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 پنج روز بحرانی

  وزير پيشين امور خارجه و آخرين سفير ايران در آمريکا, شير زاهدی برگفته از يادداشتهای ارد

   

  فرمان نخست وزيری 

   فکر می کنم برای آغاز مطلب بهتر است از هنگامى که فرمان نخست وزيری پدرم به او ابالغ شد 

ورين دکتر قطعاً استحضار داريد که تقريباً از اوائل مرداد ماه پدرم و من مورد تعقيب مأم. شروع کنم 

حتی برای يافتن ما جايزه تعيين شده بود و بناچار هر روز , مصدق بوديم و در حال اختفا بسر می برديم 

آخرين محلی که ما برای اقامت پدرم در نظر گرفته بوديم . در گوشه و کناری وقت خود را می گذارنديم 

فرمان نخست وزيری پدرم در همين محل . . . . .  باغ آقای مصطفی مقدم در اختياريه سلطنت آباد بود 

بلکه اين , بر خالف آنچه که در گذشته شايع بود فرمان مزبور در رامسر صادر نشد . به او ابالغ گرديد 
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فرمان و همچنين فرمان عزل آقای دکتر مصدق از نخست وزيری در کاخ سلطنتی کالردشت به توشيح 

ر دو فرمان هم سرکار سرهنگ نصيری يعنی تيمسار اعليحضرت همايونی رسيده بود و مامور ابالغ ه

فرامين . سرتيپ نصيری فعلی فرمانده گارد سلطنتی بود که در آن زمان نيز همين سمت را داشتند 

بدستور پدرم همه ,  شب بود 12با اينکه ساعت قريب به . . . . .  مرداد صادر شده بود 23صبح روز 

در آنجا نيز آقای سرهنگ نصيری . ار ايشان را داشت رفتيم باتفاق به اطاق ديگری که صورت دفتر ک

اوامر شفاهی اعليحضرت همايونی را بپدرم ابالغ کرد و متذکر شد که شاهنشاه تأکيد فرموده اند سعی 

بهرحال آنشب تقريباً تا . . . . . کنيد هر چه زودتر براوضاع پريشان و در هم ريخته مملکت مسلط شويد 

بعد به دستور پدرم من . يمه شب به بحث و مذاکره در باره برنامه روز بعد پرداختيم سه ساعت بعد از ن

 صبح به باغ آقای مقدم يعنی 7بوسيله تلفن به عده ای از نزديکان و آشنايان اطالع دادم که ساعت 

  . . . . . محل اقامت ما بيايند  

      

     برای اجرای قوانين 

ه پدرم طی چند کلمه ای صدور فرمان نخست وزيری خودش را به  و ربع بود ک8درست ساعت . . . 

حاضرين اطالع داد و همه اظهار خوشوقتی کردند و پدرم گفت آنچه در وهله اول بايستی انجام شود 

ابالغ فرمان عزل دکتر مصدق است و منظور من از تشکيل اين جلسه نخست اعالم فرمان شاهنشاه و 

به دکتر مصدق می باشد و چون اوضاع و احوال فعلی نشان ميدهد که بعد تعيين نحوه ابالغ فرمان 

بايستی رويه ای اتخاذ نمود که بدون فوت , احتمال دارد دکتر مصدق از اجرای فرمان سرپيچی کند 

نتيجه اين مذاکرات . . . . . فرامين شاهنشاه بمرحله اجرا درآيد , وقت و ايجاد آشوب و بلوا از طرف آنها 

 و نيم شب بوسيله سرکار سرهنگ نصيری 11 تا 11فرمان عزل مصدق مقارن ساعت آن شد که 

اتخاذ اين تصميم از آن لحاظ بود که معموالً روزهای شنبه جلسه هيئت . بخودش در منزل ابالغ گردد 

اعضای هيئت دولت , دولت در منزل دکتر مصدق تشکيل می گرديد و چون تابستان و هوا گرم بود 

 بعدازظهر ببعد در منزل مصدق اجتماع می کردند و مذاکرات و گفتگوی آنها الاقل دو 8 تقريباً ساعت

سه ساعتی به طول می انجاميد و منظور ما اين بود که هنگام ختم جلسه هيئت دولت و زمانيکه تمام 

قانون و فرمان عزل به وی ابالغ شود تا وزراء او هم که در برابر , وزراء مصدق در منزل او حضور دارند 

 صبح جلسه مشاوره 11نزديک ساعت . . . . . شاهنشاه مسئول می باشند از جريان امر مستحضر گردند 
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آنروز خاتمه يافت و عده ای از حاضرين در آن مجلس بشهر مراجعت کردند و فقط چند نفری همانجا 

ت حساس بود تا بالفاصله پدرم تا يکساعت بعد از ظهر مشغول انتخاب افراد برای پستها و مقاما. ماندند 

ميز , مشغول کار شوند و هيچ فراموش نمی کنم که در همان اطاق , پس از ابالغ فرمان به مصدق 

کوچکی قرار داده شد که آقای پرويز يارافشار که بعداً هم سمت رئيس دفتر مخصوص نخست وزير را 

مت های مختلف از قبيل رئيس عهده دار شد پشت آن نشسته بود و احکام کسانى را که پدرم برای س

با همان عبارتى که ديکته      می کرد می نوشت و , شهربانی و فرماندار نظامی و غيره در نظر گرفته بود 

در ضمن برای هريک از ما نيز به تناسب وضع و موقعيتمان وظائفی تعيين . به امضای ايشان می رساند 

   . . .کرده بودند که سرگرم انجام آنها بوديم 

   

     قرارگاه تازه 

ساعت از دو بعدازظهر گذشته بود و تازه صرف ناهار به پايان رسيده بود که ابوالقاسم زاهدی پسر . . . 

عمه من و مهندس هرمز شاهرخشاهی که در دوره گذشته نماينده مجلس شورای ملی بود سراسيمه 

 ساعت قبل از محل اقامت ما مطلع  شده وارد باغ شدند و اطالع دادند که مأمورين فرمانداری نظامی نيم

  . اند و بدستور دکتر مصدق تا چند لحظه ديگر برای دستگيری پدرم و سايرين به اين محل خواهند آمد 

   پدرم در اينگونه مواقع تسلط و احاطه عجيبی براعصاب خود داشت و هرچه خطر را بخود نزديکتر می 

پدرم پس از . . . . .  سريعتر تصميم می کرفت و اجرا می کرد ديد خونسردتر و مصمم تر بنظر می رسيد و

آنکه به منزل کاشانيان رسيده بود بالفاصله کار خودش را دنبال کرده و بوسيله مهندس شاهرخشاهی 

يکی يکی در محل سکونت تازه ايشان برای اجرای , به ما اطالع دادند که به محض تاريک شدن هوا 

  .  بود گرد آئيم برنامه ايکه صبح طرح شده

   

  شالودة کارها ريخته شد 

در اين جلسة طوالنی که مذاکرات آن قريب به پنج ساعت طول کشيد شالودة کارهای حساس و . . . 

 شب آقای 11مقارن ساعت , اساسی و تسلط برامور ضروری ريخته شد و چون طبق تصميم جلسه صبح 

شاه بسر می برد برای ابالغ فرمان شاهنشاه به سرهنگ نصيری که گويا در محل گارد سلطنتی و باغ

قرار شد نيم ساعت بعد تيمسار سرلشگر باتمانقليج که از طرف , منزل دکتر مصدق حرکت می کرد 
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پدرم برای رياست ستاد ارتش در نظر گرفته شده بود عازم ستاد و تحويل گرفتن امور اين مرکز حساس 

سه به کفالت وزارت پست و تلگراف منصوب شده بود با شود و سرهنگ فرزانگان نيز که در همين جل

چند نفر از نظاميان حاضر در جلسه برای دردست گرفتن امور بيسم پهلوی و فرستنده راديو تهران به 

آقايان رضا کی نژاد و صادق نراقی به مالقات سرتيپ دفتری که گفتگو از رياست . آن محل برود 

. ويز يارافشار و مهندس شاهرخشاهی نيز مأمور نخست وزيری شدند شهربانی او بود بروند و آقايان پر

سرهنگ خواجه نوری و سرهنگ نوائی هم قرار شد تيپ زرهی مرکز يعنی تنها پادگان مجهزی را که در 

چنين تصميم گرفته شد که برای , پس از تعيين وظائف همه . . . . . تهران وجود داشت تحت نظر بگيرند 

عد از نصف شب پدرم و تيمسار سرلشگر گيالنشاه و من از منزل آقای کاشانيان بطرف  يا نيم ب12ساعت 

  . . . باشگاه افسران که برای مقر نخست وزيری بطور موقت در نظر گرفته شده بود حرکت کنيم 

   

  نصيری حرکت کرد

از محل او ساعت به يازده شب نزديک می شد و همة ما در فکر سرهنگ نصيری بوديم و از طرفی . . . 

  . هم اطالعی نداشتيم 

بوسيله يکی از رابطين که از محل ,    قرار قبلی ما اين بود که هنگام حرکت برای انجام مأموريت خود 

پدرم که در . يازده گذشته بود که تلفن زنگ زد . . . . اجتماع ما مطلع بود جريان را تلفنی اطالع دهد 

اشت و به آرامی چند کلمه ای آنهم بطور مبهم با طرف صحبت کنار ميز تلفن نشسته بود گوشی را برد

سرلشگر باتمانقليچ که . . . . . » نصيری حرکت    کرد « : کرد و گوشی را بجای خود گذاشت و گفت 

پدرم در محوطه حياط با ايشان و . لباس نظامی برتن داشت برای حرکت بسمت ستاد ارتش آماده شد 

  . و دستوراتی داد آقای مصطفی مقدم صحبت کرد 

   چند دقيقه بعد اتوموبيل حامل آنها در حاليکه آقای مقدم پشت رل نشسته بود و سرلشگر باتمانقليچ 

آقای , قرار بود بعد از اين دونفر . کنار دست او قرار داشت از جاده پهلوی بطرف شهر سرازير شد 

در اين « :  شد حرکت کند ولی پدرم گفت سرهنگ فرزانگان برای انجام ماموريتی که قبالً به آن اشاره

چه ممکن است عمل ما را تعبير به کودتا کنند و حال آنکه ما چنين قصدی نداريم و , مورد عجله نداريم 

برای تسليم او اقدامات , منظور ما اينست که اگر دکتر مصدق از اجرای فرمان اعليحضرت سرپيچی کرد 

با ما به شهر يعنی باشگاه افسران بيائيد و بعد بکار خود شديد تری مجری گردد و بهتر است شما 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

به همين جهت ماموريت آقايان يارافشار و شاهرخشاهی و سرهنگ خواجه نوری و . » مشغول شويد 

ولی قرار شد که اين عده برای اطالع يافتن از عکس العملی که , سرهنگ نوائی هم تقريباً منتفی گرديد 

 12ن خواهند داد بشهر بروند و بهمين ترتيب نيز عمل شد و تقريباً ساعت مأمورين انتظامی مصدق نشا

بخصوص آقای يارافشار ماموريت داشت که اگر از منزل مصدق , شب اين چهار نفر رهسپار شهر شدند 

  . خبری بدست آورد ما را در جريان امر بگذارد 

   

  چرا برگشتند ؟ 

آثار ياس و نااميدی را در قيافه , وشنائی مختصر شب ولی در همان ر,    با اينکه هوا تاريک بود 

  : باتمانقليچ گفت , پدرم جريان را جويا شد . باتمانقليچ و مقدم خوانديم 

چون ستاد را قوای انتظامی مصدق محاصره کرده اند و وقتی ما , متاسفانه منظور ما حاصل نشد    « 

 ستاد حلقه زده بودند و تمام اطاقها روشن بود و سربازها اطراف عمارت, بچهارراه وزارت جنگ رسيديم 

سرتيپ رياحی در اطاق رئيس ستاد مشغول کار بود و به طوريکه تحقيق کردم تقريباً برای من محرز شد 

باتمانقليچ اين جمالت را » . سرهنگ نصيری هم دستگير شده و هم اکنون در ستاد توقيف است , 

فکر می کنم تجسم وضع ما در آن .  و در صورت پدرم خيره شد سريع ولی با صدائی ماليم اظهار داشت

همينقدر می گويم که دهان ما بسته شده بود و مثل اين بود که با چشم و حرکات آن . موقع زائد باشد 

  . بايکديگر صحبت می کرديم و هريک در قيافه ديگران خيره شده بوديم 

حق بود که به . احتياط کرديد « : انقليچ گفت    صدای پدرم سکوت را درهم شکست و خطاب به باتم

ستاد می رفتيد و بدون واهمه باطاق رئيس ستاد وارد می شديد و حکم خودتان را به رياحی ابالغ مى 

کرديد و به او می گفتيد که بفرمان اعليحضرت همايونی زاهدی به نخست وزيری منصوب شده و اگر 

  » .  و ارشديتی که نسبت به او داريد توقيفش می کرديد به رعايت اصول نظامی, قصد سرپيچی داشت 

فرمايش تيمسار در موقعی عملی می شد که ما الاقل می « :    آقای مقدم کالم پدرم را قطع کرد و گفت 

االن وضع طوری است که يک عده سرباز مسلح اطراف . توانستيم خود را به داخل عمارت ستاد برسانيم 

ه هرکس که بطرف اين عمارت نزديک شود تيراندازی  می کنند و بااين وضع اقدام ستاد را گرفته اند و ب

  » . چنين کاری مصلحت نبود 
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» . فعالً بايستی از اينجا حرکت کنيم و در نقطه امينی جمع شويم و چاره ای بينديشيم « :    پدرم گفت 

ی را در نظر بگيريم تا آنکه پدرم ولی در آن احوال افکار ما به حدی پريشان بود که نمی توانستيم محل

  : بنا برهمان خصلت ذاتی که در مواقع بحرانی بهتر تصميم می گيرد گفت 

چون ممکن است از اقامت ما در آنجا به نحوی اطالع , رفتن بمنزل کاشانيان که مصلحت نيست    « 

درآنجا . ديک است منزل سرهنگ فرزانگان نز« : و پس از يک لحظه تفکر گفت » . پيداکرده باشند 

بالفاصله به راننده اتومبيل دستور حرکت داد و باتمانقاليچ و مقدم هم پشت » . جمع شويم بهتر است 

سر ما براه افتادند و شايد پس از هفت يا هشت دقيقه بعد به منزل سرهنگ دوم فرزانگان برادر کوچک 

قرار شد سرتيپ گيالنشاه به . . . . . م سرهنگ فرزانگان که در زير  تپه های امانيه قرار داشت رسيدي

سرتيپ گيالنشاه بدون تأمل بطرف شهر حرکت کرد و تقريباً . . . . شهر برود و تحقيقات بيشتری بکند 

يکساعت بعد مراجعت نمود و آنچه را که سرلشگر باتمانقليچ و آقای مقدم گفته بودند تأئيد کرد و افزود 

مدتی او را معطل نگاه می دارد و در اين وقت با ,  از نصيری که دکتر مصدق پس از دريافت فرمان

سرتيپ رياحی که در منزلش بوده تلفنی تماس می گيرد و دستور می دهد که فوری به ستاد برود و 

کادر انتظامی را وادار به مراقبت شديد نمايد و به افراد گارد محافظ منزلش نيز دستور می دهد نصيری 

با اين اطالعاتيکه گيالنشاه ظرف مدت کوتاهی کسب .  ستاد تحويل رياحی بدهد را توقيف نموده و در

  .   کرده بود برای ما محرز شد که دکتر مصدق حاضر به اطاعت فرمان شاهنشاه نيست 

   

  يک صحنه مهيج

فکر می کنم همه از وقايعی که پيش آمده « : خطاب به ما گفت , پدرم پس از لحظه ای سکوت . . . 

آنچه مسلم است دکتر مصدق از اجرای فرمان .  شده ايد و احتياج به بازگو کردن نيست مستحضر

. شاهنشاه سرباز زده و  فعال رويه ای در پيش گرفته که جز ياغيگری نام ديگری برآن نمی توان نهاد 

 مجلسين سنا و شورايملی را که تنها مرجع رسيدگی به وضع آشفته فعلی است منحل نموده و در حال

  . حاضر تمام قدرتها در دست اوست 
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  چه تصميماتی گرفته شد ؟ 

بهتر , چون وقت کافی نداريم « : پدرم پشت ميز کوچکی که وسط اطاق قرار داشت نشست و گفت . . . 

از اين , است برنامه کار خود را زودتر مطرح کنيم و تصميم خود را بگيريم و قبل از روشن شدن هوا 

اولين تصميمی که بنا به پيشنهاد پدرم با تيمسار گيالنشاه ـ چون درست . . . . .  » . محل خارج    شويم 

بخاطر ندارم از کدام يک بود ـ گرفته شد اين بود که از فرمان نخست وزيری پدرم مقدار زيادی عکس 

ستاده روزنامه ها و مجالت و موسسات دولتی و غيره هرچه زودتر فر, گرفته شود و برای تمام ادارات 

اين بود که , تصميم ديگری که در اين جلسه گرفته شد . شود و اين وظيفه بعهده من محول گرديد 

پدرم به اتفاق آقای مقدم به باغ خانم مشيرالسلطنه فاطمی در شميران که از دوستان ديرين خانواده ما 

سيله ارتباطی با شهر و چون اين باغ عالوه برتلفن که و, هستند و نقطه امنی به نظر می رسد بروند 

تيمسار گيالنشاه نيز قرار شد هدايت . از دوطرف به دو خيابان فرعی شميران راه داشت , ساير نقاط بود 

سرهنگ فرزانگان . و رهبری دوستان ما را در شهر بعهده گيرد که البته خود وظيفه مشکل و شاقی بود 

نراقی و ابوالقاسم زاهدی بسمت , کی نژاد , فشار مامور تماس با دستگاههای انتظامی شد و آقايان يارا

  . رابط بين پدرم و کسانيکه ماموريتهائی عهده دار شدند تعيين گرديدند 

   

  عکس فرمان 

چون گويندة راديو از آغاز برنامه صبح هر پنج دقيقه يک بار شنوندگان , مامنتظر خبر راديو بوديم . . . 

برای ما روشن بود که اعالميه .  صبح توجه کنند 7دولت در ساعت را دعوت می کرد که به اعالميه مهم 

آيا . منتهی می خواستيم بدانيم جريان را چگونه عنوان می کنند , دولت درباره واقعه ديشب خواهد بود 

  . اشاره ای به فرمان شاهنشاه و عدم اطاعت از آن خواهند کرد يا جرأت اظهار چنين مطلبی را ندارند 

ولی ابداً اشاره ای به فرمان نکردند و .  فرارسيد و اعالميه دولت در راديو خوانده شد 7 ساعت    باالخره

جريان را بعنوان يک کودتای نظامی در راديو عنوان نمودند و جز اين هم انتظار ديگری از آنها نمی رفت 

بتدا به نظرمان رسيد ا. بدين جهت ما بالفاصله مشغول کار شديم و برنامه خودمان را دنبال کرديم . 

با . لذا مهندش شاهرخشاهی مشغول کار شد , تهيه عکس از روی متن فرمان در منزل ميسر است 

معلوم شد خط , اما پس از ظهور فيلم و چاپ آن . دوربين دقيقی که داشت چند نسخه عکس گرفتيم 

ظ ظهور فيلم و چاپ عکس فرمان در عکس خوانا نيست و با دستگاه دقيقتر و وسائل مجهزی تری از لحا
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روی اين اصل قرار شد مهندس شاهرخشاهی و مهندس ابوالقاسم . بايستی منظور خود را عملی کنيم 

نزديک ساعت ده بمن اطالع دادند که عکس ها برای يازده و نيم تا ظهر . . . . . زاهدی دنبال اينکار بروند 

  . حاضر است 

   

  مقدمات مصاحبه 

الزم دانستم جريان را به پدرم گزارش دهم و کسب تکليف کنم و چون , ه من رسيد اين اطالع که ب. . . 

مذاکره با تلفن مصلحت نبود تصميم گرفتم شخصاً به ديدار پدرم بروم و با علم به اينکه خروج از منزل 

در آنوقت روز برای من خالی از مخاطره نبود مع الوصف باتفاق آقای يارافشار از منزل شاهرخشاهی 

که شب گذشته پدرم به آنجا ) خانم ملوک السادات ( خارج شديم و به طرف منزل خانم مشيرفاطمی 

من جريان . . . . . رفته بود و در جاده قديم شميران نرسيده به جاده قيطريه قرار دارد حرکت کرديم 

برنگاران جرايد تهيه عکس از فرمان را به اطالع پدرم رساندم و بنا به پيشنهاد ايشان قرار شد با خ

داخلی و مخبرين خارجی ترتيب مصاحبه داده شود و حقيقت امر يعنی صدور فرمان نخست وزيری بنام 

در اطراف اين پيشنهاد مذاکره . پدرم بوسيله آنها به اطالع مردم ايران و کشورهای خارجی برسد 

 از يک طرف وضع آنها مختصری شد و چون در آنموقع دسترسی به تمام خبرنگاران داخلی نداشتيم و

از لحاظ ارتباط با دارودسته دکتر مصدق برای ما روشن نبود و از طرف ديگر حالت وحشت و ارعابی که 

يکه تازان آنروزها در دستگاه مطبوعات بوجود آورده بودند نشان می داد که بطور قطع از انتشار اين 

يم گرفتيم با مخبرين خارجی آنهم در بدينجهت تصم, مصاحبه در روزنامه ها جلوگيری خواهند کرد 

متن مصاحبه خيلی . . . . . روی اين نظر پدرم مطالبی را انشاء کرد . نقطه دور افتاده ای مصاحبه بشود 

ولی , پدرم ميل داشت شخصاً اين مصاحبه را با خبرنگاران خارجی بعمل آورد . کوتاه و مختصر تهيه شد 

قرار شد به نمايندگی از طرف پدرم با مخبرين . مصلحت ندانستيم باز خروج ايشان را از اقامتگاهشان 

خارجی مصاحبه کنم و فرمان اعليحضرت را به آنها ارائه دهم و اگر در اين جريان گرفتار هم شدم باز 

  . پدرم که سنگر اصلی و اداره کننده اقدامات ماست محفوظ خواهد بود 

ه يک نقطه دورافتاده ايست و از باالی خيابان زعفرانيه را ک» ولنجک «    برای محل مصاحبه تپه های 

, قرار شد بمنظور تماس گرفتن با خبرنگاران خارجی . بطرف مغرب و دامنه کوه می پيچد تعيين  کرديم 

  . پدرم با اين نظر موافقت کردند . من و آقای يارافشار به شهر بيائيم 
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م که به چه وسيله و از چه محلی با مخبرين خارجی    ماعازم شهر شديم و در بين راه مشورت می کردي

تماس بگيريم ؟ چون می دانستيم که غالباً در پارک هتل جمعند و بخصوص دفتر کار مخبرين 

آسوشيتدپرس و يوناتيدپرس در همين هتل می باشد با خبرنگار خبرگزاری آسوشيتدپرس که هنگام 

بنظرم رسيد که از محل . تماد بيشتری داشتم تحصيل در آمريکا با او همکالس بودم آشنائی و اع

مهندس شاهرخشاهی براثر عجله و . . . . . مطمئنی به پارک هتل تلفن کنيم و قرار مصاحبه را بگذاريم 

شتابی که داشته عکسها را قبل از اينکه در عکاسخانه خشک شود با خود به منزل آورده و حاال يکی 

  . تصل به هم روی فرش پهن کرده بود يکی از هم جدا کرده و کف دو اطاق م

   

  بسوی تپه های ولنجک 

عکسهای فرمان را پس از آنکه خشک شد از کف اطاق جمع آوری کرديم و در يک صندوق آهنی . . . 

مطابق قراريکه با خبرنگار . قرارداديم و فقط چند نسخه آن را من برداشتم و آماده حرکت شديم 

  . آقای يارافشار برای راهنمائی خبرنگاران خارجی به وعده گاه برود آسوشيتدپرس داشتيم می بايستی 

  

  مصاحبه انجام شد 

بطوری که قبالً اشاره کردم من با خبرنگار آسوشيتدپرس آشنائی قبلی داشتم و در آنجا با دو نفر . . . 

ت از اينکه نخس. ديگری که يکی خبرنگار يونايتدپرس و ديگری مخبر خبرگزاری ديگری بود آشنا شدم 

دعوت ما را پذيرفته و به آن محل آمده بودند تشکر کردم و بعد متن مصاحبه پدرم را به زبان انگليسی 

برای آنان ترجمه کردم و عکس فرمان شاهنشاه را در مورد انتصاب نخست وزيری پدرم به آنها ارائه 

که مملکت ما با سيستم االن عين عبارات مصاحبه بخاطرم نيست ولی مضمون آن اين بود . دادم 

حق عزل و , حکومت مشروطه سلطنتی اداره می شود و مطابق قانون اساسی کشور و رژيم فعلی ما 

بخصوص که در حال حاضر پارلمان ما يعنی مجلسين سنا و , نصب نخست وزيران با شخص پادشاه است 

استناد قانون اساسی و شورای ملی بدست دکتر مصدق عمالً منحل شده و اعليحضرت پادشاه نيز به 

استفاده از اختيارات قانونی خودشان فرمان عزل دکتر مصدق را از نخست وزيری و انتصاب پدرم را به 

پدرم سرلشگر فضل اهللا زاهدی از تاريخ ابالغ فرمان , اين سمت صادر فرموده اند و به موجب اين فرمان 

نی اين کشور می باشد و آقای دکتر مصدق  نخست وزير قانو1332 مرداد ماه سال 24يعنی روز شنبه 
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بعلت سرپيچی از فرمان شاهنشاه از تاريخ مذکور فاقد سمت   و در برابر قانون با اعمالی که فعالً انجام 

خبرنگاران با ولع و اشتياق فراوان چشم به دهان من دوخته بودند و . . . . می دهند متمرد و ياغی است 

اينکه من توضيحات مفصلی خواهم داشت ماشين تحريری با خود همراه نکته جالب آنکه هر يک بتصور 

آورده و روی زمين نشسته بودند و آنچه من به زبان انگليسی می گفتم با نهايـت عجله ماشين می 

اينجا کجاست ؟ پدرشما : صحبت من که تمام شد طبق معمول خبرنگاران مرا سئوال پيچ کردند . کردند 

رد ؟ از اعليحضرت همايونی چه خبر داريد ؟ فرمان چگونه به پدر شما ابالغ شد ؟ را می توان مالقات ک

حقاً اين سه نفر در رسانيدن اين خبر به مرکز . . . . . چه نقشه ای برای آينده داريد ؟ و قس عليهذا 

خبرگزاری خود سرعت فوق العاده ای به خرج دادند بطوريکه همان روز عصر خبر اين مصاحبه ضمن 

  . بار روز در صحفه اول روزنامه اطالعات با حروف درشت از قول خبرنگار آسوشيتدپرس چاپ شد اخ

   

  از يک جلسه مصاحبه به يک جلسه مذاکره 

 و نيم بعد از ظهر بود که آقای صادق نراقی بسراغ ما آمد و از وضع شهر اطالعاتی بما 5 يا 5ساعت . . . 

ه از صبح اول وقت با بلندگوهای بسيار درخيابانها بوسيله داده می گفت ميتينگ ميدان بهارستان ک

راديو مردم را دعوت به حضور در آن کرده بودند هم اکنون برپاست و سخنرانها کامالً مشت خود را باز  

ولی اجتماع اصلی را توده ايها تشکيل داده اند و اصوالً يک آشفتگی و بهم ريختگی عجيبی در , کردند 

ابتکار و کارگردانی , ما است و هر دسته نغمه خاصی سازکرده ولی آنچه مسلم است تمام شئون حکمفر

توده ايها بيش از سايرين به چشم می خورد و اگر فکر عاجلی نشود حساب مملکت پاک است و دکتر 

  . مصدق و دارودسته او هم قادر به کاری نيستند 

خت در تقال هستند و مأمورين هم به جای    توده ايها برای واژگون کردن اوضاع و تسلط خودشان س

سرکوبی آنها تمام هم خودشان را مصروف گرفتن و زندانی کردن اين و آن می کند و توده ايها هم با يک 

پيت گل سرخ آب زده و يک قلم مو مشغول نامگذاری خيابانها و تشکيل حکومت جمهوری دموکراتيک 

  . هستند 
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  جلسه تاريخی 

سيف افشار که از منسوبان و دوستان قديم پدرم می باشد در خيابان بهار واقع است و تا منزل آقای . . . 

. . .  وقتی ما وارد منزل ايشان شديم آقای سرهنگ فرزانگان آنجا بود , حدی محل دنج و آرامی است 

) م است مقصود پدر( بعد از ورود ما تيمسار گيالنشاه نيز با لباس سيويل به آنجا آمد و گفت تيمسار 

 و نيم بعد از 6درست ساعت . . . . .  و نيم قرار است با اتومبيل کی نژاد تشريف بياورند 6برای ساعت 

ظهر بود که پدرم در حاليکه يک پيراهن يقه باز کرم رنگ و شلوار نظامی پوشيده بود و عينک آفتابی 

. . . . . ه کرده بودند جمع شديم بالفاصله همه در اطاقيکه قبالً آماد. بزرگی به چشم داشت وارد شد 

مذاکرات اين جلسه تايخی شش ساعت تمام به طول انجاميد و اين اجتماع از نظر تصميماتی که اتخاذ 

شد مهمترين جلسات ما در آن ايام بود و در عين حال نشانه ای از تصميم و اراده پدرم و وفاداری و 

در ابتدای جلسه مدت کوتاهی در باره وقايع . بود صميميت و همکاری بی شائبه شرکت کنندگان در آن 

حوادث روز ميتينگ ميدان بهارستان و فعاليت توده ايها صحبت شد و هرکس در اين زمينه اطالعی 

  : داشت بيان کرد و بعد پدرم رشته سخن را به دست گرفت و چنين گفت 

ه حال رخ داده مسبوق باشد و دراين فکر می کنم همه آقايان از وقايعی که از نيمه شب گذشته تا ب   « 

شايد مشيت الهی هم همين بود که حوادثی پيش آيد و . فاصله کوتاه احتياجی به باز کردن آنها  نيست 

ما در مرحله خطرناکتر و يا به عقيده من در بوته آزمايش قرار گيريم تا کسانيکه به سوگند خود وفادار 

 خدمات به مملکت آماده فداکاری و جانبازی هستند مشخص مانده اند و در اجرای فرمان شاهنشاه و

و بعد از عربده کشى های ناطقين , من امروز که اعالميه عمال مصدق را از راديو شنيدم . . . . . گردند 

ميتينگ بعد از ظهر ميدان بهارستان اطالع پيداکردم بيشتر به آينده خود و نقشه ای که در پيش دارم 

دانيد چرا ؟ برای اينکه اين جماعت با تمام قدرت و تسلطی که به خيال خودشان می . اميدوار شدم 

شهامت اين را نداشتند که به مردم بگويند ما از فرمان شاه سرپيچی کرديم . برتشکيالت مملکتی دارند 

نان  خالصه تمام داد و فرياد آنها اين بود که عليه ما کودتا شده و ما عاملين را دستگير و چنين و چ. 

  . کرديم 

   من از مصدق السلطنه هرکار را انتظار داشتم جزاينکه يک حقيقت مسلم و محرزی را که خواه ناخواه 

من اگر مصدق السلطنه می آمد در برابر مردم و يا . فاش خواهد شد به مردم طور ديگری جلوه  دهد 

و انتصاب زاهدی را به اين سمت بوسيله راديو اعالم می کرد که شاه فرمان عزل مرا از نخست وزيری 
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صادر کرده ولی من حاضر به اجرای فرمان پادشاه نيستم هيچ گله ای از او نداشتم و شايد خود را آماده 

چون می گفتم مردم و توده واقعی اين کشور يا با اين عمل و اقدام مصدق السلطنه , مبارزه نمی کردم 

دست من کاری ساخته نيست و اگر مخالف است خودش به اگر موافق است که از . موافق است يا مخالف 

. اين مرد که علناً اعالم خودسری و ياغيگری کرده تودهنی خواهد زد و حسابش را تصفيه خواهد کرد 

ولی می بينم که مصدق و اعوان و انصارش جرأت اين را ندارند که به مردم به گويند ما از اجرای فرمان 

 خواهيم با زيرپا گذاشتن تمام قوانين و مقررات مملکتی به حکومت شتر شاه خودداری کرده ايم و می

بنابراين اولين وظيفه ما آگاه ساختن مردم و مسئولين تشکيالت . . . . . گاوپلنگی خود ادامه دهيم 

چون حکومت از مصدق السلطنه و چند نفری که دور تختخواب او . مملکتی به حقيقت امر می باشد 

سازمانهای مملکتی هريک بسهم خود در برابر قانون و مقررات مملکتی , شکيل نشده جمع می شوند ت

مسئوليت دارند و تمام تالش مصدق و کسانش اين است که حقيقت اين امر را از نظر اين عده و مردم 

د تهيه به نظر من بايستی دو برنامه در ابتدای کار برای خو« : پدرم گفت . . . . . » . تهران پنهان دارند 

دوم تهيه کردن وسائل اجرای اين فرمان با استفاده , اول مطلع ساختن مردم از فرمان شاهنشاه : کنيم 

برای انجام برنامه اول بعد از ظهر امروز که شنبه است . از امکاناتی که در مملکت فعالً موجود است 

 به خصوص از لحاظ استحضار با اينکه قدم مهمی, مصاحبه اردشير با خبرنگاران خارجی صورت گرفته 

مع الوصف من اين عمل را از نظر مردم مملکت خودمان که بيش از هر چيز به آن , ساير ممالک بود 

عقيده , معتقدم کافی       نمی دانم و چون هيچ نوع وسيله ای برای انجام اين منظور در اختيار  نداريم 

شهر خطوطی برای آنها تعيين گردد که همين امشب دارم هم اکنون عده ای انتخاب شوند و از نظر وضع 

عکس فرمان را به صندوق مراسالت تمام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی و روزنامه ها و مجالت و 

پيرامون اين نظر مذاکراتی صورت گرفت و بطور کلی همه آنرا مؤثر و مفيد » . سفارتخانه ها بيندازند 

  . تشخيص دادند 

, مهندس ابولقاسم زاهدی , مهندس هرمزشاهرخشاهی, پنج نفر يعنی آقايان پرويز يارافشار    بالفاصله 

صادق نراقی و حبيب اهللا نائينی برای اينکار انتخاب شدند و شهر تهران با در نظر گرفتن موقعيت 

 و وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روزنامه ها و مجالت و مؤسسات ملی به پنج منطقه تقسيم گرديد

مامور يکی از حوزه ها شدند و ضمناً قرار شد همراه با عکس فرمان که به , هريک از آن پنج نفر 

وزارتخانه ها و ادارات دولتی ارسال می شود نامه ای نيز از طرف پدرم ضميمه شود که جنبة اخطار و 
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 چون حضور سرلشگر بازنشسته فضل اهللا زاهدی برای پاره ای تحقيقات در 39پيرو اعالميه شماره    « 

فرمانداری نظامی ضروريست و با اينکه قبالً بوسيله راديو و پخش اعالميه ابالغ شد که خود را معرفی 

داری نموده است لذا بدينوسيله به اطالع نمايد و تاکنون از معرفی و حضور در فرمانداری نظامی خود

هموطنان می رساند که هرکس از محل سکونت سرلشگر نامبرده که منجر به دستگيری وی گردد به 

  » . فرمانداری نظامی اطالعاتی بدهد به اخذ يکصدهزار ريال جايزه نقدی موفق خواهد شد 
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ع عکسهای فرمان در  شب به توزي11قرار شد اين عده از ساعت . . . . . دستور به مقامات دولتی باشد 

در خالل . در منزل آقای يارافشار اجتماع کنند , نقاط مختلف شهر مشغول شوند و پس از خاتمه کار 

همين احوال يکی از رابطين خبر آورد که عده ای از مأمورين فرمانداری نظامی به حصارک و باغ ييالقی 

زير و رو کرده و حتی انبارهای مترکه پائين پدرم در شميران ريخته اند و تمام اسباب و اثاثيه منزل را 

باغ را جستجو و کاوش کرده اند و لحظه ای بعد خبر رسيد که هم اکنون از طرف فرمانداری نظامی برای 

آخرين دستگيری پدرم ده هزار تومان جايزه تعيين شده و اعالميه ای بشرح زير تهيه کرده اند که در 

  : خوانده خواهد شد سرويس پخش اخبار امشب و صبح فردا 

   

  ايران آزاد 

يکی مطلع ساختن مردم از فرمان : و برنامه در پيش داريم من ابتدا گفتم که ما د« : پدرم گفت . . . 

شاهنشاه و ديگر تهيه وسائل اجرای اين فرمان که به نظر من انجام برنامه دوم به مراتب مشکلتر از 

زيرا هر قدر آنها بخواهند اين موضوع را در پرده و مخفی نگاه دارند باالخره مردم از , قسمت اول است 

ع خواهند شد و خود مصدق السلطنه و دارودسته اش هم به اين نکته واقفند و فرمان همايونی مطل

از جمله فرستادن سرباز به سعد آباد و مهر و موم کردن , اقداماتی هم که از صبح تا به حال کرده اند 

قصور سلطنتی و يا عربده جوئيهای ميتينگ بهارستان و عنوان اينکه عده ای کودتا کرده اند برای آن 

در منزل , امروز بعد از ظهر . . . . . ست که شايد با اين وسائل و نظائر آن از اثر فرمان بکاهند ا

مشيرفاطمی فکر می کردم در حال حاضر عده همکاران و نفرات ما در تهران چند نفر است و آيا با اين 

ی در تهران هست يا خير عده که تا به حال به عهد و پيمان و سوگند خود وفادار مانده اند امکان فعاليت

مطالعات من در اين باره به اين نتيجه رسيد . و ما به چه طريق در مرکز می توانيم براوضاع مسلط شويم 

که امکان موفقيت ما در تهران بسيار ضعيف و الاقل مستلزم وقت زياد و از طرفی هيچگونه وسيله 
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يعنی در ,  بايستی وضع موجود را تحمل کنيم ناچار, اجرای منظور خود و قوه قهريه در اختيار نداريم 

همين وضع بی سرو سامانی و حالت اختفاء و پنهانی به سر بريم تا تدريجاً حقيقت برمردم و يا الاقل 

مع الوصف اگر با . برکسانيکه مصدر کارها هستند روشن شود و اين خود وقت و فرصت الزم دارد 

ولی , د و مملکت نجات می يافت من حرفی نداشتم گذشت زمان و بردباری نتيجه ای حاصل می ش

فقط و فقط وسيله ای برای تسلط , نگرانی من از اين است که تأمل و مدارا کردن با وضع موجود 

کمونيستها و برهم زدن اساس مشروطيت و سلطنت در اين مملکت خواهد شد االن عده نفرات ما 

ه ايم و تعداد کسانی هم که در خارج با ما همکاری محدود به همين چند نفرى است که دراينجا جمع شد

ظرف ديروز و امروز هم دسته ای از دوستان ما رنگ بی طرفی به خود . دارند شايد از ده نفر تجاوز نکند 

چون در حال حاضر جان و مال , گرفته اند و تماشاچی شده اند و شايد ايرادی هم به آنها وارد نباشد 

ی نظامی يعنی تنها پادگانی که در مرکز وجود دارد در اختيار آنهاست و قوا. کسی در امان نيست 

بردستگاه ژاندارمری و شهربانی ولو به ظاهر هم باشد مسلط هستند و اگر ما بخواهيم افراد اين سازمان 

آزادی و محيط آرام الزم داريم که هيچيک , وسيله , نفر , ها و دستگاه ها را از حقيقت امر مطلع سازيم 

از آنها در وضع کنونی موجود نيست و در خفا و زير پرده هم کار مؤثری انجام نمی گيرد ؛ بنابراين توقف 

ما در تهران با تضييقات و محدوديتهادی که برايمان وجود دارد به نظر من اشتباه محض است و اصوالً از 

قدرت در آنجا و آماده شدن نظر نظامی گيالنشاه شايد بهتر بداند که تسلط بريک محيط محدود و کسب 

به . برای دست يافتن به ساير نقاط به مراتب از يک محيط وسيع و بی بند بار و متشنج سهلتر است 

جهاتی که گفته شد معتقد شدم که صالح ما در اين است که به يکی از استان ها که قوای نظامی 

فاعی مناسبتر است و از لحاظ آذوقه بيشتری در آن متمرکز است و موقعيت آن برای عمليات نظامی و د

و خواربار و سوخت بی نياز از کمک گرفتن از مرکز يا ساير استان ها است برويم و با آگاه ساختن مردم 

تشکيل دهيم و دنيا را از اقدام خود وعلت آن و » ايران آزاد « جمعيت يا حکومتی بنام , از حقيقت امر 

ل آزاد جهان کمک بخواهيم و به حکومت مصدق اعالم کنيم که فرمان شاهنشاه مستحضر سازيم و از دو

با قوای نظامی او را وادار به اطاعت از اين امر , اگر دست از ياغيگری و نافرمانی از امر شاه برندارد 

  .البته اين اساس پيشنهاد من بود که خواستم نظر مشورتی شما را بخواهم . خواهيم کرد 
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 رم بحث در اطراف پيشنهاد پد

حقيقت امر اين است که خود من و بطور قطع ساير . پيشنهاد پدرم برای همة ما غيرمنتظره بود . . . 

دوستان حاضر در آن جلسه نيز انتظار طرح چنين پيشنهادی را نداشتيم تا قبالً خود را برای اظهار نظر 

 عنوان شد و بطور خالصه روی پنج در اين زمينه نظريات مختلفی. . . . . .  در بارة آن آماده کرده باشيم 

, خراسان , کرمانشاه , گيالن , آذربايجان : استان مذاکره و تبادل نظر به عمل آمد که عبارت بودند  از 

در همين . . . . . اصفهان که نسبت به هريک از آنها با در نظر گرفتن تمام جهات و امکانات مذاکره شد 

آقای هيراد رئيس دفتر شاهنشاهی را در منزلش بازداشت , امی اثنا خبر رسيد که مامورين حکومت نظ

, در نتيجه مذاکراتی که شد , باری . . . . . همه ما بخصوص پدرم از اين خبر بسيار متأثر شديم . کردند 

پدرم از ابتداء کرمانشاه را برای منظوری که داشت مناسبتر از . نظر ما متوجه کرمانشاه و اصفهان گرديد 

( ستانها می دانست و دالئلی هم برای رجحان اين استان داشت آن بود که اوالً سرهنگ بختيارساير ا

که فرماندهی تيپ زرهی کرمانشاه را در ) معاون نخست وزير و رئيس سازمان امنيت , سرلشگر فعلی 

و حوالی آن ثانياً چون پدرم اهل اين استان يعنی همدانی است و در همدان . . . . آن ايام بعهده داشت 

اقوام و دوستان بسياری داريم که وسيله تسلط فوری ما برآن , امالک شخصی , عالوه بر کشاورزان 

نظری هم که در باره اصفهان ابراز می شد اين بود که اوالً سرهنگ اميرقلی . . . . . منطقه خواهد بود 

ان شريف و مورد اعتماد بشمار می که عهده دار معاونت اين ناحيه بود از افسر) سرلشگر فعلی ( ضرغام 

رفت و ثانياً چون پدرم مدتها در اين استان فرماندهی لشگر را بعهده داشت دوستان و آشنايان زيادی 

ضمناً خانواده های سرشناس اين محل و عشاير و خوانين اطراف آن همه به پدرم محبت . در آنجا داشت 

  . و عالقه خاص دارند 

   

  مأمور کرمانشاه 

سرانجام نظر عمومی براين شد که دو نفر را انتخاب کنيم که بی درنگ يکی , پس از مذاکرات بسيار  . . .

به طرف کرمانشاه و ديگری به طرف اصفهان حرکت کنند و جريان را با فرماندهان لشگرهای اين دو 

ظر آنها را نسبت به ناحيه در ميان گذارند و با ارائه فرمان شاهنشاه و تصميمی که در تهران گرفته شد ن

سرهنگ . بوسيله شخص مورد اعتمادی فوراً ابالغ دهند , اجرای منظور ما جلب کنند و نتيجه را شخصاً 

بدين ترتيب ماموريت . . . . . فرزانگان داوطلب عزيمت به کرمانشاه و مذاکره با سرهنگ بختيار شد 
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در . به اصفهان به بحث و مشورت پرداختيم فرزانگان و مسافرت او به کرمانشاه قطعی شد و بعداً راجع 

  . ولی من بيش از سايرين اصرار داشتم که اين مأموريت را تقبل کنم . اين مورد باز همه داوطلب بودند 

   

  نقشه های خرابکاری 

پدرم مشغول نوشتن نامه سرهنگ بختيار شد تا به ضميمه عکس فرمان شاهنشاه توسط فرزانگان . . . 

عينک خودش را از چشم , پدرم وقتی از نوشتن نامه فراغت حاصل کرد . . . . .  دارد برای او ارسال

مثل اينکه خيلی خسته شده ايد و زودتر می خواهيد جلسه را ختم « : برداشت و خطاب به ما گفت 

ولی گويا فراموش کرده ايد که در باره پيشنهاد خودتان راجع به لزوم خرابکاری در موقع حرکت , کنيد 

از تهران و سرگرم نمودن مأمورين مصدق که من هم با آن موافقم هنوز مشورت و مذاکره نکرده ايم به 

فرزانگان و کسيکه برای مسافرت به اصفهان , نظر من هر تصميمی که در اين زمينه گرفته می شود 

ام اطالع دهند همين نکته را در محل به بختيار و ضرغ. انتخاب خواهد شد بايستی از آن مسبوق باشند 

طوری باشد که باعث اتالف جان , بطور کلی نظر همه ما اين بود که هراقدامی صورت می گيرد . . . . . » . 

باالخره پس از يک سلسله مذاکرات و مباحثات طوالنی که . مردم و کشته شدند جمعی بيگناه نگردد 

رديد که فهرست وار در اينجا ياد آور می تصميماتی اتخاذ گ, ذکر آن اينجا باعث اطاله کالم خواهد بود 

  : شوم 

 صبح باشد و با وسائل 5و نيم تا 3ساعت حرکت بين ,  ـ روزيکه بخواهيم از تهران خارج شويم 1

اوالً همه , مختلف و بطور انفرادی و بايک فاصله معينی از شهر خارج شويم تا اگر با مأمور برخورد کرديم 

  . وال يکديگر بی اطالع نمانيم ثانياً از اح, گرفتار نشويم 

 ـ بوسيله دوستان و ياران فداکار خود که در راديو تهران و ايستگاه راه آهن داريم و با وسائل کاملی 2

که برای آنها تهيه خواهد شد ساعت دوصبح روزی که قصد خروج از تهران را داريم اين دو محل را 

اين ساعت معموالً کسی در اين محل نيست و تلفات چون در , بوسيله ديناميت های قوی منفجر کنيم 

  . جانی ببار نخواهد آمد 

 ـ در همين ساعت کليه مخازن نفت و بنزين ايستگاه راه آهن بوسيله ياران و دوستان فداکار ما که 3

دونفر از حاضرين در جلسه آنها را رهبری و هدايت  می کردند با پرتاپ نارنجکهای دستی و گلوله های 
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زا منفجر و منهدم گردد تا دارودسته مصدق از لحاظ سوخت که مؤثرترين وسيله در تعقيب و آتش 

  . حمله به ما بود در مضيقه قرار گيرند 

دو نقطه حساس ديگر از خط جنوب بوسيله ديناميت منهدم گردد تا ,  ـ عالوه بر ايستگاه راه آهن 4

به مواد نفتی که معموالً با قطار از جنوب به ارتباط راه جنوب بطور موقت قطع شود و دسترسی فوری 

  . تهران می رسد نداشته باشند 

 ـ چون سه نفر از مهندسين مؤثر و شاغل پستهای حساس کارخانه برق از دوستان من و مهندس 5

شاهرخشاهی بودند با آنها مذاکره شود تا در شب معهود با يک ابتکار فنی و قطع کليدهای شاه سيم 

ه خسارتی به کارخانه وارد آيد توربينهای کارخانه را از کار بيندازند و برق شهر بطور برق بدون انک

  . موقت قطع شود 

 ـ تيمسار سرتيپ گيالنشاه با سرتيپ معينی که االن نمی دانم چه   درجه ای دارند و در آن موقع 6

 ياران ما بشمار می آمدند فرماندهی نيروی هوائی را بعهده داشتند و با ما دورادور مربوط بودند و از

تماس بگيرند و ترتيبی بدهند که الاقل شش تا ده فروند هواپيمای جنگی با عده ای خلبان ورزيده و 

مقدار کافی بمب در اختيار ما بگذارند و هواپيماهای مذکور بالفاصله به هراستانی که ما رفتيم به ما 

  . ملحق شوند 

 ابوالقاسم زاهدی با فاصله از صبح روز بعد در صدد تهيه  ـ آقايان مهندس شاهرخشاهی و مهندس7

مواد منفجره باشند و در اين مورد از تيمسار گيالنشاه کمک بخواهد و مواد تهيه شده را در گاراژ بزرگ 

  . منزل مهندس شاهرخشاهی و انبار پشت آن برای روز عمل ذخيره کنند 

   

  تصميمی که من گرفتم 

زيرا فکر می کردم جز من و گيالنشاه و , که شبانه به طرف اصفهان حرکت کنم تصميم من اين بود . . . 

منتهی يارافشار وجودش در . يارافشار ديگری نيست که بتواند نظر ما را در اين مسافرت تأمين کند 

تهران از لحاظ ارتباط با دوستان و آشنايان ما و ترتيب و تنظيم کارها کمال ضرورت را داشت و امور 

گيالنشاه را مصلحت نمی دانستم که ,  بعهده او محول بود که شخص ديگری قادر به انجام آن نبود مهمی

چون با برنامه ای که طرح شده بود و عملياتی که در پيش داشتيم وجود يک افسر . از پدرم جدا شود 
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روی اين . شت ورزيده و کارآزموده در امور نظامی برای مشاوره و همکاری با پدرم کمال ضرورت را دا

  . . . اصل مصمم شدم که همان شبانه بطرف اصفهان حرکت کنم 

  

  اولين مرحلة مأموريت

معاون آنزمان ) سرلشگر فعلی ( قصد من از مسافرت به اصفهان مالقات سرهنگ اميرقلی ضرغام  . . . 

 از توده ای ها و برای رسيدن به منزل او می بايستی از خيابان چهار باغ که مملو. لشگر اصفهان بود 

از آنجا پس از گذشتن از دو خيابان , ميتينگ دهندگان بود بگذرم و به دروازه دولت اصفهان بروم 

ناچار , چون عبور از اين خيابان ها خالی از خطر نبود . پرجعيت ديگر به منزل سرهنگ ضرغام برسم 

هل ستون و دروازه دولت بهر ترتيبی تقريباً نيمی از شهر را دور زدم و سپس از خيابان مقابل عمارت چ

در , بود خودم را به حوالی منزل سرهنگ ضرغام رساندم و اتومبيل را در فاصله سيصد متری خانه او 

وقتيکه به چند . دهانه کوچه خلوت بن بستی نگاه داشته و خودم پياده بطرف منزل او به راه افتادم 

ی منزل او را تحت نظر دارند و مراقب رفت و آمد متوجه شدم که عده ا, قدمی منزل ضرغام رسيدم 

نظارت و مراقبت اين عده که نمی دانم از چه طبقه ای بودند به . اشخاص به منزل معاون لشگر هستند 

قدری علنی و آشکار بود که هرکس در وهله اول بالفاصله متوجه آن می شد ؛ بطوريکه برای خود من 

رغام را گرفته باشند در يک لحظه خودم را با شکست غير اين تصور پيش آمد که بايد سرهنگ ض

مطمئن ترين محلی که به نظرم رسيد , در اين فکر بودم که به کجا بروم . . . . . منتظره ای مواجه ديدم 

يک ربع ساعت . بود که يکی از خويشان نزديک ما است ) سرهنگ فعلی(منزل سرگرد محمود زاهدی 

يعنی , ولی با همان وضع منزل سرهنگ ضرغام مواجه شدم ,  او رساندم بعد خودم را به حوالی منزل

مشاهده کردم که عده ای هم در آنجا مراقب هستند و رفت و آمد به منزل سرگرد زاهدی را کامالً تحت 

در اين جا هم به اصطالح معروف تيرم به سنگ خورد و ناچار به خيابان گردی خود در شهر . نظر دارند 

باالخره به نظرم رسيد که به منزل مرحوم لطف اهللا خان زاهدی بروم لطف اهللا خان زاهدی  . ادامه دادم

 مرداد فوت کرده بود ولی خانه و خانواده او در اصفهان 28پسر خاله پدرم بود که چند سال قبل از وقايع 

  . . . مانده بود 
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  قرار مالقات با معاون لشگر 

مستخدمی که در را به رويم گشود فوری مرا شناخت و , هللا خان رسيدم وقتی به منزل مرحوم لطف ا. . . 

به آنها فهماندم که حاال . اهل خانه گرد من جمع شده و هريک سئوالی می کردند . به درون منزل برد 

بدينجهت از اهل منزل و قوم و خويشها خواهش کردم مرا . . . . . وقت گفتگو و احوال پرسی زياد نيست 

ارند و با دو نفر از مستخدمين صديق و وفادار مرحوم لطف اهللا خان که به من و پدرم محبت تنها بگذ

به آنها گفتم من برای مالقات با سرهنگ ضرغام معاون لشگر و انجام امر . زيادی داشتند خلوت   کرديم 

الً منزل او تحت اما اطالع داريد که فع. مهمی به اصفهان آمده ام و می خواهم پيغامی برای او بفرستم 

پس از مشورت . نظر است و به اين جهت نمی خواهم کسی از اينجا مستقيماً به منزل او رفت و آمد کند 

مختصری که در اين زمينه با هم کرديم قرار شد خود من ياداشتی برای سرگرد زاهدی بنويسم و بطور 

يکی از اين دو نفر به سرگرد زاهدی سربسته حضور خود را در اصفهان به او اطالع دهم و يادداشت مرا 

برسانند و سرگرد به ديدن سرهنگ ضرغام برود و قرار مالقات من و او را در خارج شهر بگذارد و جواب 

من بالفاصله روی يک . آنرا بوسيله همان قاصدی که بمنزل سرگرد زاهدی می رود برای من بفرستد 

ر خودم را برای سرگرد زاهدی نوشتم و بيکی از قطعه کاغذ باطله بطور اختصار در چند سطری منظو

مستخدمين که مأمور انجام اين کار شده بود دادم و فراموش نمی کنم که او يادداشت مرا در پنجه 

  . کفشش قرار داد و از منزل خارج شد 

   

  مأموريت من 

لحظه ای . ظار ايستادم من در محلی که جاده را می ديدم ولی از نظر عابرين جاده پنهان بودم در انت. . . 

اتومبيل جيپ سبز رنگی نمايان شد و در فاصله جهارصد قدمی من از جاده منحرف گرديد و به , بعد 

طرف دامنه کوه آمد و پشت تپه ای توقف کرد بالفاصله سرهنگ ضرغام با لباس نظامی از آن پياده شد 

قدمی که جلو آمد متوجه شدم تنهاست و چند . و به اطراف خود نظر انداخت و روانه دامنه کوه گرديد 

من هم  به طرف او به راه افتادم و وقتی متوجة من شد با قدم های تند تر به . کسی همراه او نيست 

کی آمدی ؟ برای چه آمدی ؟ از : به گرمی با من دست داد و روبوسی کرد و پرسيد . طرف من آمد 

دست اور ا گرفتم و قدم . . . . . کجا هستند )  بود مقصودش پدرم  ( طهران چه اطالع داری ؟ تيمسار 

بطوريکه مهدی , زنان به طرف دامنة کوه و نقطة خلوتی رفتيم و در کنار درختی روی يک تخته سنگ 
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جريان وقايع پنجاوچند ساعت گذشته و اقداماتی را که در اين مدت از . نشستيم , قلی مراقب ما باشد 

ساعته منزل آقای سيف افشار و تصميمات آن و عزيمت فرزانگان به طرف پدرم شده بود و جلسه شش 

کرمانشاه و علت مسافرت خود را به اصفهان و اوضاع و احوال تهران و وضع دارو دسته مصدق و 

اقدامات توده ای ها را در تهران به تفصيل برای او شرح دادم و عکس فرمان شاهنشاه را مبنی برانتخاب 

اين فرمان اعليحضرت همايونی و اين تصميم ما : يری به دستش دادم و گفتم پدرم به سمت نخست وز

برای اجرای آن ضمنا علت مسافرت خودم را به اصفهان و مالقات با شما را هم که توضيح دادم و می 

دانم که از طرف دکتر مصدق بشما دستور رسيده که پدرم يا مرا در هرکجا که ديديد بازداشت کنيد و 

اين من و اين , حال اگر حکومت او را با اين جريان قانونی     می دانيد .  به تهران بفرستيد تحت الحفظ

  . هر اقدامی می خواهيد بکنيد . شما 

   

  نتيجه مذاکرات 

مذاکره و گفتگوی من با سرهنگ ضرغام در تپه های کوه صوفی اصفهان تا ساعت چهار بعداز ظهر . . . 

 و نيم به طرف تهران 7 تا 7يعنی ساعت , ل شب که هوا تاريک می شود طول کشيد و قرار شد من اوائ

حرکت کنم و آمادگی کامل سرهنگ ضرغام را برای همکاری با خودمان به اطالع پدرم برسانم و اگر 

تلگرافی باين » جمشيدی « پدرم برای تصميمی که گرفته بوديم عازم اصفهان شد به امضای مستعار 

. برای معالجه دوا فرستاده شد دريافت کنيد « : م از تهران مخابره کنيم مضمون به سرهنگ ضرغا

و اگر تصميم براين شد که ضرغام و افراد لشگر اصفهان با تجهيزات بسمت تهران حرکت » جمشيدی 

  »   جمشيدی . جمشيد احتياج به دوا دارد بفرستيد « :   تلگراف زير بعنوان او مخابره شود , کنند 

   

  واب بودند همه در خ

 و نيم بعد از نيمه شب بود و 3درست ساعت , وارد باغ منزل آقای نراقی شدم » جماران « از جاده . . . 

هنوز محلی برای توقف اتومبيل در محوطه باغ انتخاب نکرده بودم که خود آقای . همه در خواب بودند 

اردشير توئی ؟ به اين زودی « گفت آهسته , نراقی خواب آلود بسراغم آمد و وقتی چشمش به من افتاد 

  . بعد در اتومبيل را باز کرد و پهلوی من نشست » مراجعت کردی ؟ کی آمدی ؟ 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

تيمسار « از سرهنگ فرزانگان چه خبر داريد ؟ پدرم کجاست ؟ گفت ـ . الساعه رسيده ام «    گفتم 

فرزانگان هم هنوز خبری امشب منزل سيف افشار هستند و برای تو خيلی نگران بودند و از سرهنگ 

  » .تو موفق شدی ؟ بيا برويم باال . نرسيده 

   

   مرداد بود 27آنروز 

صبح چشم گشودم لحظه ای چند گيج و مبهوت بودم که درکجا و چه وضعی هستم ؛ ولی فوراً . . . 

معلوم شد پنج .  صبح بود 9ساعت نزديک .  ساعت گذشته بخاطرم آمد و از جا برخاستم 24جريان 

  . شش ساعتی به همان وضعی که گفته شد در خواب بوده ام 

   

  دوره انتظار 

هر دو کنار ميزی که در وسط اطاق قرار داشت نشستيم و پدرم از نتيجه مسافرت من به اصفهان . . . 

جريان امر را به تفصيل شرح دادم و قراری را که با سرهنگ ضرغام گذاشته بودم بيان . جويا شدند 

ظرف اين دو روزه ساير همکاران و دوستان « : پدرم گفتند , پس از صرف ناهار , به هرحال  . . . . .کردم 

ما هرکدام به نسبت توانائی و قدرت خود صادقانه کوشش و فعاليت کرده اند و موفقيتهای زيادی هم 

ضر درحال حا. مؤثرترين اقدامی که صورت گرفته توزيع عکس فرمان شاهنشاه است . بدست آمده 

  . اکثرشخصيتهای مؤثر و غالب مسئولين ادارات و موسسات دولتی نسخه ای از آنرا دريافت داشته اند 

از صدور اين , چه از طريق خبرگزاريها و چه از روی عکس فرمان ,    نمايندگان سياسی مقيم تهران نيز 

قات کرده اند و در اين باره با حتی ديروز دو نفر از سفرا با مصدق السلطنه مال, فرمان آگاهی يافته اند 

 48اقداماتيکه از طرف عمال او در خالل . اوگفتگو نموده اند ؛ ولی شنيدم جواب صريحی نداده است 

ساعت اخير صورت گرفته تصادفاً راه را برای ما هموارتر کرده و وحشيگريهائی که ديروز و امروز انجام 

ايد وابسته به آنها بهترين وسيله تحريک و عصبانيت شده و مقاالت روزنامه باختر امروز و ساير جر

نظم و ترتيب و امنيـت فردی مردم بکلی مختل شده است و من يقين دارم هيچکس از . مردم است 

اصوالً زمام کار از دست خود آنها خارج گشته و فعالً تمام تالششان صرف . وضع فعلی راضی نيست 

از فرمان شاه و تبليغات زهرآگين عليه مقام سلطنت است موجه جلوه دادن عمل خودشان در سرپيچی 
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؛ ولی با تمام کوشش و تالشی که می کنند نتيجه معکوس گرفته اند و عمل آنها روز به روز بر عصبانيت 

  . و ناراحتی مردم می افزايد 

رای    ديروز عصر به من خبر رسيد که سران حزب توده که تا چندی قبل در سوراخها پنهان بودند ب

اما از نتيجه مذاکرات آنها هنوز اطالعی بدست , علناً با مصدق وارد مذاکره    شده اند , گرفتن اسلحه 

روز قبل قسمتی از وقت من صرف تماس گرفتن با عده ای از افسران بازنشسته و چند نفر از . نياورده ام 

  . همه آنها آماده خدمت و همکاری   هستند . نمايندگان مجلس شد 

شاهرخشاهی و ساير دوستان ديروز فعاليت زيادی داشتند ؛ ولی همه در , نراقی , يارافشار ,  گيالنشاه   

بهر حال در عين احتياط و مراقبت بايستی در انجام برنامه و نقشه . انتظار ورود تو و فرزانگان بوديم 

  » . ه خواهد     بود خود عجله کنيم   واال معلوم نيست تا چند صباح ديگر سرنوشت اين مملکت چ

   

  آماده برای حمله به تهران 

من عصر ديروز به اينجا آمدم و قبالً از سيف افشار خواهش کردم منزل را « : پدرم سپس افزود . . . 

چون مامورين مصدق از پريروز تا به حال در , خلوت کند و قصد ندارم از اين محل به جای ديگری بروم 

العظيم و حتی سرخه حصار و دماوند و فيروزکوه در تعقيب من هستند و شميران و کرج و حضرت عبد

به گيالنشاه و يارافشار و سايرين اطالع . فکر نمی کنند که من در چند قدمی آنها و مرکز شهر باشم 

. . . » .  بعد از ظهر در اينجا جمع شوند تا زودتر تصميم خودمان را بگيريم 6 تا 5داده ام که برای ساعت 

چند دقيقه بعد شاهرخشاهی با يک پيراهن سفيد آستين باالزده و يقه باز وارد شد و در حاليکه . . 

سرهنگ فرزانگان از , نزديک ساعت چهار بعد از ظهر « : خيلی خوشحال به نظر می رسيد گفت 

ست و چون ا) قبالً ايشان را معرفی کرده ام ( کرمانشاه مراجعت کرد و فعالً در منزل آقای تقی سهرابی 

بدين جهت من خودم را بشما رساندم که نتيجه مأموريت او , خارج شدن او از منزل خالی از خطر نيست 

آمادگی خود را از هر ) سرلشگر فعلی ( بطوريکه فرزانگان می گويد سرهنگ بختيار . را اطالع دهم 

 تحت فرماندهی دارم در اختيار من با تمام قوائيکه« : جهت برای همکاری با ما اعالم داشته و گفته است 

اسلحه و مهمات و آذوقه به مقدار کافی در کرمانشاه موجود است و حتی ما می توانيم . شما هستم 

  . خودمان را برای حمله به تهران آماده کنيم 
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  کرمانشاه يا اصفهان 

سرهنگ ضرغام را ديده من به اصفهان رفته بودم و حرارت و اشياق . بحث جالبی به ميان آمده بود . . . 

  به اصفهان برويم » ايران آزاد « اصرار می کردم که برای انجام منظور خودمان و تشکيل , بودم 

   سرهنگ فرزانگان که رنج مسافرت به کرمانشاه را متحمل شده بود و استقبال و عالقمندی فوق العاده 

ی بسمت کرمانشاه حرکت کنيم و عقيده داشت که بطور قطع بايست, سرهنگ بختيار را ديده بود 

  .  تشکيالت خود را در آن استان بدهيم 

   

  تعيين روز حرکت 

نظر پدرم را تقريباً همه تأئيد کردند و انتخاب کرمانشاه برای مسافرت به آن استان و تشکيل ايران . . . 

کره و تبادل نظر شديم پس از آن در باره روز حرکت خود به کرمانشاه مشغوئل مذا. . . . . آزاد قطعی شد 

بعد از مشورت زيادی که در اين زمينه بعمل آمد چون قرار بود هنگام عزيمت از تهران در چند نقطه . 

دست به تخريب بزنيم ـ در يادداشتهای قبلی به    نقشه ای که در اين باره داشتيم مفصالً اشاره کرده ام 

 يا جمعه روز 29تصميم گرفته شد روز پنجشنبه , شت ـ و تهيه وسائل اينکار الاقل يک روز وقت الزم دا

هنگاميکه در . . . . . عازم کرمانشاه شويم ,  و نيم صبح پس از اجرای نقشه تخريب 4 مرداد ساعت 30

از خارج , اطاق مجاور محل جلسه همه سرپا ايستاده و به قصد خداحافظی دور پدرم را گرفته بوديم 

خيابان الله زار و چهارراه اسالمبول و ميدان مخبرالدوله عده ای از خبر آوردند که يک ربع قبل در 

مردم عليه مصدق و توده ايها دست به تظاهرات زده و شعارهائی داده اند و حتی زد و خوردی هم بين 

  . طرفين در گرفته است و چند نفر از مامورين انتظامی هم با تظاهرکنندگان همصدا شده اند 

ولی آورنده خبر , ه ما غيره منتظره بود و حتی در صحت آن قدری ترديد کرديم    اين خبر برای هم

شخص مطمئنی يعنی يکی ار پسرعمه های من بود مع الوصف يک حالت بهت و حيرت توام با مسرت به 

در همين موقع تلفن , عموم دست داده بود منتهی همه ساکت و آرام به يک ديگر خيره شده بوديم 

فرزانگان گوشی را برداشت و چندکلمه ای صحبت کرد و . ق مجاور قرار داشت زنگ زد منزل که در اطا

دکتر سعيد حکمت بود و همين « : به اطاقی که ما در آن جمع بوديم برگشت باقيافه ای خندان گفت 

چند قدمی جلو آمد و در , پدرم که هنوز کنار در ورودی اطاق ايستاده بود » . موضوع را اطالع داد 

خبر خوشی است و منهم « : ليکه آثار خوشحالی از صورت گشاده و لبان خندانش هويدا بود گفت حا
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ولی بايد . چون صبر و حوصله مردم از حرکات چندروزه اينها تمام شده است , چندان بعيد نمی دانم 

ر اين باره ديد اين برخورد و تظاهرات از ناحيه چه کسانی و تا چه پايه بوده و اگر بتوانيم زودتر د

  » . تحقيقی بکنيم از نظر روشن شدن ذهن خودمان بهتر است 

   

  آغاز تظاهرات

اقای يارافشارداوطلب شدکه فوری به محل حادثه و اجتماع تظاهر کنندگان برود و تحقيق بيشتری . . . 

نفر کافی ولی پدرم گفت يک , آقای نراقی خواست همراه او برود . بنمايد و نتيجه را فوری اطالع دهد 

ما . يارافشار بالفاصله با اتومبيل شاهرخشاهی به طرف الله زار و ميدان مخبرالدوله حرکت کرد . است 

همه همانطور سرپا منتظر بازگشت او و اطالع از چگونگی او بوديم ولی هرکس اظهار نظری می کرد و 

ظرف ,  پا به ميدان بگذارند پدرم عقيده داشت که اگر مردم. جريان حادثه را بنحوی تفسير می نمود 

مدت کوتاهی بساط دارو دسته مصدق از هم پاشيده خواهد شد و ما بايستی نقشه ديگری که جنبه 

رفتن و برگشتن يارافشار بيش از نيمساعت طول . راهنمائی و هدايت مردم را داشته باشد طرح کنيم 

متاسفانه تحقيق کامل « وارد شد و گفت نکشيد و ما ايستاده سرگرم همين مذاکرات بوديم که او از در 

اما اطالعی که توانستيم ظرف همين مدت کوتاه بدست آورم اين است که , برای من ميسر نگرديد 

 و نيم و نه عده ای از توده ای ها که در خيابان الله زار مقابل سينما ايران مشغول جار و 8مقارن ساعت 

ده اند با مخالفت جمعی از طبقات مختلف مواجه می شوند و جنجال و شعار دادن عليه مقامات عاليه بو

بين آنها زد و خوردی در می گيرد و دامنه اين نزاع و کشمکش به چهارراه الله زار و ميدان مخبرالدوله 

کشيده می شود و در اين مدت نيز عابرين و کسبه و مردمی که وابسته به هيچ دسته و جمعيتی نبوده 

 ای ها می پيوندند و از طرف آنها تظاهراتی به طرفداری از مقام سلطنت و عليه اند به مخالفين توده

مصدق و توده ای ها صورت می گيرد و در ميدان مخبرالدوله و مقابل قنادی نوشين نيز مجدداً زدو 

خوردی می شود و در اين جا دو نفر پاسبان و يکنفر سرباز که گويا از مامورين حکومت نظامی بوده اند 

  . حمايت دسته مخالف توده ای ها وارد ميدان می شوند به
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   مرداد 28ماموريت شب 

پس چرا در شروع مطلب شکسته نفسی فرموديد و گفتيد متاسفانه تحقيق کامل « : پدرم گفت . . . 

از اين جمله . ؟ انتظار داشتيد از اين حادثه چه اطالع ديگری بدست آوريد . .  برايتان ميسر نشده است 

به هر حال خبرخوشی است و حداقل آن اين « : مه به خنده افتاديم و پدرم به دنبال گفته خود افزود ه

است که نشان می دهد اگر مردم نقطه اتکاء و راهنمائی داشته باشند مستعد قيام و برهم زدن اين بساط 

 با بعضی از نمايندگان مجلس بنا به پيشنهاد پدرم قرار شد آقايان يارافشار از طريق تماس. . . . . هستند 

و افسران بازنشسته و آقايان نراقی و کی نژاد از جهت مراوده با تجار و کسبه و اصناف بازار و مهندس 

ابوالقاسم زاهدی از لحاظ ارتباط با کارکنان دولت و موسسات ملی موضوع را دنبال کنند و حداکثر 

 با اين طبقات تماس بگيرند و آنها را به جريان کوشش را به خرج دهند که هريک تا صبح بوسيله تلفن

  . امر و وخامت اوضاع و لزوم اتحاد و همآهنگی متذکر سازند 

   

  اطالعاتی که پدرم جمع آوری کرده بود 

در حاليکه فنجان چای را . قيافه پدرم خيلی خسته بنظر می رسيد معلوم بود که شب را نخوابيده اند 

برای رفع تنهائی و سرگرمی مدتی بوسيله ,  ديشب بعد از اينکه تورفتی «: جلوی من می گذاشت گفتند 

تلفن با بعضی از دوستان برای اطالع وضع مصدق السلطنه و همکارانش و اينکه چه نقشه و برنامه ای در 

چون اعتقادم اين است که ما نبايد از کار آنها و وضعی که دارند و يا نقشه ای . پيش دارند تماس گرفتم 

ديشب تا موقعيکه ما در اين جمع بوديم وزرای مصدق هم در .  طرح ريزی کرده اند بی اطالع  باشم که

آنچه . منزل او جلسه داشتند وعده ای از همکاران مجلسی آنها هم در اين جلسه حاضر    بوده اند 

 به خارج از شنيدم خود آنها خيلی نگران اوضاع هستند و تازه     فهميده اند که مسافرت اعليحضرت

. کشور شکست بزرگی برای آنها می باشد و ديشب تمام گفتگو و بحث آنها در باره همين امر بوده است 

موضوع فرمان شاهنشاه هم کامالً آفتابی شده و بعضی از وزراء مصدق که تاديروز از صدور اين فرمان بی 

رابر شاه و مجلس دارند زمزمه اطالع بودند از جريان مطلع شده و با توجه به مسئوليتی که در ب

  . مخالفتهائی نسبت بوضع حاضر شروع کرده اند 
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  آماده برای سرکشی بوضع شهر 

اقای يارافشار از خارج بوسيله تلفن اطالع داد که اگر اشکالی در بين نيست برای گزارش ماموريت . . . 

 زودتر خودش را به ما برساند چند خودش به مالقات پدرم بيايد چون مخاطره ای نبود قرار شد يارافشار

دقيقه بعد آقای يارافشار به جمع ما پيوست و گفت ظرف ديشب و صبح زود امروز توانسته است با 

پور سرتيپ و گويا يکی دو نفر ديگر از آقايان نمايندگان غير , عبدالرحمن فرامرزی , آقايان حائری زاده 

  . کره کند و آنها را در جريان امر بگذارد مستعفی آن زمان مجلس مالقات و يا تلفنی مذا

   آقايان نراقی و کی نژاد و ابوالقاسم زاهدی هم هريک بنوبه خود در اين مدت با عده ای تماس گرفته و 

مذاکره نموده اند و امروز جمعی از تجار و اصناف قصد دست کشيدن از کار و اجتماع در منزل حضرت 

ز ايشانرا در قبال وضع کنونی دارند توضيحات آقای يارافشار مشروح آيت اهللا بهبهانی و کسب تکليف ا

  . بود و آنچه در اينجا ذکر شد خالصه ای از آنست که هنوز بخاطرم مانده است 

از مجموع اطالعاتی که صبح تا به حال بدست آمده « :    صحبت يارافشار که تمام شد پدرم گفتند 

 ديگری خواهد داشت و شايد اصوالً وضع ما و نقشه ايکه در معلوم می شود که امروز وضع شهر صورت

بدينجهت من تصميم دارم خودم تا يکساعت ديگر در شهر گردش بکنم و بعد , پيش داريم تغيير کند 

بالفاصله دور هم جمع می شويم تا اگر تغييری در برنامه کار ما الزم باشد به اطالع و نظر يکديگر انجام 

  » . دهيم 

   

  ستجات در جنوب شهر حرکت د

ما با اتومبيلی که من صبح از حصارک با آن بشهر آمده بودم بطرف منزل آقای سهرابی براه افتاديم . . . 

