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مقدمه ناشر
رویدادهای مردادماه  ۱۳۳۲بخشی ازتاریخ معاصر ماست که اکنون پس از گذشت
چنددهه هنوز بین ملت دیواری از تفرقه ایجاد می کندو دو گروه مجزاازهم را در
صحنه سیاسی ایران پدید آورده است  :مصدقی و شاهی.
مصدقی ها براین باورند که اگر شاه اجازه می داد تا مصدق برنامه های خودرا عملی
کند ایران بهشت برین شده بود و حکومت مالها برسر کار نمی آمد.
طرفداران پادشاهی می گویند  ،شاه هر خواسته ای مصدق داشت برآورده کرداما
سرانجام این مصدق بود که با زیاده طلبی ها و نادیده گرفتن قانون اساسی مقدمات
سقوط خودرا فراهم ساخت .
پژوهشگران زیادی پیرامون این رویداد دست به قلم برده اند که سرانجام تمایلشان
به یکی از دوطرف نمایان گردیده است  .برخی مصدق را به پایه ی قدسین رسانده
اند و هرکار اشتباه اورا بعنوان خدمت معرفی کرده اند و کسان دیگر آنقدر در
مورد پادشاه زیاده روی کرده و خدمات مصدق را نادیده گرفته اند که نوشته هایشان
سندیت خودرا ازدست داده است .
پژوهشگر و همکار ارزنده ما در ماهنامه آزادی آقای هومان مجموعه ی حاضر
را گردآوری کرده است که در ماهنامه آزادی نیز به چاپ رسیده و بنا به داوری
خوانندگان آزادی یکی از بررسی های مستند و بی غل وغشی است که با شفافیت به
زوایای این رویداد پرداخته و دراین راه از دست رنج پژوهشگران دیگر نیز بهره
گرفته و تاریخچه ای راستین از آنچه در امرداد  ۱۳۳۲روی داد گرد آورده است .
اکنون زمان آن فرارسیده است که باستایش از روان محمدرضا شاه  ،مصدق و
سپهبد زاهدی  ،که بدون شک هرسه به سربلندی ایران می اندیشیده اند و خواستار
سرفرازی و بهروزی مردم ایران بوده اند
به همه تفرقه ها پایان دهیم و تنها به ایران هم بسته و یگانه بیندیشیم  ،باشد که کشور
عزیز ما بتواند جای ویژه و ستایش انگیز خودرا درمیان همه ی کشورهای آزاد جهان
بازیابد.
درگردآوری این کتاب تالش براین بوده است که از پی ورزی ها و محکوم کردن
هریک ازطرفین برمبنای دشمنی های فردی پرهیز شودو تنها به نکات راستین که با
گواهی های تاریخی همراه است پرداخته شود .اگر دراین راه به کوتاهی ها و ناراستی
ها برخوردید مارا آگاه کنید تا در چاپهای بعدی مورد بازنگری قرار گیرد.
بامهر  :رسانه گروهی پارس  -بوستن
امرداد ۱۳۹۷
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پیشگفتار
درباره ی رویداد 28مردادماه  1332به هرمناسبتی بسیار نوشته وگفته
اند وهمچنان می نویسندومی گویند به ویژه آنکه با فرارسیدن سالروزآن
رویداد ،نقش رسانه های شنیداری ودیداری از هرطیف ونام؛ قابل تأمل
است ،برخی آن را کودتا ازسوی دکترمصدق ویارانش وبرخی دیگر،آن
وعده نیز آن را کودتای شاه بر علیه دکتر مصدق؛
ضد کودتا
ّ
رویداد را ّ
خوانده ومی خوانند وازاین راه نوعی آشفتگی وسردر ُگمی نسبت به بخشی
از تاریخ معاصرایران ،دراذهان به وجودآمده است.
ازاین رو ما دراین سلسله نوشتاربرآنیم که با نگاهی کاوشگرانه
وبراساس ُمستندات وبه دور ازهرگونه جهت گیری ،رویداد مورداشاره
را با توجه به مفهوم کودتا واصول قانون اساسی مشروطه ضمن بررسی
ویژگیهای رفتاری وگفتاری و َمنِش دکتر مصدق که حتا ازبرای بسیاری از
هوادارانش ناشناخته مانده است ،با نگاهی به شرایط وامکانات اجتماعی
وسیاسی واقتصادی ایران از رهگذر ملی
شدن صنایع نفت ،مورد کندوکاو وبررسی قراردهیم ،باشد که توانسته باشیم
باهمه ی رواج فرهنگ «تابوتراشی» و«خشم آوری نسبت به گفتارمخالف»
که متأسفانه برجامعۀ ما ازسده هاپیش تاکنون سایه افکنده است ،بخشی
ازرویداد تاریخی معاصر میهن مان رااز آشفتگی پاالیش کرده باشیم.
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آنچه در شب 25امردادماه 1332گذشت.
رویداد راازآنجا آغاز می کنیم که درشب25مردادماه 1332حکم
برکناری دکترمصدق ازمقام نخست وزیری توسط فرماند ِه گارد
شاهنشاهی بنام «سرهنگ نصیری» با مراجعه به منزل ایشان که ضمن ًا
مق ّر نخست وزیری نیزبود ،تسلیم یکی از اعضا ِء گارد محافظ خانه ی
دکتر مصدق می شود تا به نامبرده تسلیم ورسید حکم را دریافت کرده
به وی بدهد ،دکتر مصدق دریافت حکم را با شرحی که بر روی پاکت
نوشته بود ،تأیید می کند واین نوشته از طریق همان محافظ به آورنده
ی حکم تسلیم می شود ،اما بالفاصله دستوربازداشت نصیری را به گارد
محافظ خانه اش ازطریق ستاد ارتش میدهد ونصیری بازداشت می شود.
دکتر مصدق روز بعد (25امرداد) درجلسه ای که باوزیران کابینه
اش داشت،ازافشای دریافت حکم برکناری اش خودداری می کند ودر
طی اعالمیه ای خطاب به مردم ایران که
بامدادهمان روزنیز
ّ
ازرادیوپخش شد،به دریافت حکم برکناری خودکمترین اشاره ای نمی
کند ،ولی بازداشت دکترفاطمی وزیرامورخارجه ومهندس حق شناس
وزیرراه ومهندس زیرک زاده وچندتن دیگراز همکاران خود را از سوی
سرلشکرزاهدی که همزمان با برکناری دکترمصدق به موجب حکم شاه
به نخست وزیری منصوب شده بودوهمچنین حضور سرهنگ نصیری
شب قبل،وترک
فرمانده گارد به خانه اش درنیمه های ِ
شاه ازایران را،وقوع یک کودتا برعلیۀ نخست وزیرقانونی قلمدادمی
کند،که این واژه از آن زمان به خاطر تکرار به ویژه از سوی هواداران
دکتر مصدق وکمونیستها که همواره درراه تخفیف وجهۀِ شاه واصوالً
رژیم پادشاهی بوده اند،به گونه ی
وموجه ،و یک سند مسلم وقطعی درمی آید .نیچه
یک اطالق درست
ّ
فیلسوف مشهور آلمانی می گوید«:تکرار یک دروغ ،به صورت یک سند
قطعی درخواهد آمد» واین یک نظریّۀ درست وتجربه شده است.
دکتر مصدق دردیداری نیز که درروز 27امرداد با هندرسن
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سفیرکبیرامریکا داشته است دربرابرپرسش اودرباره ی صدورفرمان
برکناری اش می گوید «:چنین فرمانی راندیده است،اگرهم دیده بود
فرق نمی کرد ،شاه یک مقام تشریفاتی است ،اونمی تواند از پیش خود
فرمان عزل ونصب صادرکند.».دکتر متینی،نگاهی به کارنامه ی سیاسی
دکترمصدق367 -
دکتر مصدق بعدها در کتاب خاطراتش اذعان به دریافت حکم
برکناری اش از نخست وزیری می کندوتنها ایرادش راطرز ابالغ حکم
وزمان آن می داند ،او دراین باره می نویسد:
ِ
وقت شب آنهم باافراد مسلح وتانک
ـ«...چرادستخط مبارک را آن
به صورت کودتاابالغ نمودند...اگر شاه دستخط عزل رابه طور متعارف
وعادی به من ابالغ می کردند،کناره جویی می کردم...ویا درجای دیگر
کتابش آورده است..:چنانچه دستخط عزل من صادرنمی شد،»...که
همین نوشته تأییدی است از سوی دکتر مصدق برصدور حکم برکناری
اش که به موجب قانون اساسی مشروطه ،از سوی شاه صورت گرفته
بود ،منتها نسبت به طرز ابالغ وزمان آن اعتراض داشته است که به
آن خواهیم پرداخت.
اختیارقانونی شاه در برکناری نخست وزیر.
شاه طبق اصل چهل وششم ُمتمم قانون اساسی ،حق برکناری وانتصاب
نخست وزیرراداشته است که به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت،حال
بیاییم از راه برهان ُخلف گفته ی دکترمصدق را مورد تجزیه وتحلیل
قراردهیم وآن اینکه اگر شاه حکم برکناری دکتر مصدق را به هردلیل
صادر نمی کرد ،مجلس شورای ملی هم که با رفراندوم غیرقانونی تعطیل
شده بود،شاه هم که به درخواست مصدق برای برگزاری انتخابات دورۀ
هیجدهم ،پس از برگزاری رفراندوم موافقت نکرده بود(که اگر می
کرد،تأییدی بود برعمل نادرست دکتر مصدق دربرگزاری رفراندوم)،از
سویی دیگر؛ بنا به نوشته ی دکتر مصدق درکتاب خاطراتش ،چون
خداوند را به شهادت طلبیده وبه قرآنی که سوگند یادکرده بود ،هرگز
قصد برکناری شاه را نداشته است ،بنابراین پرسش این خواهد بود که
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آیا دکترمصدق تازمان حیاتش ویا هرزمان که خود اراده می کرد ،می
بایست درمقام نخست وزیری باقی می ماند ،ویا بازبرخالف آنکه خود را
همواره ُمراعی قانون مشروطه نشان می داد ،دست به برگزاری رفراندوم
غیرقانونی دیگرمی زد؟
برخی ازهواداران دکترمصدق که همواره شاه را به نقض قانون
اساسی مشروطه متهم کرده ومی کنند ،کمترین اشاره ای به قانون
شکنی های دکتر مصدق نمی کنند وبا تعابیر نادرست وآمیخته به
مغلطه سعی درتوجیه اعمالش نموده ومی نمایند ،که از جملۀ این
موارد ،انحالل مجلس از طریق برگزاری رفراندوم است که نه تنها
انجام این کاردرقانون اساسی مشروطه جایی نداشت،بلکه به موجب
ختصۀ شاه بود،که
اصل  48قانون مزبورانحالل مجلسین از وظایف ُم ّ
میگوید«:اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلسین
شورا ی ملی و سنا را جداگانه ویاهردومجلس رادرآن واحد ُمنحل
نماید ».که درقانون اساسی به هیچ مقام دیگرچنین اختیاری داده
نشده بود ،که اگر می داد،دکترمصدق به جای برگزاری رفراندوم ازآن
بهره می گرفت.
نقش دکترنورالدین کیانوری ،رهبر حزب کمونیست توده.
دکترمصدق دردادگاه گفت«:درحدود10و20مردادشایعاتی درباره ی
کودتا انتشاریافت .ازرئیس ستاد پرسیدم،گفت جای نگرانی
نیست،احتیاطات الزم شده است،
روزشنبه24مرداد بعدازظهرشخصی مرا پای تلفن خواست وگفت امشب
کودتا می شود و دوتانک راهم از سعدآباد به خیابان حشمت الدوله آورده
اند ،اسامی اشخاص وجریان را به ریاست ستادگفتم.ایشان جلوی خانه ی
حد کافی گذاردند ،معلوم شد گارد شاهنشاهی
من قوای دفاع ّیه به ّ
کودتا راشروع کرده است.سه بارتلفنی بارییس ستاد صحبت کردم.»...
ایران درعصرپهلوی  -مصطفی الموتی -ج 7ص4
گفتنی است که شخص اطالع دهنده بنابرنوشته ی دکتر کیانوری،
رهبرحزب توده ی ایران درکتاب خاطراتش،کسی به جز او نبود که
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ازطریق همسرش مریم فیروز که وابستگی ن َ َسبی نزدیک با دکتر مصدق
داشته است (دختر دایی) ،توانسته بود از طریق همسردکتر مصدق
وارتباط تلفنی باوی تماس بگیرد و جریان را راست ودروغ درجهت تأمین
منافع حزب به ایشان بگوید واین تماس های تلفنی تاروز  28امردادماه
همچنان برقراربوده است ،اما دکترمصدق ازاونام نمی ب َ َرد تارابطه اش را
بارهبرحزب توده کتمان کرده باشد.
کیانوری می نویسد«:به هرحال من اطالعات را به مصدق می
رسانیدم .راه تماس بامصدق به همان نحوبود که قب ً
ال گفته ام؛ بالفاصله
پس ازرسیدن خبر ،مریم تلفن اندرون خانه دکتر مصدق را می گرفت
ودکتر مصدق هم ،که اعتمادکامل به ماپیداکرده بود،همیشه تشکرمی
کرد ،متأسفانه دکتر مصدق درخاطرات وتألمات تنها به یک تلفن اشاره
کرده است ...ودرجای دیگر کتابش نوشته است :خوب این«فرد ناشناس»
که مصدق این همه به حرف او اعتماد داشت واطالعش بیشتر از رییس
ستاد ارتش بود چه کسی است؟ از این گفته مصدق معلوم می شود که ما
به او وفادار بودیم یانزدیکترین دوستانش مانند ریاحی!؟ صبح 23مرداد
بازهم ما درنشریات حزب خطر کودتای قریب الوقوع را منتشر کردیم،
بعد از ظهر این روز سرهنگ ُم ّ
بشری به خانه ی من آمد وخبرداد که برای
شب قرارحمله قطعی گارد گذاشته شده است.» ...
(کتاب خاطرات248.و 264و  -)-265که نشان از پنهان کاری دکتر
مصدق از افشای نام شخص خبر چین دارد؛ نه آگاهی دادن درست به
خواننده ی کتاب خاطراتش! وانگهی با غیرقانونی بودن این حزب وفرار
اغلب رهبران آن از جمله کیانوری ،به شوروی وهمبستگی حزب توده با
فرقۀ تجزیه طلب دموکرات آذربایجان ،چگونه بود که دکتر کیانوری که
در تاریخ  24آذرماه  1329به همراه چند تن دیگر از رهبران حزب توده و
همکاری دوتن از افسران نگهبان از زندان گریخته وبه شوروی رفته بود،
حال به ایران برگشته و توانسته بود آزادانه به فعال ّیت به پردازد ،سهل
است که با دکتر مصدق نخست وزیر ایران در تماس باشد؟ چشم پوشی
یک رییس دولت مشهور به قانونمندی ازبازداشت یک زندانی فراری را
چگونه می توان توجیه کرد ؟
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جای تردید نیست که این تماس تلفنی دکتر کیانوری واشاره اش
به وقوع کودتا ،ذهن دکتر مصدق رادایر براینکه هر اقدامی را برعلیهِ
خود ازسوی شاه ومخالفانش کودتا بنامد؛ آماده کرده بود،ضمن ًاباتوجه
به اینکه چند تانک وسرباز مسلح با چندتن از افسران از منزل دکتر
مصدق محافظت می کردند(به نوشته ی ایشان در کتاب خاطراتش
)،پذیرفتن اینکه سرهنگ نصیری با تانک وافراد مسلح یرای تسلیم
حکم برکناری مصدق ،به خانه ی ایشان رفته باشد با منطق وواقعیت
همخوانی ندارد ،چرا که با بازداشت نصیری  ،هیچ کجا صحبت ازتوقیف
تانک وافراد مسلح که گفته شدهمرا ِه کودتا چی هابوده اند(به گفته ی
دکتر مصدق ومخالفان شاه) ،اشاره نمی شود،عقل سلیم هم نمی پذیرد
که سرهنگ نصیری با یک دستگاه تانک وچند زره پوش وچند تنی
ازافراد مسلح می توانسته دربرابرگارد محافظ خانه ی دکتر مصدق که
از پشتیبانی چندین تانک که به نوشته ی برخی رسانه های آن روزها
به 12دستگاه می رسید،ویا به نوشته ی دکتر مصدق ،به اندازه ی کافی
از قوا برخورداربوده،عرض اندام کند،وانگهی
چگونه نصیری توانسته بود باتانک وچند زره پوش و افراد مسلح آنهم
درحالیکه حکومت نظامی برقرار وبنا به نوشته ی دکتر مصدق،ستادارتش
ازدهم امرداد مراقب نقل وانتقاالت غیرعادی نظامی بوده است،آنهمه
راه را بدون مانع ودرد سر،از محل گارد شاهنشاهی مستقردرسعد
آباد شمیران طی کند وخود را به خانه ی دکتر مصدق برساند ویا به
گفته ی برخی از لشکرباغشاه عامل چنین کاری بشود وآنهمه سالح
وافسروسربازرا تا به د ِر خانه ی دکتر مصدق برساند ،از این رو با توجه
به اینکه تیپ رشت به فرماندهی سرتیپ قره نی وتیپ کرمانشاه به
فرماندهی سرهنگ تیموربختیارولشکر یک باغشاه ولشکر2زرهی در
تهران ولشکر گارد ادغام شده در دیگر نیروها نیزعم ً
النشان داده بودند
که از هواداران شاه می باشند ،شاه اگر قصد ساقط کردن دکترمصدق
رابا بهره گیری ازنیروی نظامی داشت چه لزومی به صدورحکم برکناری
دکترمصدق وانتظارتأیید دریافت حکم برکناری از سوی اوبود!؟ آنان که
َدم از کودتای 25یا28امرداد1332بر علیه دکتر مصدق می زنند،بدون
تردید یا ازروی غرض است ،یا از ویژگی ومکانیسم کودتا ناآگاه اند و یا
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آنچه را که شنیده اند تکرار می کنند.
دکتر مصدق ،در وسوسه ی وزارت دفاع.
دکتر مصدق تصمیم می گیرد از شاه بخواهد منصب وزارت دفاع را
که به موجب اصل پنجاهم متمم قانون اساسی مشروطه که می گوید«:
فرمانفرمایی کل قشون ب ّری وبحری با شخص پادشاه است» ،به شاه
تفویض شده بود ،نه به دولت ،به اوواگذار کند ،تا به زعم خود با ریاست
فایقه بر ارتش و انتصاب فرماندهان مورد اعتماد خود در رأس نیروهای
نظامی،به زعم خود از وقوع کودتا جلوگیری وضمن ًا آنچه را که در سر می
پرورانده ،از ق ّوه به فعل در آورد.
اگر چه پیشینه ی رویدادها گواه اند که دکتر مصدق هیچگاه با
پهلوی ها بر سر مهرنبوده است ،اما تا پیش از رویداد نهم اسفندماه
 1331که بین شاه واوظاهرا ً کدورتهایی پیش نیامده بود ،ظاهر امر را بنا
به مصلحت هایی رعایت می کرد ،اما پس از رویداد نهم اسفند ماه 1331
کیانوری با بهره گیری از این فرصت؛ به ویژه ازارتباطش با دکتر مصدق،
زمان را برای تشدید کدورتها بین دکتر مصدق وشاه مناسب می یابد وبا
اخبار دروغ وایجاد هرچه بیشترتو ُّهم در ذهن او ،به ترغیب وتشویق
دکتر مصدق برعلیۀ شاه وارتش می پردازد ودکتر مصدق بی خبر از
دام فریب وتوطئۀ کیانوری ،به راهی که نمی بایست می رفت؛ کشیده
می شود؛ تا از این راه حزب توده برای رسیدن به اهداف خائنانه اش
در تضعیف رژیم پهلوی وارتش برسد ،متأسفانه دکتر مصدق از پوست
موزی که به زیر پایش افکنده شده بود غافل بود.
دکتر مصدق در کتاب خاطراتش می نویسد «:پس از مراجعت از الهه،
شدت خود رسید ومسلم شد که بدون وسایل،
این تحریکات به منتهای ّ
رییس دولت نمی تواند مسؤل حفظ امن ّیت وانتظامات باشد ،از این رو
تصدی وزارت جنگ را شخص ًا بنمایم ودر
ناچار شدم که در خواست
ّ
روز26تیر[ ]1331که نظر خود را به عرض ملوکانه رسانیدم فرمودند خوب
است اول من چمدان خود را به بندم بروم بعد شما این کار را تق ّبل کنید.
