اعتقاد نیک سرهنگ یاحزبی  سیاسی های وابستگی از

 آن ازکشف پس که بوده توده حزب افسران سازمان ازاعضای-تقاداع نیک سیاوش یکم ستوان

 حزب انگیزافسران حضورونفوذحیرت به باتوجه[.۱۱]بود شده محکوم حبس سال۲ سازمان،به

 غشتهآ بقائی دربارۀ اعتقاد نیک سرهنگ های گزارش وشهربانی،آیا ارتش حسّاس درمقامات توده

 بود؟ توده حزب به وی تعلّقات به

 سرتیپ نزدیک ازدوستان(کیانوری برادرنورالدین)محمودکیانوری نجام،سرتیپوسرا -5۱

 [.۱9]بود «ناسیونالیست افسران سازمان»وگویاازبنیانگذاران افشارطوس

 کامبخش بود،درحالیکه کرده ازدواج باخواهرعبدالصمدکامبخش محمودکیانوری سرتیپ

 نظری»معروف کتاب ونویسندۀ هتود حزب برجستۀ ،ازرهبران«نفر19»کمونیستی گروه ازاعضای

 شوهرخواهرنورالدین-همچنین-کامبخش. بود«ایران وکمونیستی کارگری های جنبش به

 حزب روزافزون گیری قدرت به باتوجه– دوجانبه پیوند این[.۱۱]بود(اخترکیانوری)کیانوری

 سرتیپ سیاسی های هاوانگیزه بسا،بردیدگاه چه – کودتا یک انجام واحتمال توده

 :گوید می  کیانوری نورالدین[.۱1] تأثیرداشت کیانوریمحمود
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 افسری دردانشکدۀ-محمود-برادرمن اوهمشاگردی.شناختم می شخصاً من را افشارطوس»-

 سانیک رسید،ازاولین قدرت به که مصدّق…بودند هم صمیمی ورفیق تاآخر،دوست دو آن…بود

 [.۱۱]«بودند ومحمود،برادرم گرفتند،افشارطوس سرتیپی درجۀ که

 به یو اعزام ضمن آنچنانکه داشت کیانوری نورالدین به خاصی عالقۀ محمودکیانوری سرتیپ

 درمانی های ساختمان»بنام کیانوری نورالدین تحصیل،کتاب ادامهء جهت آلمان

 [.۱1]بود منتشرکرده  وی فرارواختفای  رابهنگام«وبهداشت

 دیگر ازیکی( ارتش تجسّسو اطالعات سازمان)دو رکن 5995خرداد53 محرمانۀ درگزارش

 فیص درخیابان که است یادشده «کیانوری[احمد]بازنشسته سرهنگ» بنام کیانوری ازبرادران

 برادرمی این دربارۀ کیانوری نورالدین[.۱۲]دارد منزل[افشارطوس سرتیپ قتل محل]علیشاه

 :نویسد

 رفت پیش سرهنگی تنهاتادرجۀ…داشت سرکشی روحیۀ ازجوانی چون… احمدکیانوری»-

 [.۱3]«شد بازنشسته  59۱1درسال من ازگرفتاری وپس

 تکمیل -محمدپوالددژ خصوصاًسروان-ماجرا بااین درگیر افسران اطالعات با ها داده اگراین

 قائیدکترمظفرب کردن متهم وچرائی افشارطوس سرتیپ قتل ازماجرای توانیم می شوند،آنگاه

 [.1۲]باشیم داشته تصویرنسبتاًکاملی

***** 

 ساختفتهآش و عصَبی رابشدّت ایران پارلمانی و سیاسی فضای  افشارطوس فجیع وقتل نربود

 حسین های ،تالش فجیع قتل این.رابگیرد واعتدال انصاف جای واتهام شدتاباردیگر،انتقام وباعث

 به کهکردبطوری برآب نقش را ومصدّق شاه بین وبهبودرابطه تفاهم ایجاد برای ودیگران مکّی

 به( وزیردربار) امینی احضارابوالقاسم با مصدّق:باخترامروز شیفته،سردبیرروزنامۀ هللنصرا روایت

 :گفت وی
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 شند؟وازیکبکُ را  فاطمی دکتر و من و  شهربانی رئیس  که کنی؟ می تحریک بگو شاه به برو » –

 وحاضر کشیده جا این به ما کار که حاال. میزنی؟ دولت با همکاری از دم  ها درمصاحبه طرف

  تیبتر ای مصاحبه داخلی و  خارجی جراید با فردا برسد،من خودش حق به ایران ملت نیستی

 هب او پسر و زاهدی سرلشکر و  دربار دست که را او وقتل طوس افشار ربودن اسرار و دهم می

   [.15«] …کنم می اعالم دنیا به  خورَد می چشم

 یاسیس موقعیّت تحکیم ملّی،باعث ضتنه نیروهای بین تشدیداختالف اقدامات،ضمن این همۀ

 می ادهآم  سیاسی تسخیرقدرت خودرابرای ،«آلود گِل آب ازاین»بااستفاده شدکه می توده حزب

 :زاده زیرک مهندس روایت به.کرد

 کودتا یک با توانستمی خواستمی وقت هر توده حزب 599۱ مرداد تا 59۱۱ سال اواخر از» -

 [.1۱] «…کند تصـّرف را تهران

 

 !ومظفربقائی«دریفوس» ماجرای 

 ناپلئون) امپراطورفرانسه ،اسارت 5۲1۲درسال(پروس)آلمان از فرانسه ارتش سخت  شکست

 وشرمساری دچارسرشکستگی را فرانسه ،جامعۀ«لورِن»و«الزاس» های ایالت دادن ازدست و(سوم

 بود ختهسا هپرستان وطن منازعات رادرگیرشدیدترین فرانسویان انتقام، وحسرت کرده شدیدی

 یدهگرد شدیدی عاطفی اعتبار دارای عمومی دراذهان -«قربانی»یک بعنوان- فرانسه ولذا،ارتش

 ایه کمبودهاوکینه همۀ توانست بودکه حساسی نقطۀ «دریفوس آلفرد»ماجرای میان دراین.بود

 .خودسازد رامتوجۀ ازآلمان شکست

 خیانت و جاسوسی جرم به سه،فران ارتش یهودی دریفوس،افسر ،آلفرد5۲3۱ اکتبر 51 در

 تادهدوراف ای درجزیره ابدی تبعید به سال همان دسامبر در و ،دستگیر وآلمان فرانسه درجنگ

 ار دریفوس تازه، مدارک و اسناد سال،کشف پنج حدود از پس.شد محکوم «شیطان جزیرۀ»بنام
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 این.دانست روپامیرُشددرا درحال ازیهودستیزیِ ناشی را وی دادومحاکمۀمی نشان گناهبی

 .شد فرانسه ومطبوعاتی حقوقی درمحافل بسیاری ومناظرات ها بحث امرباعث

 

 ،ماجرای!«کنممی متهم من»بانام آمیزی اعتراض درنامۀ زوال امیل 5۲3۲ ژانویۀ رابطه،در همین در

 ندهپرو به اعتراض ضمن او.کشاند  روشنفکری عرصۀ به وقانونی حقوقی راازحوزۀ دریفوس

 تپَس پلیسی واَعمال وار دیوانه وتخیّالت وبالهت جنون»از راناشی دریفوس،آن علیه سازی

 الحآورص وهن بهانۀ به…دوش به چندستاره بردنِ ولذّت عقایدوجبّاریّت تفتیش های وسُنت

 [.19]نامید«دولت

 مقامات به توهین نوعی زوال ،نامۀ عوام های توده وهیاهوی وهلهله وهذیان ازهیجان درفضائی

 ازخانواده بسیاری که بطوری برانگیخت وی راعلیه عوامفریب گرایان ملّی بشمارآمدوکینۀ ارتش

 .نامیدند«زوال»را«ادرار»ِ ظرف نام فرانسوی های

 وپرداخت زندان سال یک به ،دستگیرو!«کنم می متهم من»بخاطرنوشتن زوال 5۲3۲ فوریۀ59در

 .شد گرفته پس نیزازاو«نور د لژیون»معروف شدونشان محکوم  نقدی جریمۀ هزارفرانک سه
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 از سپ زیرابالفاصله شکست درهم  را فرانسه روشنفکری جامعۀِ  وسکوت تفاوتی زوال،بی نامۀ

 فرانسه دانشمندان و هنرمندان نویسندگان، از نفر 9۲۲ حدود امضای با ایاو،بیانیه نامۀ انتشار

 .یدگرد اعتراض نیز زوال محاکمۀ شدوبه اعالم دریفوس،غیرقانونی درآن،محاکمۀ منتشرشدکه

 فرانسه یدادگستر و روشنفکران،ارتش بیانیۀ انتشار از اجتماعی،پس عظیم وتنازع آشوب دریک

 53۲۱ ژوئیۀ۱۲در که کردندبطوری نظر تجدید خود دراحکام و شدند نشینی عقب به مجبور

 سپ شدودریفوس دهبازگردان او به وی نظامی ودرجات مراتب ازدریفوس،تمام حیثیّت بااعادۀ

 دربرابرسربازان باشکوهی مراسم ،طی«شیطان جزیرۀ»ومرگباردر سیاه های سال ازگذراندن

 د یونلژ»معروف نشان دریافت به«شوالیه»بودند،بعنوان کرده «تُف»براو زمانی که وفرماندهانی

 .مفتخرگردید «نور

* * * 

 منحرف ملّی ازنهضتشدیم، شدیم،ماچاقوکش شدیم،مارجّاله ماخائن[1۱]روز ازآن»-

 دزدی پروندۀ ساختندولی برایم جنایت وپروندۀ قتل شدیم،پروندۀ شدیم،ماقاتل

 مختلف،این های دولت به وجرایدمنتسب رادیودولتی ها هاوهفته ماه…نتوانستندبسازند

 ا،روزگاریوآمریک انگلیس امپریالیسم عامل ومرفقی،گاهی ومنافق قاتل زمانی را[مظفربقائی]متهم

 چندسال دراین  ما …اند نامیده طلب درباروماجراجووجاه نوکر وچندی شمالی سیاستمزدور

 اسطازاو دولتی رادیوهای.ایم دراختیارنداشته  حقایق وبیان ابرازعقیده وسیلۀ نوع اخیر،هیچ

 رفتهبکار من ودوستان برضدمن تبلیغ وبیش،برای حاضر،همیشه،کم زمانً تاتقریبا95سال

 فاعید وسیلۀ نوع  ماهیچ کردند،درحالیکه توقیف  مارا های تندوروزنامهشکس مارا های قلم.است

      [.11« ] …بود مخالفین دست در  ما به حمله وسیلۀ گونه نداشتیم،همه

 ماجرا نای.است دریفوس یادآورماجرای دکترمظفربقائی هاعلیه سازی وپرونده اتهامات کیفیّت

 اناکامیب ازیکطرف که هائی تنش.داد روی ماعیاجت های وآشفتگی  سیاسی های تنش نیزدراوج

 راههم توده حزب روزافزون گیری دیگر،باقدرت نفت،وازطرف به مربوط مذاکرات بست وبُن

 عصَبیّت،خشونت(پیشامدرن) وار توده جامعۀ ذاتیِ هایویژگی از یکی[:1۱] ایم گفته چنانکه. بود
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 «خودی غیرِ» هایاندیشه و هاآئین ندتوامی «دیگران» این است، «دیگران»به نسبت پرخاش و

 هایوکشمکش دائمی هایدرکشاکش رو،جامعه ازاین.«دیگر سیاسیِِ  مُدّعی» یک یا باشد

 … شودمی رتابپ دیگر خشونتی به خشونتی از و دیگر عصبیّتی به ازعصبیّتی مدّعیّان، ویرانگرِ

 «کلنگ»درآن، که یا،جامعه[11]است «کلنگی جامعۀ»یک شرایطی، چنین عینی تبلور

 و سیاسی هایثباتیبی بخاطر ایجامعه چنین.گیردمی را «اجتماعی آرام مهندسیِ»جای

 ،جهت بهمین غیرمتمرکز، و ثبات،سیّالبی است ایجامعه – اساساً -اجتماعی هایسامانیبی

 حذف»و نیست راهی «دشمنی» تا «مخالفت»از و «رذیلت»تا «فضیلت»از ایجامعه درچنین

 عوام»و «عوام تودۀ»و رود می فرا «انتقام» حدّ تا «انتقاد»لذا، و گیردمی را«رقیب جذب»جایِ«یبرق

 .جویندمی توسّل  عوامفریبی و دشنام و دشنه به رقیب، با مقابله در – دو هر- «ایتوده

 فاقد لذا و کنندمی زندگی «لحظه»در ای،عموماً،جامعه چنین روشنفکران و سیاسی رهبران

 مطامع الشعاعِ تحت ملّی، منافع عموماً، و هستند درازمدّت هایریزی برنامه و نگریدهآین

 حسّاس شرایط در که است اینچنین… و گیردمی قرار ایدئولوژیک – سیاسی مصالح یا شخصی

 زنندمی یشهر به تیشه ،«کلنگی فرهنگ»نیزبا جامعه سیاسی ورهبران روشنفکران ساز،وسرنوشت

 :کشندمی جامعه،فریاد اقشار ترینماندهقبع با وهمراه

 !کنم خاره سنگ به دشمن؛ سرِ حوالۀ –

 انگیزی غم نمونۀ 9۱مرداد۱۲ منجربه های وخصوصاًماه نفت صنعت شدن ملّی پُرآشوبِ دوران

 :ائیدکتربق روایت به وهیاهو،ودرحالیکه وهلهله وهذیان ازهیجان درفضائی.بود ایجامعه چنین از

 جلسم به طوماروتلگراف کردند،سیل می معرفی قاتل -مرتباً-مرا دولتی های وزنامهور رادیو»-

 [.1۲]«بودند داده وترتیب ازمجلس،طرح طردمن برای ای توطئه.سرازیرشد ملّی شورای

 یّتمصون سلب برای ازمجلس مصدّق، لطفی،وزیردادگستری عبدالعلی میان،درخواست دراین

 اکثریت[.13]رفت بشمارمی افشارطوس قتل درپروندۀ روز ضوعمو ترین دکتربقائی،داغ پارلمانی
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 ورئیس[ ۲۲]بود مصدّق وهواداران ازحامیان متشکّل مجلس دادگستری کمیسیون اعضای قاطع

 :گفت باره دراین(تبریز مردم میالنی،نمایندۀ سیدابراهیم)کمیسیون

 من…خواهدبود محال درپرونده،امری برسد،تصرف من دست به افشارطوس قتل اگرپروندۀ»-

 وجدانی مسئولیّت شخصاً بنده وخودِ هستم ماشده،واقف متوجۀ که مسئولیّتی این به-کامالً-خود

 ینخود،کمتر آیندۀ برای حاضرنیستم قیمتی هیچ وبه وبهیچوجه دانم چیزمی راباالترازهمه

 یقاتتحق برای وسیعی مجلس،اختیارات نامۀ آئین5۲1 مادۀ خوشبختانه.…بخرم وجدان ناراحتیِ

 دادگستری کمیسیون درقدرت متفرقه اشخاص وحتّی ازمتهمین وبازجوئی ورسیدگی

 کردوازطرفی،اگرمتهمین،مدّعی خواهیم بار،مکرّر،رسیدگی سه-رادو پرونده این گذاشته،مااوّالً

 را متهمین ویابراثراجباربدانند،ماتمام جعل را باشندواقاریرمتهمین پرونده بودن ساختگی

 است اگرممکن وحتی خواست خواهیم وباردیگرازآنهاتوضیح خواست یمخواه درکمیسیون

  ریدادگست درکمیسیون توضیحات ادای شده،برای برده  درپرونده ازآنان هم نامی که ازکسانی

 [.۲5]«نماند باقی ای شبهه هیچگونه جای واقعاً[تا] کنیم دعوت

 باانصاف را یبقائ پروندۀ تانیزمتعّهدشد مجلس دادگستری کمیسیون سنجابی،عضوحقوقدان کریم

 معروف دفاع»نمایدکه ازبقائی دفاعی وی،چنان گناهی احرازبی کندودرصورت بررسی  وبیطرفی

 [.۲۱]«قراردهد الشُعاع راتحت ازدریفوس زوال امیل

 قتل روندۀپ[درمجلس]دکتربقائی تکلیف تاتعیین»کرد اعالم تهران نظامی فرمانداری تیرماه1در

 دراین اصلی هدف دهدکه می امرنشان این[.۲9]«نخواهدشد فرستاده هدادگا به افشارطوس

 !است بوده دکترمظفربقائی پرونده،شخص

 ارطوسافش قتل تقاضاکردتاپروندۀ ملّی شورای مجلس رئیسۀ ازهیأت دکتربقائی تیرماه3در

 نیزهیأت و شود واگذار دادگستری محاکم به بررسی وبرای خارج  نظامی حکومت ازدست

 هب کندوضمناً موافقت مجلس دادگستری درکمیسیون وی  سئوآالت باطرح  جلسم رئیسۀ

 است،قرائت موردمطالعه   درکمیسیون راکه ای پرونده رونوشت همین دهندکه اوفرصت
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 پس دهندکه اواطمینان به تا خواست تضمین مجلس رئیسۀ ازهیأت همچنین بقائی.کند

 [.۲۱]نشود بُرده است،دست دراختیاردولت که اصلی وی،درپروندۀ ازتوضیحات

 یلتشک ای تقاضاکردجلسه  ملّی شورای مجلس رئیسۀ ازهیأت دکتربقائی9۱اردیبهشت۱3در

[ ۲1]بگذارد  امانت به مجلس رادرصندوق افشارطوس سرتیپ قتل به مربوط دهندتااومدارک

 -شده مُهروموم- را اخیر جریانات به اسنادمربوطه دکتربقائی9۱خرداد۱ وسپس،درتاریخ

 عین»ارسال از دکترمصدّق[ .۲۱]گردید ضبط  اسنادمجلس ودرصندوق گذاشت دراختیارمجلس

 باتقاضای ولی[ ۲1]نمود خودداری مجلس دادگستری کمیسیون به «افشارطوس قتل پروندۀ

 ستریدادگ کمیسیون رابه«پرونده( شدۀ تصدیق)مصدّق رونوشتِ»کمیسیون،دولت، این دوبارۀ

 -ارتش نظامی ودادستان نظامی فرمانداری درحضورنمایندۀ -وزتاهرر فرستادوقرارشد مجلس

 اوتیبایکدیگرتف دوپرونده شودکه حاصل اطمینان»شودو مقایسه باهم بااصل پرونده رونوشت

 [.۲۲]«ندارند

 ی،ضمندکتربقائ روشنگر دفاعیّات وخصوصاً آن تشکیل وکیف وکم «پرونده رونوشت»مقایسۀ

 را بیشتری ودالیل بازجوئی،تحقیقات ،[۲3]تغییرداد بقائیدکتر نفع به را مجلس فضای اینکه

 ندۀپرو دیدتاپیگیری صالح  مجلس دادگستری چندروزبعد،کمیسیون ساخت،لذا، ضروری

   ودولتیان دولت خودراازفشارهای وسیله کندوبدین متوقّف را دکتربقائی اتهامی

 ای مصاحبه مجلس،طی دادگستری کمیسیون میالنی،رئیس بنابراین،سیدابراهیم.آزادسازد

 :کرد اعالم مطبوعاتی

 نصرفم مجلس به افشارطوس قتل پروندۀ ارسال درخواست از[ مجلس]دادگستری کمیسیون» -

 [.3۲]«است شده

 ،خودداریمصدّق ازمخالفان نمایندگانی وانتخاب مجلس دادگستری کمیسیون تجدیدانتخابات با

 ذشتهگ ازاین.بود مُسلّم امری  مجلس به افشارطوس قتل پروندۀ اصل ارسال برای دکترمصدّق

 مصدّق ونگرانی[ 35]زُهری علی توسط «قتل به متهمان شکنجۀ»اتّهام به مصدّق دولت استیضاح

 رادیویی، پیام یک طی 599۱ مرداد 1 در شدتامصدّق ،باعث[ 3۱]مجلس اعتماد عدم رأی از
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 رفراندوم،اعضای ازانجام یریجلوگ برای.فراخوانَد مجلس انحالل برای رفراندوم به را مردم

 به ام:»گفت مجلس اقلیّت شدندوسخنگوی متحصّن ملّی،درمجلس ونهضت آزادی فراکسیون

 [.39]«کرد خواهیم شکایت   ملل سازمان

 دست» موضوعی رابه افشارطوس قتل پروندۀ( 9۱مرداد5۲و 5۱درروزهای) رفراندوم برگزاری

 .ساخت روز،خارج سیاست ازحوزۀ را آن کردوعمالً تبدیل «دوم

 می یغیرقانون را مجلس انحالل برای رفراندوم -دکترمصدّق ازیاران مانندبسیاری-دکتربقائی

 :دبو تأکیدکرده رفراندوم انجام به اعتراض ضمن دکترمصدّق به درتلگرامی او[ .3۱]دانست

 ندگیایازنم فوریّت به رفراندوم،حاضرم وخطرناک غیرقانونی ازعمل جنابعالی عدول شرط به» –

 مهه شمانمایم،زیرامن زندان خودراتسلیم وازمجلس،مستقیماً داده استعفاء ملّی شورای مجلس

 دیگرنجات وخطرات راازتجزیه وطنم  من عمل واگراین خواهم می مملکت نجات چیزرابرای

 [.31]«عزیز ایران وحدت مافدای جان.…شدایدهستم گونه همه تحمّل دهد،آمادۀ

 دولت ساختگی کودتای»آنرا بقائی که– 9۱مرداد۱1ورویداد مجلس اللانح رفراندوم باانجام

 .شد وزندانی بازداشت  دولتی نیروهای توسط نامید،او «مصدّق
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 دربارۀ وی دولت های سیاست سرلشکرزاهدی،بقائی دولت کارآمدن وروی 9۱مرداد۱۲از پس

 [.3۱]موردانتقادقراردادراشدیداً نفتی های وعقدقراردادباکمپانی انگلیس دولت با ایجادرابطه

 ادکردانتق ای توده دستگیرشدگان ونیزازشکنجۀ نظامی دردادگاه دکترمصدّق ازمحاکمۀ اوحتّی

 :ونوشت
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 نظامی دادگاه در دکترمظفربقائی

 لوبمغ سرنیزه همیشه   وفکر سرنیزه میانِ  درجنگ.است توده،غلط باحزب مبارزه روش این»-

 ذاشتنوآزادگ عائله یک نگهداشتن وگرسنه ارگرستمدیدهک یک باگرفتن کسانیکه.است شده

 «دارند تنیّ فهمندیاسوء نمایند،یانمی می مبارزه   حزب بااین[که]کنند توده،تصوّرمی حزب سران

[31.]  

 :نوشت دکترمصدّق درانتقادازمحاکمۀ بقائی

 زمانو صدّقدکترم خدمت دوران بایدبین دادگاه.کند توهین متّهم نداردبه حق دادستانی هیچ»-

 تایران،بصور دشمنان میل نبایدطبق السطنه مصدّق محکومیّت.شود تمییزقائل  او انحراف

 [.3۲]«شود گر جلوه  ایران ملّت محکومیّت
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 ها ؛ضررهاوضرورت«اجتماعی امنیّت قانون»

 در«اجتماعی یّتامن قانون »تصویب  -گفتیم چنانکه-بامصدّق دکتربقائی اساسی ازاختالفات یکی

  درجامعه وآرامش ثبات  وضرورت نفت به مربوط مذاکرات باتوجه.بود5995 آبان اوّل

 ومیتینگ ودرنتیجه،اعتصابات ومدارس خصوصاًدرکارخانجات- توده حزب ونفوذروزافزون

 می وضروری هرچندالزم«اجتماعی امنیّت قانون»واجرای حزب،تصویب آن  ای زنجیره های

 رانیونگ ها مخالفت باعث قانون تفسیردرمتن قابل هلووجمالتنسنجیده،دوپ نمود،امّاکلمات

 حکومتِ استقرارمجدّد طرح ازرد ظاهراً،پس[.33]گردید سیاسی ورهبران مطبوعات عموم های

 رادرلفّافۀ نظامی استقرارحکومت واهداف انگیزه همان مصدّق مجلس،دولت ازطرف نظامی

  نزدیک ویاران حقوقدانان خبری بی.کرد می دنبال«اجتماعی امنیّت قانون»بنام دیگری

 آن اهویم وتناقضات وابهامات قانون این تدوین وکیف ازکم(شایگان ماننددکترعلی)دکترمصدّق

 های ارشبرگز قانون وخصوصاً،تأکیداین-مردم اساسی حقوق ناظربه -مشروطیّت اساسی باقانون

 به«ادگسترید ضابطین»تاحد نآنا مسئولیّت وگسترش ادارات ورؤسای کارمندان استیناف غیرقابل

 عامالن»و«عمومی وآرامش درنظم اخاللگران»و واجتماعات اعتصابات با منظورمبارزه

 دکترعلی بقول)«دَم دو حربۀ»سان به را ونسنجیده خام قانون ،این«وتشویش ایجاداضطراب

 دولت اب همبارز و ملّی نهضت بخاطرمصالح که دکتربقائی.ساخت شدیدی انتقادات آماج( شایگان

 منض بود،اینک کرده حمایت دولت غیرقانونی واختیارات اقدامات ازبرخی درگذشته انگلیس،

 جریان برخالف»و«انتحارسیاسی نوعی» بادکترمصدّق مخالفت:وباتأکیدبراینکه گذشته اشتباه قبول

 ردهک قیام آزادى و راستى براى ما)»زحمتکشان حزب شعاراساسی است،بایادآوری«شناکردن آب

 برای خطرناک سنّت یک»وآنرا پرداخت «اجتماعی امنیّت قانون»با مخالفت ،به(«مای

 قانون» ررهایض استثنائی،به های قانون کشوروضرورت استثنائی شرایط قبول با بقائی.نامید«آینده

 آزادی درراه را عُمری که-وزیر نخست آقای ازجناب مُصرّاً»کردولذا اشاره«اجتماعی امنیّت

 ئاتالقا  نتیجۀ که الیحه این»اجرای لغووعدم تقاضای-«اند گذرانده  اجتماعی تعدال وایجادیک

 [.5۲۲]رانمود«باشد می ایران ملّی نمای دوست دشمنان
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 یمترم وعدۀ مجلس نمایندگان دربرابرانتقادات اگرچه( فاطمی دکترحسین)دولت سخنگوی

 توان می جرأت به.نشد انجام باره دراین اقدامی ،امّاهیچ[5۲5]بود داده را قانون این لغو وحتّی

 شد،چه یم وتصویب تدوین بیشتری وشفّافیّت بامشورت«اجتماعی امنیّت قانون»اگر که گفت

-نفت به مربوط مذاکرات حسّاس درشرایط آنهم-سیاسی ناالزم های تنش ازآنهمه بساکه

 .شد می جلوگیری

 

 :بود قانون،پرسیده این هشدارازاجرای ضمن دکتربقائی

ِ  یآزاد اختناق برای وابزاری دست آلت -خطرناک سابقۀ یک بعنوان- قانون درآینده،اینآیا»-

 ضتنه وسربازان دوستان ترین صمیمی بردن ازبین برای قانون این اکنون مانخواهدشد؟آیاهم

 زدۀ نقاب هاوایادی ای توده نخواهدشدکه وسیله قانون بکارنخواهدرفت؟آیااین ماِ  ملّی

 اعتماد وعدم پُرازیأس محیط ایجادیک وبالنتیجه عمومی خفقان درایجادیک  وسرخ استعمارسیاه

 [.5۲۱]«…بکوشند؟

 زیرا بوده درست  باره دراین دکتربقائی های نگرانی دادکه نشان آینده رَوَندحوادث

 امنیّت قانون»همین براساس زاهدی،وی ازدولت بقائی انتقادات وباادامۀ9۱مرداد۱۲بعداز

 باره رایند بقائی.تبعیدگردید گرمسیر ونواحی دورافتاده شهرهای دستگیروبه -بارها-«اجتماعی

 :گوید می
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 موفق کهبود قانون این زیرابوسیلۀ شدم منتفع   دکترمصدّق آقای اجتماعی امنیّت ازقانون من»-

 جیرفت اراک،ازمنطۀ هرمزتامنطقۀ ازجزیرۀ– را عزیزمان ازوطن ای عُمده های قسمت شدم

 به-دائماً-تیمسارزاهدی حکومت اولیّهء دوسال درطی…کنم دیدن -نبلوچستا تاخاک

 [.5۲9]«قانون،درتبعیدبودم استنادهمین

 

 59۱۱ درفروردین وی ازبازداشت پس دفترکارِدکترمظفربقایی

 

 کرمانی دکترمظفربقایی خانۀ بیرونی نمای
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 :ها پانویس

 599۱اردیبهشت1شهباز،:کنیدیه نگاه ـ[5]

 599۱اردیبهشت9ات،اطالع روزنامۀ ـ[۱]

 599۱اردیبهشت51-5۱و9اطالعات، روزنامۀ ـ[9]

 (55 شمارۀ نوار) هاروارد، شفاهی تاریخ مصدّق، غالمحسین دکتر ـ[۱]

 1-Le Palais des Solitudes, p142 

 ۱3،ص5911ها،نشرنیلوفر،تهران، حجازی،مسعود،رویدادهاوداوری ـ[۱]

 ،رحمانی مصور:کنیدبه نگاه«ناسیونالیست انافسر سازمان»یا«گاردملّی سازمان»دربارۀ ـ[1]

 ۱59-۱۲۱،صص5911 ا،،تهران،سرباز،نشررس ،کهنه(ستادهوایی سرهنگ) غالمرضا

-595۲ دورۀ های یادداشت)من ؛سررشته،حسینقُلی،خاطرات۱59،ص رحمانی مصور ـ۲

 31،ص59۱1،،ناشرنویسنده،تهران،(599۱

 ۱5۱،ص رحمانی مصور ـ[3]

 599۱ فروردین۱1-5۲ اطالعات، نامۀروز: کنیدبه نگاه ـ[5۲]

 599۱اردیبهشت۱ اطالعات، روزنامۀ ـ[55]

 اطالعات:»کنیدبا مقایسه.۱۱۱،ص5915کیانوری،نورالدین،خاطرات،نشراطالعات،تهران، ـ[5۱]

 ؛5999شهریور۱۱کیهان، ،روزنامۀ«توده حزب نظامی عضوسازمان افسران توقیف دربارۀ جدیدی

 ،(توده حزب نظامی وعضوسازمان مصدّق  شهربانی اقبتومر اطالعات دایرۀ رئیس)ورقا

 51-51وامید،صص بیم ؛ورقا،درسایۀ-511و59۱-591و51-51مصدّق،صص حکومت فروریزی

 قتل وپیگیری کشف اصلی مسئول ،خودرا سررشته سرهنگ.۱5،ص59۱1 سررشته، ـ[59]

 ضمغایرومتناق- نادری سرهنگ -همکارش باادعاهای داندکه می افشارطوس سرتیپ
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 «افشارطوس قتل توطئۀ پیرامون اسنادی»درکتاب مندرج- نادری سرهنگ اوروایت.است

  دربارۀ سررشته روایت(.33و۱۱صص)داند می«واقعی وغیر ساختگی تماماً»را-(محمدترکمان)

 است شبیه«ائیسینم سناریوی»یک بیشتتربه افشارطوس سرتیپ قتل جستجووکشف چگونگی

 نصرع یک وهوشیاری وفاقدشناخت لوح ساده فردی تبصور افشارطوس سرتیپ آن، طی که

 را قتل حلم به رفتن کنندکه می اغفال چنان»قاتلین،اورا گویا شودکه تصویرمی امنیّتی-نظامی

 ۱۲-1۱و93سررشته،پیشین،صص!!. «دهد نمی اطالع  اش خودوخانواده معاونین به حتّی

 روزنامۀباخترامروز:یدبهکن نگاه تهران، نظامی فرمانداری اعالمیّۀ متن برای-[5۱]

 599۱اردیبهشت59اطالعات، ؛روزنامۀ599۱اردیبهشت5۱،

 OF70321/91466,November 7,1951 ـ[51]

 3۱شمارۀ ،خواندنیها، «خودش اززبان سرلشکرمزیّنی اسراراستعفای:»کنیدبه نگاه ـ[5۱]

  59،ص5995،

 .599۲مهرماه۱۱طالعات،ا روزنامۀ:باخبرنگاران  وی گفتگوی کنیدبه نگاه  نمونه ـبرای[51]

 5۱۱،ص59۲5آنجلس، جعفری،نشرناب،لوس شعبان سرشار،هما،خاطرات ـ[5۲]

 599۱خرداد5۲کیهان، روزنامۀ ـ[53]

 ۱۲-۱1اسنادساواک،صص روایت به توده حزب افسران سازمان: کنیدبه نگاه ـ[۱۲]

 599۱ اردیبهشت1اطالعات، روزنامۀ ـ[۱5]

 55،پیشین،،ص«…لشکرمزیّنیسر اسراراستعفای:»کنیدبه نگاه ـ[۱۱]

 می 599۲آذر5۱ ازرویداد قبل جعفری شعبان استخدام تکذیب ضمن سرلشکرمزیّنی ـ[۱9]

 آوردندواستخدام را[جعفری شعبان]او روز ،همان[ 599۲آذر5۲]رفتم من همینکه:»گوید

 رزماند  بگذارندوبگویندکه من حساب به را جعفری شعبان خواستندموضوع بعدمی…کردند
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 آنهاگفتم،دیگرچیزی به را جریان وتمام آنهانوشتم کاغذبه یک فوری من.شده خداماست من

 59همان،ص.«نیست خوب خودشان برای دانستندکه منتشرنکردندزیرامی هم نگفتندوکاغذمرا

 599۲ ماه آبان51 ،(توده حزب به وابسته)ملّت راهنمای نشریّۀ:کنیدبه نگاه ـ[۱۱]

 ؛روزنامۀ5995ماه بهمن۱1آینده، سوی ؛به5995ماه دی۱5شهباز، نشریۀ:کنیدبه نگاه[ ۱1]

 روزنامۀ:کنیدبه نگاه رویدادخونین این دربارۀ. 599۲ تیرماه۱۱(آینده سوی به بجای)شجاعت

 کیهان ؛روزنامۀ599۲ماه دی55؛باخترامروز،599۲ماه دی5۲آذرتا51 های اطالعات،شماره

 599۲آذرماه5۱و5۱،

. ۱13-۱1۲،صص5توده،ج حزب بداهلل،کارنامۀبرهان،ع:در ای انورخامه روایت ـ[۱۱]

 اعدام 59۱۲شدودرمهرماه وبازداشت شناسائی اسالمی ازانقالب پس -سرانجام-سرلشکرمزیّنی

 59۱۲مهرماه1کیهان، روزنامۀ. گردید

 9۱اردیبهشت51و5۱،59اطالعات، روزنامۀ ـ[۱1]

 599۱ اردیبهشت51شاهد، روزنامۀ به کنید نگاه ـ[ ۱۲]

 599۱ اردیبهشت95شنبه1 مجلس، مذاکرات مشروح بهکنید نگاه –[۱3]

 ۱91درایران،ص اززیبائی،کمونیزم نقل ،به۱۲خسروروزبه،ص اعترافات ـ[ 9۲]

 وئیج ودربرابرچاره خمینی اهلل آیت کارآمدن وروی اسالمی انقالب درآستانۀ شگفتاکه ـ[ 95]

 و مقاومت قدرت که نهالسلط مانندقوام فردی:»بود کرده توصیه شاه به شاه،دکتربقائی های

 (محمدرضاشاه تشریفات کل رئیس آخرین)افشار دکترامیراصالن.«باشد داشته پایداری

 ۱۲5۱ ژانویهء۱1درگفتگوبانگارنده،

 آزموده سرتیپ معاون مبشـّری سرهنگ نیز، مصدّق دکتر محاکمۀ و دادرسی جریان در ـ[ 9۱]

 ؛599۱ مهرماه ۱ اطّالعات، روزنامۀ .بود مصدّق دکتر بازپرسان جمله از الهیفضل سرهنگ و

 ۱۲۲ص خسروپناه،: از نقل به 5۱ص ،5999 مهرماه 5۲ ،9 شمارۀ خواندنیها،
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 هائی زیدهوگ فردوست حسین ارتشبدسابق برکتاب مبصـّر،محسن،نقدی به کنید نگاه ـ[ 99]

 953-95۲،صص533۱ایران،لندن، مبصّر،نشرکتاب افشین  نویسنده،بکوشش های ازیادمانده

 ،ص ؛زیبائی،پیشین151-15۱امیرخسروی،صص:محمدجعفرمحمّدی،در کنیدبانظرسروان قایسهم

111 

 سرگرد روایت با کنید مقایسه ،۱۲-۱1زمانه،صصِ عموئی،محمدعلی،دُر: کنیدبه نگاه ـ[9۱]

 93ص خسروپناه، در آذرنور، فریدون

 بجای«وتقسا»تأکیدبر ازمتهمین،ضمن یکی عبده،وکیل دادگاه،حسین درجلسات ـ[ 91]

 متهم پرونده این درساختن را سررشته وسرهنگ نادری پرونده،سرهنگ دراین«قضاوت»

 اننش  را پرونده تناقضات( اول ردیف متهم)خطیبی برادرحسین مدافع کردونصیری،وکیل

 :کند تأکیدمی(1۱ص) سررشته سرهنگ.9۱آبان5۲-51اطالعات، روزنامۀ:کنیدبه نگاه.داد

 اعتس ،درست[بقائی دکتر بسیارنزدیک ودوست اول ردیف ممته]خطیبی حسین اعترافات»

 .«شد انجام  وتنهادرحضورمن… صبح۱

 وبیرحمی خشونت به ازمتهمان گیری واعتراف دربازجوئی «محمدپوالددژ» سروان –[9۱]

 نیدک نگاه.داشت مستقیم مشارکت توده حزب ازمخالفان برخی درقتل -همچنین-او.بود معروف

 ،مقایسه11۱-119پیشین،صص زیبائی،:روزبه،در وخسرو تپانیاناس سروژ اعترافات:به

 هرانسفید،ت الجوردی،نشرصفحۀ مبصّر،درگفتگوباحبیب محسن سپهبد خاطرات:کنیدبا

 زیادماندها هائی وگزیده فردوست حسین مبصّر،ارتشبدسابق محسن سپهبد ؛9۲-9۱،صص593۲،

 953-95۲،صص533۱ایران،لندن، مبصّر،نشرکتاب افشین  نویسنده،بکوشش های

 می مکّی حسین خودازقول اردیبهشت5۱دریادداشت حسیبی کاظم مهندس ـ[91]

 دبودهوار  افشارطوس درربودن بقائی اندکه اقرارگرفته خطیبی ازحسین باشکنجه،:»نویسد

 یکی عبده،وکیل دادگاه،حسین درجلسات.1۱۱،ص۱،ج نفت آشفتۀ موحد،خواب:«است

 ررشتهس وسرهنگ نادری پرونده،سرهنگ دراین«قضاوت»بجای«قساوت»تأکیدبر ازمتهمین،ضمن

 بی،متهمخطی نصیرخطیبی،برادرحسین مدافع کردونصیری،وکیل متهم پرونده این درساختن را
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 برای.9۱آبان5۲-51اطالعات، روزنامۀ:کنیدبه نگاه.داد نشان  را پرونده تناقضات اول، ردیف

 گرفتن برای متّهمان شکنجۀ ودوادعایشه واظهارات متّهمین مدافع وکالی ازدفاعیّات آگاهی

 درویش، ؛599۱ آبان۱۲تا مهرماه55 های اطالعات،شماره روزنامۀ:کنیدبه اقرار،نگاه

 ،تهران،بهمن۱۱-۱5 های قضاوت،شماره ،نشریۀ«طوس افشار سرتیپ محاکمۀ جریان»سودابه،

 نگاه دستگیرشدگان بازجوئی ازمتن آگاهی برای. 59۲9وفروردین59۲۱واسفند

 سیف: کنیدبه نگاه ومتفاوت تازه تحقیقی برای.59۱9تهران، ترکمان،پیشین،:بهکنید

 افشارطوس،تکزاس سرتیپ ؛شمشیری،مهدی،اسرارمستندقتل59۲3 قم، تاریخ، زاده،حمید،گواه

 .۱۲55،(آمریکا)

 599۱اردیبهشت 1اطالعات، روزنامۀ ـ[ 9۲]

 ۱۲۱شد؟،ص منحرف کسی بقائی،چه –[93]

-۱33و۱۲1،۱5۲،پیشین،صص اسنادساواک روایت به توده حزب افسران سازمان ـ[ ۱۲]

 تعدادمأموران( دو رکن)ارتش وتجسّس اطالعات سازمان  رئیس-مبصّر(سپهبد)سرهنگ.9۲۲

 نظامی سازمان زمان همان در دانددرحالیکه می  3  را وشایددرسراسرایران درتهران  دو رکن

 نگاه.بود فعّال ارتش حسّاس های پُست و ارکان درتمام ورزیدهِ افسر۱۲۲با توده حزب

 9۲۲-9۲1مبصّر،پیشین،صص:کنیدبه

 993کیانوری،خاطرات،ص ـ[ ۱5]

 ۲ترکمان،پیشین،ص -[۱۱]

 :کنیدبه نگاه ؛همچنین1۱۲ موحد،پیشین،ص –[۱9]

Minute by  Rotinie , May 1,1953,FO 371/104565 

 .۱۲۲ آن،ص دشمنان و ملّی عظیمی،حاکمیت: از نقل به

 ۲ترکمان،ص:کنیدبا ؛مقایسه599۱اردیبهشت1و۱ اطالعات، امۀروزن ـ[ ۱۱]
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 .۲1ص احسان،کژراهه، طبری، ـ[۱1]

 3۱-31،صص59۱9هفته،تهران، تاکودتا،انتشارات ای،ازانشعاب خامه ـ[۱۱]

 پیشین،زیبائی،:استپانیان وسروژ عبّاسی خسروروزبه،ابوالحسن اعترافات:کنیدبه نگاه ـ[۱1]

 51۲وری،پیشین،ص؛کیان11۱-1۱۲و ۱۲1 -۱۲۱،صص

 111 ،زیبائی،پیشین،ص…خسروروزبه اعترافات ـ[۱۲]

 .توده حزب مرکزی  برجستۀ امیرخسروی،ازکادرهای ازبابک نقل به ـ[۱3]

 ۀتود حزب نقش و مصدّق حکومت فروریزی پیرامون هائیورقا،ناگفته:کنیدبه نگاه ـ[1۲]

 سرگردفریدون روایت کنیدبه نگاه هنگام دراین شهربانی افسران قدرت ودربارۀ۱۱3ایران،ص

 15۱امیرخسروی،پیشین،ص:آذرنور،در

 599۱اردیبهشت5۱شاهد، دکتربقائی،روزنامۀ مطبوعاتی ـمصاحبۀ[15]

 3۲؛سررشته،پیشین،ص۱59 رحمانی،پیشین،ص مصوّر ـ[1۱]

 درجۀ باوجودارتقای نادری سرهنگ اینکه نکتۀعجیب. 3۲ و۱5،۱۱-۱۲ـسررشته،صص[19]

 اردشیرزاهدی.نیزپیوندداشته باسرلشکرزاهدی ،ظاهراً( اردیبهشت ۱در) مصدّق توسط سرهنگی

 منجربه درروزهای(سرلشکرزاهدی) خودوپدرش با نادری هوشنگ سرهنگ نزدیک ازرابطۀ

 .511و5۱۲-55۱۱زاهدی،خاطرات،صص:کنیدبه نگاه.کند یادمی9۱مرداد۱۲

 599۱مهرماه55کیهان، روزنامۀ ـ[1۱]

 .51۲کیانوری،ص ـ[11]

 ده،مجلّۀتو حزب افسران سازمان زربخت،افسرخلبان،عضوبرجستۀ مرتضی: کنیدبه هـنگا[1۱]

 13،ص591۱ ،آبان5۱۱-5۱5 آدینه،شمارۀ
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 ،59۲۱مرداد،نشرفروغ،آلمان،۱۲کودتای رازپیروزی:قرن ازنیم محمّدی،محمدجعفر،پس ـ[11]