من پشت رل بودم و پدرم پهلوی دست من نشسته بودند برای رسيدن به منزل آقای سهرابی از چند 

فقط بيشتر مغازه ها بسته و نيمه باز , خيابان گذشتيم ولی چيزی که حاکی از تغيير وضع باشد نديديم 

دورنگ بود وزيبائی خاصی داشت و بطور قطع در » بيوک « اتومبيل آقای سهرابی يک . . . . . بود 

آنروزها بعيد بنظر می آمد که چنين اتومبيلی در اختيار ما باشد قبل از اينکه با اتومبيل ايشان حرکت 

ر رفقا برای يکساعت ديگر اينجا جمع خواهند شد اگر ما قدری ساي« : کنيم پدرم به آقای سهرابی گفت 

در همين لحظه برادر شاهرخشاهی خودش را » بگوئيد باشند حتماً همديگر را ببينيم , تأخير کرديم 

بتاخت بما رساند و اطالع داد که عده ای از جنوب شهر و بازار بطور دسته جمعی بطرف منزل دکتر 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

عليه او و بنفع مقام سلطنت شعارهائی  می دهند و لحظه به لحظه برتعداد آنها مصدق براه افتاده اند و 

افزوده می شود و من و پدرم با اتومبيل سهرابی بالفاصله بطرف بازار حرکت کرديم و در خيابان ناصر 

خسرو قدری پائين تر از وزارت دارائی به اين دسته برخورديم جمعيتی بود در حدود سيصد يا چهارصد 

ر که نشان می داد از کسبه و اصناف بازار وطبقه غيرکارمند دولت می باشند يکی دونفر سخنران نف

ورزيده در ميان آنها بود که با حرارت فوق العاده ای نطق می کردند و مردم را عليه اقدامات عمال 

  . ده می شد مصدق تهييج می کردند و مرتباً شعارهائی برضد بيگانگان و بطرفداری از مقام سلطنت دا

   ما فوری خود را به شمال شهر و خيابانهای شاهرضا و تخت جمشيد رسانديم در اين قسمت شهر 

دسته متشکل و مجتمعی ديده نمی شد ولی تمام مغازه ها بسته بود و مردم دسته دسته بطرف 

  خيابانهای مرکزی شهر و محل عبور و مرور دستجات در حرکت بودند 

مشيد پدرم گفت بطرف منزل مصدق برويم گفتم آنجا خالی از خطر نيست و تمام    در خيابان تخت ج

از خطر و وحشت « : مامورين در آنجا جمعند پدرم که گوئی روحيه و نيروی ديگری پيداکرده بود گفت 

ديگر گذشته و من االن هيچ احساس ناراحتی نمی کنم و ميل دارم قوائی را که اطراف منزل مصدق 

  . » نم جمع است ببي

   از خيابان پهلوی مستقيماً پائين آمديم در سه راه شاه و دهانه خيابان کاخ قريب يک گروهان سرباز 

مسلح صف آرائی کرده بودند در چهارراه حشمت الدوله و سردرسنگی نيز عده زيادی سرباز و چند 

شکده افسری وارد خيابان تانک مقابل کالنتری يک ايستاده بود پدرم اصراری داشت که از مقابل در دان

ولی من که عبور از اين محل را صددرصد مخاطره انگيز می دانستم بهر , کاخ شويم و بطرف باالبرويم 

مقابل در دانشکده , کيفيتی بود ايشان را از اين فکر منصرف کردم بخصوص که در دهانه خيابان کاخ 

  .  را قطع کرده   بود افسری دوتانک سنگين ايستاده و عبور و مرور ازاين ناحيه

. . . . .    شايد چند دقيقه ای بساعت يازده مانده بود که به منزل اقای تقی سهرابی مراجعت کرديم 

فوری چند صندلی آوردند و در همان محوطه گاراژ گذاشتند پدرم و چند نفر نشستند و عده ای هم 

ما از اين به بعد تغيير خواهد کرد با وضعی که به نظر من نقشه و برنامه کار « : سرپا ايستادند پدرم گفت 

پيش آمده موضوع مسافرت به کرمانشاه منتفی است و در حال حاضر وظيفه ما راهنمائی و هدايت و 

حمايـت قيام کنندگان است االن دستجات مختلف در گوشه و کنار شهر براه افتاده اند و هر   دقيقه ای 

ولی آنطوريکه من ضمن گردش مختصر خود در . ه خواهد شد که بگذرد برتعداد اين دستجات افزود
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شهر ديدم هيچ نقشه و برنامه و راهنمائی ندارند ما بايستی اين قدرت و نيروی ملی و رهبری و هدايت 

کنيم وحشت از دستگيری و توقيف برای هيچيک از ما حتی خود من ديگر موردی ندارد در وضع حاضر 

همه وحشت زده هستند تا امروز آنها در تعقيب ما بودند ولی از اين عمال و مامورين مصدق پيش از 

ساعت آنها از ما خواهند گريخت و در صدد مخفی شدن برخواهند آمد بنابراين ما می توانيم آزادانه در 

اين اجتماعات شرکت کنيم و قيام مردم را برای رسيدن به هدف و مقصود رهبری نمائيم من يقين دارم 

ه ديگر مامورين نظامی مصدق السلطنه اين مردم بی اسلحه و بی پناه را به گلوله خواهند تا چند دقيق

بست اولين نقش رهبری ما بايستی اين باشد که حتی االمکان از کشت و کشتار مردم جلوگيری کنيم و 

  . د در عين حال آنها را تشويق و تهييج نمائيم تا دلسرد و مايوس نشوند و نهضت خود را دنبال کنن

   

  وضع شهر و شدت تظاهرات 

فوری مداد وکاغذی , وقتی صحبتش تمام شد . . . . . پدرم اين مطالب را خيلی تند وسريع بيان کرد . . . 

از جيب در آورد و با ترسيم چند خط کج و معوج خيابانهای تهران را به هشت قسمت تقسيم کرد و 

و نام مسئول هر قسمت را روی همان نقشه ای که مسئوليت هر قسمت را بعهده يکی از حاضرين سپرد 

  . کشيده بود يادداشت کرد و به يکايک آنها دستوراتی   داد 

   

  سه هدف اصلی 

بطرف منزل آقای , چون چند دقيقه ای از ظهر گذشته بود و قرار مالقات با ساير دوستان داشتيم . . . 

تان ما که در گوشه و کنار شهر پراکنده بودند از نيم ساعت بعد از ظهر دوس. نراقی به راه افتاديم 

تدريجاً در منزل آقای نراقی جمع شدند و هر يک اقدامات خود و وضع شهر و نتيجه تظاهرات قيام 

کنندگان توضيحاتی دادند و معلوم شد تا آن ساعت جمعيتی که از جنوب شهر وسمت بازار بطرف 

تان و ميدان بهارستان محل اداره روزنامه باختر امروز و ميدان بهارستان در حرکت بودند در خيابان اکبا

شورش را که ارگان رسمی دولت مصدق بود ويران کرده و آتش زده اند و قصد دارند بساير محلهائی 

دستجات ديگر نيز فعالً به تظاهر و ابراز مخالفت با حکومت وقت در خيابانها . نظير آن حمله کنند 

. . . . . ای می خواهند به ادارات دولتی و وزارتخانه ها حمله نمايند مشغول گردش می باشند وعده 

پدرم در حاليکه سرپا ايستاده بود و همه دور او حلقه زده بودند , توضيحات همکاران ما که تمام شد 
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ما بايستی سعی کنيم از پراکندگی قيام کنندگان و اجتماعات آنها در نقاط مختلف شهر « : گفت 

تصرف ادارات دولتی و وزارتخانه ها به نظر من چندان ضرورت و نتيجه ای ندارد به نظر  . جلوگيری کنيم

اول : من ما بايستی سه محل را هدف قرار دهيم و سعی کنيم هر چه زودتر به تصرف ما درآوريم 

ر بعد اداره شهربانی کل و سپس ستاد ارتش اگر اين سه نقطه تا بعد از ظه. ايستگاه فرستنده راديو 

امروز تصرف شود پيروزی ما قطعی است و حاجتی به تصرف ساير نقاط نداريم و تکليف خانه مصدق را 

منتهی نهايت سعی و کوشش بايستی بعمل آيد که در آنجا از کشت و , خود مردم روشن خواهند کرد 

 يارافشار بعمارت من به اتفاق پدرم و تيمسار گيالنشاه با اتومبيل آقای. . . . . کشتار جلو گيری  شود 

در آنجا پدرم دستوراتی به من و گيالنشاه داد و تاکيد کرد ارتباط . پشت رستوران لوکولوس رفتيم 

خودمان را با ايشان قطع نکنيم و قرار شد من به حوالی منزل دکتر مصدق و گيالنشاه به طرف عمارت 

  . شهربانی برويم 

   

  بسوی فرستنده راديو 

يک يا يک و نيم بعد از ظهر بود که من و گيالنشاه از پدرم جدا شديم تا برای انجام ساعت نزديک به . . . 

اولين دسته قيام , وقتی به خيابان شاهرضا حوالی دروازه دولت رسيديم . ماموريت خود حرکت کنيم 

. کنندگان را که جمعيت کثيری را تشکيل می دادند به طرف بيسيم و ايستگاه راديو در حرکت ديديم 

من مقابل پمپ بنزين دروازه دولت از سرتيپ گيالنشاه خداحافظی کردم و به طرف مقصد خودم که 

مردم لحظه ای . وضع شهر بکلی منقلب به نظر می رسيد . خيابان کاخ و منزل مصدق بود رهسپار شدم 

 شنيده  می شد گاه و بيگاه از گوشه و کنار صدای شليک تير و انفجار نارنجک نيز. آرام و قرار نداشتند 

مامورين نظامی مصدق بکلی مرعوب شده بودند و برتری . و در بعضی نقاط زدو خوردهائی در می گرفت 

باری من ساعت سه بعد از ظهر بود که از حوالی . .. . . و تسلط قيام کنندگان برآنها کامالً نمايان بود 

 ای از دوستان که ماموريت خود را انجام عده.   منزل مصدق و سه راه شاه به محل اقامت پدرم بازگشتم 

داده بودند در آنجا جمع بودند و گفتگو از اين بود که برنامه راديو از ظهر ببعد قطع شده است و جمعيتی 

که در مقابل فرستنده راديو گرد آمده به حدی است که عبور و مرور از جاده شميران بکلی قطع شده 

بطور دسته . . . . .  بيسيم حرکت کنيم تصرف آنجا قطعی است است و اگر االن بطرف مرکز فرستنده

جمعی از اقامتگاه پدرم خارج شديم و در حاليکه همه اطراف او را گرفته بوديم و شعارهائی داده می شد 
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در اينموقع يک تانک که راننده آن گروهبانی بود از خيابان تخت جمشيد . وارد جاده شميران شديم 

ن شد و به مقابل ما که رسيد راننده و سرباز مامور تيراندازی مسلسل آن از تانک وارد خيابان شميرا

خارج شدند و در حاليکه فرياد زنده باد شاهنشاه مرگ بر دشمنان وطن می کشيدند بطرف ما آمدند و 

پدرم به داخل تانک يعنی جايگاه مخصوص فرمانده . جای درنگ  نبود . گفتند در اختيار شما هستيم 

دريچه ای به خارج دارد رفت و راننده آن پشت فرمان قرار گرفت و خود من به روی بدنه آن سوار آن 

هنوز چند . شدم عده ای هم اطراف ما قرار گرفتند و بدين ترتيب به طرف اداره بيسيم حرکت کرديم 

 و حتی عده قدمی به جلو نرفته بوديم که جمعيت انبوهی به دنبال تانک حامل پدرم به حرکت در آمدند

ای از جوانان پرشور و وطن پرست سوار اين تانک شدند و مرتباً به طرفداری از مقام سلطنت و نخست 

قريب صد متری که ازعشرت آباد گذشتيم يک اتومبيل بيوک . وزير قانونی خود شعارهائی می دادند 

قای سيد محمد علی وقتی جلو آمد معلوم شد که متعلق به آ. آبی رنگ در مقابل ما نمايان گشت 

بهر حال اتومبيل درکنار تانک توقف کرد و پدرم از . . .  شوشتری نماينده مجلس شورايملی می باشد 

تانک خارج شد و در حاليکه سرتيپ گيالنشاه و يارافشار اطراف او را گرفته بودند سوار اتومبيل آقای 

) سرتيپ فعلی ( فسر شهربانی شوشتری شد و من پهلوی دست راننده نشستم و سرهنگ خلعتبری ا

  .نيز همراه ما بود و بالفاصله به طرف فرستنده راديو حرکت کرديم 

   

  در پشت نرده های ايستگاه راديو 

هنوز سه چهار کيلومتر به ايستگاه فرستنده راديو تهران مانده بود که انبوه جمعيـت در جاده . . . 

کلی کنترل و اختيار اعصاب خودم را از دست داده بودم من که ب. شميران مانع حرکت اتومبيل ما شدند 

بالفاصله اسلحه کمری سرنگ خلعتبری را از او گرفتم و از , و می ديدم که جای درنگ و تامل نيست 

اتومبيل پياده شدم و در حاليکه اسلحه برهنه در دست داشتم به طرف جمعيت روی بردم تا راهی برای 

داد و فرياد من توجه مردم را جلب کرد و فوری راه باريکی مقابل اتومبيل باز  . . . . .عبور اتومبيل بازکنم 

شد و اتومبيل حامل پدرم در حاليکه اسلحه بدست پياده جلوی او می دويدم و مرتبا فرياد می کشيدم 

 چون از هرطرف شعارهای زنده. اين منظره احساسات مردم را کامالً تحرک کرده بود . به حرکت در آمد 

باد شاهنشاه و پيروز باد سرلشگر زاهدی جاده شميران را به لرزه درآورده بود و همه با قدم دو به دنبال 

ما قريب دوسه کيلومتر را به همين , اتومبيل پدرم به طرف استوديو راديو تهران هجوم می آوردند 
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ز داخل محوطه و پشت ا. طريق طی کرديم تا به مقابل در بزرگ آهنی فرستنده راديو تهران رسيديم 

نرده های آهنی عده ای سرباز سوار و پياده صف آرائی کرده بودند از ورود مردم به داخل ايستگاه 

در مقابل در ورودی ايستگاه . جلوگيری می کردند و تا آن لحظه چندنفری را زخمی کرده بودند 

, کنار برويد . در را باز کنيد « : د زدم همانطور فرياد زنان خود را به کنار   نرده های آهنی رساندم و فريا

در هيمن موقع پدرم از اتومبيل » سرلشگر زاهدی نماينده شاه و نخست وزير می خواهد وارد شود 

پياده شد و در حاليکه گيالنشاه و سرهنگ خلعتبری و عده ای ديگر در دوطرف او قرار گرفته بودند 

دو افسر که تصور می کنم درجه آنها ستوان دوم يا بطرف در محوطه ايستگاه پيش رفت ناگهان يکی 

ستوان يکم بود و فرماندهی عده ای از سربازان محافظ بيسيم را بعهده داشتند از داخل محوطه ايستگاه 

و بالفاصله به طرف در ورودی دويدند و » زنده باد سرلشگر زاهدی , زنده باد شاهنشاه « : فرياد زدند 

  .  و در را به روی ما گشودند سربازان را به کنار زدند

   

  برای تصرف شهربانی 

وقتی ما به راهنمائی چند نفر از مامورين به استوديوی راديو رسيديم در آن بسته بود و نمی دانم به . . . 

استوديو و . چه وسيله ای در آن را بازکردند و پدرم و گيالنشاه و من و چند نفر ديگر داخل آن شديم 

مع الوصف در , دستگاه های تنظيم کننده صدا در آن قرارداشت گنجايش زيادی نداشت اطاق مجاور ان 

اين دو اطاق عده زيادی اجتماع کرده بودند و چند نفری که اطالعات فنی داشتند برای بکار انداختن 

دستگاه فرستنده تالش می کردند شايد بيش از ربع ساعت يا بيست دقيقه طول نکشيد که دستگاه 

ه بکار افتاد و پدرم اولين نطق راديوئی خود را خطاب به ملت ايران ايراد نمود که عين آن را در فرستند

فرمان شاهنشاه و نخست , پدرم طی اين نطق کوتاه و مختصر . روزنامه های همان موقع چاپ شده است 

نظم و آرامش وزيری خودش را اعالم نمود و مردم را به اتحاد و اتفاق و همکاری با خودش و رعايت 

جاده . . . . . دعوت کرد و مخصوصاً به مردم واليات متذکر شد که از هرجهت حفظ نظم و امنيت را بکنند 

ما پس از گذشتن از خيابان . شميران و خيابانهای شهر بعلت ازدحام فوق العاده مردم بکندی طی شد 

ردوسی گشتيم و از ميان انبوه وارد خيابان ف, شاهرضا و ميدان فردوسی که مملو از جمعيـت بود 

جمعيت به هر طريقی بود گذشتيم و خود را به خيابان ثبت رسانديم ولی اتومبيل ما تا اول باغ ملی 

چون اجتماع مردم مقابل اداره شهربانی و , يعنی خيابان شمالی وزارت خارجه نتوانست جلوتر بيايد 
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ناچار پدرم و گيالنشاه و من . وجه ممکن نمی شد خيابان باغ ملی به حدی بود که عبور اتومبيل به هيچ

  . از اتومبيل پياده شديم وبه طرف عمارت شهربانی براه افتاديم 

   

  تصرف ستاد 

وقتی جمعيـت . من سمت راست پدرم و سرتيپ گيالنشاه سمت چپ ايشان حرکت   می کرديم . . . 

.  همه چشمها به ما دوخته شده بود سکوت عجيبی تمام آن منطقه را فرا گرفت, متوجه ورود ما شد 

يا عامل ديگری باعث اين آرامش و سکوت , نمی دانم ورود غير منتظره ما آنها را دچار حيرت کرده بود 

, من جداً روحيه خود را باخته بودم . بهرحال هرچه بود سکوت وحشت آور و هولناکی بود . گشته بود 

راه گريز از همه طرف , ت به ما می شد کارمان تمام بود چون اگر کوچکترين تهاجمی از طرف مردم نسب

ما در ميان همان سکوت رعب آوری که حتی صدای پايمان شنيده می . . . . . به رويمان بسته شده بود 

وقتی به . شد به طرف عمارت شهربانی پيش می رفتيم و مردم بی اختيار برای ما کوچه بازمی کردند 

عده زيادی پاسبان باالی پله ها و ايوان سنگی عمارت , انی رسيديم مقابل پله های عمارت شهرب

شهربانی در حاليکه تمام آنها لوله های بيست تيری خودکار خود را به طرف ما گرفته بودند ديده می 

چون يقين , يعنی مرگ را کامالً به چشم می ديدم , در آنجا وحشت و اضطراب من چندبرابر شد , شدند 

هر کوچک عليه ما و يا يک فرمان فالن افسر پليس سبب خواهد شدگلوله های اين داشتم يک تظا

سالحها بدن مارا مشبک کند ولی پدرم بايک روحيه قوی و مصصم مانند کسی که در ميان سبزه و گل 

از پيچ پله . قدم بر می دارد پيش می رفت و خواه و ناخواه به دنبال او به استقبال مرگ می شتافتيم 

پدرم از ميان سکوت عميق مردم ناگهان خطاب به افراد مسلح , مارت شهربانی که گذشتيم های ع

شما اينجا هستيد و شاه ما در ميان ما ! همکاران من « : پليس و مامورين فرمانداری نظامی فرياد زد 

قابل من    نمی دانم اين جمله چه تأثيری در روحيه مامورين پليس و جمعيت انبوهی که م» . نيست 

  . اداره شهربانی گردآمده بودند کرد که ناگهان غلغله برپا شد 

   مامورين پليس يکباره تمام اسلحه خود را به زمين گذاشتند و در همين ميان يک افسر شهربانی که 

» . زنده باد شاهنشاه زنده باد سرلشگر زاهدی « : متاسفانه نام او را به خاطر ندارم جلو دويد و فرياد زد 

مامورين پليس و افسران شهربانی پدرم را روی دوش . رياد هلهله و شادی مردم از هرسو بلند شد ف

. . . بلند کردند و داخل عمارت شدند و تا مقابل اطاق رئيس شهربانی او را با همان وضع روی دوش بردند 
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ا من و يارافشار و پدرم بيدرنگ برای حفظ نظم و برقراری آرامش شهر دستوراتی صارد نمود و ضمن. . 

گيالنشاه مامور تصرف ستاد ارتش و آزادی زندانيانی شديم که در خالل آن چند روز بازداشت و در 

تصرف ستاد خيلی سريع و بدون . ما بدون معطلی بطرف مقصد حرکت کرديم . ستاد توقيف شده بودند 

ستاد شدم و در همان موقع من اولين کسی بودم که وارد اطاق رئيس . مقاومت مامورين صورت گرفت 

. سرتيپ رياحی از پله های ديگر عمارت ستاد خارج شد که پس از مدت کوتاهی بازداشت گرديد 

بازداشت شدگان در عمارت ستاد فوری آزاد شدند و نيم ساعت بعد از تصرف ستاد ارتش تيمسار 

ز رياست ستاد ارتش باتمانقليچ که خود يکی از بازداشت شدگان بود به دستور پدرم در پشت مي

در همين هنگام کشت و کشتار مقابل منزل مصدق به منتهی درجه رسيده بود و تا آنموقع . نشست 

جمع کثيری از جوانان وطنپرست و جانباز ما در خون خود غلطيده بودند و کف جويهای خيابان مقابل 

) سرلشگر فعلی ( والدوند تيمسار سرتيپ ف. منزل دکتر مصدق از خون پاک ميهن پرستان پرشده بود 

از طرف پدرم ماموريت داشت که با مصدق و همکاران او که قصد تسليم شدن نداشتند تماس بگيرد و 

, ولی فعاليت صادقانه او بی نتيجه ماند . آنها را وادار به اطاعت و جلوگيری از کشت و کشتار بنمايد 

 بعد 7دازی نبودند تا سرانجام مقارن ساعت يعنی مصدق و يارانش حاضر به تسليم و دستور قطع تيران

. از ظهر خبر رسيد که خانه مصدق به تصرف مردم درآمده و او و يارانش به منازل اطراف گريخته اند 

 بعد ازظهر اطالع 9 در شهر اعالم نمود و مقارن ساعت 8پدرم بالفاصله حکومت نظامی را از ساعت 

 يکی از خانه های اطراف منزلش مخفی شده اند و بوسيله يافتم که مصدق و عده ای از همکارانش در

آقای مهندس شريف امامی اطاعت و تسليم خود را اطالع داده اند و قرار شد شب را در همان منزل بسر 

برند و صبح روز بعد مامورين برای منتقل ساختن آنها به عمارت باشگاه افسران به محل اختفای آنان 

, پدرم به فرمان شاهنشاه زمام امور را بدست گرفته و مسلط براوضاع شده بود در اين موقع که . بروند 

قبل از هر کاری تلگرافی به پيشگاه ملوکانه معروض داشت و از حضور مبارکشان استدعای بازگشت 

  . بخاک وطن را نمود 

 
 

  مرداد28 تا 25گوشه هائی از رويدادهای 
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 :برگرفته از کتاب 

  »ش حزب توده ايران نظر از درون به نق« 

  )نقدی بر خاطرات نورالدين کيانوری ( 

  از بابک امير خسروی

   

   

  ! مرداد واقعی بود ، اّما شکست خورد 25کودتای 

 مرداد عملياتی در جهت اجرای طرح دقيقی بود که از مدتها 28 مرداد ، برخالف فاجعه 25کودتای 

وری که بازيگران اصلی آن ، شکست ناپذيرش           به ط. قبل مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته بود 

  . . . می پنداشتند 

   

منتهی چون در .  مرداد ، طبق برنامه پيش رفت و بخشهائی از آن نيز به موفقيت انجاميد 25کودتای 

آخرين ساعات قبل از اجرای آن ، دکتر مصدق به کمک تلفن فردی ناشناس ، از آن با خبر شده و 

تعدادی از مهره . قدامات احتياطی و حفاظتی الزم دست زده بود به شکست کشيده شد سريعاً به ا

 2های کليدی کودتا نظير سرهنگ نصيری ، سرهنگ اخوی ، سرهنگ اسکندر آزموده ، سرهنگ 

 بعد از 2 مرداد تا ساعت 25بازداشت می شوند و طی روزهای . . . زندکريمی ، سرهنگ باتمانقليچ و 

  . . . داد تحت بازپرسی قرار می گيرند  مر28ظهر روز 

   

   1332 مرداد 27 تا 25بررسی رويدادهای 

 مرداد ماه ، مردم ايران با اعالميه مسّرت بخش دولت مبنی بر شکست کودتای سرهنگ 25سحرگاه 

خبر فرار شاه و خلع گارد شاهنشاهی ، دستگيری سران کودتا و انحالل مجلس  . نصيری آشنا شدند 

دکتر مصدق از آزمايش سختی  . تا ظهر در شهر پيچيد و شور و شوق عموم را برانگيخت هفدهم ، 

حکومت دوگانه مصدق ـ . پيروز تر از هميشه سربلند بيرون آمد و به نظر شکست ناپذير  می نمود 
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شاه و جنگ فرسايشی که مدت دوسال و اندی ادامه داشت ، پايان يافته تلقی شد و اميدهای فراوانی 

  . . . در مقابل ، جبهه مخالفان نهضت ملی سرخورده از شکست ، در ماتم عميقی فرو رفتند . نگيخت برا

   

  .   . . .شاه در غم و انديشه مهاجرت به آمريکا و جستجوی کسب و کار برای گذران زندگی است 

   

شورای سلطنت   دکتر مصدق بالفاصله پس از آگاهی از فرار شاه و نقش او در کودتا ، به فکر تشکيل 

 مرداد که به دعوت جبهه ملی برگزار شد ، اين موضوع 25در قطعنامه ميتينگ عصر روز . می افتد 

دکتر مصدق با دست اندرکاران و شخصيت های برجسته ملی از جمله دهخدا و . مطرح می گردد 

  . . . . نريمان به شور و رايزنی پرداخت و قصد داشت موضوع را به رفراندوم  بگذارد 

   

 مرداد ، توده مردم به ويژه هواداران بی شمار نهضت ملی و توده ای ها ، از 25بدنبال شکست کودتای 

کشور درحال و . شوق پيروزی سرمست بودند و در شور و هيجان وصف ناپذيری به سر می بردند 

وانست شور و هيجان حزب توده ايران با نفوذی که در ميان توده مردم داشت ، می ت. هوای انقالبی بود 

اّما متاسفانه به جای مهار کردن گروه های افراطی ، از جمله در . مردم را در مسير درستی هدايت کند 

درون حزب و سازمان جوانان ، و دعوت مردم به آرامش و پرهيز از تندروی و چپ نمائی ، در آتش بر 

سند و اقدام به کارهای افراطی و رهبری حزب با طرح شعارهای تند و عوام پ. غليان مردم دميد 

کشاندن توده ای ها به خيابانها و ميدانهای شهر ، که به درگيری و تشنجات دائمی منجر می شد ، جو 

  . . . سياسی عمومی را به طور باور نکردنی مسموم کرد 

   

  مشروطه يا جمهوری دموکراتيک

 25فتم ، پس از عقيم ماندن کودتای همانطور که در پيش گ« : کيانوری در خاطرات خود می نويسد 

مرداد و فرار شاه ، رهبری حزب شعار جمهوری دمکراتيک را مطرح کرد و به افراد حزبی دستور داد با 

تنها حزب توده . . . تظاهرات وسيع در خيابانها اين پيروزی را به صورت مبارزه جويانه جشن بگيرند 

منظور کيانوری [  مرداد 26ر سخنرانی آتشين خود روز ايران چنين شعاری نداد ، دکتر فاطمی نيز د
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در ميتينگ عظيم بهارستان ، خواستار برچيدن نظام سلطنت     ]  مرداد باشد 25بايد ميتينگ عصر روز 

  » . گرديد 

» تظاهرات وسيع «  رهبری حزب می خواست شعار جمهوری و انحالل رژيم سلطنتی را با راه انداختن 

يعنی همان راه انداختن ميتينگ ها و ! به ميان مردم ببرد و جشن بگيرد »  جويانه بصورت مبارزه« و 

 مرداد ، نظير آويختن شعارپارچه ای بزرگ ، با 27راهپيمائی ها ، با بی اعتنائی به اعالميه همان روز 

يته ارگان کم» نامه مردم « در ميدان توپخانه ، پخش علنی » زنده باد حزب توده ايران « شعار ، 

مرکزی حزب توده ، ريختن به ادارات و مغازه های مردم برای پائين کشيدن عکس شاه و خانواده 

  . . . سلطنتی و در نتيجه برخورد با کسبه و مردم عادی ، درگيری با سربازها و مأمورين انتظامی 

   

 خاطر اعمال و واقعيت اين بود که جامعه سياسی ايران از مليون گرفته تا مخالفان نهضت ملی ، به

کردار رهبری حزب توده ، به ويژه بعد از پيشامد تقاضای نفت شمال و ماجرای فرقه در آذربايجان و 

تبليغات شديد شوروی پرستی در مطبوعات حزب ، او را نماينده سياسی شوروی در ايران تلقی  می 

 به يکی از اقمار شوروی و از دست بنابراين روی کار آمدن احتمالی او را ، معادل با تبديل ايران. کردند 

ترس مردم از شعارها و تندرويهای حزب توده ايران و رميدن آنها ، . رفتن استقالل کشور می ديدند 

  . . . در آن روزهای سرنوشت ساز ، برای نهضت ملی بسيار گران تمام شد 

   

يدان بهارستان خواستار عظيم م  مرداد در ميتينگ26در روز « اين ادعای کيانوری که دکتر فاطمی 

شعار جمهوری را . . . در هيأت دولت تنها دکتر حسين فاطمی « و يا » انحالل نظام سلطنت گرديد 

اوبا . ، خالف حقيقت است » مطرح می کرد و در روزنامه باختر امروز لزوم تغيير رژيم را مطرح می کرد 

 می خواهد از محبوبيت و اعتبار او ، محملی به ميان کشيدن پای زنده ياد دکتر فاطمی به اين موضع ، 

  .برای توجيه سياست نادرست رهبری بيابد 

   

اينکه دکتر . آيا دکتر فاطمی باطناً خواستار جمهوری بود ؟ در تأئيد آن ، مدرکی در اختيار من نيست 

سايرين و دکتر مصدق و . تکيه می کند » شورای موقت « فاطمی در گفته ها و نوشته های خود روی  

به هر  حال ، نّيت فاطمی . است احتماالً نشانه گرايش متفاوت اوست » شورای سلطنتی « تکيه شان بر 
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و باوسواس مواظب بود که عملی خالف مصدق از او سرنزند . هرچه بود ، در آن روزها ، چيزی بروز نداد 

وز ، شهادت می دهد که دکتر محمد علی سفری از همکاران نزديک دکتر فاطمی در روزنامه باختر امر. 

هم خودت و هم رفقا حواسشان جمع   باشد مطلبی در روزنامه ننويسيد که « : فاطمی به او می گويد 

  ! . . . » باعث رنجش و احياناً شک و ترديد دکتر مصدق بشود 

   

   

   مرداد27 نگاهی به رويدادهای عصر و شب روز 

» مبارزه جويانه « و » تظاهرات وسيع « . د را از سر گيريم  مردا27اينک بحث در باره رويدادهای روز 

 مرداد ، که به گفته کيانوری ، بدستور رهبری حزب توده سازمان داده 27خيابانی ، عصر و شب روز 

آنچه در . شد ، به روال هميشگی به درگيريهای شديد با پليس و نظامی ها و دسته های مزدور انجاميد 

 8 آذر و 14 تير و 23ت ، از يک لحاظ ، شبيه همان حادثه آفرينی های  مرداد گذش27شامگاه 

  . . . بود . . . فروردين و 

   

 مرداد ، دستجات توده ای به طور غير مجاز و  بی اعتنا به اعالميه های شهربانی 27 عصر و شب روز 

 نکته ضرورت دارد که تأکيد اين. کل کشور و حکومت نظامی در خيابانها و ميدانهای شهر راه افتادند 

حزب توده ايران بارها ، با . حکومت مصدق از هر تظاهرات خيابانی توده های ها جلو گيری نمی کرد 

اين وضع . پوشش جمعيت ملی مبارزه با استعمار ، با کسب اجازه قبلی ميتينگ و راه پيمائی برپاکرد 

 مرداد ، نمايشات و     25کست کودتای پس از ش. به ويژه از ماه های آخر حکومت مصدق رايج تر بود 

  . . . مرداد برقرار بود 25قدرت نمائی خيابانی توده ای ها از همان عصر روز 

   

 مرداد نيز توده ای ها با تشکيل ميتينگ های موضعی متعدد برای تبليغ شعار مجلس 26 طی روز 

جنگ و گريز با نظاميان و پليس مؤسسان ، يا با حمله به مجسمه های رضاشاه و محمدرضاشاه ، که به 

  . می انجاميد ، شهر را به آشوب کشيدند 

 دکتر مصدق که از قصد حزب توده مبتنی بر تخريب مجسمه ها  آگاهی يافت و چه بسا بدين سبب 

اساسی که شخصاً اعتقادی به مجسمه و بت سازی نداشت و مهم تر آنکه از رضاشاه دل پرخونی داشت 
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 مرداد به سازمانهای وابسته به نهضت ملی توصيه می کند خود کار پائين آوردن 26، حوالی ظهر روز 

  . . . مجسمه ها را بدست بگيرند 

   

هنوز مرکب شعار مجلس مؤسسان خشک نشده و افراد حزبی با حرارت تمام در خيابانها به تبليغ آن 

 مرداد 27ا از صبح روز سرگرم بودند ، که رهبری حزب ناگهان شعار برقرای جمهوری دمکراتيک ر

  . . .مطرح ساخت و توده ای ها برای تبليغ آن به خيابانها شتافتند 

   

   هندرسون بود ؟  مرداد به درخواست27جلوگيری از تظاهرات عصر روز 

چه رازی در ميان است که در اغلب روايت ها ، دستور جلوگيری از تظاهرات توده ای ها در عصر و 

به مالقات هندرسن و مصدق ربط داده می شود ؟ اساساً چرا اين چنين  مرداد 27شامگاه روز 

گستاخانه واقعيت آنچه در ميان دکتر مصدق و هندرسن گذشته ، تحريف شده و وارونه جلوه گر 

  گرديده و از  مصدق ، آدمی زبون و گوش به فرمان سفير آمريکا ، تحويل افکار عمومی داده اند ؟ 

ه گمراهه کشاندن ايرانيان ، در داوری نسبت به سالمت نفس و پاکدامنی گمان می رود هدف اصلی ب

سياسی مردی است که در تاريخ معاصر ايران ، نماد جنبش ملی ايرانيان برای آزادی و استقالل بوده  

  . . .است 

   

  مرداد سخت به تکاپو می افتد تا با تغيير رفتار و25دولت آمريکا پس از شکست مفتضحانه کودتای 

بازگشت سريع هندرسن و تقاضای مالقات فوری با . دادن گذشت هائی ، با دکتر مصدق کنار بيايد 

دکتر مصدق و چند و چون اين گفتگو ، بايد در بستر چنين سياست و انگيزه هائی مورد ارزيابی قرار 

  . . .گيرد 

   

] دکتر مصدق [ يا او می پرسد ، آ] هندرسن [ وقتی سفير : توضيح نکته ديگری نيز ضرورت دارد 

دليلی دارد که بپندارد شاه فرمان عزل او را از مقام نخست وزيری و نشاندن زاهدی بجای او صادر 

هرگز چنين فرمانی را نديده است و فرقی « : می گويد . کرده است ، جواب دکتر مصدق منفی است 

زيرا از .  را حاشا نکرده است دکتر مصدق در اين پاسخ در واقع مطلبی» . هم نمی کرد اگر می ديد 
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به محض اينکه دستخط را « در محکمه نظامی نيز می گويد ، . ترديد داشت » فرمان « آغاز در اصالت 

حامل يک چنين « ديدم و ديدم در اصالت آن ترديد است ، به آقای سرتيپ رياحی دستور دادم که 

اولين عکس العمل او در » .  توقيف کنيد دستخط را که اصالت ندارد و با اين صورت ابالغ کرده است

 مرداد اين است که از وزير دربار بخواهد در باره صحت اين فرمان از شاه استفسار بکند 25بامداد روز 

دکتر مصدق در دادگاه نظامی ، جندين بار به تفصيل ، داليل ترديد . و آن گاه متوجه فرار شاه می شود 

 دهد بخاطر همين ترديد در اصالت فرمان است که دکتر مصدق خود را در اصالت فرمان توضيح می

دکتر صديقی وزيرکشور که در سحرگاه . حتی به همکاران نزديک و اعضای دولت نيز چيزی نمی گويد 

مرداد به خانه دکتر مصدق می شتابد ، در حضور دکتر فاطمی ، ماجرای شب گذشته را از او می 25روز 

. » کودتائی در شرف وقوع بود و از آن جلوگيری بعمل آمد « می گويد دکتر مصدق در پاسخ . پرسد 

. » چيزی نبود « : ؟ مصدق می گويد » موضوع نامه يا فرمان چه بود « :        دکتر صديقی بازمی پرسد 

  . . . . وزرای ديگر دکتر مصدق که بعنوان شاهد در دادگاه صحبت  می کنند گواهی مشابهی می دهند 

   

 مرداد نشان می دهد که حکومت مصدق بخاطر نگرانی از زياده روی های 27جريانات روز بررسی 

 مرداد ، موضوع منع نمايش های خيابانی و به ويژه جلوگيری از تشنج آفرينی های 26 و 25روزهای 

حزب توده و سازمانهائی نظير پان ايرانيست ها و سومکا ، که مرتب در خيابانها به درگيری و زد و 

دکتر صديقی در دادگاه نظامی مصدق شرح      . ورد با توده های ها مشغول بودند ، مطرح می سازد خ

 مرداد طبق معمول برای شرکت در جلسه کميسيون امنيت به منزل نخست 27می دهد که صبح روز 

سرتيپ رياحی رئيس ستاد ارتش ، سرتيپ مدّبر رئيس شهربانی کل کشور ، سرهنگ . وزير می رود 

صبح « : شرفی فرماندار نظامی تهران نيز حضور داشته اند ، سرتيپ رياحی موضوع را بازتر می کند ا

 مرداد با حضور فرماندار نظامی موضوع اقدامات توده ای ها و اهانت هائی که به افسران می 27روز 

عليه در آن جا تصميم کلی ، نشان دادن شدت عمل . کردند ، خدمت آقای دکتر مصدق مطرح شد 

برپايه همين مذاکرات بود که همان روز اعالميه شهربانی کل . » توده ای ها با اجازه ايشان گرفته شد 

کشور در باره منع تظاهرات خيابانی صادر می شود و فرمانداری نظامی هرگونه اجتماع غير مجاز را در 

امه ها به چاپ می رسد و هم از اين اعالميه ها هم در روزن. اطالعيه جداگانه ای ممنوع اعالم می کند 

منتهی رهبری حزب به تصميم دولت و اعالميه های مقامات انتظامی حکومت . راديو پخش می شود 
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جمهوری « ملی ، بی اعتنا می ماند و جوانان را با بار کردن شعار هيجان انگيز و تحريک آميز 

  . به خيابانها می فرستد » دمکراتيک 

ی های آن چند روز سرنوشت ساز ، چه بدست حزب توده و چه از سوی  چپ رويها و تشنج آفرين

برخی از رهبران و سازمانهای جبهه ملی ، بجای تعميق و تقويت جنبش ملی ، به کودتاچيان ياری 

  . . . مرداد را فراهم سازند و فاتحه نهضت ملی را بخوانند 28رساند ، تا زمينه آشوب 

   

   

   مرداد ، روز سرنوشت ساز28

 مرداد ، نه کودتائی 28ر بخشهای قبلی با تکيه برداده ها و اسناد موجود ، نشان دادم که برای روز د

 مرداد قادر به اجرای 25برنامه ريزی شده بود و نه اساساً دشمنان نهضت ملی پس از شکست کودتای 

با وجود   . اندازد برنامه ای بودند ، که بتواند حکومت ملی مصدق را در چنين فاصله زمانی کوتاهی بر

 مرداد ، پيش آمدها و عوامل متعددی ، که حتی ريشه های متفاوتی داشتند ، چنان 28اين ، در روز 

 28همسو عمل کردند که طی چند ساعت ، همه چيز زير و رو شد ، سرلشگر زاهدی که در بامداد 

پناه بردن به کرمانشاه را مرداد همچنان در مخفی گاه خود با نگرانی به سرمی برد و قصد عزيمت و 

 مرداد ، 28دکتر مصدق که سحرگاه . داشت ، عصر همان روز برصندلی نخست وزيری تکيه زد 

مقتدرتر از هميشه برکرسی صدارت نشسته بود ، عصر آن روز از دست مشتی اوباش غارتگر که قصد 

کنده از غم و اندوه به شعله های تاراج و جان او داشتند ، به زيرزمين منزل همسايه پناه برد و با دلی آ

  . . .آتشی که از خانه او زبانه می کشيد ، می نگريست 

   

  :  مرداد در ساعات اول از اين قرار است 28روند کلی وقايع در روز 

جمعيتی از اجامر و اوباش و ولگردها ، که به احتمال قوی از شب قبل اجير و به چوب و چماق مجهز 

 مرداد پس از تجمع در سبزه ميدان ـ و در جاهای ديگر ـ به چند گروه 28وز شده بودند ، از صبح ر

تقسيم می شوند و برای تخريب دفاتر روزنامه های طرفدار حکومت و حزب توده و مقر جمعيت های 

در . هوادار نهضت ملی و به قصد برپائی تظاهرات شاه پرستانه به مرکز و شمال شهر هجوم می آورند 

ميدان . . .  فروردين و 8 آذر ، 14 و 4 تير ،  23ع دستجات ، بارها در رويدادهائی نظير گذشته اين نو
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داری کرده و کارآئی خود را در بهم زدن ميتينگ توده ای ها ، آتش زدن دفاتر روزنامه ها و جمعيت ها 

ن چارچوب هيچگاه کار اين دستجات از اي. ، غارت مغازه ها و ايجاد رعب و وحشت نشان داده بودند 

 28چنانکه نشان خواهيم داد ، در روز . بيرون نبود و اساساً مأموريت و توان بيش از اين نداشتند 

اگر حوادث گردش ديگری يافت ، علت آن را بايد در جای . مرداد نيز چيزی جز اين در برنامه نبود 

  . . . ديگر جستجو کرد 

   

 مرداد  آن گاه که حزب توده با 27ر شامگاه روز  مرداد روی داد ، د28در حقيقت ، آنچه در صبح 

تظاهرات پرسرو صدائی برای تبليغ جمهوری دمکراتيک و براندازی سلطنت به ميدان آمده بود ، در 

در صفحات پيش به نقل از گزارشگر کيهان نشان داديم که چگونه . مقياس کوچکی چهره نموده بود 

مرگ « شعار . انه مقابله با توده ای ها در زدو خورد بودند در اواخر شب ، گروههای طرفدار شاه به به

نظاميان و نيروهای انتظامی نيز که » . در می آميختند » زنده باد شاه « را با شعار » برتوده ای 

مأموريـت داشتند  توده ای ها را متفرق سازند ، در خيابانهای مرکزی شهر به ضرب و شتم 

زنده باد « و » برقرا باد سلطنت « ا نيز شعار مرگ بر توده ای را با شعار جمهوريخواهان ، پرداخته ، آنه

 مرداد نيز همين گروههای مزدور و شاه پرست ، منتهی با تدارک بيشتر با 28در . توأم ساختند » شاه 

  . . . همان شعارها وارد ميدان شدند 

   

 کردند ، متعلق به همان واحدهائی بودند بدبختانه ، تانک ها و نيروهای زرهی ، که خانه مصدق را ويران

که سرتيپ کيانی معاون ستاد ارتش به دستور سرتيپ رياحی برای سرکوب و متفرق کردن آشوبگران 

راهی خيابانها کرده بود که در اثر ندانم کاری و اهمال او نيرنگ سازی و خيانت  سرتيپ دفتری ، 

يا   تانک هائی که تصادفاً فرماندهی بعضی از آنها و . بدست افسران پاکسازی شده و کودتاچی افتاد 

اتفاقاً در دست افسران توده ای ، نظير شادروان قربان نژاد يا ستوان ايروانی قرار داشت که به خاطر 

  . نبود رهنمود و سرگردانی در خيابانها در خدمت کودناچيان قرار گرفت 

خاطر که از سوی حکومتگران در برابر با گذشت زمان ، از حدود ساعت يک بعداز ظهر ، بدين 

آشوبگران قاطعيت نشان داده نشد و توده ای ها نيز به طرز باور نکردنی به تماشگران منفعلی مبدل 

شدند که فاجعه ملی در برابر چشمان نگران شان روی می داد ، ساير مخالفان نهضت ملی نيز آرام 
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 و سرکوب آن ديگر مستلزم خونريزی زيادی بود جمعيت فزونی يافت. آرام جرأت عرض اندام يافتند 

  ! » نه آقا آن را می خواست و نه ما « که به قول دکتر صديقی 

درست است که حزب توده در صف مقدم تندروی ها و چپ گرائی ها و به ويژه اقدامات و تبليغات 

ناهان را در اين زمينه اّما دور از انصاف و واقع بينی است که بار همه ک. ضدشاه و سلطنت قرار داشت 

  . بدوش رهبری حزب بيندازيم 

برخی از حکومتيان به ويژه زنده ياد دکتر حسين فاطمی و بعضی احزاب وابسته به جبهه ملّی ، نظير 

 مرداد و مشارکت شاه در آن بسيار 25حزب ايران ، نيروی سوم و حزب ملت ايران که از کودتای 

  . . . ر اين تندرويها سهيم بودند عصبانی بودند ، به درجات متفاوت د

   

  » تمرکز فعاليت های تبليغاتی و تهيجی عليه شاه و سلطنت خطای جّدی تاکتيکی بود « 

پائين کشيدن مجسمه های رضاشاه و محمدرضاشاه در تهران و شهرستانها ، حمله به آرامگاه رضاشاه 

ابتکار حزب توده در خيابانها و به قصد تخريب آن با برگزاری دهها و دهها ميتينگ موضعی به 

ميدانهای شهرهای مختلف عليه سلطنت با يورش به مغازه ها و ادارت برای پائين کشيدن عکس شاه و 

خاندان سلطنتی ؛ توهين و ناسزاگوئی به آنان ، درگيری با کسبه و مردم ، بسياری را آزرد و موجب 

مال با شعار برپائی جمهوری دمکراتيک به ميدان آنگاه که اين اع. رميدن    آنها از حکومت مصدق شد 

داری   توده ای ها ، فروش علنی نامه مردم ارگان حزب و شعار علنی کردن حزب توده و قدرت نمائی 

اين . های آن توأم گشت ، بسياری از مردم را به وحشت انداخت و نسبت به آينده کشور نگران ساخت 

 مصدق و سازمانهای سياسی ضعيف و هوادار او ، توان مقابله با فکر قوت گرفت که در نبود شاه ، دکتر

  . . . حزب توده ايران که از حمايت شوروی برخوردار بود نداشته باشند 

   

    اراده و ابتکارات کودتاچی ها

که متأسفانه عموماً ) به استثنای محافظان خانه  دکتر مصدق ( برخالف ارتشيان و مسئوالن کشوری ، 

 کفايتی و عدم قاطعيت نشان دادند ، کودتاچيان و به ويژه افسران پاکسازی شده از سوی از خود بی

در آن . دکتر مصدق که دشمنی خصوصی نيز با او داشتند ، با اراده و ابتکار وارد عرصه کارزار   شدند 

لحظات حساس ، بدون برخورداری از يک مرکزيت رهبری فعال ، به موقع وارد صحنه شدند ، به 
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آنها به تظاهرات اوباش و ولگردان . تشجيع جمعيـت پرداختن و ابتکار عمل را بدست گرفتند 

تانک ها . اجيرشده ، که مأموريتی جز آشوبگری و نمايشات شاه پرستانه نداشتند ، سمت و سو  دادند 

اد و زره پوشهای حکومت به فرماندهی معاون ستاد ارتش و ديگر واحدهای رزمی را که از سوی ست

ارتش برای برقراری نظم و پراکندن سرکوب آشوبگران گسيل شده و يا در نقاط مختلف شهر مستقر 

؛ به تصرف خود در » ماچ و بوسه شاه   پرستانه « بودند ، با ترفندهای زيرکانه و راه انداختن بساط 

ا به طور قهر آوردند و با جسارت ؛ يک جنگ داخلی تمام عيار راه انداختند و حکومت دکتر مصدق ر

  . . . آميز و مسلحانه سرنگون ساختند 

   

کودتاچيان ، بدان جهت ميسر » دالوری های « الزم به تأکيد است که همه اين ميدان داری ها و 

گرديد که به طور شگفت آوری ، ميدان کامالً از طرف نيروهای ملّی و انتظامی و احزاب سياسی خالی 

باور نکردنی بزرگترين و مجهز ترين سازمان سياسی رزم ديده ايران در اين ميان به حق غيبت . بود 

  . . .يعنی حزب توده ايران ، تعيين کننده بود 

   

 مرداد به صحنه درآمد ، حمله به خانه دکتر مصدق 28آخرين پرده از تراژدی بزرگ ملت ايران که در 

صدق ماند و با او دستگير شد ، دکتر صديقی که مانند دکتر شايگان تا آخر در کنار دکتر م. بود 

ماجرای غم انگيز آن شب را به تفصيل و با ذکر جزئيات دقيق ترسيم کرده ، يادگار بزرگی از خود 

ما مديون آقای سرهنگ نجاتی هستيم که با  دکتر صديقی به گفتگو نشسته ، . برجای گذاشته است 

دکتر صديقی در اين گفتگو ، . رده است شهادت و يادداشتهای او را در کتاب پرارزش خود جاودانی ک

از جمله از چگونگی بمباران خانه مصدق و روحيه رهبر نهضت ملی ياد می کند که در برابر پافشاری 

من از « : حاضران که برآن بودند او را از اتاقی که برآن گلوله می باريد ، بيرون ببرند ، دليرانه می گويد 

رای مملکت و ملت مفيدتر از زندگانی من است و از اينجا خارج نمی جان خود گذشته ام ، قتل امروز ب

حاضران و ياران او نمی خواستند رهبر » . خواهش می کنم آقايان هرکجا می خواهيد برويد . شوم 

ما حاضر به ترک جنابعالی « : محبوب خود را در آن ورطه بالخيز تنها بگذارند ، به اتفاق می گويند 

اما سرانجام باشدت گرفتن تيراندازی ها ، آنها نخست وزير را کشان » .  می مانيم نيستيم و همين جا
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لحظه ای بعد ، اقامتگاه دکتر مصدق به تسخير چپاولگران و اوباش در . کشان به خانه همسايه می برند 

  .می آيد و به غارت و تارج       می رود 

 
 

  مرداد ، توان ملّی و منافع ملّی28

   

  فرهاديزدی

   

ب ه نظر می رسيد که ايران نيم سده پيش خواستار اکتشاف ، استخراج و       �  چنين 

بازاريابی نفت در سطح جهان بدون سرمايه گذاری ، تکنـولوژی و شبـکـه بخـش 

ز توان شـرکت هـا و دولت های خارجی بود  ه طور کامل  ا. امری که در آن زمان  ب

  .ايران خارج بود 

   

ز يا      �  هه نبايد  دا در 30د بردکه توان مالی و تکنيکی ايران در سال های اول 

ـن  ز امروز قرار داشـت و انتظـار دستيـابـی بـه  ايموقعيت حتا ضعيف تری  ا

  .خواستـه ها در آن زمان غير مسئوالنه بود 

   

نداشتند       �  ز حقايق اطالع ا  مشکل بتوان ادعا کرد که رهبری نهضت و دولت  تن ه.ا  

ا غرق شدن در هيجـان عمـومـی ، می توان ا ندانسته ،  ب گفت که دانسته و  ي

تعيين ( رهبـری نهـضـت انعطاف پذيری خود را از دست داده و بجای رهبری 

ه دنباله رو تبديل شدند ) هدف های قابل دسترسی   ،.   ب

   

ه نظر می رسد که رهبری نهضت ، فداکردن جنبش ملی ، مبارزات ملت و       �  بچنين 

ر برچسب مصالحه پذيری ترجيح     می داد آ .ينده ايران را    ب
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ز سال 25در درازای       �  . ا بوسيله هم گروه پيشتاز جامعه و هم توده 1332 سال پس 

استقالل را تنها در غرب ستيزی و آزادی را تنها در سايه الگوهائی که کوچکترين . . . 

ز آزادی انسان در آن ديده  نمی شد  .، جستجو می کرديم نشانی    ا

   

نقش رهبری در هرجامعه ، در طبقه بندی کردن منافع قابل دسترسی در هرزمان       � 

  .، در مقايسه با توان ملی است ، و بنا به طبيعت خود بايد قاطع و روشن باشد 

   

ن    در درازای يک صدسال مبارزه ملت ايران برای دستيابی همزمان به آزادی و استقالل ، دورا

 خاتمه يافت ، مکان خاصی دارد که اثرات آن تا به امروز ، پس 1332 مرداد 28نهضت ملی که در 

به گمان من ، نزديک ترين زمانی که ملت احساس نمود . از گذشت نيم سده ، احساس  می گردد 

به سخن . که در نهايت به دو خواسته خود دست خواهد يافت ، در دوران اوج اين نهضت است 

.  ، احساس می گرديد که اراده ملی ، در نهايت می توانست حاکم برسرنوشت ايران گردد ديگر

چنين برداشتی ، محبوبيت  دکتر مصدق را به عنوان رهبر نهضت تضمين نمود که تا به امروز نيز 

نيروهای دموکرات که می توانستند ايران را به سوی نوعی مردم ساالری رهبری . ادامه دارد 

 مرداد مجبور به عقب نشينی شدند و راه برای استقرار حکومت فردی 28س از وقايع کنند ، پ

  .  سال پس از آن ادامه پيدا کرد 25هموار گرديد که تا 

   حال پس از گذشت نيم سده و با نگاهی که امروز به نهضت ملی ايران  می افکنيم ، اين پرسش 

فته بود ، آيا اين جنبش می توانست مطرح می گردد که با سياستی که رهبری در پيش گر

پـيروز شود ؟ و يا اين سياست ها نتيجه ای به غير از شکست می توانست به ارمغان بياورد ؟ می 

توان گفت تا وقتيکه هدف روشن و دقيق بود ـ  يعنی ملی شدن نفت در سراسر ايران در اسفند 

 اين امر ، که در دوران خود . ـ  ملت ايران می توانست پيروزی را احساس کند 1329ماه 

دستآورد بسيار بزرگی در سطح جهانی به حساب می آمد ، شور و هيجان بی سابقه ای در جامعه 

  . ايران به وجود آورد که اگر آرام نمی شد ، سبب افزايش بی ثباتی می گرديد 

جهانی را    در اينجا الزم است جهت حرکت رهبری نهضت در داخل کشور و رابطه آن با وقايع 

  . مورد نظر قرار داده تا امکان پيروزی و يا شکست نهضت روشن گردد 
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الف ـ رهبری نهضت و مسير تحوالت داخلی

   

   پس از قانون ملی شدن نفت رهبری نهضت نتوانست خواست های ايران و جهت حرکت آينده 

 در زمان خود ، به طور را با در نظر گرفتن توان مالی ، سياسی و تکنولوژيکی موجود در ايران

در مرحله ملی شدن نفت و خلع يد از شرکت . روشن مشخص کرده و آن را به ملت ارائه دهد 

 به خود گرفت و هدفهای 1سابق نفت ، مبارزه بنا به طبيعت خود رنگ مبارزات ضد استعماری 

 و روشن پس از اين مرحله ، هدف مشخص. گروه های مختلف جامعه امکان گسترش بسيار يافت 

. نبود و هرگروه می توانست بنا به سليقه و ايدئولوژی خاص خود ، خواسته ها را مطرح کند 

مسايل سرمايه گذاری و . روشن نبود که ايران چگونه قانون ملی شدن نفت را اجرا خواهد کرد 

به تکنيکی چگونه حل خواهد شد و درآمد به شدت مورد نياز ارزی به چه مقدار و در چه زمان 

در شرايطی که نکات مبهم فراوان بود ، انتظارات ملت به صورت مستقلی . دست خواهد آمد 

اشارات گه گاه رهبری . آغاز به شکل گيری بدون رابطه با واقعيات زمان و توان ملی کردند 

  . نهضت نه در جهت کاستن از انتظارات بل در جهت دامن زدن به آن بود 

 در طبقه بندی کردن منافع قابل دسترسی در هرزمان ، در مقايسه    نقش رهبری در هرجامعه ،

برنامه سياسی و اقتصادی . با توان ملی است ، و بنا به طبيعت خود بايد قاطع و روشن باشد 

روشن و دقيق هر دولتی چه دمکرات و چه غيردمکرات ، به ناچار سبب سرخوردگی بخشی از 

 مخالف منافع خود دانسته و يا مسيری که کشور در پيش اجتماع که اجرای چنين برنامه هائی را

در دمکراسی های جا افتاده و با ثبات ، صف آرائی و برنامه . گرفته را مناسب نمی داند ، می گردد 

اما با اين حال هنوز تخلف از برنامه های از . اجرائی تا مقدار زيادی از پيش روشن شده است 

در . ه تا مقدار زياد در جهت تطبيق آن با امکانات زمان است پيش داده شده مشاهده می گردد ک

جوامع در حال توسعه که دولت ها اجباری به عرضه برنامه دقيق خود ندارند ، در اغلب اوقات 

برای جلب حمايت درصد هرچه بيشتری از ملت ، آينده ای را ترسيم می کنند که خارج از توان 

ه در مبارزات ضد استعماری و ناسيوناليستی که پس از به ويژ. دستگاه حاکمه و کشور است 

جنگ در جهان رخ داد ، برای تجهيز توده ، آينده درخشان ترسيم و به روياها ، در عوض حقايق 
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اين هدف های توهمی ، پس از . ، اجازه داده شد که هدف های خارج از توان را وارد جامعه کنند 

می دهد و دولت ها را ، همراه با شعارهای غيرممکن به چندی به طور مستقل به رشد خود ادامه 

چون خواسته ها قابل دسترسی نيستند ، پس از چندی شور و هيجان . دنبال خود  می کشد 

پس از دوران ملی شدن نفت ، اين الگو در ايران . جای خود را به سرخوردگی و ياس خواهد داد 

انی بخش هرچه بزرگتر جامعه ، با مبهم نيز شکل گرفت و رهبران نهضت بمنظور جلب پشتيب

با باال گرفتن هيجان . گذاردن هدف در هر مرحله ، به گسترش پهنه خواسته ها کمک کردند 

عمومی ، که دولت از ابتدا کوششی برای محدود و منطقی کردن آن انجام نداد ، رهبران نضت 

اما مبارزه در . وی ، روی آوردند ملی ، نقش رهبری را از دست داده و بجای رهبری ، به دنباله ر

تا اين نقطه اقبال عمومی با . نهايت بايستی به نتيجه ملموسی برسد تا به پويائی خود ادامه دهد 

  . مسئله پس از آن آغاز می گردد . رهبری همراه است 

   چنين به نظر می رسيد که ايران نيم سده پيش خواستار اکتشاف ، استخراج و بازاريابی در 

. طح جهان بدون سرمايه گذاری ، تکنولوژی و شبکه پخش شرکت ها و دولت های خارجی بود س

هنوز پس از گذشت پنجاه سال و . امری که در آن زمان به طور کامل از توان ايران خارج بود 

اندوختن تجربه در درازای اين سال ها ، ايران در امر اکتشاف ، نقش بسيار کمرنگ و در بازاريابی 

می توان به درستی ادعا کرد که اگر ايران در پنجاه سال گذشته در شرايط . نی ، نقشی ندارد جها

مناسب تر سياسی قرار  داشت ، امروز نقش مهمتری در اکتشاف ، توليد و پخش می توانست به 

 در 30اما نبايد از ياد بردکه توان مالی و تکنيکی ايران در سال های اول دهه . عهده بگيرد 

قعــيت حتـا ضعيف تری از امروز قرار داشت و انتظار دستيابی به اين خواسته ها در آن مـو

  . زمان غير مسئوالنه بود 

تنها می توان گفت .    مشکل بتوان ادعا کرد که رهبری نهضت و دولت از حقايق اطالع  نداشتند 

انعطاف پذيری خود را که دانسته و يا ندانسته ، با غرق شدن در هيجان عمومی ، رهبری نهضت 

  . ، به دنباله رو تبديل شدند ) تعيين هدف های قابل دسترسی ( از دست داده و بجای رهبری 

   رهبری نهضت که می توانست با ارائه هدف های روشن ، کوشش در محدود کردن فاصله بين 

ان عمومی ، به بزرگتر خواسته ها و توان ملی بکند ، با آگاهی و يا  نداسته ، با دنباله روی از هيج

نتيجه مستقيم افزايش فاصله بين آنچه که می توانست به . شدن اين شکاف کمک می کرد 
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  ي

( ا

ا ي

. دست آيد و آنچه که ممکن بود ، افزايش نارضايتی عمومی و راديکال شدن بيشتر جامعه بود 

شار همزمان ، مشکالت مالی کشور که بخاطر از دست رفتن ارز خارجی افزايش می يافت ، ف

از سوی ديگر ، با افزايش نارضايتی عمومی و قطبی . بيشتری بر قطبی شدن جامعه می آورد 

شدن جامعه از قدرت مانور دولت برای مصالحه با مخالفان و رقبای داخلی و خارجی هرروزه 

زيرا رهبری نهضت احساس می کرد در يک مصالحه ، آنچه می توانست به دست . کاسته می شد 

  : آورد 

ا  1 ـ کوچکتر از آن است که می خواهد 

ز آنچه که ملت انتظار 2   دارد و ) طبق برداشت رهبری  ـ کوچکتر است ، 

ز هر دو عامل 3 ا ترکيبی     . ـ 

رهبری قدرت مصالحه را برای قبول باالترين دستاورد ممکن در :    در هر حال نتيجه يکی است 

که در اکثر مواقع متهم به ( ه با رقبا و مخالفان داخلی مصالح. آن برهه از زمان را از دست داد 

برای برقراری ثبات و حل مسائل داخلی کشور که ) فرمانبرداری از کشورهای خارجی می شدند 

در نتيجه . اهميت حياتی داشت ، مترادف با از دست دادن استقالل و تسليم منافع ملی گرديد 

يانجی عمل می کرد ، ايران بدون ارائه پيشنهادی روشن و در هنگام مذاکره با آمريکا که بعنوان م

با رد پيشنهادات آمريکا و عدم پذيرش مصالحه در . صريح ، تمامی پيشنهادات آمريکا را رد کرد 

رهبری که در داخل می . داخل کشور ، رهبران نهضت ، ايران را به بن بست سياسی کشيدند 

 با رقبا و مخالفان داخلی به تفاهم برسد ، و آرامشی که بايست با استفاده از اهرم های قانونی ،

بشدت مورد نياز بود را به جامعه بازگرداند ، در جهت عکس عمل کرده و با کشيدن توده به 

اين تاکتيک دولت ، ناخواسته به حزب توده که دارای . خيابانها آشوب و ناامنی را گسترش داد 

در مقايسه با تمامی گروه های ديگر بود ، دست باال را تشکيالت قويتر و منابع مالی غنی تری 

داده و امکانات رشد آن حزب را سرعت بخشيد که همزمان سبب افزايش بی ثباتی داخلی و 

چنين به نظر می رسد که رهبری نهضت ، فداکردن جنبش ملی ، . هراس دولت های غربی گرديد 

  . ذيری ترجيح می داد مبارزات ملت و آينده ايران را بر برچسب مصالحه پ

   بن بست سياسی ، همراه با بحران اقتصادی و مالی ، قطبی شدن کشور ، سرخوردگی اجتماعی 

، کاسته شدن از قدرت دولت مرکزی ، ازدياد آشوب ، ايران را هرچه بيشتر به سوی هرج و مرج 
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 آن ، نه فرايند امنيت در هرجامعه ، دل نگرانی اصلی است و بدون. و ناامنی هدايت می کرد 

با کاسته شدن از قدرت دولت مرکزی ، قدرت . سياسی و نه اقتصادی می تواند شکل بگيرد 

نا امنیِ بوجود آمده به نوبه خود امکان . نسبی و مطلق حزب توده به سرعت رو به افزايش بود 

يا کودتای رشد قدرت های تجزيه طلب که از حمايت     قدرت های خارجی نيز برخوردار بودند و 

اگر چنين امری اتفاق می افتاد ، اثرات . نظامی کمونيستی و يا ترکيبی از هردو را افزايش می داد 

  . آن تنها به ايران محدود نمی شد ، بلکه می توانست موازنه بين دو قطب جهانی را برهم  زند 

+ + +  

   

 در سطح جهانی نـگاه 1950   اکنون الزم است که به موقعيت ايران در سال های نخستين دهه 

  .  مرداد از زاويه موازنه ميان  ابرقدرت ها روشن گردد 28کنيم ، تا وقايع 

   

   

  ب ـ موقعيت راهبردی ايران در دوران نهضت ملی

   

   در سال های پس از جنگ که مصادف با دوران ملی شدن نفت در ايران است ، جهان به دو 

هر دو قطب تا حد امکان مسلح و هردو دارای . ه بود قطب کمونيسم و غيرکمونيسم تقسيم شد

مسائل جهان ، نمی توانست بدون توجه به موازنه قوا بين اين . جنگ افزارهای هسته ای بودند 

هرکشور مجبور بود که موقعيت و منافع ملی خود را با درنظر گرفتن . دو نيرو مطرح گردد 

. وازنه ای به وجود آورده بود ، طراحی کند سياست های کالن دو قطب و محدوديتی که چنين م

ايران در يکی از حساس ترين کانون های برخورد بين نيروهای شرق و غرب قرار داشت و بنابر 

حکم موقعيت جغرافيائی خود ، می بايست سياست خود را در داخل محدوده ای که موازنه قوای 

ايران در تالش برای دستيابی به منافع به سخن ديگر ، . شرق و غرب تعيين کرده ، برقرار کند 

ملی خود تا هنگامی که موازنه استراتژيک جهانی را به خطر نمی انداخت ، قدرت مانور داشت و 

به نظر می رسد که اين محدوديت مورد توجه کامل رهبران نهضت ملی ايران . نـه بيـش از آن 

  : آن دوران مطلب را روشن می کند نگاهی به وقايع و حقايق جهان در . قـرار نگـرفتـه بود 
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 ـ منافع استراتژيک آمريکا حکم می کرد که مسئله نفت هر چه زودتر حل شده و آرامش به 1   

ايران بازگردد و درآمد کشور از اين طريق افزايش  يابد ، تا سد محکمتری در مقابل نفوذ شوروی 

يت از خواسته هـای ايـران در آن اين دليل اصلی امريکا در حما. و گسترش کمونيسم باشد 

نظريه ای که محرک اصلی حمايت آمريکا از ايران را در تالش برای خارج کردن . دوران است 

انگليس و جانشينی آن توسط شرکت های نفتی آمريکا می داند ، چون موقعيت استراتژيک 

. تواند صحيح باشد ايران و خطرات موجود در کانون چنين درگيری را در نظر نمی گيرد ، نمی 

بخاطر افزايش موقعيت استراتژيک خود ، آمريکا از نهضت ملی شدن نفت ايران حمايت می کرد 

 موافقت نمايد و آماده بود که اين توافق را 50 ـ 50و بريتانيا را تحت فشار قرار داد تا با اصل 

ران می توانست نفت را اين مناسبترين قرارداد در زمان خود به حساب می آمد و اي. تضمين کند 

به باالترين خريدار بفروشد و تنها امتياز انگلستان ، حق الويت در انتخاب و يا رد قيمت 

تا اين مرحله ، بابرخورداری از حمايت آمريکا ايران دارای متحد قدرتمندی در . پيشنهادی بود 

ريح و روشن از طرف با رد پيشنهاد آمريکا و عدم ارائه پيشنهادی ص. مبارزات ملی خود بود 

ايران ، برای آمريکا روشن شد که ايران خواستار هيچ گونه مصالحه ای نيست و بدين ترتيب 

در آن دوران بريتانيا هنوز بزرگترين ( حمايت آمريکا از دست  رفت و قدرت جبهه انگلستان 

مامی در تحت ديگرکشورهای اروپا و ژاپن ، ت. افزايش بسيار يافت ) قدرت اقتصادی اروپا بود 

چتر حمايتی مالی و نظامی آمريکا قرار داشتند و نمی توانستند به عنوان متحدی برای ايران به 

با از . حساب آيند و در اکتشاف ، استخراج و خريد نفت نقش تعيين کننده ای داشته باشند 

ت و به ناچار دست رفتن حمايت آمريکا ، ايران در مبارزه خود برعليه بريتانيا ديگر متحدی نداش

در چنين . بايستی به تنهائی اين مبارزه را ادامه داده که بخت پيروزی حتا کمتر می شد 

موقعيتی ، رهبران نهضت برای تقويت خود در مقابل بريتانيا ، تنها شوروی را در پيش روی 

 اما در به هيچوجه ادعـا   نمـی کـنـم که چنيـن اقـدامی به واقـع انـجام می گرفت ،. داشتند 

محاسبات   غرب ، در مورد گزينش های احتمالی نهضت ملی ، دست کم بايستی چنين امکانی 

منطقی است که تصور کنيم ، غرب احتمال روی آوری ايران به . مورد توجه قرار گرفته باشد 

شوروی را در هنگام قرار گرفتن در تنگنا ، در محاسبات خود گنجانيده باشد و رهبران ايران 
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در نبود متحد . مال چنين برداشتی توسط غرب از وقايع ايران را بايستی در نظر می گرفتند احت

مناسب ديگر ، چنين مالحظاتی به رهبران نهضت حکم می کرد که احتياط بيشتری در روابط 

  . خود با آمريکا در پيش گيرند و اين متحد را از دست ندهند 

   

 که کاردار George Kennanراحان سياسی غرب از جمله  ـ در دوران وقايع آذربايجان ، ط2   

مبنای .  شوروی را در پيش گرفتند Containmentآمريکا در مسکو بود ، سياست مهار و محاط 

اين طرح جلوگيری صبورانه دراز مدت از گسترش کمونيسم و مبارزه با آن در سراسر گيتی و به 

 ، غرب با تمام توان اين سياست را 1332 مرداد 28در شب وقايع . ويژه در مرزهای آن قطب بود 

صفبندی دوقطب ايدئولوژيک ، هر دو مجهز به جنگ . در سراسر گيتی پيگيری می کرد 

جنگ سرد در سراسر گيتی ـ و . افزارهای هسته ای در مقابل يکديگر ، در اوج تنش خود بود 

غال ارتش سرخ و پرده آهنين اروپای شرقی در اش. حتا گرم ـ در برخی از نقاط جريان داشت 

نيروهای آمريکا و قدرت برتر هسته ای آن تنها مانع . اين قاره را به دو ناحيه تقسيم کرده بود 

 سال پس از جنگ ، شوروی دست 3تنها . در راه سرازير شدن ارتش سرخ به اروپای غربی بودند 

ی را از راه هوا به اين شهر به محاصره برلين زده و غرب را مجبور کرد که سوخت و مواد غذائ

اوضاع در خاوردورحتا از تنش . دوآلمان به وجود آمدند  ) 1949( يک سال پس از آن . برساند 

ژاپن که در جنگ جهانی دوبمب اتمی بر شهرهای آن فرو ريخته شده . بيشتری برخوردار بود 

و نيروهای . شده بود  مرداد دارای قانون اساسی جديد 28بود ، تنها يک سال پيش از وقايع 

بمنظور مقابله با نيروهای شوروی در اقيانوس آرام ، شرکت در جنگ کره ، ( آمريکا با ظرفيت باال 

در اين کشور و ) حمايت از تايوان و مقابله با نيروهای پارتيزانی کمونيسم در اين بخش از جهان 

ل و مخالف آن در جنوب با  بين نيروهای کمونيست در شما2جنگ کره . فليپين مستقر بودند 

شرکت مسقيم آمريکا و چين و غير مستقيم شوروی ، نه تنها آن شبه جزيره را بدل به ويرانه 

تايوان بخاطر چتر حفاظتی آمريکا ، از . نمود ، بلکـه جهـان را بـه لـبه جنگ هسته ای رساند 

وی در جنگی فرسايشی با در هندوچين ، نيروهای فرانس. حمله تمام عيار چين مصون مانده بود 

کشورهای واقع در مرزهای جنوبی شوروی . نيروهائی که در نهايت کمونيست شدند ، درگير بود 

ايران از . ، در توازن قوا بين دوقطب و مهار و محاط شوروی نقش حساسی بازی می کردند 
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رم و هم منابع زيرا هم مانعی در دستيابی شوروی به آب های گ. اهميت ويژه ای برخوردار بود 

 ايران در حوزه 3حتا طبق قرارداد يالتا . نفتی خود و ديگر منابع نفتی در حـوزه خليج فارس بود 

با در نظر گرفتن تصوير واقعی جهان که صف آرائی نيروهای هسته ای ، در . غرب قرار داشت 

ت آورد سطح جهانی گسترده شده و امکان درگيری جنگ سوم جهانی بسيار محتمل بود و دس

يک قطب ، بطور حتم به معنای زيان قطب ديگر بود ، ايران و رهبران نهضت ملی بايستی درک 

می کردند که برهم زدن ، هرچند ناخواسته موازنه استراتژيک ، بين دوابرقدرت ، نه در توان و نه 

  . به سود کشور ايران بود 

+ + +  

   

راين نظر بود که احتمال کمونيست شدن ايران آمريکا ب ) 1332فروردين  ( 1953   تا ماه مارس 

با افزايش بی ثباتی ، قطبی . ضعيف است و حزب توده قادر به در دست گرفتن کشور نيست 

شدن جامعه ، بن بست سياسی و کاسته شدن از قدرت دولت مرکزی ، پس از اين تاريخ آمريکا 

کشور نيست و امکان کمونيست به اين نتيجه رسيد که دولت دکتر مصدق ديگر قادر به اداره 

 مرداد و کشف سازمان نظامی حزب توده ، که نيرومندتر از آن 28پس از ( شدن ايران زياد است 

نيم سده پس از آن دوران شايد بتوان امکان ) . بود که تصور می شد ، اين امر تائيد شد 

نين برداشتی از وقايع کمونيست شدن ايران را رد کرد ، اما در شرايط روانی حاد جنگ سرد ، چ

تا هنگامی که مسئله نفت به . ايران بوسيله طراحان سياسی جهان غرب بسيار محتمل بود 

مبارزه ايران در جهت دستيابی به منافع ملی ، هرچند که معنای آن ضربه به منافع نزديک ترين 

اما اگر . قبول بود متـحد آمريـکا يعنی ، انگلستان باشد ، محدود می شد ، از نظر آمريکا قابل 

اقدامات ايران به معنای برهم زدن موازنه در سطح جهانی و امکان دستيابی و يا حتا نزديک 

با چشم بستن بر . شدن شوروی به خليج فارس باشد ، ديگر اين امر برای آمريکا قابل قبول نبود 

ارد بازئی شدند روی واقعيات جهانی و غرق شدن در هيجان  عمومی ، رهبران نهضت و ايران و

ايران نمی توانست موازنه راهبردی جهان را به . که از توان ملی آن کشور بسيار فراتر می رفت 

پس از اين مرحله هرچه می توانست اتفاق افتد ، به اجبار به زيان ايران تمام می . گروگان گيرد 

 اين راه نمی شد ،  مرداد ، مانع ايران در پيش گرفتن28اگر غرب با شرکت در عمليات . شد 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

احتمال بسيار داشت که پس از يک کودتای کمونيستی ، ايران شاهد ورود ارتش سرخ به خاک 

در اين صورت غرب چاره ای نداشت که به نوبه خود دست به يک مداخله نظامی . کشور گردد 

) . داشت انگليس در آن زمان در خليج فارس و چند نقطه مجاور پايگاه نظامی در اختيار ( بزند 