به عرض رسید وقتی اعلیحضرت اعتماد دارند که من در رأس دولت باشم
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تصدی
چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جزیی از دولت است
ّ
تصدی ریاست دولت معذور بدارند
نمایم ،بنا براین خوب است مرا از
ّ
وبه هر نحو که مقتضی می دانند عمل فرمایند  .پس از مذاکرات زیاد
چنین قرار شد اگر تا ساعت هشت آن روزخبری از طرف اعلیحضرت
نرسید من استعفای خودرا بفرستم ّ
وال به کار ادامه دهم .موقع مرخصی
از من خواستند اگر وقایعی ُرخ داد آنچه را که در خیر شاه الزم است
خودداری نکنم...ساعت هشت رسید ،چون خبری از اعلیحضرت نرسید،
استعفای خود را با ذکرعلت به این شرح فرستادم :
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی  .چون در نتیجۀ
تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده ،پیشرفت کار در این موقع
حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی عهده دار شود
ّ
واین کار مورد تصویب شاهانه واقع نشده؛ البته بهتر است که دولت
آینده را کسی تشکیل دهد که کام ً
ال مورد اعتماد باشد وبتواند منویّات
شاهانه را اجرا کند.باوضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت
ایران شروع کرده؛ پیروزمندانه ادامه دهد .فدوی « دکتر مصدق».برگ
210و211
پیش از این نیز اشاره کرده بودیم که به موجب اصل پنجاهم
متمم قانون اساسی مشروطه که می گوید «:فرمانفرمایی کل قشون
ب ّری وبحری با شخص پادشاه است » نه با دولت ،بنا براین توقع دکتر
مصدق از تفویض این مقام به او به بهانه ی جلوگیری از تحریکات
وبرقراری امن ّیت وانتظامات که از وظایف وزارت کشور بود و وزیر آن
یکی از اعضای هیأت دولت بود ،بی مورد بود ،از سویی دیگر بهره گیری
از نیروی نظامی برای سرکوب اقل ّیتی مخالف که دکتر مصدق همواره
مخالفان خود را گروهی در اقل ّیت قلمداد می کرد ،بر خالف منش
دولتمردی دموکرات است که هواداران دکتر مصدق ایشان را به آن
منش وباورمی شناسند وتبلیغ می کنند که خود نیزدر زمان نمایندگی
مجلس بارها به زیانمند بودن سرکوب مردم توسط نیروی نظامی وجنبه
های نادرست آن ،اشاره کرده بود ،وانگهی با آنهمه هوادار که در 30
تیرماه  1331باشورش خود ،اسباب روی کار آمدن دوباره اش را فراهم
کرده بودند ،چه جای نگرانی از تحریکات شمار اندک اقل ّیت بود؟
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درجای دیگر کتابش می نویسد :راجع به فرماندهی کل قوا عرض
می کنم ،اصل پنجاهم قانون اساسی که می گوید«فرماندهی کل قشون
ب ّری وبحری با شخص پادشاه است :در حکم اصل پنجاه ویکم است
که می گوید« اعالن جنگ وعقد صلح با پادشاه است» واین دو اصل
وبعضی دیگر همه یک جنبۀ تشریفاتی دارند .اگرشاه می تواند با یک
دولتی جنگ کند؛ می تواند فرماندهی کل قشون ب ّری وبحری را هم
که مسئول ّیت آن با دولت وبالخصوص شخص وزیر جنگ است عهده
دار شود.اگر شاه می توانست تمام این کارها را بکند مشروط ّیت لزوم
نداشت ،وجود مجلس زائداست .در مملکت مشروطه شاه تابع رأی
مجلسی است که از نمایندگان حقیقی ملت تشکیل می شود! ».
برگ 371و372
دکتر مصدق چون به اعتراف خودشان در دادگاه نظامی،یک انسان
متش ّرع بوده است ،بنابراین دواصل متمم قانون اساسی مشروطه را
به روش فقاهتی ،تعبیر وتفسیرکرده است ،اما قانون اساسی مشروطه
آیه های قرآن نبود تا درباره ی هر یک از اصول آن بتوان مانند آیه
های قرآن که تاکنون برای هریک از آیه های آن بیش از چند هزار
تعبیر وتفسیراز سوی علمای فقه شده است ،به تعبیر وتفسیر پرداخت،
اصل پنجاه وپنجاه ویکم با صراحت اختیارات شاه را بشرحی که اشاره
شده است ،دور از هرگونه تعبیر وتفسیر روشن کرده است واین دواصل؛
اصولی نیست که درزمان رضاشاه ویا محمدرضا شاه به تصویب مجلس
مؤسسان رسیده باشد ،تا ریب ُ
وشبهه ای از آن متص ّور شودً.اگر به اصل
 48متمم قانون اساسی به این شرح«انتخاب مأمورین رییسۀ دوایر
دولتی از داخله وخارجه با تصویب وزیر مسئول؛ از حقوق پادشاه است
مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین
راجع به پادشاه نیست ،مگر در مواردی که قانون تصریح کند» ،نگاه
کنیم ،می بینیم که در این اصل چون قانون گذاران محدودیّت شاه را
حد وحدودی از برای شاه وقت قایل شدند ازاین رو اگر
ضروری دیدندّ ،
در مورد دواصل یاد شده نیاز به محدودیّت ها یا تبصره یا تبصره هایی
بود ،اشاراتی می شد ،قانون چه خوب وچه بد؛ تا زمانیکه تغییر نکند
ویا اصالحاتی در آن صورت نگیرد ،قابل اجراست.
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پس از رویداد30تیرماه  1331بنا به شرایط ومسایلی که در
آن روزها بر فضای سیاسی واجتماعی ایران حکمفرما شده بود وهنوز
دموکراتها در امریکا بر سر کار بودند واز مصدق پشتیبانی می کردند
ودولت انگلیس هنوزبا کمپانی های نفتی امریکا بر سرچگونگی ومیزان
تقسیم سهام نفت شرکت نفت ایران وانگلیس به توافق نرسیده بود،
شاه با همه ی اکراه به تفویض اختیار قانونی خود به دکتر مصدق؛
ناگزیربه انجام آن به کسی می شود که کمترین دانشی به امور نظامی
نداشت.
اگرچه در قانون اساسی مشروطه کمترین اشاره ای به تفویض
اختیار قانونی شاه به دیگری یا نهادی نشده بود ،حتا اگر در تفویض آن
به دولت منعی نمی بود ،چون شاه پیش از رویداد 30تیرماه نشان داده
بود که کمترین تمایلی به تفویض حق قانونی خود به وی را ندارد ،از
این رو الزم می آمد که این تفویض در مجلسین مطرح وبه تصویب می
رسید ،همانگونه که در باره ی رضا خان در زمان نخست وزیری اش در
مجلس پنجم انجام شده بود.
رضا خان سردار سپه در زمان نخست وزیری اش برای آنکه خیالش
از سوی احمد شاه آسوده باشد واو نتواند هر زمان که بخواهد اورا از
منصب وزارت بر کنار کند ودر غیاب او کشور دوباره دستخوش هرج
ومرج واستقرار دوباره ی خان ها وشیخها و راهزنان گردد،از مجلس
می خواهد مقام فرمانفرمایی کل نیروی نظامی از احمد شاه منتزع
وقانون ًا به او تفویض شود .زمانی که این در خواست از مجلس شد ،دکتر
مصدق یکی از نمایندگان مجلس می گوید از یکی از مواد قانون اساسی
استنباط می می شود که مجلس شورای ملی می تواند در صورت
ضرورت ،فرماندهی کل قوا رابه رضا خان بدهد،از این رو چنین طرحی
در مجلس پنجم مطرح می شود ومجلس در 25بهمن  1303به شرح
مادۀ واحده ریاست عالیۀ کل قوا ی دفاع ّیه وتأمینۀ مملکتی را مخصوص
آقای رضا خان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون
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وس َم ِ
ت مزبور بدون تصویب
اساسی وقوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند َ
مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد که به تصویب اکثریّت
نزدیک به اتقاق(از جمله دکتر مصدق نیز) نمایندگان مجلس رسید،
که نشان می دهد در برابر در خواست دکتر مصدق ُمشتهر به ُمراعی
قانون اساسی مشروطه،چنان تفویضی می بایست در مجلس مطرح وبه
تصویب می رسید ،گفتنی است که رضا خان سردار سپه با آنهمه قدرت
که زبانزد عام وخاص بود وهست ،تفویض مقام فرمانفرمایی کل نیروی
نظامی را به رأی وتصویب مجلس موکول کرده بود ،ولی دکتر مصدق با
آن همه شهرت به قانون مندی اش ،تفویض چنان مقامی را می خواسته
به زور ارعاب وتهدید وبا بهره گیری از شرایط زمان از شاه به دست
بیاورد! دکتر مصدق که بارها وبارها کودتا وبرسرکار آمدن رضا خان را
دست پخت دولت انگلستان قلمداد می کرد ،در دادن اختیارات بیشتر
به او ،ازوی پشتیبانی می کرد.
نا گفته نماند اگرچه درخواست دکتر مصدق از شاه ظاهرا ً تفویض
وزارت جنگ یا دفاع بود ،اما با انحالل گارد شاهنشاهی وانتصاب
رییس ستاد وفرماندهان زمینی وهوایی ودریایی از سوی دکتر مصدق،
فرماندهی کل قوا را نیز در دست گرفته بود که طبق قانون اساسی مجاز
به آن کار نبوده است ،چرا که وزارت دفاع دارای شرح وظایف جدا از
فرماندهی کل قواست که قانون بر عهدۀ شاه گذاشته بود.
دکتر مصدق درتدارک سرنگونی شاه.
دکتر مصدق دردادگاه گفته بود :ازروز 10و 20مرداد[ ]1332ازشایعاتی
در باره ی رویداد کودتا یی ازسوی برخی افسران طرفدارشاه آگاهی
یافته وبارییس ستاد نیز برای آگاهی از چگونگی ،تماس گرفته است ،
در برابرچنین گفته ای؛ این پرسش پیش می آید که به چه انگیزه
ایشان با همه ی نگرانیهایی که ازسوی هواداران نظامی شاه داشته
وشاه نیزدر ایران حضورداشت  ،خود ویا از طریق نماینده اش با شاه
تماس نمی گیرد وچگونگی را ازاوجویا نمی شود ،به این مضمون که
«آیا اوازطرحی که برای سرنگونی اش ازسوی برخی افسران در ُش ُرف
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وقوع است،خبردارد؟» ،چرا؟ از تحلیل این ماجرا می توان دریافت که
قصد دکتر مصدق از خودداریش در تماس باشاه وپرسش از اودرباره
ی شایعات اشاره شده ،بدون تردید این بوده است که با توجه به
اینکه خود عهده داروزارت دفاع ( در واقع فرماندهی کل قوا) بوده
واطمینان کاذبی که ازسوی فرماندهان رده باالی نیروی نظامی ازجمله
رییس ستادارتش(سرتیپ ریاحی)و رییس شهربانی کل ( سرتیپ
ُمدبّر) وفرماندارنظامی (سرهنگ اشرفی)وسپس سرتیپ دفتری یکی از
خویشاندان نزدیک به خودش که عهده دار ریاست شهربانی وحکومت
نظامی توأم ًا بود و جملگی از برگزیدگانش بودند داشت ،به زعم خود
شکست به اصطالح کودتا چیان رادردسترس می دید واز این طریق
بهترین بهانه برای سرنگونی شاه از برایش فراهم میشد که درصورت
تماس باشاه که اورا دررأس کودتاچیان می پنداشت ،ممکن نبود به این
هدف برسد،چرا که رفتار او باشاه واصوالً با خاندان پهلوی نشان می داد
که می خواست چنین حرکتی از سوی برخی نظامیان صورت بگیرد،
لذا چه بهتر که شاه نداند که او به آنچه که درحال وقوع است،پی بُرده
است ،تا به هدفش که همانا سرنگونی شاه بود برسد .در تأیید این
دیدگاه به بخشی ازگفته ی حسین مکی و دکتر کریم سنجابی ازیاران
بسیار نزدیک دکتر مصدق ،اشاره می کنیم.
حسین مکی می گوید«:دکترمصدق می خواست شاه رابرکنارکند ومطمئن ًا
چنین بود.ازاوایل مرداد 1331اکبرمیرزای صارم الدوله را فرستادند به اروپا
کند.دکترصحت که
تا با بچه های محمدحسن میرزا ولیعهد احمدشاه مالقات
ّ
طبیب مخصوص محمدحسن میرزا بود،گفت بچه های محمدحسن
میرزاقبول نکردند.».دکتر متینی برگ348
دکتر کریم سنجابی درمصاحبه ای با «طرح تاریخ شفاهی» از
گفتگویی که پیش از برگزاری رفراندوم با مصدق انجام داده بود ،می
گوید که اورا ازبرگزاری رفراندوم برحذر داشته ومتذ ّکرشده بود که
درصورت انحالل مجلس این امکان وجوددارد که شاه دست به کودتا
بزند،اما مصدق به او می گوید...«:اما امکان کودتا،قدرت حکومت
دردست مااست وخودمان ازآن جلوگیری می کنیم...شاه فرمان عزل
را نمی تواند بدهد وبرفرض هم بدهد مابه او گوش نمی کنیم .»...صفایی

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

23

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت  ،)354-که چنین نیز کرد ،به ویژه اگرسوگندی را که دکتر مصدق ظاهرا ً به خاطر رفع نگرانیهای شاه در
پشت جلد قرآن نوشته وازبرای شاه فرستاده بود،مورد تجزیه وتحلیل
قراربگیرد ،گفته ی حسین مکی ودکترکریم سنجانی تأیید می شود.
دکتر مصدق می نویسد«:آن رییس دولتی که بخواهد رژیم مملکت
را تغییر بدهد ،اول باید قوایی در اختیار داشته باشد تا بتواند مقصود
خودرا عملی کند» خاطرات  -برگ 248
توجه به اصرارایشان
با چنین اظهار نظری ازسوی دکتر مصدق وبا ّ
به واگذاری وزارت دفاع به وی وتفویض اختیارقانون گذاری وبرقراری
حکومت نظامی ،آیا جای شک وتردیدی درگفته ی حسین مکی وقصد
دکتر مصدق در سرنگونی شاه باقی نمی ماند؟
دکتر مصدق درکتاب خاطراتش می نویسد...«:برای اینکه بکلی
رفع نگرانی ازاعلیحضرت بشود ودشمنان مملکت دراین موقع که
ماگرم مبارزه بااجنبی هستیم هرروز نتوانند بنوعی ذهن ایشان را
مش ُوب نموده اختالفی میان دربار ودولت بیاندازند وازاین راه به اساس
نهضت ملی ضربتی برسانند،این شرح را« :دشمن قرآن باشم اگربخواهم
برخالف قانون اساسی عملی کنم وهمچنین اگر قانون اساسی را نقض
کنند ورژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهور[ی]راقبول نمایم،
درپشت کالم اهلل مجید نوشته وآن را به حضورشان فرستادم» .برگ211
نیازی به ذکاوت ودرک واالی انسانی نیست تابا خواندن این عبارات
به ن ّیت درونی دکتر مصدق پی بُرده نشود ،به ویژه آنکه می بینیم تاریخ
این سوگند یکم امردادماه 1331یعنی یکماه پس ازرویداد30تیرماه
1331بوده است که حزب توده نقش بسیارفعال و مؤثری در برپایی آن
شورش داشته است تاجاییکه خلیل ملکی در پیوند با آن رویداد ،به
دکتر کریم سنجابی گفته بود که «:حزب توده دیگر آبرویی از برای ما
باقی نگذاشته است» وهم اینکه با مراوده ای که دکتر کیانوری رهبرحزب
توده با دکتر مصدق برقرارکرده بود،ایشان ازآنچه که قراربود درآینده
برعلیۀ شاه صورت بگیرد بویی بُرده ودرانتظاربوده است وگرنه اگر به
جزاین می بود ،تنها سوگند به وفاداری کفایت می کرد ونیازی به حاشیه
رفتن که «:اگر رژیم مملکت را تغییر دهند ،من ریاست جمهوری راقبول
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نمایم!» در سوگندش نبود.
اعتراف کتبی سروان مدنی ،ازآنچه که قراربود پس از سقوط شاه صورت بگیرد.

سروان شهربانی مدنی دربازجویی  25شهریورماه1333دربرابر پرسش
بازپرس دادگاه به این شرح « :بسیارخوب گفتید جمهوری توده ای
ازچه قراراست،توضیح دهید اینکه اگرجمهوری توده می شد مث ً
ال چه
کسی ممکن بود رئیس جمهور شود که واجدشرایط باشد؟ چندنفری را
نام ببرید».
سروان مدنی به خط خود پاسخ می دهد «:دراین صورت ممکن بود
دکتر مصدق رئیس جمهور شود .امضاء» وهمودراین بازجویی به حضور
گسترده ی حزب توده در30تیر 1331اشاره می کند( .فتوکپی برگ
بازجویی در صفحۀ 222کتاب مأموریّت برای وطنم گراور شده است).
از تحلیل این نوشته ها وگفتارها می توان دریافت که تنظیم عبارات
سوگندِ پشت جلد قرآن از سوی دکتر مصدق؛هوشیارانه ورندانه بوده
است.
بازنشسته کردن وبرکناری شماری از افسران ارتش .
دکتر مصدق پس ازدر دست گرفتن فرماندهی کل قوا؛ درراستای
پیاده کردن اهدافش به بازداشت شماری از افسران و باز نشسته
کردن ده ها تن نظامی پرداخت که حاصل سوسه ها واغواگری های
دکتر کیانوری بود ،تا دست افسران توده ای درنبودن افسران غیر
قابل اعتماد آن حزب ،در رسوخ ونفوذ هرچه بیشتر در ارکانهای ارتش
جهت براندازی رژیم باز تر شود ،اما دکتر مصدق ازبرکناری وباز
نشسته کردن افسران،غافل از اغواگریهای دکتر کیانوری ،به گونه ای
دیگرکه همانا تصفیۀ ارتش از افسران هوادار شاه وسرنگونی او بود می
اندیشید .وآن گونه که دکتر مصدق در کتاب خاطراتش آورده است،
برکناری ویابازنشسته کردن این افسران پایان کار نبود وهنوز افسرانی
بودند که میبایست به بهانه هایی برکنار می شدند که به خاطر رویدادها
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ومسایلی که ُرخ داد ،کار به برکناری بیش از  136افسر نکشید.
دکتر مصدق در باره ی باز نشسته کردن چند ده تن از افسران می
نویسد:
« ...وبعد موضوع اصالحات وتقلیل بودجه پیش آمد ،چون هر دسته از
واحدهای نظامی پنج نفر را از بین خود انتخاب نمودند که به سوابق
افسران آن واحد رسیدگی شود ونظر بدهند ،پس از آنکه نظریات مزبور
رسید،اینجانب دیدم عدۀ بالنّسبه زیادی را پیشنهاد کرده اند که باز
نشسته شوند ،از سه نفر مشاورین فوق ّ
الذکر و دو معاون وزارت دفاع
ملی که هیئت مشاوره را تشکیل می دادند ،تمنّا کردم به موضوع دقیق ًا
عدۀ زیادی هم باز نشسته نشوند
رسیدگی وبررسی نمایند ،چنانچه ّ
برای دولتهای بعد مجال خواهد بود که به سوابق آنها رسیدگی کنند،
توجه فرمایند که بر خالف قانون کسی باز نشسته نشود وآن را
ولی ّ
پس از چندین روز مطالعه ورسیدگی پیشنهاد نمودند که از بین آن
عده فقط  136نفر باز نشسته شدند.»...کتاب خاطرات  ،برگ 212
ّ
مدت خدمت ویا سن
بازنشستگی کارکنان در ایران در آن روزها معموالً تابع ّ
آنان بود که اغلب  30سال خدمت ویا  65سال سن بود ،توضیح بیشتر اینکه
اگر سن کسی چه ارتشی وچه غیر ارتشی به  30سال می رسید ،اگرچه
سن او به کمتر از  65سال می بود ،می توانست در خواست باز نشستگی
کند ویا اگر سن او از  65سال افزون تر میبود اگرچه مدت خدمتش
کمتر از  30سال بود ،او هم می توانست در خواست باز نشستگی نماید
( برخی معذورات پزشکی وغیر پزشکی در مورد بانوان وحتا مردها ،می
توانست سبب باز نشستگی آنان شود) ،در همین راستا موارد استثناء
هم وجود داشت وآن اینکه بنا به نیازنهاد مربوطه وشایستگی وتمایل
شخص ،محدودۀ سنّی ویا زمان خدمتی نا دیده گرفته می شد ،در َمثَل
دیده می شد که عضوی با بیش از سی سال خدمت ویا بیش از  65سال
سن؛ همچنان مشغول خدمت بوده است ،با این شرح کوتاه اگرآن 136
درحد بازنشستگی می بود ،برای
مدت خدمت شان ویا سن شان
ّ
تن ّ
باز نشسته کردن آنان نیازی به تشکیل هیئت پنج نفره وسه نفره ودو
معاون وزارت دفاع وباالخره دخالت نخست وزیر نبود ،کاری بود که
بر طبق ضوابط ومق ّررات نیروی نظامی انجام می شد وجای کمترین
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اعتراضی هم نبود ،اما اگراین  136تن در شرایط سنی ویا زمان خدمتی
نبودند و به خاطرنقطه نظرهای دیگر از جمله مث ً
ال فساد مالی ویا اخالقی
ویا سیاسی ویا هر بهانه واتهام دیگراز خدمت برکنارشده بودند ،الزم
می آمد دادگاهی شوند و حکم دادگاه در باره شان اجرا گردد ،اینکه
به بهانه ی اصالحات ویا تقلیل بودجه از کار برکنار وبازنشسته شوند،
پذیرفتنی نیست ،همچنین اینکه بدون رأی دادگاه گفته شود به خاطر
اصالحات بوده است ،بر خورنده وبازی با حیث ّیت واعتبار آنان بود،
تقلیل بودجه نیز بهانه ای بی مورد بود ،آیا می توان پذیرفت که حقوق
ومزایای این  136تن نظامی آنچنان فشاری بر بودجه ی دولت وارد
می ساخت که الزم آمده بود باز نشسته شوند؟ مگر قرار براین شده
بود حقوق بازنشستگی به افسران بازنشسته پرداخت نشود تا از بار
بودجه ی دولت کاسته شود!؟ وآیا همه ی گرفتاری های آن روزهای
کشورحقوق ومزایای همین  136تن نظامی بود؟ واینکه می نویسد:
عدۀ زیادی بازنشسته نشوند ،برای دولتهای بعد مجال خواهد
«چنانچه ّ
بود» ،به روشنی نشان می دهد که لیست افسران باز نشسته حاوی
شماربیشتری بود که می بایست برکنار می شدند ،منتها با سروصدای
واعتراضاتی که با برکناری  136تن از افسران به وجود آمده وشایعاتی
نیز از برکناری شماربیشتری درزبانها جاری شده بود ،با توجه به فضای
سیاسی واجتماعی پس از رویداد 30تیرماه ،1331برکناری شماری
بیشتر مسکوت مانده بود .