 .5۱1ص

 91۱سیاه،صص کتاب:ای توده محکوم افسران لیست:کنیدبه نگاه ـ[1۲]

 15۱امیرخسروی،ص ـ[13]

 اسالم فدائیان محمدی،احمد،جمعیّت گل: کنیدبه نگاه ها گزارش ازاین هائی نمونه برای ـ[۱۲]

-۱1۱،صص۱۱1تا۱۱۲  ،اسنادشمارۀ59۲۱اسالمی،تهران، ،مرکزاسنادانقالب۱اسناد،ج روایت به

 اناطالعات،تهر وزارت اسنادتاریخی ،مرکزبررسی5اسنادساواک،ج روایت به ؛دکتربقائی ۱۲۲

 .59۱،ص59۲۱،

 1۱۱زاده،پیشین،صص ؛سیف599۱ آبان5۲-5۱ های اطالعات،شماره روزنامۀ:کنیدبه نگاه ـ[۱5]

 91۱سیاه،ص کتاب:ای توده محکوم افسران لیست:کنیدبه نگاه ـ[۱۱]

 ـ[۱9]

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8

%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%88%

D8%B3 

 سرهنگ و نیست دست در«ناسیونالیست افسران سازمان» مؤسس اعضای کامل فهرست متاسفانه

( ۱59ص)«بودند سازمان دهندۀ افرادتشکیل زیر،ازجمله اسامی»ِ نیزباذکر مصوّررحمانی

 .ستا پرهیزکرده -محمودکیانوری سرتیپ ازجمله-دیگرافراد ازذکراسامی انگیزی بطورسئوآل

 .9۱نوری،پیشین،صـکیا[۱۱]

 »به معروف درگروه]عبدالصمدکامبخش بازداشت» کندکه تأکیدمی( 1۲ص) کیانوری ـ[۱1]

 .«ودب افسرشده محمود،تازه برادرم که ویژه به بود کننده بسیارناراحت  ما برخانوادۀ[«نفر19

 ۱1۲-۱11کیانوری،پیسین،صص ـ[۱۱]
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 1۲کیانوری،پیسین،ص ـ[۱1]

 سازمان که است گفتنی.51اسنادساواک،پیشین،ص روایت به ودهت حزب افسران سازمان ـ[۱۲]

 دارای(خانقاه/علیشاه صفی خیابان)افشارطوس سرتیپ قتل محل درناحیهء توده حزب نظامی

 95۲-951مبصّر،پیشین،صص:کنیدبه نگاه نمونه برای.است بوده«تیمی خانهء»

 9۱کیانوری،پیسین،ص ـ[۱3]

 توده حزب نظامی سازمان نفوذی والددژ،عاملمحمّدپ ایم،سروان گفته چنانکه ـ[1۲]

 ومشاورنزدیک -ارتش دو رکن رئیس-مبصّر محسن سرهنگ ومعاون تهران نظامی درفرمانداری

 امنیّتو اطالعات ازسازمان گرانبهائی اطالعات:»کیانوری روایت به تیموربختیاربودکه سرتیپ

 الددژپو ودیگران،سروان وروزبهخسر اعترافات طبق.«بود قرارداده  حزب دراختیاررهبری ارتش

 زکشفا پس.داشت مستقیم نقش«توده ترورحزب کمیتۀ»توسط حزب ازمخالفان برخی درقتل

 به دهتو حزب رهبری توسط بودکه ازمعدودافسرانی پوالددژ ،سروان توده حزب افسران سازمان

 انسرو گرانبهای ممتازواطالعات امر،شایدبخاطرموقعیّت شدواین ازکشورمنتقل خارج

 دررشتۀ(درشهرپراگ) درکشورچکسلواکی پوالددژ سروان.بود«توده ترورحزب کمیتهء»پوالددژاز

 بهمن رد توده هاازحزب مائوئیست انشعاب شد،امّادرجریان کارمشغول به کردو تحصیل اقتصاد

) پیوست «توده حزب انقالبی سازمان»نیزبه ،پوالددژ(وسغائی قاسمی،فروتن گروه) ۱۱ سال ماه

 یااعضای محمدپوالددژ سروان ونزدیکان دوستان که امیداست(.۱9۲و993،صصکیانوری

 زبح زندۀ تاریخ درواقع که- امیرخسروی بابک آقای نیز و«توده حزب انقالبی سازمان»شاخص

 را خویش اطالعات توده، حزب ازتاریخ مهمی  بخش شدن منظورروشن به-باشد می توده

 .قراردهند دراختیارنگارنده(هوتمب)«پوالددژ محمد سروان»سرنوشت دربارۀ

 تهران،ص591۱کومش، نشر مصدق، دکتر  سیاسی مبارزات و  زندگینامه شیفته،نصراهلل، ـ[15]

5۱5 

 .9۱9زاده،ص زیرک ـ[1۱]
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 5۱۱سارتر،پیشین،ص ـ[19]

 هراندرت انگلیس نفت شرکت ،نمایندۀ«سدان اسنادخانهء» کشف به دکتربقائی اشارۀ –[1۱]

 دهش ومصدّق بقائی بین بروزاختالف موجب مصدّق نزدیک بستگاناز یکی ذکرنام.است

 قوقح استیفای برای الهه متحدونیزدردادگاه ملل سازمان امنیّت درشورای اسناد ازاین برخی.بود

 . قرارگرفت دکترمصدّق مورداستنادواستفادۀ  ایران

  9۲5-۱33و۱۲۱، 5۱۲، 59۲،صص…شد؟ منحرف کسی بقائی،مظفر،چه –11

 .۱9۱-5۱3،صص593۲روزگاران،نشرشورآفرین،تهران،ِ  درگذر رانای –[1۱]

 .است کاتوزیان( همایون)ازدکترمحمدعلی«کلنگی جامعۀ»تعبیر ـ[11]

 ۱۲۱بقائی،پیشین،ص[1۲]

 599۱اردیبهشت۱3اطالعات، روزنامۀ ؛599۱اردیبهشت۱3مجلس، مذاکرات ـمشروح[13]

 599۱اردیبهشت9۲طالعات،ا روزنامۀ:در مندرج هاواسامی عکس کنیدبه نگاه ـ[۲۲]

 599۱اردیبهشت9۲اطالعات، روزنامۀ ـ[۲5]

 علی پاسخ کنیدبه نگاه ؛همچنین599۱اردیبهشت95مجلس، مذاکرات مشروح:کنیدبه نگاه ـ[۲۱]

 اردیبهشت95اطالعات، ؛روزنامۀ599۱خرداد1مجلس، مذاکرات دکترسنجابی،مشروح به زُهری

 599۱خرداد1و

 599۱هتیرما1اطالعات، روزنامۀ ـ[۲9]

 599۱تیرماه3اطالعات، روزنامۀ ـ[۲۱]

 599۱اردیبهشت۱3اطالعات، روزنامۀ ـ[۲1]

 599۱خردادماه۱اطالعات، روزنامۀ ـ[۲۱]
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 یادآورمی لطفی مصدّق،عبدالعلی وزیردادگستری.599۱خرداد51و۱اطالعات، روزنامۀ ـ[۲1]

 قتل]ح،پروندهروزاستیضا برای که نوشت من به نامه[مجلس رئیس]دکترمعظّمی آقای…:»شود

 نامه:»هک کرد العاده فوقِ  تغیّر.بردم[دکترمصدّق]ایشان راپیش نامه من.رابفرستید[افشارطوس

 فردارفتم.نیست صحیح دستور این دیدم بنده.«بروند مجلس نبایدبه وزراء  هم فردا.رابگذارکنار

 انمیر [افشارطوس قتل]پرونده وزیر نخست آقای:بگویم دکترمعظّمی آقای به که مجلس به

 مصدّق.«بگیرم استیضاح برای را پرونده واین کنم نرم اورا قدری دهد،شماصبرکنیدتامن

 ۱3،ص5 نطامی،ج درمحکمۀ

 599۱خرداد۱۱و۱1اطالعات، روزنامۀ ـ[۲۲]

 599۱ تیر3اطالعات، روزنامۀ ـ[۲3]

 599۱ خرداد5۲اطالعات، روزنامۀ ـ[3۲]

 599۱ تیرماه5۲اطالعات، روزنامۀ ـ[35]

 منزلۀ به» زهری استیضاح به مصدّق دولت جواب که معتقداست ربقائیدکت ـ[3۱]

. «شد می خُرد »مصدّق بود،دولت کرده جمع زُهری علی که بامدارکی[زیرا]…«انتحاربود

 ۱۲1-۱۲۱بقائی،پیشین،صص

 599۱اردیبهشت۱اطالعات، روزنامۀ ـ[39]

 9۱مرداد5۱شاهد، روزنامۀ کنیدبه نگاه ـ[3۱]

http://iranshahr.org/?p=16252 

 9۱مرداد55شاهد، روزنامۀ کنیدبه نگاه ـ[31]

 599۱مهرماه1مردادتا95 های شاهد،شماره روزنامۀ کنیدبه نگاه ـ[3۱]

 599۱ ماه آبان۱شاهد، روزنامۀ کنیدبه نگاه ـ[31]
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 نتیجه این موجودبه اسنادومدارک ازروی کاتوزیان.599۱ آبان 9۲ شاهد،شمارۀ روزنامۀ ـ[3۲]

 به که شرط این رهاکنندبه را حاضربودندمصدّق»درآغاز وزاهدی شاه که رسیده

 ،شاه599۱ درآذرماه بدوی محاکمۀ ازانجام پس حتّی.اختیارکند سکوت  احمدآبادبرودودرهرحال

 .«برسد حلّی راه به مُشار یوسف توسط بودکه وخواسته گرفته باره دراین هائی تماس

 5۱۱،ص591۱رکز،تهران،ملّی،نشرم ونهضت کاتوزیان،استبداد،دموکراسی

-۱9۱کوهستانی،پیشین،صص:کنیدبه نگاه آن های وبازتاب «اجتماعی امنیّت قانون»دربارۀ ـ[33]

1۲1 

 5995ماه آبان55مجلس، مذاکرات ؛مشروح5995 آبان ۲و9 شاهد، روزنامۀ ـ[5۲۲]

 5995آبان55باخترامروز، روزنامۀ ـ[5۲5]

 5995 آبان ۱۱ شاهد، روزنامۀ ـ[5۲۱]

 ۱19،ص…شد؟ منحرف کسی ئی،چهـبقا[5۲9]
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 السلطنه وقوام ،مصدّق1331تیر33 قیام
 

 لّیم جنبش در( سکوالر) غیرمذهبی و مذهبی نیروهای همبستگی و اتّحاد اوج تیر، 9۲ قیام*

 .بود نفت صنعت شدن

 در بلکه دهش نوشته او زیبای خط به مشروطیت فرمان تنها نه که است شخصیـّتی السلطنهقوام*

 .بود شاه مظفّرالدِین و خواهانمشروطه رابط مشروطیـّت، جنبش

 و مذهب ایران، و اسالم تجدّد، و سنّت برزخ در ـ عموماً ـ مصدّق السلطنه،قوام برخالف*

 مچش» ـ واقع در ـ این و بود «هامذهبی ـ ملّی» جبههء اساساًـ ـ او جبههء. بود سرگردان مدنیـّت

 .رفتمی بشمار مصدّق کترد سیاسی فلسفهء«اسفندیارِ

                                                    * * * 

 سطتو ـ شاه بود، گرفته پیش در را «چیز هیچ یا چیز همه» سیاستِ مصدّق، که شرایطی در 

 بستبن و هاانگلیسی حساسیـّت به توجه با که داد پیغام مصدّق بهـ  عالء حسین و مکـّی حسین

 ندمان) بداند صالح( مصدّق) او که کس هر و گیرد کناره کار، از که است بهتر نفت، تمذاکرا

 حالت از نفت مذاکرات تا کند انتخاب وزیری نخست به را( صالح الهیار یا مکـّی حسین

 ضمن مصدّق امّا ،[5]…و شود بیرون آشفتگی و التهاب حالت از نیز جامعهء و بست،خارجبن

 :داد خپاس پیشنهاد، این رد

 [۱!«]کنید؟ تعیین هم وزیر نخست من، برای خواهیدمی حاال» ـ

 کابینۀ نگفره وزیر) سنجابی بقول که چرا شد بسته مناسب و معقول مذاکرات راه: ترتیب بدین

 (:مصدّق

 .«دادنمی گوش احدی به( مصدّق) او»-

 درتاریخ یبت،غ ماه1از پس بود، نکرده شرکت مجلس درجلسات95آذر53 ازتاریخ که مصدّق 

[. 9]حضوریافت درمجلس«العاده فوق اختیارات»کسب دربارهء بحث برای 5995تیرماه۱۱
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 سلطنهالقوام ـ قبالً ـ خود مصدّق که گرفتمی صورت حالی در ،«العاده فوق اختیارات» تقاضای

 لقو بهِ اختیارات چنین بخاطرکسب را( رضاشاه دادگستری وزیر) داور اکبر علی و آرا،رزم

 دادن ـ زمان آن در ـ مصدّق. بود داده قرار شدید انتقادات مورد ،«اساسی قانون خالف» مصدّق

 کومتح تزلزل مایهء و قانون مغایر» را، «جامعه اعتماد مورد دولت به حتّی» اختیارات اینگونه این

 [.۱]«دانستمی ملّی

 ماه شش مدّت به«العاده فوق اختیارات» ،سرانجام،دادن[1]بسیار های ومخالفت ها ازبحث پس

 کُل دردیدارباشاه،ناگهان،خواستارفرماندهی میان،مصدّق رسید،امّا،دراین مجلس تصویب به

 ارانی از بسیاری تعجّب باعث وهم شاه شگفتی موجب هم که شد،تقاضائی(جنگ وزارت)قوا

 از دّقمصِ یافرار فرافکنی ناگهانی،نوعی پیشنهاد یا بهانه این طرح آیا.گردید مصدّق نزدیک

 ستعفاء،بقولا سپس و بهانه این با او آیا و بود؟ نفت مسئلهء حل به مربوط سنگین هایمسئولیـّت

 [.۱]؟«بکشد راحتی نفس خواستمی: »کاتوزیان

 شنزدیک یاران از هیچیک با مشورت شاه،مصدّق،بدون توسط مصدّق تقاضای ردّ حال،با هر در 

 اب کار کهنه امـّا،قوام رسد،می وزیری نخست به السلطنهقوام و دهدمی استعفا5995تیرماه۱1در

 وامنیّت رارنظمواستق نفت مسئلهء به دادن پایان تعهّدبه ضمن «آمد دگر سیاستی را کشتیبان»شعار

 به هک را آنانی تهدیدکردو راشدیداً خود سیاسی مخالفان ،«وریادرامورمذهبی باسالوس مبارزه»و

 اپُختهن اعالمیّهء این.نمود اند،محکوم کرده راتقویت«سیاه خ،ارتجاعسر باافراطیون مبارزه»بهانهء

 چهارروزهء کابینهء سقوط موجب نتیجه، در و 5995 تیر 9۲ در مردم قیام تهدیدآمیز،باعث و

 [.1]گردید حکومت به مصدّق بازگشت و قوام

 یملّ جنبش رد( سکوالر) غیرمذهبی و مذهبی نیروهای همبستگی و اتّحاد اوج تیر، 9۲ قیام  

 ورحض تردیدمصدّق، و تزلزل و استعفاء به توجـّه با که داد نشان و بود نفت صنعت شدن

 ۱3 در شانیکا.بود سازسرنوشت حتّی و کننده تعیین قیام، پیروزی در کاشانی اهللآیت قاطعانهء

 :بود کرده اعالم( شاه دربار وزیر) عال حسین به تهدیدآمیزی نامۀ در تیرماه
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 نقالبا تیز دهانهء نفرمایند، اقدام فردا تا مصدّق دکتر دولت بازگشت در[ اعلیحضرت] اگر» –

 [.۲] «کرد خواهم دربار متوجـّهء ـ خودم شخص جلوداری با ـ را

 ایران، یملّ جنبش پیکر بر بود تیری حال، عین در حکومت، به مصدّق بازگشت و تیر 9۲ قیام

 جنبش یک پنهان تضادهای ،5995اسفند ادنهمباروید وسپس،خصوصاً تیر 9۲ با که چرا

 .آغازگردید ملّی جنبش تشتّت و تضعیف و آشکارشد پوپولیستی،

 اساسی و اولیّه راهدف نفت صنعت کردن ملّی خود، حکومت نخست دورهء در که مصدّق

 ساختارارتش، در اساسی دراندیشهءتغییرات ای، ماده نُه ای برنامه بود،اینک،با خودقرارداده

 ساسیا مسئلهء آنکه بود،بی وپرورش وآموزش قانونگذاری،اقتصاد،مطبوعات دگستری،قوهءدا

 .باشد رسانده سامان به را ومالی اقتصادی عمیق های ویابحران نفت

 و اقتدارگرائی هایش،به آرمان وتحقّق ها برنامه اجرای برای شرایطی،دکترمصدّق درچنان 

 حرمت و مشروطیـّت اصول از آنهمه دیروز تا هک او.شد می متوسل غیردموکراتیک هایروش

 تحصیل راه در سال 1۲ که انتخاباتی» و گفتمی سخن اصالحات ضرورت و مجلس احترام و

 موجود، وموانع بامشکالت درمقابله اینک ،[3]«بود کرده مجاهده و مبارزه اشآزادی

 .گرائید می «اقتدارگرائی»به

 همو مقنّنه قدرت هم و( وزیرینخست) اجرائیـّه درتق هم تا کوشیدمی مصدّق: ترتیب بدین

 زمان،وی دراین باشدچراکه داشته خود تسلّط در را( جنگ وزارت)نظامی قوای ریاست

 :بود معتقدشده

 آزاد خود، کار در مطلقاً( مصدّق) متصدّی که این مگر نیست، ممکن اصالحی گونه هیچ»-

 [5۲.«]باشد
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 السلطنه وقوام مصدّق

 در بلکه دهش نوشته او زیبای خط به مشروطیت فرمان تنها نه که است شخصیـّتی سلطنهالقوام

 ساله، ۱۱-۱1ِ  مصدّق درحالیکه.بود شاه مظفّرالدِین و خواهانمشروطه رابط مشروطیـّت، جنبش

 زاده،تقی حسن سید دهخدا، صوراسرافیل، جهانگیرخان میرزا مانند)ساالنش و سن هم برخالف

 هرچندکه نداشت مشروطیت انقالب در نقشی( دیگران و بهار تقی محمّد ،قزوینی عارف

 یّتمشروط اودرهنگامهءانقالب.گردید خواهی مشروطه اندیشهء برجستهء ازنمایندگان بعدهایکی

 ستنب توپ به از پس بودو قاجار شاه علی محمـّد «دولتی کبرای شورای» عضو کوتاهی، مدّت

 سفارت ومنشی شاعرآزاده) سرخوش خان یحیی میرزا خانهء آزادیخواهان،در کشتار و مجلس

 تحصیل ادامهء قصد شاه،به علی محمـّد از اجازه کسب با سپس، و ،[55]شد مخفی( انگلیس

 وی اختفاء موجب گاه که تهدیدوآزاری شد، اروپا آزادیخواهان،عازم آزار و تهدید بیم از وشاید

 [.5۱]بود مصدّق یرگگریبان نیز اروپا در آن،حتّی وسایهء شده

 

 مشروطیّت وفرمان السلطنه قوام

 نظام: »وا نظر به. بود معتقد مدرن سیاسی نهادهای و حزب گسترش و تشکیل به السلطنهقوام

 دموکرات حزب) او حزب[« 59.]است سقف بدون بنای مثل منضبط، حزب بدون مشروطه

 دولت از دین جدائی به ـ مجموع در ـ اسالمی هایسنّت و روحانیـّت به احترام ضمن( ایران

 منض حزبی، تشکیالت و تحزّب به اعتقادیبی با مصدّق، حالیکه در داشت، باور( سیاست)

 اهللآیت رو، این از باشد، طبقات و اقشار همهء پیشوای خواستمی روحانیـّت، با همگامی

 به کهاین محض به وا. دادندمی تشکیل را مصدّق جنبش اساسی هستهء وی، طرفداران و کاشانی
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 سیاسی منسجم حزب یک به آن ارتقای برای کوششی و کرد رها را ملّی جبهۀ رسید، قدرت

 [.5۱]نکرد

 مدنیـّت و مذهب ایران، و اسالم تجدّد، و سنّت برزخ درـ  عموماًـ  مصدّق السلطنه،قوام برخالف

 چشم» ـ واقع در ـ این و بود «هامذهبی ـ ملّی» جبههء اساساًـ ـ او جبههء. بود سرگردان

 .رفتمی بشمار مصدّق دکتر سیاسی فلسفهء«اسفندیارِ

 

 کاشانی اهلل وآیت مصدّق

 یا اهمیـّت و مصدّق نزد در ملّی وجاهتِ  ارجحیـّت شخصیـّت، دو این دیگر مشخصّهء وجه

 نام و ننگ ایسودبی ـ السلطنهقوام رو، این از هم بود، السلطنهقوام نزد در ملّی منافع اولویـّت

 [.51]بود حادثه تیررسِ در و پرخطر هایمیدان مردِ ـ

 شانسیاسی زندگی حسّاس مرحلۀ دو در دو آن توجـّهیبی شخصیـّت، دو این مشترک وجه امـّا

 را نیروهایش ظرفیـّت و ضعف آنکهبی ،95 تیرماه ۱۱ در آمدن کار روی با السلطنه،قوام: بود

 یاسیس مخالفان و مردم ،«آمد دگر سیاستی را بانکشتی» معروف اعالمیهء صدور ضمن بسنجد،

 سقوط و  تیر 9۲ قیام موجب امر، این که کرد تهدید زندان و حبس و دستگیری به را خویش

 از سرمست رسید، حکومت به تیر 9۲ قیام بدنبال که نیز مصدّق. گردید قوام روزهء ۱ حکومت

 جلسم نمایندگان ارعاب و تهدید و تازییکّه توسن بر چنان مردم، عظیم حمایت و پشتیبانی

 ارانی شدن پراکنده و نفت مذاکرات شدن کشیده بستبن به بعد،ضمن سال یک که تاخت
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 هم و السلطنهقوام هم گذشته، این از. باخت را چیز همه 9۱ مرداد ۱۲ در سرانجام نزدیکش،

 نگرفت ضمن خود هایبرنامه شبردپی برای تا کوشیدند خویش زمامداری از ایدوره در مصدّق

 ندکن عمل مقنّنه قـّوهء از فراتر عمالً نهاداساسی، این یاانحالل مجلس از «العادهفوق اختیارات»

 .باشند «الید مبسوط» خویش اقدامات در و

 درایت و هوشمندی با( 59۱۱) «دموکرات فرقهء»وظهور آذربایجان غائلهء در السلطنهقوام

 را ارلمانیپ اکثریت که وزیری نخست بعنوان و فریفت را استالین مانند اریسیاستمد نظیر،بی

 ورویش به شمال نفت امتیاز واگذاری برای مسکو در استالین با مذاکره از پس داشت مجلس در

 زاده،شریعت احمد به ،(تهران در شوروی سفیروقت[ )5۱]سادچیکف با توافقنامه امضاء سپس و

 تا اهیدبخو مجلس نمایندگان از:گفت( ایران دموکرات حزب) حزبش یپارلمان فراکسیون رئیس

 افقنامهتو این اعتباریبی و ابطال باعث و کنند مخالفت سادچیکف، و او بین توافقنامهء با

 ار وزیرینخست مقام ایران تاریخ لحظات ترینخطرناک از یکی در السلطنهقوام[. 51]شوند

 و مقام چنان ها، روس با مذاکره در انگیزستایش هوشیاری و کردن خطر با او بود، پذیرفته

 [.5۲]آورد بشمار آذربایجان برجستهءنجات ازمعماران یکی را او توانمی که یافت منزلتی

---------------------------------------- 

 :ها پانویس

 ۱۱۱ص ،1ج سیاه، کتاب مکّی،: به کنید نگاه ـ[5]

 59۱۱خرداد۱۱،پاریس، تهرانی الدین اللباسیدج نگارنده گفتگوی-[۱]

 5995تیرماه۱۱اطالعات، روزنامهء ـ[9]

 ص ،۱ج موحـّد، ؛۱۱۲ص ،۱ج استوان، کی ؛5ص ،5995 ماهدی 5۲ اطّالعات، روزنامۀ ـ[۱]

 ؛دورهء59۲۱مرداد5ششم، دورهء مجلس،دورهء مذاکرات مشروح کنیدبه نگاه  همچنین. 115

 .59۱9 فروردین۱۲چهاردهم،
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 اتاصالح نژاد،اختیارات، کوهستانی: به کنید ها،نگاه هاومخالفتبحث ازاین آگاهی رایب ـ[1]

 59۲9مصدّق،نشرنی،تهران، محمّد دکتر قانونی لوایح و

 51۱ص کاتوزیان، ـ[ ۱]

 .5995 تیرماه ۱۲ اطّالعات،: به کنید نگاه السلطنه،قوام اعالمیۀ متن برای ـ[1]

-۱5۱ ،۱۲۱ صفحات به کنید نگاه هاسخنرانی و هاپیام ردیگ برای ،۱5۲ص ،۱ج دهنوی، ـ[ ۲]

 دربارهء ای تازه نگاه برای.۱۲5 و ۱13-۱11صص ملّی، نهضت هایسال مکّی، کتاب؛ همان ۱51

 5939سالمی،نشرشورآفرین،تهران، یادباد،محمدحسن:کنیدبه کاشانی،نگاه

 599۲ آذر ۱۱ اطّالعات، روزنامهء ـ[ 3]

 وقایع مکّی، ؛9۱1ص ،1ج ،مکّی، 5995مرداد۱ بتاریخ کاشانی اهلل تآی به مصدّق نامهء ـ[5۲]

 9۱۱ص تیر، امسی

 افشار، ایرج کوشش درزندان،به مصدّق ؛بزرگمهر،جلیل،تقریرات۱9مصدّق،خاطرات،ص ـ[55]

 5۱-55صص

 :به کنید نگاه همچنین ،۱۱-۱1 صص مصدّق، ـ[5۱]

Diba, Farhad: Dr Mohammad Mossadegh, A Political Biography, 

London, 1998, p. 12 

 599۱ آبان 55 – مهر ۱ خواندنیها، ـ[ 59]

 ملکی،خلیل، ؛۱9-۱5،صص599۱ تهران، ملّی، جبهۀ ملکی،احمد،تاریخچۀ:به کنید نگاه ـ[5۱]

 .5۲۱ص عظیمی،۱5۱ص ها،نامه

 ادثهح تیررسِ حمید، شوکت،: به کنید نگاه السلطنه،قوام دربارهء تازه تحقیقی برای ـ[ 51]

 .59۲1 تهران اختران، نشر ،(السلطنهقوام سیاسی زندگی)

[5۱ ]– Sadtchicov 
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 ۱۲۲1 اوت5۲درگفتگوبانگارنده،نیس، موسوی سناتورمحمدحسین روایت ـ[5۲]

 الءع حسین مهم نقش آذربایجان،اخیراٌبه درنجات محمدرضاشاه  برجستهء برنقش عالوه ـ[51]

 نظام)حادیّهات منصورهء مقالهء کنیدبه نگاه.است تأکیدشده آذربایجان غائلهء گرفتن درپایان نیز

 های کمونیست ازمواضع ای نمونه برای.593۲،پائیز1۱ اقتصادی،شمارهء-سیاسی اطالعات(:مافی

 دموکراسی(جاوید.الف.م)محمّدامینی:کنیدبه نگاه آذربایجان غائلهء دربارهء ایرانی

 9۲-91ناقص،صص
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 درایران ورزی سیاستِ  ومنِش روِش دو:فروغی محمّدعلیو دکترمحمّدمصدّق

 معاصر
 

 محمدعلی اساس این یابدوبر می اعتبار فرهیختگانش و فرزانگان با ایدوره یا نسل هر

 ایران یفرهنگ -سیاسی شخصیّت واندیشمندترین ترین بزرگ توان می را( ذکاءالمُلک)فروغی

 ایدئولوژیک،-سیاسی خاطرمالحظاتب هرچندکه[ 5]بشمارآورد مشروطیّت بعدازجنبش

 اینِ ترینِ مهم.است پنهان   وفراموشی خاموشی از ای هنوزنیزدرهاله وعقایدوی شخصیّت

 وسپس،نقش «فراماسونری»در فروغی عضویّت:عبارتنداز«ایدئولوژیک-سیاسی مالحظات»

 نخست نخستین ونیزحضوراوبعنوان رضاشاه دوران اجتماعی اصالحات در وی برجستهء

 [۱.]پهلوی محمدرضاشاه یرپادشاهیوز

 

 فروغی محمّدعلی

 نامناسب، ومکانی زمانی درفضای سیاسی مفاهیم برخی مابکارگیری سیاسی درفرهنگ متأسفانه

 مفهوم است جمله است،ازآن شده تاریخی های درارزیابی فراوان های آشفتگی موجب

 معماری یا اجتماعی مهندسی یبرا اجتماعی گرایش یک درآغاز که  «فراماسونری»و«فراماسون»

 هوممف رضاشاه،این تازمان مشروطیّت ازآغازجنبش جهت وبهمین بوده جامعه فرهنگی-سیاسی

 آن سیاسی رهبران و ترقیخواه ازروشنفکران بسیاری و داشته ومترقیّانه مثبت کاربُردی

 مالج سید دمیّت،آ خان خان،میرزاعباسقلی اند،ازمیرزامَلکم بوده فراماسونری به دوران،وابسته
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  الممالکطباطبایی،ادیب محمد سید آبادی، نجم هادی اسدآبادی،مستشارالدوله،شیخ الدین

 قیت ،سیدحسن(پبرنیا)مشیرالدوله خان حسن سپهساالر،میرزا خان میرزاحسین تا…[9]فراهانی

 امیرز ، شاهرخ کیخسرو نقاش،ارباب الملک تقوی،کمال نصراهلل سیّاح،سید علی زاده،محمد

 .ودکترمحمدمصدّق فروغی اکبردهخدا،محمدعلی الممالک،علی مستوفی خان حسن

 

 دکترمحمّدمصدّق

 او هب چنان  رو بودوازاین وابسته خان مَلکَم جناح به  «آدمیّت مجمع»در مصدّق رسدکه بنظرمی

  پهساالرس خان ومیرزاحسین امیرکبیر خان  بامیرزاتقی خان مَلکم مقایسهء ضمن که اعتقادداشت

 :گفت می

 لکممَ به را خودش اختیارات تمام بایستیمی بود عاقلی آدم نفر یک شاهناصرالدین اگر» - 

 [۱.]«کند واگذار

 

 خان ملکم میرزا
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 دراواخرقرن)آمریکا وانقالب(51۲3 سال) کبیرفرانسه درانقالب بزرگی هانقشفراماسون   

 رجستهب ونویسندگان ونیزسیاستمداران(اه مانندژاکوبن)انقالبی های ازجریان وبرخی داشتند(5۲

 وّالتتح در جریان این.بودند آن عضو(وگوته واشنگتن،جفرسون،ولتر،منتسکیو مانندجورج)

  سیمون رهبری به-التین آمریکای وکشورهای مشروطه درانقالب ایران اجتماعی-سیاسی

 وتجدّدملّی اجتماعی نوسازی برای ها فراماسون کوشش. داشت فراوان نیزنقش -بولیوار

 روحانیون دست کردن کوتاه به آنها وتمایل وروحانیّت مذهب حاکمیّت با آنها ومخالفت

 ازجمله-ازکشورها دربسیاری شدتافراماسونری باعث جامعه فرهنگ – سیاست ازعرصهء

 [.1]قرارگیرد وروحانیّت دین اصحاب وکینهء موردنفرت-درایران

 هک  مشروطیّت درزمان «آدمیّت مجمع» بنام راماسونریف ازشعبات یکی  بارهء در آدمیّت فریدون

 :نویسدبود،می عضوآن نیزمدتی دکترمصدّق

 داشت، اصلی هدف سه «آدمیّت مجمع»

 ملی، توسعهء به دستیابی برای اجتماعی مهندسی بردن کار به-5

 بشری، اندیشهء و عقل شکوفایی منظور به فردی آزادی کسب-۱

 به مذهب و نسب و اصل گرفتن نظر در بدون همگان برای قوقح در برابری به یابیدست-9

 [۱. ]شهروندان همهء منزلت و شأن حفظ منظور

 اندیشه درتاریخ اجتماعی ومهندسی فرهنگی معماری ممتازاین نمایندهء فروغی محمدعلی

 .بود معاصر ایران وسیاست

 وبهمین دید می  رازمدّتیاد  بطورتاریخی را ایران جامعهء مشکالت ازآغازجوانی،حل فروغی

 مهندسی»و فرهنگسازی بااعتقادبه[.1]معتقدبود «تدریجی اجتماعی مهندسی»نوعی به جهت

 ارتبعب دانست، می جامعه تحوّالت اساسی راپایهء وپرورش اوآموزش بودکه«تدریجی اجتماعی

 بالازانق هاقبل معتقدبود،اوسال فرهنگی مبارزهء به فرهنگسازبودو ابتداء دیگر،فروغی

 پهرکوشیدس«تربیـت»انتشارروزنامهء با(فروغی محمّدحسین)دانشورش درکنارپدرِ مشروطیّت
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 ستا نمائی تمام آئینهء«تربیت» درواقع،روزنامهء.کند دگرگون را ایران جامعهء وفرهنگی فکری

 میرزاجهانگیرخان.دهد می نشان مشروطیّت ازانقالب راقبل جوان فروغی فکری های دغدغه که

 :گفت می باره دراین فیلصوراسرا

 رسیده چاپ به پایتخت در خصوصاً ایران داخلهء در که است آزادی روزنامهء اوّل تربیت،»-

 هرچه از ایران مردم که است این یکی است، کرده ما وطن به روزنامه این که خدماتی. است

 را مردم ،بود دارا که چند مزایای و بیان شیرینی واسطه به تربیت. بودند خاطرآزرده بود روزنامه

 بیتتر در ذکاءالملک را گفتنی مطالب تمام که دانندمی هوش اهل اینکه دیگر. کرد خوانروزنامه

 داشتن گفتن یارای کسی استبداد زمان در که را چیزهایی که است همین او بزرگ هنر و گفته

 ذلکمع و شدنمی ایراد اسباب که گفتمی چنان ادب و انشاء حجاب و پرده و قلم قدرت به

 که هاییاذیّت و آزار و کشید نویسیروزنامه سال ده از زیاده در که صدماتی و مرارت و زحمت

 [۲.« ]آیددرنمی  بودند کار از خارج که کسانیِ  تصوّر به …دید دشمن و دوست از

 علوم درمدرسهء تدریس ضمن مشروطیّت جنبش پیروزی از پیش سال چند جوان فروغی

 تاریخ» ،«پلتیک اکونومی یعنی ملل ثروت علم اصول» مانند مهمّی های کتاب ترجمهء ه،ب سیاسی

 تابک اخیر،نخستین رسالهء.پرداخت«دول مشروطیت آداب یا اساسی حقوق» و «زمین مشرق ملل

   [3. ]بود آن ومبانی مشروطیّت دربارهء ومهم اساسی

 نه صدّقم که ،ابتداءبایددانستفروغی ومحمدعلی دکترمحمّدمصدّق سیاسی فلسفهء دربررسی

 ءرو،مجموعه این از و داشت ایران وادب وفرهنگ درتاریخ دستی ونه بود سیاسی پردازنظریـّه

 انگلیسی،فرانسه،روسی های زبان به آشنائی با فروغی درحالیکه[.5۲]بسیاراندکند وی هاینوشته

 وازاین[  55]داشت غرب و ایران وفلسفهء وفرهنگ ازتاریخ ای وگسترده عمیق وعربی،درک

 [5۱.]کرد مقایسه نهرو جواهرلعل با را فروغی نظرشایدبتوان

 ازشورواحساسات مصدّق بودوبرخالف سیاسی اعتدال دارای سیاسی ومنش درروش فروغی

 نیزداشت دیگری ،وجه درسیاست واعتدال عقالنیّت این.کرد پرهیزمی سیاست درعرصهء

 تهدیدهایو مذهبی علمای تکفیرهای به باتوجه. بود(ولیسمپوپ)«گرائی توده»از وآن،پرهیزفروغی
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 واهمه«الناس عوام»و«شکل بی های توده»از روزگار؛فروغی درآن ملّی تجدّدوتوسعهء مخالفان

 آموزش نداشتن و سوادی،خرافاتبی علت به ناآگاه های توده رومعتقدبودکه وازاین داشت

 :اومعتقدبود ندارند،لذا را نادرست از درستِ  تمییز صحیح،توان وپرورش

 به حسابی هایحرف دهد،امامی نتیجه و شودمی مؤثر زود مُهمل، هایحرف ما مملکت در»-

 [59]«رودنمی کسهیچ خرج

 :ویا

 مملکت خیر واقعاً خواهندمی آنچه زیرا خواهند؛می چه دانندنمی هم مردم من،خودِ ءعقیده به»–

 [5۱.« ]نیست

 را«ملّت قاطبهء» هیجانی ها،حضور توده آمیزبرشورواحساسات داغراقباتأکی مصدّق درحالیکه

 بایست می»ولذامعتقدبودکه دانست می«  مردم تمیز و تشخیص قوهء درستی» مالک

 اوّل حرف«پارلمان»جای به«خیابان»او حکومت رو،درزمان ازاین[ 51]«کند تبعیّت ازافکارعمومی

 [.5۱].نامید می«عوام فریفتهء بلکه فریب عوام هن»را ملکی،مصدّق جهت،خلیل این به.زد می را

 هب خود انگلیس،اعتقادعمیق دولت استعماری های انتقادازتحقیرهاوسیاست ضمن  فروغی

 کندوباطنزی می اعالم را امورخویش ادارهء برای ایرانیان تاریخی توانائی،استعدادوبضاعت

 :پرسد می ها گزنده،ازانگلیسی

 کرده اداره خوبی کمال در را خود مملکت خود، ملّی تاریخ سال رهزا سه ظرف که هاایرانی»-

 نهاآ به لطمه روزگار پیشامد حسب بر وقت هر و بوده، دول اعظم بلکه مُعظّمه دول جزو غالباً و

 اداره را خود مملکت توانندنمی[ حال] اند،نموده را آن جبران مدتی اندک در آمده وارد

 [51]«کنند؟

 از یرهائ برای وخصوصاًایرانیان شرق ملل های«گیری بهانه»باانتقاداز وغیباوری،فر باچنین 

 ملّت-دولت»ِ  ،داشتن[ 5۲]خود سیاسی برسرنوشت آمدن وفائق تاریخی واسارت ماندگی عقب

 :داومعتقدبو. دانست می وترقّی واستقالل آزادی استقرار برای عوامل ترین اصلی از را«مدرن
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. است حتمی اششدن دست زیر کند،وإالّ پیدا لیاقت و شود ایران،ملّت ملّت که کرد کاری باید»-

 شودمی -بود خواهد انگلیس شدهء تربیت قریبعن که -عربِ زیردست نشود، ترکِ زیردست

 [ .53.« ]است نگرانی بسی جای بینیم،می ایران ملّت در امروز که اوضاعی و

 :کند تأکیدمی موضوع همین نیزبه 5353 ادقرارد به دراعتراض ای«رنجنامه»یا درنامه فروغی 

 ساخته شاندست از کاری و دارند قدرت که جماعتی. ملّت نه و دارد دولت نه ایران…» –

 رانای اگر …خوابند که هم باقی پندارند،می حالیه ترتیبِ این در را خودشان مصلحت است،

 صدا دبای ایران ملّت …شدنمی رمتصوّ بهتر، امروز از خارجی اوضاع بود، افکاری و داشت ملّتی

 مترتّب اثر وجودش بر تا باشد داشته وجود باید ایران …باشد داشته ملّت باید ایران. باشد داشته

 لیلق ولو جماعتی که است این به بسته عامّه، افکار وجودِ. است عامّه افکار داشتن، وجود. شود

 زبان فتمگ بس. افسوس اما.باشند متّفق و بکنند کار مملکت خیرِ در غرضیبی روی از باشند،

 [۱۲] «…فرسود من

 :دمعتقدبو نهرو همانندجواهرلعل فروغی باآن،محمدعلی مبارزه وشیوهء انگلیس دولت دربارهء 

 و وذنف اِعمال نکند، قهریّه یقوّه اِعمال فرضاً کنیم رفتار انگلیس میل خالفِ اگر گویندمی»- 

 ویدگنمی کسی …کندمی فراهم را آن تجزیهء اسباب اخته،س منقلب را ملّت. کندمی دسیسه

 ما نیست الزم که انگلیس، به نسبت تسلیم حدّ در مطلب فقط بکنید، رفتار انگلیس میل خالف

 ساعدتم انگلیس با اگر …بگذار ما گردنِ به قلّاده بیا که بکنیم التماس او به برویم خودمان

 او با ما مساعدتِ از مقصود. کندمی مساعدت هم خوب خیلی. کندمی مساعدت ما با کنیم،

 لیاقتیبی اثر بر] حاال که اندازه این به هم انگلیس خودِ واهلل است؟ محض تسلیم آیا چیست؟

 [۱5] «…نبود مترتّب و امیدوار دارد، پیشرفت[ ایران دولتمردان
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 نهروـ علل جواهر به انگلیس،نسبت بادولت شورانگیزوشتابزده مبارزهء مصدّق،ضمن درحالیکه

 اعتقاد و ودب بدبین ـ بود شده انگلستان از هند استقالل باعث سیاسی وعقالنیّت اعتدال با که

 :داشت

 [.۱۱]«کرد اعتماد او به تواننمی و است انگلستان دوست نهرو،»-

-ایجاددولت عمومی، سوادآموزی به وتوجه «تدریجی اجتماعی مهندسی»و فرهنگسازی اعتقادبه

 مانندتأسیس)مدرن مدنی نهادهای وتأسیس ملّی،تجدّداجتماعی رن،توسعهءمد ملّت

 های درعرصه وحضورزنان ازدولت دین سرتاسری،جدائی آهن راه دانشگاه،دادگستری،احداث

 این باو رفت بشمارمی وترقی واستقالل آزادی اصلی های وپایه ها زمینه درنظرفروغی(اجتماعی

 حاتواصال نیزازظهوررضاشاه دوران،فروغی آن برجستهء ازروشنفکران بسیاری دیدگاه،بسان

 یرحِکمتس»جلدی سه کتاب وتألیف باترجمه فروغی زمان درهمین.کرد پشتیبانی  وی اجتماعی

[ ۱9]«تجدّد حزب»به باپیوستن و ساخت آشنا غرب بافلسفهء را جامعهءایران«دراروپا

 عه،آرمانجام درنوسازی وکوشش نباستا ایران وفرهنگ تاریخ به ،توجه گرائی کوشیدتاباملّی

 [۱۱. ]بخشد تحقّق را( کرمانی مانندمیرزاآقاخان)عصرمشروطیّت روشنفکران های

 یسیاس مبارزاتِ صدر رادر ودموکراسی سیاسی،استقرارآزادی مبارزهء کردن باعمده-امّا-مصدّق

 :گفت می  ملّی جبههء به بودوخطاب قرارداده  خود

 برمردم مردم واقعی وایجادحکومت حقیقی دموکراسی به نکشورمامنحصراًدرایما نجات»-

 [۱1]«آزاداست وآن،انتخابات ندارد بیش راه یک هم ایجاددموکراسی…است

 سیقاجارهاوانگلی تغییرسلطنت با مخالفت ودموکراسی،ضمن آزادی به دادن بااولویّت مصدّق

 :بود مخالف وی اجتماعی رضاشاه،بااصالحات حکومت نامیدن

 هدیکتاتورب که وبگوئیم کنیم موافقت[ رضاشاه]رژیم این باهواداران[ هم ما] ض،اگربرفر»-