در چنين صورتی سناريوی کره و آنچه بعدها در ويتنام اتفاق افتاد ـ اما اين بار باشرکت مستقيم 

در چنين حالتی ايران با از دست دادن استقالل سرزمينی و . شوروی ـ در ايران تکرار می گرديد 

 بدون ارائه .تبديل خاک آن کشور به ميدان نبرد بين ابرقدرتهای جهان ، بازنده اصلی بود 

تعريفی منطقی از استقالل و کوشش در حفظ آن ، به نقطه ای رسيديم که حتا می توانستيم ، 

  . استقالل ظاهری سرزمينی خود را نيز از دست بدهيم 

راه برای آمريکا در مقابله با امکان ) نظامی ، مالی و سياسی (    ساده ترين و کم هزينه ترين 

با اين نگاه می توان گفت که هدف اصلی . ولت دکتر مصدق بود چنين تحوالتی ، برکناری د

 مرداد نه برای بازگشت سلسله پهلوی به سلطنت و نه دستيابی به منابع 28آمريکا در وقايع 

آمريکا در يک حرکت پدافندی پيش گيرانه ، از موقعيت استراتژيک خود در . طبيعی ايران بود 

 در درازای پنجاه سال پس از آن ، با از دست دادن مقابل گسترش کمونيسم ، دفاع کرده و

 28محرک آمريکا برای شرکت در عمليات . اعتماد عمومی ملت ايران ، بهای آن را پرداخت کرد 

در واقعه . مرداد همان محرکی است که سبب دخالت آمريکا در واقعه آذربايجان گرديد 

روی ، به طور قطع از ايران در مقابل آذربايجان آمريکا ، برای پيشگيری از گسترش نفوذ شو

شوروی دفاع کرد تا حدی که ترومن بعدها ادعا کرد که امـکان بکار گـيـری جنـگ افـزار 

  ) . هرچند مدرک کتبی در دست نيست ( اتمـی را به شـوروی گوشـزد کـرده بود 

 مرداد ، از 28 از    بازگشت خاندان پهلوی به قدرت و دستيابی آمريکا به منابع نفتی ايران پس

برای تأئيد اين نظر بايد . نظر آمريکا دست آوردهائی بودند که در درجه دوم اهميت قرار داشت 

گفت که حتا اگر ايران خود توليد کننده بزرگ نفت در جهان نبود و يا در مقابل آمريکا گزينش 

لوگيری از دسترسی ديگری سوای خاندان پهلوی قرار داشت ، به احتمال بسيار آمريکا برای ج

  . شوروی به خليج فارس دست به چنين اقدامی می زد 

 برای جهانی که سال های چندی است ، خطر درگيری 32 مرداد 28   امروزه پنجاه سال پس از 

هسته ای را احساس نمی کند و آزاد از رقابت بين ابرقدرت ها زندگی کرده و ديگر مجبور نيست 
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 در نظر گرفتن موازنه بين آنا بسنجد ، تجسم موقعيت ايران در مقابل که تمام اقدامات خود را با

اما رهبران نهضت ملی بايستی می توانستند مشکل فوری . دوابرقدرت در آن زمان مشکل است 

بايستی . که برای جهان غرب در مقابله با موازنه استراتژيک به وجود آورده بودند را درک کنند 

که نمی توان با شوروی هم مرز بود و خود را از مسئله موازنه کنار به سادگی درک  می کردند 

مسئله اخالقی ـ حقوقی مداخله در امور داخلی کشورها ، در آن دوران شايد کوچکترين . کشيد 

 با ورود تانک 1956در نوامبر سال ( عاملی بود که در محاسبه ابرقدرت ها در نظر گرفته می شد 

دکتر مصدق مسئله ) . قيام مردم مجارستان در هم شکسته شد های شوروی به بوداپست ، 

آمريکا بر آن باور بود که فرمان برکناری مصدق توسط شاه ، . حقوقی را نيز برای آمريکا حل کرد 

  . در نبود مجلس عملی بود قانونی 

  : زيرا ملت  .    برکناری دولت دکتر مصدق به سادگی و با هزينه اندک مالی انجام شد 

   ـ براثر آشوب و نبود امنيت خسته و توان مبارزه را از دست داده بود و 1   

  . ـ همزمان بخاطر هراسی که از همسايه شمالی خود داشت ، دست به مقاومت نزد 2   

     از ياد نبريم که از وقايع آذربايجان و جمهوری مهاباد با شرکت مستقيم شوروی تنها چند 

افزون برآن ، با . ه سرزمين ايران در نزد ملت فراموش نشده بود سالی گذشته و خاطره تجزي

داشتن کم و بيش دوهزار کيلومتر مرز خاکی و بيش از ششصد کيلومتر مرز آبی با شوروی ، از 

در نتيجه . نظر ملت ايران خطر کمونيسم بيش از استعمار انگليس و آمريکا احساس می گرديد 

.  مرداد ، ملت وارد عمل نگرديد و دست به مقاومت نزد 28ع در هنگام گزينش ، در هنگام وقاي

سادگی عمليات و مقاومت ناچيز در مقابل آن همراه با هزينه کم مالی آن ، می تواند شاهدی 

می توان گفت که ملت . برآمادگی ملت برای پذيرفتن نظم جديدی که نويد امنيت می داد باشد 

 28اگر ملت ايران در .  يکی از دو گزينه غير مطلوب گرديد  مرداد ، مجبور به انتخاب28ايران در 

 مرداد شکست می خورد ، آينده 28 گزينه ديگری را در پيش می گرفت و عمليات 1332مرداد 

  . ايران می توانست بسيار هولناک باشد 

+ + +  
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اعی ، از افزايش سرخوردگی اجتم(    اثرات شکست نهضت ملی و نتايج منفی به بار آمده از آن 

و دخالت مستقيم غرب ، . . . ) دست دادن اعتماد به نفس و قبول نکردن مسئوليت اعمال خود و 

مشارکت مستقيم غرب در وقايع . تأثير ژرفی در نيم سده گذشته براجتماع ايران داشته است 

  سال پس از آن کمک کرد که جامعه ايران به تدريج دست آوردهای25 مرداد ، در درازای 28

ليبراليسم ، دموکراسی ، حکومت قانون ، اقتصاد برپايه بازارهای آزاد ، ( غرب و ارزش های آن 

چه به صورت مذهبی و چه به ( را رد کرده و به ارزش های راديکالی . . . ) جامعه مدنی نيرومند و 

، روی آوردند که در هيچيک اثری از حقوق بشر ، دمکراسی ) صورت انواع مختلف کمونيستی 

بعبارت ديگر تمام ارزش هائی که امروز ملت ايران در . يافت نمی شود . . . آزادی فردی و 

 بوسيله هم گروه پيشتاز جامعه و هم 1332 سال پس از سال 25جستجوی آن است ، در درازای 

استقالل را تنها در غرب ستيزی و آزادی را تنها در سايه الگوهائی . توده ، مردود شناخته شد 

يا دستکم . کوچکترين نشانی از آزادی انسان در آن ديده نمی شد ، جستجو می کرديم که 

و شايد ( براين باور قرار گرفتيم که غرب در برقراری حقوق بشر و مردم ساالری در مورد ايران 

از خود پرسش . صادق نيست و يا جامعه ايران پذيرای اين ارزش های انسانی نيست ) خاورميانه 

ه چگونه غرب در برقراری اين ارزش ها در دو جامعه تمام ميليتاريستی آلمان و ژاپن نکرديم ک

که شش سال با آنان جنگيدند ، صادق بود و آن جوامع نيز پذيرای دمکراسی ليبرالی بودند ، اما 

در مورد ايران صادق نبود و ايران پذيرا نبود ؟ نتوانستيم به خود بقبوالنيم که گسترش مردم 

 و حقوق بشر در جهان ، به واسطه وجود مکانيسم حل مسالمت آميز مسائل در خود نظام ساالری

استقرار صلح و ثبات در جهان که تنها می . ، تعيين کننده نهائی صلح و ثبات در جهان است 

تواند در سايه استقرار مردم ساالری در کشورهای بيشتری در جهان بوجود آيد ، به سود تمامی 

غرب ، دمکراسی ليبرالی را نه بعنوان هديه و يا خيرخواهی . جمله خود غرب است کشوها و از 

  . به جهان عرضه می کند بلکه بسود غرب و تمامی جهان است که چنين نظمی برقرار گردد 

 مرداد نفی کرديم و در 28   غرب ستيزی ما در ايران سبب شد اين ارزش ها را ، بويژه پس از 

مسايه شمالی و آزادی و رشد کشورهای غربی را پيش روی داشتيم ، باز حالی که تيره روزی ه

هم حقيقت را ناديده گرفته و به سوی ارزش های ديکتاتور پرور در لباس مبارزه با استعمار و 

 57در نتيجه در لحظه تاريخی ديگری در سال . استثمار و بازگشت به خود ، کشش پيدا کرديم 
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بجای گزينش . گر بدست آمد ، درست جهت عکس را انتخاب کرديم که امکان گزينش ، يکبار دي

دمکراسی ليبرالی و نظام اقتصادی برپايه بازارآزاد که تا امروز هنوز بشر نتوانسته جانشين 

شايسته تری برای آن پيدا کند ، حکومتی بدوی ، تماميت خواه ، بدون ارزشی برای انسان و يا 

 مرداد ، مشکل 28بدون وقايع .  مملو از انحصارات را برگزيديم ايران ، با اقتصادی شبه دولتی و

  .    توجيه کرد 57بتوان گردش تند به عقب را در سال 

   

  :زيرنويس 

ـ اين مبارزات در سراسر جهان شدت گرفته بود و در همسايگی ايران ، تنها يک سال از 1

  . وستان و پاکستان می گذشت استقالل هندوستان از امپرياليسم و تقسيم آن به دو کشور هند

 درجه به دوبخش ، کمونيست 38 ـ شبه جزيره کره در پايان جنگ جهانی دوم برمبنای مدار 2

در . در شمال با حمايت شوروی و چين و ضد کمونيست در جنوب با حمايت آمريکا ، تقسيم شد 

آمريکا .  ور شدند  نيروهای کره شمالی به عنوان يکپارچگی تمام کره به جنوب حمله1950سال 

در نوامبر همان سال ، چين . با کسب مجوز از سازمان ملل به سود جنوب وارد نبرد گرديد 

اوائل مرداد  ( 1953قرارداد آتش بس در ژوئيه . کمونيست در سوی شمال در جنگ مداخله کرد 

  .  درجه تثبيت شد 38برقرار و مرزهای دوکره در همان مدار  ) 32

 در يآلتا در اوکراين بين چرچيل ، روزولت و استالين صورت گرفت که 1953 فوريه 11 تا 4 ـ از 3

     .از جمله در باره آينده آلمان و مناطق نفوذ پس از جنگ به توافق رسيدند 

 
 

 مرداد را در همان نخستين مراحل با آقای 28فکر انتشار شماره ويژه ای به مناسبت پنجاهمين سالگرد 

در گيرودار .  ميان گذاشتيم و در اين زمينه از ايشان تقاضای مطلبی نموديم صدرالدين الهی در

گفتگوها و مشورتهايمان با آقای الهی تشويقمان کردند ، در کنار زمينه هائی که برای بررسی و بحث اين 

واقعه در نظر داشتيم ، بخشی را نيز به شرح وقايع آن روزها از زبان شاهدان عينی اختصاص دهيم و 

خود نيز مشاهداتشان را که از زبان يک روزنامه نگار جوان که سالها پيش نگاشته شد و قبالً هم به چاپ 

رسيده بود با اصالحات عبارتی و چند نکته تازه برايمان ارسال نمودند ، که بابت آن از ايشان 

 .سپاسگزاريم 
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اره اشخاصی که نامشان در  هم چنين برخالف سنت گزارش نويسی از آقای الهی خواستيم که در ب

    .گزارش آمده است اطالعاتی بدهند که خوانند امروزی  با اين نامها ارتباط و آشنائی بيشتری پيدا کند 

   

  صدرالدين الهی

  آن شب   

   . . .و               

 روز بعد از آن شب                       

 

آن شب

 

)1(  

از سرچشمه به مقصد اسالمبول و بيسترو و پنج زاری و آبجو . اه افتاديم    شب هنوز نيفتاده بود که ما ر

و پدری فحشی داد به حزب توده که پای . . . مادرها نگران که شهر نا امن است و شاه رفته . بشکه 

  . جوانها را به جای مسجد به عرق فروشی بازکرده است 

. کرکره های فلزی را پائين می کشيدند “ يخ س“    از سرچشمه توی چراغ برق که آمديم ، سردارهای 

جلو مسجد سراج الملک يک بستنی يک قرانی نانی ليف کشيديم ، و چهار فال گردو خريديم جمعاً به 

که آخرين نسخه آن در دست روزنامه “ حاجی بابا “ دوقران که با نمک و آبجو بزنيم و يک روزنامه 

را گرفته بود و داشتند به طرف طياره می رفتند خريديم  ؛ زير فروش بود با کاريکاتور شاه که دست ثريا 

  : آن کاريکاتور اين تصنيف قديمی را چاپ زده بودند 
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  بيا برويم از اين واليت من و تو

  تو دست منو بگير و من دامن تو

کنده مجسمه بـا ابهت سوار براسب رضاشاه را .    توی ميدان توپخانه ، چيزی از ارتفاع کـم شده بـود 

دورتادور ميدان ، مردمی هراسيده ، به جای خالی مجسمه روی ستون نگاه می کردند و دهان ها . بودند 

مثل اين که همه به رديف نشسته و ايستاده ، منتظر دکتر مسنن دندانساز سرگذر پامنار . همه باز بود 

  . بودند تا با کلبتين خود ، دندان باورِ آن ها را بکشد 

نگاه عميق دردآلودی به پای مجسمه . دوم بلند قد سيه چرده ، از ميدان می گذشت    يک سرهنگ 

مثل ترقه های هفت . پراکنده و سرد . چند نفر دست زدند . انداخت و ناگهان محکم پا کوبيد و باال زد 

  . تيـر چـوب پنبه ای يک نفر هم از وسط جمعيت ، شيشکی بست 

فتند از کوچه پشت شهرداری تا وسط الله زار صف بوده که چاپ بعدی می گ. تمام شده بود “ چلنگر    “ 

خوب شد ما هم شديم مثل صوراسرافيل “ و افراشته با لهجه گيلکی اش گفته بود . برسد و مردم بقاپند 

را “ افراشته جان “ که البته رفقای جدی اين حرف شوخی وار  “ اما به نظرم بوق مان را زده باشند . 

  . برايش گذاشته بودند “ انتقاد و انتقاد از خود “  قرار نپسنديده و

   

)2(  

   خيابان فردوسی کالً قرق رفقای توده ای بود ، با پيراهن سفيد و سبيل کلفت و سرهايی به سنگينی 

  . کدوتنبل که فقط تکان مختصری می خورد ، بی آنکه بفهمی از سرتأئيد است تا تکذيب 

ت هواداران صلح ـ محل پيشين کلوپ حزب توده ـ تـا سراسالمبول    کمسومول ها از محل جمعي

ارگان کميته “ مردم “ . روزنامه ها از زيرزمين در آمده بودند . روزنامه می فروختند و بحث می کردند 

ارگان شورای “ ظفر “ ارگان سازمان جوانان ، پيدا بود که بقيه ، مثالً “ رزم “ مرکزی حزب توده ايران ،  

را کم “ شهباز “ و “ بسوی آينده “ ،  “ رزم“و “ مردم“طلوع . ه ، هنوز فرصت چاپ پيدا نکرده اند متحد

و هفته نامه و ماه نامه های ديگر در “ کبوتر صلح “ ، “ جوانان دموکرات “ ، “ مصلحت “ . رنگ کرده بود 

   می شديم ، هوای شب هرچه به چهارراه اسالمبول نزديک تر. اين غروب داغ به سايه خزيده بودند 

. زير خيمه شب که در حال گشوده شدن بود ، چيزی حرکت می کرد . بيست و هشتم ، گرم تر می شد 

چيزی مثل مقدمات شب عاشورا که درآن آدم ها خود را برای کتل کشی و سينه زنی فردا حاضر می 
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ي

ات ، با اعتقاد ، تر و فرز ، و کردند و يا در حسينيه سادات وقتی که خويشاوندان مادرم خانم های ساد

زبر و زرنگ ، خود بساط خرج فردا را مهيا می ساختند ، برنج درآب می ريختند و لپه ها را تندتند به 

بحث های سرچهارراه ، از . سرانگشت  می جوريدند که ريگ و گورز و دانه ناپز آن را جدا کنند 

  . ی خلق بود جمهوری ، شورای سلطنت ، جمهوری دموکراتيک و جمهور

   دکه های کتابفروشی چمن آرا ، توی نادری و شاه آباد ، کتابفروش های کنار خيابان ناگهان کتاب های 

تميز و لبريز از بوی مرکب تازه چاپخانه اداره نشريات به زبان های خارجی چاپ مسکو را روی بساط 

يق ژدانف و نيز کارهای ديگر چپ که لنين ، آثار رف. و . گذاشته بودند ، تاريخ حزب کمونيست از ی 

  . هنوز صدپارچه نبود 

   کتاب های زير چوبه دار ، برگرديم گل نسرين بچينيم ، چگونه فوالد آبديده شد ، به نظر کهنه می 

داغ تر از ديدار سرد دو روز پيش لويی . رسيد ، و خبرهای فستيوال جوانان بخارست ، داغ داغ بود 

  .  دکتر مصدق هندرسن سفير آمريکا و

   در فضای اين تکه از شهر ، يک نوع پرچم ايران به طور نامريی با آرمی مرکب از داس و چکش و چند 

  . شاخه گندم و يک چرخ ماشين که به هم بافته شده بودند ، تکان می خورد 

فرهمند و    در مغازه های تعمير راديو و قهوه خانه های ته پاساژ نادری ، راديوها با صدای مخبر 

ناصرخدايار ، تلگراف های حمايت و طومارهای پشتيبانی را از دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق را 

قرائت می کرد و به دل های مضطرب آرامش می داد زيرا که همه امضاکنندگان از جان خود گذشته و با 

ا مصدق :  خون خود نوشته  بودند    . يا مرگ 

   

)3(  

مبول ، دوسه بار زدوخورد کوتاهی ميان فروشندگان روزنامه و دسته هائی از    فقط سرچهارراه اسال

اعتراض می کردند که اين تندروی ها را نکنيد . آنها نيروی سومی بودند . جوانان آستين کوتاه درگرفت 

، دولت را به خطر نيندازيد ، و جواب می شنيدند که شما دارودسته خليل ملکی خائن  هستيد ؛ 

ريکا و انگليس ، خودفروش و از راه خلق برگشته ، فردا بايد برای اين خيانت در دادگاه های جاسوس آم

  . خلقی جوابگو باشيد 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

يکی دوبار هم در چهارراه .    هنوز گنگره بيستم تشکيل نشده بود گزارش خروشچف در نيامده بود 

کسان . ين کوتاه ها طرف نبودند اين مرتبه روزنامه فروش ها با آست. يوسف آباد ، زدوخورد شديد شد 

آن ها که مال باالی شهر و چهارراه اسالمبول و . ديگری با جوانان روزنامه فروش دست به يقه شدند 

سربازهای حکومت نظامی ، مبهوت توی  کاميون ها نگاه می کردند و افسرانشان بی . نادی نبودند 

 سازی ، قهرمانانه ، دانشجويان نازنازی و رفقای چيت. تفاوت به بدنه جيپ ها تکيه داده بودند 

تنها وقتی چند نفر خونين و مالين شدند ، به دستور افسر حکومت . ضدپرولتاريا   را ادب می کردند 

و رفقای چيت سازی سربلند و . نظامی ، سربازان مجروحين را توقيف کردند و توی کاميون ريختند 

  . گردن فراز ، به طرف فردوسی سرازير شدند 

   

)4(  

به قيمت يک ليوان بزرگ بی کف پنج ريال و يک .    در بيسترو پنج زاری ، مثل هميشه آبجو سبيل بود 

و فقط بانگ نوشانوش بود و . ساندويچ کالباس با خيارشور و گوجه فرنگی و سبزی ، آن هم پنج ريال 

 ، ساندويچ    گاز می زدند و همه مثل اسب به آخوربسته پای دکه های چوبی. کسی را با کسی کاری نه 

آبجو هورت می کشيدند ، و همديگر را ماچ می کردند و گاهی هم می گريستند ، و خيلی ها هم از سياه 

و خيلی از ديگران هم چون طاقت معطل شدن و توی صف . . . مستی آبجو ، زبانشان    می گرفت 

 رزمی آن روزی ، شط عظيمی از شاش زالل ايستادن را نداشتند ، در کوچه های پهلويی به قول واژگان

  . روانه می ساختند 

   وقتی به خانه برگشتيم ، شب کيپ و گرفته بود و سخت سنگين و حکومت نظامی بايد شروع می شد 

و من که از سرچشمه سرازير شدم ، ديدم يک دسته از بچه جاهل های محل ، که ما به آن ها التی لوتی       

با دهانی . فروشی نيم بابی عزيز که در يک لتی اش هميشه پيش بود ، بيرون آمدند می گفتيم از عرق 

  . که از رفتن شاه خوشحالند “ مادرقحبه هايی “ پراز مستی و دشنام به دکتر مصدق و حزب توده و همه 

تـوی ميدان اميـن سلطـان . از پر قيچی های حـاج حسن طبق کش و طيب بودند .    شناختمشان 

  . ـان می گرفتند ، به بارانگ می زدند و دم دست بزرگترها بودند سرقپ

يکی شان آروغی . و تلوتلو خوران از کنار ما رد شدند “ سام “    به مالحظه بچه محلی ، زير لب گفتند 

  . “ زنده باد آزادی “ زد صدادار ، خنده شل و ول مستانه ای سردادند و يکی شان گفت 
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   شبو روز بعد از آن. . 

  
)1(  

. . .    صبح که می خواستم بيايم بيرون ، مادرم از توی مطبخ فرياد زد ؛ ـ باز ديگه ظهر دير نيايی ها 

  . آش رشته داريم و قيمه پلو . خاله هايت اينجا هستند 

اتاق هيچ وقت . همه رفته بودند دنبال خبر در حوزه های خبری .    تحريريه ، تقريباً سوت و کور بود 

. سرش توی لوموند بود .  بود لب درگاه 1تنها ميز نزديک به روشنائی ، مال عظيمی . اب نمی گرفت آفت

و . سگ و بداخالق بود . مرد داشت جوانی اش را پشت اين ميز ، مثل روزنامه کهنه ای مچاله می کرد 

 بعد از ظهر ، فقط حدود ساعت دو تا سه. جواب سالم خبرنگاران را نمی داد . شامه تيزی هم داشت 

وقتی روزنامه از چاپ در می آمد ، خنده پريده رنگ و مرده ای مثل آفتاب وحشت زده زمستان روی 

حتی وقتی به خود او هم .  خيلی مواظبش بود 2با اين همه ، دکتر. صورتش می دويد و محو می شد 

اين دبير تاريخ و جغرافی او   می خواست روزنامه اش را . بداخالقی می کرد ، دکتر نشنيده می گرفت 

  . شيرازی ، از اطالعات اقای مسعودی بهتر بکند 

خبرنگار . در گوش عظيمی چيزهائی گفت . کنار صندلی او صندليش را کشيد .  آمد 3   دکتر فرزامی 

بعد آمد روی ميز کنار دست من ، تلفن را برداشت و نيم ساعت با فرانسه سليس . فرانس پرس بود 

فرانسه کلپتره من مثل مال عظيمی در اين حد بود که بفهميم که دکتر . خبر می داد . د شيرين حرف ز

وقتی  می خواست برود ، از پشت عينک تيره اش نگاه . خبرهای مهمی دارد می نويسد يا می گيرد 

  مهربانی به من کرد و   گفت ؛ 

  .  خبر زياد به زودی اخبار سياسی کم می شود و برای صفحه خانواده تو! ـ جوان 

   من تازه به زحمت دکتر را راضی کرده بودم که از مجموعه خبرهای ورزشی و غيرورزشی روز مثل 

اما همين که خبر زياد . سينما و تئاتر و اين جور چيزها ، صفحه ای به نام کيهان خانواده درست کنيم 

  .  را بخوان 4رهای گلستانه و واقفی بيا خب. امروز خانواده نداريم ! می شد ، عظيمی داد می زد ؛ الهی 

   

)2(  
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 آمد ، با گيوه پاشنه خوابيده ، کت و شلوار ژوليده ، کراواتی که گره اش قد يک نخودچی 5   فرامرزی 

بچه ها که . جلو ميز عظيمی که سيخ ايستاده بود ، ايستاد . بود و لخ لخ کنان وسط اتاق راه رفت 

فرامرزی با لهجه غليظ جنوبی . را ول کردند و دور او حلقه زدند مشغول خبرنويسی  بودند ، کارشان 

  اش با همه شوخی کرد و بعد گفت که اصالً بچه ها چکار دارند ؟ چرا آنجا هستند ؟ 

شهر شلوغ است و بايد روزنامه زود .    عظيمی به جای همه جواب داد ؛ دارند خبرها را می نويسند 

  . حاضر شود 

گمان نکنم امروز . را در عظيمی معنی کرد و گفت ؛ شلوغ تر هم می شود “ ردن عاقل نگه ک“    فرامرزی 

  . بشود روزنامه داد 

   

)3(  

ستون نويسی های . با اشاره دست ، مرا صدا کرد .    از ساعت يازده و نيم ، عظيمی دستپاچه بود 

برخالف هميشه عجله ای . گشادگشاد و بد خط گلستانه را به دستم داد و گفت ؛ بخوان و درستش کن 

  . نداشت 

نوشته هايش خبر از به . من توی خبرهای گلستانه غرق بودم .    گلستانه خبرنگار شهری بود و حوادث 

از دروازه غار و ميدان شوش و گود عرب ها و گود زنبورک خانه ، مردم باال . هم خوردن شهر می داد 

چند تا از روحانيون هم تحت الحنک انداخته . استند خشمگين و عصبانی شاه را می خو. آمده بودند 

گلستانه با آن چشم های سبز پسته ای و سبيل دوگالسی خوش ترکيبش . جلو آن ها حرکت می کردند 

و  . 7بگيرد ، بدهد به سمسار“ خبر “  باالی سرم ايستاده بود که 6اصغرآقا . بی سوادانه می نوشت و تند 

با خبرهايی که نصفش آهسته در گوش عظيمی گفته می شد و . ی رسيدند بچه ها يکی بعد از ديگری م

  . نصفش  بلند 

  .  ، کوتاه و زبر و زرنگ آمد که از هيأت دولت هيچ خبری نمی شود گرفت 8   مهدی بهره مند 

     واقفی از توپخانه برگشت و گفت ؛ 

از پيش آقا که آمده چند کلمه . نی ـ سرتيپ دفتری انگار نه انگار که شهر شلوغ است و او رئيس شهربا

با افسران شهربانی صحبت کرده و بعد غيبش زده و بعد دسته ای که از شمال می آمدند حکايت می 
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کردند که جلو تمام ماشين ها را می گيرند که چراغ هايتان را روشن کنيد و عکس شاه و  رضا شاه را 

  . کناس عکس شاه را به شيشه بچسبانيد و اگر عکس نداريد ، اس. پشت شيشه ماشين بگذاريد 

   

)4(  

دکتر از روز پيش گم شده بود و .    ساعت دوازده و نيم ، عظيمی نا اميدانه دنبال دکتر می گشت 

وقتی خبری پيش می آمد ، مثل يک گلوله . آن دفعه سی تير هم همين طور بود . هميشه همينطور بود 

. اما کسی نمی توانست پيدايش کند . ه بود ، زنگ می زد از جايی ک. پنبه کوچک می شد و ناپديد 

در .  ، تقاطع حشمت الدوله و کاخ 109خانه . خبرنگارها می گفتند جمعيت عازم خانه دکتر مصدق است 

عصر روز ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان ، من در تقاطع . ذهن من می کذشت که اتفاقی نبايد رخ بدهد 

يروس ، سه ربع ايستادم تا صفوف شرکت کنندگان در خطوط ميدان سرچشمه و خيابان س

  . يا مرگ يا مصدق بود : دمونستراسيون تمام شود و همه عزم شان جزم که 

التی لوتی ها که نمی توانند به اين مفتی .    اين ها حتماً هستند ، و بچه ها و خبرنگارها مبالغه می کنند 

  . حکومت قانون را کله کنند 

 صفحه های تويی را هم بسته بود ، که بهره 9احمدآقا. حروفچينی پيش می رفت .  خبری نبود    از دکتر

به . برگشت پشت ميزش .  . . . عظيمی درهم رفت . مند دوباره برگشت ، چيزی در گوش عظيمی گفت 

الً معمو. از دکتر حسين فاطمی سخنگوی دولت خبری نبود . ساعتش را نگاه کرد . دو سه جا تلفن زد 

آيا هنوز در هيأت دولت گرفتار . در اين روزها ، حدود ساعت يک ، اطالعيه ای می داد ، حرفی می زد 

  بود ؟ 

  :  با لحن لوده هميشگی اش گفت 10   نصير امينی 

  . چون کشتی بان را سياستی دگر آمد .  . . . ـ آقايان ، تشريف ببريد خانه 

نخست وزير شده ، ولی او تذکر داد که واحدهای ارتشی وارد    من خيال کردم دوباره قوام السلطنه 

فقط ستاد ارتش از مصدق حمايت  می کند ، بقيه واحدها ، بخصوص در شهرستانها حتی . عمل شده اند 

  . در مراسم صبحگاهی به نفع شاه تظاهرات کرده اند 

. دکتر را پيدا کنيد . د شاه می گويد و راديو آمد که راديو تبريز فقط زنده با“ هل “  از اتاق 11   زينی 

  . عظيمی هم تند از پله ها پائين رفت . دکتر نبود . ببينيد روزنامه چطور بايد داد 
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همه رفته بودند . روزنامه بايد در می آمد .    حاال فقط من مانده بودم با مسئوليتی که احساس می کردم 

   شد که اطالعات را کوبيده اند و غارت کرده اند و دارند به احمد آقای صفحه بند با رنگ پريده وارد. 

حسين آقا ، راننده هميشگی دکتر ، خونسرد و جاهل مآب ايستاده بود ، زنجير  . طرف کيهان  می آيند 

بعد به چند تا از کارگرها . کسی با کيهان کاری ندارد . به احمدآقا گفت برگردد سرکارش . می چرخاند 

 پشت در اصلی ورودی از تيرچوبی هايی که دکتر برای بنايی هايی هرگز تمام نشدنی اش دستور داد که

انباشته کرده بود ، شمع بزند و استاد احمد برادر بزرگ هفت کچالن که می گفتند طيب ، کوچک ابدال 

ان اوست ، به عمله هايش دستور داد پای تيرها ، گچ و آهک بريزند و به اين ترتيب فقط در کوچک مي

  . در بزرگ کيهان باز و بسته می شد و اين احتياط بود 

   من داشتم چايی بی رنگ بدمزه ای را توی ليوان اسداهللا خان ماشين چی هورت می کشيدم که خبر 

. حسين آقا و استاد احمد بيرون رفتند و ده دقيقه بعد برگشتند . آوردند دسته سرکوچه کيهان رسيده 

به .  صفحه آخر خم شده بوديم و او داشت اشپون های زيادی را می کشيد حاال من و احمد آقا روی

حروفچين ها زير لب فحش خواهر و مادر می داد که برای دراز کردن ستون اشپون چپانی می کنند ، و 

  : برگشت به من گفت 

  . ـ شما برو تحريريه نمونه تيترها را نگاه کن تا من نخ صفحه را ببندم 
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حاال دراتاق دراز و بی روح و پراز کاغذ باطله و کف زمين پراکنده . وی ميز عظيمی زنگ زد    تلفن ر

 ، سرش را روی ميز گذاشته  بود ، با دوربين 12تحريريه من بودم وآن ته اتاق ، فريدون رضازاده

 . چشم های آبی گربه وشش را از توی تاريکی هم می شد ديد. رولفکلس کنار دستش ، و چرت می زد 

  . بردباری خشمگينانه ای داشت . پسره نصفه روس بود با موهای طاليی و عرق خور و عکاس 

  :    دکتر از آن طرف سيم با صدای آهسته ولی آمرانه و مهربانانه ای گفت 

  . ـ پسر تو آنجا چکار می کنی ؟ مادرت از دلواپسی دارد دق می کند 

  :    در جوابش گفتم 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

  . . . ـ آقا روزنامه 

   و او مثل هميشه که وقتی حرف خودش را می زند ، معطل جواب طرف نمی شود ، گوشی را گذاشته 

کجا بود که ما نتوانسته بوديم پيدايش کنيم ؟ اما مادرش وخواهرهايش و در نتيجه مادرم می . بود 

  دانستند ؟ دکتر مثل

  . هميشه خويشاوندانش را به سياست ترجيح داده بود 
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تصديق شش ابتدايی به داداشم داده بود و او به همان “ پری “ ت لوزينايی که پدرم به عنوان    ساع

مناسبت به من بخشيده بود ، وقت را با بی اطمينانی نشان می داد و ظاهراً ساعت از دو و نيم گذشته بود 

عدازظهر عاشورا ، مثل مثل ب. کوچه اتابک را که تمام کردم ، به الله زار پيچيدم ، همه جا بسته بود . 

وقتی که مستخدم های دامغانی منزل می گفتند قتل شکسته و در خيابان تک و توکی مردم عبور می 

  . گاهی ماشينی و زمانی دوچرخه ای . کردند 

از پشت .    حتی جغوربغور فروش ها و ليمونادی های سرپيچ توپخانه و ناصرخسرو هم جمع کرده بودند 

در تقاطع . ای شليک های سنگين می آمد ؛ از طرف خيابان کاخ ، تند می رفتم سرم ، از دور ، صد

اکباتان و سعدی و به فاصله يک وجب از چراغ برق ، زنی می دويد ، با چادری حمايل کرده ، روی 

پيراهنی که جرجر شده و نصف از يک پستان کارد ديده اش از زير پيراهن ، ورقلمبيده و بيرون زده بود 

يک دسته . ندلی لهستانی که سه پايه داشت و نيم سوخته بود ، در دست گرفته تکان می داد يک ص. 

و مردم هم در پی “ مرده باد مصدق ، زنده باد شاه “ : زن فرياد می زد . مـرد هـم دنبالش  می دويدند 

 شهرنو می برد های خيابان حاج عبدالمحمود“ خانم “ به . سر و روی زن نشسته و پلشت بود . اش بودند 

از ته خيابان طرف مجلس ، نزديک محل . ، و مردها هم شبيه تيغ کش ها و تلکه بگيرهای دروازه قزوين 

. آنها به طرف الله زار پيچيدند . روزنامه های باختر امروز و شورش ، دود کمرنگی به آسمان می رفت 

  . حتماً به قصد کيهان 

   

)8(  
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 يک مجموعه از چتر نجات مصرف شده که در هم لوله شده باشد ، با    سرکوچه مادرم و خاله ها مثل

او تنها خاله ای بود . خاله طاهره از دورترين فاصله مرا ديد . چادرهای رنگارنگشان به خود می پيچيدند 

  : فرياد زد . بقيه نمی ديدند و عينک هم نمی زدند . نبود “ ميوپ “ که 

  . . . آمد . . . آمد ! ـ باجی خانم 

  :    وقتی من رسيدم ، مادره ، نگاهی به قد و بااليم انداخت ، لبريز از مالمت و مالل ، و گفت 

  . اگر خاله خانم به مصطفی تلفن نکرده بود ، البد شب هم می ماندی . تو که منو کشتی ! ـ مادر 

  .    و از حال رفت 

  . “ بيچاره مادرم “ :    به قول شهريار 
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. انگشتش را می گزيد . صدا از راديو در نمی آمد . مين ، پدرم پای راديو آندريا نشسته بود    درزير ز

خش خش راديو نشان می داد که . هميشه وقتی عصبانی ، نگران يا مضطرب بود ، اين کار را می کرد 

 خاله .توی سفره ، يک کاسه آش با مخلفات رويش و يک بشقاب قيمه پلو منتظر من بود . روشن است 

با اصرار اين که . آخر سر مادرم با چشم های پف کرده از اشک و صورت شسته . ها يکی يکی آمدند 

دست هايم را نشسته . من در فکر صفحه اول بودم که هنوز نمونه نگرفته بودند . چرا من غذا نمی خورم 

بريدن يک روز شريک بوده ام مثل اين که من هم در سر. از آنها بدم می آمد . بودم ، مرکبی بود و سياه 

  . و خون سياه آن به دستم ماسيده 

   راديو به صدا درآمد و نفس نفس مرد بدصدای عربده جويی بلند شد با کلمات نامنظم و عبارات 

  . شکسته 

  : پدرم گفت 

  کيست اين ؟ . ـ صدايش شبيه صدای خولی تعزيه است 

  :    و خود او از آن طرف راديو جواب داد 

  . ن مهدی ميراشرافی هستم ـ م

و خاله ها که رويشان را سفت گرفته بودند ، يواش يواش گل از گلشان شگفت و چادر . . .    و باز گفت  

  . الحمداهللا برمی گشت و مملکت ديگر بی صاحب نبود . مژده بازگشت شاه را می داد . را پس زدند 
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يا پيامی از اين . به مصدق تذکر می داد تسليم شود راديو .    قيافه پدرم لحظه به لحظه درهم می رفت 

مادرم و خاله ها با جيغ و ويغ زنانه آماده می شدند تا وضو بگيرند و نماز بخوانند و سجده شکر . گونه 

مشتی روی سر آن زد و بلند شد و  گفت . بگزارند که پدرم با خشم پيرمردانه اش ، پريز راديو را کشيد 

 :  

  . انااهللا و انا اليه  راجعون . . . الاله اال اهللا  . . . الاله اال اهللا  . . . راً  ـ اهللا اکبر کبي

   چرا ؟ هرگز نفهميدم چرا پيرمرد که تا هفته پيش معتقد بود مصدق   تند می رود و مشروطه را بخطر 

  . از در زيرزمين بيرون رفت .  . . . انداخته ؛ حاال آيه قبول مرگ را می خواند 

  . خاله های دوقلويم پشت سرش دهن کجی کردند و ادايش را درآوردند   

و سار از درخت پريده . . .  در وسط تهران بود رضا راضی شد   109و خرابه های خانه .     آش سرد شد 

  .  به درخت بازگشت 

  ــــــــــ

او از . نهای تهران بود  ـ عبدالرسول عظيمی سردبير کيهان روزانه و دبيرتاريخ و جغرافيای دبيرستا1
در سالهای بعد عظيمی دکترای حقوق خود را از . طرف کيهان همراه دکتر مصدق به دادگاه الهه رفت 

دکتر عظيمی چندين بار به نمايندگی .  دانشگاه تهران گرفت و روزنامه پيغام امروز را منتشر می کرد 
  .مجلس شورای ملی انتخاب شد 

   

  . مصطفی مصباح زاده صاحب امتياز کيهان در نزد بچه های روزنامه کيهان بود  ـ دکتر نام عام دکتر 2
   

فرزامی از يهوديان برجسته و تحصيل کرده ای بود که خبرنگاری ) سيحون (  ـ دکتر مسعود 3
  . رژيم جمهوری اسالمی بعد از انقالب او را تيرباران کرد . خبرگزاری فرانسه را برعهده داشت 

   

  .  و واقفی از خبرنگاران شهری کيهان در آن روزگار بودند  ـ گلستانه4
   

 ـ عبدالرحمن فرامرزی مدير و سرمقاله نويس کيهان و يکی از مخالفان سرسخت  دکتر مصدق در 5
  . مجلس بود 

   

  . ـ اصغرآقا خوشبخت متصدی قسمت حروفچينی گارسه ای آن روزگار کيهان بود 6
   

کار تيترزنی .  بود ) عظيمی ( خش خارجه روزنامه و معاون سردبير ـ دکتر مهدی سمسار سرپرست ب7
  . صفحه اول را اغلب او انجام می داد 

   

 ـ مهدی بهره مند خبرنگار اول اقتصادی کيهان بود او بعدهم در وزارتخانه اقتصاد و دارائی به مقام 8
  .مديرکلی و گويا معاونت هم رسيد 

   

  . ی و صفحه آرائی کيهان بود ـ احمد قهرمانی مسوول صفحه بند9
   

  .  ـ نصر امين خبرنگار سياسی و مسوول قسمت خبرهای نخست وزيری  بود 10
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ب ا

  .  ـ زينی متصدی اطاق گيرنده خبر و راديو بود 11 
   

 فريدون رضازاده عکاس خبری روزنامه کيهان بود و در روزگار خود يکی از بهترين فتوژورناليست ها 12
  . بحساب می آمد 

 
 

 :مرداد28

 سال زيسِت 50 و ملّیقهرمان“ پيروزی“

  پيروان در ناکامی

  
  

ا بازماندگانش دارد به تاريخ می 28                 ز آن زنده بود و   مرداد بيشتر در وجود دو نسل پس 

ز .  پيوندد  د  مرداد بگيريم ولی هيچ چيز در آن رويدا28ا برای فردای ايران می توانيم درسهائی  ا م

  .  نيست که تعيين کننده راه آينده ايران باشد 

   

جامعه سياسی .   مرداد جائی بود که به هر گذشت و سازش در جامعه ايرانی پايان داد 28                

ا جاروی خشن انقالب و حکومت اسالمی آن جامعه و  تما ديگر نتوانست بر هيچ امری همرای شود ؛ 

  .  د را به کناری زد  مردا28فرهنگ سياسی ميراث 

   

اکنون ايران تازه ای که از ويرانه نظام شاهنشاهی و جمهوری اسالمی بدر می آيد اين                 

و فضيلتهای گذشت و سازش پذيری و همرائی را که از اعتقاد به حقوق بشر می  مراحل را پيموده است

  .آيد کشف کرده است 
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  گفتگو با داريوش همايون
 

 ـ بدون اغراق بايد گفت در مورد هيچيک از دوره های تاريخی کشورمان به اندازه نهضت ملی تالش

با اينهمه آيا فکر می .  مرداد سند ، مدرک ، گفته و نوشته انتشار نيافته است 28کردن نفت و واقعه 

  کنيد هنوز ناگفته و ناشنيده ای در اين باره باقی مانده است ؟ 

  

 رويداد تاريخی همواره ناگفته و نانوشته ای هست و ما کمتر می توانيم به همه  ـ درباره يکهمايون

 مرداد بحث انگيز ترين رويداد تاريخ همروزگار ما شده است 28. اهيهای مربوط و الزم دست يابيم گآ

نان می بايد انتظار داشته باشيم که همچ. و از نظر بار عاطفی تنها با عاشورای کربال قابل مقايسه است 

 مرداد نوشته شده از نظر پژوهشی ارزش 28 بيشتر آنچه درباره .درباره اش بگويند و بنويسند 

بررسی بيطرفانه و برپايه اسناد موجود ، تاره آغاز شده است زيرا نخست ، اسناد آن . چندانی ندارد 

 . مرداد بيرون می رود 28زمان تا کنون در دسترس نبود و دوم ، بحث  از دست نسل 

   تا آنجا که به اسناد ارتباط می يابد سهم خود ايرانيان چندان نيست و بسياری نيز چنانکه می توان 

مانند . ده است ـوشته شـاه نـا شـد رضـدق و محمـد مصـانتظار داشت صرفا از ديد مسئوالن مانن

شيم ناگزيريم به ه دوره های تاريخ ايران ، ما برای آنکه تصوير درست تر و فراگيرتری داشته باـهم

قدرت مشاهده و تحليل انسان غربی هنوز از توانائی عموم ايرانيان بيرون است ، . منابع غربی برگرديم 

هرنسل . تعبير تاريخ يکی از مصرفهای آن است . مولوی نيز جلو چشمها باشد ” شيشه کبود“بويژه که 

در مورد . ير خود را از تاريخ داشته باشد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و نيازهايش می تواند تعب

اريخ را ـن تـگری ايـتاريخ همروزگار ايران ، ما با سرازير شدن اسناد تازه نيز روبروئيم که بازن

در بينوائی تاريخنگاری ايران همين بس که ما تازه پس ازهشتاد سال به . روری تر می سازد ـض

آنهم به انگليسی دسترس می يابيم و تاريخ جنبش بررسيهای اساسی درباره رضا خان سردار سپه 

 مرداد جای خود را دارد 28در چنين وضعی . مشروطه را از نظرگاههای تازه تر و گويا تری می خوانيم 

  . و ما تازه بررسی و بحث انتقادی و واقعگرايانه آن را داريم آغاز می کنيم 
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 مرداد متوقف شده اند ، 28ئی را که در مقطع  ـ در گفته ها و نوشته هايتان همواره نيروهاتالش

  . سرزنش کرده و خود نيز حوادث گذشته را خيلی زود به تاريخ می سپاريد 

 مرداد و  انقالب اسالمی بلکه حتا دوم خرداد 28   در يکی از مصاحبه های اتان با آقای مهری نه تنها 

  . را گذشته ای می دانيد که بايد از آن  درگذشت 

 مرداد ختم شد ، پايدارتر از 28ا بنظر می رسد تأثير و نفوذ سياسی حوادثی چون پيکار نفت که به    اّم

تداوم اين تأثير . آن است که بتوان با اراده و خواست برآنها چشم پوشيد و بدست تاريخشان سپرد 

  برمبارزات امروز و وظائف فردا چه خواهد بود ؟ 

   

. ذشته چاره ای ندارد مگر آنکه به تاريخ سپرده شود ، ديرتر يا زودتر گ.  ـ مسئله اراده نيست همايون

اگر گذشته را سرمايه سياسی روز نکنند يا چنان دربند آن نمانند که از اکنون و آينده پس بيفتند 

. ولی به تاريخ سپرده شدن به معنی فراموش کردن و گذشتن نيست . زودتر آن را به تاريخ می سپرند 

وضوع بررسی و درس گرفتن ، و چنانکه اشاره شد ، بازنگری و تعبير از نو ، گذشته از ميان به عنوان م

اين بستگی به ظرفيت اخالقی و انتلکتوئل يک جامعه سياسی دارد . نمی رود و نمی بايد از ميان برود 

دش پرورش توانائی ساختن بر آن و فراتر رفتن از آن را درخو. که با گذشته رفتار درخورش را بکند 

يک جهان بينی . دهد يا تا عمر دارد به يادآوری آن وقت بگـذراند و فرصتهای تغيير را از دست بدهد 

پويا که لطف سياست را در پيش بردن و بهترکردن می داند طبعا نمی تواند گذشته را به بيش از حد 

  .نده ـ بکشاند سودمندی آن ـ چه از نظر عبرت آموزی و چه از نظر دستمايه کردن برای آي

تنها در  نه.   در پنجاه ساله گذشته کارنامه جامعه سياسی ما چندان از اين نظر درخشان نبوده است 

اين .  مرداد بلکه در هررويداد مهم تاريخ همروزگار ما تاريخ را موضوع پرستش و نفرين گرفته اند 28

م و خروش کودکانه از سوی ديگر گرايش جامعه ما به روضه خوانی و گريه و زاری از يک سو و خش

ما کی می خواهيم به بلوغی برسيم که در طيف رنگها تنها سياه و سفيد را . انسان را بهم بر می آورد 

ما . نبيند و به اين آسانی دستخوش هيجان بی اختيار نشود ؟ ولی کاش به همين جا بسنده می کرديم 

يز بر هيجان و پارانويا و تعصب افزوده ايم و درهم يا بی اعتقادی و نشناختن ارزشها را ن” سينيسم“

  .جوشی فراهم آورده ايم که تنها شايسته چنان انقالب شکوهمندی می بود 
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 28.  مرداد مربوط می شود اوج تاثير آن بر گفتمان سياسی مدتهاست گذشته است 28    تا آنجا که به 

ما برای . ا بازماندگانش دارد به تاريخ می پيوندد مرداد بيشتر در وجود دو نسل پس از آن   زنده بود و ب

 مرداد بگيريم ولی هيچ چيز در آن رويداد نيست که تعيين 28فردای ايران می توانيم درسهائی از 

 مرداد ناممکن است و هر چه تجديدش ناممکن باشد 28تجديد شرايط .  کننده راه آينده ايران باشد 

برای بسياری از روشنفکران وکوشندگان . روز بيرون می رود به تاريخ پيوسته است و از سياست 

 مرداد مهمترين رويداد تاريخی بوده است ولی زمان اين روشنفکران و کوشندگان در 28سياسی ايران 

 مرداد را تا پايان فاجعه بارش بردند و امروز هم 28آنها سودازدگی . واقع با انقالب اسالمی سپری شد 

 مرداد گذشت ولی جز آتش بياران دور 28ی سياسی آنان در گرفتن انتقام زندگ. سخنی ندارند 

.  مرداد را بگيرد 14 مرداد نداشت و می خواست انتقام 28انداختنی جنبشی نبودند که اعتنائی به 

  . مرداد فراتر روند به امروز و فردای ايران با ربط خواهند بود 28تنها کسانی در ميانشان که بتوانند از 

جامعه سياسی ما ديگر .   مرداد جائی بود که به هر گذشت و سازش در جامعه ايرانی پايان داد 28  

نتوانست بر هيچ امری همرای شود ؛ تا جاروی خشن انقالب و حکومت اسالمی آن جامعه و فرهنگ 

ز يک طبقه سياسی ايران ، از محافل حکومتی که در گذار ا.  مرداد را به کناری زد 28سياسی ميراث 

جابجائی نسلی و جهان بينی می بودند ، تا مخالفانی که آينده شان بستگی به پيروزی در پيکار 

 همرای شود 1341/1863نوسازندگی جامعه می داشت ، حتا نتوانست بر جنبش اصالحی ششم بهمن 

ت به باال اصالحا. و آن جنبش را به جائی که می توانست ، يعنی نوسازندگی نظام سياسی ايران برساند 

گرفتن يک جنبش ارتجاعی کمک کرد که نخست آن طبقه سياسی و سپس همه جامعه ايرانی را 

اکنون ايران تازه ای که از ويرانه نظام شاهنشاهی و جمهوری اسالمی بدر می آيد اين . ويران کرد 

قوق بشر می مراحل را پيموده است و فضيلتهای گذشت و سازش پذيری و همرائی را که از اعتقاد به ح

  .  مرداد برسد 28ما ديگر نبايد بگذاريم کارمان به برخوردهای از نوع . آيد کشف کرده است 

    

 ـ در روند حوادث سياسی پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق و رفتار در پيش گرفته شده تالش

ارجی شکست  مرداد در مقابل جبهه ملی و رهبر آن که از يک جدال داخلی و خ28توسط پيروزمندان 

خورده بيرون آمده  بودند ، هيچ نشانی از سعی بر جبران بی اعتماديها و از ميان برداشتن خصومتها 

  . ديده نشد 
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 مرداد عليه طرفداران نهضت ملی و دکتر مصدق را بدليل 28   حتا اگر اجتناب ناپذيری واقعه 

آن پيروزی ، در پيش گرفتن روش اشتباهات سياسی زيان آورشان قابل پذيرش بدانيم ، اّما پس از 

سرکوب در برابر مخالفان ، از ميان بردن زمينه هرنوع رقابت سياسی ، خالی ساختن نهادهای قدرت 

نظير مجلس ، دولت و نخست وزيری از جوهره و عملکرد مستقل اشان ، تمرکز قدرت در دست پادشاه 

اشت ؟ آنهم در کشوری که بقول خود و در نهايت هدايت کشور به سمت ديکتاتوری ،  چه ضرورتی د

شما در اوائل قرن بيستم يکی از نخستين کانديداهای جدی نظامهای سياسی دمکراتيک در منطقه ای 

  عقب مانده به حساب می آمد ؟

   

از آن هنگام .  مرداد بود که تا امروز آثارش بکلی از ميان نرفته است 28 ـ اين مهمترين ميراث همايون

جامعه سياسی ايران ديگر پس از آن . ذشت پذيری از سياست ايران رخت بربست ديگر سازش و گ

نتوانست بر هيچ امری همرای شود ؛ تا جاروی خشن انقالب و حکومت اسالمی آن جامعه ، و فرهنگ 

 مرداد ، را به کناری زد و درکار آن است که به ياری عوامل ديگر ، فرهنگ سياسی 28سياسی ميراث 

بجای (پيش از آن انقالب مشروطه جنگ عقيدتی . جامعه سياسی پيشرفته تر بدهد نوينی به يک 

در دوران رضا شاه فرايافت جرم سياسی با . را به جامعه ايرانی شناسانده بود ) جنگ مذهبی سنتی

مصدق مخالفت را با . غير قانونی شدن عقايد اشتراکی به حقوق جزا و سياست ايران راه يافته بود 

ی کرده بود و رژيم پيروزمند پادشاهی آن روحيه را پيشتر برد تا جائی که مخالف ترين خيانت يک

عناصر به پيکار مسلحانه روی آوردند و جنگ چريکی را جانشين پيکار سياسی کردند و خود پادشاه 

و فرمان او در باره يک نفر هم اجرا نشد ولی خودی . به مخالفانش تکليف کرد که به ترک کشور گويند 

  .  غير خودی به فرهنگ سياسی راه جست و ابعاد واقعی اش را در حکومت اسالمی   يافت 

   مسئوليت رهبری سياسی در آشتی ناپذير شدن سياست در ايران بی ترديد بزرگتر است زيرا 

ولی سهم نيروهای مخالف را در رابطه ديالکتيکی و اندرکنش . مسئوليت با قدرت می آيد 

interactionاگر پادشاه پيروزمند با شکست خوردگان . کومت و مخالفان نمی توان ناديده گرفت   ح

رفتار دشمن مغلوب در پيش گرفت آنها نيز هر فرصتی را برای آنکه به فرايند سياسی برگردند از 

 به )1357/1987و1961ـ2/ 1340( پادشاه دوبار در بحران . دست دادند و همه بـه انتقام انديشيدند 

مخالفان پادشاه حتا در اصالحات اجتماعی سال . ن جبهه ملی روی آورد ولی بيهوده رهبرا
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 که ابعاد يک انقالب اجتماعی داشت به رهبری ارتجاعی مذهبی گرايش يافتند و زمينه 1341/1963

 کينه کور که در پادشاه به تحقير و در مخالفانش به بيزاری مرگبار.  سال بعد را آماده کردند 15تسليم 

  . رسيده بود فضا را دشمنانه تر کرد 

   

ـ در سالهای اخير در برخورد به اين دوره تاريخی مقاالت و کتبی منتشر شده اند که حامل  تالش

در اين آثار ـ برخالف گذشته ـ مبنای کار نه حرکت از اثبات حقانيت . روش و نگرش متفاوتی هستند 

ف ديگر ، بلکه تالش در جهت بررسی دقيق و صحت يک طرف و عدم مشروعيت و خالف بودن طر

 مرداد است و همچنين 28تری از شرايط جهان و موقعيت ايران در زمان اوج گيری پيکار نفت و واقعه 

سعی می شود همه جوانب در ارتباط با امکان واقعی برای کاميابی سياستها و روشهای بکار گرفته شده 

  .  آن شرايط و آن موقعيت مورد توجه و ارزيابی قرار گيرند از سوی دکتر مصدق در اين پيکار و بربستر

  :    از اين نظرگاه جديد دو انتقاد اساسی به رهبری نهضت ملی طرح  می شود 

  الف ـ ارزيابی غير واقعی از امکانات و توان کشور در رو در روئی با مشکالت عظيم داخلی و خارجی 

  . ، هرجا که ممکن بود منافع ملی حفظ شود ب ـ عدم آمادگی رهبری نهضت برای مصالحه 

   نخستين پرسشی که در اين نگرش انتقادی پيش می آيد ، رابطه مشروعيت و حقانيت يک جنبش با 

آيا اساساً اتخاذ روشهای نامتناسب در هدايت يک . نحوه هدايت يا ميزان شانش کاميابی آن است 

 برای پيروزی ، می تواند در مشروعيت و حقانيت آن پيکار و بی توجهی به امکانات و توان واقعی آن

  جنبش تعيين کننده باشد ؟ 

  

ـ پيش از پرداختن به جنبه سياسی موضوع بد نيست به بعد ديگر پيکار ملی کردن نفت  همايون

در چنين فرهنگی . بيشتر ما به عنوان ايرانی با فرهنگ مظلوميت و شهادت بار آمده ايم . بپردازيم 

اين روانشناسی بويژه .   پيروزی و شکست تار می شود و شکست ، گاه ارزشی برتر می يابد مرز ميان

دکتر مصدق در پايان ، . در دومين مرحله پيکار نفت ، پس از سی تير اندک اندک دست باالئی يافت 

چنانکه در دادگاه گفت خود را سيدالشهدای ديگری می ديد و به دست حکومت پادشاهی و در دست 

بسياری از چپگرايان هم که پس از شکست انقالب اسالمی و شکست . روان خود همان نيز شد پي

تازه روی آوردند به همين عوالم افتادند و ” ميت“به ” اردوگاه سوسياليسم و صلح و دمکراسی“
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استعدادهای خود را در غنی کردن يک فولکلور سياسی ـ شبه مذهبی با ادبيات سوزناک عاشورائی 

ما بيش از مظلوميت و شهادت . اما يک ملت نمی تواند با ناکامی هايش زندگی کند . ر انداختند اش بکا

به کاميابی و پيروزی نياز داريم و بيش از گنهکار دانستن ديگران     می بايد عادت کنيم کم و کاستی 

 کنند وحتا ملتهای پيشرفته چنين می. های خود را حتا در قهرمانان و پرستيدگان مان بشناسيم 

. بزرگترين فاجعه های تاريخ خود را خوراک روزانه روضه خوانی سياسی و ذکر  مصيبت نمی گردانند 

قرون وسطای ما بيهوده تا سده بيست و يکم نکشيده . تاريخ ، آموزشگاه است نه ميدان جنگ صليبی 

  .است 

فت جای چندانی نداشت و     در پيکار نفت ، کارشناسی چه در سياست خارجی و چه در اقتصاد ن

دکتر مصدق به درستی اهميت نمادين و بعد تاريخی .  عامل سياسی و بسيج همگانی همه چيز بود 

قـهرمـان مـلی تاريخـی . پيکاری را که آغاز کرد دريافته بود ولی آن را بجای همـه چـيز گـذاشت 

 از توانائی اش بيرون می بود تن در که او شـده بــود نمی توانست به چيزی کمتر از پيروزی کاملی که

پيکار نفت می توانست با بهترين شرايطی که اقتصاد نفت و قدرت انگلستان آن زمان اجازه می . دهد 

داد پايان يابد و به رهبری مصدق همه نيروی يک ملت ازنو زاده شده و سرشار از انرژی را برای 

: مدی به رهبری گونه ديگری نياز می داشت ولی چنان فرا آ. ساختن يک جامعه نوين بسيج کند 

شناختن حد ممکن ؛ شکيبائی ، تا زمان مناسب دررسد ؛ و آمادگی برای مصالحه در جائی که همه چيز 

را نمی توان داشت ؛ جسارت ايستادگی دربرابر افکار عمومی لحظه ، افکار عمومی که می تواند به 

  .  کربال نمی گنجد ” رادايمپا“ولی اينگونه رهبری در .  تندی عوض شود 

    حتا اگر اولويت دکتر مصدق پيروزی در جبهه داخلی و دربرابر نهاد پادشاهی و نيروهای محافظه کار 

پافشاری او در موضوع کم اهميت . می بود با فيصله دادن مسئله نفت بهتر می توانست به آن برسد 

دی از دست ناتوان حکومت فردی او بيرون غرامت يک بحران ديرپای پديد آورد که کنترلش به زو

دکتر مصدق در قدرت مخالفان خود مبالغه می کرد و به آسانی می توانست هرچه را که . رفت 

دربرابرش می بود يکی پس از ديگری و نه همه با هم ، کنار بزند ولی خود را در وضع غير ممکنی 

  . انداخت 

 پيشينيان خود را ندارند از نظرگاه درست ، از نظرگاه     نويسندگان نسل جوانتر که درگيری عاطفی

وظيفه يک رهبری رسيدن به پيروزی ممکن است ؛ پيشبرد ملت . پيروزی به آن رويداد می نگرند 
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تصادفی نيست که جای احمد قوام . درسی که اين نويسندگان از تاريخ گرفته اند همين است . است 

  .ر می رود در تاريخ صد ساله گذشته ايران باالت

اينها واژه هائی با بار های .     اما بحث مشروعيت و حقانيت را از بررسی تاريخی می بايد بيرون برد 

سنگين اند  درست و نادرست ، بهتر و بدتر ، کم عيب تر و پر اشتباه تر ، حتا درخشان و مصيبت بار 

ما تـاريخ .  کرد تاريخ را موضوع پرستش و تقدس نمی بايد. صفات مناسب تری هستند 

  .       کرده ايم cult  همـروزگارمـان را ، هر گروه بهره خودش را ، آئين

   

»  مرداد و ميراث هايش 28« در مقاله ای تحت عنوان   ) 1985سپتامبر (  سال پيش 18 ـ شما تالش

  : از همان ديدگاه انتقادی به مبارزات نفت ، می گوئيد 

به خوبی پيش می رفت و پيروزی ايران در ديوان بين المللی الهه تاج  1331پيکار نفت تا سال    « 

  » . افتخاری برتارک اين پيکار بود و راه را بر همه کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره گشود 

کشورهای مستعمره و «    اّما پس از گذشت نيم قرن از مبارزات استقالل طلبانه در بسياری از اين 

 در حوزه تاثيری ايران دوران پيکار نفت قرار داشتند ، کمتر شاهد دستاوردها و که» نيمه مستعمره 

. وضع بسياری از آنها حتا از ايران نيز تأسف بار تر و بی چشم اندازتر است . نتايج درخشان هستيم 

  چرا ؟ 

 است ؟ يا استعمار و امپرياليسم در همه ناکامی های اين کشورها در کار بوده» توطئه «    آيا دست 

  اينکه آنها در مکانيسم درونی خود و در همان آرمانها و ايده ها به کجراه رفته اند ؟ 

   

 ـ  آن فراز به مرحله پيکار ضد استعماری کشورهای جهان سوم اشاره داشت که دکتر مصدق همايون

وزی بر بدبختی جهان سوميها اين بوده است که پس از پير. الهام بخش بسياری از آنان گرديد 

روياروئی شان را با استعمار در بازگشت به ارزشهای . استعمارگران ، هر چه جهان سومی تر ماندند 

اين اصطالحاتی است که در گوشهای ما . اصيل وگريز از ارزشهای وارداتی استعماری و غربی ديدند 

های چپ شيک ” سيرن“روشنفکران تاريک انديش شان گوش به نغمه . طنين آشنای دردآوری دارد 

سپردند و استقالل را چنان ) فرانس فانون و امه سزر را نيز می بايد در همين مقوله جای داد( فرانسه 

تعريف کردندکه بازگشت به توحش و قرون وسطا از يک سو و  بستگی بيش از پيش به جهان خارج ، و 
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ان تاريک انديش ما را نيز اين بدبختی دامن روشنفکر. واپس ماندن روزافزون از غرب معنی می داد 

آن . ( گرفت تا سرانجام توانستند در انقالب شکوهمند اسالمی به ناکجا آباد نيهيليسم خود برسند 

چپ شيک هنوز با پيام نسبی گرائی فرهنگی خود نه تنها می کوشد جهان سومی ها را در گنداب 

  .) اوردهای تمدن بشری بيگانه سازد فرهنگی شان نگهدارد ، بلکه انسان غربی را هم از بزرگترين دست

   

 ـ پس از يک قرن پيکار نه چندان پربار در راه آرمانهای استقالل طلبانه و آزاديخواهانه ، توجه تالش

امروز ما از عوامل بيرونی به مکانيسم روابط درونی و نقش مناسبات داخلی معطوف شده است و در 

  . اه پرترديد می نگريم بازبينی های تاريخی خود به همه چيز با نگ

 مرداد بسيار گفته می شود که اين اقدام به نهضتی خاتمه داد که رهبرآن دکتر مصدق 28   در مورد 

توانسته بود اين احساس را در مردم بيدار کند که در آينده ای نزديک به دو هدف ديرين مبارزات خود 

 اين احساس هيچ تعريف روشن و دقيقی از اّما در ازای. يعنی استقالل و آزادی دست خواهند يافت 

اين مفاهيم بدست داده نمی شود و معلوم نيست با درک آن  زمان ، دستيابی به هدف استقالل در 

 مرداد وجود نمی داشت ـ سوار بر بستر تفکرات و درک 28ايران يعنی چه و اگر ـ به فرض آنکه 

ود دست می يافتيم و يک کشور مستقل بحساب خ» استقالل « نيروهای رهبری کننده اين مبارزات به 

بعنوان مستقل ترين نظام فرهنگی ـ ( می آمديم ، وضعمان با امروزمان و با حضور جمهوری اسالمی 

تنها تصويری که به کمک ادبيات گسترده نيروهای   . چه تفاوتی داشت ) سياسی و اقتصادیِ  جهان 

» سياست موازنه منفی «  ، همان معنای مستتر در ملی ـ مصدقی از مفهوم استقالل می توان داشت

  . است 

در جهان دوقطبی به رهبری غرب ليبراليستی و شرق کمونيستی » سياست موازنه منفی «    پيگيری 

که بر سر ماندن ايران در کدام قطب درگير نبردی سخت با يکديگر بودند ، چه معنائی می توانست 

  ما می توانست به ارمغان آورد ؟داشته باشد و چه پيامدهائی برای 

   

 سال مداخالت غرب را ـ در بيشتر آن 150 ـ نگهداری استقالل برای کشوری که در آن زمان همايون

دوران مداخالت هر روزه و در کمترين امور اداری و قضائی تحمل کرده بود به حق اولويت بزرگی  

ايران اولويتی حتا ) تماميت(کپارچگی  ولی در گرماگرم جنگ سرد ، نگهداری ي.  بشمار می آمد 
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ايران قدرت نظامی و اقتصادی ، و طبقه سياسی توانائی و انسجام الزم را که از هردو .  بزرگتر می بود 

برآيد نداشت و به نيروی ديپلماسی ، هر چه هم ماهرانه ، نمی شد هردو را به درجه ای که 

شوروی يک استراتژی بی امان پيشرفت به . داشت ناسيوناليستها و مليون ايرانی می خواستند نگه

جنوب را در ايران و افغانستان دنبال می کرد و امريکا تنها نيروئی بود که می توانست جلوش را بگيرد 

در افغانستان سياست موازنه به شکست انجاميد و چپ توانست ماموريت تاريخی اش را در آن کشور . 

در ايران سياست موازنه رها شد و يکپارچگی ماند و . انجام دهد تا سپردن افغانستان به اسالميان 

استقالل طلبان . شکست در برابر اسالميان در بخشی ، از همين تضاد استقالل و يکپارچگی برخاست 

  .دست به دست اسالميان دادند و آنها را بر گرده خود ، و بعد کشور ، سوار کردند 

هردو را می خواست واگر می توانست تا پايان برود و بر سراسر     دکتر مصدق استقالل و يکپارچگی 

ولی با سياستهای شکاف انداز و . ايران و همه فرايند سياسی تسلط يابد احتماال به هردو هم می رسيد 

دو سال و نيمه . روحيه بی گذشت و خامدستی ديپلماتيک او نمی توان چنان احتمالی را درنظر آورد 

دها ، بسياری نا الزم و دست کم پيش از موقع ، گذشت و پيروزی اش يک حکومتش همه در نبر

پاکسازی پردامنه بهمراه می آورد که ايران را در کوتاه مدت ، که می توانست دورانساز باشد و 

  .  پيامدهايش بـه  دهه ها بکشد ، ناتوانتر و پريشان تر بجای می گذاشت 

همه کشورها به (می توان استقالل محدود داشت . ن نيست     تعريف استقالل برخالف يکپارچگی آسا

همچنين پويش . ولی پکپارچگی محدوديت بر نمی دارد ) درجات کم و بيش استقالل محدود دارند

رهبری آخوندی در پی . جمهوری اسالمی نمونه خوبی است . استقالل می تواند به عکس خودش برسد 

آمد ولی اگر شوروی فرونپاشيده بود ايران را به يکی از بريدن پيوندها با جهان غير خودی اش بر

. ماهواره های آن در می آورد و تا چند سال پيش نرخ سبزی هم در ايران با دالر تعيين می شد 

اعالميه جهانی حقوق بشر ( استقالل در معنی محدود آن در عصر سازمانها و عهدنامه های بين المللی 

و در فضای فرهنگی و اقتصادی جهانگرا ) زات جنايتکاران برضد بشريت و ميثاقهای آن و عهدنامه مجا

در . بيشتر به معنی بستگی متقابل است ـ سهمی که هر کشور می تواند در فرايند جهانی داشته باشد 

 مرداد مسئله اين بود که با چنان جامعه سياسی از هم گسيخته و اقتصاد و نيروی 28ايران پس از 

کومت ناتوان يا بايست به محدود شدن استقالل تن در داده می شد و يا نظامی ناچيز و ح

  .  دربرابرجهانجوئی خستگی ناپذيرشوروی همسايه از يکپارچگی و استقالل هردو درگذشت 
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حتـی کـمـونيست .  ـ امروز خطر در غلتيدن ايران به دامان کمونيسم منتفی شـده است تالش

رؤيـای کمـونيستی کـردن ) نـوز بـرايـن افکار باقی مانده باشند اگـر کسـانی ه( هـای ايـرانـی 

  . ايـران را کمتـر در ســر می پرورانند 

شايـد هنـوز (     اّما کابوس دائمی خطر روسيه تزاری و بعد شوروی کمونيستی تا فروپاشی اين کشور 

ای مهم جهت گيری ما بسمت و امکان تجزيه بخشهائی از خاک ايران بدست آن ، يکی از فاکتوره) هم 

اّما نيروهای ملی ـ مصدقی و طرفداران ديروز و امروز حزب توده . غرب و بويژه آمريکا بوده است 

همچنان پايدار ، معتقدند خطر کمونيسم ، اشغال يا تجزيه کشور توسط اتحاد شوروی در حقيقت تنها 

  . ودتا عليه دکتر مصدق بوده است بهانه ای در دست آمريکائيان و طرفداران شاه برای انجام ک

   با توجه به آنکه رهبری نهضت ملی با همان سرسختی که در برابر انگليس ايستادگی می کرد برعليه 

  مطامع شوروی بود ، چرا نبايد آنان را در اين استدالل محق دانست ؟ 

   

کتر مصدق بردستگاه د.  ـ بحث در نيات رهبری نهضت ملی نيست ، در توانائيهای آن است همايون

حکومت ناتوانی فرمان می راند و تنها با پاکسازی و سرکوبی پردامنه می توانست همه نيروهای 

هوادارانش ادعا می کنند که چند امريکائی و انگليسی به ياری . سياسی را زير نگين خود در آورد 

 اوباش در يک نيمه روز  هزار دالر و راه انداختن چند صد تن60انگشت شماری ايرانی با هزينه 

آنها توجه ندارند که چنين ادعائی چه اندازه ملی بودن حکومت مصدق .  حکومت ملی او را برانداختند 

را ـ نه به معنی جنبه ناسيوناليستی ترديد ناپذير آن ، بلکه به معنی پشتيبانی عمومی ازآن سست می 

سيار روشنگر است و در نوشته های سياسی  مرداد با سی تير يک سال پيش از آن ب28مقايسه . کند 

 مرداد حکومت او 28اگر در .  ـ شبه مذهبی مربوط به جنبش ملی کردن نفت ناديده می ماند 

نتوانست هيچ مقاومتی را سازمان دهد چگونه می توان تصور کرد که پس از پاکسازی هائی که قرار 

زب توده و سازمان نظامی آن به پشتيبانی بود زير نظر دکتر فاطمی انجام گيرد و تهيه هائی که ح

حزب توده تا پايان بی شکوهش حزب (شوروی برای کودتا می ديد برايش امکان ايستادگی می بود؟ 

  . )بود ” کرنشتات“کودتا و در آرزوی تکرار قيام 
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   به عنوان يک چشمديده آن روزها با پيشينه بيش از ده سال فعاليت سياسی همانگاه ، و ناظر 

 مرداد يا کرنسکی ايران می 28زديک تحوالت سياسی ، برای من ترديد نيست که دکتر مصدق بدون ن

ايران آن زمان محکوم ژئوپليتيک خود می بود و امريکا ، چنانکه قوام .  شد و يا دکتر بنش ايران 

ی در اينجا ب.  دريافت ، گزينش کم خطر تری بشمار می رفت 1921/1300السلطنه از همان سال 

. انصافی است اگرخدمتی که سپهبد زاهدی در آن لحظه تاريخی به نگهداری ايران کرد فراموش شود 

پس از رضا شاه به هيچ شخصيت تاريخی بيش از او بی مهری نشده است ولی خدمات گذشته او ، از 

هستند که جمله بازگردانيدن خوزستان ، به کنار ، او و فروغی و قوام و رضا شاه چهار چهره تاريخی 

  .  اگر ايران از ميدان مين صد ساله گذشته يکپارچه بدر آمد بيش از همه مرهون آنهاست 

   

 گفته می شود در صورت عينی شدن خطر کمونيسم برای 1332 ـ در مورد بحران های سال تالش

 خاک ايران ، يا بازگشت نيروهای شوروی به خاک ايران ، انگليس مصمم به اشغال بخش های ديگری از

يا تقسيم آلمان بعد از ) تقسيم به شمالی و جنوبی ( آيا در اين صورت سرنوشتی چون کره . کشور بود 

  در انتظار ما بود ؟) غربی و شرقی ( جنگ جهانی دوم 

   

دست کم برای بيشتر ايرانيان آن زمان چنين تصوری .  ـ همه اين احتماالت را می توان داد همايون

سل چنانکه گفته شد آزاد است تعبيرات خود را از تاريخ داشته باشد ولی رويداد هر ن. پيش آمده بود 

اگر ما امروز را چنان برگذشته فرا افکنيم که . تاريخی را      می بايد از دريچه چشم همروزگارانش ديد 

 گوئی آن مردم مانند ما می انديشيدند به همين ديد يک سويه و سياست زده از تاريخ می رسيم که

  .شش دهه ای تاريخنگاری ما را شکل داده است 

   

مردمی که در تمام دوران پيکار نفت با يک (  ـ فرض ها و تصورات فوق در رفتار و تصميم مردم تالش

در عدم )  فراخوان جبهه ملی و دکتر مصدق در حمايت هرگامِ وی آماده حضور در صحنه پيکار بودند 

  داد ، در دفاع از دکتر مصدق به چه ميزان تأثير  داشت ؟  مر28حضورشان در خيابانها در روز 
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 مرداد در شهرهای ايران بويژه تهران می بوديد تا می ديد 28 و 27 ـ شما می بايد روزهای همايون

مردمی که يک سال پيش در پشتيبانی دکتر . هراس عمومی چگونه جايش را به انفجار شادی داد 

 مرداد انگشتی هم به دفاع از او 28ازان و پاسبانان می زدند در مصدق دسته دسته به صف آتش سرب

آنها با رهبر ملی مخالف نشده . او در آن روزها جز بخشهائی از ارتش پشتيبانی نداشت . بلند نکردند 

بودند ولی بن بست خود ساخته اش را می ديدند و نمی خواستند ايران در بی نظمی و سقوط اقتصادی 

  . امنيت ملی ايران بيفتد و به خطر افتادن

   

 ـ شما دوران پادشاهی رضاشاه را نقطه آغاز جدائی ميان اهداف و آرمانهای مشروطه و مشروطه تالش

يکدسته مشروطه خواهانی که به ترقی و توسعه و نوسازی ايران پرداختند و دسته . خواهان می دانيد 

گانگان در ايران و دفاع از آزادی سرمايه نمودند ديگری که عمر خود را در راه جدال با نفوذ و منافع بي

 .  