دکتر کیانوری رهبر حزب توده ایران وعامل گوش به فرمان کرملین
دراین پیوند ،در کتاب خاطراتش می نویسد «:در این دوران که دکتر
مصدق وزارت جنگ را به دست گرفته بود ...ما از طریق سرهنگ
ُم ّ
بشری وسازمان افسری اطالع پیدا کردیم که لشکر گارد شاهنشاهی
نیروی بزرگی را در اطراف تهران متمرکز کرده است وبه بهانه ی مانور
نظامی قصد حمله به تهران را دارد .مامسئله را به مصدق اطالع دادیم
واو در اواخر شهریور ماه دستور انحالل لشکر گارد وتقسیم آن به سه
تیپ را صادر کرد...ولی توطئه ادامه یافت ...درمسئلۀ توطئۀ فوق ،ما
نامه ای به دکترمصدق نوشتیم وبه خانه ی او تسلیم کردیم ومنتظر
نتیجه شدیم ...در نهم شهریور یک نامه ی سر گشاده منتشر کردیم
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 [...به خاطر اختصار در نگارش؛ از درج این نامه ی سر گشاده می
گذریم ،خوانندگان می توانند برای آگاهی از متن این نامه به رویه
 248و249کتاب خاطرات کیانوری رجوع کنند] ،اوسپس در پی این
نامه ی سر گشاده می نویسد :در نتیجۀ این اعالم خطرهای ما بود که
عده ای از توطئه گران دستگیر و 136نفر از افسران رده باال وابسته
ّ
به دربار باز نشسته شدند ولشکر گارد به سه تیپ تقسیم گردید».
خاطرات  ،برگ 248و249
با چنین تصفیه ای در ارتش ،خیال حزب کمونیست توده در امور ارتش
تا حدود زیادی آسوده شد.
آنچه که دکتر کیانوری در کتاب خاطراتش آورده است ،نیاز بیشتری
عده از افسران ارتش
به واکاوی علت بر کناری ویا بازنشسته کردن آن ّ
وشمار بیشتری نیز به اتهام توطئه گران که در لیست بودند ،نخواهد بود
وموضوع اصالحات وتقلیل بودجه بهانه ای بیش نبوده است ،ضمن ًا نشان
حد در دام فریب وتوطئه کیانوری افتاده
می دهد که دکتر مصدق تا چه ّ
بود وکشور ومردم ما با چنان غفلتی از سوی دکتر مصدق ،چه آینده
ی تاریکی از کشیده شدن به پشت دیوار آهنین کمونیزم را درپیش رو
داشتند .که به شرح بیشتر خواهیم پرداخت.
آنچه که شاه نوشته است:
شاه می نویسد...«:در22مردادماه1332احکام انفصال مصدق راازمقام
نخست وزیری وانتصاب سرلشکرزاهدی را بجای وی امضاء کردم
ِ
ومأموریت خیلی دقیق ابالغ احکام رابه سرهنگ نعمت اهلل نصیری
فرمانده گارد شاهنشاهی مح ّول نمودم ...پس از آنکه سرهنگ
نصیری ازرامسر به کاخ سعدآباد رسید،ابتدا عازم ابالغ فرمان من به
سرلشکرزاهدی گردید.
سرهنگ نصیری باکمک وراهنمایی واسطه های مختلف به
سرلشکرزاهدی [که درمخفی گاه بسر می بُرد] دسترسی یافته وفرمان
مرابه وی ابالغ نمود ووی نیزفورا آمادگی خودرا به قبول این مأموریت
اعالم داشت.اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به مصدق ابالغ شود...
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زاهدی به سرهنگ نصیری دستورداده بود که حتی االمکان
فرمان را بدون واسطه به شخص مصدق ابالغ کند ورسید دریافت دارد
تا نتواند بعدا ً وصول آن رامنکرشود.درحدودساعت یازده شب 25
مرداد سرهنگ نصیری به اتفاق دو تن ازافسران خود،ازکاخ سعدآباد
به سوی منزل مصدق حرکت کردند...سرهنگ نصیری بوسیله ی یکی
از افسران مأمو ِرخانه ی مصدق تقاضای مالقات مصدق راکرد ولی
تاحدی مورد
این تقاضا قبول نشد ،ناچاراز یکی ازافسران مصدق که
ّ
اطمینانش بود قول گرفت که فرمان را به مصدق ابالغ ورسید آن را
گرفته وبه سرهنگ[نصیری]برساند....باالخره رسیدی را که مصدق به
خط خودنوشته بود به سرهنگ داد وسرهنگ که با خط مصدق آشنا
بود از جعلی نبودن رسید اطمینان یافت ودر آن موقع که یکساعت از
نیمه شب گذشته بود قصد مراجعت نمود.»...مأموریّت برای وطنم برگ-
198تا200
همانگونه که اشاره شد،سرهنگ نصیری هنگامیکه قصد مراجعت
از منزل مصدق را داشت به دستوردکتر مصدق ازطریق ستادارتش
بازداشت میشود.
روایت سرهنگ ممتاز
ِ
محافظ خانه ی دکتر مصدق ،پس ازرویداد
سرهنگ ممتازفرماند ِه گارد
،طی مصاحبه ای با روزنامه ی «جبهه »چنین میگوید...«:
انقالب اسالمی ّ
درنیمه های شب 25مرداد به مااطالع دادند که نقل وانتقالهایی جلوی
باغ شاه صورت می گیرد وماهم اعالم آماده باش کرده تانکها را
ِ
سمت خا نه ی
روشن نگاهداشتیم...خودمنهم از محل کالنتری یک به
دکترمصدق حرکت کردم.وقتی باجیپ به آنجا رسیدم سرهنگ نصیری
ِ
سمت خانه[ خانه ی دکتر مصدق] می
را دیدم که با چهاریا پنج افسر به
رفتند .یک ربع قبل از واقعه هم چراغهای منطقۀ خیابان کاخ را خاموش
کرده بودند .من درتاریکی باسرهنگ نصیری روبروشدم وازاو پرسیدم
که اینجا چکارمی کنید؟جواب داد نامه آورده ام.گفتم نامه آوردن در
این موقع شب وبا اینهمه اسلحه؟ جواب داد نامه رادیر وقت به من
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دادند...درضمن گفتگوی ما،افسران همراه اوپراکنده شده می خواستند
فرارکنند یا می خواستند به این صورت از منطقۀ محاصره خارج شده
واز پادگانها سرباز بیاورند تا محاصره را بشکافند .بالفاصله نصیری را
تحت نظرگرفته من رفتم رسید نامه
را که به نگهبانی داده بود ازدکتر مصدق گرفتم که به نصیری بدهم.
سرتیپ ریاحی تلفن زد که نصیری رابازداشت کرده به ستادارتش
بفرستید.وقتی رسید پاکت را به اودادم اورا خلع سالح کرده وبه
ستادارتش فرستادم .بقیۀ افسران را که از تاریکی استفاده کرده فرار
نموده بودند ،در خانه های شان بازداشت کردیم.»...
شب 25
دراظهارات سرهنگ ممتازکه در متن ماجرای
ِ
امرداد1332بوده است ،جای چند ابهام و پرسش است :نخست اینکه
از خلع سالح نصیری میگوید ،اما روشن نمی سازد که سالح همراه
نصیری که طبق معمول وروال ارتش سالح کمری از برای افسران بوده
است ،چه نوع سالحهای دیگر بود که برای یک کودتاچی الزم بوده
است به همراه داشته باشد،تا بتواند با کمک چهار پنج نفری که به
ِ
محافظ
گفته ی سرهنگ ممتاز همراه اوبودند،دربرابر آنهمه تانک وافراد
خانه ی دکتر مصدق عرض اندام کند وامید موفق ّیت داشته باشد؟ به
ویژه آنکه برخالف گفته ی دکتر مصدق ،زمانیکه سرهنگ ممتازبه چهار
پنج افسرهمرا ِه نصیری اشاره میکند،ازتانک همراه گروه مزبور،چیزی
نمی گوید .دوم اینکه اگر قصد کودتایی درکاربود،آیا می توان پذیرفت
که الزم بود کودتاچی درانتظار دریافت رسید حکم برکناری نخست
وزیرباشد!؟ در کدامین کودتا چنین روالی پیشینه داشته است؟
سوم اینکه سرهنگ ممتازمیگوید که چهار یاپنج افسرهمرا ِه نصیری
محل را ازبرای آن ترک گفته بودند که از پادگانها سرباز بیاورند،حال
آنکه به گفته ی وی،آنان را در منزل شان بازداشت کردند،به
بیان روشن تراینکه قصد دیگری به جزابالغ حکم برکناری دکتر مصدق
درمیان نبود تا نیاز به آوردن سربازاز پادگانها باشد،که اگر چنین قصدی
بود،دردرجۀ نخست افسران مزبوررا نه در خانه های شان ،بلکه می
بایست در پادگانها به ُسراغ شان می رفتند ،همچنین اگر قصد کودتایی
درمیان بود آیا می توان براین باور بود که رهبر کودتاچیان(سرهنگ
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نصیری) فاصلۀ کوتاهی را قدم زنان تا در خانه ی دکتر مصدق برود وبا
دیدن سرهنگ ممتاز بااو به گفتگو به پردازد؟ ضمن ًا با توجه به اینکه
نیروی ارتش همانگونه که پیش از این اشاره شده ،در مقیاس وسیعی
طرفدار شاه بوده است ،بدون تردید برای یکسره کردن کار دکتر مصدق
ازابتدا از نیروی پادگانها بهره می گرفتند،نه با اعزام سرهنگ نصیری با
همراهی چند افسرویا به گفته ی مخالفان شاه حتا باچند سربازمسلح،
برمدعای برخی ،دولت بریتانیا وامریکا
به ویژه اگر به پذیریم که بنا
ّ
نیزدراین ماجرا دست داشته اند ،اگرطرح ونقشۀ کودتایی از سوی آن
ُ
شوارتسکف مستشارنظامی امریکا در
دودولت بود به ویژه که پای ژنرال
ژاندارمری ایران درسالهای 1321تا1327که با بسیاری از افسران ارشد
ایران آشنایی وبعض ًا دوستی داشته است ،نیزدر این ماجرا به میان
کشیده شده است ،ودولت بریتانیا وامریکا عامل کودتاهای بسیار در
دیگر کشورها طی سالهای پیش از آن بوده اند،آیا در ایران از استعداد
کودتا گری باز مانده بودند تا به کودتا گران از شاه گرفته تا سرلشکر
زاهدی آموزش دهند برای سقوط دکتر مصدق ،از نیروی نظامی بهره
بگیرند ،نه صدور حکم برکناری؟
ازاین رو نتیجه ای که می توان گرفت این است که اگر چه دولت
بریتانیا ودولت امریکا چندماهی پس از روی کارآمدن آیزنهاور ،خواهان
برکناری دکتر مصدق ازراه تظاهرات وشورش ناراضیان ومخالفان اوبودند
واین جای تردید نیست،امااین دکتر مصدق بود که بابرگزاری رفراندوم
توجه به بُحرانی
ِ
وانحالل مجلس ،نقش اصلی وکارسازسقوط خود رابا ّ
بودن شرایط سیاسی واجتماعی واقتصادی کشور ،تدارک دیده بود ،از
این رو ،نیازی به استفاده ازنیروی نظامی نبود ،که اگر غیرازاین می
بود بهره گیری ازنیروی نظامی به گونه ایکه کار دکتر مصدق را یکسره
کند،آنهم در شرایطی که اوبسیاری از یاران صاحب نفوذش وپشتیبانی
دولت امریکارا نیزازدست داده ودرشرایط سخت وبُحران مالی بسر می
بُرد ،کاری بسیار ساده وشدنی بود ،اما پذیرفتنی است که طرز ابالغ
حکم در نیمه های شب توسط یک فرد نظامی همراه با چند افسرآنهم
برخالف روال همیشگی وانتظار ،از روی عدم تدبیرصورت گرفته بود
ونیزخروج به دور از توجیهِ شاه،این بهانه وتعبیر نادرست را به دکتر
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مصدق ومخالفان شاه از هررده وطیف داد ،تابر آن ماجرا ،نام کودتا
بگذارند وآنقدر بگویند وبنویسند تابه صورت یک سند قطعی تاریخی
برای تخریب شاه ،در اذهان جا بگیرد ومی بینیم که از این بابت چه
آشفتگی هادربخشی از تاریخ معاصر کشور ما به وجود آمده است.
به روایت دکتر فؤأد روحانی ،کارشناس مسایل حقوقی نفت وداوربانک
جهانی در امورنفت.
دکترفؤاد روحانی از هواداران دکتر مصدق به نقل از کتاب «کیم
روزولت»که نامش به عنوان عضو سیا برای سرنگونی مصدق زیاد
شنیده می شود،می نویسد...«:نورمان شوارتسکف،ژنرال بازنشسته ی
امریکایی که سابقۀ خدمت بین سالهای 1321و 1327درایران رابرای
تجدید سازمان ژاندارمری داشت واعتمادشاه را جلب کرده بود....
درظاهر به قصد دیداردوستان قدیمی واردتهران شد...اوفقط مدت
کوتاهی توانست درتهران بماند ویکبار به دیدن شاه رفت ...شاه در
جواب اظهاراو دایربرقصد دولت امریکا به مساعدت با اوگفت «:وضع
حساس است واونمی خواهد کار ُمنجربه یک جنگ داخلی شود.
بسیار ّ
بطورخالصه آنچه شوارتسکف گفت شاه رامتقاعد ومطمئن به مؤثربودن
مداخلۀ امریکا نکرد ،میگوید که شاه مصدق راخطری برای سلطنت می
دانست اما باوجوداین نمی خواست ضربۀ اول را اووارد آورد .»...دکتر
متینی 439-
اگر نوشته های کیم روزولت را آنگونه که مخالفان شاه به آن بها
می دهند به پذیریم ،می بینیم که شاه دردیدار با شوارتسکف
که چندروزی پس از برگزاری رفراندوم صورت گرفته بود ،از
درگیری با دکتر مصدق تحاشی می کند ،اگرچه از او دل خوشی
نداشت امابه زعم خود ،از در گیری با او که ُمنجر به جنگ
داخلی شود،پرهیزداشته است ،واینکه نوشته است «:باوجوداین
نمی خواست ضربۀ اول را او واردآورد» به روشنی بیانگراین حقیقت
است که شاه درتدارک بهره گیری ازنیروی نظامی برای سقوط دکتر
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مصدق نبود ،که اشتباه دکتر مصدق با همه ی توصیه های یاران
نزدیکش درخودداری ازبرگزاری رفراندوم ،راه را برای شاه در برکناری
او هموارکرده بود.
صفایی،مفسر سیاسی وروزنامه نگار.
روایت ابراهیم
ّ
ابراهیم صفایی می نویسد«:روز18مرداد[]1332جلسۀ محرمانه
ای درپایگاه های آلپ سویس باشرکت«آلن دالس»رییس سازمان
سیای امریکا و«هندرسن» سفیر امریکا درتهران و«اشرف پهلوی»
و«کیم روزولت» ازاعضای مؤثر سیا وژنرال «شوارتسکف» امریکایی
مستشار[پیشین] ژاندارمری ایران برپا وتصمیماتی گرفته شد.
شوارتسکف وکیم روزولت با پیامها ودستورهای خاص،عازم تهران
شدند .»...اشتباه ملی شدن نفت( . 270.این مطالب با ج ّر و تعدیل هایی
در صفحات  193و194کتاب خااطرات دکتر مصدق به نقل از روزنامه ی
فیگارو مورخ 20سپتامبر1955برابر با 28شهریور1334نیز آمده است).
بنابراین با توجه به اینکه گرد هم آیی مورد ذکر در پایگاهای
آلپ در روز 18امرداد1332انجام شده بود (4روز پیش از 22
امردادماه تاریخ حکم برکناری دکترمصدق و چهار روز پس از
برگزاری رفراندوم) ،ورود شوارتسکف وکیم روزولت به ایران نمی
توانسته زودتر از تاریخ یادشده صورت گرفته باشد.به تعبیری
دیگر«روزولت» تا آن زمان مأموریتی برای انجام آنچه را که مخالفان شاه
ازآن با نام کودتا یاد می کنند،نداشته است ،اگرهم آنچه را که «باری
روبین» دربرگ  80کتابش به این شرح «:اولین دیدار بین شاه وکیم
روزولت روز اول اوت (11مرداد )1332نوشته است به پذیریم ،برای
سقوط دکتر مصدق انجام چنان کاری(کودتابه زعم مخالفان شاه) به
زمان بیشترو راهکار ویژه نیاز بوده است نه در ظرف دوهفته ،آنچه که
در کتاب روزولت آمده است حکایت ازآن دارد که در دیدارچندباراو
باشاه وژنرال شوارتسکف (برای یکبار) ،به شاه توصیه میشده است که
می تواند به خاطرکار خالف قانون دکتر مصدق ،از حق قانونی خود برای
برکناری او اقدام کند وهمچنین دادن این اطمینان به شاه که ازاین پس
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دولت امریکا مانند گذشته پشتیبان دکتر مصدق نخواهدبود ،نه توصیه
ای برای بهره گیری ازنیروی نظامی برای ساقط کردن او،آنهم به دست
یک سرهنگ وچهارپنج نفرهمراه او وحتا اگر احتماالً طرحی هم ازآنان
جهت بهره گیری ازنیروی نظامی بود،دیده شد که باصدور حکم برکناری
توجهی به آن نشد و حکم برکناری مصدق
دکتر مصدق ازسوی شاهّ ،
طبق نص صریح اصل چهل وششم متمم قانون اساسی صادر شده بود.
با ُمنحل شدن مجلس به دست دکتر مصدقُ ،مج ّوزقانونی برکناری
دکتر مصدق درآن شرایط حاد ونگران کننده ی سیاسی واقتصادی
واجتماعی ازبرای شاه فراهم می شود و در 22امرداد 1332حکم
مزبورطبق اصل چهل وششم ُمتمم قانون اساسی ،صادرو در نیمه های
شب  25امرداد به گونه ای که اشاره شده است به دکتر مصدق ابالغ
می گردد،اما زمانیکه دکتر مصدق به جای تمکین حکم برکناری خود
سرپیچی می کند،از فردای آن شب از شوارتسکف وکیم روزولت درایران
کسی نشانی نمی یابد وشاه هم ازایران خارج میشود،بنابراین بسیار
ساده است اینکه نتیجه بگیریم  ،بر خالف ادعای مخالفان شاه ،کودتایی
وعامالن
از سوی ارتش صورت نگرفته بود ،تا گفته شود که سازمان سیا
ِ
داخلی شان با بهره گیری از نیروی نظامی دست به کودتا زده بودند،
چه کس یا کسانی شاهد تح ّرک ونقل وانتقاالت نظامی جز
سرهنگ نصیری وچهاریا پنج افسر همراه او ،درشب 25امرداد
بوده اند،وانگهی درکجا می توان ُسراغ گرفت که انجام کودتا،
نیاز به حکم برکناری وانتظار دریافت رسید داشته است!؟ اما می
توان گفت اینکه دکتر مصدق با سرپیچی از اجرا وتمکین حکم
طی روزهای 25تا 28امردادماه انجام داده بود،
برکناری خود وآنچه راکه ّ
دست به کودتا زده بود.
نوشته ای از دکتر پیروز مجتهدزاده ،پژوهشگر تاریخ درباره ی طرح ت.پ.آژاکس.