 [ ۱۱]«ماکرد؟ برای چه کرد ازماسلب که آزادیِ کرد،درمقابل خدمت مملکت
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 نادیده را دوران آن اجتماعی ساختارهای وضعف تاریخی های محدودیّت باره دراین مصدّق

 مدنی مدرن نهادهای وفقدان اجتماعی نوین تطبقا  غیاب در کردکه می وفراموش گرفت می

 دکهبو جهت بودوشایدبهمین برهوت دربیابان ودموکراسی،فریادکردن ازآزادی گفتن ،سخن

 بدنبال هیچگاه ،[۱1]درکشور سیاسی احزاب وضرورت اهمیّت به باوجودآگاهی مصدّق

 برای کوششی و رهاکرد را ملّی جبههء حکومت، به ازرسیدن پس برنیامدوحتّی ایجادحزب

 قبل  بُِردکه اوازیادمی گذشته، ازاین[.۱۲]نکرد سیاسی منسجم حزب یک به آن ارتقای

 ازاین.رَدبب ازبین کندویا«تعطیل»آنرا تارضاشاه وجودنداشت واستقاللی ازرضاشاه،درایران،آزادی

 وجودنداشت آسیائی درسراسرکشورهای ودموکراتیک آزاد رژیم یک حتّی زمان گذشته،درآن

 تجدّدو اجتماعی استقالل،توسعهء آزادی،به بجای جهت،رضاشاه، باشد،بهمین رضاشاه رمشقتاس

 واهترقیخ روشنفکران و سیاسی رهبران عموم بودکه شرایطی درچنان.کرد توجه درایران ملّی

 احمد پورداود، ابراهیم فروغی، محمدعلی بهار، الشعراء ملک قزوینی، عارف مانند) ایران

 «هنینآ مشتی»، «مقتدر مردی» ظهور( دیگران و  شادمان،نفیسی اور،فخرالدیناکبرد کسروی،علی

 [.۱3]«خواستند می را این همه:»بهار کردندوبقول می آرزو را«دیکتاتورمُصلح یک»و

 

 بهار الشعرای ملک

 توان نمی دلنشین باشوروشعارهای دادکه نشان دکترمصدّق ماههء۱۲ حکومت ناکام های تجربه

 اقتدارگرائی نیز،خود،به ازچندی،مصدّق آمدولذاپس فائق ایران جامعهء  ائلومس برمشکالت
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 ظامین ،استقرارحکومت«اجتماعی امنیّـت قانون»،تصویب«العاده فوق اختیارات» گرائیدوباکسب

 این به زیرا برَد پیش به را خود اجتماعی اصالحات هاو کوشیدتاآرمان مجلس وسرانجام،انحالل

 :بود رسیده نتیجه

 آزاد خود، کار در مطلقاً( مصدّق) متصدّی که این مگر نیست، ممکن اصالحی گونه هیچ»-

 [9۲.«]باشد

**** 

 جایگاهو ازاسالم دو آن تلقّی درطرز ومصدّق فروغی سیاسی فلسفهء اساسی های ازتفاوت یکی  

 مردم،معتقدبه عقایدمذهبی به احترام ضمن فروغی.بود ایران واجتماع سیاست درعرصهء آن

 نگریروش ودوران عصرمشروطیّت نظرمتأثرازمتفکران بودوازاین ودولت ازسیاست دین جدائی

 لیبودو( سکوالر) عرفی شخصیـّتی که هرچند-امّا- مصدّق.منتسکیوبود فرانسه،خصوصاً

 ا،تفاوتاروپ عصرروشنگری سیاسی باورهاوفلسفهء اوبا سیاسی وفلسفهء عقیدتی باورهای

 بامبانی را اجتماعی واصالحات سیاسی،آزادی اندیشی صلحتم اوبانوعی[.95]آشکارداشت

( کاشانی اهلل مانندآیت)برجسته جهت،روحانیّون بهمین و دانست می سازگار اسالم

 [.9۱]اوبودند وهمگامان یاران ازنخستین  اسالمی ودیگرنیروهای

 

 کاشانی اهلل وآیت دکترمصدّق
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 بُردمی بکار هم کنار در و هم با را اسالم و ایران ـ غالباً ـ هایشپیام و هاسخنرانی در مصدّق

 :ومعتقدبود

 ت،اس اصل تجدِدمآبی، که حاال خصوصاً کند، حفظ اسالمیـّت اصلِ همیشه را مملکت باید» -

 …کنیم خراب را مملکت دروغی، تجدِدهای عنوان به است، جامعه در که اصولی این با نباید ما

 باینمت هم با پرستیوطن اصل و اسالمیـّت اصل است، اقوا ت،اسالمی اصلِ ما مملکت در امروز

 [99] «.نیست

 های همتأثرازاندیش شاید فکری  التقاط ،این«آدمیّت مجمع»در مصدّق اوّلیهء عضویت به باتوجه 

 بقتطا ،بر مذهبی نیروهای وجذب جلب برای مشروطیّت جنبش درآستانهء بودکه خان مَلکم

 [.9۱]کرد تأکیدمی الماس با مدرن آرای و آزادی

 تاریخی رومفاخ درخشان وسوابق ایران باستانی تاریخ به ملّی، جنبش  رهبریک عنوان به مصدّق

 – سیاسی درسراسرزندگی فروغی ،درحالیکه[91]داشت کمی  والتفات عنایت ایران ملّت

 صلحجو خصلت ایران،به فرهنگ و بلندتمدّن جایگاه به اشاره خودضمن فرهنگی

  نهرو جواهرلعل باباورهای نیزعقایدفروغی باره ،دراین[ 9۱]کرد تأکیدمی ایرانیانِ رومداراگ

 ،می ایرانی وملیّت وفرهنگ ،تاریخ باتأکیدبرزبان فروغی محمدعلی[.91]است بسیارنزدیک

 جشن اودربرگزاری های سازد،کوشش«اسالمی هویّت» راجایگُرین«ایرانی هویّت»کوشیدتا

 واژگان با بیگانه لغات کردن جایگُزین برای ایران هنگستانفر فردوسی،تاسیس هزارهء

 ردوسیف آرامگاه ساختمان ایران، وباستانی ملّی آثار حفظ جهت ملّی آثار انجمن فارسی،تشکیل

 هائی نمونه  ایران مختصر قدیم،تاریخ ایران تاریخ ساسانیان، تاریخ  های کتاب تألیف … و

 .بود فروغی محمدعلی عمیق گرائی ازایران

 :گفت می« زدگی غرب»و غرب به افراطی گرایش و«مآبی فرنگی»با درمخالفت رضاشاه

 ونچ ندارد، ضرورتی کار این. کنم تبدیل اروپایی یکِ  بد ءنسخه به را ایرانیان خواهمنمی»-

 ممکن ایرانیان بهترین هموطنانم از خواهممی. دارند قرار هاآن سر پشت قدرتمندی هایسُنّت
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 د؛شو اصالح و یابد تحوّل باید قالب این که دارد را خود خاص هایقالب کشوری هر. زمبسا را

 بار فسن به اعتماد با افرادی. نباشند دیگران ءنسخه که شوند تربیت شهروندانی که طوری به

  [9۲.« ]کنند غرور احساس خود ملیّت از و آیند

ِ  لّیوتجدّدم اجتماعی اصالحات ،دربارهء«دروغین تجدّدگرائی»با مخالفت ضمن اینحال،مصدّق با

 :گفت می رضاشاه دوران

 لزلمتز را دادگستری و قضاوت و کشید آهنراه ما ضرر به و ما پول با[ رضاشاه]دیکتاتور»-

 ت،نداش عقیده کیفیـّت به[ چون] و افزود مدارس عدّهء بر دادمی اهمیـّت کمیـّت به چون …کرد

 مدارس زا دختران که بتدریج اگر …فرستاد اروپا به معرفت وانکار. کرد تنـّزل معلومات سطح

 نفعی چه تدبیربی و پیر زنان از حجاب رفع شد؟می چه شدمی رفع حجاب شدندمی خارج

 ساخته هامهمانخانه و هاعمارت اگر و شد؟می چه بودنمی اسفالت هاخیابان اگر داشت؟ ما برای

 [93]«…رسید؟می ضرر بکجا بود نشده

 اشتهد تأثیر شریعتی مانندعلی دینی احمدوروشنفکران آل زدگی برغرب -بعدها – عقاید این

 [۱۲.]است

*** 

 مدیریّت برای متفاوت سیاسیِ  ومنش روش دو  نمایندهء فروغی ومحمدعلی مصدّق دکتر

  تسیاس درعرصهء ناسالمی روش،متأسفانه،گاه،بازتاب و منش اختالف این.بودند جامعهءایران

 واحادیث آیات به آغشته شدیداً بازبانی-ششم درمجلس-مصدّق بطوریکه داشت زمان آن

 «ونکاپیتوالسی برقراری و ترکمانچای عهدنامهء»وتجدید«خیانت در تجاهر»رابه اسالمی،فروغی

 ،اتهام[۱5]کرد متهم«ایران به نسبت انگلیس دولت دعاوی تومان کرور بیست قریب تصدیق»و

 مستوفی وخوشنام،حسن شریف وزیروقت،شخصیّت نخست هم که ای پایه وبی نادرست

 پاسخ آن به دردآلودی،مفصالً  درنامهء فروغی محمدعلی وهم[ ۱9]دانست مردود آنرا الممالک،

 [۱۱]است داده
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 -رالممالکمُشاو بنام- دیگری سیاستمدارخوشنام سرپرستی به فروغی که زمان است،آن گفتنی

 انگلیس دولت توسط ایران ملّت شدهء پایمال حقوق تیفایواس 5353قرارداد به اعتراض برای

 می راپایمال ایران ارضی وتمامیّت استقالل که معاهداتی همهء ابطال برای ازجمله)

 همهءمعاهدات وابطال متخاصم های دولت بین ازجنگ ناشی های خسارت کردند،دریافت

 انگیزی، سئوآل اوتیتف بابی صدّقبود،م رفته «پاریس صلح کنفرانس»،به( کاپیتوالسیون به مربوط

 :بود مشغول تجارتِ کار به درسوئیس

 وانگلیس ایران بین الدوله قراردادوثوق به معروف5353اوت3قرارداد بودکه(سوئیس)درآنجا»-

 کاالکه هم لیمقدارقلی.پردازم وبکارتجارت کنم اقامت درسوئیس گرفتم بازتصمیم منعقدگردیدکه

 [.۱۱]«فرستادم ایران ده،بهبود،خری شده کمیاب درایران

 شدیدعموم مخالفت وموجب ملّی عظیم بروزاعتراضات باعث 5353قرارداد اینکه به باتوجه

 سوئیس سفربه نیزعلت مصدّق و[ ۱1]بود ازکشورشده درخارج ایران روشنفکران

 وعدم تفاوتی بی این ،دلیل[ ۱۱]کرده عنوان« جهانی درسطح 5353باقرارداد بمنظورمبارزه»را

 انستهد ، ومشاورالممالک بافروغی ومالقات پاریس به سفرازسوئیس جهت مصدّق دکتر حرّکت

 متنفّذومعروف پسردائی 5353قرارداد اصلی عامل ازسه یکی که دانیم می نیست،امّا

 [۱1]بود(فرمانفرما فرزندارشدعبدالحسین)فرمانفرما دکترمصدّق،فیروز

 یّهءعدل وزارت کاپیتوالسیون،از وتدریجیلغ برای اساسی اقدامات گذشته،نخستین ازاین

 اصولِ» غیرشرعی قوانین باتدوین( 5359= 5۱3۱ و 535۲= 5۱3۲ های درسال)فروغی

 انتشارجزوهء ضمن نیز مصدّق(535۱=5۱39درسال) بعد سال یک[. ۱۲]شد ،انجام«محاکمات

 درخطراست الماس»ازاینکه ابرازنگرانی کردوضمن مخالفت باکاپیتوالسیون «وایران والسیونتکاپی»

 میل قیقتح وبه داشتیم می رامحترم اگرماقواعداسالم.شود ترمی روزضعیف روزبه[که]بینیم ومی

 ضرورت کوشیدتابه«شد طورنمی این به اسالمی دُوَلِ وروز کردیم،حال می عمل اسالم

 [۱3. ]تأکیدکند «وشرع عقل» با آن وتطابق اسالمی درحقوق اصالحاتی
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 رآند مدرن دادگستری ایجادیک برای(غیرشرعی)عُرفی قوانین تدوین اتمخاطر دربارهء فروغی

 :گفت زمان

 مشکالت اب بردیم، کار به الحیل لطائف …گرفت انجام آسانی به کارها این نکنید تصوّر اما …»

 شریعت چماق ،(آنان) مزدورهای یعنی مقدّسین، که این جملهمن …کردیم تصادف هادسیسه و

 هارساله و زدند هاحرف شریف شرع با آنها مخالفت و ابطال در و کردند بلند قوانین به نسبت را

 ودنب کفری بر دلیلش و اعتراض اول هارساله آن از یکی که دارم خاطر به جمله از که نوشتند

 رحمنال اهلل بسم به ابتدا که بود شده فراموش آنها کردن چاپ موقع در که بود این قوانین آن

 از هک قانونی اول ، بسیار رعایت با و العاده فوق دل خون و مرارت با خالصه …بشود الرحیم

 و لحص محاکم دارای ایران عدلیهء آن طبق بر که بود عدلیه تشکیالت قانون گذشت کمیسیون

 صولا قانون گذشت که قانونی دوم و گردیدید آنها متفرعات و تمیز دیوان و استیناف محاکم

 نکمسیو از را گذراندنش زحمت و دیده مشیرالدوله مرحوم را آن هیهت که بود حقوقی محاکمات

 اولی نوبت پیش سال ۱1 یعنی قمری 599۲ سال اول تا بود نیافته رسمیت هنوز اما بود، کشیده

                [1۲.«]دادم آن اجرای به حکم و رسانیدم رسمیّت به را قانون آن شدم عدلیه وزیر من که

*** 

 سیاسیو فکری مشترکات متفاوت،دارای سیاسی دوشخصیّت بعنوان فروغی لیومحمدع مصدّق

 ایران ارضی تمامیّت وحفظ استقالل خواهان مصدّق وهم فروغی هم:نیزبودند مهمّی

 سیاسی اقدام ترین داشتند،امّاشایدمهم گالیه  مدنی نهادهای وضعف ها بودندوازمحدودیت

 معاصر تاریخِ  وبحرانی بسیارحسّاس دورهء دو در آنان نگری وآینده ومصدّق،درایت فروغی

 :بود ایران

 و پاشیفرو وامکان گسترده اجتماعی-سیاسی های وآشفتگی ازایران تبعیدرضاشاه با فروغی

 خارجهء امور وزیر[ 15] بوالر ریدر سرِ استثنائی،پیشنهاد وفضیلتی اخالق ،با ایران تجزیهء

 [1۱. ]ردکرد ار درایران جمهوری براعالم مبنی انگلستان،
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 بعق و انفعال انگیزی،ضمن ستایشِ  وایراندوستی نگری باآینده9۱روزمرداد ۱۲نیزدر مصدّق

 ازسلطهء ایران نجات ودرنتیجه،موجب داخلی ازجنگ جلوگیری انگیز،باعث حیرت نشینی

 .گردید برایران واتحادجماهیرشوروی توده حزب

*** 

 عاصرم درتاریخ برجسته سیاستمدار سه مصدّق، دودکترمحمّ السلطنه قوام فروغی، محمدعلی   

 ومنطقه ملّی درحوزهء اند بوده هائی ومصدّق،شخصیّت السلطنه قوام تأکیدکه هستندبااین ایران

 ریاست هب فروغی انتخاب.یابد می ارتقاء المللی بین تاسطح فروغی محمدعلی شخصیّت ای،ولی

 ممتاز شخصیّتِ  بارز شمسی،نشانهء 59۲۲ درسال(امروزی ملل سازمان)ملل جامعهء شورای

 جامعهء عمومی مجمع در را ایران فرهنگ شعرسعدی،پیام بااین فروغی. بود جهانی درسطح وی

 :خواند ملل

 یکدیگرند اعضای آدم بنی

 گوهرند یک ز آفرینش در که

 روزگار آورَد درد به عضوی چو

 [19]قرار نماند را عضوها دگر

--------------------------------------- 

 روزگاران،نشرشورآفرین،ِ درگذر بامسعودلقمان،ایران نگارنده گفتگوی کنیدبه نگاه ـ[5]

 .۱51-۱59،صص5939تهران،

 بخاطرحمایت-نیز شادمان وفخرالدین زاده تقی سیدحسن درمورداخیر،سرنوشت ـ[۱]

 .دارد شباهت فروغی سرنوشت به-رضاشاه باحکومت آنان وهمکاری
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 ستایش  آن های ،ازآرمان«فراماسون آئین»نام به بلندی درمنظومهء فراهانی  الکالممادیب ـ[9]

 دیبا دیوان:کنیدبه نگاه.است دانسته «عالم های ماسون نخستین»را الهی انبیاءِ  وحتّی کرده

 11۱-111،صص595۱وحیددستگردی،تهران، کوشش فراهانی،به الممالک

 513 جلسهء 59۲۱ مهر 9۲ در ملی ایشور مجلس مذاکرات  مشروح کنیدبه نگاه ـ[ ۱]

 افرانسهی انگلیس های دولت منافع تأمین برای ابزاری به ترقیخواه جریان این-بعدها-اینکه-[1]

 .است دیگری بحث گردید بدَل

 .۱51-۱۲۱ ایران،صص مشروطهء نهضت مقدمهء و آزادی فکر ـ[۱]

 انودشمن باز جامعهء:یدبهکن نگاه.پوپراست ازکارل«تدریجی اجتماعی مهندسی»اصطالح ـ[1]

 911-91۱فوالدوند،صص اهلل آن،ترجمهءعزّت

 تا فروغی از پهلوی، عصر بازیگران:طلوعی،محمود، از نقل ،به51 شمارهء صوراسرافیل، ـ[۲]

 ۱۲،ص591۱تهران، ،5علم،ج نشر فردوست،

 مشروطیّت دابآ یعنی اساسی حقوق»پیشگفتارچنگیزپهلوان، کنیدبه نگاه رساله این بارهء درـ [3]

 ۱۱5-9۱3،صص59۱۲ شناسی،تهران،زمستان ایران درزمینهء:«فروغی محمدعلی ،«دُوَل

 هاوسخنرانی خاطرات،نامه مجموعهء. است حقوقی مقالهء1و جلدکتاب1 دارای مصدّق ـ[5۲]

 .اند انتشاریافته کتاب1 در نیز وی های

 زبان» به اشاره منجوان،ض فروغی روزانهء های یادداشت افشاربااستنادبه ایرج ـ[55]

 واجبات جزء(وانگلیسی فرانسوی)اروپائی های کتاب خریدن:»کند تأکیدمی فروغی،«دانی

 زهافشار،نشرکتابخانه،مو ایرج کوشش فروغی،به محمدعلی روزانهء های یادداشت. «بود زندگیش

 5۱-3،صص59۲۲اسالمی،تهران، شورای ومرکزاسنادمجلس

  روغیف محمدعلی های وسخنرانی ،تصحیحات،مقاالت فات،تصنی ها تعدادتألیفات،ترجمهـ [5۱]

 نگاهی»کتاب.  منتشرشده جلد ۱۲ در نهرو های هاوسخنرانینوشته گزیدهء.است جلد ۱۲از بیش
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 فارسی به تفضّلی محمود شیوای ترجمهء با صفحه 53۱۱جلدودر 9در نهرو«جهان تاریخ به

 .است انتشاریافته

 وهوچی شارالتانی» کنیدبانظراودربارهء مقایسه 51۱صفروغی، روزانهء های یادداشت ـ[59]

 ۱1-۱۱،صص۱فروغی،ج مقاالت:زمانش مردم ی«بازی انترنگ و گری

 ۱۱1فروغی،ص روزانهء های یادداشت ـ[5۱]

 .۱1۱،ص وتألّمات مصدّق،خاطرات-[ 51]

 دّقمص های سیاست به اشاره ملّی،ضمن نهضت شکست ازعلل دقیقی درتحلیل ملکی ـ[5۱]

 اتیاحساس اسیر و شدیم روانه هاآن دنبال به کنیم، رهبری را مردم که این عوض:» کند دمیتأکی

 یریم،بگ نظر در را مردم و کشور مصلحت که این عوض. بود شده تلقین عوام مردم به که بودیم

 عوام از روَیدنباله رهبری، …«گفت؟ خواهند چه کار این بارهء در مردم: »گفتیممی دائماً

 طرف به ها آن دادن وسوق فکرعامّه کردن وروشن ازهدایت عبارت صحیح رهبری…نیست

 راه رسیمت برای ازگذشته مختصری تحلیل»ملکی،مقالهء:کنیدبه نگاه.«است بینانه واقع های هدف

 .13-۱1،صص5991 اردیبهشت5۲،۱۱اولّ،شمارهء نبردزندگی،سال:،در«آینده

 مطبوعات به فروغی جواب» ،5911 غما،تهران،ی انتشارات تهران، ،۱فروغی،ج مقاالت ـ[51]

 .۱1 ص ،«انگلیس

 519-51۱فروغی،صص روزانهء های یادداشت ـ[5۲]

 ۱1 ،ص۱فروغی،ج مقاالت ـ[53]

 ۱5 ص ۱فروغی، مقاالت ـ[۱۲]

 ۱۲،ص۱فروغی،ج مقاالت ـ[۱5]

 9۱9ص زاده، زیرک ـ[۱۱]
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 حزب این…ودب شده تشکیل غرب تحصیلکردهء طلبان تجدّدازاصالح حزب» ـ[۱9]

 یازاتامت دادنبه کاآمد،پایان وبوروکراسی منضبط ازسیاست،ایجادارتش دین خواستارجدائی

 بدیلخارجی،ت سرمایهء جای به داخلی سرمایهء کردن کشور،جایگزین کردن صنعتی اقتصادیو

 مگانه آموزشیبرای بردرآمدایجادتسهیالت مالیات مترقی کشاورز،نظام به چادرنشینان کردن

 ایه زبان جای به فارسی زبان وترویج استعدادها شکوفائی برای زنان،ایجادامکانات هازجمل

 نفیروزمند،حس کاظم دوانقالب،ترجمهء بین آبراهامیان،یرواند،ایران:«درسراسرکشوربود محلّی

 555-55۲،صص5911چی،نشرمرکز،تهران، مدیرشانه ومحسن آوری شمس

 آدمیت،: کنیدبه باره،نگاه دراین انیکرم ازعقایدمیرزاآقاخان آگاهی برای ـ[۱۱]

 ۱۲۱صص ،خصوصا5911ًتهران، پیام، انتشارات ، کرمانی آقاخان میرزا هایفریدون،اندیشه

 ۱11-۱11و

 59۱۲ ماه دی۲باخترامروز، ـ[۱1]

 59۱۱ اسفند 5۱ شنبهسه چهاردهم، مجلس در مصدّق نطق ـ[۱۱]

 ۱۱وتألّمات،ص خاطرات ـ[۱1]

 ملکی،خلیل، ؛۱9-۱5،صص599۱ تهران، ملّی، جبههء ی،احمد،تاریخچهءملک:به کنید نگاه ـ[۱۲]

 ۱5۱ص ها،نامه

 ،ص5911،تهران،5سیاسی،ج مختصراحزاب بهار،محمدتقی،تاریخ:کنیدبه نگاه نمونه ـبرای[۱3]

 من،نشرجار،تهران زندگانی:باره دراین احمدکسروی کنیدباسخن ؛مقایسه5۲۲وص واو،ی

 می«جامعهءایران  تاریخی سرنوشت»را رضاشاه ینکها ضمن مسکوب شاهرخ.5۲۱،ص5911،

 قهرمان»را نیزرضاشاه آجودانی ماشاهلل.خواند می«مشروطیت انقالب صِدق خلفِ»را داند،وی

 ؛آجودانی،51،ص5919، نشرخاوران،پاریس، مسکوب،:کنیدبه نگاه.نامد می «مشروطیّت انقالب

 5۱۱ص[مسعودلقمان]درگذرروزگاران ایران
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 وقایع مکّی، ؛9۱1ص ،1ج ،مکّی، 5995مرداد۱ بتاریخ کاشانی اهلل آیت به صدّقم نامهء ـ[9۲]

 9۱۱ص تیر، امسی

 :کنیدبه نگاه.است دانسته «فرزندعصرروشنگری»را مصدّق آبراهامیان ـ[95]

http://tarikhirani.ir/fa/files/33/bodyView/666                                 

 شکست،چاپ یک شناسی روس،علی،دکترمحمّدمصدّق،آسیبمیرفط:کنیدبه نگاه ـ[9۱]

 نگاه همچنین.«ومذهب مصدّق» بخش ،5۱5-551،صص  ۱۲5۱ چهارم،نشرفرهنگ،کانادا،

 دینی وعالمان دین»مقالهء وکودتا، ،مصدّق ملّی ،دولت[زیرنظر] اهلل سحابی،عزت: کنیدبه

 ۱51-۱۲5،صص59۲5نو،تهران، ،نشرطرح«وکرداردکترمصدّق دراندیشه

 59۲۱خرداد5۲و59۲1شهریور53ملّی، شورای مجلس در مصدّق نطق ـ[ 99]

 ،5331/591۱کتاب،لندن، ایرانی،نشرفصل آجودانی،ماشااهلل،مشروطهء:کنیدبه نگاه ـ[9۱]

  95۱-95۱صص

 5995 ماه دی5۱باخترامروز،:به کنید نگاه نمونه برای ـ[91]

 :«داشت؟ دوست دبای چرا را ایران» مقالهء کنیدبه نگاه نمونه ـبرای[9۱]

  http://mirfetros.com/fa/?p=8956 

 ،5911امیرکبیر،تهران، محمودتفضّلی،انتشارات ،ترجمهء۱جهان،ج نهرو،تاریخ: کنیدبه نگاه ـ[91]

 3۱۱-3۱۱صص

 جان:539۲=59۲3 سال در اروپا عازم دانشجویان به خطاب رضاشاه سخنرانی ـ[9۲]

 99۲ ،ص591۲تهران، رسا، فرهنگی خدمات سهاحمدتدین،موس شکننده،ترجمهء فوران،مقاومت

 59۱۱ اسفند 5۱ شنبهسه چهاردهم، مجلس در مصدّق نطق به کنید نگاه ـ[93]

-91 و ۱۲صص زدگی،غرب ؛5۱1-5۱۱ صص ساله، سه کارنامهء احمد،آل: به کنید نگاه ـ[ ۱۲]

 و 1۱-19 ،۱۲ ،۱۱ ،۱9 ،1۱-11 صص ،۱ج روشنفکران، خیانت و خدمت در ؛5۲9-5۲۱ و 91
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 ایرانی هویـّت بازشناسی ؛5۱3 و 91 صص شیعه، ،۲1ص خویش، به بازگشت شریعتی، ؛۱9۱

 ۱۱۱-۱۱1صص اسالمی، ـ

 55 جلسهء ،59۲1شهریور۱3 ملّی، شورای مجلس در مصدّق نطق کنیدبه نگاه ـ[۱5]

 ،59۲1شهریور۱3 ملّی، شورای مجلس الممالک،مذاکرات مستوفی پاسخ کنیدبه نگاه ـ[۱۱]

 55 جلسهء

 اولین وبرای است موجود ملی کتابخانهء خطی مخزن در 19۱ شمارهء با نامه این ـ[۱9]

 در( ذکاءالملک) فروغی محمدعلی:» است منتشرشده سعیدی حوریهء خانم باردرمقالهء

 ،صص59۲1 ،بهار ۱5اسناد،شمارهء گنجینهء ،نشریهء(«السلطنه مصدق)محمّدمصدق با رویارویی

 :به یدکن نگاه همچنین.1۱ – ۱۲

http://mahakestan.blogspot.com.tr/2013/11/blog-post.html 

 .55۲وتألمات،ص مصدّق،خاطرات ـ[۱۱]

 رآمدنایران؛ب:غنی دکترقاسم درخشان کتاب کنیدبه نگاه آن وتأثیرات5353قرارداد دربارهء ـ[۱1]

 ۲۲-93،صص59۲1چهارم،تهران، نیلوفر،چاپ کامشاد،انتشارات حسن ،ترجمهء…رضاخان

 51۱،ص زندان در محمدمصدّق بزرگمهر،تقریرات درگفتگوجلیل مصدّق، ـ[۱۱]

 فرمانفرماقیمومیّت دادوعبدالحسین ازدست را پدرش سالگی5۱ در مصدّق که است گفتنیـ [۱1]

 .فرمانفرمابود واداری اموردفتری مسئول مدتی مصدّق.گرفت برعهده را او وسرپرستی

 اروپاییان لغوکاپیتوالسیون منجربه59۲۱ اردیبهشت ۱۲ در سرانجام فروغی اقدامات ـاین[۱۲]

 . گردید درایران

 سخن، افشار،نشر ایرج ،گردآوری سیاست و حقوق ومسائل مصدّق:کنیدبه نگاه  ـ[۱3]

 11-۱3خصوصاًصفحات 11 تا 93صص59۲۱تهران،
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: 5951درسال تهران دانشگاه حقوق دانشکدهء در فروغی محمدعلی سخنرانی کنیدبه نگاه ـ[1۲]

 روشن،تهران، کتاب نشر پور،همایون هرمز و افشار ایرج اهتمام ذکاءالملک،به نامهسیاست

 ۱1۱،ص59۲3

http://ir.voanews.com/content/froughi-2011-11-11-

133705093/144960.html 

[15 ]– Bullard,sir Reader 

 زیرامورخارجهءدربرابرپیشنهادمولوتوف،و ای محمدساعدمراغه کنیدباموضع مقایسه –[1۱]

 باعلیافشار،درگفتگو امیراصالن دکتر خاطرات: بوالر ریدر با ای ونیزبرخوردساعدمراغه شوروی،

 51۲-5۱۲و5۱۱صص ، ۱۲5۱دوم،نشرفرهنگ،کانادا، میرفطروس،چاپ

 جهان: کنیدبه نگاه فروغی محمدعلی وسیاسی ،فرهنگی علمی جایگاه دربارهء –[19]

 نامه،سال ایران:«فروغی محمدعلی های نوشته در یتهمدرن و عقالنیّت »بیگلو،رامین،

:                                                                                     ،در«ایرانی وبنیادلیبرالیسم فروغی»بیگلو،رامین، ؛جهان59۲۲ ،آمریکا،زمستان5بیستم،شمارهء

http://mirfetros.com/fa/? p=1350     

 ؛میالنی،عبّاس،در59۲۱مدنی،تهران، نوین های وساخته فروغی محمّد،محمدعلی دار،علیحقّ

 برای.5۱۲-515،صص5939روزگاران،نشرشورآفرین،تهران،ِ درگذر ایران:لقمان گفتگوبامسعود

 و شناسی انسان سایت کنیدبه نگاه فروغی دربارهء متنوعی مقاالت ازمجموعه آگاهی

 :«فروغی پروندهء»فرهنگ،

http://anthropology.ir/node/18023 
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 مرداد22 روز در دکترمصدّق نقشهء و نقش
 

 :اشاره

 موضوعی9۱مرداد۱۲در وی دولتِِ انگیز وحیرت آسان وسقوط دکترمصدّق تحرّک وعدم انفعال

 .شایدبگ  ساز وسرنوشت رویدادمهم این برروی ای تازه توانددریچهء می  آن به  توجهء که است

 ازعزم وخصوصاً داخلی وعوامل ،ازعلل«خارجی دست»کردن باعُمده-عموماً-موجود تحقیقات

 .غافلند  مرداد۱۲درروز دکترمصدّق شخص وارادهء

 :بود درجریان موازی طرح سه مصدّق دولت سقوط درماجرای بنظرنگارنده

 ،«آژاکس.پ.ت»»کودتای طرح –5

 شاه، توسط مصدّق عزل قانونی صدورفرمان –۱

 .9۱مرداد۱۲درروز ترمصدّقدک ونقشهء نقش –9 

 .9۱مرداد۱۲در وی ونقشهء ونقش دکترمصدّق وارادهء عزم دربارهء است حاضر،کوششی مقالهء  

*** 

 

 9۱مرداد۱1در توده حزب هواداران

 یک اصلی های ویژگی از را «موقع به گیری تصمیم وتوان جرأت،ازخودگذشتگی» دکترمصدّق

 تراژیک موقعیـّت یک برابر در مرداد،او ۱۲ روز رد خصائل وبااین[ 5]دانست می رهبرسیاسی
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 مصدّق و گرفتمی انجام بایستمی که سرنوشت دو برابر در آگاهانه انتخاب: بود گرفته قرار

 تواندمی نیز پیروزی نوعی مرداد ۱۲ در او شکست که روست این از هم. پرداختمی را آن بهای

 .آید بشمار

 

 9۱مرداد۱1در فاطمی نآمیزدکترحسی تندوتحریک مقالهء

 وخصوصاًتحرّکات ایران اجتماعی-سیاسی حسّاس وشرایط نفت به مربوط مذاکرات شکست

 ،وایراندوستی نگری باآینده بودتامصدّق شده باعث توده حزب توانمند نیروهای وتظاهرات

 یجار دربرخوردباحوادث دیگری ونقشهء نقش انگیز،دراندیشهء حیرت نشینی عقب دریک

 کرده هک مطالعاتی با» بر مبنی(کشور وزیر) صدیقی به مصدّق سخن در که ای دیشهان باشد،

 :یافتمی معنا زاده زیرک سخن ودراین[ ۱]«ام

 [9]«دهد تغییری آن در نبود حاضر و داشت را خود نقشهء مصدّق»-

 به وا وفاداری که) محمددفتری سرتیپ به کشور وانتظامی نظامی نیروی سهِ  همزمان واگذاری

 ممرد فراخواندن جهت مصدّق امتناع یا تعلّل و( آشکاربود  مصدّق برای وسرلشکرزاهدی شاه

 وپرهیزازانجام ها درخانه ماندن برای ازمردم وخصوصاًدرخواست «کودتاچیان» با مقابله برای
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( نقدرتمندآ نظامی باسازمان)توده حزب رهبران پیشنهاد رد یا ضدسلطنتی تظاهرات هرگونه

 .بود مرداد۱۲روز در مصدّق دیگر نقشهء و نقش نشانهء باکودتا، مسلّحانه لهءمقاب برای

 آنچه:»موحّد محمدعلی وبقول نکرد مشورت یارانش تریننزدیک با حتّی مصدّق روز، این در

 [.۱]«گرفت دوش بر خود را مسئولیـّت بار وتمام نگفت کسی به اندیشیدمی که را

 :گویدمی بود، کنارمصدّق در مرداد ۱۲ ازبامدادروز که زادهزیرک مهندس

 که اوّل ساعات همان از. خواهدنمی صحنه در را مردم مصدّق دکتر که بود واضح روز، آن در»-

 (بودند) وزیرنخست خانهء در روز آن در که هائیآن تمام رسید وزیرینخست به آشوب خبر

 بطلبیم، کمک به را مردم دهد اجازه کردند خواهش او از جمعیدسته یا و تکتک بارها، و بارها

 قیافهء هنوز من. سازیم باخبر را مردم رادیو با دهد اجازه نشد حاضر حتّی و نکرد موافقت

 ـ مردم کردن باخبر برای ـ اصرارش که آن از پس که دارم خاطر در را فاطمی دکتر خشمناک

 :زد فریاد شده، خارج مصدّق دکتر اطاق از بود، نرسیده جائی به

 «…دهدمی کشتن به را ما همهء آخر پیرمرد این» ـ

 [1.«]بود کرده مخالفت مردم، کردن خبر برای[ فاطمی دکتر] او تقاضای با مصدّق

 امیرخسروی بابک.خورد   رقم مصدّق دولت درسقوط موازی یااقدام طرح هنگام،سومین ازاین

 مردم میان در نگرانی و ترس ایجاد در توده حزب هایاغتشاش و هاگریاخالل به اشاره ضمن

 :کندمی تأکید «مرداد۱۲در نقشهءمصدّق و نقش» در حوادث این تأثیرات و

 زبح سوی به انتظامی نیروهای و ارتش ستاد مصدّق، دکتر توجـّهء تمام که شد آن نتیجه»-

 یونکمیس تصمیمات. گرفت قرار هابرنامه رأس در توده حزب کردن مهار …گردید معطوف توده

 شهربانی و نظامی حکومت هایاعالمیـّه مصدّق، دکتر منزل در مرداد ۱1 روز صبح در منیـّتا

 دکتر دستور غیرمجاز، تجمّعات و هامیتینگ ساختن ممنوع بارهء در روز همان در کشور کلّ

 پراکنده برای مرداد ۱1 روز شب و عصر در انتظامی نیروهای و سربازان دخالت بر مبنی مصدّق
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 مرداد، ۱۲ روز صبح در وی هایگیریتصمیم و هاایتوده جمهوریخواهانهء ظاهراتت ساختن

 [.۱]«آنست هاینمونه

 تخواس اگرمی مصدّق که معتقداست ملّی،نگارنده موجوددرجبههء وانشعابات باهمهءاختالفات

 ضاعبراو توانست می[ 1]«هاایتوده دیدهءرزم و عظیم سپاه»کمک  وبا رادیوئی فراخوان بایک

 ازخطرحزب مرداد،مصدّق۱۲در رسدکه بنظرمی ،ولی[۲]کند راسرکوب شودومخالفانش مسلّط

 (آمریکادرتهران کاردارسفارت)ماتیسون روزپیش۱1 که تردیدی بود، وتردیدشده دچارترس توده

 وتردید،ازجمله، ترس این[.3]بود کرده اشاره آن ،به«مصدّق توسط مسیرآینده دربارهءگزینش»

 حزب»هوادارمصدّق،یعنی حزب ترین ومتشکل ترین دربزرگ که بوده تالفاتیشایدبخاطراخ

 [.5۲]بود پدیدآمده«توده باحزب مصدّق دولت همکاری»دربارهء(ملکی خلیل)«سوم نیروی

 :شودیم یادآور شگفتی با مصدّق، به ارتشیان عموم وفاداری بر تأکید ضمن سنجابی دکتر

 هب دستور مصدّق، دکتر دولت طرف از که بود شده چطور که است عجیب من برای فقط»-

 نای نتیجه. نکنند تظاهرات و نیایند خیابان به مرداد ۱۲ روز که شد داده مصدّق دکتر طرفداران

 همه به اینکه برای نبودند، خیابان توی مصدّق طرفداران از یک هیچ مرداد، ۱۲ روز که شد

 [55.«]بمانید تانهایخانه در که بودند داده دستور

 :کندمی تأکید نیز( توده حزب نظامی سازمان عضو) عموئی علی محمّد ستوان

 ملّی تدول انفعال و عملیبی از بلکه کودتاگران، و کودتا بابت از نه همگان حیرت و تعجـّب»-

 نسجمم نسبتاً تشکیالت آن با ایران توده حزب و حکومتی، امکانات و هوادار آنهمه با بود مصدّق

 [5۱]«ظامین سازمان و

 خوی و خُلق از ناشی هم و بود سیاسی حسّاس شرایط از ناشی ،هم«میدان کردن خالی»این

 المتمس و اصالح مردـ  اساساًـ  هایشعصبانیـّت و هاعصبیـّت وجود با او،. مصدّق دکتر سیـّال

 یسیاس زندگی در ـ بارها ـ را تاکتیکی و نشینیعقب چنین ما. انقالب مرد نه و بود مدارا و

 و محرمانه استعفای ضمن مصدّق آن، طی که 5995 تیرماه در جمله از بودیم، شاهد مصدّق
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 یلدال نه و کرد اعالم رادیو از را خود استعفای نه ،«میدان گذاشتن خالی» با و خود غیرمنتظرهء

 :کاتوزیان بقول ،[59]گذاشت میان در یارانش تریننزدیک با را آن

 دونب جنگیدن: بود مصدّق سرشت در دیالکتیکی نیروی دو وجود از ردیگ اینمونه هم این»-

 ینهم به جهتی تغییر بعد، و بیند،می امیدی هنوز که زمانی در مرز و حدّ بی توان با و هراس

 [5۱«] …داندمی رفته دست از را چیز همه که زمانی در کامل نشینیعقب و قدرت

 یکسال که[ 51]«بازنشسته فدائی» این هایخستگی ابراز و هانشینیعقب و هاتاکتیک به توجـّه با

[ 5۱]«ندشومی خسته و کنندنمی حمایت بماند کار سر زیاد که دولتی از مردم: »بود معتقد پیش

 ام ردهوافس بسیارکسل  روحاً»بودکه تأکیدکرده شایگان علی به ای درنامه 9۱فروردین۱۱در ونیز

 نقشهءمصدّق و نقش» گیریشکل ،روند[51]«هدرسیدکجاخوا به مملکت کاراین دانم ونمی

      :کرد ترسیم چنین توانمی را «مرداد ۱۲ درروز

 در خصوصاً آن، هواداران ضدسلطنتی اقدامات و توده حزب روزافزون و قدرتمند حضور ـ 5

 :ملکی خلیل بقول آنچنانکه بود، ساخته نگران عمیقاً را مرداد،مردم۱1-۱1 روزهای

 رد رویم؟می کجا به پرسیدندمی خود از و بودند حیران و نگران دانشگاهیان و نروشنفکرا»-

 اراضین اوضاع این از صریحاً هابازاری …گردیدندمی نگران و مردّد نهضت پشتیبانان که حالی

: پرسیدندمی نهضت رجال از و آمده تهران به شهرها سایر و اصفهان بازرگانان از ایعدِه. بودند

 [5۲]«شد؟ خواهد کمونیستی مملکت عاًواق آیا

 (وزیرینخست برای مصدّق مخالفان کاندید) زاهدی سرلشکر مرداد، ۱۲ از پیش ماه یک ـ ۱

 ولتد تعقیب تحت او اینکه با و یافت رهائی ملّی شورای مجلس تحصّن از مصدّق بدستور

 دامها خویش هایالیـّتفع و هاتماس به آشکار و پنهان توانست مجلس، از بیرون بود،در مصدّق

 .دهد
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 شمارآمد، به«کودتا»توده، وحزب مصدّق،دکترفاطمی مردادهرچندتوسّط۱1شب رویدادنیمه ـ 9

 غالمحسین دکتر) پسرش به و بود شاه جستجوی در مرداد ۱۲-۱1 روزهای سراسر در امّامصدّق

 :بود گفته( مصدّق

 هچ دست را مملکت کنم؟ چکار فته؟ر گذاشته کجا کرده، عزل مرا که حاال ببینم خواهممی»-

 [.53]«بروم؟ بسپارم کسی

 هبرانر وخصوصاً(فاطمی مانندحسین)مصدّق افراطی ازیاران برخی اعتقادی،درحالیکه باچنین-۱

 جمهوری رژیم به سلطنتی تغییررژیم برای موسّسان مجلس تشکیل توده،خواهان حزب

 سلطنت شورای تشکیل دنبال به انگیزی ستایش نگری وآینده بااعتدال ،دکترمصدّق[۱۲]بودند

 ناشی ،هم اقدام این[.۱5]«نمانَد دیگرانِ  خام خیاالت برای فرصتی»شایگان دکترعلی بودتابقول

 وی پرهیز جووخشونت مسالمت ازخصلت بود،وهم مشروطه حکومت به مصدّق ازپایبندی

 [.۱۱]شد می ناشی

 نغالمحسی دکتر فرودگاه، در و بازگشت تهران به بیروت طریق از هندرسون مرداد، ۱۱ در ـ 1

 .کرد استقبال آمریکا سفیر از( پدرش از نمایندگی به) مصدّق

 تظاهرات هرگونه تهران، نظامی فرمانداری اعالمیـّهء مصدّق، بدستور مرداد، ۱1 بامداد در ـ ۱

 یشاه ضد تظاهرات متوجـّهء آشکاری بطور اعالمیـّه این[. ۱9]ساخت ممنوع را ضدسلطنتی

 .بود یافته ایسابقهبی گسترش ایران، از شاه خروج و مرداد ۱1 از پس که بود توده حزب

 :بود شده معتقد مصدّق مرداد ۱1 روز عصر در ـ 1

 مراجعت ایران به زودتر هرچه تا شود درخواست شاهنشاه همایون اعلیحضرت پیشگاه از»-

 [۱۱]«فرمایند

 دیدار با همزمان و مرداد ۱1 شامگاه در ایتوده تظاهرکنندگان سرکوب و دستگیری اوج ـ ۲

 کنترل هک کند وانمود چنین سفیرآمریکا به خواستمی مصدّق که گوئی بود، مصدّق با هندرسون