 مرداد و با حضور روزافزون و دست باالی ايدئولوژی های رنگارنگ مذهبی ، 28   پس از واقعه 

مارکسيستی و ناسيوناليسم ضدغربی و جهان سومی بتدريج خواست آزادی در اين جبهه نيز بشدت 

تا جائيکه تعابيری چون ديکتاتوری پرولتاريا به مثابه رنگ باخت و کم کم بدست فراموشی سپرده شد 

  باالترين درجه آزادی ، رهائی کشور از يوغ امپرياليسم و باالخره ، آزادی 

  . مستضعفان جايگزين خواست آزادی گرديد 

 مرداد ، در ضديت با پادشاهان پهلوی از سوی مخالفين هرچه توان بود 28   در اين پنجاه سال پس از 

بی رونق ساختن برنامه توسعه و نوسازی کشور و برقراری امنيت ملی ـ که يک پا در استقالل به برسر 

مفهوم حفظ تماميت ارضی ايران داشت و در  همسوئی و حمايت غرب بويژه آمريکا پيش می رفت ، 

ا همه رفرمهای اجتماعی و اسباب قدرتمندی ايران در منطقه از سوی اين نيروها يکصد. خرج گرديد 

  . در سرسپردگی حکومت به منافع امپرياليستی غرب و آمريکا توضيح داده شد 

 25   اما امروز پس از تجربه انقالب اسالمی و روياروئی با فالکت همه جانبه و قاجاروار کشور ، پس از 

رژيم جهان ، از قضا مسئله ترقی ، توسعه ، نوسازی و امنيت ملی در » مستقل ترين « سال حاکميت 

نار آزادی و حفظ تماميت اين خاک از برجسته ترين و مهمترين مطالبات ملت ايران شده و در ک

  ! اولويت قرار گرفته اند 
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  آيا ضرورت پيروزی در اين چالش عظيم که تنها با برآمدن يک توافق ملی برسر اهميت يکپارچه همه 

 ، به فراروئيدن همبستگی ميان اين مطالبات همراه با هم ، می تواند در چشم انداز قرار گيرد

جنگهای « روشنفکران و طبقه سياسی ايران از جناحها و جريانهای مختلف ياری خواهد رساند و به 

ميان آنان خاتمه داده و برزخمهای ديرين دشمنی ـ از » نبرد قدرت مرگ و زندگی « و به » مسلکی 

  مرهم خواهد گذارد ؟»  مرداد 28زخم « جمله 

   

جريان اصلی روشنفکری ايران آشکارا از کارزارهای عقيدتی پنجاه شصت ساله گذشته  ـ همايون

) به چه معنی و از که و از چه؟( ما هرچه از آزادی و استقالل و ناوابستگی.  پخته تر بدر آمده است 

آنها که امروز از اصالحات و فرايند . بگوئيم اگر نيک بنگريم با مسئله تجدد و توسعه روبروئيم 

اصالحات و بهبود گام .  تدريجی بهبود در جمهوری اسالمی دفاع می کنند از آن سر بام افتاده اند 

هفتاد روی داد و ديگر فرصتش در / شصت و يکبار در نيمه دهه پنجاه/ بگام يکبار در اوايل دهه چهل

عمده آن . د امروز هر چه بتوان کرد به برچيدن رژيم اسالمی بستگی دار. ايران پيش نيامده است 

در جهانی که گرفتن استقالل کشورها ديگر برای فرانسه هم صرف ( است که شعار ميان تهی استقالل 

چندان طنينی ) نمی کند و حتا امريکا به هزار سو وابسته است و نمی تواند هر چه می خواهد بکند 

در ارتباط با حقوق بشر ندارد و آزادی که همه چيز از اوست جايش را گرفته است ؛ ولی آزادی نيز 

تعريف می شود و ديگر از آن نه ديکتاتوری پرولتاريا می توان بيرون کشيد ، نه پيوند عرفانی و معنوی 

  .  شاه پدر و ملت ستايشگر ، نه پرستش پيشوا و امام 

له ما در همين صد سا.  مرداد در واقع چندان هم کاری نبود و در آن مبالغه بسيار شده است 28   زخم 

ملتی . ولی امروز ديگر وقت پرداختن به اين زخمها نيست .  رويدادهای بسيار خطيرتری داشته ايم 

که گرفتار اسالم سياسی است و به ژرفای لجنزار جهان سوم و خاورميانه رانده شده است آيا اين 

ايستادگی می مالحظات بازماندگان يک نسل رو به پايان را که هنوز در جاهائی دربرابر جهان نوين 

  کند را اصال حس خواهد کرد؟ 

   

  . ـ آقای همايون با سپاس فراوان ازشما تالش
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ب. د

اي تا

.

. د

 و بلندای پروازِ حقيقت»  مرداد 28« 

  در گفتگو با علی ميرفطروس

 

 v      وران تجّدد است ر تاريخ ـ بمفهوم مدرن آن ـ زاده  ، » عقل نقّاد « دورانی که با تکيه 

د » مشّيت الهی « ا » تقدير « ضمن نفی و انکار  ريخی ، عقل و اراده آز در بروز رويدادهای 

  انسان ، تاريخ ساز گرديد 

  

 v      ما ميراث خوار يک تاريخ َعصَبی و عصبانی هستيم و بهمين جهت است که همواره ، حال و

ای اين گذشته َعصَبی و ناشاد کرده ايم    آينده را ف

  

آيا پس از گذشت نيم .  قرار داريم 1332 مرداد 28جاهمين سالگرد واقعه  ـ در آستانه پنتالش

قرن مجازيم از اين واقعه تحت عنوان گذشته و تاريخ  ياد کنيم ؟ چه پيش شرطهائی ضروری است 

  تـا واقعه ای به گذشته تعلق گيرد ؟ آيا تنها گذشت زمان کافی است ؟

   

بکار رفته و بهمين » تقويم «  عموماً ـ بمفهوم ـ» تاريخ «  ـ درفرهنگ عمومی ما ميرفطروس

جهت درک ما از تاريخ ـ بعنوان رشته ای خاص از معرفت انسانی ـ بيشتر يک درک تقويمی است 

در بينش تقويمی ، بيشتر به اين روز و يا به آن رويداد مشخّص توجه می شود و از علل و عوامل . 

  . جتماعی ظهور و سقوط شخصّيت ها غفلت می گردد اجتماعی پيدايش حوادث يا از زمينه های ا

تاريخ بمفهوم . . . ) و  »   آئينه عبرت« بعنوان (    جدا از تعريف های کالسيک يا سنّتیِ تاريخ 

« ، ضمـن نفی و انکار » عقل نقّاد « مدرن آن ، زاده دوران تجّدد است ، دورانی که با تکيه بر 

بروز رويدادهای تاريخی ، عقل و اراده آزاد انسان ، تاريخ ساز در » مشّيت الهی « يا » تقـديـر

  . گرديد 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

تعريفی از تاريخ ) کتاب حلّاج (  سال پيش در يک کتاب کوچک دوران دانشجوئی 25   حدود 

  : بدست داده ام که شايد هنوز درست باشد 

ين و سرداران نيست تاريخ ، شرح جنگ ها و عّياشی ها و بيان شکست ها و ناکامی های سالط   « 

، تاريخ ـ بعنوان يک علم ـ بمعنای کشف ، بررسى و تبيين روابط علّی ی حوادث و حرکت های 

اجتماعی است و هم از اين روست که درک تاريخ ، درک چشم اندازهای آينده نيز هست چرا که 

  » . آينده برآيند ناگزيرِ گذشته و حال است 

« گذشته باشد ، ) يعنی دو نسل (  سال 50ايعی که زمان شان از     در تاريخ نويسی جديد به وق

 سال ، 50شايد برای اينست که پس از ) يا دو نسل (  سال 50قيد . می گويند » وقايع تاريخی 

قهرمانان يا ضدقهرمانان يک واقعه ـ عموماً ـ درگذشته اند و مّورخ با فاصله گيری زمانی از 

ا ، بهتر و منصفانه تر می تواند به بررسی و تحليل حوادث  بپردازد ، با رويدادها و عوامل سازنده آنه

ياد می کنند   ) Histoire Immédiate( » تاريخ بالفاصله « اين حال ، امروزه از نوعی تاريخ بنام 

 فرانسه يا 1968مانند وقايع دانشجوئی ماه مه (  سال اخير است 30 تا 25که ناظر بر وقايع مهم 

  ) .  ايران 1357المی انقالب اس

  :   وجه يا وجوه مشخصه يک واقعه تاريخی اين است که 

  . ـ واقعه به گذشته تعلّق داشته باشد 1

  .باشد  ) Singulier(  ـ  واقعه ای يگانه و بی مانند 2

 ـ آن واقعه ـ چه مثبت و چه منفی ـ برحيات سياسی ـ اجتماعی يک جامعه و از اين طريق 3

بنابراين طول زمانی و تداوم . جامعه تأثير آشکار و درازمدت گذاشته باشد بروجدان عمومی 

  . است » وقايع تاريخی « درحافظه جمعی ، وجه مشخصه ديگر وقايع بعنوان 

چرا .  پيوندی نزديک دارد اّما بايد گفت که هررويداد سياسی ، تاريخی نيست سياست با    تاريخ

تنها :  بالفاصله ، حال و حّی و حاضر است به عبارت ديگر که مضمون سياست ـ اساساً ـ مضمونی

  ) 32 مرداد28مانند همين کودتای (بعضی از وقايع سياسی می توانند تاريخی بشمار آيند 

مانند تاريخ طبری ، تاريخ يعقوبی ( » خردگرا «    در ايران با وجود يک سنّت ديرپای تاريخ نويسیِ 

بعلت حمالت و هجوم ها و حاکميت حکومت های قبيله ای ، ) قی ، تاريخ مسعودی و تاريخ بيه

استيالی . نيز رو به زوال گذاشت » خردگرا « روند تکامل اجتماعی ايران و ازجمله تاريخ نويسی 
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 ايلی ـ   قبيله ای را در جامعه ما عصَبّيتديرپای حکومت های قبيله ای برايران نوعی اخالق و 

در رفت و . هت تاريخ ايران ـ عموماً ـ تاريخ عصَبّيت ها و عصبانّيت هاست نهادينه کرد بهمين ج

آمـدهـا و کشاکش های قبايل مختلف ، جامعه ايران از يک عصَبّيت به يک عصَبّيت ديگر پرتاب 

نيز بازتاب همين ) و از جمله تاريخ انديشه سياسی در  ايران ( تاريخ اجتماعی ما . گرديده است 

« يا » تاريخ حزبی «  سال اخير ، نوعی 70 ـ 60 ها و عصبانّيت ها و عواطف است ، درعصََبّيت

با چنين . به عنصر عصَبّيت در فرهنگ سياسی ما جان تازه ای بخشيده است » تاريخ ايدئولوژيک 

شخصيت « : خصلت ديرپائی است که ما به تاريخ و شخصّيت های تاريخی مان نگاه    می کنيم 

قهرمانان « و » امامان معصوم « مان آنچنان پاک و بی بديل وبی عيب اند که تن به  » رهای دلپذي

« و برعکس ، ) مانند ميرزاتقی خان اميرکبير و دکترمحمدمصدق ( می زنند » صحرای کربال 

ـّت هـای نادلپسند مان آنچنان سياه و ناپاک و نابکارند که فاقد هرگونه خصلت  » شخـصـي

مانند رضاشاه و محمدرضاشاه و قوام السلطنه و ( ا عمل مثبت اجتماعی می باشند نيکوی انسانی ي

ما ميراث خوار يک تاريخ عصَبی و عصبانی هستيم و بهمين جهت است که همواره ، حال و . . . ) . 

  . آينده را فدای اين گذشته عصَبی و ناشاد کرده ايم 

تدار پيروزی ها وکاميابی های بزرگ و در عين ما ملتی هستيم که همواره دوس:    ازطرف ديگر 

حال آسان هستيم و آنجا که دچار شکست و ناکامی می شويم بجای نگريستن به خويش ودرک 

را » عوامل خارجی « و » دست انگليس «  ، تئوری توطئهکمبودها وکم کاری های خود با توسل به 

رای ناآگاهی ها و ندانم کاری هامان و تئوری توطئه ـ درواقع ـ توجيهی است ب. عمده می کنيم 

مرهمی است که روان زخم خورده ما را آرام می کند ، نمونه اش را در دو واقعه بسيار نزديک بهم 

از آن ستايش ها می  »  تير30قيام ملّی « که بعنوان  ( 1331 تير 30يکی در جريان : می توان ديد 

. . . و » کودتای انگليسی ـ آمريکائی «  آن بعنوان  است که از32 مرداد 28و ديگری جريان ) کنيم 

  ) .  ياد می کنيم 

   روشن است آنجا که عواطف و احساسات و عصَبّيت های سياسی ـ حزبی حاکم باشد جائی برای 

« ما سال هاست که در اين فضای وهم آلود . . . انصاف ، اعتدال وعقالنّيت سياسی باقی نمی ماند 

  ! می کنيم » حال « نَفَس می کشيم و با شخصيت های دلخواه خويش ، » يمن اهر« و » يزدان 
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کنيم بلکه مانند  » فراموش«  مرداد را 28   از اين گذشته ، هيچ الزم نيست که ما بخواهيم کودتای 

بسياری از ملل آزاد و متمّدن جهان با فاصله گرفتن از عصَبّيت ها و عاطفه های سياسی ، وقايع آن 

از ياد . مطالعات منصفانه قرار دهيم »  موضوع «را می توانيم )  مرداد 28و از جمله کودتای ( ن دورا

مانند ( نبريم که ملّت هائی هستند که تايخ معاصرشان ، بسيار خونبارتر از تاريخ معاصر ما است 

و نه ( ماض اّما آنها با گذشت و آگاهی و اغ) اسپانيائی ها ، شيليائی ها و آفريقای جنوبی ها 

و با نگاه به آينده کوشيدند تا بر گذشته خونبار و ناشاد خويش فائق آيند و تاريخ شان ) فراموشی 

داشتن اين تفاهم ـ و يا درست تر بگويم ـ داشتن . را عامل همبستگی ، آشتی و تفاهم ملی سازند 

که جامعه مدنی تبلور يک اين تاريخ ملّی می تواند سقفی برای ايجاد جامعه مدنی بشمار آيد ، چرا

  جامعه ملی است و جامعه ملی نيز تبلور داشتن تفاهم ملّی بر روی يک سری ارزش ها   

  .است ) ازجمله برروی حوادث و شخصيت های تاريخی ( 

   

 مرداد ،گسست ژرف ، جدائی شگفت آور و دشمنی آشتی ناپذير 28 ـ از مهمترين پيامدهای تالش

هنوز هم بسياری از صفبندی ها و گفتمان . وشنفکری مان بوده است ميان نيروهای سياسی ـ ر

  .   سياسی رنگ گرفته از اين واقعه است 

   آيا دستيابی به همبستگی و توافق ملی که ضرورت آن امروز بيشتر از هميشه احساس می شود 

نفت ، مصدق ، “ ، موکول به خاتمه دادن به اين ستيز تاريخی  است ؟ در پيشگفتار کتاب 

 و 1332 مرداد 28 ( 1953شايد هيچگاه در باره دخالت “ : آمده  است “ ناسيوناليسم ايرانی 

چه از لحاظ پژوهشی و چه غير از آن اتفاق نظر ) دخالت آمريکائيها در سرنگونی دولت مصدق 

  آيا شما با اين ديدگاه موافقيد ؟ “  . کلی حاصل نشود 

   

 باعث جدائی ها و دشمنی های آشتی ناپذير 32 مرداد 28: د همانطوريکه گفته اي : ميرفطروس

ميان نيروهای سياسی و روشنفکری ما شده  است ، به نظر من حتی ظهورآيت اهللا خمينی و بروز 

اين جدائی ها و دشمنی های آشتی ناپذير بوده است وگرنه با آنچه » محصول « انقالب اسالمی نيز 

 ، خمينی در نَجف آنچنان بی 57دو ـ سه سال قبل از انقالب : يم گفت) در نشريه تالش ( که قبالً 

  ! پايگاه و مأيوس و نااميد بود که خواستار بازگشت به ايران و رفتن آبرومندانه به قم بود 
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( تلقّی کنيم ، بلکه مهم اينست که اينک » خاتمه يافته « را » ستيز تاريخی «    مهم نيست که اين 

اس و سرنوشت ساز مبارزات مردم ايران عليه تمامّيت رژيم جمهوری اسالمی و در اين شرايط حّس

 کداميک ارجحّيت يا اولوّيت دارند ؟ منافع ملّی و مصالح سياسی ـ ايدئولوژيکبدانيم که بين ) 

ريش «  و استقرار حکومت اسالمی ، بسياری از رهبران و 57متاسفانه در جريانات منجر به انقالب 

 مرداد بودندکه بدون درک حساسّيت شرايط 28 و اسارت عصَبّيتما آنچنان در  » سفيدان سياسی

البته غير از دکتر غالمحسين صديقی و ( نتوانستند به اولوّيت ها و وظائف ملّی خويش عمل کنند 

با آنچه که آالن می بينيم ظاهراً سروران سياسی ما با جدال ها و عصَبّيت ) دکتر شاپور بختيار 

 سال ديگر هم به عمر حکومت اسالمی حاکم  اضافه کنند  25به اصطالح سياسی  می خواهند های 

  . . . و 

   

 ـ نخستين عکس العمل رسمی برعليه قرارداد غيرعادالنه دارسی و در برابر شرکت نفت تالش

.  از سوی رضا شاه صورت گرفت 1311ايران و انگليس بصورت لغو يکجانبه اين قرارداد در سال 

. سخنان تقی زاده ، شانزده سال   بعد ، در برابر مجلس پانزدهم نيز مؤيد اين روايت تاريخی است 

)  در صد به سهم ايران 20افزايش ( اقدام رضاشاه و دخالت وی در پروسه مذاکرات با تغيير اندکی 

نفت بعنوان و اين امر از سوی نسل بعدی و رهبری نهضت ملی شدن . به تمديد آن قرارداد انجاميد 

اتهام خيانت و . وی از منافع انگليسها در تاريخ ثبت شد “ طرفداری “ و “ خيانت رضاشاه “ 

وزير دارائی و سرپرست هيئت نمايندگی ايران در ( وابستگی از سوی همان نيروها دامن تقی زاده 

  . را نيز گرفت ) مذاکرات آن زمان 

   نه بعنوان طرحی ناتوان وناقصنيز) گس ـ گلشائيان(   بعدها اليحه الحاقی 

دولت ساعد و “ خيانت “  در استيفای حقوق ملت ايران از قرارداد نفتی فوق ، بلکه بعنوان سند 

وابستگی وی و گلشائيان به منافع بيگانه از سوی مجلس پانزدهم و با پافشاری و سرسختی اقليت 

و به کمک دکتر مصـدق از  بـيرون ، به رهبری مکی ، حائری زاده ، بقائی و آزاد از درون مجلس 

  . رد شد 
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و وسواس و پايبندی بيش “ اتهام خيانت به منافع ايران “    متاسفانه وحشت از فضای خودساخته 

از حد به حيثيت و اعتبار خود ، از سوی رهبری نهضت ملی شدن نفت در روابط خارجی ايران 

  . نقش اساسی بازی نمود 

در توضيح ناکاميهای ايران در بهره برداری “ خيانت “ و يا “ خدمت “ يه    آيا تنها نگاه از زاو

عادالنه حقوق خود از منابع نفتی ، کفايت می کند ؟ مرز ميان حيثيت و اعتبار شخصی 

  سياستمداران و دولتمردان و منـافع کشـور کجاست ؟  

   

نوشت ايران را دو مسئله  ـ بطوريکه درجائی ديگر گفته ام در تاريخ معاصر ما ، سرميرفطروس

، بی ) و بعد اتحاد شوروی ( نفت ، و ديگری همسايگی با دولت روسيه : اساسی رقم زده است يکی 

مسئله نفت و خصوصاً  ! نوشته شده است» نفت « تاريخ معاصر ايران با معنا نيست اگر بگوئيم 

از سياستمداران ايـرانی استيفای حقوق ايران از شرکت نفت انگليس از ديرباز آرزوی بسياری 

مثالً رضاشاه ) از رضاشاه بگيريد تا محمدرضاشاه و قوام السلطنه و رزم آراء و دکتر مصدق ( بـوده 

 دارسی را پاره کرد و در ميان  شعله های 1901در جلسه هيأت وزيرانش با عصبانّيت متن قرارداد 

رئيس شرکت نفت ( ن کدمن آتش انداخت و بدنبال آن ـ از طريق مصطفی فاتح ـ به سرجا

ايران ديگر نمی تواند تحّمل کند و ببيند درآمدهای عظيم نفت به جيب « : پيغام داد که ) انگليس 

در واقع اولين گلوله برای ملّی .  . . .  » خارجيان سرازير شود در حالی که خود ، محروم از آنهاست 

  .کردن صنعت نفت از همين لحظه ، شليک شد 

 درصد از سهام را بطور 20دات رضاشاه ، سرجان کدمن سرانجام پذيرفت که شرکت نفت    با تهدي

از . رايگان به ايران واگذار کند و بابت هرتُن نفت توليد شده ، دوشلينگ به ايران پرداخت نمايد 

اين گذشته متعهد شد که منطقه امتياز استخراج نفت را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد و در 

  . است که مدت امتياز ، سی سال افزايش يابد عوض خو

به سرپرستی سيد حسن تقی (    پيشنهاد سرجان کدمن با مخالفت هيأت نمايندگی دولت ايران 

 دارسی را ـ 1901روبرو گرديد بطوريکه اعالم گرديد که دولت ايران قرارداد ) زاده ، وزيردارائی 

با اين تهديد ، دولت انگليس طی .  را تأمين نمی کند يکطرفه ـ لغو خواهد کرد زيرا که منافع ايران

تهديد کرد و حتی  » اقدامات نظامی« يادداشت تندی ضمن اعتراض به دولت ايران ، رضاشاه را به 
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به آرايش ناوگان جنگی خود در خليج فارس پرداخت و کوشيد تا اعرابِ جنوب ايران را به شورش 

يکات نظامی ، رضاشاه را هراسان ساخت و با توجه به اين تهديدات و تحر. و طغيان وادارد 

نيازهـای مالـی دولـت ايران ، در مذاکرات بعدی ، خودسرپرستی هيأت را برعهده گرفت و در 

با )  معروف است 1933که به قرارداد ( در اين قرارداد  . نهايت پيشنهاد انگليسی ها را پذيرفت 

 هزار 500 يابد و منطقه عمليات شرکت نفت را نيز از اينکه ايران توانست به سهم بيشتری دست

 هزار مايل مربع کاهش دهد و حق انحصاری شرکت نفت انگليس را در ساختن 100مايل مربع به 

 سال ديگر ، اقدامات 30لوله های نفت تا سواحل خليج فارس لغو کند ، اّما تمديد مدت قرارداد به 

وزيردارائی ( خطائی که سيد حسن تقی زاده . ه ساخـت رضاشاه را بـا يک اشتبـاه بزرگ همـرا

  . يادکرده است » آلت فعل « از نقش خود در آن بعنوان ) رضاشاه 

دوسنگ آسياب    نکته ای را که بايد به آن توجه داشت اينست که در اين هنگام ، ايران در بين 

دی با توجه به موقعيت و قرار داشت و هرگونه قراردا) روس و انگليس  ( قدرت های استعماری

بنابراين مواضع سياسی . مالحظات سياسی اين دوقدرت بزرگ استعماری انجام می گرفت 

درک گردد و اگر » دوسنگ آسياب « سياستمداران وقت می بايستی در کادر فشارهای اين 

ياسی ـ  تعريف کرده اند ، بنابراين با توجه به سلطه سهنرِتحقّق ممکناتبپذيريم که سياست را 

نظامی روسيه و انگليس در منطقه ، بسياری از سياستمداران و دولتمردان ايران در اين دوران 

و آنان که خواسته اند در هاله ای از آرمان  » مطلوبات« بوده اند و نه  » ممکنات« بدنبال تحقّق 

گاه های بی بازگشت گرائی و مطلوب خواهی ، عمل کنند ، نه تنها خود ، بلکه جامعه ايران را به پرت

 مرداد و سرنوشت دکتر محمد مصدق و نتايج بعدی آن ، نمونه ای از 28سوق داده اند ، کودتای 

با توجه به اين نکته مهم ، بعد از . می تواند باشد » مطلوب خواهی « و » آرمان گرائی « اين 

اعد ، قوام ، رزم آرا رضاشاه ، مسئله استيفای حقوق ايران از شرکت نفت انگليس در دولت های س

  . و دکتر محمد مصدق نيز دنبال گرديد 

و دولت ساعد مراغه ای بايد افزود » گس ـ گلشائيان «    نکته ای را که در اشاره شما به قرارداد 

 فقط چهار روززمانی از طرف ساعد به مجلس ارائه شد که » گس ـ گلشائيان « اينست که قرارداد 

مجلس باقی مانده بود ، آيا اين مسئله ، آگاهانه يا عامدانه و ناشی از به پايان دوره پانزدهم 

هوشياری سياسی ساعد مراغه ای بود ؟ آيا اومی خواست که درکشمکش ها و بحث ها و جدال 
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های مرسوم مجلس در باره اينگونه قراردادها ، عمر چهار روزه مجلس بپايان رسد تا او از فشار 

 روزه 4سخنرانی رهائی يابد ؟ در هرحال ، با » گس ـ گلشائيان « ارداد دولت انگليس در تحميل قر

 در مجلس و در نتيجه ، با پايان رسيدن عمر مجلس پانزدهم اين قرارداد فرصت حسين مکّی

از اين گذشته بايد اشاره کنم که اولين نشانه های . تصويب يا رد نيافت و به رأی گذاشته نشد 

از )  که بعدها به سياست اساسی دکتر مصدق در باره نفت بدل گرديد (» موازنه منفی « سياست 

او ضمن مخالفت شديد با تقاضای شوروی ها در باره امتياز نفت . نخست وزيری ساعد آغاز شد 

، بررسی پيشنهادات شرکت های نفتی کشورهای ديگر را نيز به بعد از  ) 1323در سال ( شمال 

در آن زمان سی هزار سرباز روسی در ايران مستقر ( ان موکول کرد خروج نيروهای متفقين از اير

که زمانی نيز سفير ايران در مسکو ( رّد تقاضای دولت شوروی از طرف ساعد مراغه ای ) . بودند 

فرستاده مخصوص دولت ( » کافتارادزه « به يک جنجال بزرگ سياسی تبديل شد بطوريکه ) بود 

ل ديپلماتيک و بدون رعايت آداب يک ميهمان در ايران ، طی يک برخالف اصو) شوروی به ايران 

را بشدت مورد توهين و حمله قرارداد و ) نخست وزير ( کنفرانس مطبوعاتی در تهران ، ساعد 

زير چتر ( حزب توده نيز با براه انداختن تظاهرات گسترده » کافتارادزه « بدنبال توهين و تهاجم 

نفت شمال « خواستار » « ! مرگ بر ساعد فاشيست « با شعار ) حمايت سربازان مسلّح شوروی 

جالب است که در اين تظاهرات گسترده ، بسياری از شرکت کنندگان نا . گرديد »  برای شوروی 

 ساعتمرگ بر « را » ! مرگ بر ساعد فاشيست « ، شعار » توده هميشه در صحنه « آگاه و 

ين ميانه ، دکتر مصدق نيز از حمالت و توهين های نشريات در ا. . . تلفظ می کردند  » ! فاشيست 

« ) بخاطر مخالفت شجاعانه اش با تقاضای شوروی ها ( حزب توده در امان نماند بلکه او را نيز 

ناميدند » عامل امپرياليسم « و » سياستمدار مرتجع و کهنه پرست « ، » سمبل اشرافّيت پوسيده 

 !!  

نيزکه در کشاکش بين  دولت های روسيه و انگليس ) اهر صادق هدايت شوهر خو(    دولت رزم آرا 

از جمله در ( بود ، با اجرای اصالحات گسترده اداری و اجتماعی ) آمريکا ( ، بدنبال نيروی سومی 

خصوص تقسيم اراضی دولتی بين روستائيان و تشکيل انجمن های ايالتی و واليتی مندرج در 

سود حاصله  ) 50 ـ 50( مسئله نفت هم ضمن درخواست نصانصف در ) قانون اساسی مشروطيت 

از درآمد نفت ، برآموزش ده ساله ايرانيان در امور فنی صنعت نفت و کاهش تعداد کارکنان 
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که در آن ( اين طرح با حمايت و همدلی آمريکائی ها . انگليسی و هندی شرکت نفت تأکيد ورزيد 

همراه بود و براساس آن برای اولين بار ، ايران اجازه ) ان بودند زمان واقعاً از دوستان و حاميان اير

می يافت تا دفاتر شرکت نفت را بازرسی کند و صادرات شرکت نفت انگليس را در بنـادر ايـران 

متأسفانه در هياهوها و ) و نه مطلوب  ( ممکناين طرح معقول و . . . زير نظـر داشـته باشـد و 

مايندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آنان تحقّق نيافت بطوريکه جدال ها و جنجال های ن

  : شخصّيت حقوقدان و برجسته ای چون دکتر مصدق از تريبون مجلس خطاب به رزم آرا فرياد کرد 

  » ! اين طرح اگر به تصويب برسد ، من با دست خودم ترا می کُشم    « 

 کشته اسالمست دکتر مصدق ، بلکه بدست فدائيان    چهار روز بعد ، سپهبدحاجعلی رزم آرا نه بد

شد و بدين ترتيب جامعه سياسی ايران از آشوبی به آشوبی ديگر و از عصَبّيتی به عصَبّيتی ديگر 

گوشـه  ) 57تا انقالب ( بررسی روزنامه ها ، نطق ها و مباحثات سياسی اين دوران . پرتاب گرديد 

ـّت هـای  تاريخـی ائتالف های متغّير ، مواضع سّيال و :  مـان را آشـکار می کند ديگـری از عصَبي

تغيير آسان سياست ها و مواضع احزاب و نمايندگان مجلس و نيز جنجال ها و جدال های روزمره 

  : احزاب و روزنامه ها تأئيد کننده سخن آن سياستمدار انگليسی است که گفته بود 

  » !  نيست ذهن های توسعه نيافتهشم و هياهوی مباحثات سياسی در ايران ، چيزی جزخ   « 

بدل می شد و » ضدقهرمان « به راحتی به » قهرمان «    در چنين فضائی از دشنه ها و دشنام ها ، 

تبديل می گرديد ، نمونه اش  » سرباز تبهکار وطن« ـ به راحتی ـ به  » سرباز فداکار وطن« 

» سرباز فداکار وطن « ق و در کنار مصدق بود سرنوشت حسين مکّی است که تا روزیکه با مصد

لقب يافت آنچنانکه شهر تهران دراستقبال از او به نحو بی سابقه ای تعطيل گرديد ، اّما همين مکّی 

. . . از روزی که از مصدق جداگرديد و به صف مخالفان پيوست به خيانت و سازش متهم گرديد و 

. است »  ذهن های توسعه نيافته « زتاب خشم و هياهوی تاريخ سياسی ايران در دوران معاصر ـ با

و دريغا که هنوز نيز دريچه ذهن و زبان بسياری از روشنفکران و رهبران سياسی ما برپاشنه . .  

که نمونه هايش را در بعضی از سايت ها و (همان توسعه نيافتگی ذهنی و طفولّيت فکری می چرخد 

   ) .   نشريات خارج کشور مشاهده  می کنيم
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 ، اشارات يا سئواالتی را طرح کرده 32 مرداد 28 ـ حدود ده سال پيش شما در باره واقعه تالش

 سال ، اينک و آالن شما وقايع آن دوران و 10بعد از  ) . 39نشريه راه آزادی ، شماره ( بوديد 

ارزيابی خصوصاً عملکرد سياسی دکتر محمد مصدق رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت  را چگونه 

  می کنيد ؟ 

   

 مرداد و دکتر محمد مصدق گفته بودم در 28 ـ آنچه که حدود ده سال پيش در باره ميرفطروس

نقش دربار و ( » تئوری توطئه « يعنی بجای تأکيد بر .  بود طرح مسئله به شکل ديگرواقع نوعی 

اری های شخص دکتر از زوايه ضعف های درونی جبهه ملی و کمبودها و کم ک) انگليس و آمريکا 

  . محمد مصدق به مسئله نگاه کرده بودم 

جنبش مشروطيت با تضادها و تناقضات درونی بسيار همراه :    چنانکه در گفتگوهای قبلی گفتم 

بود و همين تضادها و تناقضات درونی ، باعث ناکامی بسياری از آرمان های جنبش مشروطّيت 

ی جامعه » فئودالی « که ناشی از ساختار قبيله ای ـ ( ـات تأثيـر ايـن ضعـف ها و تناقض. گرديد 

در جنبش های آينده نيز خـود ) ايران و خصوصاً فقدان يک طبقه متوسط شهری نيـرومـند بود 

  . را عـيان ساخت 

و جنبش ملی کردن صنعت نـفـت نيـز از  ) 1328بسال ( » جبهه ملّی « تشکيل :    براين اساس 

در حاليکه دکتر مصدق يک نظام : تناقضات و ضعف های درونی بود ، مثالً آغاز ، حامل اين 

را درنظر داشت و برای استقرار آن تالش می کرد ، بعضی از ( ! ) پادشاهی از نوع انگليس يا  سوئد 

استقرار ) مانند دکتر حسين فاطمی و مهندس احمد  رضَوی ( ياران افراطی و مشاوران نزديکش 

آيت اهللا : از طرف ديگر . را آرزو می کردند ) از نوع حزب توده ( » دمکراتيک جمهوری « نوعی 

کاشانی و ياران او ، اجرای شريعت اسالمی ، لغو قوانين غيرمذهبیِ دوران رضاشاه ، منع فروش 

الکل و ممنوعّيت مطبوعات ضد مذهبی را خواستار بودند ، حسين مکّی و دکتر مظـفـر بقـائی و 

نيز با پائی در بازار و محافل روحانّيت شيعه و با پای ) دوستان ديروز قوام السلطنه ( حائـری زاده 

.  را نمايندگی می کردند ، التقاطی از سنّت و تجّددديگری در عرصه های دانشگاهی و روشنفکری 

: عدی بقول س: بعدها ترکيب کابينه دکتر مصدق نيز آئينه تمام نمائی از اين التقاط و تناقضات بود 

لذا الزم بود که مصدق ضمن دورانديشی نسبت به .  » گروهی به ظاهر جمع و در باطن پريشان« 
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ماهّيت ناپايدار و متزلزل اين دوستان مختلف العقيده ، در شعارها و عملکردهای سياسی اش از 

 دوستانی که بزودی عملکردهای دکتر( اعتدال و عقالنّيت سياسی بيشتری برخوردار می بود 

بعنوان مثال در حاليکه مذهبی متّعصبی بنام ! ) محمد مصدق را با چنگيز و هيتلر مقايسه کردند 

باقرکاظمی ، وزير امورخارجه مصدق شد ، و مهندس مهدی بازرگان اسالم پناه ، معاون وزير 

وزير فرهنگ دولت دکتر مصدق گرديد که اولين ) پزشک عمومی (فرهنگ بود ، دکتر مهدی آذر 

با امضاء و يا در حاليکه خود دکتر مصدق ! بود ) دخترانه ـ پسرانه ( امش بستن مدارس مختلط اقد

 و ارسال آن برای شخص شاه ، وفاداری خود را نسبت به شاه و نظام سلطنت مشروطه کردن قرآن

در ) شادروان دکــتر حسيـن فاطمی ( اعالم می داشت مشاور نزديک و سخنگوی دولت او 

شديدترين حمالت را به خاندان سلطنتی ابراز می کرد و سوداهای ديگری » اختر امروز ب« نشريه 

در راستای اين التقاط سنّت و تجّدد بود که مصدق در سخنرانی ها و پيام های . در سر داشت 

  .  را با هم و در کنار هم بکار می برد اسالمخويش ـ غالباً ـ ايران و 

در جوامعی که هنوز توسعه اجتماعی و  ) Société Civile (معه مدنی برخالف جا:    از طرف ديگر 

جامعه «  در آن ها صورت نگرفته و جامعه هنوز در دوران پيشامدرن و به شکل انکشاف طبقاتی

بسر می برد ، رهبران سياسی غالباً در هيأت پيشوای فُرهمند  ) Société de Masse( » توده وار 

)charismatique (  تنها رئيس دولت يا » پيشوا « در اينجا ديگر . تجلّی می کنند  » پدر ملّت« و

شخص مقتدر حکومت نيست بلکه کسی است که در برابرش نهاد مستفلی وجود ندارد و بهمين 

می توانند  » مصلحت ملّی« جهت پارلمان و دادگستری و ديگـر نهـادهـای قـانـونی ، بنـام 

) خصوصاً قانون اساسی (  موضوعه نصّ قوانينجوهر جنبش او در » ا پيشو« از نظر . تعطيل شوند 

می تواند از قوانين داشته باشد ، بهمين جهت ، » پيشوا« نيست بلکه در درک و دريافتی است که 

که در واقع روح و مصلحت خود (  » مصلحت    اجتماعی« و  » روح قانون« او در موارد اساسی به 

را مالک درستی » توده های هميشه در صحنه «  وحضور هيجانیِ مردم و استناد می کند) اوست 

  . می داند » قوه تمييز و تشـخيـص مردم « عمل خود و 

   بررسی وقايع اين دوران و خصوصاً نگاهی به انديشه ها و عملکردهای سياسی دکتر محمدمصدق 

   .، مصداق عينی يا بازتاب واقعی چنين جامعه ای می تواند باشد 
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   دکتر محمدمصدق ـ بعنوان يکی از برحسته ترين و پاک ترين نمايندگان جنبش مشروطه 

بررسی زندگی سياسی او . خواهی ـ ميراث خوار تضادها و تناقضات بازمانده از اين جنبش نيز بود 

 ، او گاهی به آن سو و گاهی به اين سوکشيده شده تجّدد و سنّتنشان می دهد که در التقاط بين 

زمانی که روشنفکران و سياستمداران برحسته ای چون محمد علی فروغی ، کاظم زاده : است مثالً 

ايرانشهر ، احمد کسروی و دکتر محمود افشار احداث راه آهن سراسری توسط رضاشاه و ايجاد 

« ارتباط ميان نواحی مختلف ايران را امری حياتی و ضروری می دانستند ، دکتر مصدق اين کار را 

او نيز فرزند زمانه خود ! . می دانست » در خدمت منافع دولت های بيگانه « و حتی آنرا » بيهوده 

مثالً در فرهنگ سياسی او ، روستائيان ايران جايگاهی ) با همه ضعف ها و محدوديت هايش ( بود 

 های سياسی  بودند که با انگيزهتوده های سنّتی شهرینداشتند بلکه تأکيد و تکيه گاه اصلی او ، 

او . ـ برگرد رهبری دکتر مصدق ـ جمع شده  بودند » جبهه ملّی « ـ مذهبی متفاوت و متضاد ، در 

که تحصيالت عاليه حقوق را درکشورهای سوئيس و فرانسه تمام کرده بود نسبت به سرنوشت 

 و در زمان خودداری کرد) حتی زنان شهری ( زنان ايران بی توجه بود و از دادن حق رأی به زنان 

برای حفظ توأمان پست نخست وزيری و  » معافّيت ويژه« نخست وزيری خود با طلب کردن 

بی توجهی کرد و در فضائی عصَبی و نامتعادل ، و در  » تفکيک قوا« پارلمانی خود ، عمالً به اصل 

هـه و سپس  ما6ی » اختيارات فوق الـعاده « ترس و بيم و تهديد نمايندگان مخالف ،   با اخذ 

  يکساله ، کوشيد تا  به 

  . تحکيم قدرت سياسی خويش بپردازد 

 از قوه قّوه قضائيه استقالل   دکتر مصدق بعنوان يک حقوقدان برجسته ، بی شک به اهمّيت 

رزم ( و ازجمله قاتل نخست وزير سابق » فدائيان    اسالم « مجّريه واقف بود با اينهمه  وی ، اعضاء 

معروف به شيخ عبدالعلی ( او باگماردن شخصيت نا موجهی بنام لطفی  . ندان آزاد کرد را از ز) آرا 

يعنی عالی ترين و مهمترين ( » ديوان عالی کشور « بعنوان وزيردادگستری کوشيد تا ) لطفی 

دکتر . را منحل سازد و ديوان عالی جديدی به ميل و اراده خود تشکيل دهد ) مرجع قضائی کشور 

يکی از قضات برحسته و خوشنام آن دوره که از نزديک عبدالعلی لطفی را (  موسوی محمد حسين

در ) می شناخت و در مباحثات و جلسات کميسيون های وزيردادگستری وقت شرکت می کرد 

ضمن نشان دادن شخصيت و عملکرد های  » دريادمانده ها ، از بربادرفته ها« خاطراتش بنام 
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بدين . . . « :  قضات شريف و مستقل ، می نويسد » پاکسازی « در غيرقانونی عبدالعلی لطفی 

ترتيب در شرايطی که کشور نياز به آرامش داشت ، با تصفيه های خودسرانه ، بزرگترين قُضات 

  . » کشور عليه مصدق و حکومت او ، برانگيخته شدند 

 روح«  بـلکه به ن اسـاسی نصّ قـانو   در درگيری ها و مناقشات مصدق با مجلس و شاه ، اونه به 

(  فرمان شاه 32درمرداد ماه سال » روح قانون اساسی « آن استـناد می کرد ، مثالً او با همين » 

پس از ( را رد کرد در حاليکه فراموش کرده بود که يکسال قبل ) مبنی بر عزل او از نخست وزيری 

مصدق ، مجلس . وب شده بود او با همين فرمان شاه به نخست وزيری منص)  تير 30حوادث 

 را آنچنان که مصالح ملّتاو . می ناميد »    باشگاهی از خائنين به مصالح ملّت « شورای ملّی را 

خود می خواست تفسير می کرد و در اين راه تا آنجا پيش رفت که انتخابات مجلس دوره هفدهم را 

ی از باخت کانديداهای جبهه ملی در  ، به محض آگاهتحت نظارت دولت خود او برگزار شده بودکه 

شهرستانها ، باطل ساخت و سپس در يک شرايط نامتعارف ، هيجانی ، شتابزده و غيردمکراتيک با 

در (وانجام يک همه پرسی يا رفراندوم  » توده هميشه در صحنه« حمايت حزب توده و کشاندن 

ود را در برابر شاه و نمايندگان کوشيد تا قدرت و مشروعيت اجتماعی ـ سياسی خ) 32مرداد ماه 

( مجلس ، عيان سازد ، اقدامی که حتی با مخالفت ياران نزديکش مانند دکتر غالمحسين صديقی 

  . و دکتر سنجابی همراه بود ) وزير کشور 

توده هميشه در «  وقت الزم بود تا در غيبت شاه و بی تفاوتی حيرت انگيزِ تنها چند روز  ظاهراً 

 28کودتای : روبـرو گـردنـد »  واقعيت ـتلخ « ق و ياران و مشاوران انـدکش بـا ، مصد» صحنه 

  !ناميده اند » آسان ترين و ارزان ترين کودتای جهان « ئی کـه آنـرا » کودتا «  . 1332مرداد 

   

 ـ چنانکه گفتيم مبارزه عليه واگذاری امتيازهای غيرعادالنه سياسی و اقتصادی به اتباع تالش

با وجود .  و دول قدرتمند در ايران از قدمتی بيش از نهضت ملی شدن نفت برخوردار است خارجی

اين ، پيکار نفت به رهبری دکتر مصدق و دولت  وی ، سرآمد و نقطه اوج مبارزات ضداستعماری و 

 28بنابراين آيا بديهی و طبيعی نيست که واقعه . استقالل طلبانه ملت ايران ارزيابی می گردد 

اد و اقداماتی که بر عليه دکتر مصدق صورت گرفت ، می بايست به محکوميتی تاريخی دچار مرد

  گردد ؟ 
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«  ـ در آن هنگام جبهه ملی ، اکثريتی در مجلس نداشت بلکه بقول دکتر مصدق ميرفطروس

دکتر مصدق ـ بعنوان يکی از پاک ترين و . »  متکّی بود براحساسات عاّمهمردمدولتش 

رين نمايندگان مشروطه خواهی ـ با مبارزه قاطعانه عليه استعمار انگليس و سرانجام فسادناپذيرت

 خويش را انجام داده بود و با حضور در سازمان ملل و رسالت تاريخیبا ملّی کردن صنعت نفت ، 

دادگاه الهه ، تأثيرات شگرفی در فضای سياسی بين المللی و خصوصاً درکشورهای نفت خيز 

ی گذاشته بود ، بنابراين الزم بود که او با دورانديشی و بدور از عصَبّيت ها و عواطف خاورميانه باق

حاکم برجامعه ، مذاکرات نهائی با شرکت نفت را با عقالنيت سياسی بيشتر به پيش ببرد ، بررسی 

 روند مذاکرات و حوادث در اين زمان نشان می دهد که مصدق در چنبره احساسات حاکم بر جامعه

خود ، با نوعی عصَبّيت ، عدم انعطاف و خصوصاً عدم درک »  حفظ وجاهت ملّیِ « و نيز در اسارت 

خطاب » چنگيز « و » هيتلر « و » خائن « که حاال ديگر بسياری از آنها وی را ( تعادل نيروهايش 

مايد ، عرضه ن» هنرِ تحقّق ممکنات« در آخرين لحظات نتوانست سياست را بعنوان ) می کردند 

بهمين جهت دريک سرگردانی ، آشفتگی ، تناقض ، تشتّت و ترديد عملی ، سرانجام مذاکرات 

جـرج مک گی معـاون .  ملّی شدن صنعت نفت را به بن بست کشانـيد چگونگیمربوط به 

که بعنوان دوست ايران مذاکرات مهّمی با مصدق درآمريکا ) آچسن ( وزيـرامـور خارجـه آمريکا 

ين آشفتگی ها وترديدها وتناقض گوئی های دکتر مصدق و سرانجام شکست مذاکرات را داشت ، ا

 ، خصوصاً صفحات 1380 ، 4 ، 3نگاه کنيد به نشريه مهرگان ، شماره ( بخوبی نشان داده است 

   ) .221 ـ 213

   کارل پوپر ، وظيفه يک سياستمدار صديق را خوشبخت کردن جامعه يا تقليل بدبختی هايش می 

در آنجا که سياستمدار از تحقّق اين وظائف بازمی ماند ، باصداقت و شهامت : داند و می گويد 

  . اخالقی بايد از کار ، کناره گيرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقالب جلوگيری گردد 

ايت به رو( را در پيش گرفته بود گويا  » همه چيز يا هيچ چيز«    در شرايطی که مصدق ، سياست 

که « به مصدق پيغام داد ) سياستمدار معروف ( شاه توسط حسين عالء ) سيدجالل الدين تهرانی 

هرکس با توجه به حّساسيت انگليسی ها و بن بست مذاکرات ، بهتر است که از کار ، کناره گيرد و 

د تا مذاکرات را به نخست وزيری انتخاب کن) مانند دکتر الهيار صالح  ( صالح بداند) مصدق ( که او 
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، اما مصدق » . . . نفت از حالت بن بست و جامعه ايران از حالت التهاب و آشفتگی خارج شود و 

  : ضمن رد اين پيشنهاد ، جواب داد 

  » ! حاال می خواهيد برای من ، نخست وزير هم تعيين کنيد ؟   « 

( او « :   دکتر کريم سنجابی راه مذاکرات معقول و مناسب بسته شد چرا که بقول :    بدين ترتيب 

« و اين شايد يکی ديگر از مشخصات رهبران سياسی در . . . » به اَحدی گوش نمی داد ) مصدق 

باشد که هنگامی صدای فاجعه يا تراژدی را می شنوند  ) Société de Masse(» جامعه توده وار 

 از عناصر اساسی تراژدی بشمار »مظلومّيت « که ديگر ، کار از کارگذشته است واگر بپذيريم که 

را با پيشواسازی و شيعه گرائی تاريخی مان بهم آميزيم ، آنگاه به » مظلومّيت « می رود و اگر اين 

در ذهن و زبان رهبران سياسی و روشنفکران ما  واقف تر می شويم »  مرداد 28کربالی « راز تداوم 

که بيشتر به يک ( ق در يک دادگاه نظامی محاکمه غيرقانونی و غير عادالنه دکتر محمد مصد. 

و خصوصاً اعدام پيکر مجروح و تب دارِ جوان ترين و زيباترين ) نمايش مسخره شباهت داشت 

 28کربالی « فضای   ) عليرغم بی ميلی اوليه شاه ( چهره اين تراژدی ، يعنی دکتر حسين فاطمی 

روبرو ساخت ، بحران »  مشروعّيت سياسیبحران« را خونين تر و رژيم شاه را با نوعی » مرداد 

  .  دامنگير رژيم شاه بود 57مشروعّيتی که ـ عليرغم اقدامات و اصالحات اجتماعی شاه ـ تا انقالب 

 وابسته به ايرانستان مرداد ، اميد ايجاد 28که با وقوع (    تبليغات گسترده و ديرپای حزب توده 

را برحافظه »  مرداد 28محکوميت تاريخی « مه بقول شما ، همه و ه) شوروی رابرباد رفته می ديد 

 به عقل نقّاد بدل گرديد و تقويم به اريخاز اين زمان ـ بارديگر ـ ت. تاريخی جامعه ما تثبيت کرد 

 تبديل شد و بقول و انديشه سياسی به آئين ها و عزاداری های سياسی ، سقوط کرد عقل نقّال

  :فـروغ فرخزاد 

  لمرداب های الک« 

  انبوه بی تحّرک روشنفکران را

  به ژرفنای خويش کشيدند

  در ديدگان آينه ها گوئی

  حرکات و رنگ ها و تصاوير

  وارونه منعکس می گشت
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  ديگر کسی به عشق نيانديشيد

   ».و هيچکس ، ديگر به هيچ چيز نيانديشيد 

، دشمنی ها و نا عصَبّيت ها »محصول « انقالب اسالمی ايران ، : هم از اين روست که گفته ام 

   . انديشی های روشنفکران و رهبران سياسی ما در تماميت اين دوران است 

   

 ـ نمونه های ديگری از مبارزات کامياب برعليه دست اندازيهای بيگانگان به استقالل و تالش

 تماميت ارضی ايران و در دفاع و حفظ حقوق ملت ايران وجود دارند که متاسفانه کمتر در اسناد و

آثار تاريخی از آنها به نيکی ياد شده و قدر و جايگاه آنها برای نسلهای بعدی کمتر شناخته شده 

از جمله عدم موفقيت نقشه ها و مقاصد اتحاد جماهير شوروی سابق برای گرفتن امتياز . است 

ادار نفت شمال در اثر همکاری هوشمندانه و بيسابقه ميان قوام و مصدق و به پشتيبانی مجلس ،  و

به عقب نشينی کردن نيروهای اشغالگر شوروی از خاک کشور با کاردانی و سياست دقيق قوام 

السلطنه و رفع خطر تجزيه خاک ايران و حفظ آذربايجان و کردستان از طريق قاطعيت دولت قوام 

  . در سرکوب عوامل و عناصر دست نشانده سياستهای شوروی در ايران 

عه سياسی ايران در قبال اين نمونه ها ـ که اهميت شان بی ترديد    علت سکوت بخش اعظم جام

  کمتر از نهضت ملی شدن نفت نيست ـ تا کنون چه بوده است ؟ 

   

 ـ اينکه دراسناد تاريخی ما ازبعضی دولتمردان و سياستمداران خدمتگزارِ ما به نيکی ميرفطروس

سياه و سپيد ديدن «  ناشی از همان ياد نشده و يا نسل های بعدی کمتر آنها را شناخته اند ،

از اين گذشته ، بنظر . است » اهريمن « و » يزدان « و حاصل همان فضای جادوئیِ » شخصّيت ها 

 » تاريخ ايدئولوژيک« من بخشی از نسل هائی که در تاريخ معاصر ايران زيسته اند ، قربانی نوعی 

» ايدئولوژى های فريبا « در سيطره و سيادت در واقع بخش مهمی از تاريخ معاصر ايران . شده اند 

مانند آئينه شکسته ای است که تصاوير کج و معوجی از سياستمداران ما ) خصوصاً حزب توده ( 

  : بقول سعدی . بدست می دهد 

   من استشکلتو ای نيک بخت  اين نه 

   استقلم ، در کف دشمنوليکن 
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ّيت سياسی ـ تاريخی اقدام قوام السلطنه در وگرنه همانطورکه شما هم اشاره کرده ايد ، اهم

نجات آذربايجان کمتر از : مذاکرات نفت با شوروی ها و خروج سربازان روسی از ايران و در نتيجه 

جالب است که در اين قضّيه مهم ، دکتر مصدق ، شخص . اهمّيت ملّی کردن صنعت نفت  نيست 

 پيشبرد مسئله نفت شمال و ختم غائله  برایبهترين و شايسته ترين فردقوام السلطنه را 

 ـ اين دو سياستمدار 1331 تير30هر چند که بعد ـ در حوادث منجر به ( آذربايجان می دانست 

می خواهم بگويم که هم رضا شاه و محمدرضاشاه ، هم ) . کهنه کار در برابر يکديگر قرار گرفتند 

 ، ايران را سربلند و آزاد و آباد  می قوام السلطنه و دکتر مصدق ، در بلندپروازی های خويش

خواستند هرچند که سرانجام هريک ـ چونان عقابی بلند پرواز ـ در فضای تنگ محدودّيت ها و 

برزندگی و زمانه آنان می توان نگريست و چيزها . زدند » پرپر « ضعف ها و کمبودها ، پرسوختند و 

 32 مرداد28کودتای .  کرد زندگی ها و زمانه ها آموخت اّما مسلّماً ديگرنمی توان درآن زمينه

وسقوط دولت ملی دکترمصدق مسلّماًخونين تر و زيانبارترازکودتای نظاميان شيلی وسقوط 

مانند روشنفکران و رهبران ( حکومت ملی دکترآلنده نبوداّما روشنفکران و رهبران سياسی شيلی 

مدنّيت سياسی خويش کوشيدند تا بر گذشته با عقالنيت و ) سياسی اسپانيا و آفريقای جنوبی 

  . خونبار خويش فائق آيند و حال و آينده را قربانی گذشته ناشاد خويش نسازند 

يکی از رهبران حزب سوسياليست شيلی در زمان آلنده که پس از سالها تبعيد ، (    اريک اشناک 

  : می گويد )   به شيلی بازگشته 

ر به کودتای نظامی پينوشه شد و ما از  آن ، آسيب های فراوان حزب من در حوادثی که منج   « 

  » . ديديم ، از بازيگران اصلی بود و از اين بابت ، پوزش و توبه ای به ملت خويش بدهکاريم 

  : بقول فرزانه ای . برای چيرگی برتاريخ ، با يد از آن فاصله گرفت 

و بيشتر عمر می کند ، بکوشيم تا حقيقت را  ، دورتر می رود حقيقتزندگی کوتاه است ، ولی    « 

  . » ـ همه حقيقت را ـ بگوئيم 

   

                 ـ آقای ميرفطروس با سپاس هميشگی از شما      تالش

 
 
 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

 نــگاهـی ديـگـر بـه تــاريــخ

   درگفتگو با باقر پرهام

   

 سال هنوز هم مسئله 50 مرداد پس از گذشت 28 ـ آقای پرهام ، چنين بنظر می رسد واقعه تالش

تا . روز ماست و بهمان شدت روزها و سالهای نخست گفتمان سياسیِ ما را تحت تأثير خود دارد 

حدی که برخی از دوستان و ياران قديميتان در پاسخ به فراخوان شما مبنی برايجاد جبهه ای 

 28ری اسالمی ، گسترده   و متحد از همه نيروهای وفادار به دمکراسی در مبارزه عليه جمهو

از نظر شمـا . مرداد را سد راه فرآيند عينيت يافتن چنين اتحاد گسترده ای قرار داده اند 

جايـگاه ايـن واقعـه در بحث های امروز ما کجاست و آيا می تواند توجه ما را از وظائف اصلی 

  امان منحرف سازد ؟ 

   

رما از چنان اهميتی برخوردار هستند که  در تاريخ کشو1332 مرداد 28 تا 25 ـ رويدادهای پرهام

. هرگونه بی توجهی نسبت به آنها و يا سرسری گذشتن از آنها به نظر من گناهی نابخشودنی است 

همه کسانی که به امر سياست در ايران عالقمند هستند و می خواهند در مسائل سياسی اين 

بشناسند و به حدود مسئوليت انواع و کشور آگاهانه نظر بدهند بايد اين رويدادها را به درستی 

چرا کار به کودتا کشيد ؟ چه اشتباهات يا  غفلت . اقسام عوامل دخيل در آنها بيغرضانه پی ببرند 

هائی سبب شدند که مصدق در کار حل مساله نفت فرو بماند ؟ آيا طرح مساله ملی شدن صنعت 

خراج و توليد و بويژه عرضه و توزيع نفت نفت در قالبی صرفاً حقوقی ، بدون توجه به امکانات است

در جهان ، کاری خردمندانه بود ؟ بهتر نبود از بين همه پيشنهادهائی که به ايران داده شد ، 

بهترين شان را انتخاب کرد تا جای پای دولت ملی مستحکم شود و کار نفت بدون دردسر حقوقی 

مساله ای باقی ماند چند وقت يا چند سال غيرقابل حل به دست ايرانيان به راه بيفتد و اگر هم 

ديگر ، ايران با نيروی بيشتر و با زمينه آماده تری به مقابله با آنها   برود ؟ مسائلی از اين گونه 

 منوط 1332 مرداد 28بنابراين ، امعان نظر درست و سنجيده در باب . بسيار می تواند مطرح شود 
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ا ديد امروزی ـ يعنی با داشتن اطالعات امروزی ـ مورد به اين است که همه جوانب اين مساله ب

يک چنين بررسی نه تنها غير ضروری و زائد نيست بلکه برای همه عالقمندان . بررسی قرار گيرد 

گيرم در طرح اين گونه مسائل نيز چگونگیِ نگره ما به . به سياست در کشور ما از واجبات است 

بيغرضانه ، براساس :  از چه زاويه ای به موضوع نگاه می کنيم يعنی اين که ما. مساله اهميت دارد 

استدالل و خرد ، برپايه درک درست از سياست و مفهوم سياستمدار و وظائف و مسئوليت های او 

، و برمبنای تحقيق درست علمی در اسناد و مدارک موجود ؟ يا به انگيزه احساسات و عواطف 

ت به طرف ديگر ، بدون توجه به آنچه اسناد مربوط به شخصی ، حّب به يک طرف و بغض نسب

 مرداد و چگونگی 28رويدادها روايت می کنند ؟ کدام يک ؟ از سوی ديگر ، نگرش يا توجه ما به 

آن برای روشن شدن موضوع ، پندگرفتن از وقايع برای جلوگيری از تکرار آنها در آينده است ، يا 

الً بر قوم و قبيله ما رفته ، و يادآوری درد و رنج های ناشی از به عنوان ذکر مصائب و فجايعی که مث

آنها بايد عاملی باشد برای بيدار نگاه داشتن حس انتقام جوئی و کينه توزیِ ما و تقاص گرفتن از 

کسانی که به ما بد کرده اند و هرگز نبخشودن آنها چنانکه در جوامع ايلی ـ قبيله ای گذشته 

 ؟ آيا گذشته بايد چنان در تعيين نوع رفتار امروزی ما موثر باشد که دست مرسوم بود ؟ کدام يک

و پای مان را ببندد چنان که به هيچ کار مثبتی برای پاسخگويی به مسائل امروزی مان توانا 

. نباشيم ؟ اختالف نظر ، و حتی دشمنی و بدکردن در همه زمان ها و در همه جوامع جهان بوده 

اگر غير از اين باشد بايد گفت . سوابق مانع از برقراری آشتی و صفا نيست ولی وجود اين گونه 

واژه هايی چون صلح ، سازش ، مناسبات دوستانه ، همکاری ، آشتی ، و مانند اين ها ، هيچ گاه در 

به عنوان مثال ، آلمانی و فرانسوی بايد همچنان . قاموس سياست بشری معنايی نخواهند داشت 

ديرينه شان در مورد مسائل مرزی و جنگ هايی که با هم داشته اند بمانند و با برسر اختالفات 

يکديگر دشمنی کنند ، ويتنامی ها نبايد هرگز با آمريکائيان رابطه ای برقرار سازند ، و ايرانی و 

 مرداد يک چيز 28بنابراين بحث اصولی در باب . عرب بايد هميشه با هم بجنگند ، و قس عليهذا 

 مرداد برای دامن زدن به تفـرقه سيـاسی و جلوگيری از اتفاق 28 مثالً بهانه کردن مساله است ، و

بحث اصولی وظيفه هر ايرانی . نظر ايرانيان امروز برسر مسائل کنونی کشورشان يک چيز ديگر 

است و آگاهی ما را نسبت به گذشته مان و بصيرت مان را نسبت به آينده بيشتر می کند ، در 

 مرداد برای جلوگيری از اتحاد نظر و عمل ايرانيان در برخورد با برخی 28ه بهانه قراردادن حالی ک
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مسائل حاد امروزی که سرنوشت ما و نسل های آينده ما در گروه حل آنهاست ـ مثالً ضرورت 

مبارزه ملی با جمهوری اسالمی برای برقرای دموکراسی در ايران ـ به نظر من تفرقه اندازی در 

خالصه . د عمل مردم ، و بنابراين ، خدمت به آخوندها و خيانت به آرمان های ملی خواهد بود اتحا

اين که حّدت مسائل فعلی و ضرورت همداستانی در عمل برای مقابله با آنها نبايد عاملی شود که 

ا ببندد ما هيچ فرد يا گروهی را از نگرش به مسائل گذشته بازبداريم و از او بخواهيم که زبان اش ر

و چيزی نگويد ، و نبايد هم محملی و بهانه ای باشد برای اين که بنشينيم و وِرد گذشته ها را 

بگيريم و برای مصائب گذشته آنچنان اشک بريزيم و تعزيه گردانی کنيم که هيچگونه اتفاق نظر و 

 اين افراط هر دو طرف. اتحاد عملی برای پاسخگوئی به مسائل امروز جامعه امکان پذير نشود 

گذشته را بايد خردمندانه ديد ، از آن پند گرفت اّما در بند آن اسير نماند . کاری ها نادرست است 

  .  

   

“ مرثيه ای بر (  ـ آقای علی اصغر حاج سيدجوادی در مقاله خود در نيمروز تحت عنوان تالش

  : هام می گويد در پاسخ به پر) ـ اگر آن تجربه سرکوب نمی شد “ فاجعه کربالی مرداد 

 يعنی خيانت 1332 مرداد 28تجربه بزرگ ملی شدن صنعت نفت اگر به توطئه کودتای    “ 

محمدرضا شاه و توطئه آمريکا و انگليس گرفتار و سرکوب نمی شد هم حقوق ملت در قانون 

اساسی مشروطه که بدست شاه پايمال شده بود اعاده می شد و هم دست بيگانگان از دخالت در 

است ايران قطع می شد و هم زمينه برای کشيده شدن ملت ايران به سوی انقالب و انتقال سي

  “ . نظام سياسی مملکت از سلطنت خودکامه شاه به واليت مطلقه آخوند فراهم نمی گرديد 

   آيا فکر نمی کنيد اين گفته های آقای حاج سيد جوادی ـ که تنها نظر ايشان نيست و چندين 

ا آنها را همواره و به تکرار می شنويم ـ جايگزين ساختن تخيل و آرزو بجای دهه است که م

  واقعيت هاست ؟ 

   آثار چندی که در همين چند ساله گذشته منتشر شده اند ، چهره ديگری از واقعيتهای جهان ، 

هضت آيا امروز می توان گفت اگر نگاه رهبری ن. ايران در برابر نهضت و رهبری آن ارائه می دهند 

و از عهده برآمدن مشکالت واقع بينانه تر بود ، آنگاه “ توان ملی “ ملی نسبت به امکانات خود و 

  ايران سرنوشتی ديگر می يافت ؟ 
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) به نقل از نشريه نيمروز (  ـ طرح مساله به شيوه ای که شما از قول آقای حاج سيد جوادی پرهام

 سر حّب و بغض ، بدون توجه به رويدادها و اسناد آورده ايد تکرار همان برخورد احساساتی ، از

است که اغلب ما ـ ما ، يعنی طرفداران مصدق و مخالفان شاه ، که خود من نيز تا سال های سال 

مصـدق ، » مظلوميـت « شاه ، » خيانت « بنا را يکسره بر . جزوشان بودم ـ در گذشته داشته ايم 

 ، بدون طرح اين سئوال ها که چرا مصدق در کار حل انگليس و آمريکا گذاشتن» توطئه « و 

مساله نفت فروماند ، چرا همه پيشنهادها را رد کرد ، چرا به نصايح و نظرات سفرای آمريکا ـ 

گريدی ، و بعد هم هندرسن تا دست کم دوسه ماه مانده به کودتا ـ در مورد حقايق و واقعيات 

ليد و توزيع نفت در جهان و حمايـت دوکشور قدرتمند مربوط به سلطه کارتل های نفتی بربازار تو

انگليس و آمريکا از اين سلطه ـ توجه نکرد و برتلقیِ صرفاً حقوقیِ خودش ـ يعنی حق هر ملتی 

دائر بر ملّی کردن منابع خويش ـ پا فشرد ، چرا به جای پرداختن به حل مساله نفت که مـوضـوع 

 موضوع اختالف با شاه و دربار و به طور کلی حدود و بنـداصـلی برنـامـه حکومت اش بود ،

اختيارات شاه و دولت در نظام مشروطه را پيش کشيد و تا آنجا پيش رفت که دعوای دموکراسی 

را نيز بر دعوای با شرکت نفت خارجی بيفزايد ، چرا در دعوای با شرکت نفت خارجی کوشيد 

رود و بخواهد به نفوذ انگلستان در کشور مساله را از حد شرکت خارج کرده به جنگ انگليس ب

خاتمه بدهد ، چرا با وجود احترامی که در همه عمر سياسی اش برای مجلس و رأی نمايندگان 

قائل بود با استفاده از اختيارات مجلس را منحل کرد ، بطور خالصه ، چرا خودش و دولت اش را ، 

ه می تواند مردم را در خيابانها جمع کند و بدون داشتن آمادگی های الزم و تنها به اتکاء اين ک

آری ، طرح مساله . حمايـت کوچه و بازار را داشته باشد ، در چند جبهه مختلف وارد نبرد کرد 

کودتا ، بدون پاسخ دادن به همه اين چراها که گفتم به هيچ جائی نمی رسد و چيزی بردانش و 

 نعمتی گذشته خواهد بود که در آن دعاوی بينش ما نمی افزايد و ادامه همان دعوای حيدری ـ

طرفينِ دعوا از قبل معلوم است و هيچ کس هم حاضر به ذّره ای کوتاه آمدن نيست چرا که 

و چنين دعواهائی نيز . ماهيـت دعوا ، ايلی ـ قبيله ای ، يا ايدئولوژيکی ـ مذهبی ، است 

من ، تا پيش از خواندن کتاب های . د سرانجامی ندارند و تا ابد می شود نشست و به دعوا ادامه دا

 خواب آشفته نفت ، و دو جلد کتاب با ارزش زندگی سياسی مصدقآقای فوادروحانی ، بويژه کتاب 
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از مورخ و تحليگر جدی معاصرمان آقای دکتر محمد علی موحد ، پيش از مراجعه به اسناد 

 و پيش از خواندن خاطرات محاکمه دکتر مصدق که توسط وکيل مدافع خود او به چاپ رسيده ،

کسانی چون رزولت و وودهاوس و هندرسن ، براساس همان آگاهی های بسيار احساساتی و 

 تيـر 30تزريق شده به خودمان در همان دوران جوانی که همگی طرفدار مصدق بوديـم و در 

ودتا بينِ مان گوش فلک را کر کرده بود ، همين ديد سطحی نگر و ک» يا مرگ يا مصدق « فريـاد 

بدون توجه به دالئل و زمينه های کودتا را کورکورانه برای خودم تکرار می کردم چون با 

 ـ پس از آن که ضربه 1357ولی پس از انقالب اسالمی . احساسات دوره جوانی ام سازگار بود 

ه کار خمينيزم فرود آمد و همه ما را به تاّمل و تفکر واداشت ، و بخصوص پس از آن که قلم ها ب

افتاد و اسناد و کتاب ها و خاطرات يکی پس از ديگری منتشر شدند و ما هم نشستيم و خوانديم 

 ساله ای که بودم و 17و افسوس خورديم ، ديگر موجبی نمی بينم که همچنان مانند آن جوان 

عمل کنم ، همچنان چشمم را به روی اسناد ببندم ، و » يا مـرگ يا مصدق « فرياد می زدم 

بوده ، يک » ظلمت « و » نور « چنان فکر کنم که جدال مصدق در ماجرای نفت ، جدال ميان هم

اين . طرف هيچ گناهی نداشته و طرف ديگر به کلی مجسمه گناه و خيانت و توطئه بوده است

فرصت کم بنده ، که اين . خالف واقعيت ، خالف حقيقت ، خالف وجدان و داوری اخالق است 

سفرم تا در حضر ، اجازه ورود به مطلب را بيش از اين حد نمی دهد چرا که روزها بيشتر در 

ناچارخواهم شد دوباره به اسناد و مدارک روی بياورم و برای هر عبارت و گزاره ای سندی ارائه 

اگر بخواهم نظرم  را در باره نحوه عمل و . بدهم و اين عجالتاً در امکان وقت و فرصت من   نيست 

) يعنی مصاحبه گذشته (  دکتر مصدق در چند جمله خالصه کنم ، مثل گذشته شخصيت مرحوم

خواهم گفت دکتر مصدق از مردان پاکدامن و ميهن پرست ، در عرصه سياست کشور ما بود که در 

زمينه حکومت و فرمانروايی به قانون مشروطه وفادار بود ، عقايد ليبرالی داشت ، به قانون احترام 

در ماجرای ( هنگامی که مسئوليت حل مساله نفت را که خود از بانيان آن بود ولی . می گذاشت 

پذيرفت و در مقام نخست وزيری قرار گرفت وظيفه داشت اين ) طرح ملی شدن صنايع نفت 

مساله را با توجه به امکانات جامعه ما در حل مساله به سرانجامی برساند و آن را به دعوايی تبديل 

 برون رفت از آن نه در اختيار و توانايی خودش باشد نه در اختيار و توانايی کل نکند که يافتن راه

او بر تلقىِ صرفاً حقوقی اش از موضوع ملی شدن . ولی متاسفانه مصدق چنين  نکرد . جامعه ما 
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پافشرد ، به نصايح و راهنمائی های سفرای آمريکا توجه نکرد ، کار را به جائی رساند که سفير 

يز ناگزير به واشنگتن برگشت و به مسئوالن دولت خود خبرداد که اميد مصالحه با مصدق آمريکا ن

در نتيجه ، انگلستان در نقشه . داشتن بی پايه است ، برويد و هر کاری که  می خواهيد بکنيد 

يعنی زمينه همکاری آمريکا با انگليس ، که از آغاز طرفدار اقدام . های خودش کامياب  شد 

در نتيجه ، من می گويم سرداری که لشگرش را بدون . عليه مصدق بود ، فراهم گرديد کودتايی 

در نظر گرفتن ميزان توانايی های خودش و قدرت دشمن اش به جنگ دشمنی ببرد و دعوايی را 

آغاز کند که از پيش معلوم است جز شکست و از دست دادن لشگريان اش نتيجه ای نخواهد 

ست و به جای خدمت ممکن است در عين حسن نّيت بدبختی به بار بياورد داشت ، سردار اليقی ني

اين .  مرداد را به صورتی که رخ داد به راه انداختند 28اين تبرئه کسانی نيست که کودتای . 

بازشناسی سهم خود مصدق و جبهه ملی در دادن بهانه و فراهم کردن شرايط آن اشتباه تاريخی 

اشتباه فاجعه باری که شرايط را برای .  اسمش را بگذاريد ـ است ـ يا هر چه که می خواهيد

برآمدن روحانيت مدعیِ قدرت و برباد رفتن مشروعيت پادشاهی  محمد رضاشاه و سلطه آخوندها 

  .    آماده کرد 1357برکشورما در 

   

   

ن  ـ آقای پرهام پس از اين دو پرسش ، اجازه دهيد اندکی به جزئيات يعنی حوادث آتالش

 مرداد بازگشته و بياری مشاهدات و خاطرات شما بعنوان شاهد عينی به 28 تا 25روزهای بحرانی 

  . تصوير زنده تری از چگونگی واقعيتهای پشت پرده سياست دست يابيم 

بنظر نمی آيد شما در .    فکر می کنم سالهای پيکار نفت مصادف بوده است با سنين جوانی شما 

  مهمترين مشاهدات شما در اين روزها چه بود ؟ . ل بوده باشيد آن روزها ناظر بی عم

   

 ساله بودم ، 16 ـ من در ماجرای به قدرت رسيدن دکتر مصدق و دعوای نفت دانش آموزی پرهام

 در سازمان جوانان حزب ايران در 1332 تا مرداد 1330در فاصله سال های . و طرفدار مصدق 

 مرداد ادامه رفت و آمدهايم با دوستان 28بعد از کودتای . رشت رفت و آمد و فعاليت داشتم 

همان سازمان و اظهار احساساتم در انشاهايی که در دبيرستان می نوشتم باعث دستگيری ام شد 
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چند روزی در زندان به سربردم و بعد پرونده ام که به دادگستری رفته بود با صدور قرار کفالت . 