طی مقاله ای تحلیلی از رویداد25
دکتر پیروز مجتهدزاده پژوهشگر تاریخ ّ
امردادماه 1332در شمارۀ 1250سوم آذرماه 1391مجلۀ راه زندگی می
نویسد...«:دونالد ویلبر ))Donald wilberعضوبرجسته ی سازمان سیا
درتدوین طرح آژاکس در گزارشی که از «طرح سرنگون ساختن دولت
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مصدق» دارد ومهمترین،گویاترین وصریح ترین سندرسمی(دولتی)
درباره ی آن عملیات شمرده می شود،نه ازکودتا،بلکه از «سرنگون
کردن»مصدق ،نخست وزیرایران سخن به میان می آورد.حتی مأمور
عملیاتی آن طرح درتهران،یعنی کرمیت روزولت()KERMIT ROOSEVELT
که به شهادت همسرش در خاطره نویسی های خود در ُکهنسالی ،سخت
دچار مشکل خودبزرگ بینی شده وازنقش «بزرگ»خود در کودتای
مرداد 1332دادسخن داده است.درکتاب خاطرات خود آن رویدادها
«ضدکودتا» نامیده است .نوشته های رسمی و ُمستند ویلبرابتدا به
را
ّ
صورت کتابی زیرعنوان«سرنگون کردن مصدق نخست وزیرایران»
درماه مارس  1954توسط سی آی ای""  C.I.Aمنتشرشد ،بعدهادرتاریخ
16آوریل2000یک گزارش  80صفحه ای از خالصۀ آن کتاب درنیویورک
تایمز انتشاریافت که درآن به تفصیل درباره ی نارسایی وناکارآمدی
اجرای آن طرح سخن رفته ورسم ًا وکتب ًا اقرار می شود که شاه تا آخرین
لحظه باهر گونه کودتا برای سرنگون کردن مصدق مخالف بود.درهمین
موحد که تحقیقات خوبی رادرباره ی مسأله ی
رابطه ،دکتر محمدعلی ّ
ملی کردن نفت وحوادث مرداد 1332درایران انتشارداده است،به اتّکای
اسناد دولتی امریکا ،بی پرده تأیید می کند که «شاه»حتی درآن ایام که
تیرگی روابط اوومصدق به باال ترین درجه رسیده بود،با روی کارآوردن
زاهدی ازراه کودتای نظامی مخالفت می نمود ...شایان توجه است که
سپهبد زاهدی هم به اعتبار اسناد وشهادت های یادشده ،تاآخرین
لحظات از سرهنگ نصیری می خواست که ابالغ فرمان عزل مصدق به
هیچوجه نباید به صورتی باشد که جنبۀ کودتا رابه خودبگیرد.به همین
دلیل است که همه ی اسناد مکتوب وشهادت های دست اندرکاران،
تأیید دارند که سرهنگ نصیری از گارد شاهنشاهی،دراقدامی مسالمت
آمیز ،فرمان عزل مصدق را به وی ابالغ کرد،ولی به دستور ایشان
،...بازداشت شده وبه زندان افتاد. ».
گفتنی است که نام کامل طرحی که هدف اصلی آن درهم شکستن
نیروهای حزب توده ی ایران بود T.P AJAX،نامیده شده بود ،که غرض ازT.P
"توده پارتی» و  Ajaxنیزنام پودری است که برای شست وشووازبین بُردن
چرک ُ
ولکه ،بکار برده می شود .
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روایت علی میر فطروس ،پژوهشگر تاریخ درباره ی طرح ت.پ.
آژاکس.
دکترمیر فطروس درمصاحبه اش با مسعودلقمان در27اسفندماه
(1387برگرفته از وبالک روزنامک)میگوید...«:طرح ت .پ .آژاکس»
اساس ًا -یک طرح کودکانه بود تا یک طرح کودتا،چراکه ازنظرسازمانی
وتدارکی،هیچیک ازعناصر اجرایی آن ،دقیق ودرست تنظیم نشده بود.
ازاین گذشته شاه با این طرح مخالف بود ،چرا که طبق اسناد موجود-
شاه معتقد بود که«مصدق باید ازطریق قانونی برکنارشود،نه توسط یک
کودتا.».
همچنین درتارنمای ایشان آمده است...«:ویلبر،درگزارش خود،روند
ته ّیه وتدارک عملیات برای تضعیف وسرنگونی دولت مصدق را بازگوکرده
بود وعلت اصلی طرح عمل ّیات را نه منافع اقتصادی بلکه«ترس از
وسلطۀ حزب توده برایران» می دانست ...عموم پژوهشگران
کمونیسم ُ
وحتی مح ّققان مصدقی وتوده ای
(مانند سرهنگ غالمرضا نجاتی وبابک امیرخسروی)،گزارش های کرمیت
روزولت راالف وگزافهایی دانسته اند که به توصیۀ مقامات سازمان سیا
ودرپیوند با شکست این سازمان درعملیات جزیرۀ خوکها(درحمله به
کوبا) به منظور تأمین بودجه ی ازدست رفته ی سازمان سیا نوشته شده
است.
دراین باره«ریچاردهلمز»(رئیس اسبق سازمان سیا)نیزدر
مصاحبۀ تلویزیونی با  B.B.Cگفته بود...«:سیا در1961درعملیات«خلیج
خوکها»علیهِ کوبا شکست خورده بودومی خواست به نوعی پیروزی
خودرانشان دهد تابتواند بودجه اش را که موجودیتش به آن بستگی
داشت  -توجیه کند.برای این مقصود،سازمان سیا به نقش ناچیزی که
درایران[درجریان سقوط مصدق] ایفاء کرده بود،توسل ُجست.سیا بااین
اقدام،تاریخ را جعل کرد.افکارعمومی امریکارا ُمنحرف ساخت وزمینۀ
دشمنی بین مردم ایران وامریکارا  -که برای دونسل ،ازدوستان نزدیک
ومتحد هم بودند -فراهم ساخت .».الزم است بدانیم که انتشار کتاب
ّ
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ُکرومیت روزولت ،پس از گذشت بیست وچند سال از رویداد28مردادماه
1332با روی کارآمدن جیمی کارتررییس جمهوری امریکا انتشار یافته
است ومی تواند جای تأمل باشد!
تعریف کودتا
ازآنجا که مخالفان شاه ( ازجمله دکتر مصدق نیز) رویداد25
و 28امرداد1332را کودتا ی شاه برعلیهِ دولت قانونی دکتر مصدق
ِ
مصرف این واژه را
قلمدادکرده ومی کنند ،الزم است بدوا ً معنی ومورد
به درستی دانسته باشیم ،تا بتوانیم نسبت به ر ّد یا قبول دیدگاه های
موافق ومخالف ،.به دستاورد درست برسیم .کودتا واژۀ ایست فرانسوی
قیام مسلحانۀ تمامی یا بخشی از نیروی نظامی
است (  ،)coup d' etatیعنی
ِ
وبرانداختن آن دولت ،باچنین مفهومی
برعلیهِ دولت رسمی وقانونی
ِ
از واژه ی کودتا،درحالیکه شاه براساس اصل چهل وششم متمم قانون
اساسی وپیشینه ی انجام چنین کاری نیز از سوی احمدشاه (که به آن
خواهیم پرداخت)،دکتر مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود نه با
بهره گیری ازنیروی نظامی ،چگونه میشود اورا بادریافت حکم مزبور،از
تاریخ 25امرداد1332همچنان نخست وزیر قانونی ورسمی شناخت
تاگفته شود که در تاریخ  25یا28امرداد،کودتایی برعلیه دولت رسمی
وقانونی نخست وزیرصورت گرفته بوده است!؟
بازداشت آورنده ی حکم برکناری وانحالل گاردشاهنشاهی ودستور
حذف نام شاه در مراسم دعای صبحگاهی وشامگاهی در پادگانها
ازسوی دکتر مصدق و ُمهروموم کردن کاخهای سلطنتی با حضور
دکترحسین فاطمی وزیر امورخارجه اش وپایین کشیدن عکسهای
شاه وثریا درادارات وسازمانها وبازداشت ابوالقاسم امینی کفیل وزارت
مخصوص شاه وسرلشکرباتمانقلیچ
دربار ورحیم هیراد رییس دفتر
ِ
وسلیمان بهبودی رییس تشریفات درباروسرتیپ شیبانی وسرهنگ
زندکریمی وشماری دیگر ازافسران و طرفداران شاه وسرنگون کردن
تندیسهای شاه ورضاشاه به دستور دکترمصدق وموافقت با برگزاری
میتینگی در میدان بهارستان در عصر روز  25مرداد ازسوی اعضای

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

37

جبهه ی ملی واحزاب واتحادیه های هوادار مصدق وسایرمخالفان شاه
وسخنرانیهای تُند وتوهین آمی ِز دکتر شایگان ودکتر حسین فاطمی
وزیرک زاده ورضوی وچند تن دیگربر علیه شاه ،همه وهمه از مصادیق
روشن کودتا برعلیه شاه می باشد ونیز درقطعنامه ایکه درپایان متینگ
مزبورصادرکرده بودند یکسره کردن تکلیف شاه خواسته شده بود.
همچنین درروزهای25تا 28امردادماه  ،پاره ای از روزنامه ها ومجالت
به ویژه روزنامه ی شورش وباختر امروز ازناسزاگویی به شاه دریغ
نکردند،ودکترمصدق ،شاه راعامل کودتایی نافرجام قلمداد کرد وبا
اعالمیه ای که ازرادیو انتشارداد ،باغوغاساالری ُمس ّبب آشوبهایی درآن
سه روز کذا گردید ودکتر فاطمی وزیرامورخارجه در 25امردادماه به
تمام سفرا ووزرای مختار وکارداران ایران درخارج از کشور اعالم کرد
شاه از سلطنت مخلوع است ونباید مورداستقبال قرارگیرد ،با چنین
طی
اعمالی از سوی مصدق واعضای کابینه اش واعالم خلع شاه بدون ّ
مراحل قانونی در محاکم ذی ربط ویا مجلس مؤسسان ،چه نامی بجز
کودتا می توان برآن نهاد؟ آیا همچنان می توان بروقوع کودتایی
برعلیه دکتر مصدق برکنارشده از نخست وزیری پای فشرد؟ یااینکه
این دکتر مصدق بود که با دریافت حکم برکناری اش بااعمالی که طی
سه روزکذا،خود وچندتن از اعضاء کابینه اش انجام داده بودند ،دست
ضد شاه درآن
به نافرمانی وکودتا زده بود؟ ویاچگونه آنهمه اقدامات ّ
سه روز را می شود بازدن نعل وارونه از شمول یک کودتا خارج دانست؟
اگرمجلس بابرگزاری رفراندوم تعطیل نشده بود،بهانه ای برای برکناری
شب  25امرداد را
دکتر مصدق فراهم نمی شد،درصورتی میشد رویداد ِ
کودتا نامید که بدون صدور حکم بر کناری دکتر مصدق از سوی شاه،
بخشی از ارتش با تجهیزات کامل و پُر زور تر از نیروی محافظ خانه
ی دکتر مصدق ،به فرماندهی یک افسر ارشد به منزل ایشان که مق ّر
نخست وزیری نیز بود ،حمله ور می شد ،نه اینکه یک سرهنگ(که
فقط چهارپنج افسراوراهمراهی می کردند) حامل حکم برکناری ایشان
بشود وبه آن نام کودتا داده شود.برای انجام یک کودتا چه لزومی به
صدو ِرحکم برکناری و درخواست رسید حکم برکناری خواهد بود؟
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دکترمجتهد زاده در«نشریّۀ راه زندگی  »1250-می نویسد...«:اما در
ایرانی که این دقت های علمی دراستفاده از مفاهیم واصطالحات علمی
جدی ورسمی«کودتا»
وجودندارد ،رویداد28مرداد 1332به گونه ای ّ
توجه شود آقای مصدق
باتعاریف علمی آن یاد شده است ،بی آنکه ّ
رییس نظام حکومتی «ا ِتا» نبود که علیهش«کو»صورت گیرد.اونخست
وزیر معزولی بود که چندروزی را به گونه ای غیرقانونی به حیات
باقیمانده ی دولتش ادامه داد.کودتای واقعی را نخست وزیر[برکنارشده
ی]وقت،آقای مصدق مرتکب شد که باتعطیل کردن همه ی ارکان نظام
حکومتی وقت،ودررأس همه ی آنها،باانحالل مجلس شورای ملی،عالی
ترین مرجع حکومت مردمی را،در25مردادواژگون نمود.».
اظهاراتمحمدامینی،کنشگرسیاسی،دربارهیحکمبرکناریدکترمصدق
چندی پیش یکی از ُمجریان برنامه ی تلویزیونی پارسی زبان در لوس
طی مصاحبه ای با یکی از هواداران دکتر مصدق به نام «آقای
آنجلسّ ،
محمد امینی» ازایشان می پُرسد آیا شاه در غیاب مجلس حق برکناری
دکتر مصدق راطبق قانون اساسی داشته است یانه؟
نامبرده پاسخ می دهد(به مضمون) :در قانون اساسی چنین اختیاری
به شاه داده نشده است وآنگاه با اشاره به اصل چهل ششم متمم قانون
اساسی  ،می گوید که مفهوم این اصل که میگوید«:عزل ونصب وزراء
به موجب فرمان همایون پادشاه است»آن چنان نیست که شاه می
توانست مستقیم ًا وزیری را عزل ویا نصب کند ،بلکه این فرمان پس
ازرأی اعتماد یا عدم اعتمادی که نمایندگان مجلس به نخست وزیر
ویاهروزیرمی دهند ،صادر می شود ،سپس درادامۀ سخنانش میگوید
که مخالفان دکتر مصدق به تلگرام احمدشاه از پاریس به رییس مجلس
شورای ملی اشاره می کنند که به موجب آن حکم برکناری رضا خان
راصادر کرده بوده است که چون مجلس اعتنایی به دستوراحمد شاه
نکرد لذا نمی تواند این رویداد مستمسکی جهت برکناری دکتر مصدق
بوده باشد و.»...
تفسیر آقای دکترامینی از اصل چهل وششم ُمتمم قانون اساسی در پیوند
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با اختیارات شاه ،تفسیری نادرست واغوا کننده است ،زیرا تا جاییکه «نص»
هست«فتوی» جایز نیست وآن اینکه تفسیر اصل مزبور(نص) از قانون
اساسی آنهم با همه ی صراحتی که دارد بی مورد است ،به ویژه آنجا
که اشاره به رأی وتصویب مجلس می کند ،مجلسی که با برگزاری
رفراندوم وجود خارجی نداشت ،ازاین رو اجرای اصل مزبوراز سوی
شاه ،دربرابرعمل غیرقانونی یک نخست وزیری که با انجام غیر قانونی
رفراندوم قانون اساسی را نادیده گرفته بود ،عملی قانونی بود.
به نکات دیگرمصاحبۀ هواداردکترمصدق می پردازیم وآن اینکه
او درپاسخ میگوید«در قانون اساسی چنین اختیاری به شاه داده نشده
است» ولی مصاحبه گر از ایشان نمی پرسد اگر دستاویز شما قانون
اساسی است،آیا در قانون اساسی به رفراندوم اشاره ای شده است،یا
اینکه به زعم شما ،فقط شاه می بایست ُمراعی قانون اساسی می بود؟
مصاحبه شونده از جمله تلگراف احمدشاه از پاریس رادر ماجرای قهر
مدعای کسانیکه به درست
واستعفای رضا خان از نخست وزیری  ،در ر ّد ّ
بودن عمل شاه دربرکناری دکتر مصدق رأی می دهند ارائه می دهد،که
ِ
دانسته نیست ایشان از کدامین پژوهشگرتاریخ شنیده ویا از آثارش
آگاهی یافته است که از تلگراف احمدشاه از پاریس به مجلس ،تعبیری
مبنی برصدور حکم عزل رضا خان کرده باشد،هر کودک دبستانی نیز
اخبارتأسف آوری
باخواندن متن تلگرام مورد اشاره به این شرح«:نظربه
ّ
برضد امن ّیت عمومی می
که ازایران رسیده وتحریکاتی که سردارسپه
ّ
کند ،مااعتمادخودرااز ُمشا ُرالیه سلب نمودیم،الزم است اکثریّت مجلس
نسبت به شخص دیگری اظهارتمایل نماید تافرمان صادرگردد»،جزاین
نمی اندیشد که تلگرام احمد شاه از پاریس به رییس مجلس،حکم
برکناری رضاخان ازنخست وزیری نبود تا مورد استنا ِد موافقان
عمل محمدرضا شاه در برکناری دکتر مصدق باشد،بلکه ابراز عدم رضایت
احمدشاه از رفتار رضاخان بودوبرکناری اوراموکول به نظر نمایندگان مجلس
کرده بوده است تا پس از رأی قاطع نمایندگان مجلس،حکم برکناری
رضاخان ازنخست وزیری از سوی وی توشیح شود ،ضمن ًااین تلگرام
زمانی به دست مؤتمن الملک رییس وقت مجلس رسیده بود که رضا
خان چند روز پیش ازآن؛ نامه ی استعفای خودرا به مجلس شورای ملی
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تقدیم کرده بود ،آنچه که مورد استناداین گروه یعنی آنان که برعمل
صحه
شاه در برکناری دکتر مصدق آنهم به ویژه در زمان فترت مجلس ّ
می گذارند،می باشد ،این است که عالوه برانطباق حکم بر کناری دکتر
مصدق با قانون اساسی ،پیشینه ی چهارده بار حکم انتصاب وانفصال
چند تن از نخست وزیران از سوی احمد شاه در زمان فترت مجلس بین
دوره ی سوم وچهارم می باشد ،شاهی که در رعایت قانون ،مورد تأیید
واحترام دکتر مصدق بوده است  ،نکته اینکه مصاحبه شونده کمترین
اشاره ای به صدور چنین احکامی از سوی احمدشاه نمی کند ،سهل
است که ازیاران دکتر مصدق که در بین شان از حقوق دانان کم نبودند
وبه دکتر مصدق توصیۀ می کردند که از برگزاری غیرقانونی رفراندوم
خودداری کند تا ازبرای شاه فرصتی به جهت صدور حکم برکناری اش
فراهم نشود،نیز یادی نکرد واین چنین است رفتاروگفتار برخی از تاریخ
تاریخ ما که به جای بهره گیری از اسناد ومدارک
ران
فس ِ
ِ
نویسان و ُم ّ
غیرقابل تردید،دیدگاه های شخصی وسیاسی خودرابه نسبت تنفر ویا
شیفتگی نسبت به کس یا کسانی ،ابراز میدارند وبه خورد مردم ناآگاه
می دهند.
بهانه ی دکتر مصدق درخودداری از اجرای حکم برکناری
دکتر مصدق می نویسد«:نظر به اینکه دستخط طوری تنظیم شده بود که
اصالت آن مورد تردید بود و...سبب شد که من از دوطریق یکی را
انتخاب کنم)1:منافع خودرا درنظربگیرم ودست از کار بکشم )2...به
مبارزه ادامه دهم »...خاطرات  ،برگ  225و226
چنانکه دیده شد ،دکتر مصدق راه دوم را برگزید ضمن ًا دالیلی را که
دکتر مصدق درباره ی نادرستی اصالت حکم برکناری اش می گوید عذرو
بهانه ای بیش نیست ،نخست اینکه دربرابرحکم جعلی چه جای دادن
شب 25مرداد1332دستخط
رسیدی به این شرح«:ساعت یک بعدازنیمه ِ
مبارک به این جانب رسید.دکتر محمدمصدق ،».از سوی ایشان بود که
سرهنگ ممتاز درمصاحبه اش با روزنامه ی جبهه به آن اشاره کرده
بود؟ دوم اینکه با خروج ناگهانی شاه ازایران پس از بازداشت نصیری؛
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جای شک وتردیدی از اینکه حکم مزبور از سوی شاه صادرشده است
یانه؛ باقی نمی ماند .سوم اینکه اگر مصدق حکم را جعلی می پنداشته
معنایش این بود که شاه حکم راصادرنکرده که در چنین صورت به چه
جهت ودلیل به مهروموم کردن کاخ سلطنتی ودستور حذف نام شاه
از مراسم صبحگاهی وشامگاهی در پادگانها وسرنگونی تندیسهای شاه
وپدرش واعالم خلع شاه به کارگزاران سیاسی ایران درخارج ازکشور می
پردازد؟ چهارم اینکه با انتشار حکم انتصاب زاهدی به نخست وزیری
که کلیشه ی فرمان مزبور توسط اردشیر زاهدی از مخفی گاهش برای
روزنامه ها در همان روز  25مرداد فرستاده شده ودر برخی روزنامه
هاهم به چاپ رسیده وعلنی شده بود ،شک وتردیدی برای پذیرفتن
صدور حکم برکناری اش باقی نمی ماند ،ازاین رو جزآنکه به پذیریم به
دنبال بهانه هایی بود تا شاه را ازسرراهش بردارد ،جای کمترین ابهامی
باقی نمی ماند ،ازاین رو هرگونه تحلیل دیگردراین باره بی پایه وبی مورد
خواهدبود.