 آمریکادرتهران، سفارت گزارش به.نیست توده حزب جانب از خطری و دارد دست در را اوضاع
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 یوناخرسند نگرانی آمریکائی،ابراز آزاراتباعو اذیّت هاوایحضورتوده از دیدار،هندرسون این در

 [۱1.]کرد

 :بود گفته مصدّق به مالقات،هندرسون دیگر،دراین بنابرروایات

 عنوان به و بشناسد رسمیت به را( مصدّق)او حکومت تواندنمی دیگر آمریکا دولت»-

 و سمیر دولت تنها را زاهدی دولت آمریکا، دولت …کند معامله وی با قانونی وزیرنخست

 [.۱۱]«…داندمی ایران قانونی

 بطوری[ ۱1]کرد تشدید را هاایتوده سرکوب و دستگیری مصدّق هندرسون، دیدار از پس ـ 3

 ءضربه امر، این و شدند دستگیر توده حزب کادرهای و مسئولین افراد، از نفر ۱۲۲ حدود که

 [.۱۲]ساخت وارد توده حزب ارتباطات بر مهلکی بسیار

 کرد در را کودتا با مقابله برای کاشانی اهللآیت آمیزحمایت نامهء مصدّق، مرداد، ۱1 روز در ـ 5۲

 :نوشت کاشانی  کوتاه،به پاسخی در و

 یبانیپشت به مستظهر اینجانب شد، زیارت سالمی آقای حسن آقا توسط آقا حضرت مرقومهء»-

 [۱3.]«والسالم هستم، ملّت

 

 کاشانی اهلل وآیت دکترمصدّق
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 خود هواداران و ملّت از مرداد، ۱۲ روز در مصدّق انگیزی،سئوال و عجیب نحو به امّا ـ 55

 .کنند خودداری تظاهراتی و تحـّرک هرگونه انجام از و بمانند شانهایخانه تادر خواست

 را نبرد ادامهء بدرستی، مصدّق، ،[9۲]توده حزب توانمند آمادگی و حضور به توجـّه با ـ 5۱

 پیشنهاد مرداد، ۱۲ بامداد در جهت بهمین و دانستنمی ایران ملّت صالح به و خود سود به دیگر

 را «گذارندب هاایتوده اختیار در اسلحه تا شود داده دستور ارتش ستاد به: »بر مبنی فاطمی دکتر

 تفنگ قبضه هزار ده توزیع» برای توده حزب رهبران درخواست همچنین، مصدّق[. 95]کرد رد

 سردبیرسابق)سپهرذبیح[. 9۱]نمود رد را «مصدّق دولت از دفاع منظور به سبک هایسالح و

 :نویسد می باره دراین(باخترامروز روزنامهء

 خشپ برای را او موافقت نتوانست گرفت تماس مصدق با توده حزب جانب از( که) هیأتی»-

 به مصدّق که است شده گزارش.کند جلب تندرو هایملّی جبههء و هاایتوده میان اسلحه

 شاه طرفداران دهدمی ترجیح که بود گفته خود وفادار یاران از چند تنی و توده حزب نمایندگان

 [99.«]نپذیرد را داخلی جنگ یک خطر اما کنند، کش زجر را او

 :توده حزب افسران سازمان مرداد ۱۲  روز عموئی،در ستوان روایت به

 راندبی هیأت. بود درخور مأموریـّتی دریافت تظاران چشم کس، هر از پیش و زمان هر از بیش»

 اعالم باشآماده سازمان هایشاخه کلیهء در حزب، رهبری اشارهء انتظار در[ افسری سازمان]

 وداع خود، خانوادهء اعضای سایر و همسران با دیدار، آخرین عنوان به سازمان اعضای. کندمی

 [.9۱]«آورندمی رو افسران نسازما شاخهء تجمِع مرکز به مسلّح و کنندمی

 :کندمی تأکید نیز( توده حزب نظامی سازمان بلندپایهء عضو) آذرنور سرگردفریدون

 که بودند باال از دستور انتظار در مرداد ۱۲ روز در تهران، در افسران سازمان عضو ۱۱9 تمام»-

 پیاده، افسر 51 سوار، افسر 3 توپخانه، افسر 1 هوائی، افسر ۱3 ها،آن بین در. شوند عمل وارد

 خود امکانات شغلی، وضع با متناسب هرکدام که بودند ژاندارمری افسر ۱9 مهندس، افسر ۱1

 [91]«…داشتند را
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 اب کودتا، با مسلّحانه مقابلهء برای توده حزب رهبران کمک پیشنهاد رد ضمن مصدّق، ـ 59

 در تا کوشید[ 9۱]توده حزب یرهبرِ گذاشتن کارِ یاسرِ«خواستن مهلت» و آشکارِ  کُشیوقت

 مهندس[. 91]بگذارد بالتکلیف یا عقیم را توده حزب رزمندهء نیروهای مرداد، ۱۲ روز

 ایران نجات و مصدّق توسط توده حزب کمک پیشنهاد ردّ از خوشحالی ابراز ضمن زاده،زیرک

 :کندمی تأکید کمونیستی حزب این کودتای خطر از

 کودتا یک با توانستمی خواستمی وقت هر توده حزب 599۱ ادمرد تا 59۱۱ سال اواخر از»-

 رگیبز خدمت چه توده حزب کمک رد با مصدّق که بینیممی بخوبی …کند تصـّرف را تهران

 [.9۲]«است کرده ایران ملّت به

 ورادی توسط مردمی کمکِ تقاضای از نزدیکش یاران پافشاری و اصرار باوجود ـ مصدّق ـ 5۱

 .کرد خودداری

 (:مصدّق هوادار افسران از)سررشته حسینقلی سرهنگ روایت به ـ 51

 صرهاق تمام …کنم دستگیر را دربار وزیر امینی، ابوالقاسم شدم مأمور مرداد، ۱1 روز صبح در»-

 ار ساختمانی سعدآباد کاخ مجاورت در. نیامد بدست دربار وزیر از اثری ولی کردم بازدید را

 سرهنگ دیدم شدم، ساختمان آن داخل بازرسی، برای. داشت لندیب هایآنتن که کردم مشاهده

 ـ بود ساختمان آن مقیم که ـ را[ 93]پرون ارنست تهران، نظامی فرماندار اشرفی، حسینقلی

 به ات دهدمی جا هائیچمدان در هاقفسه داخل از را بسیاری هاینوشته و اثاثیه و کرده دستگیر

 دستگاه هب متعلّق نیز هاآنتن شدم متوجـّه. بیاورد نظامی رمانداریف به( پرون ارنست) متّهم همراه

 داشته تماس توانستمی نزدیک و دور نقاط با آن، با پرون ارنست که است سیمیبی

 [۱۲]«…باشد

 رماندارف) اشرفی سرهنگ عوض، در و شودمی آزاد بزودی پرون ارنست مصدّق، دکتر بدستور امّا

: که ندکمی تأکید سررشته سرهنگ. گرددمی بازداشت( پرون نندهءک دستگیر و تهران نظامی

 [۱5]!بود کودتا به بزرگی کمک او، توقیف و نداشت همکاری کودتاچیان با اشرفی سرهنگ
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 هتوجـّ با شرایطی، چنان در. بود نظامی فرماندار فاقد تهران شهر مرداد، ۱۲ ظهر تا ترتیب، بدین

 محمّد سرتیپ مرداد ۱۲ ظهر از بعد اوایل در تهران، مردم ندهءپراک تظاهرات تراکم و تشدید به

 همکاری به معروف و[ ۱۱]«شدمی شمرده شاه نزدیکان از» کهـ  مصدّق دکتر خواهرزادهء دفتری،

 و مصدّق ارتش ستاد رئیس ریاحی، سرتیپ شدید مخالفت وجود با ،[۱9]بود «کودتاچیان» با

 ریاست به گمرک، مسلّح نیروهای ریاست حفظ ضمن مصدّق، اصرار و بدستور دیگران،

 ریدفت سرتیب.شد منصوب کشور کلّ شهربانی ریاست به نیز و تهران نظامی فرمانداری

 بالتکلیف ،نیروهای«پرستیم برادروشاه ماهمه»ِ وشعار«وبوسه ماچ»مرداد،با۱۲ دربعدازظهر

 [.۱۱]کرد وخُنثی ن،جذبتهرا های رادرخیابان(مصدّق ستادارتش معاون)کیانی عطااهلل سرتیپ

 دفتری رتیپس آشکار وابستگی و دفتری سرتیپ و مصدّق بین فامیلی پیوند به توجـّه با ـ 5۱

 ظامین فرمانداری نیز و کشور کلّ شهربانی ریاست به وی انتصاب با مصدّق دربار، و شاه به

 از را یارانش و خود ،«امنیـّتی و فامیلی حفاظ» نوعی ایجاد با تا خواستمی شاید تهران،

 و کشت از حال عین در و[ ۱1]بدارد محفوظ و مصون مخالف، نیروهای احتمالی هایآسیب

 [.۱۱]کند جلوگیری داخلی جنگ یک وقوع و کشتار

 در)ممتاز سرهنگ فرماندهی تحت نیروهای به مصدق،حتّی بودکه اعتقادی گویاباچنین-51

 [.۱1]بروند و ارندبرد مقاومت از دست که بود گفته نیز(کاخ خیابان

 در[: ۱۲]یافت شکل تغییر تهران در تظاهرات 9۱ مرداد ۱۲ بامداد شرایطی،از درچنان ـ 5۲

 رد را جنوب به عزیمت برای قشقائی خسروخان دعوت مصدّق، مرداد، ۱۲ صبح در حالیکه

 هاشگاهدان حتّی و کردند خودداری هاخیابان به آمدن از او بدستور مصدّق هواداران و[ ۱3]کرد

 و کشور کلّ شهربانی رئیس ،[1۲] بودند شده تعطیل بدستورمصدّق بازارهاهم و مدارس و

 ستقرارا برای مصدّق دکتر فرمان داشتن با( دفتری محمّد سرتیپ) تهران جدید نظامی فرماندار

 :مصدّق گفتهء به. بود آماده شاهی، ضد تظاهرکنندگان سرکوب و نظم

 منصوب گمرک مسلّح گارد ریاست به و خواستم را او من ود،ب اروپا در دفتری سرتیپ»-

 هب را شهربانی ریاست حکم شما» که کشور وزیر به کردم تلفن( مرداد ۱۲) روز آن در …کردم
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 ستاد به کردم فنتل کند، مؤثّری کار بتواند( دفتری سرتیپ) او اینکه برای ،«بدهید دفتری سرتیپ

 [15.]«بدهند او به هم را نظامی فرمانداری حکم که ریاحی سرتیپ آقای به ارتش،

 مردادازسرتیپ۱۲در که باآنچه-«کند مؤثّری کار بتواند[ »دفتری سرتیپ]که سخن این مفهوم

 [.1۱]وآشکاراست روشن کامالً-دیدیم دفتری

 در که قمصدّ دکتر نزدیک بستگان از و نفت ارشد کارشناس و دولتمرد فرمانفرمائیان، منوچهر

 در که شودمی یادآور داشت، مالقات قرار( مصدّق غالمحسین) مصدّق پسر با ردادم ۱۲ بامداد

 :مرداد ۱۲ روز

 چه ودنب معلوم درست ولی شود،می شنیده!« باد زنده» فریاد و آیدمی سرباز کامیون چند دیدم»-

 رایب مه هاکامیون این و بکنَد را شاه کلَک گرفته تصمیم مصدّق زدم حدس. گفتندمی را کسی

 یلیخ!« شاه باد زنده» گویندمی شنیدم و شدم ترنزدیک ولی اند،آمده خیابان به مردم تشویق

 بودند اطراف در که مردمی هزاران چطور و بگویند چنین کردندمی جرأت چطور! بود عجیب

 [19]«…بودیم عمیقی تحـّول ناظر ما کردند؟نمی آنها به اعتنائی

 

 مرداد۱۲درروز(دکتربقائی)زحمتکشان حزب جوانان ،عضوسازمان(فلش)جوادی تورج

 :ادندد وناباوری،گزارش باحیرت(سیا سازمان مقام قائم)کابِل و شرایطی،هندرسون،ویلبر درچنان

 طتوس شهرتهران تسخیرواقعی ونظامی،منجربه مردمی نیرومندوغیرمنتظرهء جنبش یک»-

 این از هم ها ای وتوده هاشاهی کهبل مصدّق، دولت اعضاء تنها نه  …شده هوادارشاه نیروهای

 [1۱.]«اند  شگفت در گرفته، صورت خودجوش زیادی حدود تا که سریع و آسان موفقیـّتٍ
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 اند کرده تصرف را نظامی های ازتانک یکی تهران مردم

 :شودمی یادآور(مصدّق هوادار هوائی نیروی عضو) نجاتی سرهنگ

 روزولت کرمیت برای بلکه ایران، ملّت برای تنها نه دمردا ۱۲ روز در کودتاچیان سریع پیروزی»-

 [11]«نبود کردنی باور کودتا، سردمداران و

 وامید نفت،اینک مسئلهء حل برای وصبوری پایداری و اعتمادومبارزه ازدوسال پس آیامردم

 بودند؟ کرده سلب ازمصدّق اعتمادخودرا

 :گوید می فراوان بود،باتعجّب شتافته مصدّق اقامتگاه از دفاع برای که نجاتی سرهنگ

 خانهء مجاور هایبامپشت بر یا هاخیابان کنار در تهران مردم از تن هزاران اینکه عجیب»-

 [1۱!«]بودند ماجرا پایان انتظار در و اوضاع گرنظاره مصدّق،

 ضمن او.ندک ابرازمی نجاتی مشابهءنظرسرهنگ نیزنظری( باخترامروز سردبیرسابق)سپهرذبیح

 وراند در توده حزب کردن خُنثی برای مردم شدیدوغیرمشروط العمل وعکس روانی برعللتأکید

 وبرخی توده حزب نظر وحدت و 9۱مرداد۱1در ایران از شاه رفتن به  وباتوجه مختلف های

 :نویسدمی شاه، با مشترک درمبارزهء مصدّق ازیاران

 میان در[ شاه با ترکمش درمبارزهء مصدّق ازیاران وبرخی توده حزب نظر وحدت]…»-

 کترد سقوط شاهد دادندمی ترجیح که طوری به برانگیخت، را واقعی ترس سیاست، عالقمندان

 خطرحزب هروقت[نیز درگذشته.]نشوند پذیرا را توده حزب پیروزی خطر باشند،اما مصدق
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 اننش توده حزب کردن خُنثی برای شدیدوغیرمشروطی العمل شد،مردم،عکس می احساس توده

 ایستادندتاشاهد ای سیاست،درگوشه عالقمندبه ازمردمِ قشربزرگی[»مردادنیز۱۲در.]«دادند می

 هموردنیز،ب بوددراین درایران ازناسیونالیسم مظهرجدیدی ها مدّت باشندکه حکومتی سقوط

 دهتو حزب ازجانب بودکه ازخطرشدیدی ناشی مردم حرکتی بی عُمدهء دلیل رسیدکه نظرمی

 [.11]«کردند می احساس

 

 اند کرده تصرف را نظامی های ازتانک دیگر یکی تهران مردم

 :گویدمی مذهبی ـ ملّی فعّاالن از ، مذهبی -ملّی غنی،ازفعّاالن مهدی

 ند،برمی دارند هاایتوده که داشتیم را نگرانی این( دانشجویان اسالمی) انجمن هایبچه ما …»-

 بود ینا ما تصـّور. ..بودیم هاکمونیست ـّتحاکمی نگران ما …شودمی کمونیستی کشور یعنی

-9 نآ در که بود شده موجب نگرانی این. رودمی کمونیستی جریان یک سمت به دارد ایران که

 [.1۲]«بودیم طرفبی روز، ۱

 :کندمی تأکید نیز «ایران آزادی نهضت» رهبر یزدی، ابراهیم دکتر

 کدام( توده حزب) کمونیسم و دربار بین که پرسیدندمی گرائیملّی هر از زمان آن در اگر»-

 [.13]«کردندمی انتخاب را دربار شک، بدون همگی کنید؟می انتخاب را گزینه

 در ،خود حزبی اعالمیـّهء در هوادارمصدّق، سیاسی سازمان ترین بزرگ ملکی،رهبرفکری خلیل

 نآ در که چرا ید،گرد یارانش شدید انتقاد و حیرت موجب که گفت سخن چنان مرداد ۱۲ بارهء

 مصدّق ردکت دولت بازگشت ضرورت از نه و بود کرده استفاده کودتا کلمهء از نه ملکی اعالمیـّه،
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 آنچه ملکی، خلیل آیا[ ۱۲!]بود گفته سخنی ملّی نهضت هایهدف تحقّق برای مبارزه ادامهء و

 !دانست؟نمی کودتا ـ اساساً ـ بود دیده خویش چشم به و افتاده اتّفاق مرداد ۱۲ روز در که را

 :کرد تأکید نگارنده گفتگوبا در نیز امیرخسروی، بابک

 بههءج اختالفات و انشعابات به توجـّه با تازه، هایارزیابی در و سیاسی تعصّبات از بدور»-

 ن،م اینک مصدّق، دولت به نسبت مردم تفاوتیبی و ناامیدی و توده حزب قاطع حضور ملّی،

 [۱5.]«دانممی نادرست ،9۱ مرداد ۱۲ رویداد تبیین برای را «کودتا» ءواژه گذشته، از بیش

 :نویسدمی ـ بدرستی ـ زادهزیرک مهندس

 مقاومت داشتیم، کشته چندین مرداد ۱۲ در اگر که طوری به بود زیاد داخلی جنگ یک احتمال»-

 [. ۱۱] «گذاشتمی بجای کشته هزارها بلکه صدها مصدّق، دکتر

( هربزرگم سرهنگ) خود اعتماد مورد وکیل به ـ بعدها ـ مصدّق که بود واقعیّت این به باتوجه

 :بود گفته

 [.۱9]«آمد پیش که بود همین حالت، بهترین» ـ

 ----------------------------------- 

 : ها پانویس

 59۲بزرگمهر،ص جلیل توسط شده درزندان،یادداشت مصدّق تقریرات -[5]

 1۱5نجاتی،ص –[۱]

 955زاده،ص یرکز –[9]

 ۲11ص ،۱ج موحّد، –[۱]

 9۲۱ و5۱۲صص به کنید نگاه همچنین ،955ص پاسخ، بی هایپرسش زاده،زیرک –[1]

 5۲3ص سررشته، سرهنگ روایت با کنید مقایسه ،۱5۲-۱51صص امیرخسروی، –[۱]
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 1۱9 ص امیرخسروی، –[1]

 5۱مروز،شمارهءای،نشریهءشهروندا ؛انورخامه95۱زاده،ص کنیدبانظرزیرک مقایسه –[۲]

 :کنیدبه نگاه –[3]

Mattison to the Department of State, July 25, 1953, telegram 

788,00/7-2553 

 :کنیدبه نگاه –[5۲]

Mattison to the Department of State, August 12, 1953, telegram 

788,00/8-1253 

 باروایت کنید مقایسه( 5۱مارۀش نوار) 5۲ص هاروارد، شفاهی تاریخ ،5۱1 ص سنجابی، –[55]

-9۲9صص زاده،،زیرک«مرداد۱۲روز ازوقایع ایران بیشترمردم وحیرت گیجی»دربارهء زاده زیرک

9۲۱ 

 19ص عموئی، –[5۱]

 اطرات،خ مصدّق،: به کنید نگاه مصدّق دکتر هاینشینیعقب و تردیدها از هائینمونه برای –[59]

 وقایع مکّی، ؛5۲۱ص سیاسی، خاطرات مکّی، ؛5۱۱ و 5۲1صص ،5ج ها،نامه مصدّق، ؛۱۱۲ص

 موحـّد، ؛۱51ص ،[افشار محمود دکتر به] دوستان هاینامه ؛51-5۱ صص ،5995 تیر امسی

 ۱۱۲-۱۱1صص خاطرات، اردشیر، آوانسیان، ؛5۲1۱ص ،۱ج

[5۱]– Homa Katouzian, Musaddiq and the struggle for power in Iran 

,pp. 14  and 6 . 

 ۱۲طاهری،ص فرزانهء رسی،ترجمهءفا متن

 5۲1ص ،5ج ها،نامه مصدّق، –[51]

 حسیبی کاظم مهندس 5995 خرداد 5۲ یادداشت از نقل به ۱9۱ص ،5ج موحـّد، –[5۱]
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 5۱۱-5۱5صص ،۱ج ها،نامه مصدّق، –[51]

 .۱۲1ص اجتماعی، عدالت و ملّی ملکی،نهضت –[5۲]

 (5۱ شمارهء نوار) 5۱ ص رد،هاروا شفاهی تاریخ مصدّق، غالمحسین دکتر –[53]

 فراری اهش ویاجانشین سلطنت نیابت شورای راباتشکیل سلطنت بخواهدبساط هرکس» –[۱۲]

 سیابدرآ کندوآب می خیانت  ملّی استقالل جنبش دارد،به نگه مزدوردیگر،محفوظ وسیلهء به

 599۱مرداد۱1،(آینده بسوی بجای)شجاعت روزنامهء:«ریزد می استعمارگران

 .۱3۲،ص۱نظامی،ج درمحکمهء صدّقم –[۱5]

 باجمهوری فقط نه من:»نوشت شاه محمدرضا به باره،درپاسخ چنانکه،بعدها،درهمین –[۱۱]

 نمی تملّ ترقّی موجب تغییررژیم چونکه نبودم موافق هم آن دیگرِ  باهررقم بلکه دموکراتیک

 که رممالکیبسیا ندارند،وچه آزادی ولی است جمهوری شان رژیم که بساممالکی چه…شود

 ۱19،خاطرات،ص مصدّق. «برخوردارند کامل واستقالل دارندوازآزادی مشروطه سلطنت

 ۱31ص ،۱ج نظامی، محکمهء در مصدّق ؛9۱ مرداد ۱1 شنبهسه اطّالعات، روزنامهء –[۱9]

 5۱۲ص سنجابی، ؛۱19-۱1۱صص مصدّق، –[۱۱]

[۱1]– Henderson to the Department of State, August  18, 1953, 

telegram  788,08-1853 

[۱۱]– New York Times, August 19, 1953 

: کنیدبه دیگرنگاه روایات برای.5۲۱ص اتابکی، ؛599۱ مرداد 95 ،59 سال ،3۱ شمارهء خواندنیها،

 ۲۱۲-۲۱1صص ،۱ج موحّد،

[۱1]– New York Times, August 19, 1953 ; Roosevelt, pp. 182-185 

 گوگفت در صدیقی غالمحسین: با کنید مقایسه ؛55۱ص اتابکی، ؛599۱ ردادم ۱3 کیهان، روزنامهء

 ؛591۲ شهریور ۱۲ دنیا، روزنامهء با
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 ،5913 ،۱و 5 شمارهء مردم، نامهء ،«مصدّق و توده حزب» کیانوری، ؛۱۱۲ص کیانوری، –[۱۲]

 ۱-1صص

 محمّد تردک مقالهء به کنید نگاه آن، به مربوط هایبحث و کاشانی اهللآیت نامهء متن برای –[۱3]

 ؛5۱۲-51۱،صص1،591۱-۱ هایمعاصر،شماره فرهنگ و تاریخ فصلنامهء: در سالمی حسن

 نفت، صنعت شدن ملی نهضت از نشده فاش اسرار و ؛روحانیت۱5۲و ۱59صص کاتوزیان،

 .9۱ص

 توانستمی کارگری، بخش از تنها توده، حزب مرداد، ۱۲ در(:۱1۲ص)کیانوری روایت به –[9۲]

 .بفرستد هاخیابان به را کارگر هزار ۱1

 ۱5۱-۱55صص مکّی، –[95]

[9۱]– Foreign Relations of the United States, volume X, 1951-1954, 

Editor in Chief John P. Glennon, Washington, 1989,doc  n° 362, p.784 

 ،۱1۱ص نوری،کیا ؛5۲-3خاطرات،صص علی، سیـّد ؛شایگان،95۱کنیدباجوانشیر،ص مقایسه

 5۲1-5۲۱ورقا،ص

[99]– The Mossadegh era: roots of the Iranian revolution. Lake View 

Press (Original from: University of Michigan),p121 

 9۲1جوانشیر،ص:کنیدبا ،مقایسه513مهرآبادی،ص فارسی،محمدرفیعی ترجمهء

 1۱-15صص عموئی، –[9۱]

 15۱ص ؛امیرخسروی، 591۱مرداد۱۲نگارنده،پاریس،سرگردآذزنوربا گفتگوی –[91]

 مریم فیروز، ؛959-955صص ،.م.ف جوانشیر، ؛۱11-۱1۱صص کیانوری،: به کنید نگاه –[9۱]

 5۲۱ص خاطرات، ،(کیانوری همسر)
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 ۱۲ روز در توده حزب رزمندهء نیروهای بالتکلیفی و سرگردانی از هائینمونه برای –[91]

 ؛۱1۱ و ۱۱3صص آینده، راه چراغ گذشته ؛9۲3-9۲۲صص شیر،جوان: به کنید نگاه مرداد،

 1۲-۱۱صص ورقا، ؛۱۲1و ۱۲9و ۱1۱ص امیرخسروی، ؛19-15صص عموئی،

 9۱1-9۱۱صص زاده،زیرک –[9۲]

[93]– Ernest Perron :نزدیک دوست» ،«دربار در انگلستان جاسوس»را پرون مصدّقی منابع 

 ،919 ،9۱9-9۱۱ ،9۱۱صص نجاتی،:کنیدبه نگاه.ندا نامیده…و «کودتا اول دست عوامل از» ،«شاه

۱۱3، ۱۲۱ 

 .۱۲9و ۱59صص نجاتی،: با کنید مقایسه ،555-55۲صص سررشته، –[۱۲]

 5۱5-5۱۲صص سررشته، –[۱5]

 5۱۲ص سررشته، ؛5۱5ص زاده،زیرک –[۱۱]

 ۱۲1-۱۲۱صص نجاتی، –[۱9]

 15۲؛امیرخسروی،ص۱۱۱-۱۱1نجاتی،صص –[۱۱]

 ۲۱۲-۲۱1صص ،۱ج موحـّد، –[۱1]

 959ص زاده،زیرک –[۱۱]

 591۲مرداد۱3،(مرداد۱۲ ویژهء)اطالعات روزنامهء –[۱1]

 915ص ،5ج عاقلی، –[۱۲]

 ۱۲۱ص ها،نامه مصدّق، –[۱3]

 ؛(5۱ شمارهء نوار) 5۲۱3ص هاروارد، سنجابی، ؛5۲3-5۲1صص اتابکی: به کنید نگاه –[1۲]

 ؛۱9۱ص اتوزیان،ک ؛5۲1ص ملکی، ؛۱5۲ص امیرخسروی، ؛۲۱۲-۲۱1صص ،۱ج موحّد،

 ۱1۱ص آبراهامیان،
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 ۱۲5ص ،۱ج نظامی، محکمهء در مصدّق –[15]

 گاردمسلّح خود،ریاست اولیّهء پُست به ،دوباره«موثر کار»روزبعدازاین5۱ دفتری سرتیپ –[1۱]

 599۱شهریور5۲اطالعات، روزنامهء. گمرک،بازگشت

 (مظفّربقائی)زحمتکشان حزب جوانان جوادی،عضوسازمان تورج. 1۱۱ص فرمانفرمائیان، –[19]

 تکرارکرده مردادرا۱۲ازروز فرمانفرمائیان روایت همین بود،مضمون بسیارفعّال  مرداد۱۲درروز که

 ۱۲۲۱جوادی،اوت باتورج نگارنده گفتگوی: است

[1۱]– Foreign Relations of the United States, volume X,,docs 348, 349   

-Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran (November 1952؛

August 1953). Central Intelligence Agency, March 1954,pp66-67 

 ۱93ص نجاتی، –[11]

 اهللعـّزت مهندس بکوشش ،(مقاالت و گفتگوها مجموعهء) کودتا و ملّی دولت مصدّق، –[1۱]

 ۱۱1ص سحابی،

[11]–  Zabih,p.179 

 531-53۲،صص فارسی ترجمهء

 .59۲۱ شهریور مرداد، ۱۲ بمناسبت ،5۱ امروز،شمارهء شهروند هءنشری –[1۲]

 اریخت به تهران، دانشگاه حقوق دانشکدهء انصاری شیخ تاالر در یزدی ابراهیم سخنرانی –[13]

 59۲۱ اسفندماه ۱5

 بقلم «سوم نیروی» حزب اعالمیهء متن برای. 55۲-551صص حجازی،: به کنید نگاه –[۱۲]

 کتاب همان 591-5۱3صص: به کنید نگاه ملکی خلیل

 ۱۲55 مه 51 ،پاریس، خسروی باامیر نگارنده گفتگوی –[۱5]
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 این در. 1۱ص ؛عموئی،191نظرصدیقی،نجاتی،ص با کنید مقایسه ؛959ص زاده، زیرک –[۱۱]

 روزنامهء.شدند مجروح تن 999 و مقتول تن ۱۱ دکترمصدّق،جمعاً، ومخالفان هواداران روزازمیان

 .599۱مرداد95 ، اطالعات

 شکست راز و توده حزب کارنامهء: بزرگمهر جلیل سرهنگ با مصاحبه عبداهلل، برهان، –[۱9]

 .53۲ص ،۱ج مصدّق،
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 مصدّق دکتر خُلقیـّات و هاخصلت برخی
 

 هب او عشق و فسادناپذیری پاکدامنی، جمله از) بود مهـّمی فضائل و خصائل دارای مصدّق،

 برانره از بسیاری از را وی که بود فضائل و خصائل همین وجود تردید،بی و (ایران استقالل

 ستادارتش رئیس)ریاحی تقی سرتیپ بااینحال.ساختمی متمایز و ممتاز عصر، سیاسی

 :کند تأکیدمی(مصدّق مورداعتماددکتر

 در و بود سیاست قدیم مدرسۀ از بود، ضعیفی بسیار سیاستمدار و نبود باهوش مصدّق،»-

 ستیترد با را مسائل کند، پیدا کاری هر برای صحیح راه و کند فکر اینکه جای به یاستس

 این از زیادی موارد خودم من گرفت،می تصمیم فکر بدون نیز اغلب و کند حل خواستمی

 [5.« ]دارم[ یاد به را مصدّق] رویـّۀ

 باشدولذایم مصدّق ردکت شکست شناسیآسیب پی درـ  پیداست آن نام از چنانکهـ  حاضر کتاب

 : باشیم داشته ایاشاره مصدّق دکتر هایکاستی و هاضعف برخی به تا است الزم

 مذهب و مصدّق ـ 1

 اوبا سیاسی وفلسفهء عقیدتی بودامّاباورهای( سکوالر) عرفی شخصیـّتی که هرچند مصدّق

 برای دّقمص[.۱]آشکارداشت تفاوت  اروپا سیاسیعصرروشنگری وفلسفهء عقیدتی باورهای

 و آمیختمی «مذهبی دادخواهی» و «مظلومیـّت» نوعی با را سیاسی شور هایش،آرمان پیشبرد

 یاءسیدض اعتبارنامهء با مخالفت در که بطوری شدمی مردم احساسات تحریک و همدلی باعث

 :کرد تأکید حسین امام و کربال صحرای به تمسّک ضمن مصدّق طباطبائی، الدین

 جان و کشید صدماتی آزادی راه در او اینکه برای معتقدند؟ چرا سیـّدالشهدا حضرت به مردم»-

 ایدب حضرتم آستان سگ که هم من پس «اباعبداهلل یا اٌمِی و انتَ بابی» کرده  امِت فدای را خود

 و فحش هرگونه جامعه این آزادی برای و مردم این خیر برای و کنم تأسِی خود موالی و آقا به

. «شوم نائل شهادت درجهء به[ تا] آرزومندم نموده، آماده کاری هر برای را خود و بشنوم ناسزا

[9] 
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 :معتقدبود و پنداشتمی «غیبی الهام» یک از ناشی را نفت صنعت شدن ملّی حتّی مصدّق

 ایپ به که زنجیرهائی و برو! مصدّق دکتر: گفت من به نورانی شخصی که دیدم خواب در»-

 یسیونکم از نفت صنعت شدنِ ملّی( طرح) آراء اتفاق به وقتی. …کن باز اند،بسته ایران ملّت

 [.۱]«است نبوده دیگری چیز الهام از غیر نورانی شخص آن حرف که کردم قبول گذشت،

 از یرنگ سیاسی، مشروعیت داشتن ضمن اقداماتش تا کردمی کوشش مصدّق: ترتیببدین

 جلسهء یلتشک تاریخ مصدّق اعتقاداتی، چنان با.باشد داشته نیز مذهبی حقـّانیت یا مشروعیت

 را ایران علیه انگلیس دولت شکایت به رسیدگی برای  نیویورک در ملل سازمان امنیـّت شورای

 .انداخت تأخیر به روز سه ـ عاشورا و تاسوعا عزاداری ایـّام با همزمانی علّت به-

 کیلتش را نفت صنعت شدن ملّی جنبش اصلی هایستون از یکی مذهبی نیروهای زمان، این در

 یـّدرضاس حاج و زنجانی ابوالفضل سیـّد کاشانی، اهللآیت مانند ایبرجسته روحانیون و دادندمی

 سیـّدرضا محالّتی، الدِینبهاء شیخ غروی، جعفر سیـّد طالقانی، محمود سیـّد زنجانی،

 در[. 1]اندداشته کارساز شینق جنبش این در دیگران و جوادی الدینضیاء سیـّد فیروزآبادی،

 بعنوان ـ زنی «اسالم فدائیان» گروه که بود( کاشانی اهللآیت خصوصاً) روحانیون این حضور پرتو

 [.۱]گردیدند ممتاز موقعیـّتی دارای ـ «جنبش مسلّح بازوی»

 عتمادا سیاستمدارمورد دو حالیکه در مصدّق نخست درکابینهء وسیاسی، فکری التقاط چنان با

 مصدّق دولت اوقاف کلّ مدیر و خارجه امور وزیر شروین، محمود و کاظمی باقر بنام حانیونرو

 (سنجابی کریم)فرهنگ وزیر معاون نیز(اسالمی انجمن مؤسّس) بازرگان مهدی مهندس شدند،

 ضمن راستا،مصدّق درهمین.داشت خاص توجهء  درمدارس اسالمی تعالیم ترویج به شدکه

 بیست کسروی، احمد هواداران فعالیـّت کردن محدود و نظارت راهایشو در روحانیون ابقای

 سپ ـ آرارزم قاتل طهماسبی، خلیل و صفوی نواب جمله از ـ اسالم فدائیان اعضاء از تن نه و

 دکتر مالقات به زندان از آزادی از پس طهماسبی خلیل. شدند آزاد زندان از کوتاهی، مدّت از

 قمصدّ سیاسی ارادهء و عزم که گفت توانمی اطمینان با:» ینظر صاحب بقول[.1]رفت مصدّق

 [.۲]«گردید زندان از صفوی نواب آزادی باعث که بود او یاران و
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 مدیر ـ ملّی جبههء فعّال عناصر از یکی و معروف روحانی ـ آبادیقنات شمس زمان، این در

 و «شهادت» ،«جهاد» ،«رضاالفی مفسد» مانند مفاهیمی و بود «اسالمی دموکرات» نامهء هفته

 زمان این از واقع، در. داشت فراوان کاربرد ملّی جبههء  رهبران توسط قرآنی آیات به توسل

( 3]تیمهس ایران سیاسی فرهنگ در «مذهبیـ  ملّی» بنام جریانی رشد و پیدایش شاهد ما که است

 تروحانیّ وفائیرشدوشک دوران»را دکترمصدّق زمامداری دوران-بدرستی-نویسندگان برخی.

 [.5۲]اند دانسته«درایران

 

 کاشانی اهللآیت و مصدّق دکتر

 

 5995 تیر 9۲ قیام از قبل روز ۱

                                                       .                                                                                               نظرکندصرف استعفاء از تا خواهندمی مصدّق از تهران روحانیون
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 انگلیس قدرت به اعتقاد – 2

 دست» به شگفتی اعتقاد مصدّق دکتر: اینکه آن و داشت نیز دیگری مذهبی،تجلّی باور آن

 و استخو به مگر شودنمی بند سنگ، بر سنگی ایران، در که بود معتقد و داشت «هاانگلیسی

 و دنمومی سلب مصدّق از را سیاسی اعتدال ـ گاه ـ آمیز اعتقاداغراق این.لیسانگ دولت رضای

 به نسبت حتّی او[.55]ساختمی بدگمان و بدبین ـ یارانش تریننزدیک به نسبت حتّی راـ او

 و ودب بدبین ـ بود شده انگلیس از هند استقالل باعث سیاسی درایت با که ـ نهرو لعل جواهر

 مصدّق، اینحال با[. 5۱]«کرد اعتماد او به تواننمی و است انگلستان دوست و،نهر: »داشت اعتقاد

 فارس التای استانداری به وی که بود هاانگلیسی تامّ موافقت و کمک به که کردنمی کتمان خود،

 تمایل از ناشی را شانزدهم مجلس در انتخابش حتّی او[. 59]بود شده منصوب آذربایجان و

 [.5۱]نستدامی هاانگلیسی

 اساسی قانون و مصدّق ـ 3

 خالقیا اساساً و غیرحقوقی درکی گاه مصدّق، دکتر حقوق، رشتهء در عالیه تحصیالت وجود با

 صّن به نه او شاه، و مجلس با مصدّق مناقشات و هادرگیری در. داشت اساسی قانون به نسبت

 تأکید «مملکت مصالح» کردن تهبرجس با مصدّق. کردمی استناد آن «روح» به بلکه اساسی قانون

 مجتهد» یک بسان و «اساسی قانون برای مملکت نه است مملکت برای اساسی قانون: »که کردمی

 :نمودمی استدالل چنین«الشرایطجامع

 مود،ن تجویز مریض سالمت برای آنرا طبیب اگر ولی است حرام قرآن نصّ به شراب شُرب»-

 [.51]«شودمی برداشته آن از حرمت

 ئد،سلطنتسو و انگلیس سالطین مانند باید شاه» که بود معتقد «الفارق مع قیاس»بانوعی مصدّق

 اب نه و داشت نسبتی مصدّق سیاسی عملکرد با نه ـ امـّا ـ اعتقاد این ،[5۱]«حکومت نه کند

 [.51]پیوندی و شباهت ایران، اجتماعی ـ سیاسی ساختار
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 مجلس و مصدّق ـ 4

 وجودمجلس، بدون»ومعتقدبودکه اعتقادداشت ملّی شورای مجلس ورتضر به مصدّق باآنکه

 خود وزیرینخست زمان در او ،ولی[5۲]«نخواهدرسید جائی به وتدارک تهیّه سال1۲ حتّی

 بقول که بود مجلسی دوستدار زمان،مصدّق دراین. نداشت ملّی شورای مجلس به ایعالقه

 را ملّی شورای مصدّق،مجلس رو، این از. باشند او اوامر ،مُجری«بسته کَت نمایندگان» خودش

 حمصال» او. نامیدمی «ملّت مصالح به خائنین از باشگاهی»و «مجلس این سرِ بر خاک»،«دزدگاه»

 مجلس که رفت پیش آنجا تا راه این در و کردمی تفسیر خواستمی خود که آنچنان را «ملّت

 انتخابات نیز و کرد منحل اش،«ماهه شش اختیارات» الیحهء برابر در مقاومت بخاطر را سنا

 از آگاهی محض به( بود شده برگزار او خودِ دولت نظارت تحت که) را هفدهم دورهء مجلس

 بل،با و ساری بروجرد، شیراز، مشهد، هایشهرستان در ملّی جبههء کاندیداهای شکست احتمال

 ـ توده حزب تردهءگس حمایت با ـ هیجانی شرایط یک در سپس و ساخت باطل یا متوقف

 صدوپنجاه از بیش با فقط( 9۱ مردادماه 5۱ در) غیرقانونی و غیردموکراتیک رفراندوم انجام ضمن

 بلکه شاه، مخالفت با تنها نه کهاقدامی کرد، منحل را ملّی شورای مجلس تهران، در رأی هزار

 غراص ی،علیسنجاب صدیقی، غالمحسین مانند) مصدّق نزدیک یاران شدید مخالفت با حتّی

 تهران رد اینکه شگفت. بود همراه( دیگران و ملکی حسیبی،خلیل مْعظّمی،کاظم عبداهلل پارسا،

 نمخالفا و موافقان تا بودند کرده تعیین متفاوت، مکان دو صندوق،در دو دهندگان،رأی برای

 نجها یپارلمان هاینظام از هیچیک در که ایشیوه! شوند مشخّص و متمایز یکدیگر از مصدّق

 . نداشت سابقه

 ودادگستری مصدّق ـ 5

 بود گاهآ مجریـّه قوهء از قضائیـّه قوهء استقالل اهمیـّت به خوشنام، حقوقدان یک بعنوان مصدّق

 رینمهمت و ترینعالی یعنی) «کشور عالی دیوان»،«العادهفوق اختیارات» باکسب اینهمه،وی با

 مدمح.داد تشکیل خود ارادهء و میل به جدیدی یعال دیوان و کرد منحل را( کشور قضائی مرجع

 وزیر هایکمیسیون جلسات و مباحثات در که دوره آن قضات از یکی) موسوی حسین
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 در مصدّق دولت غیرقانونی عملکردهای دادن نشان ضمن( داشت شرکت وقت دادگستری

 :نویسدمی قضات، پاکسازی

 زرگترینب خودسرانه، هایتصفیه با اشت،د آرامش به نیاز کشور که شرایطی در ترتیببدین»-

 [53.« ]شدند برانگیخته او حکومت و مصدّق علیه کشور قضات

 مطبوعات آزادی و مصدّق ـ 6

 دوجو که دانست باید داشت،امـّا چشمگیری وجود مطبوعات آزادی مصدّق، عصر در تردیدبی

 .است ودهب رضاشاه سقوط از پس سیاسی خالء از ناشی اساساً ها،آزادی این

 روزهای اوّلین در حتّی و بود جامعه،آگاه تعالی و ترقّی در آزاد مطبوعات اهمیـّت به مصدّق

 اهانت او شخصِ به که هاییروزنامه به تعـّرض و اعتراض از» تا بود داده دستور خود حکومت

 [.۱۲]«شود خودداری کنند،می

 پرداخت دولت مخالف هایوزنامهر و نشریات توقیف به  مصدّق دولت ازچندی بااینحال،پس

 یسانسورچ) خانمحرمعلی ،(وسردبیرباخترامروز وزیر نخست معاون)فاطمی دکتر که بطوری

 مخالف های روزنامه های تندروَی به اشاره وضمن کرد احضار را( شاه رضا دوران معروف

 :گفت وی به دولت،

 رویمی اآلن همین. ندارند نتشارا اجازهء که هستند هائیروزنامه ها این! خانمحرمعلی» ـ

 توقیفٍ قانونی حکمِ این گیری،می را انتشارشان جلوی و کنیمی پیدا را شان هایچاپخانه

 [۱5.«]آنهاست

 یدمیمف جامعه سیاسی فضای بهسازی مطبوعات،هرچندبرای قانون طرح وخصوصاً موضوع این

 وحتّی دولت مخالف های وگروه اباحز نگرانی موجود،باعث وابهامات نمود،امّابخاطرناروشنی

 رانای حزب و( مصدّق کابینهء وزیر) سنجابی دکتر که بطوری گردید مصدّق ازیاران برخی

 دارد، کم ادهم یک قانون این:»گفت نیز بقائی دکتر.برخاستند آن با مخالفت به نیز(مصدّق هوادار)