.  به همين دالئل بازداشت شدم 1333 بعد از چند ماه دوباره در .موقتاً مسکوت ماند و آزاد شدم 

رسيدگی . اين بار پرونده ام به بازپرسی ارتش رفت ولی پس از قرار بازپرسی دوباره آزاد شدم 

باری ، . بعدی به آن پرونده ها در دادرسی ارتش منجر به يک محکوميت شش ماهه به زندان شد 

گونه  فعاليت های دوره دانش آموزی و جوانی کناره گرفتم و در نتيجه  به بعد عمالً از آن 1333از 

در طول پنجاه سال گذشته ای که از عمرم می گذرد در حزب و دسته ای فعاليت و عضويت 

ولی احساسات دوره دانش آموزی مان در طرفداری از مصدق و نهضت ملی تـا سـال . نداشته ام 

 ، که عليه قوام السلطنه 1331 تير 30يـادم نمی رود که در . هـای سـال همچنـان در مـن بـود 

را در جلوی صف سربازان مسلّح تيپ » يا مرگ يا مصدق « در رشت تظاهرات می کرديم و فرياد 

رشت ، که سرنيزه های تفنگ های شان درست روی سينه های ما که در صفوف اّول بوديم 

 6ن قدر ايستادگی کردند تا زمانی که حوالی ساعت قرارداشت ، آن قدر ادامه داديم و آنها نيز آ

سربازان به دستور فرمانده خويش کنار رفتند و . بعدازظهر خبر رسيد که قوام استعفاء کرده است 

. ما شادی کنان در حالی که هزاران تن پشت سرما بودند به ميدان شهرداری رشت سرازير شديم 

يچ فعاليت حزبی و سياسی نبوده ام اما چنانکه گفتم  به بعد درگير ه1331باری ، با آن که از 

 مرداد ، بسته شدن احزاب و 28ذهنيت سياسی مان از همان ايام و تحت تأثير همان رويداد 

تحکيم سلطه سياسی استبدادی برجامعه ما ، شکل گرفته بود و اين ذهنيت تا روزی که آخوندها 

انه و مشارکت سياسی طلبانه نيروهای دموکراتيک جامعه مدنی ما را جنبش اعتراضی آزاديخواه

انجاميد » انقالب اسالمی «  قاپيدند و همه چيز زير سلطه آنان درآمد و به 56 و 55در سال های 

ضربه همين سلطه آخوندی بود که همه ما را به فکر کردن واداشت و درآمدن آثار و . ادامه داشت 

کتاب بسيار ( ب رويدادهای پس از مشروطيت ، روی کارآمدن رضاشاه کتاب های تازه در با

و کتاب های ديگر در مورد نفت و جريان ) خواندنی و با ارزش سيروس غنی از مهمترين  آنهاست 

نهضت ملی که به آنها اشاره کردم زمينه ساز ذهنيت تازه ای در من شد که آثارش را امروزی می 

  . بينيد 

» ناظر بـی عمـل «  ،  32 تا 30 قول شما ، من با همه نوجوانی در آن سال های    بنابراين ، به

خواهرم با مردی .  بود 1332 مرداد 25نخستين سفرم به تهران در روز . درگير بودم . نبودم 
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من برای اولين بار به تهران می رفتم تا از خانواده خواهرم و . ازدواج کرده به تهران رفته بود 

 مرداد که از گـاراژ شـيـشـه ، يـکـی از 25صبح روز . ه های او ديداری داشته باشم شوهر و بچ

بنگاه های مسافربری رشت ، به راه می افتاديم راديوی اتوبوس خبر دستگيری سرهنگ نصيری و 

دونفر ديگر از دوستان همدوره مدرسه در اين سفر با من . شکست کودتای او را اعالم داشت 

 مرداد در اولين فرصت در باشگاه حزب ايران در 28ی از آنها قرار گذاشتيم که روز با يک. بودند 

بعدها به ارتش رفت و افسر . اسمش ناصر گلپايگانی بود . کوچه ظهيراالسالم همديگر را بازبيابيم 

  . شد و من ديگر هرگز اورا نديدم 

باشگاه حزب ايران در آن کوچه . يم  مرداد بنا به قرارمان به کوچه ظهيراالسالم آمد28   صبح روز 

از درون حياط . در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که طبقه زيرين اش يک چاپخانه بود 

ساختمان دری به آن چاپخانه باز می شد که از آنجا می توانستی به چاپخانه و بعد از طريق در 

. ا نخست به کلوب حزب ايران رسيديم باری ، ما دوت. ورودیِ چاپخانه به خيابان شاه آباد راه بيابی 

در کلوب ، که درش باز بود ، کسی غير از ما نبود ، جز گويا فردی که .  صبح بود 9حدود ساعت 

پس از اندکی توقف از کلوب حزب ايران بيرون آمديم و به طرف . سرايدار و آبدارچی آنجا بود 

زحمتکشان ملت ايران و مرکز حزب پان ميدان بهارستان راه افتاديم که ببينيم در باشگاه حزب 

آن موقع ، باشگاه حزب دکتر بقايی سرنبش ورودی خيابانی که . ايرانيست فروهر چه خبر است 

اکنون اسمش را فراموش کرده ام و در نبش جنوبی اش ساختمان وزارت آموزش و پرورش بود 

يشاه ، نيز باشگاه پان   درسمت شمالیِ ميدان ، اوائل خيابان خانقاه صفی عل. قرار داشت 

ما دونفر . يادم آمد ، اسم خيابان دم در وزارت آموزش پرورش ، اکباتان بود . ايرانيست ها بود 

سرخيابان اکباتان ايستاده بوديم و تعدادی از        بچه های پان ايرانيست را که خود فروهر نيز در 

 داشتند در طرف ديگر ميدان ، اوائل بين شان بود و بعضی از آنان چوب و حتی شمشير در دست

ما . خيابان صفی عليشاه ، می ديديم که سرگرم برو و بيايی هستند و گويی منتظر حادثه ای اند 

شايد . خيال می کرديم اين از همان حوادث معمولیِ درگيری مابين احزاب مخالف هم است 

ها هم دارند خودشان را آماده مقابله گروهی از احزاب مخالف دارند به سمت اين ها می آيند و اين 

در همين فکرها بوديم که ديديم يک درجه دار ارتش سوار . ولی حدس ما درست نبود . می کنند 

بر دوچرخه ، که يکی را نيز جلوی خودش سوار کرده بود ، از پيش ما که سرميدان ايستاده بوديم 
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دای بلند فحش بسيار زننده ای نثار گذشت و نرسيده به در باشگاه حزب زحتمکشان بقايی به ص

درگيرودار اين . بعد هر دو از دوچرخه پياده شدند و به داخل کلوب رفتند . کرد » زن مصدق « 

بوديم که اين چه بود و چرا اين بابای ارتشی چنين فحش رکيکی به مصدق داد ، که سروصدايی از 

جاويد «  را که از آن کوچه با شعارهای جانب کوچه ظهيراالسالم بلند   شد و ما سرو کله افرادی

، خارج می شدند و از راه خيابان شاه آباد به طرف    پان ايرانيست ها » مرگ برمصدق « ،  » شاه 

تازه فهميديم که قضيه چيست و آن حادثه ای که پان ايرانيست ها منتظرش . می آمدند ديديم 

گروهی . اعت طليعه افراد کودتاچی هستند ولی هنوز نمی دانستيم که اين جم. بودند چه بوده 

( از ظاهرشان پيدا بود که بيشتر عمله و اکره ، پرتقال فروش .  نفر 200 تا 150بودند در حدود 

و خالصه از الت و ) چون بعضی ها تخته پاره های جعبه های پرتقال فروشی را دردست داشتند 

 من به دوستم گفتم ناصر نکند اين ها در کوچه اينها را که ديديم. لوت های طبقه پائين شهری اند 

با اين حرف ، همان طور که اين گروه به سمت اول . ظهيراالسالم به حزب ايران حمله کرده باشند 

خيابان خانقاه و به طرف پان ايرانيست ها نزديکتر می شدند ، من و دوستم به سوی کوچه 

: ايران رسيديم معلوم شد حدس ما درست بوده چون به کلوب حزب . ظهيراالسالم به راه افتاديم 

اين افراد قبل از سرازير شدن به خيابان شاه آباد به قصد پان ايرانيست ها کلوب حزب ايران را 

ما دوتا ، باز در حال و هوای . خراب کرده و همه چيزش را شکسته و توی حياط ريخته بودند 

 مرداد دولت 25زيرا روز .  فکر کودتا نبوديم درگيری های معمولی بين احزاب بوديم و اصالً به

 و 26در روزهای . اعالم کرده بود کودتا شکست خورده و افسران مسئول آن دستگير شده اند 

 24 مرداد نيز من همراه شوهر خواهرم در ديگر نقاط شهر ، از جمله ميدان سپه ، ميدان 27

ه افراد حزب توده ، و انداختن مجسمه های اسفند ، و مانند اين ها ، شاهد تظاهرات مردم ، بويژ

بنابراين اصالً باورمان نمی شد که موضوع ديگری جز برخورد معمولی . شاه و پدرش رضاشاه بودم 

به همين دليل دونفری ، من . ميان احزاب  مخالف ، که آن روزها ديده می شد ، چيزی شده باشد 

درهم ريخته و شکسته کلوب حـزب ايـران و و دوستم ، شروع کرديم به جمع و جور کردن اثاث 

چندساعتی که از اين ماجرا گذشت گاه عابرينی از . بـه خيـال خودمـان مرمت کردن خرابی ها 

توی کوچه ظهيراالسالم از در ورودی سری به داخل حياط می انداختند و چون مـا دوتا را 

خارج شويد و به منزل تان برويد سـرگـرم جمـع و جـور کـردن می ديـدنـد بـه مـا می گفتند 
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ولی ما دوتا کله خر همچنان به کار خودمان سرگرم . جان تان در خطر است . کودتا شده است . 

صدای اتوموبيل پليس که بلندگويش داشت .  شب 8بوديم تا هوا تاريک شد و ساعت نزديک 

 که به منزل بروند چون اعالم می کرد که از همکاری هم وطنان متشکر است و از آنان می خواست

باری ، اينجا بود که . می گفت حکومت نظامی برقرار شده است و کسی نبـايد در خيابان ها باشد 

من به سمت . ما دوتا تصميم گرفتيم از در زير چاپخانه خارج شويم و از يکديگر جدا شويم 

يگانی هم به طرف خانه گلپا. خيابان  مخصوص ، که خانه خواهرم در آنجا بود ، به راه افتادم 

  . ديگر هم همديگر را نديديم . خودش يا بستگان اش رفت 

   من همانطور که پياده از شاه آباد و مخبرالدوله و الله زار به خيابان سپه رسيدم و داشتم به 

افرادی . طرف انتهای سپه حرکت می کردم که به سمت مخصوص بروم ، ديدم وضع عجيبی است 

يکی راديو : الباً سروضع درستی نداشتند ، هرکدام چيزی در دست يا در بغل دارند از مردم ، که غ

همه از طرف . دارد ، يکی بخاری ، يکی پرده ، يکی در و ديگری پنجره يا چيزهايی شبيه به اين 

. خيابان کاخ می آمدند و در خيابان سپه و  کوچه ها و خبابان های اطراف آن پراکنده می شدند 

اينان غارتگران خانه مصدق بودند که در حوالی :  که رسيديم فهميديم قضيه چيست به خانه

 شب که مقاومت محافظان آنجا تمام شده بود و خانه به تصرف مهاجمان درآمده بود خانه 7ساعت 

البته در مورد ساعت ختم . مصدق را چپاول کرده و هرکس چيزی از آنجا به تصرف برداشته بود 

 شب در آن 9 تا 5/8رف من دقيق نباشد ، ولی من آن مردم را حدود همان ساعت مقاومت شايد ح

  . حوالی در همـان وضـع ديدم 

دوسه روزی ديگر .    از آن شب به بعد ديگر ماندن در تهران برايم بسيار غم انگيز و دردناک بود 

ر اطراف خيابان سوم در يکی از همين سرکشيهای به خيابان بود که د. نيز به خيابان ها سر زدم 

روباز با چهار نفر از يارانش می ديدم که ) کاديالک ؟ ( اسفند شعبان جعفری را سوار برماشين 

اين . خودش ايستاده بود و يک تمثال قاب گرفته بزرگ شاه را با دست  راست اش نگه داشته بود 

يعنی ماشين و سرنشينان خود اين منظره ، . ها در خيابان چرخ می زدند و زهر چشم  می گرفتند 

يک منظره . اش ، بعدها در روزنامه ها چاپ شد و در کتاب سرکار خانم هماسرشار نيز آمده است 

 نفر که در يک صف ، هر رديف دونفر ، از خيابان 150جالب ديگر مشاهده افرادی بود در حدود 

با چاقوی برهنه در در سرصف مرد بزن بهادری بود . ناصرخسرو به طرف ميدان سپه می آمدند 
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دست راست اش ، که با همان دست چاقو را در هوا تکان می داد و شعاری می داد که ديگران در 

، و افراد پشت سرش » شاهنشاه پيروزاست « : او می گفت . جواب اش حرفی را تکرار می کردند 

  ! » ست بچه سه راه سيروس ا« : در صف که از قماش خود او بودند ، جواب   می دادند 

 نفری که از کوچه ظهيراالسالم سردرآوردند طليعه 200 تا 150   باری ، برمن معلوم شد که همان 

به اصطالح غيرارتشیِ سپاه کودتا بودند که نخست به کلوب حزب نيروی سوم خليل ملکی ، 

   بچه سپس به کلوب حزب  ايران ، حمله کردند و پس از ويران کردن اين دو کلوب می رفتند تا با

در کلوب نيروی سوم که من نبودم و خبرنداشتم آيا کسی . های پان ايرانيست ها درگير شوند 

در کلوب حزب ايران اصالً کسی نبود چنانکه گويی هيچ کس در فکر و . برای مقابله بود يا نه 

 ما در کلوب پان ايرانيست های فروهر نيز تعداد افرادی که. گمان هيچ اقدام مخالفی  نبوده 

مشاهده کرديم خود را برای دفاع آماده می کنند از حدود ده تن ، شامل خود  فروهر ، بيشتر نبود 

گويا همين افراد نخستين دسته ای بودند که برای حمله به مراکز احزاب طرفدار مصدق به راه . 

و . وده شد چون به مقاومتی برنخوردند به تدريج برتعدادشان و دامنه حمالت افز. افتاده بودند 

سرانجام نوبت به افسران ارتس و حمله به ادارات و راديو و باالخره منزل دکتر مصدق رسيد و 

البته من .  مرداد تکميل شد 28بدين سان با غارت خانه مصدق کار کودتا در حوالی شامگاه روز 

  . ب او رجوع کرد بايد به کتا. دقيق اش را فواد روحانی نوشته است . اينها را از خاطره می گويم 

هندرسون در .    اين افراد سردسته چه کسانی بودند ؟ از ظاهرشان پيدا بود که الت و لوت اند 

 ، Oral History Interview with Loy W.Henderson  ،Jun 14( خاطرات شفاهی اش 

1973 ، July 5 ،1973 ، Trunan Presidenttial Museum and Library  (   که مصاحبه

 opened January(  برای همه باز شده است 1976 صورت گرفته ولی از 1973گويا در اش 

 a group of members of[» اعضای يک باشگاه معروف ورزشی « می گويد گروهی از   ) 1976

a wellknown atheletic club [  و مـردم را دعـوت » انـواع سـالح هـا « به راه افتادند با

شعبان جعفری ، گويا در . » برگرداندن  شاه « اهی با آنها برای سقوط مصدق و می کردند برای همر

ولی از گفت و گوی اش با سرکار خانم هماسرشار پيداست که از درون . روزحادثه در زندان بوده 

که به مالقات او آمده بوده پيغام داده به بـروبـچـه هـای » پروين آژدان قَزی « زندان به 

آن افرادی که من  ] . 161هما سرشار ، شعبان جعفری ، ص [ » وند و شلوغ کنند بر« خـودش که 
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در خيابان شاه آباد و بعد در ميدان سپه و خيابان ناصرخسرو ديدم هم از قماش همين بروبچه 

اگر در همان ساعات نخستين حمله و . تعداشان زياد نبود . های امثال شعبان جعفری بودند 

از سوی مردم صورت می گرفت همه آنها در اندک مدتی تارومار می شدند و هجوم آنها مقاومتی 

ولی من به چشم خود ديدم . کار باال نمی گرفت و ارتشی ها به احتمال زياد به ميدان نمی آمدند 

 ، برخالف روزهای قبل ، که زمين زير پای صفوف در هم فشرده افراد 1332 مرداد 28که در روز 

ان و فرياد زنان در گروه های چندين هزار نفری از باالی شهر می آمدند تا حزب توده که رقص کن

می لرزيد ، هيچ کس در خيابان » ز قدرت توده ها ـ شاه فراری شده « پائين شهر و می گفتند 

. هيچ صدائی برنخاست و کسی از جا نجنبيد . های تهران و در مراکز احزاب طرفدار مصدق نبود 

ه سالحی هم در دست شان نبود جز چوب و چماق و تخته پاره و چاقو جمعی درب و داغون ک

و . توانستند راه را برای ورود افراد ارتشی کودتاچی و حمله به مراکز دولتی و خانه مصدق بازکنند 

مصدقی که می خواست در برابر امپراتوری انگليس بايستد و تن به سازش ندهد به اين آسانی در 

و اوباش که امثال آقای شعبان جعفری و احتماالً  دکتر بقايی و افرادی نظير برابر يک مشت اجامر 

تفکر در باب همين مساله که تهران به اين بزرگی که . اينها بسيج کرده بودند شـکـسـت خورد 

دو روز پيشترش صدها هزار نفر در آن سرگرم تظاهرات و متينگ و پائين انداختن مجسمه ها 

سخير مشتی الت و لوت درآمد اشک در چشمان من جمع  می کرد و  نمی بودند ، چه طور به ت

  . توانستم در آن شهر بمانم و دوسه روزی پس از حادثه به رشت برگشتم 

   

 مرداد در دفاع از 28 ـ  راز سر به مهر عدم حضور گسترده مردم در خيابانها در آغاز روز تالش

د ترس و وحشت از سرکوب توضيح دهنده ماجرا دکتر مصدق و دولت وی چه بود ؟ بنظر نمی رس

زيرا قوه قهر در آن روزها هنوز رسماً در دست دولت بود و نيروهای انتظامی زير فرمان      . باشد 

  . دکتر مصدق 

   

که شما در سئوال تان عنـوان » راز سر به مهر عدم حضور گسترده مردم «  ـ می رسم به پرهام

چرا نـديدم ؟ . من حتی حضور ناگسترده هم نديدم .  چه عرض کنم حضور گسترده که. کرده ايد 

اگر مطالبی را که هندرسن در مورد . آقای هندرسن يافتم » خاطرات شفاهی « چواب اش را در 
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 ، می گويد در کنار مطالبی که خود دکتر 1332 مرداد 27آخرين ديدارش با دکتر مصدق ، در روز 

را باز کنيم و » راز سر به مهر «  شايد بتوانيم اين به قول شما در دادگاه نظامی گفته بگذاريم

  . جوابی برای آن بيابيم 

   شما می دانيد که پس از دستگيری سرهنگ نصيری ، کيم روزولت از ادامه برنامه اش دست 

نکشيد و گمانم بيشتر به ابتکار خودش در تهران ماند و به اقدامات خود به کمک برادران 

و ديگر افرادی از ايرانيان ، اعم از ارتشی يا غير ارتشی ، » بوسکو «  برادران معروف به رشيديان ،

نگرانی مهم روزولت از ناحيه مردم و عکس العمل مردم در . که با وی همکاری داشتند ادامه داد 

او از يکسو از اقدامات حزب توده که تهران را به آشوب کشيده ، مجسمه . حمايت از مصدق بود 

ها را پائين آورده و جّوی به کلی ضد شاه و بويژه ضد آمريکائی ايجاد کرده بود خوشحال بود و 

کودتا در کودتا ، چاپ   ( » اين بهترين اتفاقی بود که بايد برای ما پيش می آمد « معتقد بود 

فدار زيرا اين گونه اتفاقات هم از نظر احساسات توده ارتشی ها و افسران طر ) 193تهران ، ص 

شاه که تعداشان کم نبود ، هم از نظر جلب همکاری بخشی از روحانيت با کودتاچيان موثر می 

اما از سوی ديگر نگران بود که مبادا افرادی که وی می خواست به کمک . افتاد و موثر هم افتاد 

 عوامل خودش به عنوان پيشقراوالن نيروهای کودتاچی به ميدان بفرستد با مقاومت مردمی ،

بويژه از سوی احزاب ملی و حزب توده ، روبه رو شوند و در همان لحظات نخستين ميدان را خالی 

به اين داليل ، وی می کوشيد . کنند و در نتيجه افراد ارتش نيز جرأت نکنند دنبال کار را بگيرند 

تظامی از يک سو بردامنه آشوب های حزب توده افزوده شود ، و از سوی ديگر حمايت نيروهای ان

 مرداد بگيرد تا ميدان برای عمل دسته هايی 28را می خواست که جلوی هرگونه تظاهرات را در 

 26به روايت روزولت ، و نيز به روايت خود هندرسن که روز . که خود او بسيج کرده بود باز بماند 

 خواهد به مرداد به تهران برگشته بود ، اين دو با هم ديدار می کنند و روزولت از هندرسن می

مالقات مصدق برود و او را از اين که کشور به سمت آشوب و هرج و مرج کمونيستی می رود و 

جان و مال اتباع آمريکايى در امان نيست ، و مانند اين ها بترساند و به مصدق ايراد بگيرد که چرا 

نترل تاکتيک روزولت اين بود که مصدق کاری در جهت ک. کنترل اوضاع در دست اش نيست 

بيشتر بر نيروی انتظامی اعمال کند تا اين نيرو جلوی تظاهرات و حضور مردم در خيابان ها را 

متاسفانه مطالب . بگيرد و ميدان در روز موعود برای اقدام دسته های اجير شده خود او باز بماند 
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 در هندرسن در آخرين ديدارش با مصدق نشان می دهد که دکتر مصدق در اين دام افتاده و

  . حضور خود هندرسن به شهربانی دستور داده است که جلوی هرگونه تظاهرات را بگيرد 

  :  در اين مورد نوشته اند 814 ، جلد دوم ، ص خواب آشفته نفت   استاد موحد ، در کتاب خود ، 

ری ـ و ظاهراً به دليل اميدوا) تاکيد از من  ( ساعتی پيش از مالقات با هندرسنمصدق . . .    « 

هايی که هنوز برای امکان کمک از آمريکا داشت ـ دستورداده بود که فرمانداری نظامی از 

تظاهرات خيابانی جلوگيری نمايد و همين مساله ، چنان که پيش تر آورديم ، از نظر سربازان ، 

ماموران انتظامی به منزله جواز سرکوبی کسانی که برضد شاه تظاهرات می کردند تلقی گرديد و 

ه بسا اگر مصدق می دانست که حاصل مالقات هندرسن چه خواهد بود سکوت خود را حفظ می چ

  » . کرد و دستور جلوگيری از تظاهرات را نمی داد 

زيرا هندرسن می گويد دستور جلوگيری از تظاهرات در حضور خود .    ولی در واقع چنين نبوده 

و ] يـگری ، مثـالً فـرمانـداری نظـامـی يا به هر منبع د[ او تلفنی به شهربانی داده شده 

 in my« در خاطرات شفاهی اش تاکيد می کند و می گويد » حضور من « بــرروی تعـبيـر 

presence «   . اين تعبير بسيار معنی دارد :  

در در تلفن ، . . . مصدق تلفن اش را برداشت و چند دقيقه ای با رئيس پليس صحبت کرد    « 

، دستور داد که    شلوغی های خيابانی ، اعمال خشونت بايد بيدرنگ ] کيد از من تا [ حضور من

و هنگامی که من از او جدا شدم ، حدود يک ساعت بعد ، ديدم که پليس ، ظاهراً با . قطع شود 

خوشحالی دارد دستور را اجرا می کند و دسته های حاضر در خيابان ها را متفرق می سازد و می 

  » . . .  برقرار کند خواهد نظم را

   به نظر می رسد که دکتر مصدق همين دستور را به روسای احزاب ، بويژه احزاب ملی نيز داده 

باشد ، با توجه به گفته های آقای لطفی وزير دادگستری مصدق در دادگاه ، لطفی در حضور دکتر 

  : مصدق در دادگاه نظامی گفته است 

در خارج از هيأت دولت بوده است که مربوط به آقايان نهضت يک سياست هايی است که    . . . 

ملی و افراد آن و يا مطبوعات و يا جمعيت ها از قبيل اصناف و غيره که مربوط به رئيس دولت 

بوده و هميشه اينها می ديدم که در منزل آقای دکتر محمد مصدق به اجتماع يا به انفراد آمد و 
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[ مدتی معطل می ماندم که برای لوايح خدمت ايشان برسم شد داشتند و من در اتاق انتظار 

   ] 8 ، به کوشش جليل بزرگمهر ، کتاب اول ، جلد اول ، بخش دوم ، ص مصدق در محکمه نظامی

   پيداست که مصدق با هيات وزيران ، يا دست کم با جمعی از آنان ، آن رابطه ای را که با سران 

ضی    جريان ها را خود شخصاً در ارتباط با سران جبهه احزاب و جمعيت ها داشت نداشته و بع

عين همين مساله در . ملی يا افراد مورد اعتماد خودش ، در دست می گرفته و می چرخانده است 

مصدق موضوع را به : مورد چگونگی آمدن نصيری و به اصطالح موضوع کودتا نيز صدق می کند 

ته بود و هيات دولت نمی دانست که حکم عزلی نيز در طور کامل برای همه افراد هيات وزيران نگف

باری ، حدس من اين است که مصدق عالوه بردستور به رئيس شهربانی به رهبران   . کار بوده است 

 مرداد در مقر 28به همين دليل روز . احزاب ، دست کم احزاب ملی ، دستورهايی داده باشد 

رنده پر  نمی زد و همه چنان غايب بودند که گوئی احزاب ، دست کم حزب ايران که من ديدم ، پ

تاکيد کرده بسيار معنا داراست » در حضور من « اين که هندرسن روی تعبير . هيچ خبری نيست 

می شود حدس زد که هندرسن اين دستور مصدق و اطمينان از اين که فردا از سوی احزاب در .  

او نيز با اطمينان از اين که . لت اطالع داده است خيابان ها خبری نخواهد بود را بيدرنگ به روزو

  . افراد او با مقاومت مردمی    رو به رو نخواهند شد حرکت اش را آغاز کرده است 

   و اما چرا خود مردم از جا نجبيدند و با آن يک مشت رجاله مقابله  نکردند ؟ اين نيز به نظرم 

ز اشتباهات تـاکـتـيکی مـرگـبـار مـرحـوم برمی گردد به موضوعی که من آن را يکی ديگر ا

دکتر مصدق پس از دستگيری نصيری خيال کرد کودتا را شکست داده . دکتـر مصـدق می دانم 

به همين دليل خبردرست قضيه را حتی به هيات دولت . و عوامل اش را دستگير کرده است 

 پس از ديدن فرمان عزل در جواب آزموده ، دادستان ارتش ، که می پرسد شما. خودش نداد 

  . خودتان چه عکس العملی داشتيد ، دکتر جواب می دهد 

زيرا اعليحضرت شاهنشاهی خوب می دانستـند کـه . در اصالت فرمان مشکوک شدم . . .    « 

ترديد . . . دقيقه ای در خدمت باقی نمی ماندم  اگـر می فرمودند مايل به ادامه خدمت من نيستند

پس از تحقيق .  سبب شد که اين جانب از پيشگاه ملوکانه توضيحاتی بخواهم در اصالت فرمان

از کالردشت به رامسـر و از آنـجا بـه بغـداد ]  مرداد 25يعنی [ معلوم شد اول وقت روز يکشنبه 

  ] تاکيد ها از من ] [  ، بخش دوم 4جليل بزرگمهر ، همان ، ص [ رهسپـار شـده انـد 
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يـاد »  اعليحضرت شاهنشاهی « دق پادشاه را قبول داشته و از او با عنوان    پيداست که اوالً مص

 مرداد می دانسته که فرمانی در کار بوده و دروغ هم نبوده 25ثانياً از همان صبح روز . می کند 

خوب چرا مطالب را بيدرنگ . زيرا شاه باشنيدن خبر دستگيری نصيری از کشور خارج شده است 

طرح نکرده و همه وزرا، را در جريان نگذاشته است ؟ چرا با وجود اظهار عالقه در جلسه کابينه م

پس از » در خدمت باقی نمی ماندم « ای که به شاه کرده و تاکيد کرده است که اگر او می خواست 

آن که فهميد شاه در کشور نيست و تشديد جو ضد شاه و ضد آمريکا از سوی احزاب و بويژه 

 به نتايج وخيمی بينجامد هيچ اقدامی در جلوگيری از حرکات حزب توده و حزب توده ممکن است

تظاهرات خيابانی و جلوگيری از پائين آوردن مجسمه ها نکرده است ؟ اين سئوال ها از ديد 

سواالتی است : شخصی من مطرح نمی شود ، که ممکن است موافق يا مخالف شاه يا مصدق باشم 

مصدق نه تنها .  منطق حاکم برسياست آن روز کشور طرح می شود که از ديد يک ناظر و در قالب

هيات دولت اش را در ابهام و بی خبری گذاشت بلکه موضوع دستخط را از مردم نيز پنهان نگاه 

« داشت و از همه مهمتر اين که ، دولت مصدق در بيانيه ای که از راديو منتشر شد اعالم کرد که 

آن که کلمه ای در آن بيانيه از موضوع عزل خود و ديدن فرمان شاه ، بی » نقشه کودتا بالاثر شده 

پس مردم خيالشان جمع بود که کوشش . حاال اعم از اين که حقيقی بوده يا جعلی ، صحبتی بکند 

اين موضوع يکی . برای کودتا صورت گرفته ولی ناکام مانده است و ديگر خطری را انتظار نداشتند 

اشتباه تاکتيکی ديگر استفاده نکردن از راديو و آگاهی . تيکی مصدق بود ديگر از اشتباهات تاک

هنگامی که مصدق . ندادن به مردم پس از اطالع برماحصل جريان و خروج شاه از کشور بود 

دريافت فرمانی در کار بوده ، زيرا شاه از کشور خارج شده است ، بايد حدس می زد که قضيه 

او می توانست نطقی در راديو ايراد کند . ابراين می بايست آماده بود ممکن است بيخ پيدا کند و بن

، بی آنکه مردم را بشوراند ، از مردم بخواهد دست به اقدامات آشوبگرانه ، که حزب توده به آنها 

دامن می زد ، نزنند ، مجسمه ها را پـائيـن نيآورند ، آرامش خود را حفظ کنند ولی بيدار و 

به ماموران . ويژه آمادگی خود را برای مقابله با هر خطرديگری از دست ندهند هوشيار باشند و ب

به جای يک تلفن در حضور هندرسن و دستور قطع . پليس نيز می توانست همين دستور را بدهد 

کلی هرگونه تظاهرات ، می توانست در حضور هندرسن دستور ندهد و به روسای انتظامی اش 
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راط گری ها را بگيريد ولی مواظب باشيد که دشمن هم آماده ضربه بگويد جلوی تظاهرات و اف

  . زدن است و اگر کسانی مثالً برضد من به راه افتادند بايد با آنها مقابله کرد 

مردم نکوشيدند جلوی آن افراد را بگيرند .    از همه اينها که بگذريم ، سکوت مردم معنا داراست 

از کوچه ظهيراالسالم درآمدند و به خيابان شاه آباد و » برمصدق مرگ « تعداد کسانی که با شعار . 

بهارستان ريختند به راستی آنقدر کم شمار بود که همان افراد کوچه و محل و بازاری های گذر اگر 

پس می بينيم که صحبت از يکپارچگی . ولی نکردند . حرکتی برضد آنها انجام می دادند کافی بود 

من خودم . ق در آن لحظات نيز نمی تواند سخنی مطلقاً واقع بينانه باشد مردم در حمايت از مصد

که يکی از آن افراد مردم بودم به حدی از بی اعتنايی و نجبيدن مردم آزرده خاطر شده بودم که 

  . هرچه بود ، واقعيت اين بود که مردم نيز نجنبيدند . نتوانستم ديگر در آن شهر بمانم 

موجود در رفتار دکتر مصدق و اشتباهات تاکـتيـکی و بيـدقـتـی هـای وی    باری ، تناقض های 

دکتر مصدق ، به گونه ای که وکيل مدافع او ، سرهنگ . را نمی شود به اين آسانی توجيه کرد 

 آورده ، مردی بسيار محتاط و مصدق در دادگاه نظامیجليل بزرگمهر ، در مقدمه دو جلد کتاب 

، بويزه به ريزه کارى های حقوقی در امر سياست بيش از آنچه الزم بود دورانديش در سياست بود 

صرفاً من گفتم که وی از موضوع ملی شدن نفت نوعی تلقی . می انديشيد و احتياط می کرد 

شايد تحصيالت وی که در رشته حقوق بود .  داشت و به جوانب ديگر مساله نمی انديشيد حقوقی

ت در امر سياست و قانون گذاری و قانون دانی و قانون شناسی ، به ، و استفاده او از اين تحصيال

مصدق جايگاه وااليی در بين سياستمداران آن دوران ايران داده بود و بگمانم خود دکتر مصدق 

نيز به اين جايگاه واالی خودش که از برکت تحصيالت حقوقی خويش بدان رسيده بود آگاه بود و 

من کمتر فردی را در ايران ديده ام که وقتی امضاء می کند عنوان . د ته دل اش به آن    می بالي

او هميشه . همه ما امضاء دکتر مصدق را می شناسيم . تحصيلی اش را نيز کنار اسمش بگذارد 

حاالهمين دکتر محمد مصدق را می بينيم که در اخرين . دکتر محمد مصدق : امضاء می کرد 

در نفت . نخست وزيری اشتباه پشت اشتباه مرتکب می شود روزهای حيات سياسی اش در مصدر 

لجاجت می کند و کار را به جايی می رساند که حتی دومين پيشنهاد مشترک انگليس و آمريکا را 

بهترين پيشنهادی بود که به « که به عقيده جناب فواد روحانی ، و حتی ديگر متخصصان ما ، 

براثر همين . بود رد می کند » ت قانون ملی شدن منطبق با مقررا« و » دولت ايران تسليم گرديد 
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چند ماه مانده به کودتا به کشورش رفت و . لجاجت ها بود که هندرسن نيز از او قطع اميد کرد 

همين مصدق در آخرين . هرکاری می خواهيد بکنيد . اعالم کرد نمی شود با مصدق کنار آمد 

ودتا آن اشتباهات را می کند ، در حالی که از  مدت روزهای حکومت اش در برخورد با نصيری و ک

چرا ؟ چرا مصدق اين مرد محتاط و . ها پيش به گفته خودش انتظار چنين حرکاتی را داشته است 

دورانديش قانوندان ، چنين اشتباهاتی را کرده است ؟ آيا می شود گفت خود او نيز در سويدای 

ه و کشور را به بن بست کشانده است و تنها خاطرش می ديده که در کار خويش شکست خورد

راهی که برای حفظ وجهه اش ـ که اين قدر بدان پای بند بود که مرحوم خليل ملکی از کاربرد 

» وجهه « در باره اش خودداری نکرده است ـ باقی مانده بود بيرون رفتن با » فريفته عوام « تعبير 

آيا . ی از غيب بيرون آيد و وی را به زور کنار بزند از صحنه بود ، و اين نمی شد مگر اين که دست

  می شود گفت که خود مصدق ته دل اش ، آرزوی کودتا را می کرد ؟  

    

 ـ ترديد و تزلزل بخشهايی از نيروهای سياسی وجمعی از همرزمان سابق دکتر مصدق در تالش

 توان همه آنها را ـ آيا می. نهضت ملی کردن نفت در دفاع از وی از کجا سرچشمه می گرفت 

همانگونه که تا کنون متداول بوده است ـ متهم به خيانت و وابستگی به منافع بيگانگان نمود ؟ 

کسانی که سالها در معيت و در پشتيبانی از دکتر مصدق مراحل مختلف کامياب پيکار نفت و 

  مبارزه با مطامع استعماری انگليس را پشت سرگذارده بودند ؟ 

   

گر منظور شما افرادی چون مکی ، بقايی ، شمس قنات آبادی ، آيت اهللا کاشانی ، حائری  ـ اپرهام

متهم به خيانت و واـبستـگی به « زاده و امثال اينهاست ، من نمی دانم آيا می شود آنها را 

زيرا هيچ سند و مدرکی در مورد وابستگی آنان به بيگانگان يا . کرد يا نه » مـنافـع بيگانگان 

  .  وابستگی شان ، در دست ندارم عدم 

   

 25 ـ در برخی از نوشته ها و خاطرات گفته شده است ؛ در اطالعيه دولت که صبح روز تالش

مرداد در مورد حوادث شب قبل ، از طريق راديو انتشار يافت ، هيچ اشاره ای به فرمان عزل دکتر 
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“  و بنا به چه مصلحتی خبر اين به چه دليل. مصدق و فرمان انتصاب سرلشگر زاهدی نشده بود 

  پنهان نگاه داشته شد ؟ “ فرامين 

   

خود دکتر مصدق می گويد در اصالت فرمان شک .  ـ قبالً در اين مورد نظرم را گفته ام پرهام

 مرداد خواسته با شاه تماس بگيرد و 25داشته ، ولی خود او تصديق می کند که از همان صبح روز 

و می گويد تماس برقرار نشد زيرا فهميديم که . انی صادر شده است يا نه بفهمد که آيا چنين فرم

خوب ، همين اطالع از خروج شاه از کشور ، منطقاً . شاه همان روز صبح از کشور خارج شده است 

بايد دکتر مصدق را به اين نتيجه رسانده باشد که فرمان بی پايه نيست و شاه در اين مورد نقشی 

 چرا پس از يک چنين نتيجه گيری که به عقل هرکسی می رسيده باز موضوع ولی. داشته است 

به همان سوال هايی می رسيم که در پاسخ به سوال . فرمان را مخفی نگاه داشته است ، نمی دانم 

  . های قبلی عنوان کردم 

لحظات محمدرضا شاه تا آخرين » سيا «    در اين جا بد نيست يادآوری کنيم که به شهادت اسناد 

استاد . در باب شرکت در اين اقدام و همکاری با خارجيان ترديد داشته و مقاومت می کرده است 

در اين زمينه ، در کتاب کوچک ديگری » سيا « موحد ، پس از بررسی آخرين اسناد منتشر شده 

  :منتشر کرده می نويسد خواب آشفته نفت بر » تکمله « که به عنوان 

به صراحت از ايران سخن گفت شاه هنوز )  اوت 4(  مرداد 13که آيزنهاور در حتی بعد از آن    « 

برترديد و دو دلی خود چيره نگشته بود و چنين    می نمايد که مقاومت شاه براصرار روزولت می 

افزود و او روز به روز بيشتر معتقد می شد بر اين که کودتا بدون همراهی شاه محکوم به شکست 

  » . . . خواهد بود 

 مرداد ، روزولت ، خود ، به مالقات شاه رفته و با لحن تهديد آميز به 12   اين در حالی است که در 

  : وی گفته بود 

شاه بايد توجه داشته . . . هيچ راه ديگری وجود ندارد که از آن طريق بتوان دولت را تغيير داد    « 

. مونيست و يا يک کره دوم بينجامد باشد که شکست اين طرح ممکن است به ايجاد يک ايران ک

و ممکن است طرح های ديگری آمادگی پذيرش چنين احتمالی را ندارد ) يعنی آمريکا ( دولت وی 

  ] تاکيد از من [ »  . به مورد اجرا گذاشته شود
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مصدق لجاجت کرده و :    مالحظه می فرمائيد که برای شاه ظاهراً راه ديگری باقی نگذاشته بودند 

عوامل خارجی دست به کار شده و در داخل کشـور شـاه را . ا به بن بست کشانده بود کار ر

در چنين . » ممکن است طرح های ديگری به مورد اجرا گذاشته شود « تهـديـد می کردند که 

اوضاع و احوالی است که شاه ، به گفته استاد موحد ، به رامسر می رود در حالی که هنوز چيزی را 

در رامسر دو فرمان تهيه شده توسط   رشيديان و بهبودی را بـرای او مـی . ه است امضاء نکرد

موحـد ، [ »  مرداد ظاهراً به اصرار ملکه ثريا آن ها را امضاء می کند 22شاه در « فرستنـد و 

   ] . 24 ، ص گفتـه ها و ناگفته

رتيبی که گفته شد و خروج    کاش محمدرضا شاه به جای رفتن به رامسر و امضاء آن دوفرمان به ت

« از کشور پس از شنيدن خبر دستگيری نصيری ، دکتر محمد مصـدق را که بـه قـول خـودش 

به » اگـر می فرمودند مايل به ادامه خدمت من نيستند دقيقه ای در خدمت باقی نمی ماندم 

ه شده و کار حضور می خواند و به وی می گفت شما در کار و برنامه حکومت تان با شکست مواج

حتماً دکتر مصدق نيز همين کار . من مايلم استعفاء شما را ببينم . کشور را به بن بست کشانده ايد 

و شاه نيز که آن موقع اکثريت نمايندگان مجلس را با خود داشت به آسانی می . را می کرد 

قبول دارم که . ازد توانست کابيه ديگری را مامور حل مساله نفت کند و انتخابات جديدی راه بيند

ممکن بود با مخالفت جبهه ملی ، حزب توده و حتی شايد ، مخالفت باطنی و تحريک های خود 

اما او به عنوان پادشاه مسئول . دکتر مصدق رو به رو شود و کار مخالفت ها و تظاهرات باالبگيرد 

ندن شورش ها حتی از می توانست برای خوابا. اجرای قانون اساسی و دفاع از حاکميت کشور بود 

افراد ارتش و نيروهای انتظامی کمک بگيرد ، يا در راديو حاضر شود و مسائل را بی پرده پوشی با 

حتی اگر در اين ميان شورش برپا می شد و خونی . مردم در ميان بگذارد و از آنان کمک بخواهد 

 با عوامل بيگانه کاری ناگزيرهمريخته می شد به نظر من درست تر ، خردمندانه تر و قانونی تر از 

زيرا آن همکاری ناگزير با عوامل بيگانه ، چنانکه در جای ديگری گفته ام ، پايه های . بود 

مشروعيت پادشاهی اش را سست کرد و زمينه را برای روی کار آمدن روحانيت قدرت طلب فراهم 

 سقوط کرد ، 1332 مرداد  بلکه در1357من براين باورم که سلطنت محمدرضا شاه نه در . ساخت 

   .اشتباهات مرگبار مصدق  او ، در کنار اشتباه مرگبار او ، بلکه براثر خيانتآن هم نه براثر 
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انعکاس اين خبر در ميان .  ـ خبر ترک خاک کشور توسط شاه چگونه و چه زمانی پخش شد تالش

ن از زمان آگاهی از اين مردم و نيروهای سياسی چه بود ؟ گفته شده است که برخی از روحانيو

  صحت اين گفته تا کجاست ؟ . خبر طرفداران خود را برعليه دکتر مصدق به حرکت درآوردند 

، “ اوباش “ ، “ اٌجامر “    اگر چنين باشد ، پس بعيد بنظر می رسد خيابانها در آن روز تنها در قُرق 

  انگليس و آمريکا بوده  باشند ؟ “ مزدبگيران “ و “ فواحش “ 

   

به حد کافی ] فوادروحانی و محمد علی موحد و ديگران [  ـ در باب اين مسائل مورخان ما پرهام

  . بهتر است به کارهای آنان رجوع کنيم . بحث کرده و اطالعات الزم را ارائه داده اند 

   

  .   ـ آقای پرهام با سپاس فراوان از فرصتی که در اختيار ما گذاشتيد تالش

   

 ت در ترازوی داوری تاريخینهضت ملّی نف

   

ترازوی داوری تاريخی ، مصالح بلند مدت ملّت است و درست نيسـت ايـن هـدف       � 

ر شود  ملتهای بزرگ جهان ، ضمن اينکه رهبران بزرگ خود . واال به تعصب ورزيهـا گرفت ا

لح را بدرجه قهرمانی رسانده اند و در تاريخ ماندگار ساخته اند هنگامی که پای مصا

ا حفظ حرمتها عبور کرده اند  ز آنان نيز  .عاليه ملت درميان بود ه  ب   ا

  

ک

 

رات       �  ضد استبداد بودن ، مترادف آزاديخواهی نيست ؛ پوپوليست بودن ، معادل دمو

بودن نيست ؛ فساد ناپذير بودن ، فضيلِت الزم است و کافی نيست ؛ غايت عمل سياسی ، 

  . يه الملّه بودن نيست مصالح بلند مدت ملّی است و وج
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ت ه ب ا در       �  ست  ر شعور و آگاهی ، نيازمند شهامت مدنی نيز  تحيل گر تاريخ ، عالوه 

ز رنجش اين و آن  اارزيابی نقش شخصّيت ها مصالح ملّی را چراغ  راهنمای  خود کند ، 

  .پروا نداشته باشد 

   

  ب

  

ا دکتر حسن منصور  گفتگو 

 

يت ، بيش از سه ربع قرن است که در حيات اجتماعی ـ سياسی ما  ـ نفت اين ماده پراهمتالش

حضوری نه تنها سنگين و تعيين کننده داشته ، بلکه بنا به روايتهائی اين حضور همواره با رد پائی از 

  . نبرد و ستيز ، مرارت و رنج و ناکامی همراه بوده است 

  : گويد می“ خواب آشفته نفت “   محمد علی موحد در ديباچه کتاب 

  “. هرکه نفت در خواب بيند به مصيبتی گرفتار آيد . نفت نشان از آشفتگيها و درگيريها دارد “ 

آيا در اين دوران واقعيت ديگری در مورد نفت ـ جز آنچه گفته می شود ـ در خور رؤيت و توجه 

ه چندان آسان نيست ؟ بنظر می رسد چنين روايتهائی بيشتر بيان استيصال در اداره و بهره گيری ن

وگرنه نفت هنوز هم می تواند پشتوانه تحقق بسياری از آرزوهای . از مهمترين منابع طبيعی باشد 

  دست نيافتنی ملتی قرار گيرد ؟ 

   

( ، يا ماّده رطوبت زا  ) Petroleum( روغنی که از سنگ می تراود  «  ـ آری نفت بمثابه دکتر منصور

Naphta (  « آتشهای « ، اينجا و آنجا جلوه هائی داشته و منبع بسياری از طی هزارها سال تاريخ

آتشکده ها و شمعهای هميشه فروزان برخی آبگرمها و يا ماده سياه ) آتورپات ( » جاويدان يا مقدس 

و متعفن برخی چشمه سارها بوده است وليکن صنعت نفت در دهه های پايانی سده نوزدهم آغاز شد 

ياالت متحده آمريکا شکوفا شد در طی نيم سده گسترش چشمگيری و در نيمه سده بيستم در ا

توسعه موتور . و بغرنج اقتصادی درآمد  ) Integrated( يافت و بصورت يک فعالّيت درهم بافته 

درونسوز و صنايع اتومبيل و شبکه راه ها با اين صنعت نوين درآميخت و چهره سيستم حمل و نقل 

ه نوزدهم و اوائل سده بيستم جستجوی نفت نه تنها در قاره آمريکا در اواخر سد. را دگرگون ساخت 

بلکه در اروپا وساير سرزمينهای دارای اليه های فسيلی خاورميانه و شمال آفريقا نيز آغاز شده و به 
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تالشهای متعّددی نيز بتوسط اتباع فرنگ در . کشف و استخراج اين ماده ، بعد استراتژيک داده بود 

 قاجار ، بمنظور آغاز جستجو و کشف اين ماده در ايران انجام گرفته بود که از جمله ايران دوران

مهمترين آنها می توان از قرارداد شگفت انگيز بارون ژوليوس رويتر انگليسی با ناصرالدين شاه 

د قراردا:  نـام برد 1901قاجار ، و سپس قرارداد تبعه ديگر امپراتوری ، ويليام ناکس دارسی در سال 

که به توشيح ناصرالدين شاه رسيده » ماده سياه متعفن « بارون رويتر برای کشف و بيرون بردن اين 

بود ، از حيث جامعّيت ابعاد آن که تقريباً کليه منابع طبيعی ـ باستثنای طال و نقره ـ را در برمی 

می شد ، در واقع گرفت و ايجاد خطوط آهن ، تلگراف و تلفن و نظام گمرکات ، جزوی از آن شمرده 

قرارداد واگذاری ايران بود به يک تبعه خارجی ، و از بس غير متعارف بود که روسها را به مخالفت 

ولی قرارداد . رقيب انگليسی شان برانگيخت و سرانجام به ناکام ماندن اين قرارداد منتهی شد 

زرگی انجاميد که  در ميدان مسجد سليمان به کشف مخزن ب1909ويليام ناکس دارسی در سال 

پيشينه نفت در اياالت متحده آمريکا ، هرگز نمونه ميدان باين . توجه جهان را بسوی آن جلب کرد 

 بشکه نفت خام بيرون می داد ، 15اگر هرچاه نفت تکزاس ، بطور متوسط . باروری را نشان نداده بود 

گرگون کرد و صنعت را با افقهای  هزار بشکه برای هرچاه ، رکورد صنعت توليد را د50اين ميدان با 

توفيق دارسی در کشف و استخراج اين ميدان ، تب جستجوی نفت در . جديدی روبرو ساخت 

و گروههای متعّددی از جستجوگران نفت . ميادين ديگر ايران و سپس عراق و عربستان را دامن زد 

 بين المللی درآمد و بزودی ، صنعت نفت ، بصورت يک صنعت. را باين سوی جهان متوجه ساخت 

شرکتهای عمده  نفتی از ساختار درهم بافته افقی و عمودی برخوردار شدند و بصورت چند ملّيتی 

  ـ Persion(اکتشاف ، استخراج ، صدور و تصفيه نفت ايران در اختيار شرکت آنگلوپرشن . درآمدند 

Anglo (  قرار گرفت که بعدها ، آنگلو ايرانيين)Iranion ـ Anglo  ( و در وهله آخر به بريتيش

  . تغيير نام داد  ) British Petroleum(پتروليوم 

   تاريخ رشد صدو بيست ـ سی ساله نفت ، نخست در اياالت متحده و سپس در خاورميانه و جهان ، 

بدون ترديد يکی از دل انگيزترين داستانهای پرتب و تاب تاريخ معاصر است که پرداختن بآن در 

وليـکن نکته ای که از اشارت بآن گزيری نيست عبارت است از تکوين . مقـال نيسـت حوصله اين 

در مرحله نخست تکوين اين صنعت ، که منبع عمده نفت : و تحّول سيستم قيمت گذاری نفت جهان 

تک پايه خليج « در اياالت متحده و نقطه ثقل صدور آن خليج مکزيک است سيستم قيمت گذاری 
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پا می گيرد و موافق آن ، قيمت هربشکه نفت خام معادل  ) Single – basing point( » مکزيک 

است با قيمت آن در خليج مکزيک ، اعم از اينکه اين نفت در حوزه خليج مکزيک توليد شده باشد 

بعبارت ديگر قيمت نفت آغاجاری معادل است با قيمت نفت خام . يا در آغاجاری و مسجد سليمان 

يعنی ، اين نفـت بايـد ايـن .  هزينه حمل و نقل از آغاجاری تا خليج مکزيک خليج مکزيک منهای

کند و بهای خالص نفت با مسافت ميدان » جذب « هـزيـنه گـزاف حـمـل و نـقـل را باصـطـالح 

در مرحله بعدی از تکوين و تحول صنعت نفت ، بعلت . مبدا خليج مکزيک ، رابطه معکوس دارد 

ر ميادين ايران ، سيستم قيمت گذاری دو پايه خليج مکزيک و خليج فارس تفّوق کّمی توليد د

)Double – basing point (  برقرار می شود که بموجب آن ، دونقطه صدور خليج مکزيک و خليج

فارس ، بعنوان مبداء قيمت گذاری پذيرفته می شوند و قيمت يک بشکه نفت مشابه در اين دو مبداء 

 شود و در نتيجه قيمت يک بشکه نفت در بازار کشور وارد کننده معادل است ، با هم برابر فرض می

بعالوه هزينه حمل و نقل از آن ) خليج مکزيک يا خليج فارس ( با قيمت همان نفت در مبداء صدور 

بدينسان بازار جهانی به تناسب نزديکی و دوری فاصله به اين دو مبداء تعريف می . مبداء تا بازار 

در نزديکی ايتاليا تعريف می شود که در آنجا قيمت يک  ) wartershed line(  بازار شود و مرز

بديهی است که اين . بشکه نفت خليج مکـزيک بـا بشکـه نفتـی خـليـج فـارس بـرابـرمی شود 

برابر انگاشتن قيمتها در اين دو مبداء ، صرفاً يک امر قراردادی ميان شرکتهای نفتی است واالّ هزينه 

وليد نازلتر نفت خليج فارس ، امکان می داد که نفت خـليـج فـارس ، مقادير زيادی از هزينه حمل ت

اين سيستم . کرده و بازار گسترده تری را بزيان نفت آمريکا بخود اختصاص دهد » جذب « و نقل را 

از . تعارض نيز عليرغم اينکه قريب دو دهه بربازار نفت تسلط داشت سرشار بود از کمی و کاستی و 

جمله اينکه ، افزايش تقاضای نفت برای يک مبداء ، چون موجب افزايش تقاضای تانکرهای نفتکش 

نيز می شد ، بهای حمل و نقل را افزايش می داد و چون قيمت بشکه نفت معادل بود با بهای آن در 

و نقل ، قيمت نفت يکی از مبداء های دوگانه بعالوه هزينه حمل و نقل ، پس با افزايش هزينه حمل 

از اوائل دهه پنجاه ،  ) . Ralf cassady paradoxپارادوکس رالف کاسادی( آن مبداء تنزل می کرد 

. جای سيستم های دوگانه را گرفت  ) Posted price( سيستم قيمت گذاری قيمتهای اعالن شده ، 

يت منابع و محتوای حقوقی اين مختصر ، شمه ای از جنبه بين المللی صنعت نفت را که با نظام مالک

ی اکتشاف و استخراج و صدور رابطه ای تنگاتنگ دارد ، بازگو می کند و در واقع آئينه » امتيازها « 
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در يکسو ، غرب ، و در مورد ما . تمام نمای برخورد نظام مدرن است به نظام سنّتی ماقبل مدرن 

ور دارد که از سده پانزدهم ، انسجام نهادى امپراتوری بريتانيا بمثابه نمونه تبلور نظام مدرن ، حض

پيداکرده و با گذار از مراحل ادغام بازارها ، ادغام زمينها ، تحول از نظام کارگاهی و صنفی به نظام 

، تولّد عـلم در سده شانزده و هفـده ، و ادغـام علـم و تولـيـد ، از ) مانوفاکتوری ( کارخانه ای 

، شاخه های خود را به اياالت متحده ، نيوزالند ،  ) Colonialism( مجـرای کـولـونيـالـيسـم 

استراليا و اقصی نقاط جهان پراکنده است که در قرن نوزدهم با گذار از انقالب فنی اول ، تفّوق 

جهانی خود را ، احراز می کند و از سوی ديگر ، ايران حضور دارد که درست از دوران صفويه ـ که 

بسوی تمدن مدرن ـ در غفلت از آنچه بنياد جهان را دگرگون کرده ، دوران خيزش غرب است 

خواب زده و پريشان از ذلّت دوران قاجار سر بدر آورده است و با چنان کوله باری از غفلت ، نادانی ، 

عقب ماندگی و نخوت ناشی از آنها بخود می پيچد که به هيچ روی توان درک تمدن بالنده غرب را 

اين . تنها يکی از مواردی است که به گره گاه اين دو دنيای ناهمگون بدل شده است نفت ، .  ندارد 

نفت ، که برای تمدن بالنده غرب ، منبع انرژی حرکتی و حرارتی است ، برای ناصرالدين شاه ، ماده 

 در همان قرارداد رويتر ، در کنار. سياه متعفن است که تبعه فرنگی می خواهد از کشور بيرون ببرد 

بـطـور روشنـی بروز می کند » ثروت « دهها ذلت ديگر ، برداشت عاميانه ناصرالدين شاه از مقـوله 

، طال و نقره را از شمول قرارداد استثناء می کند چون در اين درک بدوی » زيرکی «که وی با 

در واقع نيز ، . مرکانتيليسم ، اين طال و نقره است که تبلور ثروت است و نفت محلی از اعراب ندارد 

آنچه به نفت ، قيمت می دهد ، صنايع بغرنج غرب است ، صنايع موتور ، اتومبيل ، هواپيما، حمل و 

اين ماده سياه را تعريف و  ) Útileity( نقل و بعدها پتروشيمی است که مصارف و فايده منديهای 

 نظام ارزشی را با چشمهای شما اين تقابل دو روحيه ، دو انسان ، دو فرهنگ ، دو. تدوين می کنند 

. آنان خواهيد ديد » همتاهای ايرانی « شگفت زده در کليه روياروئيهای هيئت های نفتی انگليسی با 

 ، و سپس به شيوه ای ديگر در 1933در همان قرارداد دارسی اول ، در قرارداد تجديد نظر شده سال 

 صاحب علم و فن و آشنا به رموز بازار را جريان ملی شدن صنعت نفت ايران ، از يکسو شما انسانهای

در طرف انگليسی می بينيد و در جای ايران کسانی را می بينيد که حتی عليرغم حسن نّيت شان ، 

بيان استعاره . با احساسات عاميانه حرکت می کنند و از بغرنجيهای صنعت و اقتصاد مدرن بی خبرند 

  . يد و تفسير کرد دکتر مّوحد را بايد در زمينه اين تقابل فهم
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  ـ مبارزه عليه دادن امتيازهای غيرعادالنه سياسی و اقتصادی به اتباع خارجی و دول تالش

چگونه و از چه زمانی نفت در . قدرتمتد در ايران دارای قدمتی بيش از جريان مبارزات نفت می باشد 

  مبارزات ضد استعماری در ايران نقش تعيين کننده يافت ؟ 

   

 ـ برای پاسخ به اين پرسش شما ناگزيرم نخست چند مفهوم را ، ولو به اجمال ، روشـن صوردکتر من

، و  ) dominance( ، سلطه  ) imperialism( امپرياليسم  ) colonialism( مفهوم استعمار : کنم 

از ، هريک وجهی از دريافت يک کل بغرنج را بميان می نهد و  ) arrogance( اين اواخر ، استکبار  

کشور » خواستار عمران و ترقی « استعمار ، بلحاظ لغوی عبارت است از . توضيح تمامی آن ناتوانند 

و منطقه و مردمی شدن ، بواسطه اعـزام جمعـی نظامی ، بازرگان ، مدير و مبلّغ ، از غرب متروپل به 

«  دست لنين بمثابه کشور ماقبل مدرن ؛ مفهوم امپرياليسم ، عليرغم تعدد معانی و مدلولهايش ، در

،  ) moribund( » سرمايه داری ميرا « و » سرمايه داری مالی « ، » آخرين مرحله سرمايه داری 

تعريف شد و به پشتوانه دستگاه تبليغاتی شوروی به رقبای جهانی آن اطالق شد ؛ مقوله سلطه را 

يح جنبه سياسی و مديريتی پرداخت و آنرا برای توض ) Perro( اقتصاددان فرانسوی ، فرانسواپرو 

برخورد دو جهان مدرن وغير مدرن صيقل داد که در بيان ياوران آقای خمينی ، شکلی بسيار 

مغشوش بخود گرفت ؛ و مقوله استکبار ، که در اصل ، يک مقوله هدايتی و دينی است در اصل قرآنی 

. » استکبار می ورزد   « مترادف است با سرپيچيدن از پيام هدايت ، بطوريکه فرعون بهمين معنی

مالحظه می فرمائيد هرکدام از اين واژگان ـ و نظاير آنها ـ از زاويه ديد متفاوتی به يک پديده بغرنج 

  . ناظر است و معانی ناقص و مبهمی از آن را بذهن متبادر می کند 

( توقف  .    نظام مدرن ، بنا به سوخت و ساز درونی اش ، نظامی است گسترش کننده و ادغام گر

stagnaton (  يا رشد صفر برای اين نظام معادل است با مرگ و انهدام و اين يکی از رموز شگرف

نظام مدرن است  که بلندپروازترين انديشه وران را به چالش طلبيده و تاريخ انديشه اقتصادی 

تاريخی خود ، اين نظام در سيصدو پنجاه سال اخير عمر . سرشار از حضور و سوز و گداز آنان است 

شرايط وجود اجتماعی ، تکوين ، و بازتوليد انسان را بشدت دگـرگـون کرده ، شبکه ای از 

راههایجهانی ، بازارهای جهانی ، خطوط ارتباطی جهانی ، پست جهانی ، نظام پولی جهانی و نظامی 
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ارمغان کردن اش با » جهانی شدن « از  پيمانه های سنجش جهانی پديد آورده و در مرحله کنونی 

» دهکده « پست الکترونيک ، دانش پردازش دادها و حمل و نقل عظيم و سريع جهانی ، جهان را به 

هيچ نقطه ای ، از سنجه های نظام مدرن استقالل ندارد ؛ هيچ ديواری ، نه . ای مانند کرده است 

ن استقالل ندارد و ديوار چين ، نه ديوار سرخ و سبز از امواج پياپی نوآوری های علمی و فنی آ

نمود بيرونی . بدينسان مفهوم انسان نيز در سراسر جهان در يک پروسه همگرائی قرارگرفته است 

ولی تفاوتها . اين نظام ، که بچشم غيرمسلح نيز می توان ديد ـ قدرت ، ثروت و تکنولوژی است 

ی خود ، اين قدرت و ثروت آنجا آغاز می شود که دنيای اسير سنت ، می خواهد با معيارها وسنجه ها

وارد تعبير می شود و ره » جنگ هفتاد و دو ملت « و تکنولوژی را توضيح دهد و اينجاست که 

مجالی نيست بپردازيم به کج فهمی های آدم سخت سری مثل جالل آل احمد . افسانه گشوده است 

در مجموعه . ل آنها ، روضه خوانيهای شادروان شريعتی و بيگانه ترسی های آقای خمينی و امثا

کاغذهائی در پنجاه سال اخير در کشورمان دراين زمينه سياه کرده اند اين نکته بروشنی دريافت 

به » بيرون « نشده است که مکانيسم توليد ثروت در اندرون اين نظام مدرن است و آنچه نيز که از  

همانگونه که در مورد نفت درون آن انتقال پيدا می کند در آن هضم شده به ثروت بدل می شود 

نظام جمهوری اسالمی ، خيل درس خواندگان دانشگاهی را با : مثال ديگری بگيريد . اشارت کردم 

ده هزار ده هزار به جالی وطن » بگذاريد بروند اين مغزهای الکل زده را « امام که » طالئی « کالم 

ته باشد ولی همين آوارگان از خانه و ناگزير کرد بی آنکه پروای استقالل و سربلندی ملّت را داش

کاشانه رانده شده ، در درون نظام مدرن هرکدام بمثابه متجاوز از يک ميليون دالر ثروت متبلور در 

سرمايه انسانی معنی پيدا کردند و مثالً در يک سال معادل چهار برابر توليد ناخالص ملی ايران ، 

قدرت بی انتها و زوال ناپذير . هم مکانيسم   قدرت همينطور است ف. برای آمريکا ثروت افزودند 

در اين . تمدن مدرن ، در ذات حق مند فرد متفّرد نهفته است که تمام حق ها از آن نشأت می گيرد 

تمدن ، که اکثريت به رای مردم حکومت می کند حق اعتراض اقلّيت ولو يک تن باشد ، مورد حمايت 

فهم عميق اين دومعنی کجا ، و .  سرچشمه جوشان برمی خيزد کليه نظام است و قدرت نظام از اين

آمريکا مثل کوه « و يا ! » ثروت غرب از غارت شرق بدست آمده است « باور به اين اسطوره کجا که   

(  کشـور جهـان 17 درصـد توليـد جهانی در 80همين امروز ، حدود » يخی دارد ذوب می شود 

.  کشور ديگر جهان 180 درصد در20بعمل می آيد و ) کشور اروپائی اياالت متحده ، ژاپن و پانزده 
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 نتيجه شده باشد ؟ وانگهی ، سير مدام بازتوليد 20  از چاپيدن آن 80چگونه قابل فهم است که اين 

  گسترده اين نظام را چگونه می توان توضيح داد ؟ 

در طی صد و اند سال » ت ايران مبارزات ضد استعماری مل«    با اين مقدمه مفهومی ، می توان به 

گذشته نگريست و مثالً نهضت تنباکو را در زمينه کشاکش دو قدرت رقيب روس و انگليس بازخوانی 

  . کرد 

انگلستان بعلت حضور چند سده :    نکته ديگری را بايد در مورد تصوير غرب در ايران عنوان کرد 

ه هائی از تّجار و روحانيون و خوانين ، مورد ای در سياست ايران و منطقه ، و نفوذ در ميان الي

سوءظن افکار عمومی ايران بوده است ولی تقريباً تا نيمه های سده بيستم به تصوير منفی از آمريکا 

شادروان احمد کسروی را ، که » در باره سياست « مثال شما کتاب . در اذهان مردم برنمی خوريم 

بگيريد که چگونه از آمريکا و رئيس جمهور آن ويلسون به انديشه ورزی ناسيوناليست است در نظر 

ليکن پس از حوادث شهريور بيست ، برکناری رضاشاه تا آغاز حکومت . نيکی و آزادگی نام می برد 

ذکاء الملک فروغی ، پنبه شدن اصالحات رضاشاهی و آغاز يک دوره ده ـ دوازده ساله بلبشوی 

در افکار عمومی ايران » امپرياليسم « ريج آمريکا بعنوان سياسی و تولّد حزب توده ايران ، بتد

 .  تصوير می شود و با سقوط حکومت ملی مصدق مهر می خورد 

   

 ـ  حرکتهائی نظير جنبش تنباکو ، تالش برای تاسيس بانک ملی در مقابل بانکهای بيگانه تالش

ر ادارات و وزارتخانه های شاهی انگليس و استقراضی روس ، مقابله با حضور مستشاران خارجی د

در اين دوران از . ماليه و گمرکات ، گوشه هائی هستند از مبارزات ضد استعماری در صدر مشروطيت 

يک سو ما شاهد آگاهی و سرسختی ايرانيان در دفاع از منافع خود و در مقابله با نفوذ بيگانگان بوده 

اری از مشروطه خواهان صاحب نام در تمجيد و و از سوی ديگر به موازات آن ناظر ادبيات و آثار بسي

در برخی از اين آثار ميزان پذيرش ، . ستايش از فرهنگ ، تمدن و پيشرفت کشورهای غربی هستيم 

احترام و اعتماد به سيستم اجتماعی و نظامهای سياسی غربی تا جائی است که نشان می دهد 

ی آرمانی در ايجاد نظم و اداره و هدايت سرانی از رهبران جنبش مشروطه ، غرب را بعنوان الگو

اما برعکس در جريان مبارزات ملی شدن نفت که عده ای آن را دنباله و . کشور قرار داده بودند 

مرحله دوم مشروطيت می دانند ، ما برای نخستين بار شاهديم که قضاوت در مورد غرب يکپارچه و 
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ت تنها از مسير ستيز و عداوت با غرب به مفهوم يگانه شده و بتدريج و بشکل فزاينده ای اين قضاو

. قدرت استعماری عبور کرده و بکارگيری عناوينی چون امپرياليسم ، ستمگران يا غارتگران بيگانه و 

صنعت و رشد روزافزون غرب نه حاصل مکانيسم درونی . بشکل چشم گيری عموميت می يابد . . 