همچنین آنان که مدعی اند دکتر مصدق ازآنچه که درآن سه روز کذا می
گذشتهبیخبربودهاست،سخنیبهدرستینمیگویند،چراکهدکترسنجابی
یکی ازیاران بسیار نزدیک مصدق واز مخالفان آشتی ناپذیر شاه دردفتر
خاطراتش می نویسد...«:نزدایشان[دکتر مصدق]بودم وایشان دستوری
به من دادند که بروید وبا احزاب صحبت بکنید ومجسمه ها راپایین
بیاورید .بنده به حزب ایران رفتم .به آقای خلیل ملکی تلفن کردم که
اوآمد به حزب ایران وپان ایرانیستها وبعضی ازبازاریها تلفن کردم وعده
ای را برای اجرای آن امر فرستادم...ولی باید انصاف بدهم که این کار
درستی نبود .»...دکتر متینی برگ365
دکترمصدق در کتاب خاطراتش نوشته است...«:صدوردستخط
گذشته ازاینکه برخالف قانون اساسی بود،دلیلی هم نداشت،چونکه
تا9اسفندوبعد ازآن تاساعت یک روز25مرداد 32ازمن ودولت من
کوچکترین عملی برخالف مصالح مملکت وشخص اعلیحضرت
صادرنشده بود.»...برگ363
ایشان در حالی که صدور دستخط شاه در برکناری اش رابرخالف
قانون اساسی قلمداد می کند ،خود دربرگزاری رفراندوم قانون اساسی
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راباهمه ی گوشزدهای یارانش درقانونی نبودن آن ،نادیده گرفته وبه
انورتمسک ُجسته است! گفتنی است که حکم برکناری دکتر
شرع
ّ
ً
مصدق صرفا به خاطرانحالل غیرقانونی مجلس ازسوی وی بود ،که
انحالل مجلس به موجب اصل چهل وهشتم ُمتمم قانون اساسی که
می گوید«:اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواندهریک از مجلسین
شورای ملی وسنا راجداگانه ویاهردومجلس رادرآن واحد ُمنحل نماید»از
اختیارات شاه بوده است نه نخست وزیربه هر بهانه وتفسیر .ضمن ًا چه
خوب بود که ایشان اصلی از قانون اساسی را که می گوید صدورحکم
برکناری اش از سوی شاه؛ برخالف قانون بوده است ذکر می کرد؛ که
نکرد!
دکترمصدق درباره ی آن روزها چنین می نویسد...«:همه میدانندکه
عصرروز 27مردادماه دستوراکید دادم هرکس حرفی ازجمهوری بزند او
را تعقیب کنند ونظراین بود که ازپیشگاه همایون شاهنشاهی درخواست
شودهرقدرزودتر به ایران مراجعت فرمایند .»...خاطرات . -برگ 295
دکتر مصدق آنجا که می نویسد«عصرروز27مردادماه دستور اکیددادم
هرکس حرفی از جمهوری بزند اورا تعقیب کنند»درست می گوید ،چرا
که این دستور زمانی صادر شده بود که «هندرسن» سفیرکبیر امریکا
دردیداری که در همان روز با دکتر مصدق داشته است ،صریح ًا به او
گفته بود که دولت امریکا ازفعال بودن حزب توده بسیار نگران است،
بنا براین در چنین شرایطی که در ایران به وجودآمده است،کمترین
انتظاری نسبت به کمکهای مالی وسیاسی دولت امریکا نداشته باشد،ودر
همین دیداربودکه درخواست دکتر مصدق را برای دریافت وامی به مبلغ
ده میلیون دالر ر ّد کرده بود،دکتر مصدق چون با سخنان هندرسن
دریافت که با میدان دادن کمونیست هااز پشتیبانی دولت امریکا
برخوردارنخواهدبود ،ناگزیردستور می دهد از نمایشات وتظاهرات حزب
توده که برپایی رژیم جمهوری را فریاد می زدند جلوگیری شود ،تا
دولت امریکا رانسبت به خودهمچون گذشته،برسرمهرآورد ،اما ازسویی
دیگربرای اینکه به زعم خود دولت امریکا را در مقابل عمل انجام شده
قرار بدهد از وزیر کشور می خواهد که برای انجام یک رفراندوم به هدف
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تعیین تکلیف قطعی شاه،دستورات الزمه را به فرمانداران بدهد...
دکتر غالمحسین صدیقی وزیروقت کشور دراین باره چنین می
نویسد ...«:ساعت شش ونیم بامداد روزچهارشنبه 28مرداد تلفونچی
خانه ی جناب آقای دکتر مصدق باتلفن به من خبرداد که آقای نخست
وزیرفرمودند پیش ازرفتن به وزارتخانه به اینجا بیایید ،من درساعت
شش وپنجاه دقیقه بااتومبیل وزارتی...حرکت کرده درساعت هفت
صبح به اطاقی که هیأت وزیران درآنجا تشکیل میشد واردشدم...آقای
نخست وزیر مرااحضارفرمودند به اطاق معظم له رفتم،گفتند چون شاه
از کشورتشریف برده اند والزم است تکلیف قانونی وظایف مقام سلطنت
معین شود،من با جمعی ازآقایان صاحب اطالع شورکردم .رأی آقایان
این است که شورای سلطنتی به وسیلۀ مراجعه به آراء عمومی تشکیل
شود .شمابه فرمانداران تلگراف کنید که از محل مأموریت خود خارج
نشوند...گفتم چون مق ّررات مربوط به رفراندوم دراین باب باید به
تصویب هیأت برسد
بهترآن است که امروزعصر آن را درهیأت دولت مطرح کنیم...فرمودند
چون تأخیر درکارمصلحت نیست بهتراست امروزتلگراف کنید .گفتم
اگراین کارفوریت دارد دستورفرمایید امروزپیش از ظهر جلسۀ هیأت
وزیران تشکیل شود .فرمودندهنوز شورمن باآقایان تمام نشده وآقایان
نیزمطالعات ومشورت خود را تمام نکرده اند ،شماتلگراف رامخابره
کنید...دستورتهیۀ تلگراف راچنان که باآقای نخست وزیر مذاکره شده
بود به ...خواجه نصیری ودانا پوردادم »...دکتر متینی  - 368-اما دکتر
مصدق در کتابش کمترین اشاره ای به آنچه که بین او ودکتر صدیقی از
برگزاری رفراندوم گذشته بود ،نمی کند.
آنچه که دکتر صدیقی نوشته است ،به خوبی نشان می دهد که دکتر
مصدق آنچنانکه پیش ازاین اشاره شده است،به زعم خود خواسته بود
دولت امریکا را راضی وخیالش را ازفعالیتهای حزب توده راحت کند،اما
از سویی دیگربا کودتایی که در 25امرداد انجام داده بود ،با اجرای
رفراندومی دیگر و باا ِعمال نفوذبیشتردرکار رأی گیری ،به هرترتیب
ووسیله ،شاه را از صحنه خارج کرده وبه دولت امریکانشان دهد که
مردم خواهان شاه نیستند وازاین راه ،دولت نامبرده را در برابرعمل

44

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

توجه به جلوگیری از فعالیت های حزب
انجام شده قراردهد ،تا ظاهرا ًبا ّ
توده ،دولت امریکا چاره ای بجز ادامۀ پشتیبانی از اورا نداشته باشد،
ضمن ًا آنچه را که درباره ی مشورت وزیران کابینه به دکتر صدیقی گفته
بود،بدیهی بود که نتیجۀ مشورت وزیران کابینه ی اوچیزی جز آنچه که
دکتر مصدق می خواسته است نبود! (همانگونه که دربرگزاری رفراندوم
نبود) ،گذشته از آن ،تا زمانیکه مشورت وی با آقایان تمام نشده بود،
دستور اکید ایشان جهت مراجعه به آرا ّء عمومی برای تعیین تکلیف
سلطنت چه معنی داشت و چرا آنقدر بیصبرانه وعجوالنه؟ اما اینکه در
کتاب خاطراتش می نویسد « :که در نظرداشته است از شاه بخواهد که
هرچه زودتر به ایران مراجعت کند» ،چون چنین درخواستی نشده بود،
باتوجه به آنچه که دکتر صدیقی نوشته است،
بنابراین
ّ
نوشته ی ایشان نمی تواند ُمستند بوده باشد وبا منطق خرد هم
جوردرنمیآید که شاه رابه تماشای تندیسهای فروافتاده وشکسته شده
ضد اوفراخوانده باشد!
ی خودش وپدرش ودیگر اقدامات ّ
«ژراردو ویلیه» نویسنده ی فرانسوی ،درباره ی دیدار هندرسون
سفیر کبیر امریکا با دکتر مصدق ،در 27امردادماه  1332می نویسد«:
جدی مسلط شدن توده ای ها وعواقب مصیبت بار
وقتی هندرسون خطر ّ
آن را برای ایران یادآوری کرد واز مصدق خواست که از ادامۀ تظاهرات
وتحریکات حزب توده جلوگیری کند ،دکتر مصدق،شاید به این امید
که با اجابت این درخواست سفیر امریکا ،زمینه را برای تغییر سیاست
امریکا در ایران فراهم خواهد ساخت ،فورا ً تقاضای اورا پذیرفت ودر
حضور سفیر امریکا دستور جلوگیری از تظاهرات توده ای هارا صادر
کرد» .از کتاب پدر وپسر -محمود طلوعی ،برگ656
ماجرای به زیرافکندن تندیسهای شاه ورضاشاه .
دکتر مصدق دردادگاه نظامی دردفاع ازخود درپیوند با سرنگونی
تندیسهای شاه ورضاشاه می گوید«:شخص بنده به هیچ وجه عقیده
به مجسمه نداشتم ومجسمه درقانون شرع ماحرام است...صاف وصریح
عرض می کنم که من با مجسمه نه فقط ازاین نظر که خالف مذهب
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است ومن فرد مسلمانی هستم که باید تبع ّیت ازمذهب خود بکنم ،بلکه
شخص خودم به هیچ وجه من الوجوه به مجسمه عقیده نداشتم .»...
دکتر متینی  ،برگ . 365
دربرابراین گفته ی دکتر مصدق ،می پذیریم که ایشان فردی مسلمان
وبه دستورات شرع پای بند بوده است،ویا اصوالً به مجسمه عقیده
نداشته است،اماپرسش این است چرا درآن روزهای کذا؟ اوکه با رضا
شاه وسپس در ملی شدن نفت با امپراتوری بریتانیا درافتاده بود ،چه
ترس وواهمه ای داشت که دیدگاهش را نسبت به نصب تندیس ،طی
مقاله ای اگر نه در زمان رضاشاه ،بلکه الاقل بعداز شهریور 1320تازمان
وزارتش که مانعی برای انتشارمقاالت نبود،ابرازمی کرد؟ به ویژه اینکه
او که به پای بندی به شرع انورایمان داشته  ،موظف به نهی از منکر بوده
است  ،و یا آن هنگام که نمایندگی مجلس را داشت واز اعاظم وکال بود،
مجلس
نصب تندیس ،در
چرا دیدگاهش را درباره ی غیرشرعی بودن
ِ
ِ
شورای ملی مطرح نکرد،همانگونه که طرح ملی شدن صنعت نفت را
مطرح کرده بود؟ که دراین باره تا آن زمان ،نه نوشت ونه درمجلس مطرح
کرد ،لذااین چنین ادعایی راجز فرارازابرازواقع ّیت وتبرئۀ خود نمی توان
تعبیر کرد ،ویادرنامه ایکه دکتر حسین فاطمی به آیت اهلل زنجانی آنهم
هنگام اقامت درزندان نوشته است ،نشان می دهد که سرمقاله های
روزنامه ی باخترامروزکه به قلم نامبرده درآن سه روز کذا نگارش میشده
است،به موجب اعتراف وی بانظر وحتا انجام اصالحاتی درمتن آن،
توسط دکتر مصدق تنظیم گردیده بود ،دکترحسین فاطمی دراین نامه
که عین دستخط اودرکتاب «مصدق وتاریخ»،نوشته ی بهرام افراسیابی
از انتشارات نیلوفر چاپ تابستان1360در صفحات398و399گراور
و چاپ شده است ،خطاب به آیت اهلل زنجانی می نویسد...«:می توانم
اکنون که بازپرسی من تمام شده به حضرتعالی عرض کنم که ازجریان
میتینگ ،دکتر[مصدق] کام ً
المطلع بود،حتی مقاالت روزنامه راهم که
تاآنوقت هرگزمن به دکترنشان نمی دادم،درآن سه روزخودم جمله به
جمله مقاالت رابرای اوخواندم.درچند موردهم نظریات اصالحی داشت
درحضور خودشان اصالح کردم وبرای چاپ فرستادم .ولی بطوریکه
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میدانید یک کلمه دراین باب به احدی نگفته ونخواهم گفت وحضرتعالی
می توانید بوسیله ای صحت این عرایض راازاو جویا شوید».
حال به بینیم درسرمقاله های آن سه روزباخترامروز به قلم حسین فاطمی
که از نظردکتر مصدق گذشته واصالحاتی توسط ایشان درآن صورت
گرفته بود،چه مطالبی درج شده بود.فاطمی درباخترامروزدرروز25ا
مردادماه 1332به شدت به شاه حمله بُردودربار محمدرضاشاه راقبله
گاه هرچه دزد،هرچه بی ناموس،وهرچه واخورده ی اجتماع وتنها تکیه
گاه خارجیان ونقطۀ اتکای سفارت انگلیس خواند.جالب اینکه اودراین
نگارش به خاطر کمکهایی که ازسوی دولت امریکا به دکترمصدق شده
بودودر انتظار تداوم کمکهای بیشتر بود تعمدا ً نام نمی ب َ َرد،همچنین در
 26امرداد نوشت«:برو ای خائن...برو ای اسیر اراده ی اجنبی که تاریخ
جنایت آمیزدودمان سی ساله ی پهلوی را تکمیل کردی...خاینی که می
خواست وطن رابه خاک وخون بکشد رفت ودرسرمقاله های دیگرازشاه
باالقابی چون وطن فروش،سردسته ی جنایتکاران ،سرکرده ی اجانب
وازدربار باعنوان های کانون فساد ،مرکزفحشا وهیوالی شهوت نام برده
بود.
لقیات  biographicدکتر مصدق .
بررسی ُخ ّ
درتعریف واژه ی «دیکتاتور» درفرهنگهای پارسی چنین آمده
است:خود رأیُ ،مستبد،مطلق العنان،فرمانرواییکه باقدرت وزور،
حکومت وافکاروعقاید خودرا برجامعه تحمیل می کند .با چنین تعریفی
از واژه ی دیکتاتور ،زمانیکه دکتر مصدق با یکدندگی وسماجت ،با
ابراز نظرهای یاران ومشاورانش در خودداری از برگزاری رفراندوم به
مخالفت بر می خیزد وقانون مشروطه را که همواره رعایت آن را به شاه
گوشزد می کرده است ،خود نا دیده می گیرد و در سایر موارد نیز از
جمله به اظهار نظرهای متفاوتش در زمان نمایندگی مجلس ونخست
وزیری نگاه می کنیم ،می بینیم که رفتاراو جزرفتار یک دیکتاتور نبود
که او از شاهان پهلوی به همین اتهام خرده می گرفت؟
دکترعلی امینی ازمنسوبان دکتر مصدق در مصاحبه ای با حبیب
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الجوردی که به صورت کتابی زیرعنوان«خاطرات علی امینی »در آمده
است می گوید:
«...خوب بایدمعایب مصدق السلطنه راگفت.به عقیدۀ من معایبش
زیادتر از محاسنش بود  -به این عنوان که یک آدمی بودلجوج،یک
آدمی بودخودخواه وواقع ًا یک آدم دموکرات نبود...ودرجای دیگراظهار
می دارد ...:مصدق السلطنه خدابیامرزد،به نظر من یک دیکتاتوربود...
خوب،دیکتاتور حتم ًا نباید چماق بردارد کسی را بزند.همان قبول
نکردن ،تک روی است ...بنابراین مصدق هم درواقع درمقام خودش
دیکتاتوربود،خوب،چه برسد که شاه مملکت باشد وتمام قوا هم
دراختیارش باشد101 .و174
حسین مکی می نویسد«:روز 11تیر1331نزدمصدق رفتم،اوبا
عصبان ّیت به من گفت:آقا،این چه مجلسی است؟ من هفتادهشتاد نفر
وکیل کت بسته به شما تحویل دادم،چرااقدام به جمع وجورکردن آنها
نکردید...ودرجای دیگ ِر کتاب خاطراتش نوشته است:منظور مصدق
ایجاد یک حکومت دموکراتیک نبود،اختیاراتی که گرفته بود،چرچیل
دردوران جنگ جهانی دوم نداشت » .دکترمتینی 292 -و310
نه تنها این گفته ی دکتر مصدق نشان می دهد که گفتار او با
کردارش در باره ی داد سخن دادن درباره ی فرمایشی بودن انتخابات
در زمان شاه وپدر ایشان همخوانی نداشت ،بلکه دخالت وی در امر
انتخابات از مصادیق بارزرفتاریک دیکتاتوراست  ،یعنی همان صفتی را
که او به شاهان پهلوی نسبت می داده است ،اما برخی به خاطر دشمنی
با شاه ،ازاوانسانی بارفتار وگفتاردموکراتیک یاد می کنند.
دکتر فرمانفرماییان،پسردایی دکتر مصدق ودارای دانشنامه ی
نفت دراقتصاد از دانشگاه بیرمنگام ورییس ادارۀ امتیازات در وزارت
دارایی در رژیم پیش ،می نویسد...«:خالصه اینکه مصدق هم مانندغالب
افراد بشر خالی از عیوبی نبود،اول اینکه ظاهربین بود،دوم اینکه
اطالعات صحیح راجع به بازاروسیاست بین المللی نفت نداشت به همین
دلیل دراین موضوعات تحت تأثیر چندتن ازاطرافیانش قرارداشت که
آنهاهم آنچه اومیل داشت می گفتند تامق ّرب الخاقانی خودرا حفظ
کنند،سوم اینکه خویشاوندان نزدیک خودرامثل سهام السلطان بیات
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ودامادش متین دفتری را بسیاررعایت ویاری می کرد وازروزملی شدن
نفت تاآخرکار؛ آنهارا درکمیسیونهای مختلف مذاکرات نفت شرکت
داد ،درصورتیکه آنهاهیچ اطالعی ازنفت نداشتند ودرادوار گذشته
هم هیچ خدمتی به مردم نکرده بودند،چهارم اینکه مردی ُمستبد
بالّرای بود وبعضی اوقات چندان به سختی وخشونت سخن می گفت
که کسی جرأت پاسخ نمی یافت ،مهم ترین دلیل اثبات این سخن
این است که معتقدترین ونزدیک ترین همکاران مصدق یعنی حسین
مکی،سیدابوالقاسم کاشانی ودکتر مظفربقایی ...ازاوجداشدند...مصدق
به علت خودخواهی واستبداد رأی ولجاجت خود ،مکی وسایرین را
ازدست داد وسرانجام خودرابه سقوط کشانید ودرجای دیگر کتابش
نفرمتخصص نفت چه
می نویسد...:درتمام دورۀ حکومت مصدق ،یک
ّ
خارجی وچه داخلی دردستگاه نبود .».ازتهران تاکاراکاس،جلد اول
برگ448و535دکترجهانشاهلومعاون پیشه وری؛ رهبرفرقۀ دموکرات آذربایجان
ویکی از سرخورده گان از باورهای گذشته اش،درکتاب عبرت آموزش
می نویسد«:دکترمصدق مردی میهن پرور ودرمسایل بُنیانی دربیشتر
موارد سخت پافشار ویک دنده بود،اما بااین همه مانند دیگرمردان نقاط
ناتوانی نیزداشت،اوسخت زیرتأثیر کسانی که آنان را دوست وهم رزم
خودمی پنداشت قرار می گرفت،تاجاییکه همان اصولی راکه بسیاربدانها
پای بندبود زیرپامی گذاشت.»...ماوبیگانگان -جلد-2برگ55
دکتر مصدق می نویسد «:وقتی نخست وزیر شدم به اطالع عموم
رسانیدم هرقدر از من ودولت من انتقاد کنند ،موردتعقیب قرارنخواهند
گرفت».خاطرات  :برگ374
دکترمصدقکهخاطراتشرادرسال 1342بهرشتهینگارشدرآوردهاست،
گویا از یاد برده بود که هنوز پنج ماهی بیش از زمان استقرارش در
شهریورطی پیامی
مقام نخست وزیری نگذشته بود که در روزنهم
ّ
خطاب به مردم ایران از طریق رادیو ،پس از تجلیل وتشجیع احساسات
آنهاگفت«:هرانتقادی ازدولت بشود بیجا وبیمورد خواهدبود وتضعیف
دولت وانتقادات نابجا به سودآنهایی تمام خواهدشد که مارابرای
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پیشرفت کارخود همواره زبون وضعیف می خواهند وایجادنفاق
واختالف بین ما فرصت مناسبی به حریف خواهدداد »...که به واسطۀ
مخالفت بعضی از نمایندگان با رویّۀ دولت ،مجلس شورای ملی تا 17
شهریورتشکیل نشد...فاتح  50.سال نفت ایران. 563-
حسین مکی می نویسد «:شاه به من گفت با حذف دومیلیون بودجه
ی دربار،من امسال ناچارشده ام درنوروز به جای یک پهلوی که هرسال
به کارکنان دربارعیدی می دادم،نیم پهلوی بدهم،آنهم ازراه فروش
کادوهایی که برای عروسی به من داده اند...وقتی برگشتم نزد مصدق
به او گفتم :آقای مصدق این شخص تاحاال مثل موم دردست شما بوده
وهرچه گفته اید انجام داده ،حاالچرا بودجه ی درباررا زدید؟ کاری نکنید
برودباخارجی هاسازش کند وبایک کودتا شماراسرنگون کند.گفت:آن
کسی که بتواند کودتا کند من بالگد اورا بیرون می کنم.همین مطلب را
به دکترمعظمی وهمینطور به ذکایی ویکی از وکالی دوره ی چهاردهم
وهفدهم هم گفته بود،آن وکیل به مصدق گفته بود :آقا ،احمد شاه چند
رییس الوزراء راعوض کرد...این که دیگرازاو بدتر نیست،شمااگر مجلس
را منحل کنید مسلم بدانید که شماهم به سرنوشت رومانوف هادچار
خواهید شد.خالصه مصدق این قدرمغروربود .»...دکترمتینی348
ماجرای انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی ،ونقش دکتر مصدق
دکترمنوچهرفرمانفرماییان می نویسد «:ساعد نخست وزیر وقت
انتخابات[دوره شانزدهم] را اعالم می کند وانتخابات به اتمام می رسد،
ولی درانتخابات تهران مصدق ونزدیکانش انتخاب نمی شوند،بنابراین
متحصن می شود آنهم دردربار! از مصدق که
مصدق به شیوه ی سابق
ّ
همیشه کوس بی طرفی وحتا مخالفت بادرباررا زده بود،بعید بود که حاال
تحصن کند ،ولی برای مصدق همه
عده ای برود دردربارشاهنشاهی
با ّ
ّ
کار شدنی بود ومی خواست به هرنحوی که شده به مقصد برسد ،بنا به
دستور شاه انتخابات تهران باطل می شود،درصورتیکه درواقع انتخابات
تهران وسایرنقاط ایران یک حکم داشت وهمه فرمایشی بودند ،معلوم
نیست چطورمصدق ازراه مستقیمی که برای خودش رسم کرده بود
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دورشد؟ وقتی به مقصودش یعنی وکالت رسید دیگربه سایر نقاط کشور
اعتنایی نکرد ودرهمان مجلس فرمایشی به کارخودش ادامه داد»...