 رد نیز کاشانی. «شودمی تیرباران بالفاصله بنویسد روزنامه هرکس که اینست ماده آن و
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 طرفدار) کاویان مجلهء مدیر همدانی، مشفق. بود نامیده «ایران صیـّادآزادی»را ای،مصدّقاعالمیه

 [ ۱۱.«]ساخت خواهد سرنگون را مصدّق قانون،حکومت این: »نوشت نیز( مصدّق

 ها امهروزن به ،بانگاهی«است جامعه روان و روح نمای تمام مطبوعات،آینهء»که اگربپذیریم

 رت آگاه دوران دراین مطبوعاتی و مدنی نهادهای وضعف عصَبیّت دوران،بامفهوم این ونشریات

 روزنامه5۲۲،حدود[۱9]شدند منتشرمی مصدّق درزمان که ای وروزنامه نشریه91۲از:شویم می

 نشریات%۲۲حدود ودرمجموع[ ۱۱]بود آن به مربوط های سازمان و توده حزب به متعلّق ونشریه

 «نامه نامدُش»وبیشتر،به ومحتوائی،بسیارحقیروفقیربودند ازنظرکیفی زمان این های امهوروزن

 [. ۱1]داشتند شباهت

   .بودبسیارچشمگیر هاونشریات روزنامه ازنظرتکثّروتنوّع مصدّق دوران که بایدگفت بااینهمه

 !تمارض؟ تا ازمریضی ـ 7

 نظارت اب مصدّق تربیت و پدر هنگامزود مرگ: بود شکنجی و پررنج کودکی دارای مصدّق، دکتر

 همه، و همه پدری، فرزندان و زنان دیگر با مادرش هایرقابت و دعواها مادرش، سرپرستی و

 ـ اریکب کمدست ـ که ایمسئله بود، ساخته بیمار و رنجور ناآرام، و عصبی انسانی مصدّق از

 و زندگی در هابیماری نای که بود طبیعی[. ۱۱]بزند خودکشی به دست مصدّق تا شد باعث

 برای سَپَری بعنوان  ـ هابیماری این از گاه مصدّق، دکتر و داشته تأثیر مصدّق سیاسی حیات

 رینتنزدیک از یکی) زادهزیرک مهندس. کردمی استفاده ـ خویش سیاسی هایضعف پوشاندن

 :نویسدمی( مصدّق یاران

 بانیعص زند،می کَری به را خود موقع، به ارد،د خاصی مهارت دادن قیافه درتغییر مصدّق دکتر»-

 غش و شودمی مریض خورَد،می بهم حالش بخواهد، اگر حتّی. خنددمی قاهقاه یا شود،می

 و ضعیف باید بیچاره، و حقیر مملکتی وزیرِ نخست: »گفت من به( مصدّق) روزی. کندمی

 [۱1.«]کند استفاده خود سیسیا مقاصد بردنِ پیش در هنر، این از و بیاید بنظر رنجور
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 ،(آمریکا امورخارجهء وزیر) آچسون رسید، واشنگتن به مصدّق دکتر ،[۱۲]ترومن دعوت به وقتی

 :کردند استقبال او همراهان و مصدّق از دیگر، تن سه و( او معاون) گیمک

 قطار زا مصدّق وقتی: است گفته او هم و بود کنندگاناستقبال دیگرِ پیشاپیش آچسون،»-

 تکیه پسرش بازوی روی که داشت را ضعیفی و بیمار پیرمرد حالت بیاید، پایین خواستمی

 ودخ عصای و ایستاد راست شناخت، مرا وقتی ولی رفت،می راه عصا کمک به زحمت با کرده،

 [۱3] «پرید بیرون قطار از چابکی با و داد همراهانش از یکی دست به را

 وی نمائیمریض ذکر در مصدّق، دولت کشور وزیر انشینج و کار وزیر کاللی، تیمور امیر

 :شودمی یادآور آمریکا به عزیمت بهنگام

 عفض و بود زده بیحالی به را خودش فوری شد، پیاده اتومبیل از که همین …مصدّق دکتر»-

 ،«است شده خدمت آمادهء ناخوشی، و رنجوری این با: »بگویند همه که کردمی وانمود کرده،

 تظاهر یک صرفاً ادعا این که فهمندمی تیزبین اشخاص همهء و داندمی خدا که یصورت در

 [9۲.]«است

 هایصندلی و میز بر مخالف نمایندگان کوبیدن و مجلس در( وزیرنخست) آرارزم نطق بهنگام

 :بقائی مظفّر دکتر روایت به هیاهوها، این به آرارزم اعتنائیبی و مجلس

 غش! قاآ: گفت مصدّق به مکّی دیدیم …آنور مصدّق دکتر آقای بود، نشسته من پهلوی مکّی»-

 نهاای و رعشه و غش حالت …کرد غش مصدّق دکتر دفعه یک. کرد شودنمی کاری دیگر! کنید

 پائین انداخت هاتماشاچی توی از را خودش[ شورش روزنامهء مدیر شیرازی] پورکریم بعد، و

 عیصَر حالت یک واقعاً کردممی فکر را مصدّق دکتر ایهغش این من …کشتند را ملّت پدر که

 [ 95.«]است فرمایشی[ هاکردن غش] این که دانستیم بعداً دهد،می دست او به[ که] است چیزی

 ی،انتخاب حوزهء هر برای دادگستری قضات از ناظر بازرس انتخاب و هفدهم دورهء انتخابات در

 (:دادگستری قاضی) موسوی حسین محمد نوشتهء مصدّق،به بادکتر معارفه بهنگام
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 مستشار لسئوا به پاسخ درـ  مصدّق دکتر مْعارفه، روز در شدند، انتخاب قضائی بازرسان وقتی»-

 ردک جیب در دست گشود،می سخن به لب که همزمان تأمـّلی، ترینکوچک بدون کشورـ دیوان

 دایص …فهمید را هایشگفته شدمی زحمت به که طوری کرد، گریه بلند و آورد در دستمالی و

 صدّقم گرفتن به را دیگران و وزراء ایستادن، سرپا برای وی تعادل عدم و وزیر نخست گریهء

 و فهمْعار مراسم و بردند خود اطاق به را مصدّق دکتر ترتیببدین …نَخورَد زمین او تا واداشت

 [9۱.«]یافت پایان آشنائی

 زندگی حسِاس لحظات در مصدّق سیـّال مواضع تمارض، یا مریضی این از دیگری جنبهء

 و خروش و خاموشی تعامل، و تقابل و مصدّق ناآرام روحیهء دیگر، عبارت به. بود او سیاسی

 دشوار را مصدّق عملکردهای علل و هاانگیزه درک حسِاس، لحظات در ویِ  تمکین و تهاجم

 انفعال ،5995 تیر 9۲ قیام در وی هءغیرمنتظر انفعال و تیرماه ۱1 در مصدّق استعفای: سازندمی

 محکمهء در وی قاطعانهء حضور بعد، و 9۱ مرداد ۱۲ روز در او انگیزحیرت نشینیعقب و

 .است سیـّال مواضع این از هائینمونه نظامی،

 ،وزیراست نخست ذاتی جزوِصفات«ومدیرومدبّربودن سالم»ازنظرقانونی، اینکه به باتوجه

 شینین باخانه دکترمصدّق-اساساً-ها،آیا وتمارض ها مریضی هاو فضع باآن که است پرسیدنی

 کند؟ رامدیریّت کشور مشکالت توانست می  گُزینی وخلوت

 دولت هیأت جلسات در مصدّق ـ 8

 یران،وز هیأت جلسات شدن، کشته از او شدید ترس و مصدّق بیماری و پیری ضعف، علّت به

 توپ یک زیر در آهنی خوابتخت روی تن، به پیژامه و،ا و شدمی برگزار مصدّق خانهء در غالباً

 روی و اطاق همان در -عمدتاً– را رسمی دیدارهای و نشستمی یا کشیدمی دراز مالفه، یا

 جلسات در وی. نمودمی عجیب بسیار خارجیان برای البتّه که دادمی انجام خوابتخت همان

 نمود،می شرکت وزیران هیأت در که هم تثنائیاس موارد در و کردمی شرکت کمتر وزیران، هیأت

 جلسم و دولت هیأت جلسات در پائیدم و پیژامه با حتّی گاه، او،. یافتمی حضور عبا با عموماً
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 این. اندنامیدهمی «پوش پیژامه وزیر نخست» را او رو، این از هم کرد،می شرکت ملّی شورای

 . بود مصدّق پوپولیستی خصلت از دیگری نشانهء شاید امر،

-------------------------------------------- 

 : ها پانویس

 ؛مقایسه۱35ص ،۱ج ابتهاج، ابوالحسن خاطرات: در ابتهاج، ابوالحسن به ریاحی سرتیپ نامهءـ 5

 1۲-۱3،صص5نظامی،ج درمحکمهء مصدّق:مصدّق وزیردادگستری لطفی کنیدبانظرعبدالعلی

 :کنیدبه نگاه.است دانسته «رزندعصرروشنگریف»را مصدّق  آبراهامیان  ـ-۱

http://tarikhirani.ir/fa/files/33/bodyView/666    

 59۱۱ اسفند 51 چهارشنبه چهاردهم، دورهء مجلس، مذاکرات ـ 9

 599۲ اردیبهشت ۱۱ اطّالعات، ؛۱۱9 و ۱۱۱ و ۱۱5 صص مصدّق،-۱

 5۲۱-5۲۲ صص ران،ای در شیعی اسالم تکاپوی سال بیست اهلل،روح حسینیان، ـ1

 نجاتی، ؛11-1۱صص عراقی، ؛9۲۱ و 5۲3-5۲۲ ،5۲۱-5۲۲صص حسینیان،: به کنید نگاه ـ۱

 3۲ص

 93۱ص ترکمان، ؛5995 بهمن 1 و آبان ۱1 اطّالعات، روزنامهء ـ1

                               ۱۲۲-93۲رهنما،صص: به کنید نگاه ـ۲

-33صص رهنما،: به کنید نگاه ایران، سیاسی عرصهء در «هامذهبی ـ ملّی» پیدایش بارهء در ـ3

5۱۱ 

 دینی انوعالم دین»وکودتا،مقالهء  ،مصدّق ملّی ،دولت[زیرنظر] اهلل سحابی،عزت:کنیدبه نگاه -5۲

 ۱51-۱۲5،صص59۲5 نو،تهران، ،نشرطرح«وکرداردکترمصدّق دراندیشه

 ۱15ـ۱۱3 صص متینی، ؛۱۱9 و ۱۱۱ صص مکـّی،: به کنید نگاه نمونه برای ـ55
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 9۱9ص زاده، زیرک ـ5۱

 9۱۱ـ9۱5 ،5۱1-5۱۱ صص مصدّق، ـ59

 3۱ص مصدّق، محمّد دکتر از هاگفتهکم و هاناگفته بزرگمهر، ـ5۱

 ۱15ص مصدّق، ـ51

 ۱۱۲ص مصدّق، ـ5۱

 آن پادشاه ات بود سوئد یا انگلیس به شبیه ایران اجتماعی ـ سیاسی ساختار کدام! راستی به ـ51

 فرماندهی کسب مجلس، و شاه با مقابله در مصدّق شخص عملکردهای شته،گذ این از باشد؟

 غیردموکراتیک رفراندوم یک در ملّی شورای مجلس انحالل سرانجام، و( جنگ وزارت) ارتش

 داشت؟ شباهت سوئد یا انگلیس وزیران نخست از کدامیک عملکردهای به سابقه،بی و

 599۱ تیرماه۱و۱ های باخترامروز،شماره:کنیدبه نگاه ـ5۲

 صص ،۱۲۲9آلمان، ها،نشرمهر،کلنرفته برباد از هایادمانده محمّدحسین، موسوی، ـ 53

 5۱۱ـ51۱

 5995 ماهبهمن 53 ؛اطّالعات،91۱،ص…؛مصدّق،خاطرات5۱1ص مصدّق، دکتر هاینامه ـ۱۲

 1۱۲ـ1۱۱ خاطرات،صص شبه ، بهزادی ـ۱5

 عود،مس نژاد، کوهستانی: به کنید نگاه تمطبوعا قانون به مربوط هایبحث از آگاهی برای ـ۱۱

 ۱9۲-۱۱1 صص مصدّق، محمّد دکتر قانونی لوایح و اصالحات اختیارات،

 ۱۱۲،ص  بهزادی،علی ـ ۱9

 ۱۲۱-۱1۱صص ،۱ج ایران، تودهء حزب: در «ایتوده مطبوعات» بهمن، حدِادی، ـ ۱۱
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 پورشیرازی،هوادار یمکر)؛شورش599۱اسفند۱1-5۲باخترامروز،:کنیدبه نگاه نمونه برای ـ ۱1

 ؛سرودزندگی9۱مرداد۱،(مصدّق دولت مخالف)شلّاق ؛روزنامهء599۱ مرداد9،(مصدّق

 9۱مرداد۲،(توده هوادارحزب)

 59و 55 صص کاتوزیان، ـ۱۱

 5۱۱ ص زاده، زیرک ـ۱1

۱۲- Truman 

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

 ۱۲۲ ص صفائی،: از نقل به ۱۱۱ص متینی، :به کنید نگاه همچنین

 .۱۲1ص ،…هائیناگفته امیرتیمور، کاللی ـ9۲

 59۱-595 صص بقائی، مظفّر دکتر خاطرات ـ95

 بهار، ،۱۲3 ص سیاسی، خاطرات ؛ مکـّی روایت با کنید مقایسه ،515ـ51۲صص موسوی، ـ9۱ 

 من، زندگانی شرح ی،مستوف ؛593 و 5۲1 صص ،۱ج سیاسی، احزاب مختصر تاریخ تقی، محمّد

 ۱1۲ص ،9ج
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 !هامشكل افتاد اوّل،ولی نمود آسان عشق، که …
 

 دموجو مباحثات و اسناد امِا بود، شده آغاز «ایران ملّت سعادت نام به» نفت صنعت شدن ملّی

 بینیواقع و اقتصادی دوراندیشی فاقد باره، این در ایران سیاسی رهبران عموم که دهندمی نشان

 «ایران درمانبی دردهای عالج راه یگانه» را نفت صنعت شدن ملّی که مصدِق. بودند سیسیا

 داشت تکیه مردم ضدانگلیسی احساسات و شور بر بیشتر سیاسی، بینیواقع بجای ،[5]دانستمی

 داشتبازمی المللیبین مناسبات عرصۀ در موجود هایواقعیـّت از را او گرائی،آرمان این و

 حاصل س،انگلی و ایران نفت شرکت با توافقی اگر: »که سئوال این به پاسخ در وزیر بطوریکه

 :بود داده جواب مصدِق «بفروشید؟ را نفت خواهیدمی چگونه نشد،

 با یگراند نشد، حاصل شرکت با توافقی اگر که است زیاد حـّدی به ایران نفت به دنیا احتیاج»

 [.۱]«نیست بین در بابت این از نگرانی اندکی و خرید خواهند را آن سهولت نهایت

 ح،صال الهیار تا مکـّی و بقائی و فاطمی و حسیبی مهندس از) مصدِق نزدیک همکاران و یاران

 لمث» ایران بنادر هایاسکله در هامْشتری: که کردندمی خیال نیز( بازرگان مهندس و شایگان

 یبینپیش آرا رزم که همانگونه) تصـّور این حالیکه در …و کرد خواهند ازدحام «نانوائی دکان

 :نمازی محمِد مصدِق، یاران از یکی بقول زیرا بود نادرست کامالً( بود کرده

 و کش،نفت نه فنّی، متخصّصین نه داریم، را آن کردن اداره توانائی نه ولی ایم کرده ملّی را نفت»

 [9]…«بخواهیم کمک ناچار به انگلیس یا آمریکا یا شوروی از باید و عاجزیم آن فروش در

 از خالی( آبادان در انگلیس نفت شرکت مدیر[ )۱]«دریک اریک» سخن شاید: ترتیب بدین

 که تدانسمی هواپیما تجربۀبی مسافران همانند را نفت شرکت ایرانی هیأت که نبود واقعیـّت

 داشته آگاهی آن بارفاجعه پیامدهای به آنکهبی گیرند دست در را پرواز کنترل خواهندمی

 [.1]باشند



113 

 

 ن،مهندسبازرگا مهدی مهندس عمیق اطالعی تأکیدبربی ضمن(نفت  کارشناس) مینا پرویز دکتر

 آن وجایگاه نفت صنعت های پیچیدگی از مصدّق همکاران ودیگر شایگان وعلی حسیبی

 :گویدمی المللی بین درمناسبات

 وقف نفتی نظرمذاکرات از او های ریگی تصمیم در نفر سه درواقع مصدّق دردوران متأسفانه»

 کترد یکی و بود، حسیبی[کاظم] مهندس یکی بود، بازرگان[ مهدی]یکی بودند، مؤثر العاده

 ودب شده که گفتگوهائی و مذاکرات و ها پرونده مطالعه از بعدا که آنچه از بنده. شایگان[علی]

 صنعت وضع از اطالعی چکترینکو متاسفانه آقایان این از کدام هیچ که اینست کردم استنباط

 [۱.. ]«…نداشتند ایران از خارج در نفت

 ،طرفین تا لذا دارد، طرف دو قراردادی، هر» که حقوقی دلیل این به پیش سال چند که مصدّق

 ادقرارد الغای» برای رحیمیان، غالمحسین پیشنهاد با ،«شودنمی ملغی قرارداد ندهند، رضایت

 دبو دمیده چنان مردم ضدانگلیسی احساسات آتش بر اینک ،[1]بود کرده مخالفت «جنوب نفت

 مذاکرۀ هرگونه و بستمی فرو را سیاسی عقالنیـّت و اعتدال هرگونه راه احساسات این که

 جمهور رئیس مخصوص فرستادۀ ،[۲]هریمن. ساختمی روبرو شکست با را ومقدوری مناسب

 بهمراه را نفت فروش از حاصله سود 1۲/1۲ تقسیم بر مبنی ترومن، پیشنهاد که آمریکا

 عواطفِ بست موجودراازبُن بتواندمذاکرات امیدکه این شدبه واردتهران599۲تیرماه۱9داشت،در

 :کرد تأکید ایران از بازگشت از پس ،[3.]کند خارج برجامعه حاکم واحساسات

 هساخت دشوار بسیار را بحث و مذاکره حکمفرماست، ایران در اکنون که شدیدی احساسات»

 مشاورین ایران، دولت که است این گشته، اضافه دشواری این به که هم دیگری عامل. است

 داشته کافی اطّالعات آن، جهانی عمل وسعت و نفت بازرگانی امور در که ـ کارآزموده و مطّلع

 [.5۲]«ندارد ـ باشند

 :نوشت انایر برجامعهء حاکم دربارهءاحساسات زمان تایمزدرهمین نیویورک روزنامهء
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 معد چگونه که است بسیارمشکل مطلب این سروکاردارنددرک بامنطق که کسانی برای»-

 ساساتاح.قرارگیرد نامطلوبی وضع درچنین ایران که شده باعث مردم وانبوه اشخاص مسئولیّت

 وسودمندباشد،ولی مثبت برآنکه باشدمشروط می جهان درسیاست مهمّی پُرشور،عاملِ  ملّی

 دهش خارج سالمت شود،ازمرحلهء جمعی انتحاردست یک به مزبورتبدیل ساساتاح که هنگامی

 رقص که اند نمودارگشته[ ایران]صحنه دراین عناصری…گردد می روحی بیماری وواردمرحلهء

 نای.است بربسته ومنطق،رخت وآراستگی ونظم بطورقطع،قانون.کنند می یادآوری را مرگ

 [55.«]باشد می یوانگید بلکه نیست ملّی ازاحساسات وضغ،حاکی

 مذاکرات، عرصۀ در تا شد باعث «ملّی وجاهت» به مصدِق خاطر تعلّق و «شدید احساسات» این

 زادهقیت رضاشاه، پیش، هایسال در که او: گذشته این از. کند بازی باز، دستٍ با نتواند مصدِق

 د،بو کرده متهم «خیانت» و «سازش» به نفتی هایکمپانی با قرارداد انعقاد بخاطر را آرارزم و

 مذاکرات، بستبن با اش، «ملّی وجاهت» شدن آلوده و خیانت و سازش اتهام از بیم در اینک

 و هریمن همراه که مترجمی ـ[ 5۱]والترز. شود ظاهر «مظلوم قهرمان» یک مانند کوشیدمی

 :گفت که است آورده مصدّق دکتر قول از ـ داشت شرکت مصدِق با مذاکرات در[ 59]گیمک

 واهمخ تریقوی موضع ایران، به آمریکا از خالی دستِ  بازگشت با من! نیستید متوجـّه شما»-

 [«5۱.]شود تمام طرفدارانم دادن دست از بهای به که سازش یک با مراجعت با تا داشت

 

 نفروسط،والترز،مترجم.وهریمن مصدّق
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 فرصتی(599۲مهرماه۱) ملل اندرسازم ایران علیه  انگلیس دولت شکایت میان،طرح دراین

 مخالفان، توسط«موقّت بس آتش»اعالم برجامعه،ضمن حاکم واحساسات هیجانات شدتادراوج

 .باشد دیگری های راه نیزبدنبال مصدّق[51]

 --------------------------------------- 

 :ها پانوشت

 59۱3 ماهدی ۲ شانزدهم، دورۀ مجلس، مذاکرات ـ[ 5]

 ۱۲۱و 9۱۱ص فرمانفرمائیان،: با کنید مقایسه ؛1۱3ص فاتح، ـ[۱]

 در نمازی محمِد ازپیشنهادات آگاهی برای ،511 ص صفائی،: از نقل به ،۱1۱ ص متینی، ـ[ 9]

 :او مفصّل نامهء به کنید نگاه نفت، بارۀ

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/73/bodyView/765 

 5995 خردادماه 5 اطّالعات، ؛روزنامۀ1۲۱ -۱۲۲ مصدّق،صص فرد،افسانهء زهتاب:به همچنین

 [۱ ]– Eric Drake 

 ملّی قانون اجرای برای خوزستان در تاریخی مأموریـّت ماه یک علی، محمّد مرتضوی، ـ[1]

 .۱1-۱5صص نفت، صنعت شدن

 غالمرضا ،بکوشش باپرویزمینا مصاحبه ازدرون، نگاهی:ایران نفت صنعت تحوّل ـ[ ۱]

 5۲ – ۲صص ،5911ایران،آمریکا، تافخمی،بنیادمطالعا

 ۱۱9-۱۱۱صص ،5ج استوان،کی ؛59۱9 آذر 5۱ ،9۱۱ شمارۀ داد، روزنامۀ ـ[ 1]

[۲ ]– Harriman, Averell 

 599۲تیرماه۱1باخترامروز،-[3]

 551ص کاللی، ؛۱۲۱ص فرمانفرمائیان، نظر با کنید مقایسه ؛1۱۱ص فاتح، ـ[5۲]
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 روزنامهء کنیدباگزارش ؛مقایسه۱۲3ص فاتح،: از نقل ،به5995مردادماه9تایمز، ـنیویورک[55]

 ۱۲۲فاتح،ص:باره درهمین تایمزلندن

[5۱ ]– Walters 

[59  ]-Mc Ghee 

 McGhee : Envoy to the Middle World, p. 399 ـ[ 5۱]

 ،(مقاالت مجموعۀ) ایرانی ناسیونالیسم نفت، مصدِق، ،..[بیل جیمز] ؛9۱3 ص ،5 ج موحّد،

 شفاهی ناصرقشقائی،تاریخ کنیدباروایت مقایسه ۱19-۱1۱ صص متینی، ؛۱۲۲ص

 51هاروارد،ص

 599۲مهرماه3باخترامروز،[51]
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 !مقدّس ترور
 

 اصل ک،نزدی گذشتۀ در که( حسیبی مهندس و بقائی دکتر مانند) ملّی جبهۀ رهبران از بسیاری

 با آرارزم مبادا که بودند اننگر اینک[ 5]دانستندمی نفت مسئلۀ برای حلّ راه بهترین را 1۲/1۲

 بعنوان ـ خود تا آرد بدر ملّی جبهۀ عناصر چنگ از را عرصه و کرده پیشدستی خود، طرح

 ـّتشخصی فضائی، چنان در. گردد ملّی و سیاسی وجاهت دارای ـ نفت مسئلۀ حل در پیشگام

 :کرد ریادف آرا رزم به خطاب مجلس تریبون از مصدّق دکتر مانند ایبرجسته و حقوقدان

 هستید،نظامی شما اگر! شویممی کشته و زنیممی! کنیممی خون! کنیممی خون حق، وحدانیـّت به»

 [۱!«]کُشممی را شما مجلس همین در! کُشممی. ترمنظامی شما از من

 :گفت مصدّق به خطاب امامی مجلس،جمال در او یاران و مصدّق توهین و تهدید برابر در

 و منازعه جای نه است بحث و استدالل جای مجلس! کنممی تعجـّب قمصدّ آقای از من»

 [9!«]اینجا آمدندمی میدانیچاله نفر چند بود، فحش جای اگر. فحش و مشاجره

 وازمخالفان سبزواردرمجلس ملّی،نمایندهء جبههء اصلی ازبنیانگذاران عبدالقدیرآزاد،یکی 

 بطوریکه[ ۱]گفت سخن «هاخائن کشتن در تیرهفت و گلوله ضرورت» از نیز آرا رزم سرسخت

 :تأکیدکرد شاهرود نمایندهء فوالدوند، غالمرضا بقول

 پرستیوطن به تظاهر که جماعتی زیرا است خطرناک بسیار مجلس این در کردن صحبت»

 ایران مردم اطالع به را حقایقی اینجا، در خواست پرستوطن واقعاً وکیل یک اگر کنند،می

 [1]«…برندمی را آبرویش و کنندمی تحریف را بیاناتش[ وسائل] اقسام و واعان به برساند،

 این امّا ،[۱]کنندمی یاد اسالم فدائیان رهبر با مصدّق مستقیم رابطهء از منابع برخی که هرچند

 صراحت :صفوی نواب قول به که گفت توانمی اینحال با پذیرفت، قاطعیـّت با تواننمی را ادّعا

 یانفدای بدست آرارزم کشتن برای مهمِی عامل آرا،رزم قتل کردن تجویز در مصدّق دکتر کالم

 [.1]بود اسالم
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 زا جلوگیری برای ملّی جبههء رهبران: اسالم فداییان برجستهء اعضای از تن دو روایت به

 شتهبردا ملّی نهضت راه سر از آرارزم که کنندمی درخواست اسالم فداییان از آرا،رزم اقدامات

 اد،آز نریمان فاطمی، بقایی،: ملّی جبههء طرف از صفوی، نـّواب حضور با ایجلسه در[. ۲]شود

 دمخو طرف از اصالتاً من که کندمی تأکید فاطمی دکتر و یابندمی حضور مکّی و زادهحائری

 هر: اندگفته( مصدّق دکتر) ایشان و( داشت کسالت چون) مصدّق طرف از وکالتاً و هستم

 صفوی نـّواب[. 3]«است االجراالزم هم من خود برای شود گرفته جلسه این در که یمیتصم

 ،«ملّی جبههء رسیدن قدرت به صورت در اسالم احکام اجرای شرط به» طوالنی جلسهء دو طی

 یـّت،موفق صورت در که شد متعهـّد نیز ملّی جبههء و پذیرفت را آرارزم انقالبی اعدام پیشنهاد

 خلیل حالیکه در[. 5۲]نماید عملی را اسالمی احکام اجرای برای اسالم فداییان هایخواسته

 بههءج رهبران حضور با مزبور جلسات به صریحاً خود هایبازجویی در( آرارزم قاتل) طهماسبی

 عنوان اب افراد بقیـّهء از و برده نام وفاطمی کاشانی بقایی، مکّی، از فقط ولی کرده، اعتراف ملّی

 [.55]است نموده یاد «نیست خاطرم در نامشان که اقلیـّت ءوکال»

 

 اشخانواده اعضاء با آرارزم
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 جمله از و) ملّی جبههء رهبران عموم شادمانی و جشن با اسالم، فدائیان بدست آرا رزم قتل

 مناسبت به بهارستان میدان نفری هزار 1۲ جشنوارهء تظاهرات در بطوریکه بود همراه( مصدّق

 فاطمی حسین دکتر[ 5۱]داشتند حضور ملّی جبههء رهبران عموم( 59۱3 اسفند 5۲) آرامرز قتل

( دربار وزیر) هژیر و او قتل آرا،رزم قتل شادمانهء تأئید ضمن «امروز باختر» نشریهء سرمقالهء در

 «شخوی عقاید و آراء آزادی به پایتخت رشید مردم عالقهء از نمونه دو» را اسالم فدائیان توسِط

 [.59]کرد اعالم

!« هلویپ پسر ای» به خطاب آنان تهدیدآمیز اعالمیهء سپس و اسالم فدائیان بدست آرارزم قتل

: ترتیب بدین و[ 5۱]ساخت هراسان و زدهوحشت شدیداً را جوان شاه ،(59۱3 اسفند 5۲)

 .ردیدگ پرتاب دیگر عصبـّیتی به عصبـّیتی از و دیگر آشوبی به آشوبی از ایران جامعهء

 هایعصبـّیت از دیگری گوشهء دوران، این سیاسی مباحثات و هانطق ها،روزنامه بررسی

 :کندمی آشکار را مانتاریخی

 جلسم نمایندگان و احزاب مواضع و هاسیاست آسان تغییر و سیـّال مواضع متغـّیر، هایائتالف

 سخن کنندهءتأئید ایمگفته کهچنان ها،روزنامه و احزاب روزمـّرهء هایجنجال و هادشنام نیز و

 :است دوران این در غربی هایدیپلمات و ناظران

 [51!«]نیست نیافته توسعه هایذهن هیاهوی و خشم جز چیزی ایران، در سیاسی مباحثات»

 :کندمی تأکید نیز ـ مصدّق طرفدار ایران حزب رهبران از ـ شفق زادهء رضا

 چنان ـ داشتم حضور آنها در من که پانزدهم و مچهارده مجلس در بخصوص ـ ما نمایندگان»

 ایران که موافقم غربی ناظران با من …وزرایند کشیدهء شمشیر دشمنان گوئی که کردندمی رفتار

 هدافا شمارد،می رهبر را خود کس هر ما کشور در. کنندمی توصیف آنارشیست افراد از ملتّی را

 ینا دلیل به سازد،می پایمال را دیگران پشیمانی، دونب و رودمی را خود راه کند،می طی را خود

 را ام سیاسی صحنهء افکن، تفرقه و شده قطعه قطعه حزبِ صدها که است فردی روانشناسی

 [.5۱]«است کرده آشفته
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 بازسر»و شدمی بدل «قهرمان ضد» به راحتی به «قهرمان» ها،دشنام و هادشنه از فضائی چنین در

 ینحس سرنوشت اش نمونه کرد،می سقوط «وطن خطاکار سرباز» به ـ احتیر به ـ «وطن فداکار

 یافت لقب «وطن فداکار سرباز» بود مصدّق کنار در و مصدّق با که روزی تا که است مکّی

 که وزیر از مکّی همین اما شد، تعطیل ایسابقهبی نحو به او از استقبال در تهران شهر آنچنانکه

 [51]…و شد متهم سازش و خیانت به پیوست، مخالفان صف به و گردید جدا مصدّق از

 قولهم پارلمانی ومشروطهء آزادی،دموکراسی که بود این وپُرجنجال عَصَبی فضای دیگرآن معنای

 های ونهادسازی اجتماعی ساختارهای آنهابه ودوام قوام وبرای ودرازمدّت تاریخی بودند هائی

 .نیازبود متناسب فرهنگی-سیاسی

------------------------------------ 

 :ها پانوبس 

 شهریور 5۱ شاهد، روزنامۀ ؛59۱3 فروردین ۱9 ،(شاهد بجای) صفیر روزنامۀ: به کنید نگاه ـ5

59۱3 

 ،9ج مکّی، ؛59۱3 تیرماه 5۱ شاهد، روزنامۀ ؛59۱3 تیرماه ۲ شانزدهم، مجلس مذاکرات ـ ۱

 ۲۱ص

 ۲9-۲۱ خصوصاً ،۲۲-1۱صص ،9ج مکّی، ؛59۱3 تیرماه ۲ شانزدهم، مجلس مذاکرات ـ 9

 59۱3 ماه دی 1 شانزدهم، مجلس مذاکرات: به کنید نگاه ـ ۱

 همان ـ1

 اسرار محمِد، ترکمان، ؛۱1۱ و ۱۱1صص اسالم، فدائیان جمعیـّت داوود، امینی،: به کنید نگاهـ  ۱

 ۱۲۲-933 صص آرا،رزم قتل

 .۱۲۲ص ترکمان،: به کنید نگاه ـ 1



112 

 

 و هااندیشه صفوی، نـّواب مجتبی سیـّد حسین، سیـّد نیـّت،خوش ؛11-1۱صص عراقی، ـ۲

 لقات) امامی حسین سیـّد با مصدّق سیاسی رابطۀ از آگاهی برای. 15ص او، شهادت و مبارزات

 .۱۲-9۲صص عراقی،: به کنید نگاه( شاه دربار وزیر سپس، و وزیرنخست هژیر،

 ؛559ص اسالم، فداییان هادی، سیـّد ی،خسروشاه: با کنید مقایسه ؛1۱-1۱صص عراقی، ـ3

 سحابی، ؛۱۲3 و ۱۲۱ ،۱۲۱ ،۱۲5 ،۱۲۲ ،933 ،۱۱۲ صص ترکمان،: در صفوی، نواب اعترافات

 نیانقربا ایران، سیاسی احزاب محمود، سنجابی، تربتی ؛۱5ص تجربه، و خاطره قرن نیم اهلل،عـّزت

 9۱1ص باور،

 .11-1۱صص عراقی، ـ5۲

 ۱۱3-۱۱۱صص ،۱ج اسناد، روایت به اسالم فداییان جمعیـّت احمد، محمّدی، گل ـ 55

 59۱3 اسفند ۱۲ امروز، باختر ـ 5۱

 59۱3 اسفند ۱۲ امروز، باختر ـ 59

 فتهناگ که روایتی ایران هیکل، حسنین روایت با کنید مقایسه ،۲1ص عراقی،: به کنید نگاه ـ5۱

 559-55۱صص ماند،

 .5۲۲ ص آبراهامیان، ـ 51

 پُردشنام و عَصَبی فضای از آگاهی برای. ۱-9 صص چیست؟، دموکراسی و سمجل خاطراتـ 5۱

 خلع) 9ج سیاه، کتاب ؛مکّی، 599۲ ماه مجلس،شهریورتاآبان مذاکرات: به کنید نگاه دوران این

 ،۱ج موحِد، ؛۱۱۲-91۲ و 9۱۲-9۱۲ صص ،(ید خلع از پس) ۱ج ؛۲۲-1۱صص ،(ید

 مصدّق، دولت از هائیناگفته کاللی، ؛59ص مشاهدات، و خاطرات فر،؛زهتاب ۲3۲-۲۲1صص

 از بعد سیاسی فضای بارۀ در السلطنهاحتشام روایت با کنید مقایسه و 51۲-5۱3صص

 .۱1۲-۱11صص السلطنه،احتشام خاطرات: مشروطیـّت
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 ابی،سنج: به کنید نگاه مصدّق، دیدگاه و دیده در مکّی حسین اعتبار و ارج از آگاهی برای ـ 51

: مکّی حسین به مصدّق دکتر هاینامه نمونۀ به کنید نگاه همچنین. 5۲1ص ها،امیدینا و امیدها

 ردکت) امروز باختر روزنامهء آمیزستایش سرمقاالت از هائینمونه برای. 5۲۱-5۲1 صص متینی،

 ،۱ج ،(سیاه کتاب) ملّی نهضت هایسال: به کنید نگاه مکّی حسین بارهء در( فاطمی حسین

 .5۱۱-511صص
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 (1)مصدّق دولت وسقوط توده حزب نظامی -سیاسی جایگاه
 

 مصدّق و داشتند وحشت کمونیسم از جنون حدِ سر تا هاآمریکائی: »کاتم ریچارد نظر به* 

 .«ندک استفاده ـ «سرِخرمنِ  لولوی» یا «مترسک» بعنوان ـ توده حزب حضور از تا دادمی ترجیح

 ءفاصله به آمریکا، مالی های کمک بدون(:» رآمریکادرایرانسفی)هندرسون به خطاب مصدّق* 

 !«گیرد بدست را قدرت توده حزب بسا چه و کرد خواهد سقوط روز،ایران سی

 :اشاره

 تازه های ومناظره ها دکترمحمدمصدّق،منظره انگیزدولت وحیرت آسان سالگردسقوط شصتمین

 ماجرای تواندروشنگراین می هریک هک پدیدآورده ازکشور وخارج داخل ایرانیان رادرمیان ای

 تأثیراتو توده حزب نظامی -سیاسی شده،جایگاه توجه آن کمتربه که آنچه باشد،امّا وپُرابهام مهم

 این دربارهء است ای زیر،مقدمه مقالهء.باشد می مصدّق دولت درسقوط آن وخارجی داخلی

 چاپ)«شکست یک شناسی دکترمحمدمصدّق،آسیب»ازکتاب مقاله این.اساسی موضوع

  همبسیارم بحث براین پرتوی امیدوارم که است شده تنظیم بخش سه در و استخراج(چهارم

 براندازی طرح«سیا»چراسازمان دهدکه می نشان شده ارائه های دراسنادوروایت تأمل.بشمارآید

 .بود نامیده(توده ازحزب ایران پاکسازی)«آژاکس.پ.ت»را مصدّق دولت

 م.ع                                                      

*** 

 طُعمهء و طمع مورد -دیرباز از ـ منطقه در خود حسـّاس و استراتژیک موقعیـّت بخاطر ایران،

 غائلهء و( 59۱9) شمال نفت ماجرای. بود شوروی جماهیر اتحاد سپس و تزاری روسیهء

 آمریکا و شوروی بین سرد نگج هایمیدان تریناصلی از یکی به را ایران( 59۱۱) آذربایجان

 تضاد (آمریکا) غرب آزاد جهان با( شوروی) کمونیست جهان ایدئولوژیک تضاد.بود ساخته بدل

 ار معاصر ایران سرنوشت: ایمگفته که روست این از کرد،هممی دوچندان را قُطب دو این میان
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 شوروی جماهیر اتحاد با دیگری،همسایگی و نفت یکی، است، زده رقم اساسی مسئلهء دو

 .سوسیالیستی

 مذاکرات بستبن مصدّق، دولت اقتصادی اوضاع وخامت و مالی بحران ،9۱-9۲ هایسال در

 در ودهت حزب هایفعالیت گُسترش و اجتماعی هایآشفتگی بروز انگلیس، و ایران بین نفت

 اخت،س نگران عمیقاً توده حزب گیریقدرت امکان به نسبت را آمریکا ایران، روستاهای و شهرها

 اصل» طرح طریق از ـ بهداشتی و عمرانی مالی، های کمک دادن با آمریکا دولت رو این از

 آن نفوذ از یا شوروی به ایران توجـّهء از تا مصدّق،کوشید دولت تقویت ضمن ـ( 5)«چهار

 هایکمک بر عالوه( 5995) 531۱ سال در تنها راستا، این در کند، جلوگیری ایران در کشور

 بیش و داد تحویل مصدّق دولت به شرمن تانک ۱۱ تعداد آمریکا دولت وعمرانی، مالی،بهداشتی

 .کرد دعوت آمریکا به نظامی، آموزش دیدن برای را ایرانی افسر 9۲۲ از

 

 کترد فاطمی، دکتر مصدّق، دکتر خصوصاً) ایران سیاستمداران دیدگاه و دیده در دوران، این در

 «آزادی دمه» کشور این بود،بلکه «ایران دوست بهترین» تنها نه آمریکا،( دیگران و مکّی بقائی،

 نجات وفنا مرگ راازاین بایدایران» که رفتمی بشمار «ایران ملیّون و آزادیخواهان گاهِقبله» و

 نگلیسا دولت تهدیدات و انگلیس و ایران بین نفتی اختالفات در جایگاهی، چنین با(. ۱)«دهد
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 سرنگون رایب کودتا انجام در انگلیس پیشنهاد اوّلین به پاسخ در یا و ایران به مینظا حملهء برای

 رحط مخالف نیز و ایران علیه انگلیس نظامی اقدامات مخالف تنها نه مصدّق،آمریکا دولت کردن

 وینظام مالی، هایکمک با کشور این سیاستمداران عموم بلکه بود، مصدّق دولت علیه کودتا

 از دوران،حمایت این در که زیرا بودند مصمـّم مصدّق دولت تحکیم و قویتت به عمرانی

 کمونیسم نفوذ با مقابله در آمریکا استراتژیک هایهدف از ملّی هایدولت و ناسیونالیسم

 مقامات به( 599۲ مهرماه ۱) 5315 سپتامبر ۱1 گزارش در( سفیرآمریکادرایران)هندرسون.بود

 :کندمی توصیه آمریکا خارجهء امور وزارت

 وارد متحده ایاالت به ظاهراً که فشاری به گاههیچ خارجه، امور وزارت که دارم اطمینان ـ 5»

 در هدیدت یا نظامی نیروهای از ایران، در خود اهداف برخی به دستیابی برای بریتانیا تا شودمی

 ورود هک گرفت ادیدهن تواننمی را حقیقت این …داد نخواهد در تن کند، استفاده آن بکارگیری

 وبمحس تجاوزمسلّحانه جز چیزدیگری …زمانی مقطع این در ایران به انگلیس ارتش نیروهای

 .گرددنمی

. است بوده تجاوز با مخالفت بر مبتنی کلّی طور به گذشته سالهء پنج در ما، خارجی سیاست ـ ۱

 بلمقا در سازیم قادر را آنها تا ایمگذاشته مختلف هایملّت اختیار در عظیمی مالی هایکمک ما

 فراوان، عمناب وباصرف کردیم قربانی را هاآمریکائی از بسیاری جان ما. کنند مقاومت بهتر تجاوز،

 زتجاو از تا ایمکرده تشویق مشابه هایفداکاری به کُره کشور در نیز را هاملّت از بسیاری

 در هیم،درد تن خویش دوستان و فقینمتّ از یکی سوی از تجاوز به ما اگر حال کنند، جلوگیری

 واهیمخ دست از ایم،کامالًکرده کسب گرائیآرمان از پشتیبانی برای که را جهانیان،اعتباری نزد

 استخو به تسلیم صورت در. ]شد خواهیم متّهم دوروئی و ریاکاری ترینبزرگ به مسلّماً و داد

 گرد آنِ  دوُر هب را جهان ملل اکثر ایموانستهت تاکنون و ایمبرافراشته که را اصولی پرچم[ انگلیس

 (9)«…افکند خواهیم بدور آوریم،

 دو بین دیپلماتیک رابطهء قطع از پس خصوصاً و انگلیس و ایران بین اختالف در که بود چنین

 «سرخ توحش» با مقابله در را انگلیس خالی جای تا کوشید «میانجی» یک نقش در کشور،آمریکا
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 بی :بودند معتقد دوران آن در آمریکا دولتمردان انگلیس، دولت برخالف.کندپـُر( کمونیسم)

 منطقه این مردمان شدن رانده باعث خاورمیانه، منطقهء در ملّی هایآرمان و هاگرایش به توجـّهی

 انه،خاورمی کشورهای در ناسیونالیسم که داشتند اعتقاد آنان.شودمی شوروی اردوگاه سوی به

 که دبو اعتقادی چنین با. باشدمی شوروی کمونیسم با مقابله درستحکمیم باروی و برج

 دامهءا به را کشور ایران،این به انگلیس نظامی حملهء از شدید مخالفت ضمن آمریکا دولتمردان

 (۱)کردند تشویق مصدّق با مذاکره

 همتای و دخو مشترک ارزیابی ارائهء ضمن آمریکا، خارجهء امور وزیر به گزارشی هندرسون،در

 :کندمی تأکید ایران اوضاع دربارهء خویش، انگلیسی

 ایران، در انگلیس و آمریکا کنندهء تعیین و فوری مشترک، هدف که است این بر ما فرض ـ 5»