حصول غارت شرق محسوب شده و چشم نظامهای اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی بلکه م

  . بردمکراسيهای درونی ، فرهنگ و دانش متحول و رو به رشد دائم آن بسته می شود 

در “ ناسيوناليسم در ايران قرن بيستم و دکتر مصدق “    ريچارد کاتم در مقاله ای تحت عنوان 

کاتم مساعی مصدق را  . توضيح مواضع رهبر نهضت ملی شدن نفت به نکته بسيار ظريفی اشاره دارد

در بيان مفاهيم ليبرالی بقدر کافی بارز ندانسته و جهت منفی کار وی را نمادهائی می داند که او در 

  . اشاره به امپرياليسم و ستم ملی بکار برده است 

   ريشه اين تغيير برخورد به غرب در کجا نهفته و نتايج و پيامدهای آن برفرهنگ سياسی ما چه 

  ت ؟ بوده اس

   

در .  ـ در اين يک سده و نيم اخير ، خودآگاهی ملّت ايران ، خودآگاهی انفعالی است دکتر منصور

حضيض ذلّت و جهل فتحعلی شاهی ، با فتوای ماليان به جنگهای ايران و روس کشانده می شود و 

» يت فقيه وال« بزرگ مالی زمانه ، مال احمد نراقی ، با طرح تز . دچار شکست و خذالن می شود 

ماليان را سپر بالی فتحعلی شاه قرار می دهد و اين جنگ و شکست را به مشّيت ازلی خدا نسبت 

« تکه پاره شدن کشور ، اعطای کاپيتوالسيون به روسها و آشفتگی و پريشانی پيامد اين . می دهد 

يـن درماندگی عکس العمل بـه ا. خورده است » کفار « است که سلطان اسالم پناه از دست » چکی 

، آوردن مسشار است از غرب ، اعزام دانشجوست به غرب ، تاسيس مدرسه دارالفنون است ، ايجاد 

مدارس نظامی ، و برپاکردن گمرکات و بانکهاست ولی اينان با همه اهميتی که دارند در متن مبادی 

هم بهترين بخش آنان متفکران مشروطه ، آن. درست قرار نمی گيرند و نتيجه ای هم عايد نمی کنند 

. می پردازند » نقش ايوان « را نمی بينند به » پای بست « ، می خواهند از غرب اقتباس کند و چون 

مثالً ميرزاملکم خان ناشر قانون ، از قانون در غرب چه درکی دارد ؟ اينان بدون آنکه بفهمند قانون 

فلسفه حق جان الک و تاليهای اوست ،  ، و 17 و 16غرب ، قانون مبتنی بر مبانی فلسفی سده های 

« به نفس قانون بدون توجه به مبادی قانون تأکيد می ورزند و نتيجه اين می شود که نهضت 

طلبی مشروطيت ، از قانون اساسی ابتر ، متّمم عقب افتاده و قانون مدنی گرفتار در » عدالتخانه 
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ر يک سده  بعد ، نفهميدند که اهميت اينان بمانند آقای خاتمی د. دست فقيهان سردر می آورد 

با اين زمينه تاريخی است که می رسيم به . قانون در غرب از آنجاست که بر حقوق بشر ابتناء دارد 

اين نهضت از يکسو انفجار غرور يک ملت صاحب تاريخ است در . نهضت ملی دکتر محمد مصدق 

از سوی .  مقدرات تاريخی او حّس می شود برابر تحقيری که از تسلط يکسويه امپراتوری بريتانيا بر

 شکل گرفته و در متنی از جدالهای 20ديگر ، مکانيسم درونی نهضت نيز طی رقابتهای سياسی دهه 

دکتر محمد مصدق که در اوج يک . ناشی از تکوين دنيای دوقطبی جنگ سرد هدايت می شود 

از » بنام سعادت ملت ايران « را حرکت ناسيوناليستی توانسته بود قانون ملی کردن صنعت نفت 

بدينسان دولت مصدق تنها با دو . تصويب مجلس بگذراند نامزد می شود که قانون خود را پياده کند 

بديهـی است کـه در . ملی کردن صنعت نفت و اصالح قانـون انتخـابـات : پروژه تشکيل  می شود 

وقتی از شرکت . و به دومـی نمی پردازم ايـن مجال ، تمـرکـز را روی پـروژه نخسـت می گـذارم 

نفت ايران و انگليس ، بنام سعادت ملت ايران و حاکميت دولت خلع يد بعمل آمد ، دوران بغرنجی از 

. کشاکشهای فنی ، اداری ، حقوقی ، مالی و سياسی آغاز گرديد که قريب به دوسال بطول انجاميد 

ا ترک کردند و اداره اين صنعت بزرگ بعهده مديران و مهندسان و تکنسين های خارجی کشور ر

کادر ايرانی افتاد که در مجموع با شايستگی به کار برخاستند و بتدريج تجربه علمی ، فنی و اداری 

در عرصه حقوقی ، دولت ايران عليرغم احراز حق حاکميت به منابع خود ، از . الزم را کسب کردند 

ناتوان ماند و درک درست از شرايط روز و انعطاف حل مناقشات ناشی از دعاوی طرف انگليسی 

رهبری سياسی نهضت در سال دوم ، بويژه در . بموازات منافع و مصالح ملی را از خود نشان نداد 

عليرغم ، شخصّيت . شش ماهه آخر نهضت دچار رکود است و هيچ ابتکاری از خود نشان نمی دهد 

يک نفتی ـ سياسی وی نظير مهندس حسيبی و نافذ دکتر مصدق نه خود وی و نه مشاوران نزد

نه اين را می دانند که شرکت نفتی انگليس در همان يکسال نخست به . . .  مهندس بازرگان 

بازسازی منابع توليد خود پرداخته و ديگر رگ حياتش به توليد ايران بستگی ندارد و اين ايران است 

بست راهی دارند که نمی توان صنعتی را ملّی کرد که به درآمد نفت نيازمند است ؛ و نه از اين بن 

ولی نه با شرکت ـ به بهانه اينکه منحل شده ـ و نه با دولت سهامدار آن ـ ببهانه اينکه طرف معامله 

آخرين پيشنهادی که از سوی ايزنهاور و چرچيل برای حل مناقشات . نيست ـ وارد مذاکره نشد 

دق ارائه شد ، بيست سال با آنچه که در قرارداد ناشی از ملی شدن صنعت نفت به دکتر مص
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ايران اين شرايط را تنها در . کنسرسيوم به ايران تحميل شد ، به منافع ملت ايران نزديک تر بود 

در واقع دکتر مصدق ، که بحق بعنوان شخصّيت سياسی فسادناپذير .  توانست احراز کند 1973سال 

اينکه خود را اسير محبوبيت ناشی از . و کمبود آسيب ديد ملت ايران مورد ستايش ملت است ، از د

شعارهای خود يافت و بلوغ يک سياستمدار نگران سعادت ملت را از خود نشان نداد ، و ديگر اينکه 

منهای يکی دو شخصّيت نظير شادروان دکتر غالمحسين صديقی که وزير کشور وی بود ، با کسانی 

 .  تنها کوتوله های سياسی بودند کار می کرد که در قياس با خودش ،

 مرداد 28   مجموعه اينها ، و نقش آفرينی ديگر بازيگران از جمله شاه و کاشانی ، به کودتای 

اين حادثه آغازی شد که در مجموع بزيان کشور و . انجاميد که بهيچوجه محتوم و گزيرناپذير نبود 

 بمنظور طرد دولت قانونی ، حرمت خود را سلطنت بعلت استعانت از خارجی: مردم ايران انجاميد 

باخت و هرگز به مرّمت آن توفيق نيافت ؛ نيروهای سياسی قطبی شدند و بخشهای افزاينده ای از 

نيروهای جوان . آنها باين نتيجه رسيدند که سلطنت اصالح پذير نيست و بايد بدنبال براندازی بود 

بدون ترديد ، يک مصدق بادرايت تر .  تنگتر شد دست به سالح بردند و مجال ديالوگ سياسی هرچه

، می توانست هم به مصالح دراز مدت ملت ايران جامعه عمل بپوشاند و هم نهضت را بجائی نکشاند 

  . که شکست آن زمينه ای برای بروز فاجعه جمهوری اسالمی بشود 

   

ه ای محسوب می شود که   ـ نهضت ملی شدن نفت از پيشروان مبارزات ملی و استقالل   طلبانتالش

اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم بسياری از کشورهای آسيائی ، آفريقائی و آمريکای التين را در 

تحت تأثير اين مبارزات در ايران که تحت رهبری سرآمدن و نخبگان سياسی کشور و در . برگرفت 

عه قرارداشت ، مفاهيمی حمايت گسترده قشر روشنفکری ، تحصيل کردگان و طبقات متوسط جام

  . عروج يافتند “ تقدس “ تا مرحله “ استقالل “ و “ ملی “ چون 

   اگر بخواهيم تعبير و تعريفی از اين مفاهيم برمبنای درک آن دوران ـ يا تا حد ممکن تعريفی 

نزديک به آن درک ـ ارائه دهيم ، اين تعريف چه خواهد بود ؟ متاسفانه عليرغم وجود اسناد ، 

ارک ، کتب ، مقاالت و رساالت بيشمار از آن دوره يا در مورد آن دوره ما هنوز تعريف دقيقی از مد

و در رابطه با مقتضيات و نيازهای سياسی و اقتصادی کشورمان “ استقالل “ مفهوم پراهميتی چون 
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وران حاصل جمع بحث ها و گفتمان سياسی به ارث مانده از آن د. در آن دوره ها در دست نداريم 

  . می باشد . . .  و “ خيانت “ ، “ وابستگی “ بيش از هر چيز بکارِ انداختن جدائی و زدن اتهام متقابل  

   

 ـ در دوران ملی شدن نفت ، استقالل مفهوم مخالف تفرعن شرکت نفت ايران و انگليس دکتر منصور

د در امور سياسی داخلی و همينطور ، مفهوم مخالف دخالت سفارتخانه های خارجی بو. بود در ايران 

هم در خلع يد از شرکت نفت » استقالل طلبی « در نتيجه ، . عزل و نصب مقامات لشگری و کشوری 

سياستی که طی اين دوران بکار بسته شد ، عبارت . ايران و انگليس و اجنبی ستيزی تبلور پيدا کرد 

ات ، و تالش به بی نياز شدن از بود از تشويق توليدات داخلی ـ نظير منسوجات ـ جاگزينی وارد

مثالً آيا مطلوب است که . ولی اينهمه ، مارا به دريافت مفهوم استقالل نزديک نمی کند . درآمد نفتی 

از تقسيم کار جهانی مستقل باشيم ؟ آيا مطلوب يا ممکن است که از علم و فن و مديريت و الزامات 

د کشيدن و انزوا طلبی ، عين استقالل است ؟ آيا مزايای نسبی مستقل باشيم ؟ آيا ديوار بدور خو

ورود و صدور سرمايه ، وابستگی است ؟ آيا مطلوب است که اقتصاد ملی از درآمد نفتی چشم بپوشد 

؟ اين پرسش ها هنگامی پاسخ روشن می يابند که مفهوم استقالل را هم بلحاظ نظری و هم در پرتو 

ان نهضت ملی و دهه های تالی آن ، ما باين مرحله دست شرايط کنکرت تعريف کرده باشيم و در دور

نا درست خواهد بود اگر درک آنروزی از استقالل طلبی را با معيارهای امروزی محک بزنيم . نيافتيم 

زيرا آنروز ، افقهای امروز ناپيدا بودند وبسياری از ملتها می رفتند تن به تجربياتی بسپارند که ما 

دهه پنجاه ، از يکسو مصادف است با . فهوم ديگری از استقالل پی ببريم امروز براثر آنها به م

اوجگيری جنگ سرد در دنيآی دوقطبی ، از سوی ديگر اتحاد شوروی و سپس چين می روند که تا 

دهه ها دچار انزواجوئی بشوند ؛ و هندوستان می رود که سالها بعد تجربه سترگی در سياست 

 تجربه کشورهای اسکانديناوی ، ژاپن و سنگاپور هنوز تکوين نيافته جاگزينی واردات انجام دهد و

معادل استقالل گرفته می شد اگر چه جای ايراد بود ولی » خودکفائی « است بنابراين آنروز اگر 

در اين پنجاه سال چندين ده کشور برای تأمين استقالل بـه . باندازه امروز جای مالمت نبود 

سـت زده انـد که گنجينه ای از اصول و معيآرها را در اختيارمان قرارداده تجربيـات گرانبهـائـی د

در عالم نظری نيز ، تحولی که در اين پنجاه سال در رشته اقتصاد بين المللی پديد آمده به . است 
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کليه تحوالت اين رشته از علم اقتصاد در سيصد سال پيـش از آن بـرتـری دارد و به تبـع آن 

  . ـالل و وابستگی هم از مضامين نوينی برخوردار شده اند مفـاهيـم استق

   

 مرداد از زاويه نتايج و 28  ـ آيا اساساً بقصد بررسی وقايع تاريخی نظير نهضت نفت و واقعه تالش

پيامدهای آن ، می توان از کنار نتايج رفتار و عملکرد شخصيتها و چهره های صاحب نفوذ و صاحب 

رد ؟ آيا پرداختن به نتايج عملکرد سياسی به منزله در مقام قضاوت در نقش در آن وقايع عبور ک

آمدن ، نسبت به شخصيتها و چهره های تاريخی و در خدمت پرارج کردن يا  بی مقدار ساختن 

  آنهاست ؟ 

از چهره ها و شخصيتهای تاريخی ، آيا پيش شرط ثمر “ و تکفير “ تقدس “    زدودن هاله های 

 يعنی بررسی وقايع تاريخی از زاويه نتايج و پيامدهای آن در ادامه حيات بخشی چنين روشی ،

  اجتماعی ، است يا محصـول اجتنـاب نـاپذير آن ؟ 

   

 انسان مدنی بافته  می شود و الزمه کنش ،  )action(  ـ پرند تاريخ از کنش های دکتر منصور

کنش ، بمحض .  قراردارد  )pluralism( نسبتی از آزادی است و آن نيز در رابطه تنگاتنگ با کثرت 

اينکه از عامل صادر شود در شبکه کنش های ديگران وارد شده و حياتی مستقل از عامل خود پيدا 

در اين ميان برخی گرايشهای فکری وجود دارند که مايلند نقش عامل را کم بها داده و . می کند 

ر را نمی کرد ، بهمان به انجام آن برمی خاست چون شرايط فراهم شده بود اگر فالنی اين کا« بگويند 

. اين نوع جبر در تاريخ فعلّيت ندارد و شخصّيت ها گاه نقش تعيين کننده در تاريخ ايفا می کنند . » 

خواه و . نهضت ملی بدوش شخصّيت فسادناپذيری چون محمدمصدق استوار شد و با او يکی شد 

نقش ديگر . ن ، توفيقها و شکستهای آن داشته است ناخواه ، شخصّيت مصدق تأثير ژرفی در جريا

عوامل نظير شاه ، کاشانی ، مکی ، قوام ، رهبران حزب توده ، گلشائيان ، دکتربقائی ، حسيبی ، 

منتها ضمن اين که اين نهضت در نفس خود به بن . بازرگان و ديگران نيز در آنها موثر بوده است 

سبب شد که تاريخ » مظلوميت « واقع شد و اين » مظلوم « بست رسيد ، رهبرآن مصدق نيز بنحوی

بسازد و » تابو « معاصر بجای برخورد تعقلی و تحليلی به نحوه تفکر ، عمل و رهبری وی از وی يک 

ترازوی داوری تاريخی ، مصالح بلند مدت ملّت است . کسانی نيز از توليت آن به نام و منزلتی برسند 
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ملتهای بزرگ جهان ، ضمن اينکه . به تعصب ورزيها گرفتار شود و درست نيست اين هدف واال 

رهبران بزرگ خود را بدرجه قهرمانی رسانده اند و در تاريخ ماندگار ساخته اند هنگامی که پای 

شما ، چرچيل قهرمان . مصالح عاليه ملت درميان بود ه از آنان نيز با حفظ حرمتها عبور کرده اند 

دوم جهانی را ببينيد که چگونه کنار گذاشته شد و يا ژنرال دوگل ، ملت انگليس و فاتح جنگ 

بنيانگذار جمهوری پنجم فرانسه و آزاد کننده فرانسه از اشغال نازيها را مالحظه کنيد که چگونه 

هنوز هم نام چرچيل در انگلستان و نام دوگل در . بتوسط ملّت مجبور شد از قدرت کناره گيرد 

مصدق مردی درستکار .  انگيزد ولی اين ملت ها اسير اين محبوبّيت ها نماندند فرانسه ، احترام برمی

، ايراندوست ، ضداستبدا وفسادناپذير بود ولی اشتباهات بزرگی نيز مرتکب شد که نهضت را به 

تحليل برد و در نهايت آنرا در برابر مخالفان جدی اش به گل نشاند ما از تجربه مصدق می آموزيم که 

بداد بودن ، مترادف آزاديخواهی نيست ؛ پوپوليست بودن ، معادل دموکرات بودن نيست ؛ ضد است

فساد ناپذير بودن ، فضيلت الزم است و کافی نيست ؛ غايت عمل سياسی ، مصالح بلند مدت ملّی 

 شهامت مدنیتحيل گر تاريخ ، عالوه بر شعور و آگاهی ، نيازمند . است و وجيه الملّه بودن نيست 

ز هست تا در ارزيابی نقش شخصّيت ها مصالح ملّی را چـراغ راهنـمای خـود کند ، از رنجش اين ني

  . و آن پروا نداشته باشد 

   

  ـ در پرتو مبارزات ضد استعماری مشروطه ، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقالب اسالمی تالش

در اينکه امروز . مان کوتاه کرديم ما به استقالل خود دست يافتيم و دست نفوذ بيگانگان را از ميهن

رژيمهای تاريخ است هيچ نيروئی نه دوست و نه دشمن “ مستقل ترين “ حکومت اسالمی يکی از 

برای کشور و مردممان چيست ، حـقـيقـت “ استقالل “ اّما اينکه ارمغان اين . ترديدی ندارد 

وادار “ استقالل“ در مفهـوم تـلخـی است که بايـد در چشـم آن نگـريست و بـه تعـمقـی ژرف

  . شد 

 مرداد تنها در چارچوب نگاه 28   امروز به مسئله نفت و نهضت های استقالل طلبانه و به واقعه 

گذشته نگريسته نمی شود و نگاهها در تداوم خط تاريخ از آن روزها فراتر رفته و به واقعيتهای امروز 

 ميان نسل جوانتر ـ آنانکه پيوند عاطفی اشان باآن امروز نيروهای گسترده ای بويژه در. می رسند 

اينکه نتايج بدست آمده و بهره ما از . روزها سست تر است ـ بدنبال يافتن پاسخی اساسی ترند 
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چنين جنبشها و صفبنديها و جدالهای بی انتهای ايجاد شده در حول و حاشيه آنها در جهان سوم 

  چيست ؟ 

“ استقالل “ ! مفاهيمی پوچ و بی معنا شده اند ؟ يا اينکه نه “  طلبی استقالل“ و “ استقالل “   آيا 

اصل خدشه ناپذيری بوده و هست و خواهد ماند ، تنها درالزامات و پيش شرطهای دستيابی بدان 

  بايد واقعيتهای زمانه را ديد و همواره آماده تجديد نظر بود ؟ 

 در پرتو کدامين الزامات و شرايط و واقعيتهای    استقالل و استقالل طلبی امروز به چه معناست و

  روز بايد بدان نظر   داشت ؟ 

   

ما هنوز استقالل را معنی نکرده ايم .  ـ بنظر من ، خود اين پرسش اندکی تأمل نياز دارد دکتر منصور

حکومت اسالمی يکی از مستقل ترين رژيمهای تاريخی « پس چگونه می توانيم حکم کنيم که مثالً . 

بنظر من ، اين سطوره از همان . » ندارد ) در آن ( ت و هيچ نيروئی ، نه دوست ونه دشمن ترديدی اس

اگر فقدان . قماش تعاريف استقالل يا استعمار ناشی شده است که هيچ ربطی به دنيای واقعی ندارند 

 می کنند استقالل را چنين معنی کنيم که مثالً فالن قدرت خارجی به رهبران حکومت امريه صادر

که چنين و چنان کنيد ، در آنصورت نه تنها حکومت جمهوری اسالمی مستقل است بلکه شاه بسيار 

اگر داشتن دوستان و همفکران مترادف باشد با فقدان استقالل ، در آنصورت . مستقل تر بود 

از وقتی . جمهوری اسالمی بدرستی  مستقل ترين نظامهاست  چون بی دوست ترين آنهانيز هست 

برای کشور و مردممان » استقالل « اين مقدمه حرکت می کنيم ناگزير باين نتيجه نيز می رسيم که 

مفاهيمی پوچ و بی معنی « چيزی عايد نکرده است و بعد می رسيم باينکه استقالل و استقالل طلبی 

  . » شده اند 

آيا ژاپن ، که نظام آن زير :    برای پرداختن به مفهوم استقالل ، طرح چند سئوال مفيد خواهد بود 

شکل گرفت و قانون اساسی  ) 1945 ـ 1952( اشغال نظامی آمريکا بفرماندهی داگالس مک آرتور  

 ) Kijuro Shidehará(  آن بتوسط همين فرماندهی نوشته شد ـ و نه دولت کی جوروشيده هارا

نمارک ، که در شبکه بازرگانی ، کشور مستقلی هست يا نه ؟ آيا دولتهای سوئد و دا نخست وزيرگذار

 سوئد آميخته ای از Volvoجهانی تنيده شده اند و ملی ترين صنايع شان نظير اتومبيل سازی 

توليدات دهها کشور جهان است ، مستقل اند يا خير ؟ يا سنگاپور ، که عمده درآمد آن از محل 
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  می شود و توانسته است ارزش افزوده خدمات علمی و فنی بر روی توليدات ديگر کشورها حاصل

 سال به رديف غنی ترين کشورهای جهان عروج کند و نام و آبروئی محل غبطه 35در عرض 

جهانيان برای شهروندان خود پديد آورد ، کشور مستقلی است يا نه ؟ از سوی ديگر ، آيا جمهوری 

ه صدام وامی گذارد ، در اسالمی ايران که بعلت بی يار و ياور بودن ، منافع ملّی را در غرب کشور ب

جنوب اسير هياهوی شيوخ است بخاطر سه جزيره ايرانی مورد ادعا ، و در بحر خزر از روسها 

توسری می پذيرد و ناگزير است برای جلب حمايت مثالً سوريه ، آنهمه باج بپردازد نظـام 

ظام با توجه به مستقـلـی است ؟ آيا تصميم در مورد سياست خارجه ايران در نزد رهبران اين ن

مصالح عاليه ملّت ايران انجام می پذيرد ؟ آيا جمهوری اسالمی از کج انديشی و خرافه باوری 

استقالل دارد ؟ آيا ، بخاک نشاندن اقتصاد ملی ، نابودی دانشگاهها ، در پرتو مصالح ملّی انجام می 

  پذيرد ؟ 

ولی استقالل با شرکت . خواهد شد    استقالل اصل خدشه ناپذيری است و هرگز پوچ و بی معنی ن

بسيار فعاالنه در تقسيم کار جهانی ، با سرمايه گذاری جهانی ، با مبادالت فکری و علمی ـ فنـی در 

در نظام . سطـح جهان ، با حضور در بازارهای جهان نه تنها منافاتی ندارد بلکه بستگی بآن دارد 

از علم ـ » استقالل « کشور مستقلی نبايد در صدد پس هيچ . مدرن ، محور اقتصاد ، با فناوری است 

مسابقه جهانی برای ثروتمندترشدن ، عالم تر شدن ، شايسته تر شدن . انديشی و فن ورزی باشد 

امروزه اقتصاددانان می توانند برای بغرنجترين اقتصادها مدلهائی تنظيم کنند . الزمه استقالل است 

ا معين کند ، مزايای نسبی ديناميک را در پرتو استراتژی که شرايط اساسی سياستهای اقتصادی ر

  . توسعه مشخص کند و کشور را در کنار کشورهای غنی و سربلند جهان بنشاند 

   

  .  ـ آقای دکتر منصور با سپاس بی پايان از حوصله ای که به خرج داديد تالش
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 مروری بر جريان و تحوالت ملی شدن صنعت نفت ايران

   

   دکتر پرويز ميناگفتگو با

 

 ـ مسئله استيفاء حقوق ملت برمنابع نفتی و موضوع ملی شدن صنعت نفت تا کنون تالش

بدنبال تجربه تاريخی نهضت نفت که به ملی شدن اين . مفاهيمی تنگاتنگ و يگانه تلقی شده اند 

 ثابت شد که منابع انجاميد و اداره ، کنترل و بهره برداری از آن حق مسلم ايران شناخته شد ،

مرحله استفاده و بهره برداری عملی از اين حقوق ـ يعنی از قوه به فعل درآوردن آنها ـ بود که 

تنها در اين مرحله بود که حقيقت نياز ايران به . دکتر مصدق را با موانع عظيمی مواجه ساخت 

 مرداد 28قبل از واقعه ظاهراً دکتر مصدق . جهان بيرون با فشار و هرچه بيرحمانه تر آشکار گرديد 

مشکالت اساسی که دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با . در حل مسئله نفت به بن بست رسيده بود 

   مرداد و سرنگونی دولت وی با آنها مواجه شد چه بود ؟ 28انگليس تا مرحله فرارسيدن 

   

دند كه  ـ صنايع نفت در كشورهاى عضو اوپك ازجمله ايران بدين سبب ملى شدکتر مينا

بودند و اختيار كل و  ) concession(قراردادهاى نفتى معمول درآن زمان كه همه از نوع امتياز 

مطلق اداره عمليات و نحوه و ميزان توليد وصادرات و قيمت گذارى در اختيار شركت هاى نفتى 

خارجى قرار داشت ، ازهر لحاظ مغايرحق حاكميت ملى و مانع استقالل سياسى واقتصادى 

  . شورهاى صاحب نفت بود ك

 تا كنون مهمترين عامل 1908   در ايران مسئله نفت از آغازكشف آن توسط دارسى درسال 

در بررسى تاريخ نود وپنج ساله . اساسى در تعيين خط مشى سياسى و اقتصادى كشور بوده است 

ايع و  و وق1951صنعت نفت ايران بحث انگيزترين موضوع اصل ملى شدن صنعت نفت در سال

  .حوادث متعاقب آن  مى باشد 

در آغاز تأكيد بر اين نكته واجب است كه در تحت شرايط و نحوه اى كه شركت سابق نفت انگليس 

و ايران با حمايت دولت انگليس بر صنعت نفت ايران حكومت مى نموده اصل ملى كردن نفت ، يك 



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

 دكترمصدق مردى وطن پرست ، امر ضرورى و غيرقابل اجتناب بود و هيچ شكى نيست كه مرحوم

آزادى خواه و ناسيوناليست بود وكشور ايران توسعه وپيشرفت در اين صنعت عظيم ملى را مديون 

  .اقدام وطن پرستانه آن مرحوم است 

   متأسفانه ملى شدن صنعت نفت ايران مقارن با زمانى بود كه هشت شركت عمده بين المللى نفت 

د و پااليش و توزيع نفت در جهان آزاد و هشتاد و پنج درصد بيش از نود درصد ظرفيت تولي

  .ظرفيت ناوگان نفتكش هاى دنياى آزاد را در اختيار انحصارى خود داشتند 

   عالوه بر اين قدرت فنى و اقتصادى ، اين هشت شركت از حمايت كامل سياسى و اقتصادى 

ن طى مذاكرات بادولت مصدق به خوبى نظامى دولت هاى متبوع خود برخوردار بودند ونمونه بارز آ

  . آشكار گرديد 

   

 ـ تا چه ميزان تصور دکتر مصدق و مشاوران و يارانش از قبل از اين مشکالت دقيق و روشن تالش

بود ؟ آيا می توان تصور نمود که اگر وی اشراف کافی نسبت به واقعيتهای جهان قدرت و توازن 

ته کشورهای غربی داشت بازهم تا آخرين مرز يعنی لغو نيروی خفته در ثروت و تکنولوژی پيشرف

  عملی قرارداد و قطع روابط سياسی پيش می رفت ؟ 

   

 ـ  دكتر مصدق و مشاورين واطرافيان نزديك او به علت عدم آگاهى صحيح ازاوضاع دکتر مينا

صادرات واحوال بين المللى نفت و وضع عرضه وتقاضاى نفت درجهان آزاد تصور مى كردند با قطع 

نفت ايران ، دنيا دچار كمبود نفت خواهد شد و شركت هاى نفتى به زانو درخواهند آمد و به ناچار 

 يعنى در زمان ملى شدن نفت 1951حال آنكه در سال . تسليم خواسته هاى ايران خواهند شد 

در روز  ميليون بشكه 9/10 هزار بشكه در روز و كل توليد دنياى آزاد 660توليد ايران در سطح 

ولى در عرض يك سال ،  با افزايش ميزان توليد در كشورهاى عراق و كويت و عربستان و . بود 

آمريكا كه كنترل و اداره آن در دست هشت شركت عمده مذكور در باال بود ، سطح توليد در جهان 

يد مى شد ، يعنى بيش از سه برابرآنچه در ايران تول.  ميليون بشكه در روز رسانده شد 13آزاد به 

از چهار كشور نامبرده تأمين و به بازار عرضه گرديد و از اين طريق بدون آنكه كوچكترين كمبودى 

  .از نظر عرضه نفت در جهان آزاد احساس شود ، از صدور نفت ايران جلوگيرى بعمل آمد 
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  ب

ر

ا ا

  د

  

ب ب

د

  

   

ان ايران و  سال برای حل مسئله نفت مي2 ـ به روايتی از ميان مجموعه پيشنهاداتی که ظرف تالش

بيشترين مطابقت را با ) پيشنهاد مشترک آمريکا و انگليس ( پيشنهاد دوم . انگلـيس ارائـه شد 

. اصول و قانون ملی شدن صنعت نفت داشت که دکتر مصدق وفادارانه مصر به رعايت آنها بود 

 از سوی “پيشنهاد دوم “ مفهوم ملی شدن نفت از نظر رهبران نهضت در آن مقطع چه بود ؟ چرا 

بسياری از کسانی که نسبت به اين مذاکرات و درگيريها تا کنون تا قدری بيطرفانه نظر داده اند ، 

  منطبق ترين راه حل با قانون ملی شدن نفت ارزيابی شده است ؟

   

 ـ اصول و شرايط ملى شدن صنعت نفت ايران آنگونه كه به موجب قانون مقرر گرديد دکتر مينا

  :بشرح زير بود 

   

ر كليه شئون صنعت نفت ايران 1 . ـ تصديق و قبول اصل ملى شدن نفت و حاكم بودن آن 

كت ملى 2  ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در دست دولت ايران با پيش بينى تشكيل ش

ز عمليات مزبور به سازمانى واگذار نشود كه به تمام  نفت ايران و ب اين تفاهم كه هيچ قسمت 

ولت ايران نباشد معنى مجرى  .تصميمات 

 ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجى به شرط اجراى ترتيباتى براى گماشتن تدريجى 3

.ايرانيان بجاى آنها 

 ـ فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقاديرى كه قبالً مورد معامله بوده با اين شرط كه 4

ا تساو ر آن    .ى شرايط حق تقدم خواهند داشت مشتريان نسبت به مقادير زايد 

ولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده نفت 5  ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاى نفتى به 

.ايران هيچگونه انتفاعى جز تحت عنوان معامله خريد نخواهد داشت 

يران با  ـ رسيدگى به دعاوى و مطالبات حقه شركت سابق و دعاوى و مطالبات متقابل دولت ا6

   .درصد از عايدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق 25پيش بينى توديع 
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   در دوران حكومت دكتر مصدق در مراحل مختلف پيشنهادات مشروحه زير به ترتيب به دولت 

  :ايران تسليم گرديد 

   

يس و ايران اين عضو هيئت مديره شركت نفت انگل ) Jackson( ـ پيشنهاد ميسيون جكسون 1

اصل ملى شدن را . پيشنهاد درهيچ قسمت با شرايط و اصول ششگانه مذكوردر باال منطبق نبود 

فقط به شكل مشروط تصديق مى كرد و براى ايران استقالل در اداره صنعت نفت خود و انجام 

پنجاه قائل معامالت فروش و استفاده از درآمد نفت جز براساس رژيم تسهيم منافع برمبناى پنجاه 

  .نمى گرديد 

   

فرستاده مخصوص رئيس جمهور امريكا درنقش )  Harriman(  ـ پيشنهاد ميسيون هاريمن2

ميانجى در اين پيشنهاد فقط اصل ملى شدن نفت را بدون قيد وشرط مى پذيرفت ولى 

  .درسايرشرايط مشابه پيشنهاد جكسون بود 

   

  ابينه انگليس وزير ك ) Stokes(  ـ پيشنهاد ميسيون استوكز3

   شرط اول يا اصل ملى شدن را تصديق مى كرد ، از مضمون شرط سوم استقبال مى نمود ، نسبت 

 موضوع غرامت وارد تفصيل نمى شد و آنجه اظهار 6 يعنى صادرات و فروش نفت و شرط4به شرط 

ره كامل و  ، يعنى ادا2مى داشت ، با مقررات قانون منافات نداشت ولى هيچيك از شرايط اساسى 

 ، در مورد تعلق كليه درآمد نفت به دولت ايران را تأمين 5كنترل مطلق عمليات بدست ايران و 

  .نمى نمود 

   

   ـ پيشنهاد بانك جهانى 4

   در اين پيشنهاد، بانك جهانى اصوالً فقط به عنوان واسطه بى طرف و موقت وارد عمل مى شد و 

و سال يا بيشتر، نفت ايران را به نحوى به جريان مداخله اش بدين منظور بود كه طى مدت د

اصل ملى شدن  را مى پذيرفت و پيشنهاد مى كرد . بيندازد تا طرفين اختالفاتشان را رفـع كنند 

كه اداره عمليات نفتى موقتاً به يك سازمان بين المللى كه ازطرف بانك تعيين مى شد ، واگذار 
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اه تعيين گردد ولى اختيار صادرات و فروش نفت در دست گردد و تسهيم منافع برمبناى پنجاه پنج

  .شركت سابق باقى بماند 

   

   ـ اولين پيشنهاد مشترك چرچيل ـ ترومن 5

   اين طرح بيش از چهار پيشنهاد قبلى به تأمين اصول و شرايط قانون ملى شدن نزديك مى شد 

 يعنى واگذارى اداره عمليات 3و2شرط اول يعنى اصل ملى شدن را تصديق مى كرد ، درباره شروط 

بدست ايران وگماشتن تدريجى ايرانيان بجاى كارشناسان خارجى تلويحاً موافقت داشت ، نسبت 

 در مورد فروش نفت وتسهيم درآمد و منافع ، كلياتى ذكر     مى نمود كه با مقررات 5و4به شروط 

درباره . كرات بعدى مى نمود قانون منافات نداشت ولى تعيين ترتيبات نهائى را موكول به مذا

  .غرامت ذكر خسارت و عدم النفع شركت سابق براى دولت ايران ايجاد نگرانى مى نمود 

   

   ـ دومين پيشنهاد مشترك چرچيل ـ ترومن 6

   اين پيشنهاد با مقررات قانون ملى شدن نفت منطبق و بدون ترديد بهترين پيشنهادى بود كه به 

 يعنى اصل ملى شدن و واگذارى اداره كامل عمليات 3 و2 ، 1شروط . دولت ايران تسليم گرديد 

نفتى به دولت ايران و استفاده از كارشناسان خارجى به شرط جايگزينى تدريجى آنان توسط 

 يعنى صادرات و فروش نفت 4درباره شرط . ايرانيان را بدون هيچ  قيد و شرطى مى پذيرفت 

آن يك كنسرسيوم بين المللى متشكل از تعدادى شركت ترتيبى پيشنهاد مى نمود كه براساس 

هاى نفتى جهان آزاد كه در آن شركت سابق نيز عضويت داشته باشند ، با شركت ملى نفت ايران 

قرارداد دراز مدت براى خريد مقادير عمده نفت ايران منعقد نمايد و بخصوص اين حق را براى 

روش به كنسرسيوم مزبور را مستقيماً در بازارهاى ايران قائل مى شد كه مقاديرتوليد مازاد برف

  . جهان به فروش رساند 

 يعنى رسيدگى به دعاوى و مطالبات حقه طرفين پيشنهاد شده بود مسئله 6   در مورد شرط 

تعيين غرامت به ديوان داورى بين المللى الهه واگذار گرددكه برمبناى ضوابط و شرايطى كه دولت 

دن صنايع ذغال سنگ آن كشور عمل نموده بود ، به دعاوى ايران و شركت انگليس درمورد ملى كر

ضمناً براى رفع مضيقه مالى ايران . سابق نفت انگليس و ايران رسيدگى و اتخاذ تصمـيم نمايد 
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پرداخت كمك مالى اوليه از طرف دولت امريكا به ميزان يكصد ميليون دالر كه به تدريج از طريق 

  . د ، در اين پيشنهاد منظورشده بود خريد نفت مستهلك گرد

   يعنى موضوع درآمد و تسهيم منافع فروش اصوالً معلوم5  نسبت به شرط 

 بود كه تحت شرايط آن زمان استفاده ايران از تمام درآمد فروش برمبناى بهاى رسمى بازار 

 المللى كه غيرممكن بود زيرا ايران مجبور بود نفت خود را يا با وساطت شركت هاى بزرگ بين

صاحب كليه وسائل پااليش و حمل و نقل و توزيع بودند ، به فروش رساند كه درآن صورت طبق 

شرايط معمول درسايركشورهاى توليدكننده ، تنصنيف درآمد فروش با آنها الزم  مى آمد ، يا با 

 به زحمات زياد مستقيماً به بازارهاى جهان برساندكه در آن صورت اعطاى تخفيف هاى عمده

كما اينكه معامالت محدودى كه شركت ملى نفت با خريداران ژاپنى و . خريداران الزم مى گرديد 

ايتاليائى انجام داد همگى متضمن اعطاء تخفيف به ميزان پنجاه درصد ازبهاى رسمى بازار بود كه با 

  .روش اول تفاوتى نداشت 

ه علت مالحظه از دولت امريكا واحتياج    دولت ايران در مورد پيشنهادهاى ممالك اروپاى شرقى ب

به پشتيبانى از طرف آن دولت اصوالً قصد جدى به انجام معامله با آنها نداشت ولى درعين حال هم 

از مجموع بيش . براى نرنجاندن آن دولت ها و هم براى تهديد امريكا ظاهر را حفظ مى كرد 

اى شرقى مانند لهستان و چكسلواكى ازدويست پيشنهاد كه ازطرف دولت هاى بعضى ممالك اروپ

و مجارستان و غيره رسيده بود حتى يكى هم عملى نگرديد و دولت ايران نسبت به اين 

  .پيشنهادها دست به دست مى كرد 

   

  روزولت /  ـ اصالحيه دومين پيشنهاد مشترك چرچيل ـ ترومن7

امريكا در تهران به دكتر  توسط لويى هندرسن سفير 1953   در اين اصالحيه كه در فوريه سال 

مصدق ارائه شد و آخرين پيشنهاد تسليمى به دولت ايران در دوران حكومت مصدق بود ، كليه 

اصول و شرايط مندرج در پيشنهاد مشترك دوم بجا باقى مانده و اضافه شده بود كه از نظر ايجاد 

زطرف ديوان داورى بين تسهيالت بيشتر مالى براى دولت ايران درمورد تسويه حساب غرامت كه ا

المللى الهه تعيين خواهد شد ، پرداخت غرامت درهرسال ازبيست و پنج درصد درآمد خالص 
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فروش نفت بيشتر نگردد و اين كامالً با رويه پيش بينى شده در اصل ششم قانون ملى شدن نفت 

  . مطابقت داشت 

   

 مصدق و مشاوران اش و انگليس  ـ مذاکرات بر سر اين پيشنهاد بدليل اختالف ميان دکترتالش

آيا در ميان . برسر تعيين ميزان و دامنه غرامت به شرکت نفت انگليس و ايران شکست خورد 

ـ يا قطع مناسبات اقتصادی ـ “ خيانت “ پذيرش و تحمل ادامه قرارداد غيرعادالنه دارسی ـ 

ـ انتخاب “ خدمت “ ـ سياسی با کشورهای قدرتمند غربی و توقف توليد و فروش و تحمل خسارت 

  ديگری برای ايران وجود نداشت ؟ 

دولت انگليس بعنوان ابرقدرت جهانی که به قدرت برتر خود و ناتوانی حريف کامالً واقف بود ، چرا 

  بايد به نرمش و سازش با دکتر مصدق تن در ميداد ؟ 

   

 زيرا هيچ يك ازآنها  ـ  مرحوم دكتر مصدق در رد پنج پيشنهاد اول كامالً محق بوددکتر مينا

شرايط و اصول مندرج در قانون ملى شدن نفت را بطوركامل تأمين نمى نمود ولى پيشنهاد 

روزولت / آخريعنى دومين پيشنهاد مشترك چرچيل ـ ترومن ، و اصالحيه مشترك چرچيل ترومن

  . ، كليه اصول و اهداف قانون ملى شدن را در برمى گرفت 

  ، » زندگى سياسى مصدق « ؤاد روحانى دركتاب    طبق نوشته آقاى دكتر ف

خود دكتر مصدق شخصاً پيشنهاد آخرمشترك آمريكا و انگليس را قابل قبول  مى دانست و اكثر 

، عقيده ) مهندس حسيبى و دكتر شايگان(مشاورانش نيز همين نظر را داشتند ولى دو نفر از آنها ، 

 حقوقى است كه پيش پاى ايران گسترده شده و داشتندكه شرايط مربوط به تعيين غرامت يك دام

اگر ايران در آن قدم گذارد ، دچار آنچنان سقوطى خواهد شد كه ديگر نخواهد توانست قد علم 

  : آقاى دكتر روحانى در تأييد نظريه فوق شرح زير را در كتاب خود عيناً نقل نموده اند . كند 

 اسفند 18 به اين شرح كه عصر روز اين مطلب متكى به اطالع شخصى نگارنده است  « 

دكترمصدق سهام السلطان بيات ، رئيس شركت ملى را احضار كرد و با خوشوقتى اظهار داشت كه 

بعنوان مشاور (كار نفت بخوبى انجام يافته است و از او خواست كه صبح روز بعد او و اينجانب 

 اسفند 19صبح روز . ى داده شود نزد ايشان برويم تا دستورى دراين زمينه به شركت مل) حقوقى



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

هنگام ورود ما به اتاق ايشان يكى از مشاوران مزبور از نزد ايشان بيرون . به منزل ايشان رفتيم 

ديديد كه اين ها باز : دكتر مصدق به محض ورود ما از جا بلند شد و باحالت آشفته گفت . آمد 

مى خواست بيش از اين در اين باب دكتر مصدق ن. نقشه اى براى محكوم كردن ما طرح كردند 

سهام السلطان و اينجانب به دفتر شركت رفتيم وچون همه همكاران در شركت . بحث شود 

پيشنهاد مورد بحث را رضايت بخش مى دانستند همان روز هيئتى مركب از مهندس پرخيده ، 

نظر مزبور را مهندس اتحاديه ، حسن رضوى و نگارنده از طرف شركت نزد مهندس رضوى رفته و 

مهندس رضوى نيز با نظر شركت موافقت كرد و گفت به فوريت در آن باب . به تفصيل بيان كرديم 

اما . ولى هيچگونه خبرى از اقدام مشاراليه به شركت نرسيده . با نخست وزيرمذاكره خواهد كرد 

 است دولت هاى  اسفند دكتر شايگان در يك مصاحبه اظهار كرد كه اگر آنتونى ايدن گفته20روز 

انگليس و آمريكا درپيشنهادهاى اخير پافشارى خواهند كرد ما هم در رد آنها پافشارى خواهيم 

  ». نمود 

   ترس دكتر مصدق بعلت تلقين ونظرات دو نفر از مشاورينش از اين بود كه بعلت نامشخص بودن 

ه براى مدت طوالنى ادعاهاى شركت سابق نفت تعيين ميزان غرامت به نحوى حل و فصل گردد ك

  .تمام درآمد نفت ايران صرف پرداخت غرامت به شركت سابق شود 

  :    اين شك و ترديد و هراس از نظر تعيين ميزان و نحوه پرداخت غرامت بى مورد بود زيرا

اوالً ـ ديوان داورى بين المللى الهه كه در مراحل اوليه ملى شدن درخصوص                         

صالحيت ديوان براى رسيدگى به شكايات و دعاوى شركت سابق نفت برعليه ايران حتى تعيين 

ديگر . قاضى انگليسى نيز به نفع ايران رأى داده بود و بى طرفى مطلق خود را ثابت كرده بود 

  .دليلى وجود نداشت كه ديوان درمسئله تعيين غرامت برخالف عدالت رأى دهد 

   

نياً ـ درآخرين پيشنهاد مشترك چرچيل ـ ترومن قيد شده بود كه ثا                        

 درصد درآمدخالص حاصله از فروش نفت ايران نبايد 25پرداخت غرامت نقدى در هيچ سالى از 

  .تجاوز نمايد و لذا وحشت از دست رفتن تمام درآمد نفت براى مدت طوالنى موردى نداشت 
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تراز همه درصورت قبول ارجاع موضوع غرامت به ديوان داورى ثالثاً ـ مهم                        

الهه ، دولت مى توانست دعاوى ومطالبات حقه ايران مربوط به عملكردچهل و پنج ساله شركت 

يكى از عمده ترين اقالم دعاوى ايران بيست . سابق نفت انگليس و ايران را مطرح نمايد 

ت سابق نفت انگليس وايران درخارج از ايران درصدسهم ايران درتأسيسات و دارائى هاى شرك

  . بودكه همگى ازمحل درآمدهاى حاصله از عمليات نفتى در ايران بدست آمده بود 

  

 كه در زمان سلطنت رضاشاه فقيد منعقد گرديد ، درمقدمه قرارداد ، تحت 1933   در قرارداد سال 

  : عنوان تعريفات قيد شده است 

   

شركت تابعه يعنى . فت انگليس وايران محدود وتمام شركت هاى تابعه آن    كمپانى يعنى شركت ن

هر شركتى كه در آن كمپانى حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيماً و يا غيرمستقيم داشته 

باشد و يا آن که در آن شرکت بطور مستقيم و يا غير مستقيم مالك يك مقدارى سهام باشد كه 

عالوه .  درمجمع عمومى شركت مزبور را براى كمپانى تضمين نمايد بيش از پنجاه درصدحق رأى

مبالغى كه كمپانى بايد طبق اين قرارداد . براين درماده قرارداد مربوط به امورمالى قيد شده  است 

  :به دولت بپردازد عبارتند از 

   

 به ميزان چهار 1933الف ـ  بهره مالكانه ساليانه از آغاز ژانويه سال                          

  .شيلينگ برتن نفت كه براى مصارف داخله ايران فروخته شود و يا از ايران صادر گردد 

ب ـ پرداخت مبلغى معادل بيست درصد كه بعنوان سود ساالنه عايد                          

  .صاحبان سهام عادى شركت نفت انگليس و ايران مى گردد 

   

 ترديدى نيست كه ايران عالوه برذخائر وتأسيسات 1933قرارداد سال    برطبق مفاد فوق الذكر 

نفتى موجود درايران ، مالك بيست درصد از سهام دارائى هاى كليه شركت هاى تابعه شركت نفت 

انگليس و ايران در خارج از كشور نيز بوده است و دولت مى توانسته دردعاوى خود براين حقيقت 

  . نيز تـكـيه كند 
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أييد نظريه فوق الزمست به مذاكرات بين آقاى گَس ، عضو هيئت مديره شركت سابق نفت با    در ت

درتهران 1948آقاى دكترحسين پيرنيا مديركل امتيازات ونفت وزارت دارائى كه درماه سپتامبر

انجام گرفت و منجر به عقد قرارداد الحاقى نافرجام گس ـ گلشانيان گرديدكه مشروح آن 

 منتشر 1928ـ 1954جلد دوم سال هاى » تاريخ شركت بريتيش پتروليوم « ب كتا389درصفحه 

  : شده است ، اشاره شود 

   آقاى گس سعى نمود دولت ايران را قانع نمايدكه اصل تسهيم منافع برمبناى پنجاه پنجاه كه در 

 درآمد ونزوئال مورد توافق قرارگرفته است ، به عنوان مقايسه با وضع ايران مناسب نيست زيرا

حال آنكه . نفتى دولت ونزوئال فقط براساس عمليات نفتى درداخل كشور ونزوئال حاصل مى شود 

  . درآمد شركت نفت انگليس وايران هم درداخل و هم درخارج از ايران بدست مى آيد 

 در ارتباط با 113تأليف آقاى دكتر محمدعلى موحد درصفحه » خواب آشفته نفت «    دركتاب 

هنگامى كه « : سپهبد رزم آرا باشركت سابق نفت انگليس و امريكا شرح داده شده است مذاكرات 

ده روز بيشتر از امضاى قرارداد پنجاه پنجاه درعربستان سعودى سپرى نگشته و خبرآن درتمام 

 بهمن ماه ، رزم آرا بار ديگر مسئله تنصيف منافع را با نماينده شركت 21دنيا پيچيده بود ، در 

نماينده شركت پاسخ داد تنها درصورتى حاضر به چنين بحثى است كه منافع . طرح ساخت سابق م

  . » شركت درايران از آنچه به فعاليت هاى خارج از ايران مربوط مى شود تفكيك گردد 

 همان كتاب نيز با اشاره به مذاكرات تيمسار رزم آرا و سفير بريتانيا چنين آمده 124   در صفحه 

بريتانيا درروزهاى آخردولت رزم آرا به او اطالع داده بودكه شركت سابق حاضراست سفير : است 

با فرمول پنجاه پنجاه هم موافقت كند ليكن اساس آن تشكيل يك شركت فرعى ازسوى كمپانى و 

تفكيك فعاليت هاى مربوط به ايران ازسايرفعاليت هاى كمپانى وسپردن آن به دست اين شركت 

  .فرعى بود 

توجه به مراتب مشروحه فوق مى توان نتيجه گرفت كه اصرارنمايندگان شركت نفت انگليس و    با 

ايران در مورد تفكيك عمليات و درآمدهاى آن شركت در داخل و خارج از ايران و قابل مقايسه 

ندانستن وضع درآمد دولت ونزوئال و ايران به سبب فعاليت هاى شركت مزبور درخارج از ايران به 

ليل بوده است كه آن شركت نسبت به حق ايران به بيست درصد دارائى هاى شركت هاى اين د

تابعه خود درخارج از ايران واقف بوده و سعى داشته درصورت تجديد نظر در قرارداد اين مشكل را 
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دراينجا الزم به يادآورى است كه شركت سابق نفت انگليس و ايران صاحب . ازسرراه خود بردارد 

ا وتأسيسات قابل مالحظه اى در نقاط مختلف جهان و تعدادى    بى شمار شركت هاى دارائى ه

  :تابعه درخارج از ايران بود كه مهمترين آنها عبارت بودند از 

   

  شركت نفتكش بريتانيا                         · •

  شركت هاى پااليش و توزيع نفت دركشورهاى مختلف جهان                         · •

  جايگاه هاى فروش بنزين دراقصى نقاط دنيا                         · •

  پنجاه درصد سهام شركت نفت كويت                         · •

   درصد سهام شركت نفت عراق5/47                         · •

   

    بايك بررسى اجمالى از آنچه در باال شرح داده شدمى توان نتيجه گرفت كه آخرين پيشنهاد

 به دكتر مصدق تسليم گرديد نه تنها كليه 1953مشترك چرچيل ـ ترومن كه در فوريه سال 

اصول و اهداف ملى شدن صنعت نفت را تأمين مى نمود ، بلكه  با توجه به اوضاع و احوال بين 

المللى نفت در آن زمان بهترين پيشنهاد و شرايطى بود كه به علت مداخله مؤثر و فشار دولت 

  .  شخص ترومن حصول آن امكان پذير گرديده بود امريكا و

   بنابراين با كمال تأسف بايد به اين نتيجه رسيد كه دكتر مصدق با رد اين پيشنهاد ، يك موفقيت 

چنانچه دكتر مصدق با . طالئى و بى نظير را كه براى هيچكس جز او حاصل نمى شد از دست داد 

رين پيشنهاد مشترك چرچيل و ترومن را پذيرفته موقعيت ومحبوبيتى كه درآن زمان داشت آخ

بود ، و به عقد قراردادى جديد بر مبناى آن توافق نموده بود ، نه تنها اداره كامل تمام عمليات 

صنعت نفت از همان سال بدست شركت ملى نفت ايران سپرده شده بود ، بلكه مسير تاريخ و 

 مرداد اتفاق مى 28نه واقعه  . تغيير مى كرد سرنوشت سياسى و اقتصادى و اجتماعى ايران بكلى 

  افتاد و نه ملت ايران  به

  .  بالى انقالب اسالمى دچارمى گرديد 
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 ـ پرسش فوق ، طرح پرسش ديگری از زاويه عکس را ضروری ميسازد ، بدين مفهوم که ؛ آيا تالش

ان برمنابع نفتی نهضت ملی کردن نفت تنها به منظور و با هدف استيفای کامل حقوق ملت اير

سازماندهی و هدايـت شد ؟ يا اينکه در حقيقت اين نهضت ملی وسيله و ابزاری بود برای مبارزه با 

  ابرقدرت انگليس ؟ 

   

 ـ  با برجا ماندن دولت مصدق و احياء مجدد صنعت ملى شدن نفت و رونق گرفتن دکتر مينا

جالس شورا ودولت هاى منتخب مردم پا اقتصاد ايران ، سنت و اصل برسركار آمدن و فعال بودن م

ارتكاب اين خطا از طرف دولت دكتر مصدق كه صرفاً معلول اصرار . برجا مى ماند و ادامه مى يافت 

و نظرات غلط مشاورينى بود كه از اوضاع و احوال فنى و اقتصادى و سياسى نفت در صحنه بين 

دق و شاه در نهايت شكست بخورند ، المللى بى اطالع بودند باعث گرديد كه نه تنها شخص مص

بلكه ملت ايران بازنده اصلى اين اشتباه فاحش تاريخى شد كه هنوز هم گرفتار عواقب وخيم آن 

  . است 

   متأسفانه مصدق و مشاورين و اطرافيان او در جبهه ملى در اتخاذ تصميمات خود بيش ازهر چيز 

 ميان عامه مردم توجه نموده و براى به موقعيت سياسى و وجاهت و محبوبيت شخصى خود در

حفظ آن تدريجاً موضوع قطع رابطه با دولت انگليس و مبارزه ضداستعمارى بر عليه بريتانياى كبير 

را جايگزين چاره جوئى براى حل مسئله نفت و استيفاى كامل حقوق ملت ايران بر منابع نفتى 

را داشتندكه متهم به سازش با شركت نفت واحياء صنايع نفت و اقتصاد كشور نمودند و چون بيم آن

انگليس و ايران و دولت انگليس شوند ، راه هرگونه توافق را حتى درچهارچوب مقررات قانون ملى 

  .شدن صنعت نفت برخود سد نمودند 

   بجا خواهد بودكه بحث درباره جريان ملى شدن نفت واشتباه دكتر مصدق و مشاورين او در رد 

رئيس شركت نفت  ) Fraser( ترك چرچيل ـ ترومن با اظهارات لرد فريزر آخرين پيشنهاد مش

 بيان 1954انگليس و ايران كه پس از سقوط دولت دكتر مصدق و عقد قرارداد كنسرسيوم در سال 

  . كتاب تاريخ شركت بريتيش پتروليوم مندرج است خاتمه داده شود 511شده و در صفحه

واقعيت پى برده بودند كه شركت ديگر احتياج مبرم به نفت ايران فريزر و هيئت مديره به اين     « 

نداشت ولى به دعواى با ايران از نظر حيثيت و اعتبار مى نگريست كه شركت نمى توانست به هيچ 
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از اين . قيمتى ازدست بدهد چون به موقعيت آن درساير كشورهاى توليد كننده صدمه مى زد 

زيرا نه تنها دركنسرسيوم نفت .  رضايت بخشى حفظ گرديد بابت اعتبار و شهرت شركت به نحو

ايران چهل درصد سهيم گشت ، بلكه مهمتر از آن ، روند غيرقابل ترديد بسوى حذف و خروج 

از اينرو شركت برخالف عقيده باطنى ، خود . قطعى شركت از ايران به جهت عكس سوق داده شد 

 با بازى كردن مؤثر با ترس شديد امريكا ازكمونيزم را به مصدق مديون مى داند كه با وجود آنكه 

 گرديد و 1953وبدست آوردن امتياز پس از امتياز از انگليسها که منجر به پيشنهاد فوريه 

درنتيجه آن ، ايرانى ها اختياركامل عمليات صنعت نفت را خود بدست مى گرفتند و شركت فقط 

 ايران باقى مى ماند در آن مرحله اشتباه باسهم كوچكى دركنسرسيوم بين المللى خريدارنفت

  ».بزرگى مرتكب شد و پى نبرد كه آنچه امتياز امكان داشت ، بدست آورده بود 

   با سقوط دولت دكتر مصدق كوشش هاى اساسى حكومت ملى يا ناتمام ماند و يا اصوالً منتفى 

يران به سمت ملى شدن اما يك اقدام دكتر مصدق كه در واقع وثيقه پيشرفت صنعت نفت ا. شد 

واقعى بود و درزمان حيات او انجام يافت بوجود آمدن وتشكيل شركت ملى نفت ايران و مجهز 

در نتيجه اين اقدام ، صنايع نفت و گاز ايران . شدن آن براى تصدى كليه عمليات صنعت نفت بود 

ع انقالب چنان  تا وقو1331 ساله يعنى از بدو تأسيس شركت ملى نفت درسال 25طى يك دوره 

سيرتكامل و توسعه اى راپيمود و به چنان توانائى هايى دست يافت كه شركت ملى نفت ايران 

موفق گرديد ازنظرنيروى انسانى كارآزموده درجه تخصص وكاربردتكنولوژى هاى پيشرفته 

اى وتوانائى مديريت دركليه رشته هاى عملياتى ، از اكتشاف وتوليد وپااليش تا پخش فرآورده ه

نفتى ، كشتى رانى و حمل و نقل بين المللى و بازاريابى درداخل وخارج از كشور ، و خدمات ستادى 

مانند امور مالى ، حقوقى و آموزشى در رديف يكى از بزرگترين شركت هاى عمده بين المللى نفت 

  . درجهان قرارگيرد و اعتبار و شهرت جهانى بدست آورد 

 ، شركت ملى 1954نعت نفت و عقد قرارداد كنسرسيوم در سال    درسالهاى پس از ملى شدن ص

نفت ايران تصميم گرفت كه براى توسعه  فعاليت هاى اكتشافى و توليدى درخارج ازحوزه قرارداد 

كنسرسيوم از سرمايه و تكنولوژى شركت هاى نفتى خارجى استفاده نمايد و بدين منظور دو قانون 

 تدوين و بمرحله اجرا گذارده شد كه طبق آن 1974سال  و ديگرى در1957نفت يكى در سال 

قراردادهاى نفتى ايران دريك سير تكاملى و همگام با باال رفتن توان مديريت و تخصص شركت 
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وسپس به  ) قرارداد كنسرسيوم(به عامليت ) قبل از ملى شدن(ملى نفت ايران ، از مرحله امتياز 

 RISK SERVICE(ره به نوع قرارداد خدمات     مشاركت و تشكيل شركت هاى مختلط و باالخ

CONTRACTS (  تبديل گرديد و در آخرين نوع قرارداد يعنى خدمات شركت هاى خارجى

صرفاً بصورت پيمانكار و سرويس دهنده تحت نظارت وكنترل دقيق وكامل شركت ملى نفت ايران 

ونه حقى از نظر مالكيت و يا سهم عمل مى كردند و در اين نوع قرارداد طرف دوم يا پيمانكار هيچ گ

ذخاير مكشوفه و تأسيسات نداشت و با آغاز بهره بردارى تجارى وظائف پيمانكارخاتمه مى يافت و 

طبق يك قرارداد فروش حداكثر پنجاه درصدازنفت توليدى براى مدت پانزده سال به قيمت روز 

جاوز نمى نمود ، به پيمانكار فروخته بازار منهاى تخفيفى كه حداكثر ازپنج درصد قيمت روز بازار ت

اين تخفيف صرفاً براى جبران ريسك سرمايه گذارى دراكتشاف وتأمين سرمايه توسعه . مى شد 

  .وكارمزدخدمات و سرويس هاى انجام شده منظور مى گرديد 

 كنسرسيوم  و عقد قرارداد جديد فروش و خريد نفت اصول 1954 با لغو قرارداد 1973    در سال 

 اهداف قانون ملى شدن صنعت نفت در حوزه آن قرارداد نيز بطور كامل و به مفهوم واقعى تحقق و

يافت درصورتى كه درست بيست سال قبل از آن فرصت و امكان دستيابى به اين موفقيت عظيم 

  .به مرحوم دكتر مصدق داده شده بود 

ايران به سطح شش ميليون بشكه    در سال هاى آخر قبل از وقوع انقالب ظرفيت توليد نفت خام 

ازكل صادرات حجم .  ميليون بشكه در روز تجاوز نموده بود 2/5در روز و حجم كل صادرات نفت از 

فروش مستقل شركت ملى نفت دربازار بين المللى به دو ميليون بشكه در روز بالغ گرديده بود و 

كليه . خدمات فروخته مى شد بقيه به شركت هاى عضو كنسرسيوم و طرف هاى دوم قراردادهاى 

فروش ها بر مبناى بهاى روز بازار ودر سال هاى آخر براساس قيمت رسمى اوپك كه قبل از انقالب 

در مورد شركت هاى عضو كنسرسيوم .  دالر هر بشكه تجاوز نموده بود ، انجام مى گرفت 13از 

 هاى مزبور تعهد نموده  شركت1973چون طبق مفاد قرارداد فروش و خريد نفت منعقده در سال 

بودند كه طى پنج سال اول قراردادكه برنامه هاى وسيع توسعه عمليات اكتشاف و توليد انجام مى 

گرفت چهل درصد از سرمايه هاى الزم را تأمين نمايند ، و سرويس هاى فنى و خدمات مورد نياز 

 تعهدات تخفيفى معادل درمناطق نفت خيز دراختيار شركت ملى نفت بگذارند ، براى جبران اين

  . بيست ودو سنت هر بشكه برمبناى بهاى اعالم شده توسط اوپك منظور مى گرديد 
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  . ـ جناب آقای دکتر مينا از بابت فرصتی که در اختيار ما قرار داديد صميمانه سپاسگزاريم تالش

 
 
 

 1332 و کودتای امرداد ماه 1331قيام سی ام تير ماه 

   در دو نگاه در دو نگاه پيروزی و شکست آفرين پيروزی و شکست آفريندو رويداد سرنوشت سازدو رويداد سرنوشت ساز

   

 دکتر حسن کيانزاد

  

 می گذرد و در درازای دهه های 1332 امرداد ماه 28در اين ميان پنجاه سال از کودتای : پيشگفتار 

گذشته ، بسياری از رجال و شاهدان زنده سياسی آن دوران و همچنين کارشناسانی که در 

دهائی تحقيقی و تاريخی را از خود بجای گذارده اند ، که مذاکرات نفت حضور داشته اند ، يادآور

بکمک آنها و اسناد ديگری که از سوی مراجع خارجی در دسترس قرار گرفته است ، پژوهشگران 

و عالقمندان سياسی و اجتماعی می توانند به آن رخدادهای سرنوشت ساز تاريخ ملت ايران ، که 

 . يبانيم ، بپردازند هنوز هم با پيامدهای سياسی آن دست بگر

 و آغاز دهه سی 20   ناگفته نگذاريم ، که هنوز هم بخش بزرگی از همه آن کسانيکه در پايان دهه 

و بويژه در برش زمانی آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران و پايگيری دولت دکتر 

 28 تيرماه وکودتای مصدق ، از نزديک دست برآتش داشته وشاهدزنده رخدادهای قيام سی ام

 بوده اند ، به سبب جزم گرائی های انديشه وری ، وابستگی های گروهی وحزبی و 1332امرداد ماه 

تقدس گرائی های ناسازوار ، تا کنون نخواسته و يا نتوانسته اند ، بدور از زنگارهای کينه توزانه 

ه مسئوولين نشريه تالش اينک ک. ديرين ، راستی ها را شفاف برای نسل جوان بيان بدارند 

 شماره ويژه ای را به اين رخداد تاريخی و 1332 امردادماه 28بمناسبت پنجاهمين سالروز کودتای 

سرنوشت ساز اختصاص داده تا شاهدان هنوز زنده آن دوران ، از جمله اينجانب بتوانند در اين باره 

  .بيان می دارم ديدگاههای خود را پيش روی خواندگان بگذارند ، سپاس خود را 
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اينجانب در پاسخ به سلسله نوشتارهائی از  ) 1996 سپتامبر 20 ( 1375 شهريور ماه 30  در تاريخ 

سوی يکی از نخبگان و سردمداران ديرين حزب توده ايران در نيمروز چاپ لندن ، که به بررسی و 

داخته و اتهامات نادرستی را  امرداد پر28 و کودتای 1332 امرداد ماه 27 تا 25ارزيابی رويدادهای 

به تنی چند از رهبران يکی از احزاب آن دوران نسبت داده بود ، برای روشنگری در چند شماره 

با توجه به اين سالهای پرمحنت : آن نشريه به پاسخ دست يازيده و آنهنگام در آغاز سخن نوشتم 

کديگر نزديک نموده است و همچنين و دربدری و دوری از وطن ، که دلهای ما ايرانيان همدرد را بي

رويدادهای سياسی تحول آفرينی ، که موجب فروپاشی نظام های توتاليتر در بلوک شرق و 

دگرگشت انديشه وريهای جزم گرايانه مارکسيستی ـ لينيستی گرديده است ، که در اين ميان 

خواستيم دفتر زنگار بسته باورمندان چپ سنتی ايرانی هم از آن برکنار نمانده اند ، هيچ هنگام ن

گذشته را بازگشائيم و با زخم زبان به مالمت وسرزنش دگرانديشانی ، که در گذشته دشمنان قسم 

 و پيامدهای 1357 بهمن 22و آنگاه با اشاره به انقالب فاجعه آفرين . خورده ما بودند ، بپردازيم 

درس را بما آموخت ، که در پهنه گفت و ويرانگر آن در جامعه ايرانی ، نوشتم که اين انقالب ، اين 

» با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا « شنودهای سياسی ، اين آموزه واالی فرهنگ مان را که 

آويزه گوش بداريم و مهر و بردباری و راستی را ، پايه مناسبات انسانی و سياسی و اخالقی خود 

وشش براين می دارم ، که برپايه دانستنيها و و من با باور راستين به اين آموزه ، ک. قرار دهيم 

مـلی گرا ،  يادآورهائی از حافظه تاريخی خود از آن دوران ، بگونه يک شاهـد فعال و پرخروش

 در دو نگاه برشته تحرير در 1331 و قيام سی ام تيرماه 1332 امرداد ماه 28تحليلی از کودتای 

  . آورم 

کنون پژوهشگران سياسی و اجتماعی و تنی چند از رجال و    در آغاز سخن اشاره بردم ، که تا 

سردمدارن گروهها و احزاب سياسی در گذشته و همچنين کارشناسان حرفه ای ، که در مذاکرات 

 شرکت داشتند ، نوشتارها و کتابهای بسياری در پنجاه سال 32 تا 30حل مساله نفت در سالهای 

حليل قرار می دهم و يا پرسشی که پيش روی من آنچه را که من مورد ت. گذشته نوشته اند 

 ماهه از قيام سی ام 13قراردارد ، اينستکه چه عواملی سبب شدند ، که در يک فاصله زمانی کوتاه 

 ، از آنهمه شور انقالبی ، آمادگی برای جانبازی و دفاع از 1332 امرداد ماه 28 تا 1331تيرماه سال 

مردم در سراسر ايرانزمين در سی ام تيرماه از خود بروز نهضت ملی و رهبرش دکتر مصدق ، که 
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 امرداد ماه 28داده بودند ، بگونه ايکه حکومت چند روزه قوام السلطنه را سرنگون نمودند ، در 

 ، نه تنها از آن اثری برجای نمانده بود ، بلکه همه چيز در سردی يأس و نااميدی و شکستی 1332

 امرداد ماه مردم ايران ، بجای اينکه بارديگر حماسه 28مگاه در شا. تلخ منجمد گرديده بود 

 را با سربلندی جشن بگيرند ، با سرشکستگی و درد و 31 ام تيرماه 30پيروزی و افتخار آفرين 

غمی گران و مات و مبهوت از آنچه که در آن روزهای پرتنش بر ميهن ما گذشته بود ، فاصله گرفته 

اما . از آينده خود و سرنوشت مبهمی که در پيش داشتند ، نشستند و به انتظار روزهائی تاريک 

بازگرديم به پرسش نخستين و کالبد شکافی يک قيام پرشکوه و غرور آميز ملی ، که درشامگاه 

 ، مردم ايران با همبستگی و هم آوائی و يکپارچگی ملی ، بارديگر مصدق را به 1331سی ام تيرماه 

اين پيروزی در شرايطی نصيب ملت ايران گرديد ، که دکتر . دند کرسی نخست وزيری بازگردان

مصدق نه تنها در اوج قدرت سياسی از محبوبّيت و مهر مردم ايران بخود بهره مند بود ، بلکه برای 

پس از . خود و ملت ايران و ميهن مان در جهان هم احترام و اعتبار سياسی بدست آورده بود 

 و 1329 اسفند ماه 29مجلسين ايران و قانونی شدن آن در تاريخ تصويب طرح ملی شدن نفت در 

خلع يد از شرکت نفت انگليس و ايران ، دولت انگليس نخست اصل ملی شدن صنعت نفت را 

دکتر .  باطل دانسته و به شورای امنيت سازمان ملل متحد شکايت می برد 1933برطبق قرارداد 

 و دفاع از حق ملی 1330 مهرماه 24در تاريخ مصدق با حضور خود درنشست سازمان امنيت 

کردن صنعت نفت ، که يکی امر داخلی است توانست نظر اکثر نمايندگان شورای امنيت را بنفع 

ايران جلب کرده و اين ادعای دولت انگليس را ، که ايران با ملی کردن صنعت نفت صلح جهانی را 

ن پادشاهی بريتانيا است که کشتيهای جنگی تهديد کرده ، به مسخره گرفته و می گويد ، که اي

ملی کردن . » ايران ناوچه توپدار در تايمز مستقر نکرده است « . اش را به آبادان فرستاده است 

يک امر داخلی است و با ملی کردنهای مکرر صنايع انگليس از طرف دولت آن کشور هيچ فرقی 

که نماينده آن در شورای امنيت مدعی آن اگر لندن اصل ملی کردن را پذيرفته است ، . ندارد 

تنها مسئله مهمی که می ماند نحوه اجرای . است ، پس ديگر موضوعی برای مباحثه باقی نميماند 

دولت انگليس از شکايت خود به شورای امنيت ناکام مانده . آن است ، بويژه ترتيب صحيح غرامت 

شته و از سوی مردم سپاسگزار و بردبار و دکتر مصدق بايک پيروزی بی نظير بسوی ايران بازگ

دکتر مصدق پس از انجام انتخابات مجلس دوره هفدهم ، که . ايران ، پرشور پيشواز می گردد 
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جبهه ملی اکثر کرسی های مجلس را بدست آورده بود ، دوباره به نخست وزيری برگزيده گشته ، 

جنگ چون با شاه به نتيجه نمی رسد اما يک هفته پس از آن به سبب اختالف برسر اختيار وزارت 

 تيرماه 26 ساله را مأمور تشکيل دولت نموده و او در تاريخ 84استعفا داده و شاه قوام السلطنه 

انگليسها قوام السلطنه را مردی .  از طرف مجلسی که حد نصاب نداشت ، رای تمايل گرفت 1331

ن ميان يکی از معاونان وزارت خارجه در اي. می دانستند ، که می تواند مشکل شان را حل کند 

و نظام حکومتی ) يعنی قوام السلطنه نخست وزير نشود ( انگليس گفته بود ، که اگر چنين نشود 

ايران از هم بپاشد و روسها در شمال مداخله کنند ، ما هم در صورت نياز می توانيم در جنوب 

حسين مکی در کتاب .  ترتيب دهيم براساس توافقهای گذشته ، يک منطقه نفوذ برای انگلستان

 از جمله با اشاره به آنچه که موجب استعفای دکتر مصدق از مقام نخست 1331 تير 30وقايع 

با مالحظه مکاتبات و اسنادی « وزيری و انتصاب قوالسلطنه به جانشينی وی انجاميد ، می نويسد 

است ، که اگر از يک  اشد ، پرواضحکه به آن اشاره شد و حاکی از روابط تيره دربار و قوام می ب

طرف فشار سياست خارجی و از طرف ديگر ناراحتی دربار از حکومت دکتر مصدق نبود ، شايد 

  ». غيرممکن بود که شاه به حکومت قوام تن بدهد 

 ام تيرماه با تظاهرات گسترده مردم و اعتصابات چند 30 تا 27   قوام السلطنه که در مقطع زمانی 

راسر ايران و بويژه در تهران روبرو شده  بود ، اعالميه تندی را برای ارعاب مردم بگونه روزه در س

وای بحال کسانيکه در اقدامات مصلحانه من اخالل نمايند و در راهی که : . . . زير منتشر می کند 

عکس اينگونه آشوبگران باشديدترين . در پيش دارم مانع بتراشند ، يا نظم عمومی را برهم زنند 

العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانکه در گذشته نشان داده ام بدون مالحظه از احدی و 

حتا ممکن . بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين ، کيفر اعمالشان را در کنارشان می گذارم 

وزی است تا جائی   بروم ، که با تصويب اکثريت پارلمان دست به تشکيل محاکم انقالبی زده ، ر

به . . .  صدها تبهکار را از هر طبقه بموجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرين تيره روزی سازم 

عموم اخطار می کنم ، که دوره عصيان سپری شده ، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا 

دی که اين اعالميه که نوای استبداد و اختناق و سرکوب از آن بلند بود ، با گفت آور. رسيده است 

کشتيبان را سياستی دگر « در آن روزها بر سر زبانها افتاد و مردم را بيشتر تحريک نمود ، يعنی 

در اين کالبد شکافی از آن روزهای سرنوشت ساز ، نبايد برگ هائی زرين . پايان گرفته بود » آمد 
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صدق بر ضد استبداد از يادآوردهای نقش بسته در تاريخ آن دوران را ، که با مقاومت ياران همراه م

 تيرماه 28از آن جمله است اعالميه تندی که در روز . چند روزه حاکم گرديده بود ، ناگفته گذاريم 

آيت اهللا سيدابوالقاسم کاشانی در پاسخ اعالميه قوام السلطنه منتشر کرده و با جرأت و رک گوئی 

ی آورد باالخره حکومت سياستی که قرون متمادی دولتهای مزدور را سرکار م: نوشته بود 

دکترمصدق را که بزرگترين سد راه جنايت خود می دانست برکنار و در صدد برآمد ، عنصری را که 

در دامان ديکتاتوری و استبداد پرورش يافته و تاريخ خيانت سياسی او پراز خيانت و ظلم و جور 

 سياسی او را صادر کرده است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حيات

 تيرماه بارديگر آيت اهللا 29روز . است ، برای سومين بار بر مسند خدمتگزاران واقعی بگمارد 

احمد قوام از حيث روح و « : کاشانی در يک نشست رسانه های گروهی داخلی و خارجی می گويد 

قوام عالوه بر  . . .  جسم و اخالق اليق زمامداری نيست ، به زور انگليسها برگزيده شده است

اگر يک . . . پرونده هائی که در مجلس موجود است ، صالحيت قانونی برای نخست وزيری ندارد 

او در » . . . ملتی او را نخواهد ، فرمان شاه و يا رای تمايل مجلس اگر باالتفاق هم باشد ، اثری ندارد 

تا خون در شاهرگ «  تير گفت 30 روز تأئيد اعالميه جبهه ملی در باره تعطيل و تظاهرات عمومی

فردا تهران و همه . . . من و اين ملت است ، زير اين بار نمی رويم ، که قوام برما ملت حکومت کند 

اگر مقتضی باشد ، می گويم که پس فردا هم تهران و همه ايران تعطيل . ايران تعطيل عمومی است 

 برای مبارزه با استبداد که بار ديگر بيگانه با 1331اه  ام تيرم30و مردم ايران در روز » . . . کنند 

کمک مزدوران داخلی اش ، می خواست برملت ايران تحميل کند ، به ندای رهبران سياسی و 

مذهبی خود گوش فراداده و با خيزش خود در آن روز انبان از آتش و خون به حکومت سه روزه 

 خود شاهپور عليرضا را برای آگاهی از اوضاع به می گويند شاه برادر. احمد قوام پايان دادند 

در . او پس از بازگشت می گويد ، مملکت در آستانه انقالب است . خيابانها فرستاده بود 

شاه سرانجام باين نتيجه می . شهرستانها هم کنترل از دست نيروهای انتظامی خارج شده بود 

عصر همان روز شاه به قوام السلطنه » ت کسی قادر به مقاومت در مقابل مصدق نيس« رسد ، که 

تکليف استعفاکرده و عالء وزير دربار را به مجلس فرستد تا نظر مجلس را در باره انتخاب نخست 

 نفر به دکتر مصدق برای نخست وزيری 61 نماينده حاضر در جلسه 64از . وزير آينده جويا شود 

 ازجمله اختيار پست وزارت جنگ به وی ، بار دوباره رای داده و شاه با قبول تمام شرايط مصدق ،
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 ام تير ماه در باشگاه حزب 30در شامگاه . ديگر حکم نخست وزيری اش را صادر می کند 

زحمتکشان ملت ايران در ميدان بهارستان ، دکتر مظفر بقائی کرمانی سرشار از پيروزی خيزش 

شگاه حزب فراآمده بودند ، با شوری مردم در برابر هزاران هزار نفری که در درون و برون از با

انقالبی و پر تأکيد بمردم قول داد که دولت تا سه ماه ديگر تمام مسئوولين خونريزی و کشتار 

مردم را ، از جمله قوام السلطنه را ، دستگير و محاکمه نموده و برطبق قانون به مجازات خواهد 

افتخار گوش سپرديم ، هرگز به سامان يابی من و دوستانم که باين سخنان درآن شامگاه پر. رساند 

اما آن مسئوولين کشتار مردم و شخص . آن قول و گفتمان ، که از دل برخاسته بود ، شک نبرديم 

با گذشت کمتر از سه ماه از آن . قوام السلطنه هيچ هنگام مورد مواخذه و دادرسی قرار نگرفتند 

بر ضد حکومت مصدق آغاز گرديده و عوامل قيام پرشور ملی ، بار ديگر تحريکات از هر سو 

سرسپرده به بيگانه از چپ و راست با برخورداری از رسانه های گروهی بيشمار به تنش های ناشی 

از وضع ناسازوار اقتصادی در جامعه ، که بمدت نزديک به دوسال از عوايد فروش نفت محروم 

يده و در اين راستا از هيچ ترفندی ابا مانده بود ، دامن زده ، پيگير به آشوب آفرينی دست ياز

 250عدم پيشرفت در حل مسئله نفت ، افزايش مشکالت مالی دولت ، رد تقاضای قرضه . نکردند 

ميليون دالری دولت ايران از آمريکا ، فشار روزمره زندگی بر مردم ، شکاف و چند گانگی و آغاز 

 28ور فراهم آورد ، تا سناريوی کودتای اختالفات در ميان ياران همراه مصدق شرايطی را درکش

 سيزده ماه پس از آن قيام شکوهمند به اجرا گذاشته شود و همه دستاوردهای 1332مرداد ماه 

اينکه چرا دکتر مصدق نتوانست از پيامدهای آن خيزش مردمی در . غرور آفرين اش از ميان برود 

منيت و ديوان داوری الهه و برخورداری اوج قدرت و محبوبيت از سوی مردم ، پيروزی در شورای ا

از پشتيبانی جبهه ملی و ياران وفادارش ، به اوضاع مملکت سامان بخشد و آنرا بسوی آبادانی و 

 امرداد ماه با کودتائی که بيگانگان از ماهها 28رستگاری رهنمون گردد و سرانجام حکومت اش در 

سرنگون گردد ، نگاهی ديگر از يک رخداد تلخ و غم پيش برنامه انجام اش را فراهم آورده   بودند ، 

انگيز از تاريخ زندگی ملت ما است ، که پيامدهای آن تا به امروز هنوزهم ادامه دارد و ما هنوز حتا 

 نتوانسته ايم درس عبرت از گذشته گرفته و تحليلی 57 بهمن 22پس از انقالب فاجعه آفرين 

  . لت مان رفته است ، ارائه دهيم درست از آنچه در پنجاه سال گذشته برم
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 ، می توانست نقطه عطف و يک دگرگونی بنيادين در سياست 1331   فرآيند قيام سی ام تير ماه 

کلی اداره کشور و همچنين در روند سياست خارجی و بويژه در حل مسئله نفت و پيشبرد 

نها اين چنين نگرديد بلکه ادامه اّما نه ت. مذاکرات ، که تا آنهنگام به نتيجه نرسيده بود ، گردد 

سياست دولت برمنوال گذشته ، شرايط نابسامانی را در کشور فراهم آورد ، که فصل مهمی از 

مبارزات ملت ايران در راستای رسيدن به آزادی ، عدالت اجتماعی و رفاه ، به کژراهه کشيده شد و 

  :من در زير به علل آن می پردازم  بگونه ای متوقف گرديد ، که 1332 مرداد ماه 28با کودتای 

   

   ـ شکست مذاکرات پيرامون حل مسئله نفت 1

 ـ آغاز نفاق و اختالفات در ميان رهبران جبهه ملی و گروهها و احزاب و حاميان دکتر مصدق بر 2

  سر کسب قدرت و شهرت 

  ) شاه و مصدق (  ـ اختالف ميان دربار 3

   رکود اقتصادی 4

  وده در تضعيف حکومت و نهادهای ساختاری آن ـ نقش ويرانگر حزب ت5

   

 ـ  با توجه به اسناد مذاکرات و همچنين گفتمانهای کارشناسان نفتی و سياسی ، که در گفت و 1  

شنودها شرکت داشتند ،  می توان گفت ، که اين مذاکرات می توانست به نتيجه برسد ، اگر دکتر 

ران اقتصادی و فشار روزافزون برزندگی مردم و مصدق با توجه به اوضاع نابسامان کشور و بح

نارضايتی ها ، با انعطاف پذيری ، سياستی گام به گام و ميانه را در پيش می گرفت و به توصيه 

مشاورين مصلحش گوش فرا می داد و از امکانات موجود از جمله پشتيبانی آغازين آمريکا در حل 

يکه دکتر مصدق برای شرکت در شورای امنيت در ما می دانيم هنگام. مسئله نفت بهره می برد 

من « آمريکا بسر می برد ، رئيس جمهور آمريکا ترومن در هنگام صرف نهار با او ، می گويد که 

و هشدار داد که اگر سريعاً راه حلی پيدا » نگران هستم که چالش با بريتانيا ايران را تضعيف کند 

تا جنگ .  برسد ، به نفت چنگ بزند ، جا خوش کند روس از راه» الشخور « نشود ، ممکن است 

از نظر ترومن و مشاورين اش ، نفوذ شوروی در ايران با پيشينه . جهانی  تازه ای را به راه اندازد 

جدائی آذربايجان و تحريکات در کردستان و ترس از گسترش کمونيسم ، مسئله اصلی بود و نه 
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مک گی . ر می آوردند که بايد با ايران بيک توافق برسد نفت و بهمين سبب هم آنهابه انگليس فشا

يکی از مقامات عاليرتبه وزارت خارجه آمريکا پس از مذاکره با دولت انگليس به مصدق خبر می 

دهد ، که انگليس اصل ملی کردن نفت و مسئله غرامت را پذيرفته و تنها مشکل تعيين بهای نفت 

خست وزير آن اتلی از حزب کارگر بود می خواست که از سوی ديگر دولت انگليس که ن. است 

مسئله نفت از راه مذاکره و مصالحه حل شود و بهمين سبب هم مداخله نظامی به جنوب ايران و 

تسخير منابع نفتی را که از سوی وزير خارجه و دفاع اش پيشنهاد شده بود رد کرده و اشاره می 

 شوروی براساس قراداد های موجود ، شمال ايران را به کند ، که اين احتمال وجود دارد ، که اتحاد

از اين شرايط مناسب دولت مصدق می توانست بنفع . اشغال خود در آورده و ايران تجزيه گردد 

ايران با تدبير و دورانديشی سياسی بهره برده و مذاکرات نفت را بدور از جنجال سياسی پايان برد 

يل پس از شکست حزب کارگر در انتخابات ، با پيروزی حزب ، که اين چنين نشد و هنگاميکه چرچ

محافظه کار به نخست وزيری رسيد و آخرين پيشنهادات مشترک ترومن و چرچيل هم از سوی 

دولت ايران رد گرديد ، ديگر اميدی برای حل مسئله نفت از راه مذاکره باقی نماند ، باتوجه به 

يکا برده و رئيس جمهور جديد آيزنهاور و دستيارانش اينکه جمهوری خواهان انتخابات را در آمر

در سيا و وزارت خارجه ، يعنی برادران دالس با چرچيل ، طرح براندازی حکومت مصدق را بطور 

ناگفته نگذاريم که بهای . و آقای کرميت روزولت را مأمور اجرای آن نمودند . مشترک فراهم آورد 

ن کنسرسيوم نفت با دولت زاهدی برقرار گشت ، بشکه ای  مرداد ، ميا28نفتی که پس از کودتای 

  .  سنت کمتر از پيشنهادی بود که به مصدق شده و مورد قبول قرار نگرفته بود 25

 ـ با پيروزی قيام سی ام تيرماه و انجام انتخابات دوره هفدهم مجلس ، که اکثريت نمايندگان 2   

ار بوده و آيت اهللا کاشانی هم رئيس مجلس آن از جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق برخورد

گرديده بود ، و همچنين حل اختالفات ميان شاه و دکتر مصدق ، از جمله آزاد گذاردن مصدق در 

انتخاب وزيردفاع و همچنين پی بردن انگليس و آمريکا باين حقيقت ، که مصدق از پشتيبانی 

 راه مصالحه با دولت او در حل مشکل نفت مردم ايران برخوردار است و برای آنها بهتر است که از

برآيند ، برای دکتر مصدق و دولت او بهترين شرايط کار آماده گرديده بود ، که بجای انعطاف 

ناپذيری مطلق در حل مشکالت کشور ، از جمله مسئله نفت ، مدبرانه و دولتمردانه راهکارهای 

 بين المللی و تشخيص درست جو سياست راهگشائی را برگزيند ، که با امکانات موجود داخلی و
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برعکس دکتر مصدق نخست از مجلس خواستار . جهانی و توازن قدرت ها ، سازگاری داشته باشد 

 ماهه 6اختيارات شش ماهه برای رتق و فتق امور و اداره کشور می شود و پس از پايان مدت 

 نزديکترين پشتيبان و ياران او ، تمديد يکساله آنرا از مجلس می طلبد ، که اين مقصود با مخالفت

آقای . يعنی دکتر بقائی کرمانی ، حسين مکی و شخص   آيت اهللا کاشانی رئيس مجلس می گردد 

کاشانی طی نامه ای به مجلس و نمايندگان تمديد اختيارات را برخالف قانون اساسی دانسته و از 

انجام اين اختيارات بار ديگر در ديماه اما سر. نمايندگان می خواهد که به تصويب آن سر در ندهند 

و شاه که با تمديد اين اختيارات مخالف بود ، تصميم می گيرد ، از کشور .  تمديد می گردد 1331

. برای مدتی خارج شود ، که با مداخله آيت اهللا کاشانی و بهبهانی از اين تصميم منصرف می گردد 

، بطوريکه دکتر مصدق در رابطه با انتخابات رياست در اين ميان دامنه اين اختالفات باال گرفته 

مجلس شورای ملی توصيه می کند که از انتخاب آيت اهللا کاشانی جلوگيری شود ، که در نتيجه 

  .  رأی بر کرسی رياست مجلس می نشيند 41 با 1332دکتر عبداهللا معظمی در جلسه دهم تيرماه 

 علی زهری از دوستان 1332وز بيستم تيرماه    بدنبال اين کشمکش ها و تنش آفرينی ها ، ر

. نزديک دکتر بقائی و عضو حزب زحمتکشان در مجلس دولت دکتر مصدق را استيضاح می کند 

پس از اين استيضاح دکتر مصدق از ترس اينکه برتعداد مخالفين او هر روز در مجلس افزوده گردد 

به رفراندم گذاشته ، که نتيجه 1332ماه ، تصميم به انحالل مجلس گرفته و آنرا در بيستم مرداد

اش به انحالل مجلس می انجامد ، اين تصميم مصدق با مخالفت شاه و بسياری از ياران و نزديکان 

می » داستان انقالب « او روبرو می شود که از جمله دکتر کريم سنجابی در مصاحبه ای زير عنوان 

 آقای دکتر مصدق ، راجع به انحالل مجلس من رفتم خدمت دکتر مصدق ، به ايشان گفتم« گويد ، 

گفت چرا ؟ ، گفتم آقا ، حکومت را سه قوه نگه . فکر کردم ، به عقيده من اين عمل صحيح نيست 

اما قوه نظامی را شما واقعاً نداريد ، . می دارد ، يکی قوه نظامی ، يکی افکار عمومی ملت است 

اما اين افکار عمومی ، مثل . کار عمومی را شما داريد نظامی ها با شما همراهی نمی کنند ، اما اف

افکار عمومی دوسال پيش نيست ، خسته شدند ، دوسه سال است بالتکليف ماندند ، در ميان 

. خودمان اختالف افتاده ، يک عده ای از رفقای ما عليه ما برگشتند ، افکار عمومی را مردد کردند 

يد ، ولی افکار عمومی برای آوردن حکومت خوبه ، ولی برای با وجود اين افکار عمومی را شما دار

قوه قانونی هم از دو قوا مرکب . نگهداری مرتب و پيوسته اين کافی نيست ، ميماند قوه قانونی 
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اگر مجلس را . است ، شاه است و مجلس ، اما شاه با شما مخالفه ، بنابراين حاال مجلس می ماند 

رايت باقی ميماند ؟ اين مجلس اکثريت اش بشما رأی خواهد داد و منحل کرديد ، ديگر چه چيزی ب

بعد . شما نترسيد ، مجلس جرأت نمی کند ، عليه شما رأی مخالف بده ، مجلس را منحل نکنيد 

گفتم آقای . يک قدری ايشان ناراحت شد . ايشان به من گفتند ، آقا شما پريشان گوئی می کنيد 

منحل کرديد ، يا با يک کودتا و يا يک فرمان عزل مواجه شديد ، دکتر مصدق ، شما اگر مجلس را 

اطالع دارم رفقای ديگر هم کم و . چه اقدامی خواهيد کرد ؟ خالصه اين حرفها را من آن روز زدم 

ولی مصدق پيشش . شايگان هم مخالفت کرده بود . بيش ، دکتر معظمی با او مخالفت کرده بود 

 به او رأی مخالف خواهد داد و بعد بوسيله همين مجلس که خودش موجه شده بود ، که اين مجلس

به هرصورت مصدق . انتخاب کرده ، يک قراردادی مخالف قانون ملی شدن نفت وضع خواهند کرد 

بنظر بنده يک اشتباهی کرد در انحالل آن مجلس ، که وسيله شد برای اينکه کودتا و فرمان عزل 

  ». فراهم شود 

رد را درآن روزهای سرنوشت ساز و بحرانی در مملکت ، دکتر مصدق نسبت به    اين شيوه برخو

همه کسانيکه بنوعی زبان به انتقاد از کنش های فردگرايانه اش گشوده بودند ، از خود نمايان 

  . ساخته بود 

 به دکتر مصدق درباره 1332 امرداد ماه 27   در تنگنای آن روزهای بحرانی ، آيت اهللا کاشانی در 

شما خودتان بهتر از هر کسی می : . . .  خطر قريب الوقوع کودتا از جمله اين چنين می نويسد 

از . دانيد ، که هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است ، که خودتان به بقاء آن مايل نيستيد 

ام تير تجربيات روی کار آمدن قوام و لجبازيهای اخير برمن مسلم است ، که می خواهيد مانند سی 

حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در . کذائی يکبار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد 

خانه ام را سنگ باران و ياران و فرزندانم را . عدم اجرای رفراندوم نشنيديد و مرا لکه حيض کرديد 

 مجلسی هست و نه مجلسی را که ترس داشتيد شما را ببرد ، بسته و حاال نه. زندانی فرموديد 

تکيه گاهی برای اين ملت گذاشته ايد ، زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و کنترل 

نگاه داشته بودم با لطائف الحيل خارج ساختيد و حاال همانطور که واضح بود ، در صدد کودتا است 

د مصطفی و سپس آقای کاشانی از مصدق می خواهد که اگر او مايل باشد پسرش سي. . . . 