وآنگاه درزیرنویس همین صفحه توضیح می دهد که شاه اجازۀ انحالل
مجلس را اخیرا ً با تشکیل مجلس مؤسسان کسب کرده بود ودکتر
مصدق مخالف آن بود،اما وقتی نوبت به خودش رسید موافق انحالل
مجلس[به دست شاه] شده بود! از تهران تاکاراکاس -جلد1برگ.249
تحصن دکتر مصدق دردربار
روایتی از دکترجالل متینی درباره ی ّ
دوره ی پانزدهم مجلس در 6مرداد1328در زمان نخست وزیری
ساعد،به پایان رسید ودوره ی شانزدهم در20بهمن 1328ودرزمان
نخست وزیری هموافتتاح گردید...دراین فاصله دکترمصدق
به عنوان نبودن آزادی انتخابات دوره ی شانزدهم به مبارزه
در22مهرباعده ای قریب دویست تن به
پرداخت وازجمله
ّ
تحصن به دربارشاهنشاهی رفت
منظور تأمین آزادی انتخابات برای
ّ
تحصن،این نامه رابه وسیلۀ هژیر؛ وزیردربارتقدیم کرد«:پیشگاه
وقبل از ّ
اعلیضرت همایون شاهنشاهی،سو ِء جریان انتخابات دوره ی شانزدهم
ومداخالت نامشروع مأمورین ومقامات ذی نفوذازنظرشاهانه پنهان
وتعدی قرار گرفته ومی گیرند
نیست...برای مردمی که مورد تجاوز
ّ
توسل به ذات مبارک شاهنشاهی ملجأ وپناهی نیست...ازپیشگاه
جز ّ
همایونی استدعادارند...بذل عنایت فرمایند که حقوق ازدست رفته ی
مردم به آنها بازگردد...پس از یکساعت هژیروزیردربار،پاسخ نامه ی
تحصن داشتند قرائت کرد که درآن
دکترمصدق را برای کسانیکه قصد
ّ
آمده است :همیشه اوقات آماده هستم هرشکایتی را که آحاد ملت
داشته باشند بپذیرم ومورد رسیدگی قراردهم...
ازتوجهِ اعلیحضرت،با عده ای در کاخ
دکتر مصدق بااظهارتشکر
ّ
متحصن گردید .سپس وزیردرباربیانات اعلیضرت همایونی
سلطنتی
ّ
متحصنین ابالغ نمود...«:به موجب قوانین جاریّه
را به شرح زیر به
ّ
درامرانتخابات مجلس شورای ملی،مرجع شکایت دریک حدود معینی
دولت است وازآن گذشته انجمن نظارت ودرمرحلۀ نهایی خود مجلس
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شورای ملی ،بنابراین آنچه به نظر می رسد دراین باب تنها اختیاری
که به مقام سلطنت اختصاص یافته وقانون ًا درمورد دوام یاانقطاع
دوره ِوکالت نمایندگان مجلس شورای ملی ومجلس سنا تأثیردارد،
ً
وعجالة برمامعلوم نیست که آیا درمورد
حق انحالل مجلسین است
نمایندگان مجلسی هم که هنوزتشکیل نیافته است ،مقام سلطنت
می تواند این اختیاررا ا ِعمال نمایدیاخیر ،»...نویسنده ی کتاب سپس
توسل به «ذات
درزیر نویس همین مطالب می نویسد«:ناگفته نماند که ّ
مبارک شاهنشاهی »...وتقاضای«صدور اوامر مؤ ّکد» از پیشگاه همایونی
به منظور تأمین آزادی برانتخابات،دعوت آشکا ِر پادشاه  -یعنی مقام
غیرمسئول است به دخالت دروظایف مجلس شورای ملی وانجمن نظارت
برانتخابات ودولت ،ولی دکتر مصدق دردوران نخست وزیری اش چنانکه
در صفحات بعد خواهدآمد،چون شاه را « مقام غیرمسئول» می دانست
با مراجعۀ مخالفان دولت به دربار وشخص شاه مخالفت می کرد تاچه
تحصن مخالفان دردربار .».نگاهی به کارنامه سیاسی -دکتر
رسد به
ّ
متینی 205و206
روایت دکتر مصدق ،درباره ی انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس
امادکترمصدق دراین باره چنین می نویسد «:در انتخابات دورۀ شانزدهم
تقنین ّیه که باز دولت در همه جا دخالت می نمود...من روی این اصل که
آزادی انتخابات برای مملکت امری است حیاتی وارد مبارزه شدم وچون
احزاب وتشکیالت مؤثری نبود که از آنها استعانت کنم ،شادروان دکتر
فاطمی با چند نفر از مدیران جراید موافق با نظرما مذاکره نمود همگی
موافقت نمودند که جراید خود را در اختیار مردم بگذارند .سپس دعوتی
از عموم طبقات به عمل آمد که روز وساعت مع ّینی برای عرض شکایت
مقابل کاخ سلطنتی حاضر شوند  ...در همانجا بیست نفر تعیین شدند که
عده به جبهۀ ملی موسوم گردید وچون این
وارد کاخ شدیم وبعد همان ّ
توجه قرار نگرفت از دربار بیرو ن آمدیم
مرتبه هم شکایت مردم مورد ّ
ودر خارج مبارزه کردیم ،تا آنجا که دستگیر وتبعید وزندانی شدیم
وتوانستیم هفت نفر از اعضای جبهۀ ملی را به نمایندگی مردم تهران
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وارد مجلس کنیم » .خاطرات  :برگ246
ازآنجا که نگارنده خود از نزدیک شاهد آن رویداد بوده است ،به
نادرستی بخش اخیر نوشته ی دکتر مصدق شهادت می دهد وآن اینکه
همانگونه که فرمانفرماییان نوشته است ،بنا به در خواست دکتر مصدق،
شاه دستور ابطال انتخابات دورۀ شانزدهم را صادر وبالفاصله برای بار
دیگر انتخابات برگزار ودکتر مصدق و شش تن دیگر از هوادارانش به
نمایندگی مجلس دورۀ شانزدهم از تهران انتخاب می شوند ،ودرآن
ماجرا یعنی اعتراض به نادرست بودن انتخابات قبلی کسی بازداشت ویا
تبعید نمی شود .ایکاش آقای دکتر مصدق نام یکی دونفر از بازداشت
ومتحصن در دربار را در کتابش ذکر می کرد.
ویا تبعید شدگان معترض
ّ
وانگهی اگربه گفته ی وی شکایت ایشان به جایی نرسید ،چگونه بود که
انتخابات بنا به خواسته ی متحصنین تجدید و ُمنجر به انتخاب ایشان و
شش تن از هوادارانش گردید!؟
توجه اینکه شاه در بیاناتش نشان می دهد که به موارد
نکته جالب ّ
قانونی درپیوند با حدوداختیاراتش آشنا بوده است ،اما دکتر مصدق با
همه ی برخورداری ازدانش حقوق وقوانین مشروطه وظاهرا ً ُمراعی آن،
ناآگاه ویا به گفته ی پسر دایی اش دکتر فرمانفرماییان «ازبرای مصدق
همه کار شدنی بود».
دکتر مصدق یکباردیگر درزمان نخست وزیری قوام،همراه سی
تن،به عنوان اعتراض به دخالت دولت درانتخابات دورۀ پانزدهم دردربار
متحصن شده بود وشاه را ملجأ وپناهگاه ظلم دید گان قلمداد کرده بود.
ّ
(سالنامه ی پارس 1326ص147و ،)148امادرزمان خودش به کسی اجازه
رفتن به دربارداده نمی شد.
دوگانگی های رفتاری وگفتاری دکتر مصدق
دکتر فرمانفرماییان درجای دیگر کتابش می آورد...«:اگردرست مالحظه
کنیم درمی یابیم که همه ی کارهایی را که سایر نخست وزیران کم
وبیش می کردند ومصدق برآنهاایراد می گرفت،خودوی انجام داد...
مصدق وقتی نخست وزیرشد فهمید که غیرازملی شدن نفت واجرای

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

53

قانون آن،می بایست ق ُوت ومایحتاج مردم وامن ّیت آنهارا فراهم کند.
می بایست در چندجبهه بااشخاص قوی بجنگد وبه زودی دانست که
ادارۀ کشورجزمردم داری است که بایک سالم وتعارف بتوان صد ُمرید
پیداکرد.حکومت کردن یعنی نان رساندن به مردم وایجادامن ّیت جانی
تأسف درزمان حکومت مصدق نه نان بود ونه
ومالی وسیاسی،باکمال ّ
امن ّیت،آیا می توان فقدان این دو را اساس ًا به توده ای ها ،شاه ویا سید
ابوالقاسم کاشانی نسبت داد؟ رییس دولت ُملزم به تأمین این امکانات
است ومسؤول این کاراست.درحکومت مصدق روزی نبود که دسته ای
برله وعلیهِ اودرخیابانها راه نیفتند و ُمخل آسایش مردم نشوند.در تهران
وشهرستانها دکانها هاهمواره بسته می شد ومردم بدبخت با شعارهای
زنده باد مصدق ویا زنده باد حزب توده ،شب راگرسنه بسر می بُردند،
مصدق چنانکه گفتیم نه اهل دنیابود ونه کام ً
ال اهل آخرت ،اگر به نطق
مصدق در29اسفند1331دوسال بعداز آغازنخست وزیریش بنگریم می
بینیم که یک قدم درکارنفت وحل مشکلی که خودش دربرنامه ی دولت
آورده وبه همین عنوان نخست وزیری راقبول کرده بود،پیش نرفته بود.
چه فایده داشت که دیوان بین المللی الهه به عدم صالح ّیت خودرأی
دهد.ملت ایران ازاین گفتگوها چه ثمرمی بُرد؟چه فایده داشت که
اووزارت جنگ را نیزبه خودبدهد؟ اگرنمی توانست اصول کاررا دروزارت
جنگ تغییربدهد،چه فایده داشت د ِر مجلس را به بندد واختیاراتی برای
خودش بخواهد؟ اگربلد نبود ازاین اختیارات استفاده ی مالی ومعنوی
به ملت برساند چه فایده داشت دایم به انگلیس ها وخارجی ها ُفحش
بدهد وبازهم متوسل به عوامل آنهاشود تابلکه کارازدست رفته راسامان
دهد؟دراین مقوله سخنها می توان گفت...بیچارگی دولت مصدق آن
روزی برای مردم ایران ثابت شد که اعالم کردحاضراست به خریداران
نفت پنجاه درصد تخفیف بدهد،وبا اینهمه خریدار پیدانشد...شگفتی
درکارمصدق اینجاست که شرکت نفت سابق وشرکتهای بزرگ نفتی
هم پنجاه درصد تخفیف می خواستند ولی مصدق حاضر نبود با آنها
قراردادی امضاءکند ،درصورتیکه می خواست پنجاه درصد تخفیف
به کسانی بدهد که قدرت خرید نداشتند...او همچنین می نویسد...:
مصدق حاضرنبودسخن کسی را به پذیرد ومکی هم درباطن چون من با
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او موافق نبود،اما نه به خاطر نفت ،بلکه به خاطررفتارسخت ونامعتدل
مصدق...متأسفانه درزمان ما...کسی جرأت نمی کرد حرفش را بزند
حتا به مصدق که بیش از همه فریادآزادی خواهی سر می داد،مصدق
موفق شده بودکه دیکتاتوری خیابانی ایجادکند،یعنی هرکسی که بااو
عده ای مورد تهدید واقع شود
مخالفت می کرد احتمال داشت ازطرف ّ
» .ازتهران تاکاراکاس -جلد اول ،
 466 -550 -508 -507و561
گفتنی است که این نوشته ها از نوک قلم کسی برمی آید که از
قاجارها وپسر دایی دکتر مصدق واز کارشناسان خبره درامورنفت
و سالها عهده دارمشاغلی درپیوند با این امور در وزارت دارایی بود
وباپهلوی هانیزچندان برسر مهر نبود.
درتأیید نوشته ی فرمانفرماییان اینکه در کابینه ی مستوفی
الممالک،داور وزیردادگستری شد وبرای اصالح دادگستری در27بهمن
ماه 1305ازمجلس شورای ملی برای مدت چهارماه در خواست اختیارا ت
می کند که به تصویب می رسد.چون زمان چهارماه کافی برای انجام
اصالحات نبود،پس از انقضای این مدت در تاریخ28اردیبهشت ماه
1306مجد ّدا ً تمدید آن را از مجلس درخواست می کند که با مخالفت
دکتر مصدق روبرو می شود.
دکتر جالل متینی می نویسد «:دکترمصدق درجلسات18و25و28
خردادماه[ ]1306مجلس نه فقط درباره ی تمدیداختیارات،بلکه درباره
ی اصل الیحۀ اختیارات ومحتوای آن که قب ً
ال به تصویب رسیده بود،در
جایگاه مخالف با اعطای اختیارات گفت«:مجلس نمی تواند به دولت اجازۀ
قانون گزاری بدهد،چرا؟ برای اینکه مثل این است که یک کسی اجازۀ
اجتهاد خودش رابه کس دیگربدهد،اجتهادغیرقابل انتقال است وماهم
وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو قانون وضع کن.ازاینجهت
این قسمت را بنده رأی ندادم.ودر جلسۀ 25خرداد 1306گفت...:اساس ًا
قانونگذاری را از مختصات ووظایف مجلس شورای ملی می دانم.اگربناباشد
مجلس به وزراء اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند پس وظیفۀ
مجلس شورای ملی چیست؟ این حق به موجب اصل 27قانون اساسی
ازوظایف مجلس شورای ملی است وهیچ مجلسی نمی تواند این حق را
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به دولت واگذار کند ...بنده اگردراین موضوع پنج ساعت هم
توضیح بدهم باززیاد نیست...به موجب اصل 27متمم قانون اساسی
قواء مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:ق ّوۀ مقننّه،ق ّوۀ قضاییه
وق ّوۀ اجراییه...وضع قانون از وظایف ق ّوۀ مقننه است وچون به
موجب اصل 28متمم قانون اساسی قوای ثالثه مزبوره همیشه
ازیکدیگر ممتاز ومنفصل خواهد بود،لذا ق ّوۀ ُمقننّه نمی تواند انجام این
وظیفه را به عهدۀ یکی از قوا ِء دیگربگذارد که هم واضع قانون باشد وهم
قانون راتطبیق نماید» .متینی -برگ104
دکتر مصدق...پس ازکودتای ،1299قبول وزارت مال ّیه را در کابینه
ی قوام السلطنه،مقارن مجلس چهارم ،منوط به گرفتن اختیارات قانونی
ازمجلس شورای ملی کرد...باآنکه اقل ّیت مجلس چهارم گفتندکه«موکلین
حق توکیل به آنها نداده اند» ودادن اختیارات به وزیر برخالف قانون
اساسی است،سرانجام با پافشاری دکتر مصدق ،الیحۀ اختیارات
در20آبان  1300به تصویب نهایی رسید ودکتر مصدق وزیرمال ّیه برمبنای
اختیارات حاصله شروع به کارکرد .دکتر متینی 305 -
درمجلس شانزدهم دولت رزم آرا خواستار اختیاراتی برای تجدید
نظر درتعرفۀ گمرکی شد.دکتر مصدق به مخالفت باآن برخاست
وگفت:نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند ونمی توانند اختیارات
قانون گذاری خودرابه دولت  -اگرچه آن دولت مورد اعتماد جامعه
باشد  -تفویض کند ودادن اختیارات را مایه ی تزلزل ملی دانست.دکتر
متینی  :برگ 309
انحالل دیوان عالی کشوروبرکناری شماری از قضات
دکتر مصدق دیوان عالی کشور؛ عالی ترین مرجع قضایی کشوررا که
ّ
قضات آن از مصون ّیت برخورداربودند منحل کرد،کاری که برخالف
قانون اساسی وخارج از اختیارات اوبود،به ویژه درزمانی این کار صورت
گرفت که کشورنیاز مبرم به آرامش داشت،اودراین راه بزرگترین
قضات راعلیۀ خود برانگیخت وبدعتی نادرست ونازیبا درتاریخ قضایی
کشورازخودبرجای نهاد.
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دکتر موسوی یکی از قضات دادگستری در زمان انحالل دیوان عالی
کشور،در نادرستی این الیحه وبرکناری بیش از دویست تن قاضی به
اتهام عدم صالح ّیت می نویسد «:مشروطه خواهان که قیام اول ّیه شان
برای خواستن عدالتخانه بوده است ،در مورداستقالل قضات؛ آن چنان
وسواس شدید داشته اند که حتی تدوین قانون برای تغییر یا عزل
قضات رااجازه نداده اند ،برخالف معمول قانون اساسی که هر کجا اصلی
را برقرار کرده ،خالف آن را اجازه نداده است،مگر«به حکم قانون» ،در
مورد عزل یا تغییر قضات چنین جوازی را هم صادر نکرده است .بدین
ترتیب عالوه بر بحث مربوط به اصل اعطای اختیار قانون گذاری به
نخست وزیر ،برفرض قانونی بودن دادن چنین اختیاری ،آن اختیار نمی
توانست از حدود اختیار خود مجلس بیشتر باشد ...با چنین اصل مسلم
مربوط به غیر قابل عزل وتغییر بودن قضات ،شگفت آور است که مردی
به مانند دکتر مصدق...چنین الیحه ای را که توان گفت خارج از شمول
اختیاراتش هم بود ،تصویب کرد »...به نقل از کتاب نگاهی به کارنامه
دکتر مصدق  :برگ321
گفتنی است که ایشان در جلسۀ18خردادماه 1306مجلس ضمن
اعتراض و انتقاد ازداور وزیردادگستری که درجهت اصالح آن وزارتخانه
دست به انحالل موقت ارگانهای آن زده بود ازجمله گفته بود«:عدل ّیۀ
ما یک عدل ّیه ای است که ازآثار مشروط ّیت است ونمی شود قاضی
را متزلزل نمود،اگرقاضی را شما متزلزل کردید کارازپیش نمی رود...
صالح مملکت نیست،چونکه درماده  125قانون جدید تشکیالت
عدلیه خودشان قید کرده اند که هیچ محکمه ی عدلیه رانمی شود
بدون تصویب مجلس شورای ملی منحل کرد،اگرچهارنفر قاضی بد
درعدلیه باشند دلیل براینکه سی نفردیگرهم بد هستند نیست
و .»...حسین مکی  -دکتر مصدق ونطقهای تاریخی او -برگ 182
ازدیگرموارد دوگانه گویی های دکتر مصدق اینکه ایشان در جلسۀ
18آذر1323مجلس دردورۀ چهاردهم از تشکیل انجمنهای ایالتی
ووالیتی براساس اصل  29قانون اساسی حمایت کرده وگفته بود«:بنده
وقتی رفتم منزل،قانون انجمنهای ایالتی ووالیتی راخواندم دیدم به
هیچوجه این قانون ضرری ندارد وبسیارهم مفید است. »...
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اما چندسال بعد درزمان نخست وزیری رزم آرا،هنگامیکه رزم آرا
الیحۀ تشکیل انجمنهای ایالتی ووالیتی رابه مجلس تقدیم کرد،مصدق
به صراحت گفت«:این طرح تجزیۀ ایران است ».وباآن مخالفت کرد!
تمدید اختیارات قانون گذاری .
دکتر مصدق که پس ازرویداد  30تیر 1331برای باردیگر به نخست
مدت
وزیری منصوب شده بود ،برای تمدید اختیارات قانون گذاری به ّ
شش ماه دیگرازمجلس ،درپاسخ به وکالی مخالف گفت...«:بااینکه
اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است؛ این در خواست را می
کنم،اگردرمجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می دهم ّ
والازکارکنار
میروم (»...از کتاب خاطرات وتألمات  -برگ ) 250که درفضای
غوغاساالری وارعابی که آن روزها حاکم بر فضای سیاسی واجتماعی
ایران وجودداشت ،اعطای اختیارات به دکتر مصدق برخالف نه تنها نص
قانون اساسی ،بلکه حتا با همه ی تأیید وی به غیرقانونی بودن آن،به
تصویب رسید!