 همهء هءپای باید هدف این پیگیری …است کمونیسم چنگال در کشور این افتادن از جلوگیری

 فتادنا خطر به که شود تصـّور اگر. آید بشمار ایران در انگلیس و آمریکا دولتین هایکوشش

 درتقسیم 1۲/1۲ شیوهء اجرای یا ایران نفت از حاصل منافع افتادن خطر به مانندـ  ما تجاری منافع

 را انگلیس و آمریکا اساسی هدف این یافتن تحقّق است ممکن ـ نفت فروش از حاصله سود

. دارند قرار اهمیـّت دوّم درجهء در احتماالً تجاری عمناف اینگونه اندازد، خطر به درازمدّت در

 و شوروی تبلیغات. است شده وارد خاورمیانه صحنهء در نوینی عامل که آورد خاطر به باید

 .آورند چنگ به را ملّی هاینهضت رهبری تا کنندمی تالش کمونیستی هایسازمان

 حکومتی ایران در تا است بد،الزمیا تحقّق بایدمی انگلیس و آمریکا اساسی هدف اگر ـ ۱

 توده حزب جذبهء از تا آید کار سرِ بر ـ مثبت اصالحات برنامهء با ـ وکارآمد درستکار

 (1.«)بکاهد

* * * 

( 53۱3) چین در هاکمونیست هایپیروزی ،(53۱۲ فوریه)  چکسلواکی در هاکمونیست کودتای

 دولت که کرد تقویت آمریکا ستمدارانسیا میان در را نگرانی این( 531۲) کُره جنگ سپس و
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 و ها،احزابجمعیـّت محلّی،ایجاد هایبسترسازی طریق از جنگ،بلکه طریق از تنها نه مسکو

 بر تسلّط سرانجام، و خود نفوذ توسعهء به تواندمی ها،دولت در نفوذ و داخلی هایسازمان

 .دهد ادامه خاورمیانه خیزنفت کشورهای

 عملیات در ای تجربه هنوز 531۲ سال در بود، شده تشکیل 53۱1 سال در که C.I.A سازمان

 شداره و ایران در جاری تحـّوالت و کُره جنگ نداشت،امّا ضدکمونیستی تبلیغات و خرابکارانه

 ات گردید باعث «ایران بر سرخ وحشت استیالی خطر» دربارهء آمریکائی مأموران روزافزون

 در را «ایران خاطر به جنگ به اقدام» آشکار، نظر تجدید کی با531۱ سال در دموکراتِ  ترومن

 نگرانی 5995 آبان 51 گزارش در هندرسون.دهد قرار خود ایمنطقه هایسیاست سرلوحهء

 :کرد ابراز چنین مصدّق دولت دستگاه در توده حزب نفوذ از را خویش

 تحت را ما که کندمی الاِعم( مصدّق) دولت بر نفوذی آنچنان آشکارا،امـّا نه اگر توده حزب»

 گستری داد وزیر شامل ـ مصدّق کابینهء اعضای از بعضی که است شایع …است داده قرار تأثیر

 هک شودمی گفته و هستند توده حزب طرفدار ـ کشور و کار هایوزارتخانه معاونان او، معاون و

 (۱)«است توده حزب عامل نیز فرهنگ وزیر

 ازپژوهشگران، برخی توده،بقول حزب نفوذ و قدرت وکیف مکـّ هادربارهء گزارش اینگونه

 و تهدیدها نیز و دید زیرخواهیم در که مستندی هایگزارش ،امـّا،(1)نبوده ازاغراق هرچندخالی

 رادیکال اقدامات و تظاهرات نیز و آمریکائی مقامات با مذاکره در مصدّق شخصِ هایتلقین

 تسلّط مالاحت ـ خاورمیانه در کمونیستی سازمان ترینبرجسته و ترینبزرگ بعنوان ـ توده حزب

 دانیمب است کافی باره این کرد،در می تقویت را آمریکا دولت های نگرانی و ایران بر توده حزب

( 599۲ تیرماه ۱9) تهران به آمریکا دولت مخصوص فرستادهء هریمن، علیه تظاهرات در که

 شبی شدن کشته به منجر که داشتند شرکت تهران در توده حزب هواداران از تن هزار ده حدود

 نیروهای از تن چهار شدگان،کشته شمار در. گردید نفر ۱۲۲ از بیش شدن مجروح و نفر ۱۱ از

 آمیزانتقاد لحنی با( مصدّق دولت کشور وزارت سرپرست) کاللی تیمور امیر(. ۲)بودند انتظامی

 زا ،«دهدنمی اجازه دموکراسی که اطلیب معاذیر» با مصدّق دکتر: گویدمی مصدّق به نسبت
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 به هریمن سفر بارهء در توده حزب رهبری حالیکه در ،(3)نکرد جلوگیری هاایتوده تظاهرات

 :بود معتقد تیر ۱9 حادثهء و تهران

 و قصدم مصدّق، دکتر و …کشَدمی را نفت شرکت با مبارزه کبـّادهء فریبانهعوام ملّی، جبههء»

 دکتر ملّی دض دولت …ندارد آمریکائی هایامپریالیست به کشور نفتی نابعم تسلیم جز منظوری

 هادهن گام آمریکا استعماری سیاست از اطاعت و دروغگوئی فاشیسم، کُشی،ملّت راه در مصدّق

 (5۲)«است

 

 ایران در شهری و کارگری مهـّم تظاهرات و اعتصاب هاده ،599۱ تا 5995 فاصلهء در همچنین

 مانند رادیکالی افراد حضور گذشته، این از(. 55)شد انجام توده حزب هدایت یا رهبری تحت

 سیاسی سوابق و مصدّق کنار در فاطمی حسین و حسیبی مهندس رضوی، احمد زاده،زیرک

 بی،حسی کاظم مهندس. بود آمریکا دولت هاینگرانی تشدید باعث احزاب، و افراد این از برخی

 از( مصدّق دکتر ارتش ستاد رئیس) ریاحی سرتیپ و زادهزیرک مهندس سنجابی، دکتر

 این. کردندمی رهبری و هدایت را مصدّق دولت ـ واقع در ـ که بودند «ایران حزب»رهبران

 :زادهزیرک مهندس روایت بود،به کرده ائتالف توده حزب با 59۱1 تیرماه در حزب

 (5۱. )«بود توده حزب افکار به کم،نزدیک و بیش ما تفسیرات ما، تبلیغات»

 رجیحت مصدّق و داشتند وحشت کمونیسم از جنون حدِ سر تا هاآمریکائی: کاتم نظرریچارد به

 (59)کند استفاده ـ «سرِخرمنِ  لولوی» یا «مترسک» بعنوان ـ توده حزب حضور از تا دادمی
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 ویمشمی یادآور کمونیسم، استیالی خطر دربارهء مصدّق شخصِ هایتلقین و تهدیدها مورد در

 ۱9 در( آمریکا امورخارجهء وزیر) اچسن و ترومن با گفتگو و آمریکا از دیدار در مصدّق که

 :کرد تأکید ایران، اقتصادی بـدِ بسیار اوضاع به اشاره ضمن 5315 اکتبر

 خودِ و اندنکرده دریافت حقوقی هیچگونه که است ماه ۱ مدت ایران پلیس و مسلّح نیروهای»

 میلیون چهارصد حدود کسری با دولت، بودجهء. رودمی بشمار مهمی خطر هائیتن به امر، این

 حقوق مدارس، معلّمین. است گسترده کشور، سراسر در آشوب و فقر و است روبرو تومان

 دشواری به مبلغ این کنند،می دریافتـ  است دالر ۱1 معادل کهـ  تومان یکصد مبلغ به ایماهیانه

 دارهوا معلّمین، از بسیاری: نتیجه در کند،می کفایت ماه در را اطاق یک اجارهء پرداخت هزینهء

 (5۱.« )دهندمی ترویج کشور مدارس سراسر در را افکار این و اند،شده کمونیسم به متمایل و

 او دولت بین آمریکا دولت:که کردمی وانمود چنین نیز هندرسون با متعـّدد مذاکرات در مصدّق

 531۱ ژانویهء 59 تاریخ در: کند،مثالً انتخاب را یکی ایران،باید در کمونیسم واستقرار( مصدّق)

 برای آمریکا فوری مالی کمک درخواست هندرسون، با دیدار ضمن مصدّق،( 5995 ماه دی ۱۱)

 مریکاآ سفیر به را دالرـ میلیون ده ماهی تقریبی میزان به ـ دولت جاری بودجهء کسر ترمیم

 :گفت تهدیدآمیز لحنی با دیدار ینا در مصدّق.کرد تسلیم

 توده حزب بسا چه و کرد خواهد سقوط روز،ایران سی فاصلهء به مالی، کمک این بدون» ـ

 بد،نیا اطمینان ـ فوراً ـ آمریکا کمک دریافت از او هرگاه: »افزود مصدّق.«گیرد بدست را قدرت

 .«شد خواهد متوسـّل شوروی به ناچار وی روز، 1 از پس

 امورخارجهء وزارت به خود مفصّل گزارش در ،«مصدّق اولتیماتوم» این برابر در هندرسون

 :نوشت آمریکا

 یژهو به ـ است فروپاشی حال در سریعاً که ـ ایران کنونی اوضاع و مسئله به نسبت ما ـ 5»

 انقالب با ایران آینده، روز سی در خارجی مالی کمک دریافت بدون که مصدّق سخنان دربارهء

 گترینبزر به دست اینک مصدّق که معتقدیم ما. ایم کرده بسیار تأمـّل و توجه شد، خواهد مواجه
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 این گویدمی مصدّق.گرددمی چیز همه بازندهء یا چیز همه برندهء یا که است زده خویش قمار

 حتّی ـ ملّی قهرمان یک به کند،تبدیل دریافت مالی کمک آمریکا از بتواند اگر که دارد را امید

 دریافت خارجی کمک هیچ اگر…گردد پیروز انگلیس بر دیگر بار یک و شود ـ تررگبز

 قطسا کودتا نوعی اثر بر یا و مجلس،مرعوب یک توسط آخر لحظات در است ممکن نشود،وی

 بهمینظبی این که دارد امکان و برودنظمیبی و مرج و هرج سوی به ایران است ممکن یا و گردد،

 مصدّق. جامدبیان باشند، شوروی اتحاد کنترل تحت قوی احتمال به که تلفیمخ هایرژیم پیدایش

 اب توافق عدم یا آمریکا مالی کمک عدم صورت در تا است سر در فکر این پروراندن مشغول

 ـ هاروس که دهدمی تشخیص مصدّق…نماید ترغیب ایران به کمک برای را هاروس انگلیس،

 این با دارند، را ایران بر تسلّط برای خوبی شانس و فرصت ـ منابعی هیچ صرف و هزینه بدون

 از نظرصرف بدهد، دست از را آمریکا مالی هایکمک فوری دریافت امید مصدّق اگر حال،

 رِس مدتی برای را وی دولت بتوانند که ـ هاروس با معامله انجام در احتماالً آن، نهائی عواقب

 .کرد نخواهد تردیدی ـ نگهدارند پا

……………………… 

 چهآن بر -راحتی به -را انقالب و مرج و هرج اش،کنونی روحیهء با مصدّق که داریم باور ما ـ 9

 زمان ولط در او هایخواسته. دهدمی ترجیح کند،می تلقّی «انگلیس به تسلیم» مفهوم به وی که

 درست هبلک د،نمای نشینی عقب او که رسدنمی نظر به و است رفته فراتر خود ازحـّد سرعت به

 منظور هب ضدبیگانه و ضدانگلیسی اقدامات به پیش از بیشتر وی که داریم عقیده برعکس،ما

 .دآوَرَمی روی خود، دولت ضعف نقاط از مردم توجـّهء ساختن منحرف و احساسات برانگیختن

…………………… 

 مصدّق توسط شده اعالم روزِ 1 فاصلهء در[ آمریکا] خارجه امور وزارت که داریم تردید ما ـ5۲

 دریافت روز 1 فاصلهء در پاسخی هیچ مصدّق اگر …کند تهیه اساسی و کامل پاسخی بتواند

 زند،ب برگشت غیرقابل نسنجیدهء اقدام یک به دست وی که را احتمال این توانیمنمی ما ندارد،

 (51«) …بگیریم ندیده
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————————————————- 

 :ها پانویس

 جمهوری ریاست دوم دور افتتاحیهء نطق در ترومن سخنرانی صلا چهارمین از «چهار اصل»ـ  5

 جنگلبانی کشاورزی، عمرانی، کارهای و هاکمک برای طرحی که شده اخذ ـ 53۱3 سال در ـ او

 اًخصوص و داد انجام ایران در شایانی خدمات طرح، این. بود ماندهعقب کشورهای در بهداشتی و

 .داشت اساسی نقش ایران در ماالریا کنیریشه در

 59۱۲ مردادماه5۲،دوشنبه9فاطمی،شمارهء حسین باخترامروز،مقالهء:کنیدبه نگاه نمونه برای-۱

9- Henderson to the Department of State, september 27, 1951, 

telegram 888,2553/9-2751 

 ۱۱1ص ایران، در ناسیونالیسم کاتم، ـ۱

1- Henderson to Acheson in Paris, November 6, 1951, telegram 23-

888,2553//11-651 and telegram October 22, 1951, 1478-

888,2553/10-2251 

۱- Henderson to The Department of State, November 5, 1952, 

telegram 1850, 788.00/11-552 

 تجربهء ن،آبراهامیا ؛5۱1-5۱۱ صص کودتا، و مصدّق: در مازیار، بهروز،: به کنید نگاه ـ1

 51۱-515ص عظیمی، ؛513-51۲صص ،…مصدّق

 معاصر تاریخ رسول، مهربان، ؛۱۱5-۱۱۲صص ،5ج نفت، آشفتهء موحّد،محمدعلی،خواب ـ۲

 95۱-9۲۲صص ایران،

 5۲۲ص کاللی، -3
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 ،(آینده بسوی بجای) پایدار صلح ؛95/۱/599۲ ،۱11 شمارهء آینده، بسوی: به کنید نگاه -5۲

 ،911 شمارهء آینده، بسوی ؛3/1/599۲ ،995 شمارهء آینده، بسوی ؛۱۱/۱/599۲ ،9 شمارهء

 ۱5۱ ،۱5۲صص آینده، راه چراغ گذشته،: از نقل به ،(سرمقاله) 5۲/۱/599۲

 وریاپ ارسالن: به کنید نگاه دوران، این در کارگری مهم اعتصاب چند از دقیقی شرح برای -55

 .دیگر صفحات و ۱1۱-۱۱۲ ،۱۲۱-۱۲۱ ،۱15صص ،(توده حزب ایالتی کمیتهء عضو)

 ائتالف ،برای39ص استثنائی، های درسال پاسخ بی های زاده،پرسشزیرک: به کنید نگاه 5۱-

 ۱3۱-۱3۱ و ۱۲3-۱۲۱ صفحات کنیدبه نگاه توده حزب با ایران حزب

 ۱1۱ص کاتم، ـ59

5۱- Foreign relations of the United States, vol. X, n° 147, p. 328 

51- Henderson to the Department of State, January 15, 1952, 

telegram 2640-888,10/1-1552 
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 (2)مصدّق دولت وسقوط توده حزب نظامی -سیاسی جایگاه
 

 تّیح و ارتش عملیـّاتی واحدهای تمام در توده حزب عناصر(:»توده حزب کلّ دبیر) کیانوری* 

 !«داشتند حضور شاهنشاهی گارد در

 اتاطّالع ادارهء مراقبت بخش رئیس و توده حزب افسران سازمان عضوـ  ورقا ماشااهلل سروان* 

 دیگر و رسمی تشریفات در سلطنتی خانواده افراد و شاه جان نگهبانی و حفظ مأمور ـ شهربانی

 !بود بازدیدها

 ه،تود حزب 599۱ مرداد تا 59۱۱ سال اواخر از:» ملّی جبههء برجستهء زاده،ازرهبران زیرک* 

                                .      «کند تصـّرف را تهران کودتا یک با توانستمی خواست،می وقت هر

 :اشاره

 تازه های ومناظره ها دکترمحمدمصدّق،منظره انگیزدولت وحیرت آسان سالگردسقوط شصتمین

 ماجرای گراینتواندروشن می هریک که پدیدآورده ازکشور وخارج داخل ایرانیان رادرمیان ای

 تأثیراتو توده حزب نظامی -سیاسی شده،جایگاه توجه آن کمتربه که آنچه باشد،امّا وپُرابهام مهم

 این دربارهء است ای زیر،مقدمه مقالهء.باشد می مصدّق دولت درسقوط آن وخارجی داخلی

 چاپ)«شکست یک شناسی دکترمحمدمصدّق،آسیب»ازکتاب مقاله این. اساسی موضوع

 همبسیارم بحث براین پرتوی امیدوارم که است شده تنظیم بخش سه در و تخراجاس(چهارم

 طرح«سیا»چراسازمان دهدکه می نشان شده ارائه های دراسنادوروایت تأمل.بشمارآید  واساسی

 .بود نامیده(توده ازحزب ایران پاکسازی)«آژاکس.پ.ت»را مصدّق دولت براندازی

 م.ع                                                      

***** 

 امّا ود،ب گرفته شکل شاهدوستی و شاه از حمایت در ـ اساساً ـ که چند هر ارتش سْنّتی ساختار 

 توسط دفاع وزارت فرماندهی و جنگ وزارت کردن قبضه با 5995 تیر 9۲ از بعد که دانست باید



131 

 

 چهار به 9۱ مرداد ۱۲ آستانهء رد ـ ارتش فرماندهان و سران خصوصاً ـ ارتشی نیروهای مصدِق،

 :بودند شده تقسیم بخش

 آن، فرمان تحت نیروهای و توده حزب افسران سازمان ـ 5

 شاه، طرفداران ـ ۱

 مصدّق، طرفداران ـ 9

 ها،طرفبی ـ ۱

 :کندمی تأکید ـ بدرستی ـعظیمی

 بود انستهتو نظامیغیر حکومتی بسیار، هایدشواری رغم به و ایران تاریخ در بار نخستین برای»

 وانستتنمی نیز شاه بلکه زاهدی[ سرلشکر] تنها نه که بگیرد خود مهار در را ارتش ایاندازه به

 (5)«کند تکیه نظامیان محسوس حمایت بر اطمینان با

 ،59۱۲ شهریور سـّوم در کشور نوپای ارتش شدن تارومار و ایران به متّفقین هایارتش حملهء

 نارضائی و خشم باعث و آورد پدید ایران ارتشیان میان در را اریشرمس و شکست روحیهء

 ایجاد اب افسران این. گردید موجود اجتماعی ـ سیاسی نابسامان اوضاع به نسبت جوان افسران

 بر سرخ ارتش پیروزی امـّا. گردیدند تبدیل «ایران ناسیونالیست افسران کانون» به هائی،محفل

 و همندشکو ایرانی، جوان افسران از بسیاری برای ،«ستالینگرادا حماسهء» و هیتلری فاشیسم

 و توده حزب روزافزون نفوذ و ایران در «سرخ ارتش» حضور به توجـّه با لذا و بود بخشالهام

 و آرمانخواه افسران از بخشی ،59۱۲ هایسال اوایل در حزب این پرستانهءمیهن شعارهای

 پدید ار «ایران تودهء حزب افسران سازمان» و پیوستند توده حزب به بتدریج ایران عدالتجوی

 و ملّی حزب یک بعنوان( 59۱۲ اسفند) خود اساسنامهء نخستین در توده حزب(. ۱)آوردند

 ایران ترقیخواه روشنفکران و نویسندگان هنرمندان، از بسیاری جهت بهمین و نمود جلوه میهنی،

 و امر این. بود شده ایران ادبیـّات و هنر در رینوآو باعث طریق، این از و کرده جلب بخود را

 أمینت دموکراسی، و آزادی برقراری کشور، ارضی تمامیـّت و استقالل حفظ برای مبارزه» نیز
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( 9)«…و انگلیس امپریالیسم با پیکار و فساد و فقر با مبارزه اجتماعی، اصالحات فردی، حقوق

 رو، این از هم بود، کرده تبدیل ترقیخواه و رستپمیهن نیروهای برای پایگاهی به را توده حزب

 را «ما حزب» و دانستندمی «ایران ملّت ارادهء تجلّی» را توده حزب گاه، توده، حزب رهبران

 بتدریجـ  حزب این شوروی، هوادار جناح سیطرهء با امـّا(. ۱)آوردندمی بشمار «ما ملّت» مترادف

 الحمص قربانی ایران ملّی منافع آن، طی که شد بدل شوروی دولت منافع خدمت در ابزاری به ـ

 ای،«برنامه» انتشار با توده حزب 5995 سال پائیز در. گردید شوروی اردوگاه انترناسیونالیستی

 «ایودهت دموکراسی» استقرار و …اساسی قانون تغییر سلطنتی، نظام برانداختن خواستار رسماً

 (.1)گردید

 گردیده حزب این گستردهء تحـّرکات باعث مصدّق، زمان رد توده حزب غیررسمی آزادسازی

 توده حزب ،599۱ سال اوایل در بطوریکه بود، رسانده خویش قدرت اوج به را توده حزب و

 طریق از غیرقانونی حزب این(. ۱)داشت عضو هزار ۱۲ بر بالغ تهران ایالتی سازمان در تنها

 ایران، سراسر در نشریـّه و روزنامه 5۲۲ حدود با و متعدِد سندیکاهای ها،سازمان ها،اتّحادیه

 :زادهزیرک مهندس روایت به. بود عظیمی نیروهای تجهیز توان دارای

 قدرت از روز، آن ایران در عضو عدِه این با توده حزب کارگری، هایاتّحادیه کمک بدون حتّی»

 مرداد تا 59۱۱ سال اواخر از که بود این بر عقیده مرا و است بوده برخوردار ایمالحظه قابل

 (1.)«کند تصـّرف را تهران کودتا، یک با توانستمی خواست،می وقت هر توده، حزب 599۱

 :توده حزب رهبران از یکی روایت به اینحال، با

 هعلی سخنی هیچ تقریباً» خود مرگ تا توده حزب تشکیل تاریخ از سال ۱1 طی در مصدّق»

 (۲.)«بتازد ما حزب به نشد حاضر هرگز خود، وزیرینخست دوران تمام در و …نگفت ما حزب

 سرگرد. ودب توده حزبنظامی سازمان گسترش و رشد برای زمینه بهترین ـ البتّه ـ شرایطی چنین

 :کندیم تأکید ـ توده حزب افسران سازمان برجستهء عضو و هوائی نیروی سرگرد ـ اکتشافی
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 نظامی، سازمان. شد بیشتر نظامی سازمان و[ توده] حزب قدرت آمد کار سرِ بر[ که] مصدّق»

 در] نظامی سازمان توسعهء به هااین همهء …کرد پیدا توسعه زمینی نیروی واحد در بخصوص

 آنقدر مصدّق از پیش زمینی نیروی در بخصوص نظامی سازمان. کردمی کمک[ مصدّق زمان

 از پیش هوائی نیروی در نظامی نسازما ولی کرد، پیدا توسعه مصدّق زمان از و نداشت توسعه

 (3.)«بود یافته توسعه کافی اندازهء به مصدّق دوران

 ما: »که کندمی تأکید توده حزب افسران سازمان برجستهء مسئوالن از یکی وکیلی، جعفر سرگرد

 آستانهء در که گفت توانمی اینصورت در( 5۲)«کردیممی جلب را نفر صد سالی متوسِط طور به

 که داشت هوادار افسر صدها ورسمی عضو ۱۲۲ حدود توده حزبنظامی شاخهء ،9۱ مرداد ۱۲

 فرماندهی و پوشش تحت را فراوانی نیروهای فرماندهی، موقعیـّت و مقام در آنان از بسیاری

 اریخت در که افزود نیز را «توده حزب داراندرجه سازمان» باید افسران، شبکهء بر. داشتند خود

 مرکزی کمیتهء عضو) امیرخسروی بنابراین،(. 55)است ناشناخته توده، زبح نظامی سازمان

 :نویسدمی بدرستی( توده حزب

 آهنین سازمان در متشکّل گذشتهء جان از و مبارز افسر صد چند حمایت از» حزب رهبری»

 (.5۱)«بود برخوردار ـ داشت توجـّهی قابل امکانات که ـ نظامی

 :کندمی تأکید( توده حزب کلّ دبیر) کیانوری

 حضور شاهنشاهی گارد در حتّی و ارتش عملیـّاتی واحدهای تمام در توده حزب عناصر»

 (.59)«داشتند
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 گاهداد در دکترمصدّق نگهبابان توده،فرماندهء حزب افسران همایونی،عضوسازمان سرگردمهدی

 نظامی

 و ودندب ایران ارتش بغنوا و نخبگان از توده، حزب افسری سازمان برجستهء اعضاء از بسیاری

 ،مبارزاتی سازمان هیچ معاصر، ایران سیاسی هایسازمان تاریخ در که گفت توانمی جرأت به

 حال ینا با بود، نیاورده گرد خود در را پاکباخته و تحصیلکرده شجاع، شریف، هایانسان اینهمه

 اخالقی تشراف و پاکدامنی باوجودـ  آرمانخواه و عدالتجو افسران این از بسیاری که است گفتنی

 ستوان .بودند میهنی و ملّی هایدلبستگی فاقد توده، حزب رهبری مشی خطّ به اعتقاد بخاطر ـ

 در ،«ایتوده افسر یک خاطرات» کتاب نویسندهء و توپخانه متخصّص افسر عبـّاسی، اهللروح

 :کندمی تأکید نگارنده با گفتگو

 هیچبی هک بودیم حاضر ما از بسیاری کمونیستی، ـ یستیانترناسیونال اعتقادات همان بخاطر»

 (.5۱)«…و بگشائیم سرخ ارتش سربازان روی به را ایران مرزهای مقاومتی،

 توده زبح انقالبی ایدئولوژی توسِط عدالتخواه، و پاکباخته سازمان این اعضای: دیگر عبارت به

 و خصوصی اغراض در:»یوکیل جعفر سرگرد بقول آن رهبران که بودند،حزبی شده مسخ

 عالشعاتحت را آن و گذاشتندمی پا زیر اغلب را نهضت منافع و بودند ورغوطه هاحسابگری

 (.51)«ساختندمی خصوصی منافع

 «هاایتوده دیدهءرزم و عظیم سپاه» بعنوان توده حزب افسران سازمان از که خسروی امیر بابک

 :نویسدمی جمله از خود، مفصّل و دقیق گزارش ضمن ،(5۱)کندمی یاد
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 مری،ژاندار پیاده، سوار، توپخانه، هوائی، چون هائیرسته به توده حزب افسران بندیتقسیم»

 ـ ارتش زوایای و ارکان همهء در توده حزب که آنست بیانگر …و افسری دانشجوی شهربانی،

 که است امر این رسیبر دارد، اهمیـّت واقعاً آنچه. بود کرده رخنه ـ شاهی جاویدان گارد حتی

 مقدار چه غیره، و شهربانی افسر 13 پیاده، افسر 5۲۲ توپخانه، افسر 5۱1: ارقام این سر پشت

 یناناطم با …بود نهفته اطّالعاتی و حسِاس مواضع و فرماندهی امکانات و زرهی نیروی و تانک

 سیاسی انسازم و حزب هیچ هرگز جهان، در سیاسی هایجنبش تاریخ در که گفت توانمی

 ونیستیکم ایدئولوژی با قانونی غیر حزب یک در را افسر همه آن باشد توانسته که نداریم سراغ

 و قصّه معنای به نه البتّه بود، افسانه واقعاً جهت، یک از افسران سازمان …باشد آورده گرد

 اسیحم ایانهافس به اشباورنکردنی و العادهفوق واقعاً قدرت و امکانات علّت به بلکه داستان

 لقاب درصد …انداخت حیرت به را هاایتوده حتّی شد، کشف( افسری) سازمان وقتی. ماندمی

 ردهء فرماندهان برخی اضافهء به «شرمن» هایتانک فرماندهان رزمی، جوان افسران از توجـّهی

 (51)«…بودند افسری سازمان اعضاء از جنگی، ارابهء باالترِ

 :کندمی تأکید نیز عموئی علی محمّد ستوان

 صف افسران ارقام و آمار بر تنها که بود آن از بیش نظامی سازمان توان و ظرفیـّت کالم، یک در»

 رد سازمان آن که بود ایویژه موقعیـّت از ناشی این و شود، تکیه رزمی واحد یک قابلیـّت یا

 رزمی، واحدهای بر که آنان. بودند حسّاس هایموقعیـّت در اعضایش و داشت ارتش قلب

 اهر خود، هایسالح آتش با و گیرند قرار قیام مقدِم صف در توانستندمی داشتند فرماندهی

 که یپْست و کار محل به بسته بودند، ادارات در که آنان و کنند، هموار را مردم تودهء پیشرفت

 (5۲)«ندکن خنثی را ـ آن کنندهء رهبری مغزهای حتّی ـ کودتا به وابستگان بودند قادر داشتند،

 را شبکه در یافته سازمان افسران تعداد( افسران سازمان بلندپایهء عضو) آذرنور فریدون سرگرد

 از و بزرگ رقم کمّی، نظر از» که( ارتش افسر هزار ۱ تقریباً میان از) داندمی نفر 1۲۲ به نزدیک

 یروهاین فقرات ستون تتوانسمی عمل لحظهء در که بود باالئی العادهفوق سطح در کیفی نظر

 هنوز که است افسری صدها نام از غیر تعداد، این که رسدمی نظر به(. 53)«کند خُرد را مسلّح
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 تثب افسران، سازمان رسمی اعضاء دفتر در شاننام لذا، و بودند مقدِماتی و آزمایشی دورهء در

 .بود نشده ضبط و

 ـ وانج افسران ویژه به ـ افسران از تن ارهز از بیش اندکی افسری، سازمان تشکیالت بر عالوه

 ابطهءر آن، بر عالوه بودند، کودتا با رویاروئی و همکاری آمادهء و داشتند گرایش توده حزب به

 هایگان در همکار افسران و گروهبانان و سربازان با توده حزب سازمان افسران میان خوبی بسیار

 (.۱۲)کند ایفا مثبتی نقش توانستمی بحرانی لحظات در که بود برقرار

 :دهدمی توضیح آذرنور سرگرد شهربانی، افسران شبکهء بارهء در

 و شدند مهـّم عملیـّات منشاء آنها از هرکدام که سازمان عضو شهربانی افسران نقش دربارهء»

 تمام در و نفر ۱۱ تهران در آنها تعداد. است شده سکوت تاکنون داشتند، ممتازی موقعیـّت غالباً

 وادج سروان مثالً: کنممی بیان امشده آشنا آنها با نزدیک از که اینمونه دو. بود نفر ۱1 کشور

 اپورش ناحیهء کالنتری رئیس و( توده حزب)نظامی سازمان دارسابقه اعضاء از یکی ـ درمیشیان

 جراا کودکانه را او دستورات که بود مخبی شعبان روی بر فراوانی نفوذ دارای( میدان سبزه)

 سروان عهدهء به آن ریاست که گرفتمی صورت 5۲ ناحیهء در اوباش تظاهرات یا و کرد،می

 عالوه که بود ـ استثنائی مدیریـّت و فرماندهی قدرت اتوریته، با افسران از یکی ـ صادقی جواد

 صدّقم دکتر قرص پا و پر ارادتمندان و طرفداران از یکی افسران، سازمان در فعـّال عضویـّت بر

 (۱5) «…بود

 وعض) شجاعیان اشرف علی عهدهء بر مصدّق دکتر منزل اطراف در مستقر هایتانک فرماندهی

 نیز تهران رادیو فرستندهء در مستقر هایتانک فرماندهء(. ۱۱)بود( توده حزب افسران سازمان

 اًصخصو و کودتا عوامل توانستمی که بود( توده حزب نظامی سازمان افسر) کاللی سروان

 و تانک با را رادیو ایستگاه یا و کند دستگیر مرداد ۱۲ ظهر از دربعد را زاهدی سرلشکر شخص

 (.۱9)بکوید درهم توپ
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 عهده رب را تانک از بخشی فرماندهی توده، حزب افسران سازمان عضو ایروانی ایرج یکم ستوان

 تهران هایخیابان در کند، دریافت حزب از دستوری اینکه بدون مرداد، ۱۲ روز وی. داشت

 قرار انکودتاچی خدمت در نیز او تانک گرفت، باال آشوبگران کار وقتی عاقبت و بود سرگردان

 (۱۱.)رودمی کار به مصدّق خانهء به یورش در و گیردمی

 در( بود آذربایجان در توده حزب افسران سازمان ایالتی مسئول ایـّام آن در که) آذرنور فریدون

 :نویسدمی تبریز در مسلّحانه قیام کتدار طرح از سخن

 بطور را تبریز هماهنگ، عملیات چند با زُبده، ایتوده 1۲۲ کمک با توانستمی افسران سازمان»

 ستقلم گردان یک از که بود آمده عمل به اساس این بر سنگین تعهـّد این …کند تسخیر کامل

 کریم توپخانه یکم ستوان جمله از هانفرماند از نفر سه شد،می تشکیل آتشبار ۱ از که توپخانه

 رزمی نگه یگانه از. بود بیطرفی بکلّی افسر چهارم، نفر و بودند افسری سازمان عضو زندوانی،

 سدیدی حسن پیاده سروان) شهر دژبان مأمور گروهان جمله از گروهان، فرمانده چهار تبریز، در

 واحد ،(آذرنور فریدون سرگرد) وکوماند واحد فرماندهء فرودگاه، و( صدیقی زاده حسین و

 هایارابه فرماندهء. کردندمی فرماندهی آذر دلیر صادق محمد سروان ما رفیق را هنگ زرهپوش

 واحد فرماندهء حال درعین و شهر در بانفوذی افسر که دژبان معاون و ما هواخواهان از جنگی

 مابوالقاس مهندس سروان) رلشک مهندسی گروهان فرماندهء. بودند افسری سازمان عضو دژبان،

 رمز سرئی ـ مقدِم و افراخته عبـّاس یکم ستوان جمله از شهربانی افسران از نفر سه و( اویسی

 زندانیانی انینگهب مسئولین از بنوبه، هرکدام دیگر نفر دو و بودند افسری سازمان عضوـ  شهربانی

 شکست از پس آذربایجان وکراتدم فرقهء زندانیان منظور] فرقه زندانی ۱1۲ تسلیح که بودند

 از نفر چهار. بود آنان بعهدهء عملیـّاتی هرگونه برای آنها نمودن آماده و[ است 59۱1 آذر در آن

[ توده حزب افسران سازمان] هوادار یا و آزمایشی اعضای جزو نیز فرماندهی کادر افسران

 (.۱1)«بودند

 :دهدمی ارومیه لشکر مورد در کوتاهی اطّالعات سپس آذرنور



132 

 

 بودند توده حزب افسری سازمان عضو هاآن اغلب که ـ کوچک واحدهای فرماندهان بر اضافه»

 عقوبیی سرگرد ،(سلماس پادگان و سوار هنگ فرماندهء) یحیوی صدیق ستاد سرهنگٍ توانمی  ـ

( ومیّهرا رزمی پیادهء هنگ فرماندهء) نجات صالح دوّم سرهنگ ،(تپهقره پادگان و گُردان فرماندهء)

 (۱۱)«…برد نام را( شاه مخصوص آجودان و رضائیه لشکر ۱ رکن رئیس) جاوید سرهنگ و

 مدعبدالص سرگرد که بود آنچنان سلطنتی دستگاه در توده حزب افسران موقعیـّت و نفوذ

 شاهنشاهی جاویدان گارد گردان فرماندهءـ  توده حزب نظامی سازمان عضو افسران ازـ  خیرخواه

 افسران سازمان عضو ـ ورقا ماشااهلل سروان و( ۱1!)بود سلطنتی هایکاخ از اظتحف مأمور و

 اهش جان نگهبانی و حفظ مأمور ـ شهربانی اطّالعات ادارهء مراقبت بخش رئیس و توده حزب

 (.۱۲)بود بازدیدها دیگر و رسمی تشریفات در سلطنتی خانواده افراد و

 دچن افسری، سازمان نیرومندی بر آذرنور سرگرد نظر تأیید در محمـّدی جعفر محمـّد سروان

 :نویسد می و افزایدمی دارد، آگاهی آنها بر خود که را دیگر مورد

 پیاده سرگرد ،(پهلوان اهللفتح) پیاده دوّم سرهنگ درجات با سازمان افسران از نفر چهار»

( دادستان یزکامب) هوائی یکم ستوان و( پهلوان اهللقدرت) توپخانه یکم ستوان ،(پهلوان اهللعنایت)

 یانم در نفوذی افراد از( شاه سلطنتی گارد از) همایونی مهدی سروان. بودند سلطنتی خاندان از

 کنزدی همکاران از و( اطالعات) دو رکن برجستهء افسران از دژ، پوالد سروان …بود کودتاچیان

 ستمیر سرگرد همچنین، …بود وا مْشاور و مْشیر و اعتماد مورد بسیار و بختیار تیمور سرتیپ

 دیگر و زاهدی سرلشکر که بود( کرمانشاه در مرداد ۱۲ از قبل) بختیار تیمور گردان فرماندهء

 فسریا سازمان اعضاء از مهاجرانی عبداهلل یکم ستوان. داشتند امید بسیار آن به مصدّق مخالفان

. کردمی اسکورت را وا خودِ و بود زاهدی سرلشکر محافظ اش،فرماندهی تحت واحد با

 مرا بخوابد، خواستمی زاهدی موقع هر: »گفتمی زندان در سازمان، رفتن لو از پس مهاجرانی

 من و ؟هستی آماده تو کنم، استراحت ساعتی سه دو دارم نیاز من عبداهلل گفتمی و کردمی صدا

 من و رفتمی اببخو کامل آرامش با تیمسار و!« باش راحت! تیمسار بخواب: »دادممی جواب

 (.۱3)«کردممی مراقبت او از و نشستممی اشبیداری ساعت تا او اتاق پشت صندلی روی
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 ازمانس افسران لیست بود، رفته اصفهان به اسکورتش با همراه زاهدی سرلشکر که هنگامی

 گرافیلت اصفهان به تهران از. بود آنان شمار در نیز مهاجرانی عبداهلل نام که شودمی کشف نظامی

 کندیم تصـّور و شودمی متوحِش زاهدی. شود بازداشت مهاجرانی عبداهلل تا شودمی داده دستور

 تهران از سپس. کندمی جلوگیری مهاجرانی بازداشت از لذا و داده رخ کودتائی او علیه که

 تیابیدس جریان از و یابدمی حضور خانهتلگراف در زاهدی سرلشکر و شودمی حضوری تلگراف

 بتث آن در نیز مهاجرانی عبداهلل نام که شودمی آگاه نظامی سازمان افسران اسامی رمز دفتر به

 را تو بازداشت دستور چیست، جریان: »کندمی سئوال مهاجرانی از زاهدی لحظه همان. بود

 در من! تیمسار: »دهدمی جواب مهاجرانی. «کنم کمکت تا بگو اآلن هست چیزی اگر دهند؟می

 (.9۲)«شودمی برطرف است سوءتفاهم نیستم، سازمانی و ریانج هیچ

 :گویدمی مهاجرانی یکم ستوان

 شدم، زاهدی سرلشکر حفاظت مأمور ژاندارمری، از دسته یک با مرداد ۱۲ از بعد ماه یک تقریباً»

. اندارمریژ و شهربانی گارد، لشکر: شدندمی تأمین نیرو سه از کودتا وزیرنخست محافظین ولی

 از نظامی سازمان. شدم آنجا مأمور بود شده مستقر افسران باشگاه در زاهدی که موقعی نم

 تهگف مطلبی نظامی سازمان به زاهدی ترور بارهء در که ندارم بخاطر بود، باخبر من مأموریت

 رااج رسیدمی مورد این در دستوری اگر داشتم، حزب و خود هدف به که ایمانی با لکن باشم،

 هک شدمی تشکیل ـ قیطریه در ـ باغی در وزیران هیأت جلسهء اوقات بعضی مثالً. کردممی

 مسلسل پشت بود، باغ به مُشرف که ایتپه روی من و نشستندمی میزی دوُر باز، فضای در همگی

 فریس در اینکه یا و. بودند من آتش تیررس در وزیرنخست و وزیران هیأت و کرده گیریموضع

 صبح، ات من و کرد بیتوته کازرونی منزل در شب هنگام داشت، اصفهان به یزاهد[ سرلشکر] که

 (95.)«دادممی کشیک خوابش اطاق پشت دست، در سالح

 خرینآ برای! ببوس مرا» فصل در توده، حزب افسران سازمان انگیزحیرت نفوذ و قدرت بارهء در

 هایگزارش بررسی از سپ آمریکا خارجهء امور وزارت امّا گفت، خواهیم سخن نیز «…بار
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 گرفتن دست در احتمال افزایش» از ،5995 اسفند 3 به منجر حوادث با رابطه در هندرسون

 :کرد نگرانی ابراز «توده حزب هایکمونیست توسّط قدرت

 کندمی همراهی مصدّق با حاضر حال در منظور بدین و است شاه حذف توده حزب هدف ـ 5»

 تدس به فرصت و نماید کوشش مصدّق حذف برای و داده عموض تغییر شاه، حدف از پس تا

 .دهد افزایش را خود توسط قدرت گرفتن

 مقابل در را خود بعد و بود خواهد توده حزب با همراهی به ناگزیر شاه، حذف برای مصدّق ـ ۱

 .دید خواهد ناتوان توده حزب

…………………….. 