  . ناصرخان قشقائی را برای مذاکره نزد ايشان خواهد فرستاد 
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مرقومه حضرت آقا وسيله آقای حسن سالمی زيارت :    دکتر مصدق کوتاه چنين پاسخ می دهد 

  . شد ، اينجانب مستظهر به پشتيبانی ملت ايران هستم والسالم 

 اعتنائی او به توصيه ها و ابراز نظر    اين شيوه برخورد دکتر مصدق در آن روزهای حساس و بی

حاميان و يارانی که همواره از او پشتيبانی کرده بودند ، نشان می دهد که او نسبت به پيرامونيان و 

نزديکان خود بی اعتماد و بدگمان گرديده بود و انحالل مجلسی که خود از پشتيبانی اکثريت 

ن بدگمانی و بی اعتمادی است ، که مصدق نسبت نمايندگانش برخوردار بود ، دال بر درست بودن آ

از . به شاه و مجلس و هرکس که تسليم به رای و نظر او نميگرديد ، نابردبارانه از خود بروز می داد 

ديده نبايد بدور داشت ، که مصدق ساليان دراز از ضعف جسمی بيمارگونه ای رنج می برد و بهمين 

فت و نه در ديگر مراسمی که بهر روی نخست وزير سبب هم ديگر نه در مجلسی حضور می يا

اداره . کشور وظيفه دارد در آنها شرکت جسته و از نزديک با مسئوولين و مردم سخن بگويد 

مملکت از سوی او در خانه  مسکونی اش و در اطاق خواب و در حال استراحت انجام می گرفت و 

ونه روبروئی و حاضر در صحنه کار نهادهای بهمين سبب هم او همواره نمی توانست از نزديک و بگ

اداری و سياسی کشورکه نياز به گفتمان حضوری داشت شرکت کند ، اين نياز از سوی نزديکانی 

  . را دچار تشويش نکنند » آقا « که مورد اعتمادش بودند برآورده می شد ، آنگونه که 

ام سی ام تير ماه و رويدادهای پس از  ـ در رابطه با اختالفات شاه و مصدق در مقطع زمانی قي3   

از آنچه که بيشترين پژوهشگران و تاريخ نويسان آن دوران از خود . آن سخن به تفصيل برديم 

بجای گذارده اند ، برمی آيد که شاه در شش ماهه نخستين نخست وزيری دکتر مصدق از او 

يک دستخط تلگرافی باو تبريک حمايت  می کرده ، او پيروزی دکتر مصدق را در شورای امنيت با 

 از 1953 اکتبر 21به اين دستخط دکتر مصدق در تاريخ . می گويد و او را تشويق می نمايد 

نيويورک پاسخی گرم و دوستانه داده و از جمله می نويسد ، هر موفقيتی در هر جا و در هر مورد 

وقت دولت را تقويت و تحصيل شده مرهون توجهات و عنايات ذات اقدس ملوکانه است که همه 

« خود شاه درباره روابط خود با مصدق در اوايل زمامداريش می نويسد . رهبری فرموده اند 

هنگاميکه من مصدق را به نخست وزيری منصوب نمودم ، کسی نبود که بتواند در برابر او ايستاده 

« ادامه حمايت او به سبب شاه سپس ادامه می دهد که . »و با او برای احراز اين مقام رقابت نمايد 
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که سرانجام . و خودسرانه مصدق برايش مالل انگيز بود » ناشيانه « و اقدامات » افکار لجوجانه 

  . دليل بروز اختالف ميان او و مصدق گرديد 

   ـ رکود اقتصادی 4   

به وخامت    تحريم فروش نفت ايران از سوی بريتانيا بمدت بيش از دوسال ، اوضاع اقتصاد ايران را 

 طی نامه ای به آيزنهاور رئيس جمهور 1332و نابسامانی کشانيده و مصدق خود در اوايل خردادماه 

ما اميدواربوديم ، در زمان حکومت جنابعالی توجه و عنايت بيشتری به « :  آمريکا می نويسد 

ه تغييری در اوضاع ايران مبذول گردد ، ولی بدبختانه چنين بنظر می رسد ، که تا کنون هيچگون

بايد متذکر شويم که در نتيجه اقداماتی که از . . . رويه آمريکا نسبت به ايران حاصل نشده است 

طرف شرکت سابق نفت و دولت انگليس به عمل آمده ، ملت ايران با مشکالت اقتصادی و سياسی 

مللی ببار خواهد اگر اين وضع ادامه يابد ، نتايج وخيمی از نظر بين ال. عظيمی روبرو شده  است 

آورد و اگر کمک فوری و موثری به اين کشور نشود ، اقداماتی که فردا برای جبران اهمال و سهل 

هشتم  ( 1953 ژوئن 21آيزنهاور در تاريخ » . . . انگاری امروز به عمل آيد خيلی دير خواهد بود 

ايران و انگلستان در عدم موفقيت « به نامه دکتر مصدق پاسخ داده می نويسد  ) 1332تيرماه 

در اين راستا دولت » رسيدن بنوعی توافق ، دست دولت آمريکا را در کمک به ايران بسته است 

 ميليون دالری مورد درخواست دولت ايران امتناع ورزيده و در همان 250آمريکا از دادن قرضه 

د پرداخت غرامت به شرکت نامه آيزنهاور می نويسد ، وقتی ايران می تواند با توافق معقولی در مور

نفت انگليس و ايران ، نفت خود را در مقياس وسيعی در بازارهای جهانی  به فروش برساند ، 

افزايش کمک اقتصادی آمريکا به ايران تحميل غير عادالنه ای بر دوش ماليات دهندگان آمريکائی 

 انعطاف پذيری بگونه ای خواهد بود ، در اين توجيه حقيقتی نهفته است ، که اگر دولت مصدق با

طی مذاکرات دوساله نفت با هيئت های گوناگونی که رهسپار ايران گرديده بودند ، به نتيجه ای 

  .  مثبت رسيده بود ، ديگر نيازی نداشتيم دست گدائی بسوی صاحبان زر و زور دراز نمائيم 

فت تا پايان حکومت  ـ نقش ويرانگر و ضد ملی حزب توده از آغـاز نهضـت ملی شدن صنـعت ن5

  :  مرداد 28مصدق در 

   حزب توده به سبب وابستگی اش به بيگانه و سرسپردگی به انترناسيوناليسمی که تنها در 

اقمار ( خدمت اميال و منافع دولت شوروی و در خط زنجيره ای اردوی کشورهای سوسياليستی 
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 هم بدون چون و چرا پذيرفته بود ، قرارداشت ، و فرمانبرداری از آن مرکزيت را) وابسته شوروی 

هيچگاه نمی توانست و اجازه نداشت ، بطور مستقل در رابطه با رويدادهای ملی و سرنوشت سازی 

که انحراف در جهت گيريهای ايدئولوژيک و استراتژيکی که مسکو تعيين کرده بود ، ابراز نظر 

ولت شوروی ،گرفتن امتياز بهره برداری يکی از اين آماج های استراتژيک د. کرده و يا گام بردارد 

 تظاهراتی را 20ازنفت شمال بود ، که هواداران حزب توده در پشتيبانی از آن پس از شهريور 

برپاکرده بودند ، ولی اليحه امتيازی را که دولت قوام السلطنه به مجلس پانزدهم ارائه داده بود ، از 

دکتر مصدق را عامل مزدور امپرياليسم آمريکا حزب توده . سوی نمايندگان آن مجلس ردگرديد 

 27 تا 25دانسته و در تمام دوران حکومتش چه در رخداد قيام سی ام تيرماه و چه در مقطع زمانی 

 نقشی ويرانگر و ضد ملی را برعهده داشته ، که می توان از جمله تظاهرات 1332امرداد ماه 

يمن فرستاده ويژه ترومن به ايران در رابطه با  حزب توده برضد هر1330 تيرماه 23ماجراجويانه 

حل مشکل نفت ياد برد واين بارديگر در گستره فرصت طلبی های آن حزب بهانه ای بود برای 

و متهم » امپرياليسم جهانخوار آمريکائی « نمايش قدرت و تبليغات دستوری و شعارگونه برضد 

 28الدين کيانوری در نامه ای پس از کودتای نمودن دولت دکتر مصدق به سازش با آنها ، آقای نور

مرداد ماه در دفاع از مواضع رهبری در رابطه با مبارزات مردم ايران عليه شرکت نفت و قيام سی 

رفقا يکبار ديگر دچار اشتباه بزرگی شديم و در جريان مبارزات « : ام تيرماه اين چنين می نويسد 

پيش گرفتيم ، ولی گناه بزرگ اين نبود ، که اشتباه اوليه عليه شرکت نفت ، روشی نادرست در 

کرديم ، بلکه اينکه خيلی دير به آن پی برديم و وقتی هم که مسير حوادث عليرغم لجاج ما آن را 

در جريان سی ام تير ماه در حقيقت . . . بما فهماند ، بازهم حاضر نشديم آن را اعتراف کنيم 

الً دير به ميدان آمدند و در تهران هم در گرماگرم مبارزه نيروهای حزبی نقش کوچکی داشتند ، او

 هزار نفر افراد 25 تير مقدار کمی از نيروهای ما در ميدان بودند ، در حاليکه قريب 30صبح 

  . . . متشکل در سازمانهای مخفی تهران بودند 

 27 تا 25برش زمانی    حزب توده با برخورداری از همه امکانات انسانی ، مالی و تبليغاتی اش ، در 

 ، تنها ميداندار آن فضای آشفته و بی ثبات گشته ، با طرح و تبليغ شعار جمهوری 1332مردادماه 

در آن . و انحالل رژيم مشروطه پادشاهی ، پنداری که خود را در چندگامی کسب قدرت ديده بود 

ير شده بودند ، از يکسو روزهای سرنوشت ساز ، احزاب ملی و پايوران دکتر مصدق از دو سو غافلگ
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 امرداد ماه و از سوی ديگر با هيوالی 27 تا 25با تزلزل سياسی و فتنه و آشوبگريها در روزهای 

و در اين ميان ، حکومت که در بالتکليفی . بيدار گشته و مترصد گرفتن قدرت  يعنی حزب توده 

 تبليغات ماجراجويانه حزب توده بسر می برد ، نتوانست به موقع و با قاطعيت راه را بر تحريکات و

دکتر سيف پورفاطمی می . ببندد و برنگرانيهای به حقی که در مردم پديد آمده بود ، چيره گردد 

برای سه روز دکتر مصدق قدرت در دستش بود ، متاسفانه دکتر مصدق نجنبيد ، در آن سه : گويد 

ايها در شهر تهران نمايشاتی دادند و روز در شهر تهران عده زيادی از مخالفين با سلطنت و توده 

 مرداد دستور داد ، جلوی هرگونه مخالفين و هرگونه 28مصدق روز . مجسمه ها را پائين آوردند 

  . . . راه پيمائی برعليه شاه را در هر شهر بگيرند ، که ديگر خيلی دير شده بود 

 امرداد ، اگر حزب 28در «  :    در اين رابطه يکی از سردمداران جداشده از حزب توده می گويد

اين . »  تير ديگر و حمايت از دولت مصدق نداشت 30توده وارد عمل می شد ، هدفی جز برپائی 

سردمدار پيشين حزب توده ، بی عملی حزب توده و عاطل نگاه داشتن تشکيالت حزب در جريان 

در چند روز مقدم بر  مرداد را نتيجه خطای عمده و سرنوشت ساز سياست و اقدامات رهبری 28

 مرداد ماه پس از بحث در باره 28بی خبر و يا با خبر از اينکه در صبح .  مرداد بشمار می آورد 28

سخنان مصدق در کميته مرکزی حزب توده ، حاضرين به اين نتيجه می رسند که مصدق سازش 

الن اقدامی بکند ، بنابراين اگر حزب ا. کرده و با موافقت اوست که اين کودتا صورت می گيرد 

کميته مرکزی تصميم می گيرد ، که به افراد و مسئوولين حزبی دستور بدهد . . .  خودکشی است 

چرا که همه جريان خيمه شب بازی است و با موافقت . . . که ديگر در انتظار کسب دستور نباشند 

قطعنامه های پلنوم در . ( مصدق سازشکار برای به مسلخ کشيدن حزب توده به راه افتاده است 

  ) . چهارم تصريح هم می شود که اين تصميم به اتفاق آراء گرفته شده 

«    امروز پس از گذشت نيم قرن از آن رخداد تاريخی ، اين حقيقت را نبايد کتمان کرد ، که اين 

ز و تصميم رهبری حزب توده را بايستی بفال نيک گرفت ، زيرا که اگر حزب توده در رو» بی عملی 

 با برخورداری از نيروهای بالقوه و بالفعل خود ، از جمله سازمان نظامی اش با 1332 مرداد ماه 28

 افسر تحصيل کرده با تانک و زره پوش و نارنجک و اسلحه ذخيره سازی شده و 650بيش از 

 هزار نفر افراد متشکل در سازمانهای مخفی تهران که آموزش رزمی داشتند ، وارد 25همچنين 

مل می شدند ، آنهنگام برای آن نيروی کودتاچی که با چند تانک و زره پوش و بدون پشتيبانی ع
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گسترده مردم در خيابانهای تهران براه افتاده بودند ، چه شانسی برای مقابله باقی مانده بود ؟ 

شکی نيست که اگر اين چنين می شد ، آن پيروزی ، پيروزی آزاديخواهان و مليون و ايران 

تان نمی بود ، بل سايه شوم حاکميتی   بود ، که نجات از آن حداقل تا فروپاشی بلوک پرس

سرسپرده شرق به اتحاد شوروی ، به درازا می انجاميد و در اين رهگذر خون هزاران هزار دگر 

بهرروی ، سقوط دولت دکتر مصدق و شکست . انديشان ملی گرای ايرانی برزمين جاری می گشت 

در حل مشکل نفت در پيش گرفته بود ، علل گوناگونی داشت که من به تفصيل از سياستی که او 

در اين ميان نبايد چشم از عامل تأثير برداری روانی در کنش ها و . آن سخن بميان آوردم 

ما دو رويداد تاريخی از زندگی مردم ايران را در دو . کشمکش های اجتماعی و سياسی بدور داشت 

يا « از اينکه چرا در قيام سی ام تيرماه مردم يکپارچه و با شعار . رار داديم نگاه مورد بررسی ق

 مرداد ماه 28به پيشباز تانک و توپ رفتند و بسياری هم جان باختند ، اما در » مرگ يا مصدق 

 در خانه های خود ماندند و زانوی غم بغل گرفتند ، و اين همان عامل روانی است که توده 1332

ا نسبت به بی عملی حکومت و حتا فرمندانش چون مصدق  بی اعتماد نمود و نااميد و های مردم ر

  . سرخورده 

   دکتر کريم سنجابی واقعيات جامعه سرخورده ايرانی را به دکتر مصدق دوستانه يادآوری می کند 

، باو می گويد ، افکار عمومی دوسال پيش   نيست ، خسته شدند ، دوسه سال است بالتکليف 

پاسخ به . انده اند ، در ميان خودمان اختالف افتاده ، يک عده ای از رفقای ما عليه ما برگشتند م

واين آن عامل » آقا شما پريشان گوئی  می کنيد « اين راستی ها از سوی دکتر مصدق اينستکه ، 

اره از بآن توجه نداشت و فکر می کرد ، که همو) کاريسماتيک ( روانی است ، که آن رهبر فرمند 

و براين باور هم در بحرانی ترين روزهای حکومت اش ، که آيت . پشتيبانی مردم برخوردار است 

مرقومه « اهللا کاشانی دست کمک بسوی او دراز کرده بود ، تنها با يک سطر باو پاسخ   می دهد ، 

 هستم اينجانب مستظهربه پشتيبانی ملت ايران. حضرت آقا وسيله آقای حسن سالمی زيارت شد 

  .  » 1332 امرداد 27، واالسالم ، دکتر محمد مصدق ـ 

   عامل اثر گذار روانی ديگر بر مردم ، آن تظاهرات و کنش های گسترده تبليغاتی حزب توده بود ، 

که خود را مترصد گرفتن قدرت می ديد و برپائی يک جمهوری دموکراتيک توده ای را در چند 

 مردم ايران از يک چنين اسارتی نفرت داشته و بد موجود را به گامی خويش ، که اکثريت ميليونی
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 بهمن 22 سال پس از انقالب فاجعه آفرين 25هزار بار بدترش ترجيح می دادند ، حقيقتی که امروز 

  . در رابطه با رژيم گذشته ، همگان بآن باور دارند 

الت آينده زندگی ملت مان ،  امرداد ، هنوز هم در نگاه بسوی تحو28   پنجاه سال پس از رخداد 

به برخی از آنها تاريخ دهه های گذشته . پرسش ها و اگرهای بسياری پيش روی ما قرار دارند 

پاسخ راستين را داده است ، که اگر ما برآنها ارزش گذاريم و آموزه هائی را بگوش بداريم ، شايد 

به . لت ايران رهنمون گرديم که بتوانيم با هوشياری و خردمندی براه رستگاری و خوشبختی م

  . . .     اميد آن روز 

 
 
 

 گفتگو با رامين کامران

   

   

  خداوند هم قادر نيست کاری بکند تا آنچه شده است

 .نشده باشد 

 

جمله ای از ارسطو برگزيده ايد بدين » ستيز و مدارا «  ـ آقای کامران در مدخل کتابتان تالش

  : عبارت 

  » . ست کاری بکند تا آنچه شده است نشده باشد خداوند هم قادر ني   « 

   در کنار اعتبار ترديد ناپذير عبارت فوق ، اّما اين ادعا نيز درست است ، که هيچ خدائی هم قادر 

چرائی آنچه که شده « نيست ، کنجکاوی و سيردائمی فکر جويـای نزديک ترين پاسخها به واقعيت 

تالش شما در کتاب فوق ، در ريشه يابی و نقد و بررسی پديده همانگونه که . را متوقف سازد » است 

  . واقع شده ای بنام انقالب اسالمی و مولود آن حکومت اسالمی قابل توضيح و تأئيد است 

 مرداد به عقب و ناممکن ساختن آن امری محال 28   با استناد به سخن ارسطو ، بازگرداندن واقعه 

 آن بربستر شرايط اجتماعی ـ سياسی آن دوران و تالش برای اّما بازنگری ، ريشه يابی. است 
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نزديک شدن به همه واقعيتهای مؤثر در آن واقعه و آنهم پس از کسب پنجاه سال تجربه و به ياری 

کودتا « يا » قيام « آگاهی های نوين ، چقدر می تواند برفکر و رفتار سنگی شده طرفداران سرسخت 

  تأثير گذار باشد ؟ » ديمی تکرار همان سخنهای ق« با » 

   

طبعاً هيچكس قادر به . ای كه ارسطو نقل كرده است شروع بسيار مناسبی است   ـ ذكر جملهکامران

البته بسياری در اين راه می . تغيير دادن گذشته نيست ، نه گذشته خود و نه گذشته ديگران 

ای هم دارد كه سالها   تحريف انگيزهالبته اين. كوشند ولی كارشان هم نامی جز تحريف تاريخ ندارد 

هر كس گذشته را در يد اختيار “:  به ايجاز تمام بيان كرده است 1984پيش جرج اورول در كتاب 

اين تحريف تاريخ در حكومتهای توتاليتر كه حكومت . “ داشته باشد صاحب اختيار امروز است 

ن است ، به اوج می رسد ، ولی اسالمی ايران نمونه سست و زهوار در رفته و جهان سومی آ

. حكومتهای اتوريتر نظير حكومت رضا شاهی يا حكومت آريامهری هم دائم در اين راه می كوشند 

اگر به گذشته خود نگاه كنيد به روشنی می بينيد كه ظرف بيست و پنج سالی كه از كودتای بيست 

نات  تمامی دستگاههای تبليغاتی و هشت مرداد تا انقالب اسالمی را در برمی گيرد ، چگونه امكا

حكومت ايران كه دستگاههای امنيتی را هم بايد مكمل آنها شمرد ، معطوف به اين بود كه نام مصدق 

 مرداد تصويری ، طبعاً پر دروغ ، ولی منطبق با مصالح نظام سياسی 28را از تاريخ ايران بزدايد و از 

ن ديگران شرط موفقيت ، هرچند موقت ، اين دروغ بستن دها. آن روز ايران به همگان عرضه نمايد 

چون باز گذاشتن دهان . پراكنی بود و به همين دليل از دستگاههای امنيتی هم صحبت كردم 

را كه در اصل ساخته طراحان “ قيام مردمی به قصد جلوگيری از خطر كمونيسم“ ديگران افسانه 

اعتبار می ساخت و  ران رفت ، از بن بیخارجی كودتا بود و بيست و پنج سال به حلق مردم اي

  .مشروعيت حكومتی را كه ازاين واقعه سر برآورده بود ، به باد می داد 

   در حقيقت راجع به وقايع تاريخی از نوع بيست و هشت مرداد ، كار فقط به شناخت تاريخی وقايع 

ن چند و چون وقايع كنيم با تحقيق بيشتر و روشن شد و مرتب كردن آنها ختم نمی شود كه فكر

اى سياسى به اين اهميت كه در حقيقت مترادف با تغيير  در باره واقعه. مى توان به همفكرى   رسيد 

راه نظام سياسى ايران از دمكراسى به سوى حكومت اتوريتر بود ، گرايشهاى سياسى افرادى كه به 

فرض اين امر ممكن است كه . خی های تاري اين واقعه نظر دارند همانقدر تعيين كننده است كه داده
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موافقان و مخالفان كودتا بتوانند بر سر شرح وقايع يا بخشی از آنها با هم به توافق برسند ، ولى اين 

 مرداد نقطه 28. به معنای توافق آنها در باب معنای اين واقعه و همرأيی بر سر ارزيابی آن نمی شود 

بود و اشخاصى كه به يكى از از اين دو گرايش تمايل تصادم دو انتخاب سياسى ليبرال و اتوريتر 

ايرانى بودن يا نبودنشان و احساسى هم كه می . دارند نمى توانند از آن ارزيابى مشابه داشته باشند 

. توانند نسبت به شخصيت مصدق يا اطرافيان او داشته باشند ، تأثيری در اين امر نمی نهد 

است ، زيرا تابع منطق سياسی گرايشی است كه ” منطقی“لیموضعگيری هر دو طرف هم به عبارت ك

اشكال از آشتی ناپذيری اين دو منطق سياسی است ، سعی درآشتی دادن آنها درحكم . اند  برگزيده

  .كوشش در راه جمع آوردن اضداد است و بی عاقبت 

عوض ميكنند يا    پرسيديد كه من تصور ميكنم طرفداران متحجر كودتا با سخنان نو يا كهنه نظر 

افراد متحجر بنا بر تعريف چنين كاری نمی كنند ، نبايد هم در بند مجاب كردن آنها بود ، از . خير 

اند و براساس آن تاريخ كشورشان را ارزيابی می كنند ، برآنها حرجی  نظرسياسی انتخابی كرده

  .بكاهد نيست ، بايد به حال خود رهايشان كرد تا گذر زمان هر روز از شمارشان 

   

 ـ آيا می توان برداشت و تعبير از گذشته را نزد هرکس به هرشکل رها نمود و زندگی را دوباره تالش

آغاز کرد ، آنهم با کمترين تأثير و نفوذ سياسی و عاطفی از حوادث گذشته ؟ و اساساً تحليل ، تعبير 

 و صدور حکم در نوع تفکر و و مواضع نسبت به وقايع گذشته را تا چه ميزان می توان معيار قضاوت

  رفتار امروز نيروهای اجتماعی ـ سياسی قرارداد؟ 

   

طبعاً هر كس در پرداختن عقيده خويش نسبت به گذشته آزاد است ، هم بايد اين آزادی   ـکامران

را محترم شمرد و هم راه بيان عقايد مختلف را باز گذاشت تا هر كس فرصت داشته باشد با شناختن 

  . آنها عقايد خود را سامان بدهد و سنجيدن

   البته نبايد آزادی عقيده را مترادف همسنگی تمام عقايد گرفت ، نه در زمينه تاريخ و نه در هيچ 

حقيقت يك واقعه تاريخی نظير بيست و . بايد اين عقايد را به محك حقيقت سنجيد . زمينه ديگر 

هم كه مربوط به نظام سياسی است  اش نبههشت مرداد فقط به تدقيق حوادث ختم نميشود ، آن ج

ممكن است برخی . وارسی اينكه كدام نظام سياسی از نظاير خود برتر است . موضوع وارسی است 
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نظام اسالمی يا نظام آريامهری را بهترين نظام سياسی بدانند ، ولی به تصور من سخنشان در برابر 

علوم “البته تاريخ جزو . ی شمرند وزنی ندارد سخن آنهايی كه دمكراسی ليبرال را بهترين نظام م

نيست ولی تجربه تاريخی هم معناوكاربردی داردكه به تصورمن به نفع نظام ليبرال رأی “ تجربی

  .ميدهد نه به نفع رقبايش 

ای نظير بيست و هشت مرداد فقط بيانگر نظرات تاريخی او نيست ،     برداشت هر كس از واقعه

همانطور كه فرموديد عقايد در اين باب گوناگون است و موافق . او نيز هست روشنگر نظرات سياسی 

طبعاً عقيده هم آزاد است ، ولى كسی را كه از كودتا دفاع مى كند  نمی . و مخالفی در كار هست 

ای  بايد بين عقيده. توان ليبرال خواند و اگر خودش هم چنين ادعايی كند نمی توان جدی گرفت 

شما كسى را نمى بينيد كه فرضاً در . نيم و برداشتی كه از تاريخ داريم هماهنگى باشد كه ابراز می ك

واليت آلمان ادعاى دمكرات بودن بكند و سنگ ويلهلم دوم را به سينه بزند ، حال از هيتلرش 

يا مثالً كسى در . اش نمى گيرند  تازه اگرچنين كسى پيدا شود ديگران جدى. صحبتى نميكنم 

حده مدعى طرفدارى آزادى سياهان باشد و به لينكلن بد و بيراه بگويد يا براى قاتل او اياالت مت

اقل انضباط در فكر تاريخى و موضعگيرى سياسى  اين وضعيت نشانه حد. مجلس يادبود برگزار كند 

متأسفانه در ايران . است كه در كشورهاى آزاد و به يمن آزادى عرضه و برخورد عقايد ، جا افتاده 

قدرى “ دمكرات نيستم“گفتن اينكه . البته دليلى هم دارد . همه تن به اين مختصر انضباط نميدهند 

. ثقيل است و امروزه ، بر خالف دو دهه پيش ، براى زايل كردن اعتبار سياسى هر كسى كافيست 

زميراث بنابراين بايدگفت دمكراتم و دق دل را برسرتاريخ خالى كرد ، به مصدق نيش زد و درعوض ا

  .پهلوى دفاع كرد ، به قول عوام كوسه و ريش پهن 

   

 ـ آيا رسيدن به يک تعبير و موضع مشترک درخصوص وقايع تاريخی معين ، پيش شرط ادامه تالش

  حيات اجتماعی و سياسی است ؟

   

من تصور نمى كنم رسيدن به يك تعبير مشترك از تاريخ شرط ادامه حيات سياسى و   ـکامران

ايست كه همه مردم آن از تاريخ  كافيست به اطراف خود نگاه كنيد ، كدام جامعه. باشد اجتماعى 

توافقی كه اسباب آرامـش اجتماعی را فراهم مى آورد . خودشان برداشت واحدی داشته باشند 
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اين توافق هم معموالً در دمكراسى . توافق سياسی است ، نه توافق تاريخى يا علمى و يا از اين قبيل 

رت مى بندد چون در ديگر نظامهاى سياسى قرار نيست كه كسى غير از حكام نظرى داشته صو

  .باشد تا توافقى صورت بگيرد ، همان اطاعت كافيست 

   طبعاً در كشورهايى هم كه اين توافق سياسى دركار است گفتار تاريخى مسلط ، آنكه توسط اغلب 

يكى اينكه بسيار . رفته است دو خاصيت دارد مردم پذيرفته شده و از جمله در كتب درسى جا گ

نگاران همه در  نزديك به واقعيت است ، چون اگر از واقعيت دور شود از مورخان گرفته تا روزنامه

خاصيت دوم انطباق با فكر ليبرال است كه پايه . هايش ميكوشند  راه نقد آن و پس زدن نادرستى

ان در دمكراسى زيست و هنگام صحبت از تاريخ تصديق مى فرمائيد كه نمى تو. دمكراسى است 

هيچ نظام سياسى نميتواند ارزشهايى را . ميراث دمكراسى را به نفع انواع ديگر حكومت پامال كرد 

تفاوت دمكراسى با بقيه در اين نيست كه تاريخش . كه ضد خود اوست تبليغ كند و سر پا بماند 

راه نقد را باز مى گذارد ، آنچه كه دست آخر به عنوان جهت دارد ، در اين است كه به دليل آزادى ، 

  .گفتار تاريخى برميگزيند به واقعيت نزديكتر است و راه تصحيح آن هميشه باز است 

   

 ـ برخالف نظر شما فکر نمی کنم هنوز همه اسباب و لوازم قضاوت و صدور حکم در مورد تالش

ا    ـ البته نه در آرمان بلکه در عمل ـ ميان دو گرايش سياسی جريانها و افراد و انتخاب قطعی آنه

چه ، بسيار کسان و . متمرکز و فراهم ديد »  مرداد 28نقطه « نظام ليبرال و اتوريته را بـتوان در 

 مرداد ، از مبارزين چندين دهه عليه شاهان 28جريانهای سياسی که از سرسخت ترين مخالفان 

 28ران بدون ترديد دکتر مصدق و نهضت ملی ، چه در مقطع پهلوی و ديکتاتوری اشان و از ستايشگ

مرداد و چه پس از آن محسوب شده و می شوند ، ولی در لحظه ها و نقطه های هر چند اندک ، اما 

 مرداد تا انقالب اسالمی ـ در منصفانه ترين قضاوت ، نشانه 28 سال ـ پس از 25موجود در طول 

 مرداد ، که شما از آن سخن می 28بت به انتخابی که در مقطع های چندانی از بلوغ و آگاهيشان نس

اکثريت بزرگی از آنان در عاقبت ناميمون خود در دامان انقالب اسالمی . گوئيد ، در دست نيست 

جمهوری » جمهوريت « گرفتار آمدند و حضور بسياری از آنها را هم هنوز می توان در صف مدافعين 

  . اسالمی نظاره کرد 
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 مرداد 28هنوز هم برای اينکه بتوانيم بررسی دقيقتری از اين دوران و شرايط و بستر وقوع    پس 

فاکتهای » شناخت تاريخی وقايع و مرتب کردن « انجام دهيم ، از مهمترين امکانات ما همان 

همچنين اگر معتقديم ، در آن دوره امکان گزينش ميان نظامهای سياسی ـ . پراهميت و موثر است 

ه به سهولتی که شما می گوئيد ـ فراهم بوده است ، بايد عالوه برفاکتها و وقايع ، همچنين به البت

درکهای موجود از بسياری مفاهيم اساسی تفکر و عمل ليبراليستی نيروها و جريانهای تأثيرگذار در 

  . آن مقطع تاريخی بپردازيم 

ه به واقعـيت نزديکـتر است ـ    اجازه دهيد سخن خود را در جهت شناخـت وقايع ـ آنچه ک

بدين منظور از . برای ايران را پی گيريم » افسانه خطر کمونيسم « ادامـه دهـيـم و ابـتـدا همـان 

هواداری از سياست آمريکا يا حفظ منافع « تـوصيـف بسيـار مـوجـز و گويـای شمـا در مقـاله 

ستها يـاری می گيرم ، شما در اين در توضيح سادگی امکان گرفتن قدرت توسط کمـوني» ايران 

  : مقاله گفته ايد 

نقطه قوت کمونيسم در ورزيدگی آن برای قدرتگيری بود ـ در دوران جنگ سرد ـ و ساختار    « 

حزب لنينی هم که به نفع شوروی در همه جا بچه کرده بود خاصيتی جز تسهيل قدرت گيری و 

قدرت : ری کمونيسم هم اصالً چيزی جز اين نبود برقرا. تحت اختيار گرفتن دستگاه دولت نداشت 

گيری حزب ، چنگ انداختنش به اسباب اصلی اداره جامعه که همان دستگاه دولت است و باالخره 

  » تحميل روزمره ايدئولوژی خود به جامعه تحت امرش 

     حال چند پرسش ـ 

بدل نشده بود که » برومندی جوان «  ، آن بچه حزب لنينی به 1332 تا 1330ـ آيا مابين سالهای 

  را برآورد ؟ » برادر بزرگ « يا بقول خود کمونيستها » پدر « بتواند نيات 

يا جشم داشتی نسبت به ايران » نّيتی « ـ آيا اساساً به نظر شما از سوی شوروی سوسياليستی ، 

  وجود نداشت ؟   

   

مرداد بعدها بلوغ سياسى  ـ می فرمائيد بسياری از مخالفان سرسخت بيست و هشت کامران

اين را هم اضافه كنم كه بسيارى از اين مخالفان ، . بسيار صحيح است . چندانى از خود نشان ندادند 

هايى است كه به هر حال آنها هم مخالف كودتا بودند ، قبل از اين واقعه هم درايت  اى مقصودم توده
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 يا  مى مانند طرفداردان جبهه ملى. دهند سياسى چندانى از خود نشان نداده بودند كه بعد نشان ب

شك نيست كه آنهاهم طى فرصتهاى كوتاهى كه پس از كودتا دوباره . ها  به عبارت ديگرمصدقى

. اند ، بخصوص درجريان انقالب اسالمى  امكان فعاليت سياسى پيدا كردند اشتباهاتى مرتكب شده

اتى است كه بعضى در عين پابندى به يك بخش اشتباه. اول نوع اين اشتباهات را مشخص كنيم 

دسته ديگر اشتباهاتى است ، البته اگر بتوان نام چنين خطاى . اند  فكر ليبرال مرتكب شده

دسته اول از نوع . اند  اى را اشتباه گذاشت ، كه برخى با بريدن از فكر ليبرال مرتكب شده عمده

اند يا بهمان   بيسار اعالميه را صادر كردهاشتباهات تاكتيكى است ، مثالً اينكه چرا در فالن موقع

اما خطاهاى نوع دوم است كه . اند كه مى توان راجع به آن بحث كرد  تظاهرات را ترتيب داده

تصور ميكنم . خطاى اشتباه گرفتن ميراث مصدق با ميراث شيخ نورى يا سيد كاشى . اساسى است 

به عقيده من هم . بار بوده است  بسيار مصيبتكه اشاره شما هم به اين نوع دوم باشد كه براى ما 

اى هم جز از اين قبيل كه ديديم  فاصله گرفتن از فكر سياسى ليبرال از بن نادرست است و نتيجه

آنچه كه خطاى مدعيان پيروى از مصدق را روشنتر و بارگناه آنها را سنگين . نمى تواند به بار بياورد 

ديكان مصدق بودند ، سالها با ديكتاتورى مبارزه كردند و به ترميكند ، وجود كسانى است كه از نز

در . دليل شعور و شهامتشان از پيوستن به موج خمينى بازى رو برتافتند و در مقابلش هم ايستادند 

جريان انقالب دو نفر با اتكاى به فكر ليبرال چنين فراست و جرأتى از خود نشان دادند ، يكى 

اى كه برايش مقدور  رى شاپور بختيار كه با تمام قوا و تا آخرين لحظهغالمحسين صديقى بود و ديگ

شان منطقى بود ،  رفتار اين دو نفر با احتساب پيشينه سياسى. بود در مقابل خمينى مقاومت كرد 

به . چون به راهى رفتند كه مصدق رفته بود ، و رفتار امثال سنجابى در حكم انحراف بود از اين راه 

هاى  اى بلبشوى انقالب كه به خاطر داريم همه ، از وكال و وزراى حكومت شاه تا تودههر صورت در 

تازه از زندان درآمده ، چگونه به موج تظاهرات اسالمى پيوسته بودند ، آن دو سياستمدارى كه از 

خطاى رايج دوران اجتناب كردند و كوشيدند تا جلوى فاجعه قدرتگيرى خمينى را بگيرند ، كسانى 

  .ندكه درمكتب ليبرال مصدق تربيت شده بودند و اين امراتفاقى نيست بود

   ديگر به اشتباهات و جهالت هاى سياسى موافقان كودتا نمى پردازم كه ثمره مساعيشان برپايى 

آنها از همان زمان كودتا مرتكب اشتباهى شدند كه امثال سنجابى بيست و . حكومت آريامهرى بود 

. شتند ، يعنى پس زدن پروژه ليبرال و رفتن به دنبال نوعى از ديكتاتورى پنج سال بعد مرتكب گ
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حاصل اين اشتباه هم بيست و پنج سال حكومت استبدادى بود كه اينها در خدمتش پير شدند و تا 

بحث در باب درايت سياسى گروه اخير هم در حد سنجيدن هوش . اش كردند  انقالب اسالمى بدرقه

  . اين پاسخ مقدمه ، حاال بپردازيم به دو پرسش . و وقت تلف كردن است هاست  اى سياسى توده

   

 دوران تاخت و تاز حزب توده است كه متأسفانه در سياست 1332 تا 1320سالهاى .    پرسش اول 

حزب توده برپايى سازمان و تبليغ ايدئولوژى خود را به . ايران تأثير بسيار منفى بر جا گذاشته است 

شروع كرد و با استفاده از فضاى ناسالم سياسى ظرف چند سال بارخود را به خوبى محض تأسيس 

به ترتيبى كه وقتى پس ازسوء قصد به شاه واداربه فعاليت زيرزمينى شد ، توانست به راحتى . بست 

 .به كارخود ادامه بدهد و حتى دائم روزنامه چاپ بكند و به در خانه اين و آن بفرستد 

اين حزب قبل از اين دوران رشدكرده بود و .  مصدق دوران رشد حزب توده نيست    دوران حكومت

با آزادى دوران مصدق دوباره فعاليت . بالغ هم شده بود ، فقط وادار شده بود مدتى مخفى شود 

به اين دليل كه در . علنى خود را شروع كرد ولى از اين آزادى بيش از آنكه بهره ببرد آسيب ديد 

ا فكر ليبرال و استقالل طلب مصدق كه در بين مردم ايران اين همه خواستار داشت ، در رويارويى ب

اش كه ايران محل حكومت يك طبقهحاكم فاسد است و بايد  شعار كهنه. موضع ضعف قرار گرفت 

خود را با حكومتى ليبرال ، مدافع . بين اين گروه و حزب توده يكى را انتخاب كرد ، رنگ باخت 

اى در  نافع مردم ايران و برخوردار از پشتيبانى ملت روبرو ديد كه تيغ ايدئولوژى تودهآزادى و م

نمايى  ها به مصدق مى كردند و تمام شعارهاى نخ اى تمام حمالت شديدى كه توده. برابرش كند بود 

 كرده را كه نثار او و پيروانش مى نمودند ، در حقيقت تكرار حرفهاى قديم بود در موقعيتى كه تغيير

شان نسبت به مصدق و ابراز  دليل اين همه پرخاشجويى. بود و ديگر به اين شعارها ميدان نمى داد 

. در اينكه ديدند ميدان از دستشان به در رفته است. خشونتهاى خيابانى آنها را بايد در اينجا جست 

 با ترساندن مردم حزب توده فقط شعار آزادى مى داد وگرنه آزادى براى حزبى كه فقط مى توانست

ها حكومت ليبرال را بيش از هر نوع  اى توده. از خفقان حرف خود را پيش ببرد سم قاتل بود 

اين . حكومت ديگر دشمن مى دانستند زيرا رفرمهايش زير پاى انقالب رؤيايى آنها را جارو مى كرد 

در دوران مصدق حزب توده . ديكتاتورى است كه روزنه اميد انقالب را باز نگه ميدارد نه دمكراسى 

در انتخابات دوره هفدهم ، در تهران . حتى توان فرستادن يك نماينده را هم به مجلس پيدا نكرد 

كه بزرگترين محل قدرت نمايى حزب توده بود ، حتى يكى از نامزدهاى اين حزب هم نتوانست به 
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ش را مديون نشريات فحاش و اين بود مبارزه واقعى با حزبى كه تمام قدرت. مجلس راه پيدا كند 

اى ندارد و دولت ملى  اينكه نشان داده شود در ميان مردم پايه. تظاهرات خيابانى پر زد و خورد بود 

فقط كسانى از اين حزب مى ترسيدند كه در مقابل دو تظاهرات و . هم با آن از سر آشتى در نمى آيد 

وگرنه مرد .  ديديم در انقالب گم كردند چهار فرياد دست و پاى خود را گم مى كنند ، چنانكه

سياسى استخوانداركه باشعارخيابانى ازميدان به در نمى رود ، مثل مصدق كهنرفت و مثل بختياركه 

  .درمقابلش ايستاد

   البته برخى ميگويند كه حزب توده اصالً نمى خواست از طريق مسالمت آميز و با پيروزى انتخاباتى 

اول اين را اضافه كنم كه حزب توده تمامى راههاى قدرتگيرى . ودتا داشت به قدرت برسد و خيال ك

پشتيبانى از فرقه دمكرات آذربايجان كه با مانور سياسى درخشان . را در آن دوره آزمود 

السلطنه ختم  شد ، ترور كه در مورد شاه به انجام نرسيد ولى قربانيان ديگرى گرفت ، فشار  قوام

ه جايى نرسيد و باالخره انتخابات كه در دوره مصدق به سختى شكست خورد سنديكايى كه آن هم ب

. مى ماند كودتا كه برخى مدعى هستند قرار بوده توسط سازمان افسران اين حزب انجام شود . 

البته خود اين شبكه پس از بيست و هشت مرداد كشف شد ولى هيچ وقت طرح كودتايى نزد 

شما وقتى به تركيب اعضاى سازمان افسرى حزب توده . اشت دليل هم د. اعضاى آن يافت نشد 

نگاه كنيد مى بينيد كه هيچكدام از اعضاى آن در رده رهبرى واحدهاى زرهى كه وجودشان براى 

اند يا افسر پشت ميز نشين و يا در  اند ، يا پزشك بوده پيروزى كودتا الزم بود ، خدمت نمى كرده

تر اصالً  به عبارت صريح.  م در آن زمان به حساب نمى آمدهنيروى دريايى و هوايى كه هيچكدا

سازمان نظامى حزب توده توان كودتا نداشت كه طرحش را بريزد ، آنهايى توانش را داشتند كه 

كودتا كردند و ديديم ، همانطوركه مستحضريد هيچكدام هم توده اى نبودند و سرشان جاى ديگرى 

  .بند بود 

   

ولى .  مسئله كه شوروى نسبت به ايران طمع داشت كوچكترين شكى نيست در اين.    پرسش دوم 

فقط شوروى نبود كه به ايران نظر  داشت ، انگلستان بود كه ايران را ملك طلق خود مى دانست و 

در اين ميان مصدق مى خواست ايران در . آمريكا هم بود كه مى خواست جاى انگلستان را بگيرد 

 از هر نوع نزديكى به شوروى اجتناب كرد و فحشش را از حزب توده خورد ، ها بماند ، دست ايرانى
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اش را به جان خريد و آخر هم از آمريكا شكست خورد و به  انگلستان را از ايران راند و دشمنى

 .زندان و تبعيد رفت 

لى ايران    اين را هم بايد به ياد داشت كه مصدق از رقابت اين سه براى مانور دادن و حفظ منافع م

آنچه كه باعث شد تا كودتا عليه حكومت وى از مرحله طرح وارد مرحله عمل شود . بهره مى برد 

طراحان كودتا . اين نبود كه ناگهان همه ترس ورشان داشت كه كمونيستها قدرت را بگيرند ، ابداً 

 تظاهرات راه آنقدر خوب به سستى حزب توده در برابر مصدق آگاه بودند كه براى تضعيف دولت وى

ميانداختند و به حزب توده نسبت مى دادند تا خطر اين حزب را بزرگ جلوه بدهند و كار خود را 

آنچه باعث شد وارد عمل شوند ضعف . ايم  اند و ديده پيش ببرند ، مداركش را هم كه چاپ كرده

كه با مرگ ناگهانى سياست خارجى شوروى يا به عبارت دقيقتر فلج شدن سياست اين كشور بود 

 واقع شد و بالفاصله در همان ماه چراغ سبز به اجرا 1953مرگ وى در مارس . استالين پيش آمد 

چون خيال اين دو . گذاشتن طرح كودتا به عامالن خارجى و ايرانى آمريكا و انگلستان داده شد 

دتى راحت كشور كه از ترس واكنش شوروى ، در مقابل مصدق احتياط پيشه كرده بودند ، براى م

ها زياد شده بود ، بر  اى يعنى كودتا در زمانى انجام نگرفت كه خطر قدرت گيرى توده. شده بود 

گيرى كمونيستهاى ايران كه بى اجازه شوروى آب  عكس درست در زمانى انجام شد كه خطر قدرت

  .هم نمى خوردند ، ازهميشه كمتربود 

وروى از ميدان خارج شد ، آمريكا برنده شد و ش.    سه قدرت به ايران چشم طمع دوخته بودند 

انگلستان هم انتقام خود را گرفت و هم سهمى   برد ، كودتاچيان هم براى بيست و پنج سال نانشان 

  .كاله ماند و تاوان ماجرا را پرداخت ، ملت ايران بود  در روغن افتاد ، آنكه سرش بى

   

رش نيروهای مؤثر و ميزان انحراف يا اشتباهاتشان در  ـ البته پيش از آنکه بخواهيم رفتار و نگتالش

آن دوره يـا دوره های بعدی را با محک ارزش ها و بنيادهای تفکر ليبراليستی مـورد سنجـش قرار 

دهيم ، ضروری است در چارچوب بحثی که آغاز کرده ايم ، برای خوانندگان خود روشن کنيم ، واقعه 

 . يتی از ايران امکان تحقق يافته است  مرداد بر بستر چه شرايط و وضع28

   برخالف گفتار شما که سازمان افسری حزب توده و شبکه نظامی آن را متشکل از افسرانی از کادر 

پزشکی ، اداری و پشت ميزنشين و لذا فاقد امکان کودتا می دانيد ، يا اينکه فشارهای سنديکائی 

مائيد ، آقای بابک امير خسروی از رهبران سازمان آن حزب را شکست خورده و بی اثر ارزيابی می ن
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جوانان و دانشجوئی و از مسئولين حزب توده ، نيروی نظامی آن حزب را ده برابر نظاميان طرفدار 

وی در تدوين خاطرات . نهضت ملی اعالم نموده و آن را صاحب سازمان نظامی پرقدرتی  می دانست 

 آفرينها و حضور حزب در صحنه سياسی آن سالها آن دوران خود بخش گسترده ای را به نقش

اختصاص داده و از حادثه آفرينهای مداوم حزب در دوران حکومت دکتر مصدق سخن می گويد ؛ از 

 فروردين 8 اشغال دانشگاه و گروگان گيری ، درگيريهای 1330 آبان 8 و 7 تير ، 23درگيريهای 

ير اعتصاب مهـرماه کـارگـران راه آهـن ،  نظ1331 تير 30 ، اعتصـابهای بزرگ بعد از 1331

مهمترين محل درآمد دولت در زمانی که امکان فروش نفت ( اعتصـاب ارديبـهشت دخـانـيات 

، اعتصاب کارگران کوره پزخانه و بسياری از اين اقدامات و اغتشاشات که با سرکوب نيروهای ) نبود 

  . انتظامی و الجرم خونريزی همراه بود 

» حزب لنينی ايران « ر اينگونه رفتار و اينگونه حضور در صحنه سياسی کشور از سوی    حتی اگ

. . . ) از طريق يافتن پايگاه توده ای يا کودتا و يا ( ضرورتاً مثبِت امکان واقعی قدرتگيری حزب توده 

« به وجود نباشد ، اّما آيا می توان منکر تأثير روانی آن در ايجاد احساس ناامنی در مردم نسبت 

شد ؟ نگرانی و ترس مردمی که هنوز فرصت از ياد بردن خاطره تلخ حضور » خطر کمونيسم 

نيروهای روس در شمال و غرب ايران و خطر تجزيه دو بخش عظيم خاک کشور را نيافته و تنها پنج 

  .  آذر نمی گذشت 21سالی بيشتر از واقعه 

   

حرف كه نفوذ حزب توده در ارتش بيش از نفوذ اين . از مسئله ارتش شروع مى كنم   ـکامران

طرفداران نهضت ملى بود ، متكى به اين امر است كه حزب توده سازمان نظامى داشت و ليبرالها 

ولى اول تذكر بدهم كه ارتشيان ايران قانوناً از عضويت در احزاب منع شده بودند و اصالً . نداشتند 

 ليبرالها از نوعى نبود كه بخواهند درهرسازمان كشورى طرز فكر و نوع سازماندهى و اهداف سياسى

حسابشان اين بود كه وظيفه ارتش دفاع از ميهن است و . و لشكرى هسته نفوذ درست كنند 

ارتشيان وطن پرست هم كه تعدادشان ، بخصوص در بين افسران جوان هيچگاه كم نبوده ، 

رتش نمى توان نتيجه گرفت كه توان كودتا به هرصورت از نفوذ حزب توده در ا .دركنارملت هستند 

  .داشت 
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اى ها     سخنان آقاى اميرخسروى از زمره خاطرات جوانى است و يادگار همان اغراقهايى كه توده

پرستى خود ، انساندوستى خود ، سازمان خود ، توان خود و  هميشه در باره اهميت خود ، ميهن

اينكه ميگويد .  حزب ، دست از اين اغراقها برنمى دارند اند وگاه در عين بريدن از غيره انجام داده

ها بوده است از اينجا آب ميخورد كه شمار افسران شاخه  نفوذ حزب توده در ارتش ده برابر ملى

. نظامى را با چند امير ارتش و افسرى كه به طرفدارى از نهضت ملى شهرت داشتند ، مقايسه ميكند 

پ افشارطوس كه با توطئه كودتاچيان و از جمله شراكت تيمسار فرضاً با تيمسار رياحى و سرتي

ربوده شد و با آن وضع فجيع به قتل ) اهللا زاهدى برادر يا خويش نزديك سرلشكر فضل(زاهدى 

اگر عرض . رسيد تا راه كودتا باز شود ، يا احياناً با افسران محافظ خانه مصدق ، نظير سرهنگ ممتاز 

ايران در بين دو (موقعيت كودتا نبودند با اتكاى به تحقيق آبراهاميان اى در  كردم افسران توده

تك اعضاى مهم شبكه افسرى را به دست داده و محل و نوع  آبراهاميان فهرست تك. بود ) انقالب

سخنان او مرور بر . اند  خدمت آنها را هم مشخص كرده و نتيجه گرفته كه از عهده كودتا برنمى امده

اى بوده ، بی نهايت  از آنجا كه خودش هم قديم توده. وارسى منابع و مدارك است خاطرات نيست ، 

بعيد است كه خواسته باشد حزب توده را كوچك كند ، كما اينكه در باقى كتابش كم در اهميت اين 

يادش به « هاى سابق معتقدند  اى اين را هم اضافه كنم كه گاه توده. حزب قلمفرسايى نكرده است 

پاسخ بايد عرض كرد جوان بودن به جاى خود ،  در. » ان كه بوديم خيلى خطرناك بوديم خير، جو

اينقدرها هم خطرناك نبوديد ، و اگر بوديد الزم نبود آمريكا و انگلستان پول بدهند و تظاهرات 

 ، تازه اگر هم خطرى داشتيد كودتا براى جلوگيرى از خطر شما نبود. قالبى به اسمتان راه بياندازند 

بانمك است اعتبار ملى شدن نفت را سلطنت طلب ها مى . اش بوديد و هدفش مصدق بود  شما بهانه

خواهند به حساب شاه بگذارند و كودتا را هم توده اى ها ميخواهند ببرند ، سهم مصدق هم البد 

وى كار از زمانى كه مصدق ر. ای اشاره كنم  در اينجا الزم است به نكته.همان ملك احمدآباد است 

آميز برقرار  هاى گوناگون ، نوعى همزيستى مسالمت بود بين مخالفان وى ، در عين داشتن انگيزه

ها بسيار  اى اين همزيستى بين طرفداران دربار و توده. بود كه تا به امروز هم ادامه پيدا كرده است 

اند و  توجيه كردهطرفداران حكومت اتوريتر كودتا را با اغراق در خطر حزب توده . بارز است 

اند و باورشان شده كه كودتا محض گل روى آنها انجام  ها هم اين تبليغات را به ريش گرفته اى توده

در نتيجه هر دو طرف در باب قدرت حزب توده داد سخن ميدهند و عالوه بر اين گاه به . شده 
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هاى سابق هستند كه  اى تر توده بانمك. سخنان يکديگر رفرانس مى دهند كه كم با نمك نيست 

اين دو گفتار . اند و اين حرفها را مى زنند كه ميانبر زده باشند  بعداً به جرگه طرفداران شاه پيوسته

ضد مصدق به هم مدد ميرساند ولى فقط متكى به هم است و همينطورى است كه سرپا مانده وگرنه 

 .هيچكدام اتكايى به واقعيت ندارد

دوران جوانيشان خطا  مت و با رسيدن به اين نتيجه كه اعمال سياسى   البته برخى هم از سر ندا

به اين گروه هم بايد گفت كه . اند كه آنها را زمانى سركوب كرده  بوده ، ناگهان دلبسته نظامى شده

اگر ميخواهند تا از احساس گناه برهند ، بهتر است كمر به پيشبرد دمكراسى ببندند و دست از 

 .سرتاريخ   بردارند

ها در آن نفوذ كرده بودند ، ساختار و  اى    به هرحال مسئله اصلى ارتش ايران اين نبود كه توده

اگر آتاتورك كه بسيارى مايلند رضا شاه را با او مقايسه كنند ، ارتشى ساخت كه به . اساس آن بود 

ارتشى كه . ش ا درد تركيه بخورد ، بنيانگذار سلسلهپهلوى ارتشى درست كرد براى خود و خانواده

در اصل استفاده داخلى داشت و هدف اصليش از روز اول تا آخر دفاع از نظام اتوريتر بود و به همين 

 به آن 1320دليل نبود كه اين ارتش در شهريور  بى. طرفدار بود  دليل در بين مردم اين اندازه بى

ه چيزى از همان قماش بود افتضاح از هم پاشيد و حتى نتوانست به اندازه ارتش صدام حسين هم ك

محمدرضا شاه . ولى الاقل سه هفته در برابر نيروى آمريكا تاب آورد ، مقاومت از خود نشان بدهد 

هم به اينكه قدرت و موقعيتش در نهايت متكى به ارتش است آگاه بود و به همين دليل با رد 

 وقتى مصدق اختيار ارتش .درخواست مصدق براى تصدى وزارت دفاع بحران سى تير را پيش آورد 

را به دست آورد چه كرد؟ يك عده از امرا و افسران را كه قرار بود در سياست دخالت نكنند ولى 

طرفدار شاه و در خدمت پيشبرد خواستهاى سياسى او بودند  و البد فكر مى كردند كه اين كارشان 

قشان بازنشسته كرد كه دخالت در سياست نيست و وظيفه اصلى آنهاست ، با رعايت تمام حقو

رفتند كانون بازنشستگان ارتش درست كردند و دور سرلشكر زاهدى جمع شدند تا به ضرر مصدق 

اين كه . و به نفع دربار فعاليت كنند و شلوغى راه بياندازند و در نهايت به كودتا مدد برسانند 

ساوت اعدام كردند شايد به اين انقالبيان ، سالها بعد ، افسرانى را كه دستگير كرده بودند با آن ق

دليل بود كه سابقه دوران مصدق را به ياد داشتند و نمى خواستند دوباره گرفتار دستگاهى از نوع 

  .كانون افسران بازنشسته بشوند
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ارتشى كه شرط . اى را كه مى خواست در بيست و هشت مرداد از ارتشش برد     به هرحال شاه بهره

 رده اميران ، وفادارى به شخص پادشاه بود نه ميهن پرستى واگر نگاه ترقى در آن ، بخصوص در

دو همين امرا بودند كه از برابر دشمن  و بينيد كه هم در شهريور بيست و هم در مرداد سى كنيد مى

بود » خدا ، شاه ، ميهن « بعد هم ديديد ارتشى كه شعارش . گريختند يا به يارى دشمنان شتافتند 

وقتى كس ديگرى نمايندهخدا شد و شاه هم از مملكت رفت ، باز همين . چه روز افتاد در انقالب به 

امراى ارتش كه با ساقط شدن نظام اتوريتر عمالً علت وجودى خود را از دست داده بودند ، تنها 

اين بار بر . كارى كه براى دفاع از ميهن به نظرشان رسيد اعالم بى طرفى بود كه كردند و ديديم 

ريز خارجى در ميان نبود كه بخواهد جمع و جورشان كند و كودتا   بيست و هشت مرداد برنامهخالف

 .كردن يادشان بدهد 

 .    برويم سر مسئله حادثه آفرينى هاى حزب توده و اغتشاشاتى كه در بين كارگران راه مى انداخت 

 هيچ دولتى به اندازه حزب توده در طول عمر خويش با.    در وجود هيچكدام اينها شكى نيست 

حساب  دولت ليبرال مصدق دشمنى نكرده است ، ميزان فحشهايى كه نثار او و دولتش كرده بى

اول اينكه دولت شوروى هيچ . چند دليل  اين حزب از روز اول كوبيدن مصدق بود ، به هدف. است 

، نداشت و مثل آمريكا تمايلى به پيدا شدن سياستى كه دورى گزيدن از هر دو بلوك را پيشه  سازد 

پس سياست مصدق را كه به چنين راهى ميرفت و بعدها  .معتقد بود كه هر كس با ما نيست بر ماست

حق هم داشت ، اين روش . گرفت ، مضر مى شمرد » عدم تعهد « از سوى بسيارى تعقيب شد و نام 

 . براى سياست جنگ سردى دو بلوك به نهايت مضر بود 

 توده فكر ميكرد اصالحات اساسى در ايران اعتبار وى را تقليل ميدهد و در دراز    ديگر اينكه حزب

اش ميراند و ترجيح مى داد مصدق شكست بخورد ، اين تصور درست بود و نفع  مدت به حاشيه

دليل آخر اينكه حزب توده خيال مى كرد با . حزب توده در آن منظور شده بود نه منافع ملت ايران 

اين تصور به نهايت غلط از آب درآمد و . ش راه قدرتگيرى خود را باز نگه مى دارد باال  رفتن تن

  .تاوانش را هم توده اى ها پس از سقوط مصدق با زندان و اعدام پرداختند

   تظاهرات پرخشونت و زدوخوردهاى خيابانى ، چه با نيروهاى انتظامى ، چه با طرفداران نهضت 

چنانكه بايد  طبعاً دولت هم. اطى ، هدفى جز ايجاد و تداوم تنش نداشت ملى و چه با راستگرايان افر

ختم اعتصابات مختلف كه همه اسباب زحمت بود ولى هيچكدام نه به . در مقابل واكنش نشان ميداد 
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سقوط دولت انجاميد و نه توانست چرخش كارها را در مملكت متوقف سازد ، نشانه شكست اين 

ها و ادارات و دانشگاه  بخصوص كه نفوذ حزب توده در كارخانه. راتى بود تاكتيك سنديكايى و تظاه

خليل ملكى كه كار سنديكايى مداوم » نيروى سوم « ، در برابر نفوذ طرفداران نهضت ملى و باالخص 

در ضمن شما كدام دمكراسى را مى شناسيد كه در آن اعتصاب جزو امور . ميكرد تحليل  ميرفت 

بسا اوقات هم هدف . بيل اختالفات در نظامهاى ليبرال جزو مسائل روزمره است عادى نباشد؟ اين ق

هاى جا افتاده اروپايى ، فقط به دست آوردن امتيازات اقتصادى  از اين كارها ، حتى در دمكراسى

  .نيست ، تضعيف دولت است

هاى پر  وبگرى   به هر حال همانطور كه قبالً عرض كردم نقطه قوت حزب توده نشريات فحاش و آش

با اين كارها مزاحمت مى توان ايجاد كرد ولى نمى توان به اين راحتى دولت را ساقط . خشونتش بود 

آنجا كه پاى شمارش نيروها در ميان . نمود ، آن هم دولتى كه از پشتيبانى مردم برخوردار باشد 

اش مناسب اين كار  ندهىميامد ، حزب توده در شلوغ بازى و تظاهرات خيابانى جلو بود چون سازما

بود و اعضايش هم به قول معروف اين كاره بودند ، ولى هر جا كه شمارش دمكراتيك در ميان بود از 

حزب توده مركب از اقليتى بود سازمان يافته و چون مى دانست كه در اقليت . بقيه عقب ميماند 

خوانده بود اين بود كه با رفتن است از دمكراسى باك داشت و با آن مبارزه ميكرد ، آنچه را كه ن

  .آزادى سر خودش هم به باد خواهد رفت

حق داريد ، اين كارها آرامش . ها فرموده بوديد  اى بازى توده امنى از شلوغ    در مورد احساس نا

در بحرانى بودن وضعيت مملكت سخنى نيست ، سخن از اين است كه . جامعه را بر هم مى زند 

در مقابل تنش اجتماعى كار دولت نه سرآسيمگى است . ن را به آرامش رساند چگونه مى توان بحرا

راهى كه مصدق مى رفت راه . و نه سركوب ، رفتن است به سوى آرامش در عين تسلط بر اوضاع 

راهى كه ديگران پيش گرفتند راه . تنش نيست  دمكراسى هم بى آزادى و دمكراسى بود و هيچ

 حذف آزادى به دست آمد ، پرداخت بهايش قدرى عقب افتاد ولى در سركوب بود ، آرامش به قيمت

  .انقالب اسالمى همه ديديم كه اين بها چه اندازه سنگين بوده است

   

 مرداد را نمی توان در حضور و فعاليتهای حزب توده در 28 ـ بدون ترديد ، همه داليل وقوع تالش

و در يک وضعيت تسلط کامل و يا حتی نسبی طبعاً در يک شرايط آرام . ايـران خـالصـه نمود 
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اّما . براوضاع ، مقابله و خنثی نمودن خطر جريانات انحرافی با کمترين هزينه ها امکان پذير است 

  . امروز بسختی بتوان از تسلط دولت دکتر مصدق براوضاع کشور در آن زمان سخن گفت 

تقالل طلبان ايرانيان ، به بن بست و عاقبت    متاسفانه پيکار نفت بعنوان مهمترين بخش مبارزات اس

پس از تحريم نفتی ايران توسط کشورها و شرکتهای نفتی غربی که تا . غم انگيزی دچار شده بود 

 ميليون تن نفت ايران بودند آنهم بدليل اعمال فشار و سياست انگليس ، تنها 35آن زمان خريداران 

)  هزار تن 500هزار تن و چکسلواکی ( چون لهستان دولتهائی از مجموعه کشورهای اروپای شرقی 

آمادگی خود را برای خريد نفت ايران اعالم نمودند که صرف نظر از ناچيز بودن اين مقدار ، خريد 

 50شوروی حتی در مقابل . همين ميزان نيز بدليل در اختيار نداشتن نفتکش به سرانجام نرسيد 

 قانون منع 7 با استفاده از اختيارات خود با لغو ماده درصد تخفيف دولت ايران ـ که دکتر مصدق

امتياز موانع داخلی سرراه آن را برای بازاريابی فروش نفت از ميان برداشته بود ـ از خود عالقمندی 

به خريد نفت از ايران نشان نداد و در همان حال با ارائه نفتی ارزانتر از حتی انگليس به ژاپن اين 

( بربستر چنين وضعيتی است که ميرفندرسکی . ت ايران رويگردان ساخت کشور را از خريد نف

وضعيت اقتصادی فالکت بار  « : گفت ) مترجم دولت مصدق در مالقهای با شوروی بر سر استرداد طال

  » . است 

   آيا فکر نمی کنيد ، نداشتن ارزيابی درست از آرايش و تناسب نيروها در سطح جهان ، بی توجهی 

در مقابله با مشکالت عظيم اقتصادی وبی پشتوانه کردن کشور و راندن آن تا مرز » ان ملی تو« به 

انزوای کامل اقتصادی و سياسی در سطح جهان از سوی دکتر مصدق و مشاوران نزديک وی و به 

موازات آن گشودن هرروزه جبهه ای جديد در درگيرى با نيروهای داخلی ، عمالً زمينه ساز بن 

. که اجرای هر طرح ديگری با مداخله خارجی را هم می توانست قرين موفقيت گرداند بستی گشت 

از جمله امکان لشگر کشی انگليسها به جنوب ايران و بدنبال و به بهانه آن اشغال شمال کشور 

  توسط شورويها و سپس توافق آنها برسر تقسيم کشور ؟ 

 مقارن همين دهه ها  به شمالی و جنوبی يا    فراموش نکنيم ، نادر نيستند نمونه کشورهائی که

  شرقی و غربی تقسيم شدند و ياد آوری  سرنوشت آنها 

  . هنوز هم موجب دلهره وصف ناپذير نزد هر ايرانی است 
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دولت مصدق بيست و هشت ماه بر سر كار ماند ، به يمن پشتيبانى مردم و با مهارت   ـکامران

ز هم در آن اكثريت نداشت ، چندين بار با اكثريت قاطع ، نظير، از مجلسى كه يك رو سياسى كم

رأى اعتماد گرفت ؛ نفت را ملى كرد و با نفوذ چندين ساله انگلستان مبارزه كرد ؛ اصالحات عمده 

انجام داد ؛ صادرات غيرنفتى را باال برد ؛ عليرغم محاصره اقتصادى حقوق كارمندانش را به موقع 

هاى داخلى و خارجى مبارزه كرد ؛ نه كسى را كشت و نه مخالفى را   توطئهپرداخت ؛ با انواع و اقسام

بگذريم كه برخى كه در آن زمان به دليل شركت در اغتشاشهاى خيابانى چند روزى . زندانى كرد 

اين دولت سر آخر در عين . اند ، امروز آنرا به حساب حبس سياسى مى گذارند  بازداشت شده

لى و خارجى آنقدر محكم بود كه دشمنان فقط با توپ و تانك و كودتا از محاصره نفتی و فشار داخ

اش برآمدند ، تازه موفقيتشان پس از شكست اول به مقدار زياد مديون بخت آنها و بداقبالى  عهده

اگر اين تسلط بر اوضاع نيست چه چيزى را ميتوان تسلط شمرد؟ مملكت در بحران . ملت ايران بود 

صادى و سياسى خود از انگلستان و حقوق سياسى خويش از مخالفان داخلى استيفاى حقوق اقت

دمكراسى بود ، اوضاع پر تنش بود ، از حزب توده در منتهاى چپ تا حزب سومكا در منتهاى راست 

ها را نابود نكرد ولى قدرت سياسى همه  مصدق هيچكدام اين مخالفت. همه آتش بيار معركه بودند 

آدمى كه دمكرات و ليبرال است ديگر چه قرار بود بكند؟ همانهايى كه آن زمان . آنها را مهار كرد 

. اند كه بر اوضاع مسلط   نبود  براى تضعيف و ساقط كردن وى اغتشاش راه ميانداختند امروز مدعى

اگر مملكت شلوغ باشد تقصير دولت است كه بگير و ببند نمى كند يا آنهايى كه به هر قيمت هست 

لوغى راه بياندازند؟ آزادى تنش ساز نيست ، فقط به تنشهاى موجود مجال بيان ميدهد ميخواهند ش

آنهايى هم كه . جايى كه آرامش مطلق بر آن حكمفرماست گورستان است نه مجمع مردمان زنده . 