تحصن بودند دراعالم ّیۀ
 52تن مدیران جراید که درمجلس ُم ّ
خود نوشتند «:الیحۀ اختیارات نخستین سنگ بنای حکومت مطلقه
است.».دکترمتینی:برگ 304
30دیماه1331طی نامه
آیت اهلل کاشانی درمقام ریاست مجلس در
ّ
ای به دکتر مصدق ،باتوجه به سوابق سیاسی ونطق هایش درادوارپنجم
وششم وچهاردهم وشانزدهم ،وی را از گرفتن اختیارات برحذر داشت
وسرانجام متذکرشد ازراه خطایی که می پیماید اگربازنگردید پشیمان
خواهید شد،وقصد تجاوز به حقوق عا ّمه را کناربگذارید.».دکترمتینی
به نقل ازدکتر عاقلی 310 :
دخالت در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس
دکتر مصدق که از رهگذر تبلیغات مخالفان شاه به رعایت قانون
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ودموکرات منشی مشهور شده است با اشاره به انتخابات دورۀ هفدهم
در مجلس شورای ملی چنین گفت...«:بنده می خواهم دراین باب اکنون
عرض کنم وحتی خدارا به شهادت می طلبم که به هیچوجه مایل نبودم
در انتخابات دخالت کنم ولی قض ّیۀ نفت سبب شد که من بمانم ودر
انتخابات هم دخالت کنم ! »...فاتح .کتاب  50سال نفت ایران 583-
گفتنی است که ایشان عالوه بر دخالت درامرانتخابات دورۀ هفدهم،
ازبرگزاری انتخابات دربسیاری از شهرستانها جلوگیری کرد وبه این
ترتیب بخش عظیمی از مردم ایران رابرای ابراز نظر در امورجاری
کشور،از طریق نمایندگان خود ،قابل ندانستند ،حال آنکه پس از
چندی چون با مخالفت برخی از نمایندگان همان مجلسی که گفته بود
هشتاد درصد آنان با رأی حقیقی برگزیده شده اند(برگ  258کتاب
خاطرات)،روبرومی شود ،از مجلس بیرون می رود وخطاب به جمعی از
مردم  ،با ابراز مطالب توهین آمیز به همان نمایندگان هشتاد درصدی
می گوید:آنجا مجلس نیست،جایی که شمامردم باشید مجلس است!
نگاهی به مطبوعات در زمان نخست وزیری دکتر مصدق
دکترمصدق درکتاب خاطراتش درپاسخ به شاه می نویسد...«:راجع به
تصدی
مطبوعات عرض می کنم در هیچ زمانی جراید کشور مثل ایام
ّ
من آزاد نبودند374 .»...
حد واقع ّیت دارد .روز 14آذرماه 1330
حال به بینیم این گفته تا چه ّ
تظاهراتی به نام دانشجویان راه اندازی شد ،دسته هایی ازپان ایرانیست
هاوحزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر[هواداران دکترمصدق]
وهواداران آیت اهلل کاشانی [ که هنوز از دکتر مصدق پشتیبانی می
کرد]وارد میدان شدند ...به تئاترسعدی وخانه ی صلح ومحل جمع ّیت
مبارزه با شرکتهای استعماری ،ازمراکزهواداران حزب توده حمله بردند
وسپس ادارۀ روزنامه های بدر وبه سوی آینده ،نویدآزادی وچلنگر؛
پایکوب مهاجمان گردید ،همین دسته به ادارۀ غیروابسته به حزب
توده مانند فرمان ،آتش ،سیاسی وطلوع که به مخالفت با دکتر مصدق
شهرت داشتند نیز هجوم بردند...سرانجام پلیس برای جلوگیری مداخله
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شدوعدۀ زیادی از تظاهر کنندگان مقتول
کرد وزدوخورد خونینی آغاز
ّ
ومجروح ومصدوم شدند...این تظاهرات خونین از سوی پلیس وافرادی
که شهربانی کل کشور دراعالم ّیۀ خود از آنان با عنوان«اهالی شرافتمند
ومیهن پرست تهران»یادکرد،سرکوب گردید...عبدالرحمن فرامرزی
طی مقاله ای
مدیر وسردبیرروزنامه کیهان ،بااشاره به اعالم ّیۀ شهربانی ّ
در روزنامه ی کیهان که جمال امامی آن را در مجلس خواند نوشت«:یک
اعالم ّیۀ عجیب،عجیب ترین چیزی که من درعمرخود دیده ام
این اعالم ّیۀ روز پنجشنبه ی شهربانی کل بود.این اعالم ّیه...که خبرآتش
زدن چندخانه وغارت کردن چندادارۀ روزنامه وچاپخانه وکتابخانه
راداشت واین کارهارا همان اهالی محترم کرده بودند که شهربانی
کل ازایشان تشکرنمود.بنابراین باید گفت که شهربانی کل کشور می
خواسته چند خانه وادارۀ روزنامه وکتابخانه یغما سوزانده شود واهالی
شرافتمند ومیهن پرست تهران دراین راه باوی همکاری کرده اند.
آشتیانی زاده یکی از نمایندگان مجلس دراین باره گفت:
«...حوادث 14آذردومین ّ
لکۀ بدنامی را بردامان دکترمصدق زد...
اولین حادثۀ جنایت بارتیرباران کردن بیگناهان درفاجعۀ بیست
وسوم تیرماه بود...دکتر مصدق قتل عام بیست وسوم تیررا به گردن
وزیرکشور ورئیس شهربانی وقت انداخت......این بار دیگرآقای
دکترمصدق نمی توانند بگویند ازماجرا بی خبربوده اند.روزنامه ی
نیمه رسمی کیهان درشب فاجعه اطالع داد که تصمیم به تیراندازی
باحضورنخست وزیرگرفته شده است...جلوگیری ازمیتینگ وتظاهرات
مسالمت آمیزمردم از ابتکارات دولت آقای دکتر مصدق است...حاال
بفرمایید که چطورشده حکومت سردارسپه آن روزرا دورۀ دیکتاتوری
می نامید وانتظاردارید که حکومت شمارا بااین قتل عامهای پی درپی
وایجاد رژیم پلیسی وترور وارعاب دورۀ مشعشع آزادی ورفاه وآسایش
بنامیم.؟» .دکتر متینی  -برگ 275-274
«عبدالحسین حایری زاده از نخستین پیشگامان وبنیانگذاران جبهۀ
ملی  ،درنامه ایکه به دبیرکل سازمان ملل،نوشته بود،ازجمله دکتر
مصدق را به پایمال کردن اعالم ّیۀ حقوق بشر ُمتهم نمود که هیچگونه
آزادی عمل وعقیده ای برای هیچ کس باقی نگذاشته ودر سایه ی قدرت
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پلیسی ونظامی،مخالفین خودرا زندانی ومطبوعات آزاد را توقیف کرده
است» .تارنمای دکترمیرفطروس  -مأخذ روزنامه اطالعات18مرداد1332
«دربرابر مخالفت آیت اهلل کاشانی بابرگزاری رفراندوم،طرفداران
دکترمصدق بُطری های بنزین آتش زا به طرف منزل اوپرتاب کردند
ونزاعی در پیرامون منزل نامبرده درگرفت که یک نفرکشته ونزدیک
به صد نفر مجروح شدند وگروه های مسلح ،منزل آیت اهلل کاشانی
را محاصره کرده وورود به منزل وی،حتی برای نزدیکان وبستگانش
طی اعالم ّیه ای برگزاری رفراندوم
راممنوع کردند،چرا که اوبرای باردیگر ّ
را تحریم واعالم کرده بود که هررأیی که مصدق دراین رفراندوم
زیرحمایت سرنیزه ها وتانک ها بگیرد موجب بُطالن هر قرارداد بین
المللی است که درآینده ُمنعقدنماید» .تارنمای دکترمیرفطروس
جمال امامی در مجلس گفت...«:نخست وزیر این حرف را می زند که من
می روم با مردم حرف می زنم،شما ورق بزنید اوراق دموکراسی دنیارا به
بینید ،یک همچو[کاری] یک نخست وزیری در عمرش کرده است؟حاال
آمده ازما رأی می خواهد ،ازما پشتیبانی می خواهد ،آن اعمالش،آن
وضع ّیت مملکت،آن قض ّیۀ  23تیر،چه بگویم،رفتارش،سکناتش،اعمالش
...می دانستم که هوچی است ولی جاه طلبی اورا این قدر نمی دانستم
.»...دکتر متینی 275 -
عبدالقدیرآزاد یکی از نمایندگان مجلس واز هواداران پیشین
دکتر مصدق درملی شدن صنعت نفت،که چندی بعد به صف مخالفان
اوپیوسته بود،طی سخنرانی درجلسۀ آذرماه 1330مجلس ،بااشاره به
تظاهرات حزب توده درچهاردهم همان ماه گفت«:ازتیرماه تا بحال
این دومین قتل وغارتی است که درپایتخت کشور به وقوع پیوسته
و ُمس ّببین آنها درکمال آزادی درخیابانها وپشت میزها مشغول کارمی
باشند.در23تیرماه یعنی روزی که هریمن نماینده ی مخصوص رییس
جمهور[ی]امریکا به تهران وارد شد،نمایش مصنوعی که مقدمات آن
بانظروزیرکشور ته ّیه دیده شده بود،ظاهرگردید وسپس مردم بیچاره
وبی نوا رابه بادگلوله بسته صدها مردمی که از شهرستانها بادادن پنجاه
شصت تومان به تهران آورده بودند،مقتول ومجروح نمودند...آن روز
دکترمصدق می خواست نشان بدهد که ایران درلب پرتگاه کومونیستی
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است واگرامریکا با نقشه ی او موافقت نکند،ایران کومونیست می شود.
برای اینکه این دروغ رابه حلق امریکا فروکند،آن الم شنگه را به راه
انداخته سیصد نفرزن ومرد را درجلومجلس در خون آغشته نمود...در
پنجشنبه 14آذرماه دولت می خواست به امریکایی ها نشان بدهدکه
چگونه با کومونیست ها مبارزه می کند،ولی عوض مبارزه با کمونیستها،
ضد کمونیستی را غارت وچپاول نمودند50 .».سال
رفتند روزنامه های ّ
نفت ایران ،مصطفی فاتح  -برگ 579
مصطفی فاتح در پیوند با رویدادچهاردهم آذر 1330می
نویسد«:دولت قب ً
ال به تظاهر کنندگان اطالع داده بود که از میتینگ
آنها جلوگیری خواهد کرد،ولی صبح 14آذر میتینگ تشکیل وزد
وخورد شدیدی بین قوای انتظامی وتظاهرکنندگان درگرفت که پنج
نفر کشته وبیش از دویست نفرزخمی شدند.بعدازظهر آن روزگروهی
ِ
ادارات جرایدی
که گفته میشد از طرفداران دولت هستند به
که مخالف دولت بودند حمله کرده واثاث ّیه ی آنهارابه غارت بُردند50 ».
سال نفت ایران  -برگ580
حال در نظر بگیرید که در16آذرماه سال 1332سه تن ازدانشجویان
دانشگاه در اعتراض به ورود « نیکسون» معاون ریاست جمهوری ِ
وقت
امریکا،متأسفانه به دست گار ِد مأموردر دانشگاه به قتل رسیدند که البته
عملی نادرست وقابل سرزنش وجای تعقیب جزایی آمرین آن بود ،حتا
اگر به پذیریم که مقتولین از گروه چپ بوده اند ،یاد بود آن رویداد
تا این زمان نیزهرساله ازسوی مخالفان شاه از هر طیف وگروه برگزار
می شود وشاه را مسئول آن ماجرا قلمداد کرده ومی کنند،اما آنچه را
که درزمان دکترمصدق از ُکشت وکشتاروضرب وشتم مخالفان وزندانی
وتحصن برخی از مخالفان در مجلس شورای ملی صورت
کردن آنان
ّ
گرفته بود،کمترین یادی نمی کنند تا نکند قدر تابویی که ساخته اند
بشکند!
دکتر مصدق در کتابش آنجا که نوشته است...«:مطبوعات هم درتمام مدت
تصدی من آزاد بود،اضافه می کند که «:بهترین گواه،شماره های روزنامه ی
ّ
«داد» است که هرچه مخالفین می خواستند می نوشتند وازطرف دولت
تعقیب نمی شد».خاطرات وتألمات -برگ 369
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درکتاب دکتر متینی درباره ی این گفته ی دکترمصدق ،از قول
توجه آن است که پس
کوهستانی نژادآمده است که«:موضوع قابل ّ
ازوقایع نهم اسفند1331دردوران نخست وزیری مصدق  -تعدادی
جراید به دستور دولت توقیف شدند ،ولی دادگاه روزنامه های مورد
بحث رابه علت فقد دلیل کافی ازاتهامات ُمنتسب ُمب ّرا دانست وحکم
رفع توقیف داد.اما علی رغم رفع توقیف جراید ،مدیران برخی ازآنها
به استناد مق ّررات حکومت نظامی کماکان دربازداشت بودند که یکی
ازآنها همان عمیدی نوری مدیرروزنامه ی «داد» بود[که دکتر مصدق
به عنوان ذکرشاهد درآزادی مطبوعات درزمان زمامداریش درکتاب
خاطراتش ارائه داده است] ،آنان در 20اردیبهشت 1332اعتصاب غذا
کردند ،»...سپس دردنباله ی مطالب فوق اضافه می کند که :کوهستانی
ِ
مطبوعات دورۀ مصدق می
نژاد دریک نتیجه گیری درباره ی قانون های
نویسد :مفاد آنها نمایشگر گرایش به سوی دولت ساالری وقدرتمند نمودن
هرچه بیشتر نهادهای اجرایی دولتی دربرخورد بامطبوعات می باشد.
محرمعلی خان مأمورسرشناس سانسورشهربانی نیزتأیید می کند
که دکترمصدق درروزاول زمامداری اش سانسوررا لغوکرد ،ولی یک
ماه بیشتر ازاین دستور نگذشته بود که دکترفاطمی معاون نخست
وزیر وسخنگوی دولت مرا احضارکردویک صفحه کاغذ به سوی من
درازکردوگفت:محرمعلی خان،اینها روزنامه هایی هستند که اجازۀ
انتشارندارند.همین اآلن میروی چاپخانه های شان را پیدا می کنی
وجلوی انتشارشان رامی گیری،این حکم قانونی توقیف آنهاست...
دکترمتینی به دنبال درج این مطالب ،می افزاید... :دیدیم که
شدت موردهجوم
درفاصلۀ23تیرتا14آذر 1331دوبارروزنامه هابه
ّ
قرارگرفتند«ده تابیست تا»توقیف شدند،ودر14آذر نیزادارۀ روزنامه
های مخالف دولت اعم ازتوده ای وغیرتوده ای غارت شدند که
درصورت مذاکرات مجلس شورا این موضوع به شرح آمده است.
به همین جهت بود که بیش از20تن ازمدیران جرایدغیرتوده ای
متحصن شدند.
به علت نداشتن امن ّیت جانی درمجلس شورا وسنا
ّ
باتوجه به وضع حاد مطبوعات،یکی ازاولین لوایحی که مصدق
بااستفاده از«اختیارات»مورد تصویب قرارداد،قانون جدیدمطبوعات بود.
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کوهستانی نژاد نوشته است :وقتی که پیش نویس این قانون برای
نظر خواهی منتشرشد وهم پس ازاعالم طرح نهایی آن(یعنی اولین
قانون مطبوعاتی مصدق مورخ11آذر،)1331اعتراض های گسترده ای
درباره ی آن به عمل آمد وهنوزبیش ازسه هفته ازاجرای آن نگذشته
بود که به فاصلۀ سه روزدو ُمتمم به [شرح زیر]به قانون مزبوراضافه شد.
« روزنامه هایی که برطبق این ماده توقیف می شوند،نمی توانند به
اسامی دیگرمنتشر شوند.درصورت تخلف ازاین ماده،روزنامه یا مجله
ای که به جای روزنامه ی توقیف شده انتشاریافته است نیزبه ترتیب
فوق توقیف می شود وکسانی که روزنامه یامجلۀ خودرابه جای روزنامه
یا مجلۀ توقیف شده منتشرنمایند ،به حبس تأدیبی ازیک ماه تاسه ماه
وجریمۀ نقدی از پانصد تاهزارریال محکوم میشوند واجازه نامه ی آنان
باطل می گردد».
ازیاد نبریم که مقارن با دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی،مطبوعات
وابسته به دکتربقایی،به طرفداری مصدق به همین شیوه ای که اینک
در تبصرۀ مادۀ  43قانون مطبوعات دکتر مصدق منع گردیده بود،
به مبارزه با«رزم آرا» پرداختند.نویسنده ی این سطور به یاددارد
که روزنامه ی شاهدِ دکتربقایی وقتی توقیف شد،روزبعد روزنامه ای
با اسم دیگر ولی «باهمان سبک واسلوب» به جای آن منتشر گردید
واین کاردرروزهای بعد نیزتکرارشد [.اما رزم آرا با همه ی نظامی
گری  ،الیحه ای آنچنان که مصدق با اختیارات خود به تصویب وبه
اجرا گذاشته بود،به مجلس تقدیم نکرد ،].تصویب وبه اجرا گذاردن
قانون جدید مطبوعات،موجی ازمخالفت واعتراض درمیان مدیران
وگروه های مطبوعاتی وجریانات وگروه های سیاسی ایجادکرد .فی
کاویان وطرفدار مصدق نوشت:
المثل ُمشفق همدانی مدیرمجلۀ
ِ
«این قانون حکومت مصدق را سرنگون خواهدساخت».پس از افزودن
دو ُمتمم ازسوی دکترمصدق به قانون مورد بحث،دکترسنجابی وحزب
ایران نیز به مخالفت باآن برخاستند.دکتربقایی گفت «:این قانون یک
ماده کم دارد وآن ماده این است که هرکس روزنامه بنویسد بالفاصله
تیرباران میشود».نادعلی کریمی نماینده ی مجلس گفت«:تاکنون توقیف
روزنامه ها به نظر دادگاه واگذارشده بود واینک این کاردراختیار دادستان
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وحداکثر مدت حبس مدیران جراید دراین قانون
حداقل
ّ
است.به عالوه ّ
ازتمام قوانین قبلی بیشتر است.».دکتر متینی 319 -و320و318
جالب اینکه اغلب معترضین به قانون مطبوعات که دکتر مصدق
به موجب اختیارات ،تصویب وبه موقع اجراگذارده بود ،ازهمراهان
وطرفداران اوو از دانش آموختگان حقوق بودند.
در خواست کمک مالی از دولت امریکا
1330طی
دکتر مصدق پس از برگشت از امریکا،درتاریخ 21آبان ماه
ّ
سخنرانی درمجلس اظهارداشت... «:نظر به اینکه قصد مراجعت داشتم
،نامه ای به آقای ترومن که درخارج از واشنگتن بود نوشتم.درآن نامه...
پس از ذکر اوضاع ایران ومخصوص ًا برای اینکه جای ابهام برای هیچکس
باقی نماند صریح ًا تقاضا کردم قرضه ای به دولت ایران بدهند و.»...پنجاه
سال نفت ایران،فاتح  -برگ573
اما دراین گزارش به مجلس،ازبیان کامل آنچه را که درنامه ی
مزبورآورده بود،خودداری می کند.در این نامه چنین آمده بود...«:
اوضاع اقتصادی مافع ً
ال طوری است که اگریک چاره ی
اماوخامت
ِ
فوری نشود،جریان امورمملکت دچار تشنّج واختالل خواهد شد
وخدای نخواسته اوضاعی ممکن است پیش آید که برای صلح
جهان که مورد عالقۀ آن حضرت است خالی از خطر نباشد وقهرا ً
عواقب وخیم پیش آمدهایی که درجریانات واوضاع امور بین المللی به
عهده دارند،همیشه عالج واقعه را قبل از وقوع بفرمایید[ به زبان ساده
یعنی دعوت دولت امریکا به دخالت درامور ایران!] حتم ًا کم خرج تر
وکم زحمت ترخواهد بود.دراین صورت تص ّور می کنم که هرگاه از محل
همین اعتبارمهمی که به اختیارآن حضرت گذاشته شده یاهرمحل
سهل الوصول دیگری که مقتضی بدانید یک مساعدت فوری ومؤثری
به کشورایران بفرمایید بسیار به موقع والزم خواهد بود .»...فاتح .