 سیاسی صحنهء از شاه حذف حتمالا شود، خود قدرت حفظ به قادر مصدّق که صورتی در ـ 1

 در احتمال افزایش و غرب و ایران روابط فوریِ  خوردن برهم معنای به این و است زیاد ایران

 (.9۱)«باشدمی هاکمونیست توسّط قدرت گرفتن دست

--------------------------------------------- 

 539عظیمی،ص ـ 5

-59۱9) ایران تودهء حزب افسران سازمان: حسین محمـّدخسروپناه، کنیدبه نگاه باره دراین ـ۱

 تودهء حزب افسران سازمان(:کوشش به) محمّدحسین ؛خسروپناه،591۲،تهران،شیرازه،(5999

 ایتوده افسر یک خاطرات:اهللعباسی،روح ؛59۲9 امروز، پیام انتشارات تهران، درون، از ایران

 نشرآنزان، زمانه،تهران، دُرد:علی محمدعموئی، ؛53۲3فرهنگ، کانادا،نشر ،(59۱۲-5991)

 دولتی و رسمی روایت برای.59۲5 نشرثالث، اکتشافی،تهران، سرگردهوائی،پرویز ؛خاطرات5911

 یاه،درس کتاب: کنیدبه نگاه افسران هایبازجوئی متن از آگاهی و توده حزب افسران سازمان از

 چاپخانهء تهران، ایران، در کمونیسم سیر ؛599۱مطبوعات،تهران، توده،چاپ افسری سازمان بارهء

 هائیهوگزید فردوست حسین ارتشبدسابق خاطرات کتاب بر محسن،نقدی ؛مبصّر،599۱کیهان،
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 روایت به)توده حزب افسران سازمان ؛533۱لندن، ایران، نویسنده،کتاب هاییادمانده از

 59۲۲اطّالعات، وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز ،تهران،(اسنادساواک

 1۱درایران،ص کارگری جنبش به کامبخش،عبدالصمد،نظری ـ 9

 59۱3خردادماه ۱1مردم، روزنامهء: کنیدبه نگاه ـ ۱

 ۱99آینده،ص راه غگذشته،چرا ـ 1

 ۱3۲ آبراهامیان،ص:کنیدبا مقایسه ۲1۱ امیرخسروی،ص ـ ۱

 9۱9ص زاده، زیرک ـ 1

 91مرداد،ص ۱۲ تجربهء جوانشیر، ـ ۲

 ۱۱-۱ اکتشافی،صص ـ 3

 ۱3۱خسروپناه،ص ـ 5۲

 91۱-991خسروپناه،صص کنیدبه نگاه ـ 55

 1۱عموئی،ص کنیدبانظر ،مقایسه۱1۱امیرخسروی،ص ـ5۱

 ۱۱۱کیانوری،خاطرات،ص ـ59

 رادرکتاب توده حزب صادقانهءافسران هایهاودلبستگیسرسپردگی این از هائینمونه ـ5۱

 و ۱1 ،۱۱ ،۱۲عموئی،صص: هب کنید نگاه همچنین.یافت توانمی«ایتوده افسر یک خاطرات»

 وابستگی ایدئولوژیک وعوامل بارهءعلل در. 1۱ص ؛اکتشافی،۱15-۱۱3؛آوانسیان،صص19-1۱

 یک ایبرمبن)دموکراسی و شبهه مدرنیته، اصغر، شیرازی،: به کنید نگاه شوروی به توده حزب

 9۱5-953صص ،1 فصل ،خصوصاً(ایران تودهء حزب بارهء در موردی بررسی

 ۱1 ،91 شمارهء جمعه، ،کتاب5999 ماهآبان 5۱ همسرش، به وکیلی رگردجعفرس نامهء ـ51

 59۲-5۱3،صص5913 ماهاردیبهشت
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 1۱9 امیرخسروی،ص ـ5۱

 19عموئی،ص روایت کنیدبا مقایسه ؛1۲3-1۲۲خسروی،صص امیر ـ51

 1۲-۱3صص خسروپناه،:سرگردآذرنور روایت کنیدبه ،مقایسه19 عموئی،ص ـ5۲

 ۱۱9خلعتبری،ص فریدهء وادّعاهایش،گردآورنده کیانوری ؛1۲-۱3خسروپناه،صص ـ53

 1۱عموئی،ص محمّدعلی کنیدباروایت ،مقایسه151امیرخسروی،ص ـ۱۲

 15۱خسروی،ص امیر ـ ۱5

 19؛عموئی،ص155 خسروی،ص امیر ـ۱۱

 19ص عموئی، ـ۱9

 15۱خسروی،ص امیر ـ۱۱

 ۱1-۱۱عموئی،صص:کنیدبا مقایسه ،159ص خسروی، امیر ـ۱1

 31-3۱عموئی،صص:کنیدبا ،مقایسه159 ص سروی،خ امیر ـ ۱۱

 شهریورماه ۱اطّالعات، ،روزنامهء۲بخش ،«599۱مرداد ۱1 اسنادکودتای:»محمّد ترکمان، ـ ۱1

 ۱9۲؛امیرخسروی،ص591۱

 ۱۱3ایران،ص تودهء حزب نقش و مصدِق حکومت فروریزی پیرامون هائیناگفته ورقا، ـ ۱۲

 15۲و 151-15۱خسروی،صص امیر ـ۱3

 151خسروی،ص یرام ـ9۲

 برای.۱1۲-۱۱3صص ؛ورقا،19ص عموئی، کنیدباروایت مقایسه.15۱ خسروی،ص امیر ـ95

 بیم سایهء ورقا،ماشااهلل،در: کنیدبه نگاه توده حزب قدرت وکیف ازکم دیگری هایروایت

 بازتاب ،انتشارات(ایران تودهء حزب به وابسته افسران ازسازمان رویدادهائی)وامید

 51۱-515عظیمی،صص ؛۱1ص ،59۲۱نگار،تهران،



143 

 

9۱- Dulles to Henderson, March 2, 1953, telegram 2266-788.00/3-253 
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 (3)مصدّق دولت وسقوط توده حزب نظامی -سیاسی جایگاه
 

 باغشاه، هایپادگان دقیق کروکی و نقشه مرداد، ۱۲ از قبل توده، حزب نظامی سازمان*

 ها،موتورخانه ها،خانهاسلحه محلّ دقیق ذکر با را سعدآباد کاخ و افسری دانشکدهء آباد،عشرت

 .بود کرده تهیـّه …و سوخت انبار

 حیرت هب نیز را هاایتوده شد،حتّی کشف توده حزب افسران سازمان وقتی:»امیرخسروی بابک*

 !«.انداخت

 ۱۲ رویدادایران، نفکرانروش سیاسی روانِ بر  آن عمیق وتأثیرات  توده حزب دیرپای تبلیغات*

 .کرد تثبیت ما جامعهء تاریخی حافظهء در ـ «کربال» یک بعنوان ـ را مرداد

* * * 

 :اشاره  

 تازه های ومناظره ها دکترمحمدمصدّق،منظره انگیزدولت وحیرت آسان سالگردسقوط شصتمین

 ماجرای راینتواندروشنگ می هریک که پدیدآورده ازکشور وخارج داخل ایرانیان رادرمیان ای

 تأثیراتو توده حزب نظامی -سیاسی شده،جایگاه توجه آن کمتربه که آنچه باشد،امّا وپُرابهام مهم

 این دربارهء است ای زیر،مقدمه مقالهء.باشد می مصدّق دولت درسقوط آن وخارجی داخلی

 چاپ)«شکست یک شناسی دکترمحمدمصدّق،آسیب»ازکتاب مقاله این. اساسی موضوع

 همبسیارم بحث براین پرتوی امیدوارم که است شده تنظیم بخش سه در و خراجاست(چهارم

 طرح«سیا»چراسازمان دهدکه می نشان شده ارائه های دراسنادوروایت تأمل.بشمارآید  واساسی

 .بود نامیده(توده ازحزب ایران پاکسازی)«آژاکس.پ.ت»را مصدّق دولت براندازی

 م.ع

********** 
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 ریندآفمی کینه پیروزی،»

 «ناخشنودند خوردگان شکست چون

 در آن انگیزحیرت وگسترهء توده حزب نظامی سازمان کشف و مصدّق دولت آسان سقوط

 تیالیاس»احتمال در آمریکا دولت هایکشور،نگرانی سیاسی و نظامی،انتظامی سطوح ترینعالی

 حزب از نایرا پاکسازی» برای TP-Ajax طرح تدوین درنتیجه، و «ایران بر سرخ وحشت

 هاگرانیندل ـ همچنین ـ توده حزب نظامی شبکهء کشف. ساخت پذیرفتنی را «توده کمونیست

 توده حزب استیالی خطر بارهء در بقائی دکتر و ملکی خلیل مانند سیاستمدارانی هایدغدغه و

 (5)کرد تأئید را «کندمی تهدید را ملّی نهضت و ایران که خطری ترینبزرگ» عنوان به ـ

 رد توده حزب افسران سازمان اعضاء نفوذ از خود دقیق گزارش در امیرخسروی: دیدیم نانکهچ

 عنوانب زمان این در توده حزب افسران تعداد کشور،ازکثرت وانتظامی نظامی سطوح ترینعالی

 سپاه» این(. ۱)است کرده یاد «هاایتوده دیدهءرزم و عظیم سپاه» و «توده حزب عظیم اردوی»

 و شود ملع وارد سلطنتی رژیم تغییر برای مناسب، فرصتی در تا بود منتظر «دیدهرزم و عظیم

 مسلّح و سالح تهیـّه تدارک در توده حزب ،9۱ مرداد ۱۲ از پیش هاماه سودائی، چنین با گویا

 بطوریکه بود، ایران ارتش تضعیف برای خرابکاری عملیـّات انجام و خود نیروهای کردن

 یانوریک نورالدین نظارت و مسئولیـّت به توده حزب افسران سازمان سازینارنجک تشکیالت

 ردسرگ مظفّزی، لطفعلی سرگرد ابوالفتحی، مهدی زاده،محقّق سروان شرکت و معاونت با و

 تاریمخ منوچهر هوائی یکم ستوان سعید، بانی مختار مهندس سروان اکتشافی، پرویز هوائی

 هایپادگان دقیق کروکی و نقشه مرداد، ۱۲ از قبل راستا، نای در(. 9)بود گردیده فعّال …و

 ها،خانهاسلحه محلّ دقیق ذکر با را سعدآباد وکاخ افسری آباد،دانشکدهءباغشاه،عشرت

 (۱.)بودند کرده تهیـّه …و سوخت ها،انبارموتورخانه
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 خرابکاری و حانهمسلّ مبارزهء تدارک در ـ مرداد ۱۲ از بعد بالفاصلهـ  توده حزب نظامی سازمان

 انهزار ساخت و تهیـّه و تهران «مرغی قلعه» فرودگاه در خرابکاری که بود ارتش هایشبکه در

 (1.)بود آنجمله از جنگی نارنجک

 

 مرغی قلعه فرودگاه در توده حزب افسران سازمان خرابکاری:اطّالعات روزنامهء کلیشهء
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 تحـّرک عدم و مسئولیـّتیبی سپس و( 5999 مرداد ۱5) عبـّاسی ابوالحسن سروان دستگیری

 داد نشان ،(۱)«توده حزب افسران سازمان رمز دفترچهء»کشف: درنتیجه و توده حزب مسئوالن

 رلشکرس خواب اطاق سلطنتی، کاخ شاهنشاهی، گارد درون تا حتّی انگیزشگفت سازمان این که

 اطّالعات و ستجسّ ارتش،دفتر ستانیداد دفتر ،(بختیار تیمور) تهران نظامی فرماندار دفتر زاهدی،

 و داشت گسترده نفوذی …و کشور کلّ شهربانی مراقبت و اطّالعات ارتش،بخش دو رکن

 :امیرخسروی بقول بطوریکه آوَرَد پدید ایران سیاسی نظام در مهمّی تغییرات توانستمی

 (1)«انداخت حیرت به نیز را هاایتوده حتّی شد، کشف توده حزب افسران سازمان وقتی»-

 وحشت و شگفتی دچار نیز را «ملّی جبههء دیرباور بسیار رهبران» حتّی نظامی، سازمان این کشف

 ازمانس برجستهء اعضاء از) الهیفضل اهللحبیب سرهنگ و مبشـّری سرهنگ که زیرا( ۲)بود کرده

 ایهپرونده به رسیدگی مسئول آزموده، سرتیپ معاون و نظامی دادگاه دادیار مقام در( افسران

 عضو( مبهوت) پوالددژ محمّد سروان و الهیفضل سرهنگ(. 3)بودند ایتوده دستگیرشدگان

 اطّالعات و تجسّس ادارهء در مبصـّر سرهنگ نزدیک همکار و توده حزب افسران سازمان دیگر

 هایخانه از بازرسی جریان در که بودند مأمورینی جزو( 5۲)ایتوده افسران شکار برای ارتش

 و اسرار توانستمی که را مدارکی و اسناد توانستند هرچه»ایتوده افسران سازمانی و حزبی

 همهء اًتقریب» ترتیب بدین و «بردند بین از کند، برمال را افسران سازمان اعضای مشخصـّات

 خنثی کردند،می تهدید را[ توده حزب نظامی] سازمان موجودیـّت که احتمالی خطرات و ضررها

 (55«).شدند

 و توده حزب افسران سازمان عضو) همایونی مهدی سرگرد قول به که بود امکاناتی چنین با

 ربانیشه مراقبت و اطّالعات ادارهء رئیس) ورقا ماشااهلل و( مصدّق دکتر زندان نگهبانان فرماندهء

 ۱ لشکر بازداشتگاه در مصدّق که دورانی در(: توده حزب افسران سازمان عضو و کشور کلّ

 و مدارک و اخبار اطّالعات، منظّم، صورت به توده حزب افسران سازمان برد،می بسر زرهی

 پیشنهاد مصدّق به روزبه خسرو ابتکار به حتّی و رساندمی وی بود،به نیازمصدّق مورد که اسنادی

 را وی که کند تعهـّد و برهاند زندان از را مصدّق است قادر توده، حزب افسران سازمان که شد
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 یشنهادپ این سپاس، اظهار با مصدّق برساند،امـّا کند، انتخاب مصدّق که کشوری هر به سالمت به

 (5۱)نپذیرفت را

 

 دکتر زندان نگهبانان فرماندهء و توده حزب افسران سازمان عضو همایونی، مهدی سرگرد

 .نظامی دادگاه در مصدّق

 

    درفنجان را دکترمصدّق ،داروی توده حزب افسران سازمان عضو همایونی، مهدی سرگرد

 ریزد می
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 کشف تهران در توده حزب شبکهء یک و بیست مصدّق، دولت سقوط از پس هفته چند

 توده حزب مهمـّات انبار و اصلی هایچاپخانه ،5999 دی و آبان مهر، هایماه در(. 59)گردید

 زاآتش بمب 3۲۲ و جکنارن هزار 5۱ و شده کشف تهران داودیـّهء و روزولت هایخیابان در

 دلگشا خیابان در توده حزب مهمـّات و هاسالح از دیگری انبار نیز این از پیش. آمد بدست

 (5۱)بود گردیده کشف

 

 توده حزب افسران سازمان مهمّات انبار کشف
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 و یمرکز کمیتهء اعضاء و نظامی سازمان برجستهء رهبران دستگیری و مهمـّات این کشف با

 ظیمع اردوی» آنچنانکه نهاد زوال به رو توده حزب تشکیالتی حیات توده، حزب یهءاجرائ هیأت

 ایالتی سازمان در تنها مصدّق زمان در که(51)«هاایتوده دیدهءرزم و عظیم سپاه» و «توده حزب

 حدود. یافت کاهش نفر صد از کمتر به 5999 سال پایان در داشت، عضو هزار ۱۲ بر بالغ تهران،

 افسران سازمان مهـّم کادرهای و اعضاء از تن 91 و حزب برجستهء اعضای و کادرها زا نفر ۱۲

 توده حزب که هرچند سهمگینی ضربات چنین(5۱)گریختند شوروی روسیهء به نیز توده حزب

 ایدئولوژیک ـ سیاسی تأثیرات امـّا کرد، حذف ایران سیاسی عرصهء از را آن نظامی سازمان و

 .ماند باقی ایران روشنفکران فرهنگی ـ سیاسی حافظهء بر لسا هایسال حزب، این

 مجذوب را دانشجو و کارمند هزاران که(51)بود شهری متوسّط طبقهء توده، حزب اصلی پایگاه

 گزارش 599۲ سال اواسط در «مصـّور تهران» پرفروش و هفتگی مجلّهء بطوریکه بود کرده خود

(. 5۲)اندحزب هوادار دیگر %1۲ و توده حزب خفیم عضو ها،دانشگاه دانشجویان %۱1 که داد

 حزب در ایران روشنفکران %9۲ که کنندمی اقرار زمان این در ایران مقیم غربی هایدیپلمات

 آن ارهواد ـ آمریکا و انگلستان هوادار کسان معدود استثنای به ـ بقیـّه و دارند فعالیـّت توده

 سیاسی، هایانجمن و هاجمعیـّت احزاب، فّافهءل در توده حزب زمان این در(. 53)اندحزب

 رد بسیار، هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران جذب با مختلف، اجتماعی و هنری فرهنگی،

 ارتش» این با( ۱۲)ساختمی منتشر نشریـّه و مجلّه و روزنامه 5۲۲ ها،حدودشهرستان و تهران

 هءبار در خصوصاً ـ آن تأثیرات که اختس عمومی افکار ایران جامعهء در توده حزب ،«فرهنگی

 .دارد ادامه نیز هنوز ـ 9۱ مرداد ۱۲ رویداد

 سیاسی تشکس بدانیم،( باشد باید آنچه) حقیقت با( هست آنچه) واقعیـّت تقابل را تراژدی اگر

 یشخص هایضعف) واقعیـّت تقابل: یعنی آورد بشمار تراژدی نوعی توانمی را مصدّق دکتر

 (ایران جامعهء اجتماعی ـ سیاسی ساختارهای ضعف و تاریخی هایحدودیـّتم مصدّق، دکتر

 رعناص از «مظلومیـّت» که بپذیریم اگر و ،(مصدّق طلبیاستقالل و خواهیآرمان) حقیقت با

 مانریخیتا گرائیشیعه و پیشواسازی با را «مظلومیـّت» این اگر و رودمی بشمار تراژدی اساسی



151 

 

 روشنفکران و سیاسی رهبران زبان و ذهن در «مرداد ۱۲ کربالی» تداوم راز هب آنگاه آمیزیم، بهم

 .شویممی ترآگاه ما

 نای آزاد تریبونِ از وی هنرمندانهء استفادهء سپس و دکترمصدّق شتابزدهء و ناروا محاکمهء

 ،«مظلومیـّت» برای مصدّق دوگانهء خصلت و سیـّال مواضع از دیگری جلوهء نظامی، محکمهء

 لکام انفعال و آگاهی اراده، با که مصدّق.گذاشت نمایش به را «شدن قهرمان» و «بودن ربانیق»

 سرلشکر با برخورد در سپس و کرده هموار را خویش دولت آسان سقوط مرداد،راه ۱۲ در

 و مساعد درفضائی اینک، بود، گفته تبریک او به را وی پیروزی روبوسی، ضمن زاهدی،

 بپوشاند را خویش هایناکامی و هاشکست تا کردمی احساس هرمانیق بسان را متفاوت،خود

 …و

 شوروی به وابسته «ایرانستانِ» ایجادِ امید مرداد، ۱۲ رویداد با که ـ توده حزب دیرپای تبلیغات

 شاعر نیز و توده حزب نظامی سازمان افسران از تن ۱۱ تیرباران سپس و ـ دیدمی رفته باد بر را

 روشنفکران سیاسی روانِ بر آن عمیق تأثیرات و( ۱5)کیوان مرتضی بمحجو نویسندهء و

 ما جامعهء تاریخی حافظهء در ـ «کربال» یک بعنوان ـ را مرداد ۱۲ همه،رویداد و همه ،…ایران

 بر زوهایآر و امیدها و گرفته آتش هایعشق حدیث!« ببوس مرا»انگیزرشک ترانهء کردو تثبیت

 لنراقی،گ حسن  صدای با «ببوس مرا» ترانهء شدکهمی گفته.گردید ایران روشنفکران رفتهء باد

 این درحالیکه است شده خوانده و سروده توده حزب نظامی سازمان افسران برخی سوگ در

 اشعار مجموعهء در 59۱3 سال در توده، حزب افسران اعدام و دستگیری از پیش سال ۱ ترانه

 ترانه این.بود شده منتشر امیرکبیر انتشارات سیلهءبو و چاپ( هاله) رقابی حیدر «اشک آسمان»

 رانهءت( پروانه خانم) زمان آن معروف خوانندهء و( برجسته آهنگساز) وفادار مجید توسّط سپس

 بود ملّی جبههء به متمایل( هاله) رقابی حیدر(. 5991) گردید «اتهام» بنام اجتماعی فیلم یک متن

 (.۱۱. )گردید آلمان کشور عازم سال همان در و داشت سال ۱۲ فقط 599۱ سال در که
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 «قویمت» به «تاریخ» دیگر، بار و شد آغاز ایران در سیاسی اندیشهء و فکر زمستان زمان، این از

 فروغ بقول شدآنچنانکه تبدیل مذهبی هایعزاداری و هاآئین به سیاسی، اندیشهء و گردید بدل

 :فرخزاد

 الکل هایمرداب»

 را روشنفکران تحـّرِکبی انبوهِ

 کشیدند خویش ژرفنای به

 گوئیهاآینه دیدگانِ در

 تصاویر و هارنگ و حرکات

 گشتمی منعکس وارونه

 نیاندیشید عشق به کسی دیگر

 چیز هیچ به دیگر هیچکس، و

 .«نیاندیشید

 و هاکینه محصول توان می -جمله از -را ایران اسالمی انقالب: ایمگفته که روست این از هم

 …آورد بشمار 9۱ مرداد ۱۲ از بعد ایران سیاسی رهبران و روشنفکران هایعصبیـّت و هاتکدور

----------------------------- 

 :ها پانویس

 ؛۱31-۱35 و ۱۲۱-۱۲9صص ،599۱ خردادماه ،9 شمارهء زندگی، و علم: به کنید نگاه ـ 5

 599۱ ردادم ۱1-۱9 و 51-1 و 599۱ فروردین ۱۲ هایشماره شاهد، روزنامهء

 ۲1۱۱و 1۱9صص امیرخسروی، ـ
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 ایران تودهء حزب افسران سازمان» مختار، سعید، بانی ؛5۲۱-۲۱صص اکتشافی،: به کنید نگاه ـ9

 در خرابکاری ماجرای» نصراهلل، نصیری، ؛55۱-55۱ص خسروپناه، ،«سازینارنجک تشکیالت و

 کمونیسم سیر ؛5۲1-5۲9صص خسروپناه، ،(599۱ شهریورماه 95) «مرغی قلعه هوائی پادگان

 ۱9۱-۱91 و ۱99 ،5۲۱-5۲9صص ایران، در

 ۱3ص عموئی، به کنید نگاه ـ۱

 31-1۱صص اکتشافی،: به کنید نگاه ـ 1

-9۱9صص مبصـّر، ؛35-۲۱ و ۱۲-۱1صص عموئی، ؛5۱3-5۱9صص عبـّاسی،: به کنید نگاهـ ۱

991 

       1۲3ص امیرخسروی، ـ1

 ۱۲1صمصدّق، دوران در ذبیح،ایران سپهر-۲

 و آزموده سرتیپ معاون مصدّق، دکتر محاکمهء و دادرسی جریان در مبشـّری سرهنگ ـ 3

 مهرماه ۱ اطّالعات، روزنامهء. است بوده مصدّق دکتر بازپرسان جمله از الهیفضل سرهنگ

 ۱۲۲ص خسروپناه،: از نقل به 5۱ص ،5999 مهرماه 5۲ ،9 شمارهء خواندنیها، ؛599۱

 95۲-95۲صص صـّر،مب به کنید نگاه ـ 5۲

   93ص خسروپناه، در آذرنور، فریدون سرگرد روایت با کنید مقایسه. ۱۲-۱1صص عموئی، -55

-53۲صص خسروپناه، ؛5۲۱5-5۲۱۲صص سیاسی، خاطرات انور، ای،خامه ؛۱1ص ورقا، ـ5۱

۱۲5 

 599۱ شهریورماه ۱۲ ،1۱۱ شمارهء مصـّور، تهران ـ 59

 5999 همنب ۲ ،131 شمارهء مصـّور، تهران ـ5۱

 ۲1۱و 1۱9صص امیرخسروی،  -51
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 ۲1۱و ۲1۲صص امیرخسروی، – 5۱

 ۱33-۱3۲صص آبراهامیان، توده، حزب طبقاتی پایگاه نمودار به کنید نگاه ـ51

 9۲۱ص آبراهامیان، ـ 5۲

 9۲1-9۲۱صص آبراهامیان، ـ 53

 ۱۲۱-۱1۱صص ،۱ج ایران، تودهء حزب: در «ایتوده مطبوعات» بهمن، حدّادی، ـ۱۲

 59۲۱ نادر، نشر تهران، مسکوب، شاهرخ بکوشش کیوان، مرتضی: به کنید نگاه ـ ۱5 

 ؛59۱3 آذرماه 55 ،5۱5۲ شمارهء مصـّور، تهران مجلّهء وفادار، مجید با گفتگو: به کنید نگاه ـ۱۱

 ؛5۲1-5۲۱صص ،(معاصر موسیقی سال 1۲ هنری خاطرات) شمع قصّهء اسماعیل، صفا، نـّواب

 39-3۲صص ناصر، انقطاع، ؛11ص هنرمندان، از اتیخاطر پرویز، خطیبی،
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 مشروطیـّت جنبش دربارهء تأمّالتی
 

 !  مآبا سفـارت

 ادرنشینچ یا نشینایل چند از عبارت فرنگستان: ثانیاً است؟ چقدر فرنگستان ملک وسعت …

 ناپارتب ت؟اس فرنگ ایالت از یکی هم فرانسه( آیا) کیانند؟ ایشان سرکردگان و خوانین است؟

 ردمم) گویندمی اینکه … است؟ چکاره و کیست داندمی فرانسه پادشاه را خود که کافری نام

 از جزئی لندن آیا نه؟ یا است راست ندارند قشالق و ییالق و ساکنند ایجزیـره در( انگلیس

 شاهراه هب گمراه فرنگیان هدایت برای طُرْق احسن لندن؟ از جزئی انگلستان یا است انگلستان

 (5)«… است؟ کدام خنزیر لحم و میـّت اکل از ایشان بازداشتن و اسالم

 از اجارق سالطین خبریبی استانبول، در سفیرش به اینامه در قاجار شاه فتحعلی سخنِ این،

 در :دیگر عبارت به. دهدمی نشان را نوزدهم قرن اواسط در( غرب) «فرنگستان» عظیمِ تحوالت

 رالمیع اختراعات و اکتشافات و تمدِن و پیشرفت از ایتازه مراحل اروپا که میالدی نوزدهم قرن

 ودب ماندهعقب و محدود آنچنان جهان از قاجار ایقبیله سالطین شناخت گذاشت،می سر پشت

 گامبهن قاجار شاهفتحعلی بطوریکه دارند قرار زمین عمق در آمریکا و اروپا کردندمی فکر که

( آمریکا) دنیاینگه به تا کَند را زمین باید ذرع چند: »پرسدمی او از گلیسان قنسول شرفیابی

 .«رسید؟
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 قدم مبیست قرن آستانــهء به ایران جامعهء مذهبی، ـ فرهنگی روان و ایلی گذشتــهء چنین با

 یـّتمشروط انقالب آستانـهء تاـ  دیگر دورهء دو یکی و سامانیان دوران از غیرـ  واقع در. گذاشت

 هایگذشته در ـ عمیقاً ـ ایران جامعهء ای،قبیله و ایلی هایحکومت استیالی بخاطر( 53۲۱)

 گرنظاره دور، هایافق در حیرت، و پرحسرت هایچشم با و بْردمی بسر وسطاییقرون و ایلی

 .بود غرب عظیم تحوالت

 و تاریخ در «ملّی ویـّته» و دوستی وطن ،«ملّی آگاهی» مفهوم از فراوانی هاینشانه که چند هر

 معنای به(9)ملّتـ  دولت مفهوم هیچگاه ایران در که دانست باید امِا ،(۱)دارد وجود ایران ادبیات

 ما، جامعــهء در «ملّی» و «دولتی» مفاهیم که روست این از هم و نگرفت شکل آن، اروپایی

 .دارند است رایج اروپا در که آنچه با متفاوت معنایی

 هزار رَوَند یک در اجتماعی طبقات گیریشکل عدم و هاحکومت ایقبیله ـ ایلی ارساخت بخاطر

 هدافا پیشبرد برای صنفی و قشر هر( اروپا برخالف) ایران در اسالم، از بعد سالهء صد چهار و

 هبطوریک کردمی وابسته( دولت و حکومت) سلطان به را خود خویش، اقتصادی یا سیاسی

 این در و بود مردم حیثیـّت و مال و جان مالک ـ «اهلل ظل» و «عالم ــهءقبل» بعنوان ـ سلطان

 چه و نداشتند امنیـّتی نیز بازرگانان و تجـّار خصوصاً و اعیان و اشراف و درباریان حتّی میان

 شان،دارائی و اموال یا و رفتمی باد بر شانجان فرمانی، صدور با یا انگشتی اشارهء با بسا

 .شدمی مصادره

 گاسپار. »داشت ادامه مشروطیـّت جنبش تا ایران تاریخ هایدوره سراسر در وضع این

 :نویسدمی ـ بوده ایران در شاه فتحعلی عصر در که ـ( ۱)«دروویل

 اب شاه و شدندمی محسوب شاه رعایای ـ جملگی ـ ایران مردم. بود قانون بمنزلــهء شاه ارادهء»

 یاریبس نام ضمیمهء( غالم و بنده) «قُلی» عنوان. کردمی فتارر خواست،می که وضعی هر به آنها

 را آن وزراء کرد،می صادر قانون بعنوان فرمانی شاه، هنگامیکه و بود درباریان و اشراف از

 رخببی گذاری،قانون این از مردم روحِ حالیکه در کردندمی ابالغ والیات حْکّام به مستقیماً

 (1.«)بود
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 مشروطیـّت، جنبش روشنفکران و رهبران شعارهای اولین چرا که شودیم روشن: بنابراین

 .بود شاه اختیارات کردن مشروط و محدود و قانون حکومت

 ـ لیای اساساً و داریسرمایهپیش بافت یک مشروطیـّت آستانــهء در ایران اقتصادی بافت

 و ایالت و روستائیان گامهن آن در ایران نفری میلیون 3ـ ۲ِ  جمعیـّت از %۲۲. بود روستائی

 کارگران را دیگر %51. دادمی تشکیل را %9 تنها تجاری، و صنعتی داریسرمایه و بودند عشایر

 طُالّب و شهــری کارمندان هایگروه بازاریان، پا،خرده ورانپیشه صنعتی، و یـدی تولیدات

 .دادندمی تشکیل

 ،بافیپارچه بلورسازی، هایکارخانه یستأس برای هائیکوشش میالدی نوزدهم قرن اواخر در

 صورت ترش و اصفهان و تبریز و تهران در کهریزک قند و سازیصابون سازی،کبریت ریسی،نخ

 یران،ا به خارجی تولیدات هجوم نتیجـهء در و انگلیس و روس هایدولت نفوذ بخاطر امِا گرفت

 تعطیل ای ورشکست بزودی و نیافتند را خارجی کاالهای برابر در مقاومت تاب نوپـا صنایع این

 اکوتنب جنبش در مثالً اولیـّه، هایمقاومت از پس ـ عْمده بازرگانان و تُجـّار از بسیاری. شدند

 کاالهای «دالّل» به روز، آن سیاسی قدرت دو به شدن نزدیک با سرانجام( 5۲3۱ ژانویهء ۱)

 .شدند تبدیل انگلیسی و روسی

 رهایشه در سازیکبریت و بافیپارچه سازی،صابون ریسی،نخ ازی،بلورس هایکارخانه ایجاد

 ورانیشهپ صنعتی، و یدی کارگرانکمِی رشدٍ و پیدایش باعث اصفهان، و رشت و تبریز تهران،

 طهمشرو جنبش جریان در شهرها این که نیست شگفت بنابراین. گردید بازاریان و پاخرده

 الح این با بودند، خارجی استعمار و داخلی استبداد علیه نمبارزا و مجاهدان اصلی هایپایگاه

 نبازاریا و پاخرده ورانپیشه صنعتی، و یدی کارگران موجود، هایمحدودیت و هاضعف بخاطر

 ـ ذال و بودند سیاسی الزم هایآگاهی و گستردگی فاقد شهری، متوسط طبقهء کلی بطور و

 خواهیمشروطه لباس دیگر اینک که) مشروطیت ناندشم هایوعظ و هاوعده طعمــهءـ  بتدریج

 .شدند( بودند پوشیده



152 

 

 بارِاسارت هایمعاهده تحمیل و نوزدهم قرن اوایل در روسیه با جنگ دو در ایران شکست

 شمال شهرهای از بعضی نیز و قفقاز شهر 51 آنها، نتیجــهء در که «چایترکمن» و «گلستان»

 لّیم نهفتــهء حس که بود باروتی واقع در شدند، روسیه خاک ضمیمـهء و جدا ایران از شرقی،

 «چرا؟» با را ایران روشنفکران خصوصاً و ایران جامعــهء بار اولین برای و کرد منفجر را ایرانیان

 خالفبر که شدند متوجه دوست وطن ایرانیان بار، اولین برای. ساخت روبرو «کرد؟ باید چه» و

 هایتفنگ و توپ جنگ به تواننمی روضه و روزه و دعا و استخاره و آیه با عظام، آیات اعتقاد

 را، بار اسارت شکست دو این اصلی عامل ایران، روشنفکران خصوصاً و جامعــه. رفت «کفّار»

 سلطــهء در هم و دانستندمی قاجارها سیاسی تدبیریبی و ایلی مطلقــهء حکومت در هم

 و ایران هایجنگ بیارِآتش و حکومت «غارِ یارِ» واقع در که دیدندمی مذهبی علمای بالمنازع

 .کردندمی مخالفت سیاسی ـ اجتماعی نوسازی و نوآوری هرگونه با و بودند روسیه

 وپاییار کشورهای بعضی و روسیه به ایرانیان مسافرت و بازرگانی ستدهای و داد میان، این در

 هنیـّتذ کلی بطور فرانسه، و انگلیس اعیاجتم ـ سیاسی و فکری تحوالت از آگاهی خصوصاً و

 و انسلط مطلقــهء حکومت کردن مشروط یا کردن محدود: ترتیب بدین. داد تغییر را ایرانیان

 به عدلیـّه، ایجاد و قانون وضع جامعه، آموزشی و قضائی نهادهای از مْالّها دست کردن کوتاه

 .گردید بدل ـ روشنفکران خصوصاً ـ ایران مردم اساسی و عینی خواست

 و ترکمانچای و گلستان ننگین هایمعاهده و روسیه از ایران شکست از پس: دیگر عبارت به

 مدنت و پیشرفت و آگاهی نسیم غرب، دنیای با آشنایی و مدرن هایسالح به تجهیز ضرورت

 یاریخت شرایط مجموعــهء اثر بر قاجارها استبدادیـ  ایلی سیستم و شد احساس ایران در جدید

 .برداشت تَـرَک المللی،بین و اجتماعی ـ

 و ینیع مظهر و ایران در استبدادی و ایلی حکومت ،تداوم اساساً مشروطیـّت، نهضت بنابراین،

 قرار هجوم مورد را( مذهبی علمای بالمنازع سلطــهء و سلطان مطلقـهء قدرت یعنی) آن ذهنی

 .بود داده
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 ذهن حوزهء در هم پوسیدگی، و انحطاط مرز در بود انفجاری واقع در مشروطیـّت انقالب

 پس را ایران جامعــهء انقالب، این(. ادبیات و شعر) زبان حوزهء در هم و( بینیجهان و اندیشه)

 بخاطر اینحال با. آورد بخود ناگهان استبداد، و تحجـّر از ناشی سکون و سکوت هاقرن از

 فقدان یی،روستا اقتصاد از شهری اقتصاد ننشد تفکیک و «فئودالی» ـ ایلی مناسبات سلطــهء

 ننوی نیروهای ضعف و دالّل تجاری بورژوازی و ها«فئودال» منافع ادغام و صنعتی داریسرمایه

 شرافا بین سیاسی مصالحــهء یک در ،(کارگران و ورانپیشه شهری، متوسط طبقهء) اجتماعی

 و خواهانمشروطه بین مصالحه) حاکم روحانیت و دالّل تجاری بورژوازی درباری،

 ابد،ی توفیق خود اساسی هایهدف از بسیاری به نتوانست مشروطیت انقالب( خواهانمشروعه

 ستبدِم شاهزادگان از و «فئودال» مشروطه، هایدولت رؤسای نخستین که نیست عجیب بنابراین

 !بودند قاجار

 ایران، معاصر تاریخ ءطلبانــهاصالح جنبش ترینبزرگ بعنوان( 53۲۱) مشروطیـّت جنبش

 مبنی) رعیش احکام با جنبش این سیاسی فلسفــهء. بود استوار مردم حاکمیـّت و قانون براساس

 یاساس قانون. داشت ذاتی تعارض( الهی قوانین حاکمیت و فقها مشروط یا مطلق والیت بر

 انی،ج امنـّیت ون،قان برابر در جامعه افراد همــهء تساوی بر تأکید با آن، متمِم و مشروطیـّت

 تشکیل و هاروزنامه انتشار آزادی خودسرانه، هایبازداشت از مصونیـّت و عقیدتی و مالی

 حاکمیـّت ،(دولتی چه و دینی چه) مطلقه حکومت نفی ضمن و کردمی تضمین را هاانجمن

 را سلطنت و دولت، قدرت منشاء را مردم ارادهء و بود داده قرار خویش اصلی هدف را ملّی

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

  مشروطیـّت جنبش روشنفکران

 «سْنّت» با( تجدِد) «بدعت» مقابلــهء اجتماعی تبلور حقیقت در ایران، مشروطیـّت جنبش

 ملّی یـّتوهو «ملّت» به ار «رعیـّت» تا کوشیدند بار اولین برای مشروطه متفکران. بود( شریعت)

 یک به «ایلی جامعــهء» یک از ما که است دوران این از. نمایند اسالمی هویـّت جایگزین را

 .شدیم متحـّول «ملّی جامعــهء»
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 ینقش شان،اندک تعداد و تاریخی هایمحدودیت و هاضعف وجود با مشروطه عصر روشنفکران

 و هاروزنامه به نگاهی. داشتند جنبش اساسی هایشعار پیشبرد و آگاهی ارتقاء در کارساز

 جنبشعمومی فضای که دهدمی نشان مشروطیـّت دوران هایاعالمیه و شعارها و نشریات

 قیهف رهبری به) «خواهانمشروعه» انزوای. بود( سکوالر) غیرمذهبی فضای ـ غالباً ـ مشروطیـّت

 ردیگ و تهران هایچاپخانه که بود انآنچن( نوری اهللفضل شیخ مانند ایبرجسته و معروف

 انقالب برخالف که است جالب. کردندمی خودداری شانهایاعالمیه چاپ از بزرگ شهرهای

. دنبودن «اسالمی حکومت» استقرار خواستار مذهبی، بزرگ رهبران و روحانیون از هیچیک ،11

 مردم، بسیج در خراسانی دآخون و نائینی طباطبائی، بهبهانی، مانند معروفی روحانیون تالش

 رکد آنان( محقّقان از برخی نظر برخالف) که دانست باید امـّا بود کارساز و مهـّم بسیار هرچند

 سیاسی فلسفــهء که چرا نداشتند مشروطیـّتغیراسالمی و عرفی هایهدف از روشنی

 از اطالعی وماً،عم مشروطه، علمای حالیکه در بود غرب سیاسی فلسفـهء از متأثّر مشروطیـّت،

 یراسالمی،غ قوانین طرح و مجلس گیریقدرت از بعد لذا نداشتند، اروپا یا غرب سیاسی فلسفـهء

: فتگمی که باره این در طباطبائی اهللآیت سخن. شدند جدا و دلسرد جنبش از بتدریج آنان

 (۱.)پرمعناست بسیار «شد شراب ریختیم، سرکه»

 و عمواغلی حیدر جز به) مشروطیـّت عصر مبارزان و نروشنفکرا که اینست مهم نکتــهء

 صورتب را ایران جامعــهء تحول متفکران، این اکثر. انقالبی نه بودند طلباصالح عموماً( یارانش

 و آموزش گسترش و قانون استقرار شاه، قدرت کردن مشروط طریق از خصوصاً و گام بهگام

 یاسیس قدرت کسب و حکومت کردن سرنگون پی رد اساساً آنان داشتند، نظر مد نوین پرورش

 ترهءگس و پایگاه لحاظ به هم و هاخواست و شعارها لحاظ به هم مشروطیـّت، بدینجهت. نبودند

 «تنهض» اطالق رو این از نبود( کلمه شدهء شناخته و شده تعریف بمعنای) «انـقالب» اجتماعی،

 .باشد تردرست شاید مشروطیـّت به «جنبش» یا
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 فکرانمت عقاید در( باستان ایران تمدِن و فرهنگ و تاریخ به بازگشت یعنی) «رنسانس» نوعی

 یادآورِ که داشت وجود( آخوندزاده فتحعلی میرزا کرمانی، آقاخان میرزا مانند) مشروطه

 عصر رانمتفک مانند نیز مشروطیت دورهء متفکران. بود اروپا رنسانس دورهء متفکران هایاندیشه

 و آگاهی تاریخی، فالکت و درماندگی از جامعه رهایی رازِ که بودند معتقد پا،ارو رنسانس

 .است خرافات سلطــهء از رهایی و نوین پرورش و آموزش گسترش

 :بودند مشخصّه سه دارای ـ اساساً ـ مشروطیت» دورهء اصلی متفکران و شاعران بنابراین

 (.ناسیونالیسم؟) باستان ایران مدِنت و تاریخ به توجـّه و ملّی میراث به ارجگذاری ـ 5

 .پرستی خرافه و دین علیه پروابی مبارزهء ـ ۱

 .اروپاعلمی هایپیشرفت و تمدّن جذب و جلب به اعتقاد ـ 9

 

 قزوینی عارف
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 فعار» و«عشقی» ،«کرمانی آقاخان میرزا» ،«آخوندزاده فتحعلی میرزا» آثار در را مشخصّه سه این

 انقالب بزرگ سرایترانه و ایران ملّی شاعر ـ «قزوینی عارف: »مثالً .یافت توانمی «قزوینی

 شعرهای( واعظ و زاهد شیخ،) آن نمایندگان و پاسداران و «دین» با مبارزه در ـ مشروطیـّت

 خیلی بود، شده «خوانروضه» سالی سه پدرش، تشویق و اصرار به ابتداء که او. سرود بسیاری

 عنیی بْردند ننگینی بارِ زیر مرا: »گویدمی خودش. بْردپی «ریائی دانزاه» و «دین» ماهیت به زود

 پیش را «عمِامه» هم من کرد، رسوا و شرمنده مرا عمِامه که همانطور امِا گذاشتند، سرم بر عمِامه

 دش منبرها سرِ اندر من، کفر صُحبتٍ … کردم قلمداد قلب، سیاهِ پول یک بصورت علم، اهل

 اشزمانه های«مْالّ» و مذهبی بندهای و قید علیه «عارف» که بود دانشی و یآگاه چنین با(1)«…

 :سرود چنین و شورید

               نشود مْدارا به! حریفان شیخ، با کار

 نشود رسوا یکسره تا یکسره، نشود                   

               بایدمی بشود، باید که کار آن شده

 نشود هااین از بدتر دگر که کاری دکر                   

               ـ چنان دفعه این شد باز ریا، و تزویر درِ

 نشود وا شدن، بسته از پس که باید، بُست                   

               ـ چرا هاست،این از مردم، ما آسایش سلب

 (۲)نشود؟ هااین از وآرامش، آسایش سلب                  

 توردس( پدرش وصیـّت برخالف) حتّی که بود بیزار شریعتمداران و شریعت از چنان ،«فعار»

 و بگیرند شراب ـ شود خوانیروضه صرفِ آنها درآمدٍ بود قرار که انگوری هایباغ از تا داد

 عارف(.»3)…شدمی قزوین عازم «خانگی شراب» خوردن قصد به تهران از ـ ساله هر ـ خود

 :گفتمی پرشور پرستایران یک بعنوان هم و غیرمذهبی شاعری انبعنو هم ،«قزوینی
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 معاوضه ایران، خاک وجب یک به را «بهشت» تمامتٍ حتّی که عالقمندم ایران به آنچنان»

 (5۲)«…کنمنمی

* * * 

 چرا دنبو «دمکراتیک ـ بورژوا انقالب» یک مشروطیـّت جنبش محقّقان، از برخی نظر برخالف

 در یانقالب چنین جامعه، فرهنگی هایمحدودیـّت و اجتماعی ـ اقتصادی تارساخ به توجه با که

 کریف دستگاه چنان با و اجتماعی و تاریخی هایضعف چنان با. بود غیرممکن ـ اساساً ـ ایران

 روطیتمش انقالب اسالمی، عقاید با روشنفکران عرفی هایاندیشه التقاط خصوصاً و فرهنگی و

 و آزادی مدنی، جامعــهء تحقّق و برسد خویش هایآرمان و شعارها از بسیاری به توانستنمی

 ذهنی ضایف مشروطیـّت، جنبش که کرد تأکید باید اینحال با. بود غیرممکن ایران در دموکراسی

 اختس دیگری انسان ایرانی، از که گفت بتوان شاید و کرد دگرگون را ایرانی جامعـهء روانی و

 از یایران انسان مشروطیـّت، جنبش با: دیگر عبارت به. اعصار و قرون خاکستر از برخاسته

 .گشود معاصر جهان بر چشم و آمد بدر خود وسطائی قرون پیلــهء

---------------------------------------------------- 

 .591۲ مهرماه خاورمیانه، چاپ ،51 شمارهء امروز، باختر روزنامهء ـ[5]

 طروس،میرف: به کنید نگاه ایران در «وطن» مفهوم و «ملّی آگاهی» بارهء در اهکوت بحثی برایـ [ ۱]

 .519-5۱3صص دوم، چاپ ادبیـّات، در تاریخ علی،

[9 ]– Etat-Nation 

[۱]- Drouville, Gaspard 

 ۱۲1ص دروویل، سفرنامهء ـ[1]
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 بشجن در خواهمشروطه روحانیـّون کارساز نقش کردن کمرنگ از سخن اینجا در ـ[۱]