اند ، اوضاع آن زمان را با دوران حكومت محمدرضا  تسلطى مصدق بر اوضاع را داده سالها شعار بى

ايسه مى كنند كه حدود دو دهه و به بهايى كه ميدانيم ، بر اوضاع مسلط بود و ديديم كه تا شاهى مق

 .دو تا تظاهرات در خيابانها راه افتاد كار آن تسلط به كجا كشيد

بست كشاندن مسئله نفت هم سخنى است كه مثل همان قضيه تسلط بر اوضاع بيشتر     به بن

 ملى كردن نفت مى خواست اين ثروت عظيم را به ملت ايران مصدق با. تبليغاتى است تا تحليلى 

بازگرداند ولى در همان قانون ملى شدن نفت هم ترتيباتى براى رفع خسارت انگلستان درج كرده 

اش را  انگلستان به هيچوجه مايل به پذيرفتن اين وضعيت جديد نبود ، هم منافع اقتصادى. بود 
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به همين دليل در . ى طلبيد و هم حس انتقامجويى داشت اش را م ميخواست ، هم منافع سياسى

درجه اول كوشيد تا اصل ملى شدن را نپذيرد ، وقتى در دادگاه الهه شكست خورد و ناچار شد اين 

اصل را قبول   كند ، پيشنهادهايى به ايران عرضه كرد كه همگى مستلزم بازگشت به اوضاع قبلى 

طبعاً مصدق اين پيشنهادها را . ل و دم و اشكم تبديل ميكرد بود و ملى شدن نفت را به شير بى يا

ترين آنها پيشنهادى  معروف. رد كرد و پيشنهادهاى متقابلى داد كه انگلستان هيچكدام را نپذيرفت

است كه با كمك جرج مك گى تدوين شد و با پشتيبانى و نظر موافق آمريكا به انگلستان عرضه 

يان دائم در اين ميانه به سرسختى مصدق ايراد مى گيرند و عيب جو. گشت كه باز هم رد شد 

از اين همه . اسمش را لجبازى مى گذارند و شعارهاى تبليغاتى آن دوره انگلستان را تكرار ميكنند 

وطن پرست هم يكى پيدا نميشود بگويد چرا انگلستان پيشنهادهاى ايران را نپذيرفت ــ گويى 

  .ست و ايرانيان    وظيفه اى جز پذيرفتن ندارندپيشنهاد دادن حق مطلق ديگران ا

   غير از داليل سياسى ، مهمترين دليل استنكاف انگلستان از قبول راه حل معقول اين بود كه 

ميدانست رفتن به دادگاه براى تعيين ميزان خسارت مستلزم بازبينى حسابهاى شركت نفت است و 

 از سوى ايرانيان اداره شده بود ، جايى براى گرفتن با ترتيبى كه اين شركت بدون هيچ نوع نظارت

خود مصدق  . خسارت باقى  نخواهد ماند و حتى ممكن است چيزى هم بر مطالبات ايران عالوه شود 

  .هم ميگفت كه هنگام رسيدگى به خسارت ، ايران نيز مطالباتى  دارد كه عنوان خواهد كرد

المللى آمد كه در حقيقت مسئله  اولى از طرف بانك بين.    دو پيشنهاد در اين ميان مايه بحث شده 

اى به دعوت خانم  پيش جلسه سه سال. ملى شدن را معوق مى گذاشت تا نفت را به فروش برساند 

مهشيد اميرشاهى به مناسبت پنجاهمين سالگرد ملى شدن نفت در پاريس در دانشگاه سوربن 

نى ، سيروس صابرى ، منوچهر برومند و خود بنده برگزار شد كه سخنرانانش آقايان فريبرز الچي

المللى پرداخت و توضيح داد  در آن جلسه آقاى برومند به طور مفصل به پيشنهاد بانك بين. بوديم 

كه چرا اين طرح عليرغم شايعاتى كه در باره آن رواج دارد ، مطلقاً منافع ملت ايران را تأمين   

سيار ذيحق بود ، چون هدف اصليش به انجام رساندن امر ملى مصدق در رد اين پيشنهاد ب. نميكرد 

شدن بود و ميدانست كه با تعويق اين امر اگر دولت وى به هر ترتيب ساقط شود هيچكس مرد 

ميدان نخواهد بود كه كار را به انجام برساند و قضيه به احتمال قوى به ترتيبى كه منافع ايران در آن 

  .ديديم كه بعد از سقوطش قضيه به چه صورت ختم شد.  افت ملحوظ نشود ، فيصله خواهد ي
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   دومى هم از طرف دولت چرچيل آمد و بيش از آنكه به قصد حل اختالف عرضه شود ، ترفندى بود 

محتواى آن عرضه كردن مسئله . براى انحراف نظر دولت ايران از كودتايى كه در شرف انجام بود 

 و مصدق تنها شرطى كه براى قبول تعيين كرد ، معين شدن حد تعيين خسارت به دادگاه الهه بود

اكثر ميزان خسارت مورد مطالبه از طرف انگلستان بود تا بتواند پس از جلب موافقت مجلس اين راه 

طبعاً جوابى هم نگرفت چون انگلستان قصد دوباره پيش گرفتن راه الهه را كه يك . حل را بپذيرد 

البته از آن دوران بسيارى كسان به رد اين پيشنهادها . ه بود ، نداشت بار از آن دست خالى برگشت

ولى اين حرفها اساس محكم . بدون توجه به محتواى آنها و موقعيت سياسى آن روز ايراد ميگيرند 

دردوران صدارتش به . ايم  اند و شنيده ندارد و از قماش سخنان قالبى است كه در باب مصدق زده

 .د ، پس از سقوطش زمزمه مى كردند و حاال دوباره به صداى بلند ميگويند صداى بلند ميگفتن

اگر منظور از توجه نداشتن به تناسب نيروها اين است كه نبايد با . برويم سر مسئله تناسب نيروها  

ولى در اين صورت بهتر است مردم ممالك كوچك . تر از خود طرف شد كه البته حرفى است  قوى

توجهى به امكانات مانور  اگر مقصود بى. ا تخته كنند و دنبال كار ديگرى بروند در مملكت خود ر

اعتنا بوده باشد او كامالً آگاه بود كه در  خير، بنده تصور نمى كنم كه مصدق به اين مسئله بى_ است 

ط خ. مبارزه با دولت قدرتمندى چون امپراتورى بريتانيا نميتواند فقط به نيروى ايران متكى باشد 

اش بهره بردارى از تعادل بين دو بلوك بدون پيوستن به هيچكدام آنها بود و  اصلى سياست خارجى

آنچه انگلستان را از لشكركشى به ايران باز داشت قدرتمندى خود . در اين راه بسيار موفق هم بود 

ن ، دولت كما اينكه ديديم در ابتداى ماجراى ملى شد. ايران نبود ، ترس از واكنش شوروى بود 

انگلستان تشبثاتى در اين زمينه كرد و ناو جنگى به خليج فارس فرستاد ولى چون ديد كه بنيه 

به همين ترتيب اگر شوروى دست به . سياسى رفتن به اين راه را ندارد ، جل و پالسش را جمع كرد 

از از درگيرى با دول اى راه نيانداخت ، به دليل احتر لشكركشى نزد يا تا آنجا كه ديديم كودتاى توده

مصدق از اين تعادل براى حفظ استقالل ايران استفاده مى . بزرگ غربى و در رأس آنها آمريكا بود 

كرد و جداً معتقد بود كه دول ضعيف فقط هنگام وجود تعادل بين دول قوى ميتوانند نفسى به 

 عمل با آمريكا پيش آمده راحتى بكشند و اگر فقط با يك دولت قوى طرف باشند ، چنانكه امروز در

بديهى است كه مصدق خواستار دمكراسى به . ، استقالل و به دنبال آن آزاديشان به باد ميرود 

سبك غربى و مراوده با دول مغرب زمين بود ، منتها نه به بهاى ماندن در رده كشورهاى شبه 
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 كرد و اسباب سقوط او را آنچه كه تغيير. مستعمره و يا جا گرفتن در سلك خدمتگزاران بلوك غرب 

به يارى بخت فراوان دشمنانش ، فراهم آورد ، از يك طرف روى كار آمدن _ باز هم تأكيد مى كنم _ 

آيزنهاور و چرچيل بود و از طرف ديگر مرگ استالين و فلج شدن سياست شوروى كه اين تعادل را 

الشان از سوى شوروى دست به بر هم زد و به آمريكا و انگلستان جرأت داد تا با راحت شدن خي

بينى اين امر هم از عهده مصدق برنمى امد و به فرض هم  تصديق مى فرمائيد كه پيش. كودتا بزنند 

كه او چنين پيش بينى مى كرد دليل نمى شد خود را تسليم دول غربى كند و اختيار ملت ايران را 

اد ميگيرند چرا با دول قدرتمند طرف من نمى دانم آنهايى كه به مصدق اير. به دست آنها بسپارد 

شده ، اگر هندى بودند و ناچار شده بودند با چندين سال مبارزه با دادن كشته هاى بسيار دست 

البد به جاى مبارزه فقط يك عدد خودآموز زبان . استعمار را از وطن خود كوتاه كنند ، چه ميكردند 

   .انگليسى ميخريدند و به خدمت كمر مى بستند

مگر . به دست آوردن استقالل و آزادى كار آسانى نيست ، زحمت و فداكارى بسيار ميخواهد    

شان را مى خوريم ، از خود انگلستان و  همين كشورهاى غربى كه ما اين اندازه حسرت دمكراسى

اند كه ما  آمريكا گرفته تا بقيه ، بى كوشش و از خود گذشتگى آزادى خويش را به دست آورده

 دستش بياوريم؟  البته تن دادن به بندگى از مبارزه آسانتر است ولى تصور نمى كنم اين چنين به

  .دليل خوبى براى انتخاب بندگى باشد

   در مورد انزواى اقتصادى و سياسى ايران در زمان حكومت مصدق بسيار اغراق شده است ، سخنى 

ايران .  البته كه موقعيت سخت بود .اى نيست  العاده ايد حرف فوق كه از ميرفندرسكى نقل كرده

درگير محاصره نفتى بود و انگلستان هم دارايى ارزى ما را كه در لندن به امانت بود ، مسدود ساخته 

بود ولى مراودات اقتصادى ايران با ديگر كشورها برقرار بود و به همين دليل افزايش صادرات غير 

ولى مگر قبل از مصدق اين اقتصاد چه وضعى  . نفتى كه مرهمى بر زخم اقتصاد بود ، ممكن گشت

هاى غلط و دولتى كردن  داشت؟ ضعيف بود و متزلزل كه مقدارى از اين تزلزل هم ثمره سياست

اى كه اصالً درآمد نفت در بودجه منظور نمى شد و  دوره. بيش از حد اقتصاد در زمان رضا شاه بود 

به خاطر همه هست كه مجلس ايران پس از . مستقيماً زير نظر شاه براى ارتش خرج  مى شد 

شهريور بيست دائم بودجهيك دوازدهم تصويب ميكرد و دولت قبل از ملى شدن نفت هم دائم در 

دولت مصدق در مملكتى فقير و دچار اقتصادى بيمار روى كار آمده بود و يكى از . مضيقه بود 
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اقتصاد بدون نفت را به دليل محاصره روش . اهدافش طبعاً سر و صورت دادن به اين اقتصاد بود 

نفتى در پيش گرفت ولى صرفنظر از اين محاصره ، چنين تغييرى براى اقتصاد ايران الزم بود و مى 

بينيد كه هنوز هم متخصصان مى گويند كه الزم است و راه چاره سالمت اقتصادى را رهايى از 

كجا جز با  ادى اقتصادى ، در هيچچنين تغييرى در سياست بني .درآمد انحصارى نفت ميدانند

زحمت ممكن  نيست ، كافيست نگاهى به كشورهاى آزاد شده بلوك شرق بياندازيد تا ببينيد با چه 

اند ، تازه با انواع كمكهايى كه از كشورهاى ثروتمند  زحماتى راه سالمت اقتصادى را باز يافته

 مهار كردن فشارى است كه متوجه ها ، مشكل اصلى اين نوع تغيير  سياست. دريافت ميكنند 

درآمد مى شود و با تمام مشكالتى كه مصدق بر سر راه داشت ، از اين بابت كارنامه  طبقات كم

طبعاً اگر اين سياست اقتصادى ادامه پيدا ميكرد ، ما تغييرى را كه تا به حاضر عقب . روشنى دارد 

اقتصاد سالمى مى داشتيم و نوسانات بازار نفت ايم ، در آن زمان انجام داده بوديم و امروز  انداخته

 .محصولى بر گردنمان انداخته اين طور شل و سفت نميكرد گره طنابى را كه اقتصاد  تك

   اين را هم فراموش نكنيم ، آن حسابى كه با ملى شدن نفت براى باال رفتن درآمد ايران باز شد ، 

بقيه كردند و پزش را هم ديگران دادند ولى اگر او پا هايش را  مصدق براى ما باز كرد ، البته ولخرجى

مان بايد دست گدايى پيش دولت  به ميدان نگذاشته   بود ، معلوم نبود ما تا كى بابت ثروت ملى

اند ، نه فكرى به بلندى او  اين ديگرانى كه سالها به مصدق بد و بيراه گفته. صاحب امتياز دراز كنيم 

بسياريشان اگر صحبت از نفت . اى اينچنين اساسى   شدن در مبارزهاند و نه جرأت وارد داشته

 .اى براى خود راضى بودند و به وضع ملت كارى نداشتند ميشد به گرفتن رشوه

اين فروشها به .    به هر حال محاصره نفتى هم با فروش نفت به ايتاليا و ژاپن ترك برداشته بود 

هيچ دولتى هم آن قدر به انگلستان . پيدا   كند  همقدار كم انجام گرفت ولى ميرفت كه توسع

. دلبسته نبود كه در دراز مدت از سر نفت ارزان بگذرد و باالخره نفت ايران به بازار سرازير مى شد 

طبعاً اين امر هم به نوبه خود يكى از داليلى بود كه تسريع ساقط كردن مصدق را براى دشمنانش 

دشمنان آگاه بودند كه با فشار اقتصادى صرف حريف مصدق به هر حال اين . الزم مى ساخت 

 .نخواهند شد و بايد كار را از طريق ديگرى به انجام برسانند

   از نظر سياسى هم فقط رابطه با انگلستان قطع شده بود و آن هم به تصميم ايران و براى جلوگيرى 

وسى انگلستان از زمان بسته شدن هاى جاس براى همين هم بود كه شبكه. انگيزى آن دولت  از فتنه
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قطع رابطه با يك كشور . ها و سفارتخانه آن كشور متكى به شبكه اطالعاتى آمريكا شد  كنسولگرى

 .هم ، حال هر قدر اين كشور مهم باشد ،  معناى انزواى سياسى   نمى دهد

  .مى گشود   حال برويم سر مسئله داخلى كه فرموده ايد دولت مصدق هر روز جبهه تازه اى 

اولى جبهه .    مصدق دو جبهه بيشتر نگشود كه آن هم براى تمامى دوران صدارتش كفايت كرد 

اولى . مبارزه با انگلستان در زمينه سياست خارجى و ديگرى جبههتثبيت دمكراسى در داخل 

ود كه در اين دو بند برنامه دولت مصدق ب. مسئله ملى كردن نفت بود و دومى اصالح قانون انتخابات 

راجع به اولى تا اينجا زياد صحبت . ابتدا به مجلس عرضه شد و بسيار هم موجز و اساسى بود 

 مساعى خود را متوجه 1320چون اگر مصدق فقط در دهه  .ايم ، اجازه بدهيد به دومى بپردازم كرده

از . رده بود به ملى كردن نفت كرد ، تمامى عمر سياسى خود را صرف برقرارى دمكراسى در ايران ك

براى . ديد او قطع نفوذ  انگلستان هم شرط پيشبرد دمكراسى بود و هم الزمه باال رفتن ثروت ايران 

  .مصدق هميشه  رسيدن به دمكراسى هدف اصلى بود

هاى نسل بعد و  اى زاده كه بايد پدران توده    درمجلس دوم ، راديكالهاى آن زمان ، يعنى امثال تقى

ى نسل بعدى شمردشان ، قانون انتخابات دو درجه ای را با هو و جنجال و تحت ها پدربزرگ چريك

در انطباق اين شيوه رأى . عنوان پيش رفتن به سوى دمكراسى ، تبديل به انتخابات همگانى كردند 

هاى  گيرى با دمكراسى شك نيست ولى اين كار در ايران آن روزگار با توده دهاقين و ايلياتى

دهنده ثابت به   دست بسته روابط سنتى بودند ، در حكم هديه يك مشت رأىبيسوادش كه همه

مصدق و امثال وى كه به درستى با اين تغيير مخالف بودند و آنرا در . مالكين و رؤساى عشاير بود 

عين داشتن ظاهر قابل قبول به حال دمكراسى تازه پا مضر مى شمردند ، نتوانستد جلوى اين كار را 

مسئوليتى كه بعداً بسياريشان به خدمت رضا شاه شتافتند ، مهر   اين تندروان بىبگيرند و از

از آن زمان اختيار مجلس ايران به دست مالكان و رؤساى ايالت . مخالفت با پيشرفت را  خوردند 

افتاد و كار نهضت مشروطيت كه در اصل نهضتى شهرى بود از دست گروههاى شهرنشين به در رفت 

انتخابات آزاد شد همان دو گروه با راه انداختن رعايا ، صندوقهاى رأى شهرها و بلوكات هر بار هم . 

را پركردند و مجلس را قبضه نمودند و از اين قدرت براى تثبيت موقعيت خود و جلوگيرى از هر 

مصدق بارها كوشيد تا اين قانون را اصالح كند ، . اصالحى كه به ضررشان بود استفاده كردند 

بات شهرها را از بلوكات جدا كند كه بيسوادان صندوقهاى رأى شهرى را پر نكنند و برتعداد انتخا
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هر . نمايندگان شهرها بيافزايد تا قشرهاى تحصيلكرده و طبقه متوسط نوپا به مجلس راه پيدا  كنند 

 خود العاده آخر با استفاده از اختيارات فوق. بار هم كوشش او توسط همان مجلس موجود فلج شد 

اين قانون را اصالح كرد و مى خواست انتخابات دوره هجدهم را به ترتيب نوين برگزار كند كه كودتا 

 . مهلتش نداد 

محمدرضا شاه .    اين تثبيت رژيم ليبرال يك وجه ديگر هم داشت كه محدود كردن قدرت شاه بود 

 ، البته مى گفت چون از ابتداى سلطنت در راه تجديد حيات نظام اتوريتر پدرش مى كوشيد

با استفاده از احساسات مثبتى كه . ام دمكراتم ولى حواسش جاى ديگر بود  درسوئيس درس خوانده

پس از سوء قصد دانشگاه نسبت به وى پيدا شده بود ، مجلس مؤسسان قالبى راه انداخت ، بر 

عد هم هر بار توانست بى اختيارات خود در قانون اساسى كه هنوز توان تعطيلش را نداشت ، افزود ؛ ب

مصدق كه معتقد بود شاه بايد سلطنت كند نه حكومت ، تنها . رأى تمايل مجلس دولت تعيين كرد 

برداشت موجه از قانون اساسى مشروطيت را برداشتى مى شمرد كه حقوق شاه در آن صورى و 

 باشد صحبت از زيرا معتقد بود و به حق هم معتقد بود كه اگر غير از اين. تشريفاتى باشد 

كشمكش با دربار به تشكيل هيئت هشت نفره حل اختالف كشيد و به . معناست  مشروطيت بى

تنظيم متنى مبتنى بر اعتبار تفسير ليبرال قانون اساسى انجاميد ولى باالخره به نتيجه نهايى 

 هر قيمت چون شاه اين متن را امضاء كرد ولى وكالى مخالف مصدق ، به تحريك دربار، به .نرسيد

. بود از تصويب آن در مجلس جلوگيرى كردند ، يعنى مانع تدقيق و تثبيت مشروطيت نظام  شدند 

بنا بر اين مصدق در داخل از يك طرف با وكاليى طرف بود كه مى خواستند مجلس فقط در جهت 

  .تحكيم قدرت اجتماعى آنها قدم بردارد و از طرف ديگر با شاه

 كه عرض كردم جبهه ديگرى نگشود ، اين ديگران بودند كه در برابرش جبهه    اوغيراز اين دو جبهه

اش  مى زدند و ديگر آخوندها كه به دليل  ها كه از ابتدا به ريشه اى يكى توده. گرفتند 

كارى به سبك بروجردى يا اسالمگرايى به شيوه سيد كاشى ، چشم ديدن رژيم ليبرال را  محافظه

 طول حيات دولت مصدق مى بينيد راديكال شدن مخالفت با اوست از طرف آنچه را كه در. نداشتند 

اين مخالفتى نبود كه به . ها  هاى كمونيست ، اسالمى طرفداران حكومت اتوريتر، راديكال: سه گروه 

داليل شخصى يا اتفاقى پيش آمده باشد ، بسيار منطقى و بنيادى بود چون اين هر سه گروه كه 

ام سياسى دلخواه خود را در ايران بر پا سازد ، از بن با دمكراسى ليبرال هركدام مى خواست نظ
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تر  مخالف بودند و هر چه مصدق به هدف اصلى تمام عمرش كه برقرارى چنين نظامى بود ، نزديك

اين را هم عرض كنم . تر ميشد  تر و دشمنى آنان با وى شديد اش از آنها عيان مى گشت ، جدايى

كافيست فرضاً به . ى در بسيارى موارد از وراى چنين رودررويى گذشته است كه برقرارى دمكراس

تصور اين كه دمكراسى با موافقت و همرأيى و .تاريخ آلمان كه خود در آن سكونت داريد نگاه كنيد

كنان اين چهار خانواده سياسى برقرار شود ، در بين ايرانيان رايج است ولى تصورى است  آشتى

مه قبول كنند تحت حكومت قانون و با گردن گذاشتن به رأى اكثريت با هم زندگى اين كه ه. باطل 

ها ، نه اختراع چيز جديدى  كنند ، يعنى قبول خود دمكراسى و پذيرفتن درستى نظرات ليبرال

اينكه مى بينيد مخالفان مصدق اين اندازه از سياست نفتى او حرف مى زنند و . فراتر از دمكراسى 

اساس به كار وى مى گيرند ، به اين دليل است كه نميخواهند وارد بحث دمكراسى در  ايرادهاى بى

اين مسئله در . داخل كشور بشوند و دليل بنيادى مخالفتشان را با مصدق به صراحت بيان كنند 

زيرا اگر . خواهى ميكنند پر تضادتر از ديگران است  مورد كسانى كه ادعاى مشروطه

بندى به دمكراسى ليبرال در عين نگاهدارى نهاد سلطنت ، تصور نمى كنم  خواهى يعنى پا مشروطه

البته اگر دمكراسى حرف باشد و پابنـدى به . خواه بهترى پيدا كرد  بتوان از مصدق مشروطه

سلطنـت دلمشغـولى اصلى ، طبعاً بايد به مصدق ايراد گرفت تا بشود ادعا كرد كه فكر و عمل 

اى آنرا از نو اختراع كنند آنهم با جا زدن   ندارد و حاال قرار است عدهاى ليبرال در ايران سابقه

 .سلطنت به جاى ليبراليسم

   

 ـ مواجهه با عقب مانده ترين نوع حکومت استبداد دينی و فـالکت و درماندگی عمومی تالش

رداشتن از دست ب« مانع از » استقالل « و » آزادی« درکشورمان ، آنهم پس ازدهه ها مبارزه به نام 

شناخت آن کج راهه ها و بيراهه هائی که به پديده حکومت اسالمی در ايران . می شود » سرتاريخ 

ريشه يابی و نقد اشتباهات . ختم شد ،  چاره ای جز زير و رو کردن اجزاء تاريــخ نمی گذارد 

دامت از آنها اگر گذشته مسلماً موجب استحکام دمکراسی در آينده ايران خواهد شد و پر مسلم تر ن

 . آزادنه و به اختيار باشد نشانه بزرگ منشی است 

   اّما قبل از طرح آخرين پرسشها ، ذکر چند نکته را در برابر گفته های شما الزم می دانم تا شايد 

از پيش بابت طوالنی شدن سخن از . تعمق و تأمل بيشتری را در موضوع و حواشی آن موجب شوند 

  . می طلبم حضور شما پوزش  
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    در خصوص به ميان کشيدن موضوع ارتش ، قضاوت در مورد ماهيت و عملکرد اين نهاد از سوی 

شما ، بعنوان مسئله ای که بحث اش در اينجا مورد نظر ما نبوده است ، زيرا ضرورت توجه به تاريخ 

ه در اين محدوده  حوادث پراهميت ايران و نقش ارتش در آنها نگاه بلندتر و جامع تری می طلبد ک

در سراسر تاريخ پيدايش ارتش منظم و نوين . اّما اجماالً ناگزير از طرح چند نکته ام . نمی گنجد 

ايران حوادث پراهميتی وقوع يافته که نقش تعيين کننده و مثبت ارتش در آنها را به هيچ عنوان 

ای اين ارتش را ايجاد يا به نمی توان ناديده  گرفت ـ صرف نظر از اينکه چه کسی به چه انگيزه 

  . حفظ و تقويت آن کوشيده است 

   ـ ايجاد امنيت در مرزها ، سرکوب اشرار ، ياغيان و خوانين در گوشه و کنار کشور در مقطع 

  . فرماندهی رضاشاه برارتش که اهمـت آن امروز ديگر توسط کمتر کسی مورد ترديد است 

  ممانعت از جداشدن اين استان و کردستان از ايران    ـ نقش ارتش در واقعه آذربايجان و 

   ـ حتی اگر قضاوت قطعی و يکپارچه ای در مورد ارتش و نقش آن در لحظات تاريخی مهمی نظير 

 مرداد يا انقالب اسالمی وجود نداشته و موضوع هنوز محل اختالف نظر و دعوای بسيار باشد ، اّما 28

احترام به (  ارتش تلويحاً مورد احترام شما يعنی ارتش عراق  ساله ارتش در برابر8تنها مقاومت 

، آنهم پس از ) دليل مقاومت سه هفته ای آن در برابر نيروهای نظامی ابرقدرت آمريکا و انگليس 

يکسال سرکوب ، تصفيه های خونين و تحت فرماندهی حاکمان اسالمی که امتياز نام شهروند نيز 

افتخار فرماندهی نيروهای نظامی ايران ، کافی است که پنجاه سال برايشان زيادی است ، چه رسد 

تحقير ، خفت و تبليغات کينه توزانه روشنفکران برعليه اين نهاد پراهميت کشور ، بی اعتبارشده و 

شاهی و پوزش خواهی از » خدا ، شاه ، ميهنیِ « تعمق و تجديد نظر در اطالق آن به عنوان ارتش 

  .  ناپذير گردد  اين نوع نگرش اجتناب

   ارتشی که شاهش رفته بود ، خدايش از هيچ جنايت و کشتار و تحقيری بر عليه ژنرالها ، افسران 

جزء ، درجه داران ، سربازان و خدمه اش کوتاهی نمی کرد ، روشنفکر انقالبی اش از قتل و نابـودی و 

 افراد چنين ارتشی که در وحشت آرزوی انحـالل آن سـر از پـا نمی شناخت ، عليرغم همه اينها ،

از دست دادن کار و ممر درآمد و درماندن از پاسخگوئی به نياز زن و فرزند تا رعب مرگ ، امروز را 

به فردا می رساند ، با وجود همه اينها ، با آغاز جنگ ايران و عراق ، بدون کوچکترين ترديد در دفاع 

تافت تا ميهن اش را حفظ کند ، تا نگذارد از خاک کشور به جبهه های جنوب و غرب کشور ش
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کويت استان نهم عراق نامگذاری . ( استانهای جنوب و غرب ايران به استان دهم عراق بدل گردند 

 خراسان 77ارتش ايران در اين جنگ کشته های فراوان داد ـ چند لشگر آن بويژه لشگر ) شده بود 

ارتش ايران از اين نبرد سرفرازانه . نسانی شدند و لشگر قزوين چندين بار در طول جنگ بازسازی ا

اگر بند خفقان و رعب سازمان سياسی ـ ايدئولوژی به دليل فالکت . به جالدخانه درون بازگشت 

رژيم از يکسو و مبارزات مردم از سوی ديگر در ساير ادارات و مؤسسات دولتی پوسيده و شُل شده 

 پليسی ـ مذهبی جنايت پيشه هنوز در ارتش چه آتشها که است ، اّما برويد و بپرسيد که اين نهاد

  ! نمی افروزد 

   آيا زمان آن نرسيده است که به دور از تأثيرعواطف و نظرات سياسی ـ تاريخی ، ازسر نهاد ارتش 

که شايد برای کمتر کشوری به اندازه ايران درمنطقه وجود قدرتمند آن ضروری باشد ، دست 

  ! برداريم ؟ 

رضا شاه ؛ تن دادن به اخراج و عدم مقاومت ارتش به دليل ناتوانی در مقابله با سپاه متفقين    عمل 

( و اشغال کشور توسط ابرقدرتهای انگليس و شوروی و به منظور جلوگيری از تقسيم خاک ايران 

 سه هفته ای صدام و ارتش وی در» مقاومت « و مقايسه آن با ) دچار شدن به سرنوشتی چون آلمان 

قيمتی که بابت آن پرداخت شد ، ظاهراً در برابر نشان دادن ميزان ( برابر ابرقدرت آمريکا و انگليس 

را بهتر است به ) اهميـت چندانی ندارد » زورگو « استقالل طلبی و مقاومت در برابر قدرتهای 

  . قضاوت مردم ايران بسپاريم 

   

  :و اّما دنباله پرسشها 

و نقش حزب توده و امکان خطر کمونيسم برای ايران در آن دوران هرگز    شايد برسرميزان قدرت 

اّما آيا اين واقعيتها را نيز می توان .  مرداد ايجاد نشود 28توافقی ميان مخالفين و موافقين واقعه 

ناديده گرفت که اوالً حزب توده سازمان نظامی خود را تنها برای خالی نبودن عريضه نمی خواست و 

ش اين حزب درگسترش نفوذ هرچه بيشتر خود در ارتش ايران ـ که هيچگاه حتی در زمان دوم ، تال

و مبارزات ضدامپرياليستی وی وانگذاشت ـ تنها از سر » امام « حکومت اسالمی و در اوج دفاع از 

  تفنن و شوخی نبوده است ؟
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 از مشاهده تجربه نمونه های اّما پس.    ديگر اينکه ايران به هر دليلی به دامان کمونيسم در نغلطيد 

خود به دامان کمونيسم ، سوسياليزم عقب » بچه حزبهای لنينی « کافی از کشورهائی که به ياری 

در غلطيدند ـ آخرين نمونه » راه رشد غيرسرمايه داری « مانده جهان سومی و بعضاً اسالمی يا 

 برعليه 1978ورمحمد ترکی در فالکت بار آن کودتای حزب دمکراتيک خلق افغانستان به رهبری ن

در اين کشور ـ حداقل . . . حکومت داود خان و پس از آن کودتاهای پی در پی خونين کمونيستی و 

مشاهده اين تجربه ها و مقايسه با شرايط ايران در سالهای حکومت مصدق و دوران اوج گيری اين 

محتاط تر » سانه خطر کمونيسم اف« حزب ، آيا نبايد ما را در خصوص صدور حکم قطعی در مورد 

  نمايد ؟ 

   

ريزى  پرداختن به تاريخ شكى نيست و بازبينى گذشته هم براى پى  ـ  در مورد لزومکامران

من به هيچوجه در حسن نيت اشخاص شكى ندارم و قبول اشتباهات . اى بهتر الزم است  آينده

آنچه كه . به سوى دمكراسى باشد گذشته را هم نشانه بزرگمنشى مى دانم ، بخصوص كه قصد رفتن 

مهم است احتراز از افراط و تفريطى است كه گاه گريبان برخى را مى گيرد و باعث مى شود تا از يك 

گفتار ضد  دمكراتيك  به يك گفتار ضد دمكراتيك  ديگر كوچ كنند و حتى وسط راه هم در جايى 

  .اطراق نكنند 

رست است كه بحث اصلى ما ارتش نبوده ولى ارتش د. اى در باب ارتش عرض كنم     چند نكته

ايران عامل كودتاى بيست و هشت مرداد بود كه كار كوچكى نبود ، وقتى از اين واقعه صحبت مى 

 .شود از اشاره به ارتش گزير نيست 

 در اينكه ارتش ايران در تمام. اولى سركوبى اشرار و ياغيان و غيره . ايد     به دو مسئله اشاره كرده

طول حيات خويش در زمينه ايجاد امنيت داخلى نقش داشته  است ، شكى نيست ولى هيچگاه اين 

از همان دوره رضا شاهى كه در موردش . امر از مسئله حفظ نظام اتوريتر پهلوى تفكيك نشده است 

تثبيت قدرت رضا شاه كه . ها از سرگرفته شده  اغراق كم نشده است تا به امروز كه اين اغراق

نجامش تغيير سلسله و برقرارى حكومت اتوريتر بود ، مستلزم از بين بردن يا مهار كردن هر نيروى ا

ارتش اين خدمت را براى بنيانگذار خود انجام داد و با خشونت . مستقل از قدرت فرمانده ارتش بود 

 فرماندهان و ها بود كه جيب برخى بسيار هم انجام داد و بسا اوقات با غارت و غنايم همين سركوبى
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. هاى سياسى وى را تأمين نمود  پر كرد و مخارج پيشبرد برنامه را» فرمانده كل قوا « در رأس آنها 

تبليغات دوران پهلوى هر كس را كه ارتش سركوب ميكرد ياغى و غيره معرفى ميكرد كه اين طور 

ل بى چون وچراى روايت ياغى خواندن هر كسى كه رضا شاه از سر راه خود برداشته يعنى قبو. نبود 

بازنگرى به گذشته مستلزم فرارفتن از اين گفتار تبليغاتى است . تاريخى طرفداران استبداد پهلوى 

در ايران هر كس از خود . دار است ، نمى توان به اين دليل معتبرش شمرد  كه هرچند كهنه و ريشه

 مستقل از حكومت مركزى طى قرنها همين اشخاصى كه صاحب قدرتى. قدرتى داشت ياغى نبود 

اگر قرار بود همه اينها ياغى باشند كه . بودند با همراهى با دولت مركزى ، ايران را حفظ كرده بودند 

دولت سنتى ايران هيچگاه اقتدارى قابل مقايسه با دولتهاى . مملكتى نمانده بود تا به رضا شاه برسد 

 تحت فشار دولتهاى روس و انگليس تشديد مدرن نداشت ، از دوران قاجار ضعفش به مقدار زياد

وقتى از اين دو يكى از . شده بود كه گاه نيرومندان محلى را نيز به خدمت سياست خود مى گرفتند 

الحمايه كند  اول كوشيد تا ايران را تحت. ميدان به در رفت ، ديگرى روش خود را عوض كرد 

دامه داد و از كودتا و قدرت رضا خان آن زمان و بعد همين راه را ا. كه نشد ) 1919حكايت قرارداد (

كار ندارم كه حسابهايش چه اندازه درست از كار درآمد ، ولى در . رضا شاه بعدى ، پشتيبانى كرد 

 .مورد نفت كه اهم منافعش بود ضررى نديد 

 و مسئله آذربايجان به طريق سياسى.    در مورد آذربايجان هم نقش ارتش به نهايت محدود بود 

آن نيروى . بدون كاربرد نيروى نظامى حل شد و آن هم به تدبير قوام السلطنه نه محمدرضا شاه 

نظامى كه پشتوانه حل اين مشكل بود و بدون اينكه به ميدان بيايد درسوق دادن جريان به سوى 

 ايران ارتش. منافع ملى ايران ، نقش داشت ، نيروى نظامى آمريكا يعنى رقيب قدرتمند شوروى بود 

كارى كه كرد دوباره گرفتن اختيار آذربايجان با پشتيبانى مردم خود آذربايجان بود كه از حكومت 

فرقه دمكرات به تنگ آمده بودند ، آن هم پس از بيرون رفتن ارتش سرخ و فرار فدائيان فرقه ـ 

اعى دستگاه نقش عمده قائل شدن براى ارتش در ماجراى آذربايجان محور مس! فتحى در كار نبود 

بها جلوه دادن زحمات قوام السلطنه است كه سياسى و  تبليغات محمدرضا شاهى براى كم

ديپلماتيك بود ، به قصد ريختن امتياز اين پيروزى به حساب پهلوى دوم و در حقيقت با احاله 

 .نقشى كه ارتش آمريكا بدون  وارد شدن در جنگ بازى كرده بود ، به ارتش  ايران آن روز 
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ام ،    اين نكته را هم تذكر بدهم كه من نه تصريحاً و نه تلويحاً ابراز احترامى به ارتش عراق نكرده 

ام كه اين دو  من گفته. متن مصاحبه ما كه كتبى است نبايد جايى براى چنين سوء تفاهمى بگذارد 

 صرفاً نظامى آن از نظر. اى  ارتش از يك قماش بود ، يكى سه روزه از هم پاشيد و ديگرى سه هفته

كه بيشتر مقاومت كرده امتياز بيشترى به حساب خود مى گذارد ولى قضاوت من در باره اين هر دو 

اى براى تداوم  ارتش اساساً از ديدگاه سياسى انجام شده ، يعنى هر دوى آنها را در درجه اول وسيله

ن طى سالهاى دراز مورد عالقه اگر مى بينيد كه ارتش ايرا. يك نظام سياسى معين و فاسد مى دانم 

. شان شده بود  مردم ايران نبود به اين دليل بود كه اسباب محروم كردن مردم از حقوق سياسى

سخت بتوان براى ارتشى كه در داخل زور مى گويد و اگر فرصت دست داد كودتا هم ميكند و عالوه 

اين حكايت كينه  .  ب محبوبيت كرد بر اينها در مقابل خارجى سابقه شهريور بيست را هم دارد ، كس

روشنفكران شايد در انتقاد از ارتش . روشنفكران نيست ، موضوع كاركرد يك نهاد دولتى است 

 .اغراق كرده باشند ولى كارنامه ارتش هم در برابر ماست 

ده ايد بيشتر در تأئيد عرايض بن    نكاتى را كه در باب مقاومت ارتش ايران در برابر عراق شمرده

پرسيد چرا اين ارتش تنها بارى كه براى دفاع از مملكت كارساز شد  بايد از خود. است تا رد آنها 

زمانى بود كه ديگر نه سلسله پهلوى در كار بود و نه اميرانى كه برگزيده فرمانده كل قوا بودند ؟ 

هى آن بود و همين بدنه تر از فرماند همانطور كه قبالً هم اشاره كردم ، بدنه ارتش ايران بسيار سالم

بود كه قابليت خود را در جنگ ايران و عراق نشان داد ، البته باز هم متأسفانه مجبور به فرمانبردارى 

از افرادى بود كه نه از نظاميگری درك درستى داشتند و نه از جنگ ، در درجه اول در پى حفظ 

 بود ، نقشى را هم كه دو پادشاه پهلوى حيات خود و نظام توتاليترى بودند كه با انقالب بر پا شده

براى حفظ قدرت خود به گردن ارتش گذاشته بودند ، به پاسدار و بسيجى و غيره محول ساخته 

 .بودند 

   اين حكايت هم كه رضا شاه تسليم را پذيرفت تا ايران به دو منطقه تقسيم نشود قابل قبول نيست 

ارتشى كه بر پا كرده بود به دليل . اى نداشت  صمه چارهاول به اين دليل كه رضا شاه جز ترك مخا. 

كارنادانى فرماندهان و گاه فرار آنها از هم پاشيده بود و خودش هم كمتر از زيردستان سرآسيمه 

دوم . نبود ، هم از اسارت به دست روسها نگران بود و هم از به محاكمه كشيده شدن در خود ايران 

يگانه به  ايران ، منطقاً كشور را به دو منطقه تقسيم مى كرد ، كما اينكه به هر حال ورود قواى ب
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حال چرا اين . اينكه ديديم كرد و تا زمانى كه نيروهاى متفقين در ايران بودند اين تقسيم بر جا ماند 

 .تقسيم  دائمى نشد ، داليلى داردكه مى توان به آنها پرداخت و ربطى به تصميم رضا شاه ندارد 

يت ارتش شكى نيست ولى وظيفه ارتش دفاع از منافع ملت است كه حفظ دمكراسى را هم    در اهم

اگر هدف پشتيبانى از قدرت شاه . مى توان در آن منظور داشت ، به خصوص در مملكت مشروطه 

هنگامى كه ارتشى درست . بود كه همان بريگاد قزاق كفايت مى كرد و اين همه دردسر الزم نبود 

به . به آن مشكل خواهد شد و توقع محبوبيت هم نبايد داشته باشد » ملى « الق صفت رفتار نكند اط

ارتش اين كشور در طول قرن نوزدهم همان . عنوان مثال كافيست به تاريخ فرانسه نگاه كنيد 

مشكالتى را با مردم مملكت خود داشت كه ارتش ما در قرن بيستم ، يعنى مخالفان جدى داشت و 

و چند بار هم ) ناپلئون و ناپلئون سوم ( به اين دليل كه دو بار كودتا كرده بود .   بود دائم مورد طعن

تازه اين ارتشى بود كه سابقه فتوحات ناپلئونى داشت نه سركوب .  به روى مردم آتش گشوده بود 

 .عشاير 

از آن غفلت پايان اين توضيح را هم اضافه كنم كه مى بايست در ابتداى مصاحبه مى دادم و     در

ام و  من تا به حال هيچ مطلبى كه مشخصاً مربوط به بيست و هشت مرداد باشد ننوشته: كردم 

ام ، چون مسئله به نظرم روشنتر از آن بوده كه احتياج به  اى هم در اين زمينه انجام نداده مصاحبه

به .  كودتا باب شده اين كارها داشته باشد ، حتى در چند ساله اخير كه نوعى رويزيونيسم در باره

به هر حال . اين دليل كه بيست و هشت مرداد را مشكل آنهايى مى دانم كه مايلند توجيهش كنند 

هيچگاه هم ، نه در مصاحبه حاضر و نه در جاى ديگر، قصدم مجاب كردن كسى نبوده ، مقصودم 

ا بر عهده عرضه هر چه روشنتر نظرات خودم بوده و بس ، طبيعى است كه همه جا قضاوت ر

و حتماً _ البته از اين كه مى بينم شما در اين مصاحبه . ام  خوانندگان و شنوندگان گذاشته

ايد بسيار راضيم  موضعى مخالف موضع مصاحبه شونده اتخاذ كرده_ هاى ديگر اين شماره  مصاحبه

 قصد من نه ولى باز هم تأكيد مى كنم. چون معتقدم كه مطلب به اين طريق بهتر روشن  مى شود  ،

قضاوت به هر . مجاب كردن سركار است و نه هيچكدام از كسانى كه متن حاضر را خواهند خواند 

 . برويم سر سؤالها . صورت با ديگران است

پاسخ اين سؤال فقط فهرست وار عرض كنم كه در زيانبار بودن برنامه حزب توده به حال ملت     در

شك جدى در توان حزب . شوروى كوچكترين شكى نيست ايران و نيز در همگامى آن با سياست 
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ها خود ادعاى قدرت مى كنند چيز جديدى نيست ولى  اى اينكه توده. توده است براى كودتا كردن 

اين امر هم كه طرفداران كودتا از قدرت . بايد اين ادعا را مثل باقى ادعاهاى اين حزب ، وارسى كرد 

مى خواهند كارشان را كه جلوگيرى از رفتن به راه . دارد حزب توده سخن مى گويند دليل روشن 

هاى  اين دو طرف سخن هم را با انگيزه. دمكراسى بود به حساب مبارزه با كمونيسم بگذارند 

به تصور من تاريخ . متفاوت تأئيد مى كنند ولى حرف خالى كافى نيست ، بايد به تاريخ مراجعه كرد 

اين مسئله هم كه در كشورهاى ديگر . دو گروه را تأئيد نمى كند هاى هيچكدام اين  داستان پردازى

مورد ايران را بايد در . و در زمانهاى ديگر، كودتا شده يا نشده گرهى از كار اين دو گروه نميگشايد 

درجه اول با مراجعه به اسناد و مدارك مربوط به اين كشور ارزيابى كرد نه وقايعى كه در جاى ديگر 

اين اسناد هم نقداً خطر كمونيسم را در حدى كه از آن سخن رفته تأئيد نمى كند .  است اتفاق افتاده

.  

  

اّما فائق آمدن برآن را خارج از .  ـ شما وجود اوضاع سخت و بحران اقتصادی را تأئيد می کنيد تالش

« برحيطه توان دولت دکتر مصدق ارزيابی  نمی نمائيد و از اين زاويه سخن ميرفندرسکی مبنی 

در صورتيکه بى نتيجه ماندن يا عملی نشدن . را چندان مهم نمی دانيد » فالکتبار بودن اوضاع 

  تصميمات و اقدامات دولت در حل اين بحران ها تصورما را از اوضاع ،  

  : اقداماتی نظير . بيشتر به سخن ميرفندرسکی نزديک می کند تا به نظرات شما 

س از اعالم ملی شدن نفت ـ که از سوی اقشار و طبقاتی که به  ـ تقاضای قرضه ملی ـ يکسال پ1

لحاظ مالی می توانستند دکتر مصدق را ياری دهند ، يعنی صاحبان سرمايه و مالکان ، مورد استقبال 

و پس از آن دکتر مصدق با تلخ کامی بسيار آنان را خائنين به مملکت و وابستگان به . قرار نگرفت 

ه معلوم نيست چگونه می توان تصور نمود يک طبقه يا يک قشر جامعه بيگانه خطاب نمود ، ک

  . يکپارچه خائن به مملکت و عوامل بيگانه باشد 

 ـ استفاده از پشتوانه اسکناس به منظور پرداخت دستمزد کارگران و کارکنان دولت که طبعاً 2

 اين امر را مدتها از دکتر مصدق. رويکرد به چنين راه حلی خود نشانه شرايط سخت بحرانی است 

نمايندگان مجلس پنهان داشت و همين مسئله موجب استيضاح دولت و زمينه اختالفی ديگر در 

دکتر مصدق بجای پاسخ گوئی به مجلس به مراجعه به آراء مردم در دفاع از . درون جبهه ملی شد 
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ر يافتن راه حل عملی اّما اين حمايت وی را د. خود روی آورد و اين حمايت را نيز دريافت داشت 

  . برای رفع بحران ياری ننمود 

که » با احتساب هر بهره ای «  ـ تقاضای وام صد ميليونی از آمريکا و بقول خود دکتر مصدق  3

زيرا پرداخت اين کمک از سوی آمريکا در گرو مسئله نفت قرار داده . هرگز به وی پرداخت نشد 

  . شده بود 

چه . رخالف نظر شما چندان کوتاه مدت و نزديک به نظر نمی رسيد    حل مشکل فروش نفت نيز ب

در زمانی که ايران بشدت درگير اين مشکل بود با دستيابی به منابع جديد نفتی در عراق ، کويت ، 

عربستان و آمريکا ـ و همه تحت سلطه شرکتهای نفتی انحصاری جهان ـ و افزايش قابل توجه توليد 

  .توانست تا مدتها نفت ايران را بی اهميت نمايد نفت در سطح جهان ، می 

   آيا فکر نمی کنيد فاکتور زمان با توجه به همه اين واقعيت ها نه به نفع دکتر مصدق بلکه کامالً به 

و با توجه به مشکالت همه جانبه درونی و بيرونی و امکان مانور کمتری برای . زيان وی عمل می کرد 

  وی باقی  می گذاشت ؟

   

 ـ سخن گفتن كلى از سختى وضعيت اقتصادى با كار تحليل فرق مى كند و به هر حال اين امرانک

پيدا ميكرد ، از واقع بينى به دور است ، نه ايران از  االبد ادامه تنگى ايران الى تصور كه دست

شدنى بودن دولت  مسئله ساقط. سياست جهانى كنار گذاشتنى بود ، نه نفتش از اقتصاد جهان 

صدق به داليل  اقتصادى هم به نهايت بعيد است ، كما اينكه مخالفانش به همين دليل دست به م

  .كودتا زدند  وگرنه به طـريقى كه با بى آبرويى كمتر همراه باشـد به هـدف  مى رسيدند

دار و مالك بود و هم بسيارى  ابتدا عرض كنم كه مصدق هم خود سرمايه.    و اما مسئله قرضه ملى 

. او به هيچوجه سخنى كه كل اين دو طبقه را هدف بگيرد نگفته است .  خويشان و همكارانش از

اول آنهايى كه براى كوبيدن دولت او قرضه را . سخنانش در مورد قرضه ملى متوجه به دو گروه است 

اوراق دوم آنهايى كه . ها و از طرف ديگر هواداران دربار اى يعنى از يك طرف توده. بايكوت كردند 

قرضه را مى خريدند تا ارزانتر در بازار بفروشند و اعتبار قرضه و دولت را به اين طريق متزلزل سازند 

اطالق صفت وابسته به   بيگانه يا . و قصدشان هم از اين كار كه بسيار خرج برمى داشت ، روشن بود 
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مى تراشيدند ، حتماً خوشايند حتى خائن به كسانى كه اينچنين در  راه مبارزه  ملت  ايران  مانع   

 .آنها نبوده  ولى تصور نمى كنم  بتوان  اغراق آميزش شمرد 

حتماً دقت داريد كه مصدق از پشتوانه اسكناس براى پرداخت .    برويم سر مسئله پشتوانه پول 

پشتوانه اسكناس طال بود و دولت با سكه طال به كسى حقوق . دستمزد كارگران استفاده نمى كرد 

تنگى دولت بود كه ناچارش كرد بيش از حجم پشتوانه پول وارد بازار  مشكل مصدق دست. نميداد 

كارى كه امروز تمام دولتها براى جبران كسر بودجه يا به داليل ديگر اقتصادى انجام ميدهند . كند 

 جمله براى مصدق كه به دگمهاى عمده ليبراليسم اقتصادى از. ولى مخل ليبرال بودنشان نميشود 

برابرى حجم پول در گردش و پشتوانه پولى ، پايبند بود ، بسيار ناخوشايند و مشكل بود كه حجم 

اى هم نداشت چون پولى در بساط دولت يافت   نمى شد و موقعيت  پول را افزايش دهد ولى چاره

ول جنگ به عنوان مثال كافيست به مورد خود دولت انگلستان در ط. اقتصادى چنين اقتضأ مى كرد 

اى هم جز  جهانى دوم توجه كنيد كه حجم پول در گردش را به نحو سرسام آورى افزايش داد و چاره

طبعاً اين كسر بودجه عظيم كه با وام گيرى عمده از آمريكا . اين نداشت مگر تسليم در برابر آلمان 

 غير از اين نكرد كه دولت مصدق هم كارى. همراه بود ، بعد از جنگ به مرور و با مرارت برطرف شد 

 .مستوجب اين همه انتقاد باشد 

هيئت نظارت بر . اسكناس را از مجلس پنهان كرد نادرست است  چاپ    اين حرف كه مصدق

اى از وكالى مجلس بنا بر قانون عضو دائم آن بودند ، مداوماً بر تعادل حجم پول در  اندوخته كه عده

ى با پيروى از نظر دولت مسئله افزايش حجم پول را گردش با پشتوانه اسكناس نظارت داشت ول

مشكل . علنى نمى كرد تا باعث نگرانى و بخصوص افزايش نرخ تورم كه پيامد منطقى آن بود ، نشود 

اى اعضاى اين انجمن ، حسين مكى از طرف مجلس به  از آنجايى پيدا شد كه حين تغيير دوره

كى از خبر افزايش حجم پول براى كوبيدن دولت مصدق مى دانست كه م. عضويت آن انتخاب  شد 

استفاده خواهد كرد ، يعنى هم با هوچيگرى ، تورم را كه وجود داشت ولى مهار شده بود ، تقويت 

خواهد كرد و هم خواهد كوشيد تا با همكارى امثال بقايى و طرفداران دربار به اين بهانه دولت را 

ا راه انداختن مكى منطقى بود ، هرچند در اين باب كه آيا او اين نگرانى از بابت سر و صد. ساقط كند 

به هرحال و به هر . و همدستانش مى توانستند دولت را به اين وسيله ساقط كنند بسيار بحث شده 
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دليل مصدق جداً به اين مسئله اعتقاد داشت و نگران بود كه به اين ترتيب همه زحماتش بر باد 

 .خواهد رفت 

بود كه باعث شد تا مصدق راه انحالل مجلس را در پيش بگيرد كه مركز تمام    اين اعتقاد 

_ هاى ضد دولت شده بود و عمالً برخى از اعضايش با زاهدى دست اندر كار كودتا بودند  توطئه

در كشورهايى . ها بود  ترين اين توطئه شده حكايت شركت بقايى در قتل افشارطوس هم شناخته

اداره مى شود و در صدر آنها انگلستان كه مصدق آنرا سرمشق تمام حكومتهاى كه با اصول پارلمانى 

مشروطه مى شمرد ، حق انحالل مجلس با رئيس دولت است ولى در ايران نخست وزير چنين حقى 

به سابقه جريان در _ نداشت و اين امر در تضعيف دولتهاى مشروطه نقش بزرگى بازى كرده بود 

 بهترين 1332 تا 1320براى سالهاى .  نمى پردازم چون طوالنى است قانون اساسى و مثالهايش

است كه ) بحران دمكراسى در ايران (تحقيقى كه در اين زمينه انجام شده كتاب فخرالدين عظيمى 

 .مى توان به آن مراجعه كرد 

اً با    در ايران ، شاه از آن مجلس مؤسسان قالبى كه ذكرش رفت ، حق انحالل مجلس را كه قاعدت

مصدق از همان زمان با افزايش . غيرمسئول بودن پادشاه هيچ مناسبتى نداشت ، گرفته بود 

السلطنه كه او هم با دست  اختيارات شاه مخالفت كرده بود و در موقعيتى نبود كه فرضاً مثل قوام

ى تير از بردن در قانون اساسى از در مخالفت درآمده بود ولى عليرغم موضعگيرى اوليه خود ، در س

راهى كه برگزيد راه . چنين درخواستى بكند  شاه حكم انحالل مجلس را خواسته بود ، از شاه

آنچه كه در انجام اين رفراندم به حق مورد ايراد است نفس مراجعه به آراى عمومى . رفراندم بود 

ملى منافات نيست كه هرچند در قانون اساسى به اين شكل منظور نشده بود ، ولى با اصل حاكميت 

ايراد به ترتيب اجراى اين رفراندم است كه در آن صندوقهاى رأى موافق و مخالف از هم . نداشت 

مصدق معتقد بود كه به اين ترتيب . جدا شده بود ، يعنى رأى گيرى ، بر خالف اصول ، مخفى نبود 

ست بردن در صندوقها د_ جايى براى وارد آوردن اتهام تقلب انتخاباتى به دولت باقى نخواهد ماند 

اين پيشگيرى به قيمت مخفى نبودن انتخابات حاصل . شيوه كالسيك تقلب انتخاباتى در ايران   بود 

 .شد كه اشكال كوچكترى نبود 

پيش شاه برد تا پس از     مصدق نتيجه رأى گيرى را مستقيماً اسباب انحالل مجلس نكرد ، بلكه آنرا

اى براى رفراندم و تقويت موقعيت رئيس  عالم كند ، هم سابقهتوشيح نتيجه ، انحالل مجلس را ا
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دولت ايجاد كرده باشد و هم اختيار انحالل مجلس را كه شاه به ناحق به دست آورده بود ، به اين 

مثل مورد _ با رأى مردم محدود كند و به حد تأئيد تشريفاتى تصميم مردم تقليلش بدهد  ترتيب

اه انحالل مجلس را نپذيرفت ولى در عوض حكم نخست وزيرى ش. توشيح قوانين مصوب مجلس 

در » سيا « هاى مخفى  زاهدى را صادر كرد و به دست كودتاچيان سپرد تا در صندوق يكى از خانه

حكم عزل مصدق را هم به همان گروه داد . تهران به امانت نگه دارند و به موقع به صاحبش رد كنند 

طبعاً اين عمل شاه ، يعنى عزل مصدق و .  خانه نخست وزير ببرد كه نصيرى با توپ و تانك به در

نصب زاهدى ، فقط در صورتى مى توانست ظاهر قانونى پيدا كند كه مجلس رسماً منحل شده باشد ، 

 .ولى روشن  است كه در منطق كودتا اين مسئله امر مهمى  نبود 

د انحالل مجلس را اعالم كرد تا    پس از شكست اولين كودتا و خروج شاه از كشور، مصدق خو

براى جلوگيرى از اغتشاش در شهرها ، تظاهرات را . انتخابات جديد را طبق قانون جديد انجام دهد 

هنگامى كه دومين كودتا شروع شد . ختم كرد و از طرفداران خود خواست كه به خيابانها نيايند 

وقتى كار تظاهرات ضد مصدق باال گرفت و . خيابانها بر خالف سى تير و به خواست دولت خالى بود 

شهربانى هم به دليل همراهى رئيس آن با كودتاچيان واكنشى نشان نداد ، يك ستون نظامى به 

مركز تهران اعزام شد تا تظاهرات مخالف دولت را مهار كند ولى فرمانده ستون هم به كودتاچيان 

اين كه چند . دتا به اين طريق به انجام رسيد كار كو. پيوست و تانكهايش را در اختيار آنان گذاشت 

بار عرض كردم بخت كودتاچيان بلند بود به اين دليل است كه در نهايت موفقيتشان مديون جلب 

 .افسران يك ستون نظامى بود نه پشتيبانى وسيعى كه بعد سالها الفش را زدند 

جلس ساقط كنند كه نقطه اوج    مخالفان مصدق از ابتدا سعى كرده بودند تا دولت وى را در م

مساعيشان حكايت سى تير بود و باالخره هم از جانب اين نهاد بيشترين فشار را متوجه وى 

تغيير شيوه انتخابات نفوذشان را به نحو چشمگيرى در مجلس تقليل مى داد و مى بايست . ساختند 

 با كمك طرفداران دربار و بخصوص ايجاد بحران. قبل از انتخابات جديد كار را به انجام مى رساندند 

با كمك كسانى كه به يمن پشتيبانى از مصدق وارد مجلس شده بودند و سپس به او پشت كرده 

بودند ، ممكن شد و تا آنجا رفت كه مصدق احساس كرد به هيچوجه نميتواند با مجلس كار كند و به 

 ولى گزيرى هم از روشن كردن آل نبود وضعيت آن روزگار وضعيت ايده. دنبال انحالل آن رفت 

مخفى . تراشى مى كرد ، نبود  تكليف مجلس كه از روز اول به هر ترتيب در برابر مصدق اشكال
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نبودن رفراندم كه محل ايراد است نه در ايجاد بحران نقش داشت ، نه در تشديد آن و نه در انجام 

فزايش قدرت مصدق افزايش يافته بود تر بود ، شدتش به طور مداوم با ا ريشه بحران قديمى. كودتا 

و كودتا هم اصالً به قصد دفاع از مجلس يا سختگيرى در باب قانون اساسى نبود ، طرحش از مدتها 

 شروع شده بود و نه ربطى به قانون 1332 يا فروردين 1331قبل ريخته شده بود ، انجامش از اسفند 

قرار بود سى تير . اش نيز نشان داد  ر كه نتيجهداشت و نه به رفراندم و نه به دمكراسى ، همان طو

. اى باشد منتها با شدت عمل نظامى كه اعضاى دولت توقيف شوند و مردم هم سركوب گردند  دوباره

فقط شاه كه از مصدق باك داشت حاضر نبود حكم عزل او را امضأ كند مگر با پشتيبانى مجلس كه 

تن به عزل مصدق داد و كار را به دست كودتاچيان وقتى كار به رفراندم رسيد . حاصل نمى شد 

 .سپرد 

   بحران روابط ايران و انگليس مربوط به عرصه روابط خارجى بود و بحران رابطه با شاه و مجلس 

آنچه كه ايرانيان در . اين دو به هم گره خورده بود . مربوط به داخل و تعيين نظام سياسى مملكت 

 طرف فشار شديد خارجى بود و از طرف ديگر بحران قانون اساسى آن دوران شاهدش بودند از يك

گذشتن از اين بحران دوم مستلزم تثبيت تفسير  . Crise constitutionnelleيا به قول  فرنگى ها 

ليبرال قانون اساسى بود و به همين دليل است كه نهضت ملى را بايد دنباله منطقى نهضت 

سى آن محدود كردن قدرت شاه در چارچوبى دمكراتيك مشروطيت شمرد ، نهضتى كه هدف اسا

اين بحران دوم در حقيقت ادامه دعوا بر سر خود قانون اساسى بود نه دعوايى در چارچوب . بود 

توانست  همانطور كه عرض كردم رفراندم مصدق عيناً مطابق اين قانون نبود و نمى. قانون اساسى 

كارى . ق ناحق شاه بود و انتقالش به رئيس دولت چون در حقيقت هدفش حذف يكى از حقو باشد

. پارلمانى كه اسماً نوع حكومت آن  روز ايران بود  در جهت تحكيم موقعيت دولت در نظام ليبرال

حركت شاه نه فقط عيناً مطابق قانون اساسى نبود بلكه اصوالً در جهت تعطيل آن بود ، چون هدفش 

 .شد برقرارى حكومت مطلقه بود كه انجام   

هاى قوام يافته     از اين قبيل بحرانهايى كه موضوعش خود قانون اساسى است در تاريخ دمكراسى

المثل اختالف فرانكلين روزولت با ديوان عالى اياالت متحده بر سر  فى. غربى هم بسيار پيدا شده 

كه به  New Deal گذاشتن سياست تعديل اقتصادى  اعتبار تصميمات رئيس جمهور در باب به اجرا

چهارم و برقرارى جمهورى  يا فرضاً اختالفى كه در هنگام سقوط جمهورى. نفع روزولت پايان گرفت 
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پنجم فرانسه بين دوگل و رئيس سنا در گرفت و در نهايت با تصويب قانون اساسى جديد به نفع 

ريتر نبود و بر سر در اين دو مثال اختالف بر سر انتخاب نظام سياسى ليبرال يا اتو. دوگـل ختم شد 

نوع نظام ليبرال بود ، ولى در قانون اساسى نمى گنجيد و لزوم تفسير جديد آنرا ، مثل مورد آمريكا ، 

در كشور ما اين بحران بر سر انتخاب دو نظام . پيش مى اورد  و يا تغيير آنرا ، مثل مورد فرانسه ،

دخالت قدرتهاى خارجى به نفع طرفداران متفاوت بود نه انتخاب بين انواع يك نظام و باالخره با 

بزرگترين بختى كه طى قرن بيستم براى رفتن به سوى دمكراسى نصيب . نظام اتوريتر پايان گرفت 

اگر مى بينيد كه برخى ، كه من جزوشان نيستم ، دست . ما شده بود ، به اين ترتيب از دستمان رفت 

نانكه مداحان ديروز و امروز كودتا وانمود مى از سر حكايت بيست و هشت مرداد برنمى دارند ، چ

از . هاى شخصى نيست ، به دليل اهميت سياسى آن است در تاريخ معاصر ما  كنند ، به دليل لجبازى

بار اسالمى  اينجا بود كه ايران به سوى تقويت روزافزون قدرت مطلقه شاه و در نهايت انقالب فاجعه

دمكراسى چيزى نيست كه مردم به آسانى فراموش كنند از دست دادن فرصت دستيابى به . رفت 

اهميت عامل اتفاق در پيروزى كودتا  نيز به نوبه خود . ومسئوالنش را ببخشند ، حق هم دارند 

 . تشديد كننده اين خشم فروخورده شده 

ى آمريكا متحد قديمى  و چندين سالهخود را نم.    دو كلمه هم راجع به وام ندادن آمريكا بگويم 

انگلستان چنين كمكى را به ايران مخالفت با خودش تلقى ميكرد . گذاشت كه طرف ايران را بگيرد 

آمريكا در ابتداى اختالف ايران و انگليس سياست بى طرفى پيش گرفت كه طبعاً . و حق هم داشت 

حتى اين ولى . تر بود تا ايران يك ال قبا  زحمت تحمل آن براى دولت قدرتمند بريتانيا بسيار كم

كار . سياست هم كه در دوران دمكراتها مرعى بود ، براى ايران قابل تحمل   بود ، هرچند با سختى 

از آنجا به كلى خراب شد كه جمهوريخواهان آمريكا يك سره طرف انگلستان را گرفتند  و طرح 

 باز هم عرض مى .كودتايى را كه دمكراتها به آن تن نداده بودند تصويب كردند و به اجرا گذاشتند 

چنين ايجاب مى كرد كه  منطق سياست. كنم كه منطق سياست با منطق   اقتصاد دو تاست 

انگلستان به هر قيمت هست جلوى فروش نفت ايران را بگيرد و آمريكا هم از خريد آن اجتناب كند 

كه ايران دست از االبد از خريد نفت ارزان اجتناب كنند و نه اين ، ولى نه دليلى بود كه ديگران الى

حربه مصدق براى شكستن محاصره حجم نفت نبود كه ديگران مى توانستند جبران . مبارزه بكشد 

كم راه بازار را برايش گشوده بود و در دراز مدت باالجبار  كند ، پائين آوردن قيمتش بود كه كم
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غيرانگليسى بهاى اين هم امكان نداشت كه شركتهاى . مشتريان بيشترى را به سوى آن مى كشيد 

اين بود منطق زمان كه به . بگيرد  نفت را محض خاطر انگلستان بشكنند تا ايران تحت فشار قرار

نفع مصدق حركت ميكرد و كودتاچيان هم خوب مى دانستند كه وى هر چه بر سر قدرت بماند ، 

 ، هم با پيروزى در پيدا هم كرده  بود موضع محكمترى پيدا خواهد كرد ، كما اينكه از بسيارى جهات

دادگاه الهه و هم با ترك انداختن به محاصره نفتى انگلستان ، هم با گرفتن و تمديد اختيارات 

بحرانى كه كودتاچيان در بيست و هشت . العاده از مجلس و هم با محدود كردن قدرت شاه  فوق

حرانى بود موضعى و گذرا مرداد از آن استفاده كردند ، زائيده از ضعف بنيادى دولت مصدق نبود ، ب

بحرانى . از آن عبور ميكرد  اش مى بايست كه مصدق به هر حال و صرفنظر از ضعف يا قدرت كلى

كه طى آن دشمنى طرفداران نظامهاى غير ليبرال با مصدق به نقطه اوج رسيده بود و بايد از وراى 

بليغات كودتاچيان در دولت مصدق بر خالف ت. حل آن تكليف نظام سياسى مملكت روشن مى شد 

سراشيب سقوط نبود ، بايد از پيچ خطرناكى عبور ميكرد كه بهترين موقعيت براى كوشش در 

 .دشمنانش از اين موقعيت استفاده كردند و موفق شدند . سرنگونى وى بود 

   كم شدن امكانات مانور مصدق در داخل منطقى و اجتناب ناپذير بود ولى با باال رفتن قدرتش 

كم شدن امكان مانور در خارج امرى بود اتفاقى و زائيده . ان ميشد و طرح ليبرال را پيش ميبرد جبر

نتيجه مشابه و منفى انتخابات اياالت متحده و انگلستان همراه با مرگ استالين كه نه قابل پيش 

 وى اين دومى بود كه در نهايت باعث شكست.  بينى بود و نه مصدق قدرت مهار كردنش را داشت 

 .شد نه اولى 

  

 ـ آخرين پرسش  ، گزينش دمکراسی به سبک غرب و رفتن به راه و روشی که بعدها تالش

در روابط بين ) بيشتر اعضاء از کشورهای آسيائی و آفريقائی ( » غيرمتعهد « کشورهای موسوم به 

درک آمالهای المللی در پيش گرفتند و انتساب آن به دکتر مصدق ، آيا ابهامات بيشتری را در 

  ليبراليستی و استقالل طلبانه دکتر مصدق ايجاد نمی کند ؟ 

   چه ، در عمل و به تجربه ، اکثريت مطلق اين کشورها در دوران عدم تعهدشان به غرب سرمايه 

داری و شرق سوسياليستی ـ صرف نظـر از هـند ـ نه در داخل خـود بـه راه دمکراسی رفـته انـد 

که در تضاد ماهوی با ليبراليسم قرار ! شايد ) عوامفريبانه ( ل پـوپـوليستـی ـ سـياست ناسيونا
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می گيرد ـ و نه در سياست خارجی و مناسبات بين المللی به دليل نيازمنديهای شديد در زمينه 

های توسعه اقتصادی ، فنی و تکنولوژی به کشورهای صاحب صنعت و ثروت ،    توانسته اند عدم 

بسياری از نمونه های آسيائی و آفريقائی اين کشورها مسلماً .  خود را حفظ نمايند تعهد و استقالل

از بررسی نمونه های مصر ، اندونزی ،  . هيچگاه نمی توانسته الگوی مناسبی برای ايرانيان باشند 

  .  کوبا ، پاکستان و يوگسالوی سابق بهتر است درگذريم 

   

مسئلهعدم تعهد اصوالً . ه بايد در ابتداى آن توضيحى بدهم ـ   برويم بر سر آخرين پرسش ك کامران

مقصود از آن در جهان دو قطبى ، نپيوستن به . امرى است مربوط به سياست خارجى يك مملكت 

هيچكدام از دو بلوك بود و در پيش گرفتن سياست مستقل ملى ، يعنى آن شعارى كه محمدرضا 

ه اصالً مربوط به سرمايه دارى و سوسياليسم يا انتخاب اين قضي. شاه ميداد و به آن عمل نميكرد 

پديده سومى نيست كه هيچكدام اين دو نباشد ، البته با سياست داخلى يك كشور هم بى ارتباط 

  .نيست 

بود ، غير از عدم تعهد دو انتخاب كلى ديگر در  اى كه جهان دو قطبى    در زمان مصدق و تا دوره

پيوستن به بلوك سوسياليستى و برقرار كردن نظام توتاليتر يا  يكى. د برابر كشورهاى جهان سوم بو

نوعى استبداد اتوريتر در داخل ، مثل كوبا يا فرضاً الجزاير ، و ديگر پيوستن به بلوك غرب و برقرار 

 .كردن نظامى  اتوريتر مثل پاكستان يا ايران و احياناً دمكراسى مثل شيلى تا دوره پينوشه 

عدم تعهد در زمينه سياست خارجى و دمكراسى ليبرال در : دق بسيار روشن بود    انتخاب مص

او اين هر دو را الزم مى شمرد چون اعتقاد داشت كه از دست دادن استقالل در سياست . داخل 

خارجى نظام داخلى مملكت را از دمكراسى دور مى كند ، همانطور كه وجود دمكراسي در مملكت 

 قدرتمند را محدود ميكند ؛ زيرا اين كشورها موقعى  مى توانند منافع خود امكان دخالت كشورهاى

را به دست بياورند كه حكومت دست نشانده آنها باشد و چون دمكراسى مانع از اين امر ميشود ، 

تجربه تاريخى ايران ، چه قبل و چه بعد از . استبدادى روى كار مياورند كه تابع خودشان باشد 

تكليف . دق و نيز تاريخ كشورهاى تابع دو بلوك ، به نفع اين ديد رأى ميدهد دوران صدارت مص

در . بلوك سوسياليستى كه روشن است چه نوع حكومتى به كشورهاى دست نشانده تحميل ميكرد 

اين سوى ديوار آهنين هم بارها ديديم كه وقتى حكومتى از منافع آمريكا دور افتاد ، گرفتار كودتا و 
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شوروى كه از بنياد با حكومت ليبرال دشمن بود ، آمريكا نيز . ن نظامهاى اتوريتر شد روى كار آمد

ها اين منافع را تأمين ميكردند با آنها كنار ميامد و اگر  منافع خود را ميخواست ، اگر ليبرال

 .نميكردند كوشش خود را مصروف ساقط كردنشان ميساخت 

اسى هند شبيه بود و سياست محمدرضا شاه به    خالصه كنم ، روش سياسى مصدق به روش سي

البته اگر هند به دليل تنش و اختالف با چين به شوروى نزديك شده بود ، مصدق . سياست پاكستان 

اى داشت و نه چنين سودايى ، چون اصوالً و به دليل پيوستگى با فكر ليبرال ، با  نه چنين انگيزه

 داشت و عالوه بر آن به مشكالت همسايگى با كشورهاى غربى خويشاوندى  فكرى نزديك ترى

 .شوروى نيز آگاه بود كه اين هم دليل ديگرى بود براى نزديكى بيشتر با غرب 

قرار نبود اين . اند مسئوليتى متوجه مصدق نمى كند     اينكه ديگر كشورهاى غير متعهد چه كرده

ه خطا برويم ، ما در زمانى و از جهتى الگوى كشورها الگوى ما باشند تا ما نيز مانند برخى از آنها به را

همانطور كه افتادن برخى از آنها به دام كمونيسم نمى تواند به كار اثبات باال بودن . ايم  آنها بوده

خطر كمونيسم در ايران بيايد ، چند و چون عدم تعهدشان هم ، چه اصيل و چه غير اصيل ، به 

 مصدق به دمكراسى ليبرال بسيار محكمتر از آن بود كه به هر حال وابستگى. خودشان مربوط است 

مقصودش هم از استقالل روشن بود و اساساً سياسى بود وگرنه به . ها برود  بخواهد به اين كجراهه

خوبى مى دانست و به صداى بلند هم ميگفت كه  ايران محتاج داد و ستد با دول غربى و فرا گرفتن 

 .  راى اين كار هر قيمتى را بپردازد از آنهاست ، منتهى حاضر نبود ب

 محكوم كردن فكر دورى گزينى از دو بلوك عمالً در حكم صرف نظر كردن از دمكراسى در داخل 

در حقيقت آنهايى كه از اعتبار مطلق . بود ، مثالهايش آنقدر زياد است كه لزومى به يادآورى نيست 

ز دست نشاندگى يكى از دو بلوك نداشتند سياست دو قطبى صحبت ميكردند ، منطقاً پيشنهادى ج

در تمام طول حكومت محمدرضا . و از اين بابت هم مصدق را دشمن مى داشتند و هم دمكراسى را 

از وقتى . اى كه ديديم  شاهى يكسره طرفدار پيروى از آمريكا بودند ، به سبك پاكستان و با نتيجه

تاز ميدان شده ، با اعتماد به نفس بيشتر صالى  پاشيده و آمريكا يكه هم كه جهان دو قطبى از هم

اند و اوضاع امروزين را دستاويز توجيه سياست ديروزشان  پيروى از اياالت متحده را در داده

به . اند ، اگر هم دوباره به قدرت برسند معلوم است چگونه سياستى در پيش خواهند گرفت  كرده

 دمكراسى ليبرال در داخل كشور و استقالل در هر حال اگر بخواهيم سخن مصدق را خالصه كنيم



 http:// rouzaneha.com    info@rouzaneha.com            پنج روز بحرانی : اردشير زاهدی        روزانه ها

خود او تا جايى كه توان داشت به اين راه رفت ، رفتن باقى راه با ديگران . سياست خارجى است 

راهى است پر خطر ولى تنها راه موجه است و اگر مى بينيد كه محبوبيت مصدق در هر دوران . است 

ه اين دليل است كه هم آزادى را پاس داشت و هم با سوداى آزاديخواهى مردم اوج مى گيرد ، ب

اسباب سربلندى ايرانيان را فراهم آورد و منافع ملى ايران را با منافع هيچ كشور ديگرى يكى 

  .نگرفت 

   

  . ـ آقای کامران با تشکر فراوان از وقتی که در اختيار ما قرارداديدتالش

  

 
 
  