 نقش و مشروطه جنبشغیراسالمی غالباً فضای به که اینست منظور بلکه نیست مشروطیـّت

 .کنیم تأکید جنبش شعارهای سطح و آگاهی ارتقاء در( سکوالر) عرفی روشنفکران

 19ص ایران، ملّی شاعر قزوینی، عارف ـ[1]

 ۱۱1-۱۱۱صص قزوینی، عارف دیوان کلیـّات ـ[۲]

 1۱ص ،… قزوینی، عارف ـ[3]

 3۲ص همان، ـ[5۲]
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 !«ها انگلیسی دستِ» و رضاشاه حكومت
 

؛  تاریس پروانۀ ترجمۀ؛  صباحی هوشنگ دکتر نوشتۀ؛  رضاشاه پادشاهی و انگلیس سیاست* 

 5913 تهران،؛  صفحه 9۱۱؛  گفتار نشر

 هرگز که بود آن از تر پرست میهن رضاخان،(: »ایران در انگلیس وقت مختار وزیر) لورن* 

 . «شود سرسپرده دستی آلت

 نقشی نه ابریتانی: »است معتقد انگلیس امورخارجۀ وزارت اسناد بررسی از پس کاتوزیان دکتر* 

 .«شاه احمد افتادن فرو در دخالتی نه و داشت خان رضا برآمدن در

 

 منازعهء یا مباحثه ترین مهمّ شاید وی، سالهء۱۲ حکومت سپس و گیری ظهوررضاشاه،قدرت

 ،ایران معاصر تاریخ در که گفت توان می جرأت به. است ایران اخیر سالهء ۲۲ درتاریخ یاسیس

 به توجّه با .باشد کرده خود نصیب را دشنام و دشمنی اینهمه که یافت بتوان  را شخصیّتی کمتر

 و اه دشنه این عظیم حجم نامید،«نوین ایران» بنیانگذار توان می -حق به – را رضاشاه اینکه

 نیز و توده حزب سوی از سیاسی،اساساً تنفّر این. نماید می شگرف و انگیز شگفت ها، شنامد

 زبیح پایگاه شاه، رضا باحکومت که یافت انتشار مذهبی – سیاسی های گروه برخی سوی از

 فروپاشی با و سال ۲۲ گذشت از پس اینک. بودند داده دست از را خود اجتماعی وجایگاه



166 

 

 ضار چهرهء توان می کدورت، و کینه های غبار فرونشستن و ایدئولوژیک – سیاسی دیوارهای

 5. داشت وی دربارۀ ای منصفانه داوری و دید تر روشن«  تاریخ آئینۀ»در را شاه

 ودتایک بودن انگلیسی» به اعتقاد رضاشاه، گیری قدرت و پیدایش در مهم موضوعات از یکی

 اعتقادی چنین انتشار منبع که احزابی و عوامل از جدا. است «ظهوررضاخان و5۱33 اسفند سوّم

 عموم اذهان در«توطئه توهّم»ِ  وجود از ناشی حال، عین در اعتقاد، این که گفت باید بودند،

 یم ساز سرنوشت و دخیل ایران، سیاست در را«ها انگلیسی دست» آن، طی که بود ایرانیان

 ارها،قاج عصرِ ایران سیاسی حیات در انگلیس استعماری دولت قاطع حضور بخاطر. دانستند

 یحتّ و نادرست مطلق،ِ باور یک حد تا آن ارتقای  امّا دارد، حقیقت از رنگی اگرچه اعتقاد این

 اسوداه برای ها شخصیّت ارادهء که است این توهّم، این مخرّبِ تأثیر حداقل. باشد می مخرّب

 جان دائی» درخشان سریال د،نمای می مقدار بی و خوار یا ضعیف را قدرت کسب و سیاسی

 رد است، زبونی و ضعف این نمایندهء ،«برَد می آورده،خود که آنکس: »که نظر این و «ناپلئون

 «سرداری» به «سربازی» از که است هائی شخصیّت از سرشار ایران، تاریخ دانیم می حالیکه

 .اند رسیده

*** 

 ضعیف و خُردتر روز هر انگلیس و روس هاى قدرت آسیاب سنگ دو بین ایران، زمان، ن آ در

 نگلیسا دولت دیگر روز و گرفت می را امتیاز فالن روسیه دولت روز، یک آنچنانکه بود، شده تر

 سالهاى رد) انگلیس و روس قدرت ابَر دو بین ایران تقسیم. بود قرارداد و امتیاز بهمان خواستار

 و روسیه در 5351 انقالب. بود شتهنگذا باقی ایران ملت و ایران بنام چیزى( 5351 و 53۲1

 دَلب  انگلیس دولت مستعمرۀ یا «خلوت حیاط» به را ایران کشور، آن داخلى مشکالت و مسائل

 ارضی تمامیّت حفظ و استقالل اعادۀ برای( 5353)  پاریس صلح کنفرانس در بطوریکه بود کرده

 یمحمّدعل  باحضور) ایران امىاعز هیأت ایران، بر انگلیس دولت سلطهء با مخالفت در و ایران

 مختار وزیر بقول که بود اى بگونه وضع ۱.ندادند راه کنفرانس به را( مشاورالملک و فروغی

 یا شترىبی پول که دولتى هر و بود شده گذاشته حراج به که بود متروکى ملک ایران: »انگلیس
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 امنیِّت فقدان و اسىسی هاى ثباتى بى...  «کند تصاحب آنرا توانست مى داشت بیشترى زور

 عیّتموق و منافع حفظ براى سیاسى رجال و ایالت سران از یک هر تا بود شده باعث اجتماعى،

 قدرت دو از یکى الحمایۀ تحت را خود رایج، تجاوزات و تعرّضات از ماندن مصون و خویش

 یزن( وفىمست و مشیرالدوله مانند) موجّهى و صدیق رجال. دهند قرار( انگلیس یا روس) بزرگ

 استعفاء اه دولت مسئولیّت و سرپرستى از ـ اساساً ـ یا و بودند مماشات و مصالحه به مجبور یا

 تنها) بود ماه سه ـ دو دوران، این در ها کابینه دوام متوسّط حد. کردند مى سکوت و دادند مى

 بدرستی – را رضاشاه ظهور تا دوران این!( شد عوض کابینه بار 9۱ مشروطیّت، اول سال 5۲ در

 9.نامید «ها کابینه سقوط عصر» توان می –

 ناتوانی و ایران آشفتۀ اوضاع از ناشی یکطرف، از رضاشاه، گیری قدرت شرایطی، چنان در

 روشنفکران و سیاسی رهبران اکثر حمایت از ناشی دیگر، سوی از و بود، قاجار دولتمردان

 شتیبانىپ  خصوصاً و مردمى هاى حمایت: دیگر عبارت به. «مقتدر شخصیّتی» از ایران ترقّیخواه

 مودمح قزوینى، عارف کسروى، احمد سید مانند) عصر آن ترقیخواه روشنفکران و رهبران عموم

 ى،فروغ على محمد پورداوود، ابراهیم ایرانشهر، زاده کاظم بهار، تقى محمد دشتى، على افشار،

 ندرىاسک میرزا سلیمان و زاده تقى حسن سید داور، اکبر على میرزا، ایرج سیاسى، اکبر على

 ق،مصدّ محمد دکتر نیز مدتى تا و( ایران تودۀ حزب معنوىِ پدر و سوسیالیست حزب رهبر)

 «ناجیِ   شهسوار» یک انتظار در همه دوران، این در. بود«سپه سردار» گیری قدرتِ ساز زمینه

 ىسیاس و اجتماعى اوضاع از زمان مینه در میرزا، ایرج. کند برقرار را امنیّت و آرامش که بودند

 :بود کرده یاد چنین ایران

   نیست ره نیست، صنعت نیست، زراعت »

 .«نیست سپه سردار جزبه امیدى

 خصوصاً و اقتصادیِ بار فالکت اوضاع و سیاسی آشفتۀ شرایط بر تأکید با نیز بهار محمدتقی

 «هالملّ وجیه رجال»  های طلبی تنّزه از انتقاد و یادآوری ضمن اجتماعی، امنیّت و آرامش  فقدان

 :نویسد می
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 دولتی ماه، دو هر که …(  اوّل جهانی جنگ از بعد)  مملکتِ  مرج و هرج واقعۀ آن از من …»

 قِمطل مخالفان ناسزاگوئیِ و تهمت و فحّاشی و بازی حزب و افتاد، می و آمد می کار روی به

 نیافت قوّت و مرکزی حکومت ضعف اش، تیجهن و بود یافته کاملی رواج هرکس، و چیز هر

 در) و کردم حس اوقات آن از … بود دیگر مفاسد هزاران و کشور اقصای در یاغیان و راهزنان

 … رفت خواهد ویرانی به رو التحقیق علی وضع این با مملکت که، نبودم تنها( خود حس این

 … دآی کار روی به مقتدر کومتح یک باید که نوشتم مکرّر «نوبهار» جریدۀ در و شدم معتقد

 یک یا دیکتاتور … داد رواج باشد فضلیت و قانون به متکی که را عدالت و مُشت حکومت باید

 ضعیّاتو به آشنا و فکر با طبقۀ فکرِ این. نبودم تنها من فکر این در … چه هر یا قوی حکومت

 دهرسی تازه مردِ به من و شد اپید پهلوی رضاخان آنکه تا خواستند می را این همه، بود، روز آن

 ۱ « … کردم پیدا شدید اعتقادی پرطاقت، و شجاع و

 نّتیس نیروهای از برداری بهره و ها موقعیّت از مناسب استفادۀ سیاسی، هوشیاری با خان رضا

 .کند جلب خود سوی به را ایران سیاسی نیروهای و احزاب عموم توانست جامعه، مدرن و

 جنبش در «سرخ وحشت» گسترش از را انگلیس دولت( 5351) روسیّه در ها بلشویک پیروزی

 سانگلی دولت ترس باعث ها جنبش این ساخت، هراسان …و خراسان و، آذربایجان گیالن، های

 رضا و بود گردیده جنوب خیز نفت مناطق در خصوصاً کشور، آن نفوذ مناطقِ  رفتن برباد در

 سیاسی های هدف جهت در موجود های رقابت این از توانست بینی واقع و دوراندیشی با خان

 .کند استفاده خود

 ننشا و کنند می آشکار را خان رضا گیری قدرت چگونگیِ  تاریک زوایای اخیر، های پژوهش

 نقشی تنها نه انگلیس دولت رضاشاه، کارآمدن روی و5۱33 اسفند سوّم کودتای در که دهند می

 از( انگلیس خارجۀ امور وزیر کرزن، لرد مانند) انگلیس مهمّ دولتمردان از بسیاری بلکه نداشت،

 می چه کودتا رهبران که دانستند نمی لذا و بودند شده  حیرت دچار رضاخان کودتای وقوع

 آمدن کار روی در «انگلیس واقعی مداخلۀ عدم» دربارۀ. کنند می دنبال را هدفی چه یا و خواهند

 دکتر 1.است داده ارائه را خارجی محقّقان نظرات از بلندی فهرست فوران، جان رضاشاه،
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 همایون علی دکترمحمّد ۱.است پرداخته مسئله این به خود ارج پُر تحقیق در نیز غنی سیروس

 در نقشی هن بریتانیا: »است معتقد انگلیس امورخارجۀ وزارت اسناد بررسی از پس نیز کاتوزیان

 1«شاه احمد تادناف فرو در دخالتی نه و داشت خان رضا برآمدن

 نایِ آخرین از یکی کنند، می رد  قاطعانه را «شاه رضا بودن انگلیسی» نظریۀ ها، پژوهش این

 ۲.ستا صباحی هوشنگ دکتر نوشتۀ ،«رضاشاه پادشاهی و انگلیس سیاست» کتاب ها، پژوهش

 با که تاس «لندن سیاسی علوم و اقتصاد مدرسۀ»  در نویسنده دکترای رسالۀ واقع، در کتاب این

 وزارتِ  جدید مدارک و اسناد از انبوهی و انگلیسی مأموران رسمی های گزارش  بر تکیه

 .است شده تألیف انگلیس جنگ وزارت و امورخارجه

 مالی امی،نظ قدرت تثبیت و تحکیم چگونگی دادن نشان با سوم، تا اوّل های بخش در نویسنده

 رقابت ،(31-95صص) «زور به توسّل» ،«ارعاب دیپلماسی» از ایران، در انگلیس دولت سیاسی و

 نجاما و آمریکا حضور پیدایش منطقه، بر سلطه برای فرانسه انگلیس و روس های دولت های

 .کند می یاد( ۱۱۲-۱۲5صص)«امپریالیستی توافق»

 سپس و قفقاز نواحی بر آنان دوبارۀ سلطۀ و ها بلشویک پیشروی و( 5351) روسیّه انقالب

 النگی جنبش در «ایران شورویِ جمهوری تأسیس» و انزلی بندر به سرخ ارتش سربازان هجوم

 احساس» انگلیس دولت تا شد باعث … و خراسان آذربایجان، های جنبش بر آن تأثیر و

 :بنابراین. کند«خطر

 –ناچار به – را خود کشور این درمنطقه، انگلیس دولت جویانۀ سلطه های طرح شکست با

( یپسرت) «میرپنج رضاخان» بنام شخصیّتیِ  اقتدار و حضور در که دید ی«سوم راه»ِ دربرابر

 .یافت می تجلّی

 خرداد و اسفند) 53۱5مه و فوریه بین قدرت، به گمنامی از رضاخان آسای برق صعود: این بنابر

 مسیر رب تأثیرگذاری برای تهران در انگلیس سفارت قدرت تضعیف با مصادف ،(5۱33-59۲۲

 (۱۱9ص. )بود آن از ناشی دودیح تا و حوادث
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 خان رضا گیری قدرتِ   برابر در ها انگلیسی واکنش

 با را ما انگلیس، خارجۀ امور وزارت مکاتبات و ها گزارش به استناد کتاب،با چهارم بخش

 :جمله از کند، می آشنا «خان رضا رسیدن قدرت بهِ  برابر در بریتانیا واکنش»

 استخدام بر نیمب( طباطبائی) ضیاء سیّد تصمیم با قویّاً، قزّاق، رانافس از دیگر بسیاری و رضاخان»

 این هک داشت اظهار رضاخان. بودند مخالف آنان، به اجرائی قدرت تفویض و انگلیسی افسران

 (۱۱1ص) «هاست خارجی به ارتش، یعنی ملّت، روحِ  فروختنِ معادل» کار

 خورداربر سربازان بر زیادی نفوذ از اخانرض که داشت اذعان اینکه با انگلیس نظامی وابستۀ

 راترف نظامی دانش نداشتن و بیسوادی سبب به را او» امّا دارد، مصمّم و قوی شخصیّتی و است

. «تدانس می نامناسب مقام، این برای قزّاق، دیویزیون جزءِ  منصبی صاحب برای الزم میزان از

 (۱۱1ص)

 اءضی سیّد سقوط که شد متوجّه ایران در گلیسان سفارت(اردیبهشت اواخر)مه ماه اواسط در

 خفا رد روسیّه سفارت کردند می گمان که – انگلیسی مقامات نگرانی. است نزدیک  طباطبائی

 ختارم وزیر) نورمن سِرپرسی. نهاد فزونی به رو – پرداخته طرفدارانش و خان رضا تشویق به

 نجات ،بود امیدش چشم که را( ضیاء یّدس) الوزراء رئیس تا شد کار به دست( ایران در انگلیس

 به نچو «نرسید جائی به ضیاء سیّد علیه توطئه به دادن درپایان او مکرّر مساعی» لیکن دهد،

 تقدر دیگر انگلیس سفارت: لذا ،«ندارد واهمه  ما از دیگر( رضاخان) وزیرجنگ: »نورمن گفتۀ

 (۱۱۱ص. )نداشت را ها کابینهِ کردن برکنار و آوردن کار روی

 یازن بی اش سازندهِ  مساعی و شرافت قدرت،» که( ضیاء سیّد) الوزراء رئیس سقوط از نورمن

 وزارت کارشناس) چرچیل جرج ولی ،(۱۱۱ص) کرد تأسّف ابراز بود، «ستایش هرگونه از

 ظاهراً: »نوشت و دانست می شوروی مختار وزیرِ  سر زیر را چیز همه( ایران امور در امورخارجه

 …«تاس افتاده( ایران در شوروی مختار وزیر) روتشتاین آقای های بازی دسیسهِ  دام به رضاخان

 اًظاهر روابط ویژه، به و قزّاق دیویزیون از انگلیسی افسران مقدّمۀ بی و غیرمنتظره اخراج
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 در اننفوذش برای خطری را او ها انگلیسی که شد سبب روسیّه، سفارت با رضاخان خصوصی

 و است«ها روس طرفدار کامالً» رضاخان که رسید می نورمنِ  نظر به گهگاه. نندک تلّقی تهران

 ازدس سرنگون را کابینه( رضاخان) وزیرجنگ کمک با شوروی وزیرمختار که دارد احتمال حتّی

 کارِ ربرس «ها روس سرسپردۀ کامآلً و انگلیس دولت به نسبت تری خصمانه علناً» کابینۀ تا

 …آورَد

 ایران دولت به وامی گونه هیچ که خواست انگلیس خارجۀ وزرارت از قویّاً رمن،نو: بنابراین

 (۱۱1ص. )«شود کنارگذاشته» رضاخان تا نشود داده

 این زا و بُرد باال ها انگلیسی نظر در را او وجههء گیالن، انقالبیّون بر رضاخان قاطع پیروزی

 باعث نیز دیگری عوامل. بیاید کنار «رضاخان خبیث شخصیّت» با تا کوشید انگلیس دولت زمان

 انخ رضا که بود این عوامل این از یکی ،«بیاورند حساب به» را رضاخان ها انگلیسی تا شدند

 خالفتم وجود با و انگلیسی ضد عمیقاً جوّی در و «رشد به رو گرائی ملّی»  از سرشار فضائی در

 دیویزیون در نیایرا افسران که بود نوشته نیز آیرونساید آنچنانکه بود رسیده قدرت به ها انگلیسی

 مختار وزیر) لورن سِرپرسیِ نظر به لذا ،(3۱ص) هستند «ضدانگلیسی احساسات از مملوّ» قزّاق،

 نگیج شرایط که دیگر کشورهای امور در مداخله سیاست به بازگشت(: »ایران در انگلیس جدید

 یموقعیّت در دیگر ها انگلیسی واقع، در. «است ممکن غیر وضوح، به بود، ساخته میسّر را آن

 جانب تنگرف به را خود بودند مجبور لذا کنند، تعیین را تهران در قدرت جنگ نتیجۀ که نبودند

 رَندهب اسب» عنوان به را رضاخان او که بالید بخود -بعدها – لورن. کنند راضی( رضاخان) برَنده

 مورا وزارت به لذا، و «است کرده اسائیشن تهران، به ورودش از پس کمی سیاسی، مسابقهء در

 رتباطا در ممکن حد تا ایران، در انگلیس نفوذ و وجهه اعادۀ برای تا کرد توصیه انگلیس خارجۀ

 ذهن در گذشته سال هفت تلخ خاطرات زدودن برای …بماند طرف بی ایران، داخلی امور با

 رزنک لُرد …«دهند رضایت ایران، در خود نفوذ شدن زایل به باید انگلیسی مقامات» ایرانیان،

 امّا نداشت، خوشیِ دل لورن، «ِممنوع دخالت»ِ سیاست از( انگلیس مغرور خارجۀ امور وزیر)

 ورتمش و کمک خواهان نباید ایرانیان» کردکه اصرار کرزن که هنگامی. بپذیرد را آن بود مجبور
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 که دامی این با را خود کرزن: نابراینب. «خواهند نمی را یک هیچ آنان: »داد پاسخ لورن ،«باشند ما

 (۱9۱ص. )داد تسلّی «کوفت خواهند انگلیس سفارتِ  در بر مجدّداً» ایرانیان روزی

 ناچار تهران، در حاکمه یطبقه از کامل امید قطع سبب به هاانگلیسی سرانجام، ترتیب، بدین

 شخصیتِ نامنتظرِ هورظ سبب به عُمدتاً: لورن یعقیده به. کنند حساب رضاخان روی شدند

 رجم و هرج دامان به ایران انگلیس، قوای نشینیعقب پیِ در که بود «رضاخان چون قدرتمندی

 ناپذیرالجع مانند،بی کفایتیِبی از: »کردمی احساس تلخکامی، و حسرت با کرزن، …بود نیفتاده

 شرایطی، چنین در …(۱99 ص) «است خورده رودست ایران، سیاستمداران تصوّر غیرقابل و

( ۱91 ص.« )بنشینند رضاخان یستاره تماشای به» آنکه جز نداشتند دیگری یچاره هاانگلیسی

 دشمنی ،ویژه به و «شرایط امانِبی فشارِ» است، «مستقل فردی» رضاخان آنکه با بود امیدوار لورن

 59۲5 سال در حال، این با( ۱9۱. )برانَد «ما اردوی به» نهایت در را رضاخان بلشویسم، با وی

 لُرد  هم و لورن هم داشت،می وجود خزعل شیخ و رضاخان بین انتخابی حق اگر( 53۱۱)

 آنکه با: بود شده معتقد لورن که هرچند کردند،می انتخاب را خزعل شیخ احتماالً کرزن،

 وستید» توانستمی امّا ،«شود  سرسپرده دستی آلت هرگز که بود آن از ترپرستمیهن رضاخان،»

 که( کرزن لُرد) انگلیس یخارجه امور وزیر وجود، این با( ۱۱9 ص. )آید شمار به «مفید بسیار

 سانگلی دولت منافع با مغایر را رضاخان هایسیاست پنداشت،می خود شخصی ملک را ایران

 به مصمّم رضاخان، که رسدمی نظر به: »نوشت لورن به( 53۱9) 59۲۱ سال در لذا و دانستمی

 باشد انستهد حال به تا باید او. امکرده تقبیح را هاآن پیوسته من که ستهاییسیاست کردن نبالد

 هب بیش و کم نیز چرچیل جرج …«شد خواهد روبرو( انگلیس) اعلیحضرت مخالفت با که

 .بود مخالف رضاخان مرکزی حکومت هایسیاست با انداره همین

 مقام به را او تا کرد وادار را قاجار شاه احمد ان،رضاخ( 59۲۱ آبان اوایل) 53۱9 اکتبر در

 در ود،نب «میلبی میانجیِ» یک از فراتر ماجرا، این در لورن نقش. کند منصوب  الوزرائیرئیس

 (۱۱1ص. )نامیدمی «خبیث شخصیّت یک» را رضاخان هنوز کرزن لُرد که حالی
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 و بختیاری و لُر ایالت سران یکتحر و اهواز در انگلیس کنسول با لورن صدائیِهم وجود با

( 53۱1) 59۲9 سال در «انگلیسی ضد رضاخان» سرنگونی یا برکناری برای خزعل شیخ خصوصاً

 رئیس ندهمان بتوان که است آن از تربزرگ شخصیّتی رضاخان» که رسیدمی  چنین لورن نظرِ به

 در زودی به را نظر این که آنچه( ۱11 ص.« )آورد زیرش به قدرت مسند از  پیشین الوزراءهای

 رتیپس یغیرمنتظره و ناگهانی تصمیم ساخت، بدَل «تلخ واقعیّت» یک به دیگران و کرزن نزدِ

 یخش نیروهای سرکوب و خیزنفت خوزستانِ به حمله در زاهدی اهللفضل سرتیپ و رضاخان

 اتیتدارک و نظامی امکانات ترینکم با که ایحمله بود،( انگلیس دولت ینشاندهدست) خزعل

 ترینمهم نابرابر، و سنگین نبرد ساعت 5۱ از پس تا شد باعث فراوان، خطرات وجود با و

 هب و آزاد انگلیس، عوامل چنگ از ایران، در انگلیس دولت اقتصادی و استراتژیک یمنطقه

 … بازگردد میهن آغوش

* * * 

 صفحه، 9۱۱ در ستاری، انهپرو خوب یترجمه با ،«رضاشاه پادشاهی و انگلیس سیاست» کتاب

 .است شده منتشر( 5913: تهران) گفتار نشر سوی از

--------------------------- 

 هاپانویس

 iranshahr.org/?p=981 .کنید نگاه اینجا به رضاشاه، یدرباره دیگر نگاهى براى. 5

 دوم، چاپ ،5 ج روغی،ف مقاالت: فروغی محمّدعلی بارِاندوه گزارشِ به کنید نگاه باره این در. ۱

 .۱5-13 صص ،591۱: تهران توس، انتشارات

 ص ،۱۲۲1 دوم، چاپ میرفطروس، علی امروز، ایران در فکری هایمناظره و هامنظره برخی.  9

9۱-91. 

 .5911: تهران ،5 ج بهار، محمدتقی سیاسی، احزاب مختصر تاریخ. ۱
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 ،5911: تهران رسا، انتشارات دوم، چاپ ن،تدیّ احمد یترجمه شکننده، مقاومت: به کنید نگاه. 1

 .95۲ ص

 نحس یترجمه ها،انگلیسی نقش و قاجار برافتادن رضاخان؛ برآمدن ایران؛: به کنید نگاه. ۱

-۱3۱ ،۱۲۱-۱۲9 ،۱5۱ ،۱59 ،53۲ و 5۱1-5۲9 صص ،5911: تهران نیلوفر، انتشارات کامشاد،

 …  و 9۲1 ،۱۲3

 iranshahr.org/?p=863 .کنید نگاه اینجا به. 1
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 !نفت غوغای
 

 دیگری و نفت،: یکی است، زده رقم اساسی مسئلهء دو را ایران سرنوشت معاصر، تاریخ در

 اگر نیست معنابی بنابراین ،(کمونیستی شوروی جماهیر اتحاد بعد و) روسیه دولت با همسایگی

 !است شده نوشته «نفت» با ایران معاصر تاریخ که بگوئیم

 بسیاری آرزوی دیرباز از انگلیس نفت شرکت از ایران حقوق استیفای خصوصاً و نفت هءمسئل

 محمّد و مصدِق دکتر و آراء رزم و السلطنهقوام و ساعد تا رضاشاه از) بوده ایران سیاستمداران از

 رئیس[ )5]کدمن سرجان به فاتح مصطفی طریق از 59۲1/53۱۲ سال در رضاشاه مثالً ،(رضاشاه

 :بود داده پیغام( انگلیس فتن شرکت

 برود انبیگانگ جیب به آن نفت سرشار عواید که کند تحمِل این از بیش تواندنمی دیگر ایران»

 [۱.«]باشد محروم آن از خود، و

 عصبانیـّت، با وزیرانش هیأت جلسهء در رضاشاه 5955/539۱ سال به ها،کشاکش این ادامهء در

 ،[۱]انداخت آتش هایشعله میان در و کرد پاره را[ 9]ارسید ناکس ویلیام 53۲5 قرارداد متن

 و تند چنان هاانگلیسی علیه رضاشاه موضع[. 1]بود همراه نیز مصدّق رضایت با که اقدامی

 :کندمی تأکید افغانستان سفیر با گفتگو در که بود نامتعارف

 [۱.«]باشد خطر در جانم ولو بکشد اسلحه به انگلیس با کار حاضرم»

 .شد شلیک لحظه همین از نفت صنعت شدن ملّی برای گلوله اولین واقع در
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 ایران به رایگان بطور را سهام از درصد ۱۲ نفت شرکت که کرد پیشنهاد سرانجام کدمن سرجان

 ذشته،گ این از. نماید پرداخت ایران به شلینگ دو شده، تولید نفت تُن هر بابت و کند واگذار

 ،عوض در و دهد کاهش توجهی قابل میزان به را نفت استخراج متیازا منطقهء که شد متعهـّد

 .یابد افزایش سال سی امتیاز، مدت که خواست

 حسن یدس سرپرستی به) ایران دولت نمایندگی هیأت شدید مخالفت با کدمن سرجان پیشنهاد

 را دارسی 53۲5 قرارداد ایران دولت که شد اعالم بطوریکه گردید روبرو( دارائی وزیر زاده،تقی

 انگلیس دولت تهدید، این با[. 1]کندنمی تأمین را ایران منافع که زیرا کرد خواهد لغوـ  یکطرفهـ 

 و کرد تهدید نظامی اقدامات به را رضاشاه ایران، دولت به اعتراض ضمن تندی یادداشت طی

 را ایران جنوب اعراب تا کوشید و پرداخت فارس خلیج در خود جنگی ناوگان آرایش به حتّی

 با و ساخت هراسان را رضاشاه نظامی، تحریکات و تهدیدات این. وادارد طغیان و شورش به

 بر ار مذاکرات سرپرستی شاه رضا خودِ بعدی، مذاکرات در ایران، دولت مالی نیازهای به توجه

 دادرارق این در. پذیرفت را هاانگلیسی پیشنهادـ [ ۲]خود میل برخالفـ  نهایت در و گرفت عهده

 ابدی دست بیشتری سهم به توانست ایران اینکه با( است معروف 5399=/ 595۱ قرارداد به که)
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 کاهش مربع مایل هزار 5۲۲ به مربع مایل هزار 1۲۲ از نیز را نفت شرکت عملیات منطقهء و

 ارسف خلیج سواحل تا نفت هایلوله ساختن در را انگلیس نفت شرکت انحصاری حق و دهد

 قدِماتم نفت، صنعت در ایرانی متخصّصان و مهندسان حضور و آموزش بر تأکید با و کند، لغو

 دیگر، سال 9۲ تا قرارداد مدِت تمدید امِا کرد، مهیـّا را «آبادان نفت صنعت دانشکدهء» تأسیس

 [.3]ساخت گرجلوه بزرگ اشتباه یک بصورت را رضاشاه اقدامات

 سرو) استعماری هایقدرت آسیاب سنگ دو بین در انایر هنگام، این در که داشت توجـّه باید

 ود این سیاسی مالحظات و موقعیـّت به توجـّه با قراردادی هرگونه و داشت قرار( انگلیس و

 بایستیمی وقت سیاستمداران سیاسی مواضع بنابراین گرفت،می انجام استعماری بزرگ قدرت

 قتحقّ هنرِ»را سیاست که بپذیریم گرا و گردد درک«آسیاب سنگ دو» این فشارهای کادر در

 از یبسیار انگلیس، و روسیهنظامی ـ سیاسی سلطهء به توجه با اند،کرده تعریف «ممکنات

 و «مطلوبات» نه و اندبوده «ممکنات» تحقّق بدنبال دوران آن در ایران دولتمردان و سیاستمداران

 بلکه خود، تنها نه کنند، عمل خواهیبمطلو و گرائیآرمان از ایهالهدر اندخواسته که آنان

 دکتر سرنوشت و 9۱ مرداد ۱۲ وقایع اند،داده سوق بازگشتبی هایپرتگاه به را ایران جامعهء

 .باشد تواندمی «خواهیمطلوب» و «گرائیآرمان» این از اینمونه آن، بعدی نتایج و مصدِق

 قوام، د،ساع هایدولت در انگلیس فتن شرکت از ایران حقوق استیفای مسئلهء رضاشاه، از بعد

 استسی و «نفت مذاکرات تحریم» اوّلین که گفت بتوان شاید. گردید دنبال مصدِق و آرا رزم

 زیریو نخست از( گردید بدل نفت بارهء در مصدِق اصلی سیاست به بعدها که) «منفی موازنهء»

 نفت امتیاز بارهء در هاورویش تقاضای با شدید مخالفت ضمن او[. 5۲]شد آغاز ایمراغه ساعد

 از دبع به نیز را دیگر کشورهای نفتی هایشرکت پیشنهادات بررسی ،(59۱9 سال در) شمال

 قرمست ایران در روسی سرباز هزار سی زمان، آن در. کرد موکول ایران از متّفقین نیروهای خروج

 [.55]بودند

 به (بود مسکو در ایران سفیر نیز یزمان که) ایمراغه ساعد طرف از شوروی دولت تقاضای رد

 دولت مخصوص فرستادهء[ )5۱]«کافتارادزه» بطوریکه شد تبدیل سیاسی بزرگ جنجال یک
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 طی ایران، در میهمان یک آداب رعایت بدون و دیپلماتیک اصول برخالف( ایران به شوروی

 و توهین بدنبال و[ 59]داد قرار انتقاد و توهین مورد را ساعد تهران، در مطبوعاتی کنفرانس یک

 ربازانس حمایت چتر زیر) گسترده تظاهرات انداختن براه با نیز توده حزب ،«کافتارادزه» تهاجم

. ردیدگ «شوروی برای شمال نفت» خواستار!« فاشیست ساعد بر مرگ» شعار با( شوروی مسلّح

 رب مرگ» رشعا ، ناآگاه کنندگانشرکت از بسیاری گسترده، تظاهرات این در که است جالب

 نیز صدِقم دکتر میانه، این در …کردندمی تلفِظ!« فاشیست ساعتِ بر مرگ» را!« فاشیست ساعدِ

 مخالفت بخاطر) نیز را او بلکه نماند امان در توده حزب نشریات هایتوهین و حمالت از

 و مرتجع سیاستمدار» ،«پوسیده اشرافیـّت سمبل( »هاشوروی تقاضای با اششجاعانه

 نامیدن «امپریالیسم عامل» و «پرستکهنه

 

 ایمراغه ساعد

 نفت شرکت و ایران دولت بین 1۲/1۲ نفت، فروش از حاصله سود تا کوشید ایمراغه ساعد 

 شاه رضا مّدمح نگرانی و ترس خصوصاً و انگلیس شرکت سرسختی با امّا شود، تقسیم انگلیس

 ـ[ 51]گس» الحاقی الیحهء ای،مراغه دساع بر فشار با نتیجه، در و هاانگلیسی توطئهء از

 [5۱.]گردید ارائه مجلس به «گلشائیان

 روز 1 فقط که شد ارائه مجلس به ساعد دولت طرف از زمانی «گلشائیان ـ گَس» الحاقی الیحهء

 از ناشی و عامدانه یا آگاهانه مسئله، این آیا. بود مانده باقی مجلس پانزدهم دورهء پایان به
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 در ساعد آیا شاه، و هاانگلیسی فشار به توجـّه با بود؟ ایمراغه ساعد سیاسی هوشیاری

 فشار از او تا رسد بپایان مجلس روزهء چند عمر خواستمی مجلس، هایبحث و هاکشمکش

 جریان، این در حال، هر در یابد؟ رهائی «گلشائیان ـ گس» قرارداد تحمیل در انگلیس دولت

 از هن و گفت سخنی «گلشائیان ـ گَس» الحاقی قرارداد ردّ از نه مجلس، به خود نامهء در مصدِق

 پایان با نتیجه، در و مجلس در مکّی حسین روزهء ۱ سخنرانی با ولی ،[51]نفت شدن ملّی

 .شدن گذاشته رأی به و نیافت رد یا تصویب فرصت قرارداد این پانزدهم، مجلس عمر رسیدن

* * * 

 مدرسهء تحصیلکردهء ،(هدایت صادق خواهر شوهر) آرا رزم سرلشکر جدید، وزیرنخست

 کشورهای و ایران نظامی جغرافیای» مهـّم کتاب مؤلّف فرانسه، Saint Syr نظامی معروف

 ایحافظه با قاطع، و شجاع العادهفوق» و[ 5۲]«ارتش افسر باسوادترین( »مجلّد 5۲ در) «همجوار

 و رسنلپ فقدان به توجه با که بود معتقد نفت صنعت شدن ملّی بارهء در آرارزم. بود[ 53]«قوی

 یک فت،ن عظیم صنعت ادارهء مسئولیـّت پذیرفتن ایران، مالی فقر و تدارکاتی و فنّی امکانات

 [۱۲.]است خیانت بزرگترین نفت، صنعت شتابزدهء کردن ملّی: لذا و اشتباه

 

 آرارزم
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 :داشت نظر در ار نفت صنعت شدن ملّی بودن ایمرحله دو آرا،رزم ظاهراً

 ایرانی مهندسین توسِط ایحرفه و فنّی الزم هایآموزش کسب برای مقدّماتی، دورهء ـ 5

 .المللیبین قوانین اصول رعایت با نفت، صنعت شدن ملّی نهائی، مرحلهء ـ ۱

 هب که داشت اظهار نفت کمیسیون نمایندگان برابر در آرارزم 59۱3 اسفند دوم در راستا، این در

 [.۱5]ندارد مخالفتی نفت صنعت کردن ملّی فکر با شتابزدگی، از خودداری شرط

 او ،[۱۱]بود( آمریکا)سـّومی نیروی بدنبال انگلیس، و روسیه هایدولت بین کشاکش در آرارزم

 الیم هایاستفاده سوء و فساد با مبارزه جمله از) اجتماعی و اداری گستردهء اصالحات اجرای با

 و ائیانروست بین دولتی اراضی تقسیم خصوصاً و ثروتمندان مالیات افزایش دولتی، مقامات

 نیز نفت مسئلهء در( مشروطیـّت اساسی قانون در مندرج والیتی و ایالتی هایانجمن تشکیل

 ،[۱9]نفت درآمد از حاصله سودِ( 1۲/1۲) نصفانصف بر مبنی هاانگلیسی پیشنهاد پذیرفتن ضمن

 هندی و انگلیسی کارکنان تعداد کاهش و نفت صنعت فنی امور در یانایران سالهء ده آموزش بر

 ـ واقعاً ـ زمان آن در که) هاآمریکائی همدلی و حمایت با طرح این. ورزید تأکید نفت شرکت

 تیافمی اجازه ایران بار، اولین برای آن براساس و بود همراه( بودند ایران حامیان و دوستان از

 نظر زیر ایران بنادر در را انگلیس نفت شرکت صادرات و کند بازرسی را نفت شرکت دفاتر تا

 وزیریستنخ مسئولیـّت پذیرفتن برای را مصدِق که کوشید نوبت چندین در شاه. باشد داشته

 خودداری امر این از مصدِق امـّا سازد، 1۲/1۲ معاملهء بخشمشروعیـّت را مصدِق تا کند راضی

 سیاسی هایبیم و ترس در( مطلوب نه و) ممکن و مقدور طرح این: ترتیب بدین[. ۱۱]کرد

 .نیافت ارائه امکان حاکم،

 ار آرارزم دولت اسالم، فدائیان و کاشانی اهللآیت توده، حزب با همصدا ملّی جبههء و مصدّق

 را مجلسین آید، الزم هرگاه تا دارد جیب در را مجلسین انحالل فرمان که نامیدند «کودتا شبه»

 .گرفتند قرار آرارزم دولت سرسخت مخالفان صفٍ در آغاز، از نیروها این لذا[. ۱1]نماید منحل
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 شخصیـّت یک مدارای و اخالق و انعطاف با ـ اشنظامی مقتدر شخصیـّت وجود با ـ آرارزم

 برابر رد و کند آگاه شرایط، بودن حسّاس و موضوع اهمیـّت به را ملّی جبههء تا کوشید سیاسی

 بههءج میتینگ مانع شما است، نظامی حکومت رژیم در تهران اینکه وجود با چرا» که ئوالس این

 لمشک حلّ و کندمی تحریک[ شما] دولت علیه را عمومی احساسات اینطور که شویدنمی ملّی

 :داد جواب لبخندی با «سازدمی ترپیچیده را نفت

 هاانگلیسی اب مملکت، نفع به بتوانیم بیشتر ام تا بکنند را خود کار[ ملّی جبههء] آنها بگذار ـ »

 [.۱۱]«سازیم بیشتر را خودتان منافع و بزنیم چانه

____________________________ 

[5 ]– Cadman, John. 

 ۱۲۱ص ایران، نفت سال پنجاه فاتح، ـ۱

9 – D’Arcy, William Knox. 

 .931ص خطرات، و خاطرات ،(مخبرالسلطنه) هدایت ـ۱

 .۱3۱ص تألّمات، و خاطرات مصدّق، ـ1

 .93۱ص ،(مخبرالسلطنه) هدایت ـ۱

 ۱۱3-۱۱۲صص( ایران در سیاست و نفت) کاراکاس تا تهران از فرمانفرمائیان،: به کنید نگاه ـ1

 .9۲۱ص فاتح، ـ۲

 برای. 959-9۲1 و 9۲9-۱3۲ صص فاتح،: به کنید نگاه قرارداد این مزایای و مواد بارهء در ـ 3

 رد تجدیدنظر از اسنادی رضاشاه، دورهء در نفت: به کنید نگاه موضوع، این اسناد به نگاهی

 خصوصاً ،591۲ تهران، ایران، جمهوری ریاست اسناد مرکز ،(5399 قرارداد) دارسی امتیازنامهء

 59۲-55۱ شمارهء اسناد

 ۱5۲-۱۲۲ص خاطرات، ای،مراغه ساعد: به کنید نگاه ـ 5۲
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 رفک این: »گویدمی داند،می «من طرح» را «نفت مذاکرات تحریم» طرح اینکه ضمن مصدّق، ـ55

 یندگاننما آقایان از یکی نمودم، امتیاز به راجع که نطقی از بعد روز دو را[ نفت مذاکرات تحریم]

 در ،(۱۲۲-533 صص ،5ج استوان، کی) «داد من به بگویم، را نامش ندارم اجازه که مجلس

 ارنده،نگ با گفتگو در( ایمراغه ساعد داماد و خوشنام مرددولت) افشار اصالن امیر دکتر حالیکه

 رسیده مصدّق دست به ساعد طرف از طرح، این» که کندمی تأکید ایمراغه ساعد از روایت به

 5۱1،ص۱۲5۱میرفطروس،نشرفرهنگ،کانادا، علی درگفتگوبا افشار، اصالن امیر خاطرات: «است

5۱- Kavtaradze, Sergei. 

 صص ای،مراغه ساعد: به کنید نگاه ،«کافتارادزه» مطبوعاتی کنفرانس از هائیبخش برای ـ 59

5۲1-5۲3 

 ئلهءمس» طبری، احسان مقالهء به کنید نگاه شمال، نفت مورد در توده حزب موضع بارهء در ـ5۱

 ؛مقایسه.59۱9 آبان 53 ،5۱ شمارهء روشنفکران، برای مردم نشریهء: در «نفت

 سیاسی-اقتصادی اوضاع تحلیل)ناقص دموکراسی(:جاوید.فال.م)کنیدبانظرمحمدامینی

 ۲1-۲1،صص(599۱-59۱۲سالهای

51- Gass, N.A 

 این بارهء در گلشائیان نظر برای. ۱۲9-9۲۲صص فاتح،: به کنید نگاه قرارداد این بارهء در ـ5۱

 ساعد ؛19۱-199صص ،۱ج ها،یادداشت: غنی قاسم دکتر به او نامهء به کنید نگاه قرارداد،

 ۱3۱-۱3۲ صص ای،مراغه

 ۲1ص مکّی،: به کنید نگاه مصدّق، نامهء متن برای ـ51

 39ص کیانوری، ـ 5۲

 5۱۱ص ،5ج پهلوی، سلطنت سقوط و ظهور حسین، فردوست، – 53
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 ،5ج ایران، تاریخ روزشمار عاقلی،باقر، ؛۱55ص ،5ج سیاه، کتاب مکّی،: به کنید نگاه ـ ۱۲

 ،(مصدّق دولت وزیر) کاللی تیمور امیر نظر با کنید سهمقای. ۱3-۱1صص عراقی، ؛۱۱5ص

 5۱۲ص خاطرات،

 5۲۱5ص ،۱ج موحـّد، ـ۱5

 59۱5 مهرماه سوم خواندنیها، ،(سپهر) الدوله مورّخ ـ ۱۱

 ۱۲1ص فاتح، ـ۱9

 مصدّق، انتشارات ، ۲ج مکتوبات، و هانطق مصدّق، ؛9۱۱-9۱5 و 51۲-511صص مصدّق، ـ۱۱

 51۱ص ،591۲ پاریس،

 59۱3 تیرماه ۱ شنبهسه مجلس، مذاکرات ـ۱1

 ۱۲5-۱۲۲صص ،۱ج نگار،روزنامه یک هاییادداشت نوری، عمیدی ـ۱۱

 

 