50سال نفت ایران 573،
دکتر مصدق با چنین مطالبی در نامه اش خطاب به رییس جمهوری
جدی است ،
امریکا  ،نشان داد که خطر کمونیسم برای ایران یک مسألۀ ّ
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لذا از آن دولت می خواست تا به کمک دولت ایران بیاید،اما می بینیم
که خطر کمونیسم تا آخرین روز زمامداری دکتر مصدق همچنان باقی
بود ،حال چه ایرادی به شاه ودولتهای پس ازدکترمصدق وارد است
که با چنان اوضاع بُحرانی که براثر قطع درآمد نفت در دو سال اندی
زمامداری دکتر مصدق به وجودآمده بود وبه گفته ی دکتر مصدق می
توانست صلح جهان را به خطر بیاندازد،از آن دولت انتظار پشتیبانی
داشته باشند؟ آیا کمک مالی وبه سایقۀ آن ،دخالت امریکا در امورایران
برای دکتر مصدق وهوادارانش پذیرفتنی ولی برای دیگران نه؟ به ویژه
که در کتاب خاطراتش در پاسخ به شاه می نویسد «:ملت ُم ّ
تشخص آن
است که دست گدایی مقابل بیگانگان دراز نکند وهربیگانه ای هم محض
رضای خدا کمک به کسی ویا به ملتی نمی کند،مگراینکه بعدبخواهد از
ویاحسن
اشخاص ویا ازآن ملت به هرطریق که می تواند سو ِء استفاده
ُ
استفاده نماید .».برگ 392.
یقین ًا دکتر مصدق به هنگام نگارش این مطلب در کتاب خاطراتش،
گمان نمی بُرد روزی اسناد ومکاتبات محرمانه برمال خواهد شد .وگرنه
با آنهمه جزع فزع برای دریافت کمک از دولتی بیگانه،این چنین نمی
نوشت که نوشت.
پس از پیروزی آیزنهاور در انتخابات نوامبر ،1952دکتر مصدق نامه ای به
این شرح به رئیس جمهوری جدید می نویسد«:من،ازاینکه قبل
ازآغازکارشما درمقام مهمی که برای آن برگزیده شده اید ،مسایل
کشورم را با شما درمیان می گذارم،متأسفم.این اقدام من ،هم به خاطر
فوریّت واهم ّیت مسایل جاری کشورم وهم به خاطر این است که بیم
دارم اطالعاتی درباره ی اوضاع ایران دراختیار شما بگذارند که واقع ّیت
های مربوط به مسائل این کشورونگرانی هایی را که برای آینده ی ایران
وجوددارد به درستی منعکس ننمایند.نزدیک به دوسال است که ملت
ایران ،تنها به خاطر حرص وآز یک کمپانی...دچارفقر وفالکت ومضایق
بی شماری شده واز حقوق قانونی وطبیعی خودبرای بهره برداری ازمنابع
خرداد1332طی نامه
ثروت خویش محروم مانده است...وسپس در هفتم
ّ
ای دیگر به آیزنهاور می نویسد :درنتیجۀ اقداماتی که از طرف شرکت
سابق ودولت انگلیس به عمل آمده،ملت ایران با مشکالت اقتصادی
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وسیاسی عظیمی روبروشده است.اگر این وضع ادامه یابد،نتایج وخیمی
ازنظر بین المللی به بار خواهد آورد واگر کمک فوری ومؤثری به این
کشور نشود،اقداماتی که فردا برای جبران اهمال وسهل انگاری امروز
به عمل آید خیلی دیر خواهد بود...ملت ایران امیدواراست که کمک
وهمکاری دولت امریکا موانعی که دررا ِه فروش نفت ایران به وجود
آمده برطرف شود.واگر دولت امریکا فع ً
ال قادر به رفع این موانع نیست
می تواند با کمک مالی مؤثر وکافی ایران را دربهره برداری از منابع
دیگرخودیاری نماید ...ولی این کار بدون کمک اقتصادی مؤثری امکان
توجه وعنایت
پذیر نیست...درخاتمه من از جنابعالی می خواهم که ّ
بیشتری به اوضاع خطرناک کنونی درایران مبذول دارید.»...پدر وپسر-
دکتر طلوعی  :برگ 646و647
ازدیدگاه هواداران دکتر مصدق ،این تظ ّلمات واستقاصه ها
به درگا ِه زمامداران کاخ سفید به جهت پشتیبانی ودریافت کمکهای
مالی ،ازبرای دکتر مصدق شایسته بود،اما برای شاه ودولتهای برسرکار
پس ازدکترمصدق ،زشت وناصواب واز دالیل عامل بیگانه بودن
قلمدادشده ومی شود،جالب اینکه دکتر مصدق با ابراز تنگناهای
سیاسی واقتصادی ایران؛ به دورئیس جمهوری امریکا،نه تنهاخود به
جای مأموران اطالعاتی امریکا درایران ،عمل کرده بود ،بلکه با توجه
به منافع آن دولت در منطقه ،موجب نگرانی آن دولت نیز شده بود واز
آنجا که هردولتی منافع خودرا جستجو می کند،نگرانیهای دولت امریکا
از بابت ازدست دادن منافعش در منطقه قابل درک است.
برقراری حکومت نظامی.
دکتر مصدق درباره ی برقراری حکومت نظامی در مدت وزارتش،
درکتاب خاطراتش می نویسد...«:من یک رییس دولت قانونی بودم وبا
تحریکاتی که دشمنان کشوروع ّمال آنان می نمودند،هرگز نمی توانستم
بدون اجرای قانون نظامی درشهر تهران که مرکز فساداست مملکت را
اداره کنم ».برگ371
دکترمصدق دردوره ی ششم مجلس شورای ملی به بهانه ی
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مخالفت باوزارت وثوق الدوله وذکاءالملک فروغی ،در کابینه ی مستوفی
الممالک  ،درباره ی برقراری حکومت نظامی ،گفته بود«:حکومت نظامی
وسانسور مطبوعات ونبودن آزادی اجتماعات که بهترین وسیلۀ اختناق
است،به خودصورت عادی گرفته ووسایل فقروتنگدستی ازهرحیث
فراهم گردیده و .»...حسین مکی ،دکترمصدق ونطقهای تاریخی او-
برگ 96
اما دیدیم که در درازای  28ماه زمامداری دکتر مصدق حکومت
نظامی یعنی همان حکومتی که برقراری آن در کشورمورد اعتراض
ایشان قرار گرفته بود ،برقراربوده وتوقیف مطبوعات بنا به شرحی که
گذشت انجام می شده است ،وانگهی دکترمصدق انتخاب خود به مقام
نخست وزیری را«قانونی» قلمداد می کند که بار تلویحی آن اینکه
دیگر رؤسای دولت غیرقانونی برگزیده شده بودند ،مگر انتخاب ایشان
به نخست وزیری چگونه صورت گرفته بود که دیگر نخست وزیران
به گونه ای دیگر ،به زبانی دیگر چه تفاوتی دربرگزیده شدن ایشان به
مقام نخست وزیری بادیگران بود؟
حسین عالء نخست وزیر وقت ،برای فرونشاندن ناآرامی ها
درآبادان[به خاطر اعتصابات ومیتینگهایی که ازسوی کارگران
وکارمندان شرکت نفت ایران وانگلیس ،پیش ازملی شدن
نفت،به کارگردانی حزب توده برعلیهِ شرکت مزبوردرجریان بود].
تقاضای برقراری حکومت نظامی کرد .مصدق در مجلس گفت:
«دولت عالء بااین اقدام می خواهد ن َ َفس آزادی خواهان را درسینه
هاحبس کند ولی زمانیکه خودزمامدارشد ،درآبادان به همان ضرورت،
حکومت نظامی برقرارکرد».دکتر متینی-برگ 301
دکتر مصدق به درستی در مذ ّمت حکومت نظامی سخن گفته بود،
ویژگی حکومت نظامی یعنی بستن دهان مخالفان ویا بازداشت آنان،
یعنی برقراری یک سیستم خفقان در کشور ونبودن آزادی مطبوعات
واجتماعات ...تکلیف وحساب یاغیان وخرابکاران و آنان که باسالح
های گرم وسرد می خواهند حرف شان را به کرسی بنشانند ،قانون
هر کشوری روشن کرده است ونیازی به برقراری حکومت نظامی تحت
هر عنوان وبهانه ای که قانون آن بنا به خواست محمدعلیشاه قاجار
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به تصویب رسیده بود ،نبوده ونیست .جالب است که دکتر مصدق می
تصدی من نمی توانستند کسی را خالف
نویسد«:نظربه اینکه درزمان
ّ
قانون توقیف کنند،قانون حکومت نظامی اجرا می شد( .خاطرات :
برگ ،)388چه شاهدی بهتر ازاین گفته ی دکتر مصدق دربستن دهان
مخالفان از هرطریق وهر بهانه از جمله با برقراری حکومت نظامی !؟
مخالف تا زمانیکه دست به اسلحۀ سرد ویا گرم نمی ب َ َرد ،باید
بتواندحرفش را بزند ویا بتواند بنویسد،حکومت نظامی یعنی اینکه
مخالفت وانتقاد نسبت به اعمال وتصمیمات زمامدار وقت ممنوع است
وهرآنچه که زمامدار بگوید باید همه به گردن بگیرند،مگر در کشورهای
آزاد ودموکراتیک،دربرابر انتقادات ومخالفت ها واعتراضات خیابانی
حتا در صورت درگیری با مأموران انتظامی ،حکومت نظامی برقرارمی
شود؟ هیچ عذروبهانه ای برقراری حکومت نظامی راتوجیه نمی کند به
همان دلیل که دکتر مصدق در مجلس ششم ابراز کرده بود.
امنیت اجتماعی.
وضع قانون ّ
با اینکه در زمان زمامداری دکتر مصدق حکومت نظامی برقراربود ،مع
ذلک به منظور تثبیت هرچه بیشترقدرت دولت وجلوگیری ازفعال ّیت
مخالفان ،بااستفاده ازقانون اختیارات ،قانون«امنیت اجتماعی» را به
تصویب رساند.این قانون به دولت اجازه می داد هرمخالف یاهرکس راکه
خالف دولت بگوید یا بنویسد ،بازداشت کند ویا به تبعید بفرستد ،در
مجلس این قانون مورداعتراض قرارگرفت و«دکتربقایی» آن را «مقررات
آزادی ُکش» نامید ،ولی اعتراض او باپاسخ درشت شایگان وسنجابی
روبروشد.
مادۀ دوم قانون مزبوراین چنین است«:هرکس کارمندان مؤسسات
عمومی یاادارات دولتی را واداربه اعتصاب ویا تحریک به اخالل
درنظم وآرامش وتم ّرد وعصیان نماید وهمچنین کسانی که دردادگاه
ها ودادسراها ومؤسسات عمومی برخالف نظم وآرامش وانتظامات
عمومی رفتارنمایند ویا با جنجال ودادوفریاد به منظورتوهین وارعاب
وتحت تأثیر قراردادن مراجع اداری وقضایی ویابرای جلوگیری ازاجرای
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یاتحصن یا هرگونه تظاهر نمایند،فورا ً بازداشت
قانون ومقررات،ازدحام
ّ
ومجازات خواهندشد واز سه ماه تایکسال تبعید برای آنها تعیین می
گردد وهمین ماده برای توطئه یا مواضعه کنندگان برای اعمال مزبوره
دراین ماده معمول خواهد شد وهرگاه کارمند دولت باشد،درمدت
محکوم ّیت واقامت اجباری از اخذ حقوق یا ُمزد محروم خواهد بود».
دکترمتینی  :برگ 316
مصدقُ ،شهره به آزادی خواهی
باتصویب چنین قانونی ازسوی دکتر
ِ
ومهرورزی ،جای تردیدنبود که زن وفرزندان بیگناه فرد متهم نیزمحکوم
به گرسنگی وپریشانی می شدند،ازسویی دیگر اثبات ارتکاب چنین
یسر می بود ویا آیاچنین قانونی سبب
خالفی از سوی کسی چگونه ُم ّ
رونق بازار اتهام نمی شد؟ ضمن ًا احالۀ رسیدگی وصدور حکم نه به دادگاه،
بلکه به دادستانی،ازقوانین غیر دموکراتیک نبود،که نخست وزیر ُم ّدعی
به آزاداندیشی با استفاده از اختیارات به تصویب رسانیده بود؟
جالب توجه اینکه پیش نویس این قانون رادوتن از مدعیان آزادی
ومخالفان شاه به اتهام فقدان آزادی درزمان او وبرقراری سازمان امنیـت ،به
نامهای دکتر علی شایگان ودکترسنجابی تهیه وبه تصویب دکتر مصدق
رسانیده بودند! گفتنی است که پس از سقوط دکتر مصدق ،ازهمین
قانون برای تأسیس سازمان امن ّیت کشور(ساواک) بهره برداری شد.
برگزاری رفراندوم.
دکتر مصدق که ظاهرا ً ازخود نسبت به اصول قانون اساسی پای بندی
نشان میداد ،در پنجم مردادماه  1332بدون توجه به مخالفت همکارانش،
درپیامی خطاب به مردم ایران درباره ی بقا یاانحالل مجلس شورای
ملی ،سخن گفت وبرای توجیه رفراندوم افزود« درکشورهای دموکراسی
ومشروطه هیچ قانونی باالتر ازاراده ی ملت نیست»  .حال آنکه همانگونه
که پیش ازاین اشاره شده است،به موجب اصل  48قانون اساسی انحالل
مجلس یامجلسین اختصاص ًا از وظایف شاه بوده است .حال چه شده بود
مصدق ُشهره به پای بندی قانون اساسی ،اینک آن قانون را
که دکتر
ِ
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نادیده می گرفت!؟
بیمناسبتنخواهدبود بدانیمازجمعیت 20میلیونیآنزمان(بنابرنوشتهی
دکتر مصدق در کتاب خاطراتش ،برگ  )203که حداقل سی درصد
آن که بالغ بر 6میلیون میشد حق رأی داشته اند (بدون احتساب
بانوان که حق رأی تا آن زمان نداشتند وصغار) تعداد کسانیکه به ندای
دکترمصدق لبیک گفتند ،بنا برآماررسمی وزارت کشورکه درکتاب
دکترفؤاد روحانی از هواداران دکتر مصدق ،نیزتأییدشده است (برگ
 ،)394درتهران 155,544ودرشهرستانها530,000رای که بیشتررأی
دهندگان ،از اعضاء یا هواداران حزب توده بوده اند .اما دکتر مصدق
در کتابش می نویسد«:شاهنشاه رأی متجاوز از دو میلیون مردم وطن
پرست را ندیده گرفتند» (.برگ 225و ، )382که مجموع آرای به دست
آمده ،طبق اطالع ّیۀ وزارت کشوردولتش؛ به هفتصد هزارنرسیده بود،
شاید بر این گمان که کسی با خواندن این مطالب به دنبال درستی
یا نادرستی گفته اش نخواهد رفت،خواهد توانست درکنار بسیاری از
مطالب نادرست کتابش ،در ذهن خواننده اثر بگذارد.
دلیل شرکت اعضای حزب توده در رفراندوم از این جهت بود
که حزب توده پیش از برگزاری رفراندوم ازدولت مصدق ُمص ّرا ً خواسته
بود که عالوه برانحالل مجلس از طریق برگزاری رفراندوم ،در تشکیل
مجلس مؤسسان نیز برای تغییراتی درقانون اساسی اقدام کند.
دکتر مصدق دردادگاه نظامی درمورد برگزاری رفراندوم چنین
استدالل می کند«:آنهایی که اطالع ندارند یااین که ازاجرای آن
متض ّررشده اند ،می گویند رفراندوم درقانون اساسی پیش بینی نشده،
مخالف قانون اساسی است حتا یکی ازروحانیون  9اسفند[منظور آیت
اهلل کاشانی است] هم حکم به ُحرمت آن داد .درصورتیکه هرعملی
که شرع انورنهی نفرموده ُمباح است...ودلیل مسلم وواضحی است
براستحباب آن.»...
دکترمصدق با چنین استدالل؛ عدول از قانون اساسی مشروطه
راآنجا که شرع انورنهی نکرده باشد؛ ُمباح می دانسته است،بنابراین
بگونه ای تلویحی می پذیردکه برگزاری رفراندوم عملی خالف قانون
اساسی بوده است ،اما چون شرع انوربرگزاری آن را نهی نکرده مجاز به
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چنین کاری بوده است ،که این چنین بهانه ای چیزی جز گریزازاستدالل
منطقی نیست،چرا که اگرهرصاحب مقام ویا هر انسانی در انجام کاری
که شرع انورنهی نفرموده ُمجازباشد،چرا شاه باید ازاین قاعده مستثنی
می بود ،بنابراین می توان پذیرفت که حکم برکناری دکتر مصدق
چون نهی شرعی نداشت صادر شده بود ودکتر مصدق براساس باورخود
تمسک به شرع انور؛ بهانه وتوجیهی غیر
باید کناره می گرفت ،لذا
ُ
منطقی و ُسست بیش نیست .
دکتر مصدق در دفاع از خود در برگزاری رفراندوم ،در حالیکه نامی
از روحانی  9اسفند مخالف رفراندوم نمی ب َ َرد ،اما از شاه که در کتابش
از قول رییس دانشکده ی پزشکی بدون ذکر نامش مطالبی را درباره
ی دکتر مصدق بیا ن می کند ،می نویسد«:چه خوب بود اعلیحضرت
شاهنشاه نام گوینده را فاش می فرمودند تا همه بدانند ( .»...خاطرات
 زیرنویس برگ )353جای شگفت نه تنها از گفتارواستدالل دکتر مصدق درپیوندِ
بارعایت احکام شرع انوراست  ،بلکه از کسانی نیز هست که در کسوت
رجلی روشن بین وپیشتازدرساخت جامعه ای
روشنفکری ،ازاوبه عنوان ُ
دموکراتیک نام می برند .چگونه رعایت شرع انور که امری است شخصی
ودرونی ،و اینکه احکامی است که بیش از  1400سال پیش وبرای مردم
آن روزگاران صادر شده بوده است وبسیاری از احکام آن با شرایط پس
ازچهارده سده همخوانی ندارد؛ می تواند روند دموکراسی در جامعه یی
را برقرارسازد؟ رعایت قانون اساسی کشورکه به هر تقدیر ازسوی
نمایندگان برگزیده ی ملت در چند سال اخیر وبنا بر شرایط موجود
تدوین وبه تصویب رسیده بود وایشان رعایت آن را به دیگران توصیه
می کرد،الزم االجرا بود وبسُ ،طرفه اینکه این هواداران که دکتر مصدق
رادررعایت احکام شرع انور ُمحق می دانند،ازاجرای احکام شرع انوردر
میهن مان پس ازروی کارآمدن رژیم اسالمی به انتقاد می نشینند!
پس از استقراررژیم مشروطه درایران،مادارای قوانینی شدیم که
پای بندی به آن قوانین از وظایف همه ی دولتمردان ایرانی چه شاه وچه
دیگران درهر پست ومقام واعتقادات دینی که بودند،بود،بنابراین اینکه
گفته شود چون شرع انورنهی نفرموده ،جزگریز ازاستدالل منطقی به
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منظورتوجیه کاری که مجاز به انجام آن نبوده به چیز دیگرنمی توان
تعبیر کرد وهمانگونه که پیش ازاین اشاره کرده ایم ،انحالل مجلس
وتحصن
به موجب اصل  48قانون اساسی از اختیارات شاه بوده است
ّ
ایشان در تاریخ 22مهرماه 1328به همراه جمعی در دربارکه شرح
آن گذشت نیزمؤیّد برخوردار بودن شاه از چنین اختیاری می باشد
،حال چه عواملی سبب شده بود که دکتر مصدق برخالف آنچه که خود
باورداشت و دیگران را به رعایت قانون اساسی فرا می خوانده وظاهراًبه
آن پایبندی نشان می داده است ،دست به رفراندوم بزند؟
در این اوضاع واحوال مصدق به فکرانحالل مجلس افتاد به دودلیل؛
مکی [حسین] به عضویّت هیأت نظارت اندوخته ی اسکناس ازسوی
مجلس برگزیده شده بود،مصدق به علت نبودن عوایدنفت،دست به
چاپ محرمانۀ سیصدودوازده میلیون تومان اسکناس اضافی زده بود
ومی ترسید مکی آن را برمالسازد؛ دیگر آنکه مصدق می دانست در
مجلس اکثریت ندارد واگر کاربه استیضاح برسد بارأی منفی مواجه
خواهد شد ..دکترمتینی  -برگ 351
دکترمصدق درکتاب خاطراتش می نویسد...«:دولت را استیضاح
نمودند ودولت ازدوکارمی بایست یکی راانتخاب کند - 1:برای عرض
جواب به مجلس حاضرشود واکثریتی که برای این کار ته ّیه شده
بود دولت راساقط کند که این کاربرخالف مصالح مملکت بود وهدف
ازبین می رفت  - 2...دولت به مجلس نرود...نظربه اینکه چنین عملی
بارویّه ی قانونی من مخالف بود ،بقاء وسقوط دولت خودراتابع رأی
ملت[رفراندوم] یعنی صاحبان حقیقی مملکت کردم.».برگ 374
حسین مکی که به خاطرفعال ّیت هایش در ملی شدن نفت وخلع ید از
شرکت سابق نفت ایران وانگلیس مل ّقب به «سربازفداکار» شده وزمانی
ازیاران بسیار نزدیک وفدایی دکتر مصدق بود وسپس از او بریده ودر
مرداد1332طی مصاحبه ای با
صف مخالفان قرارگرفت ،در تاریخ 6
ّ
روزنامه ی اطالعات گفت:
« بطوری که شنیده ام ودربعضی ازجراید هم منتشر شده است،آقای
نخست وزیر[دکترمصدق] ازانتخاب این جانب به َس َم ِ
ت نظارت
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بانک ملی خیلی عصبانی هستند.علت عصبان ّیت ایشان خیلی واضح
است،زیراازدوحال خارج نیست،یادولت اسکناس اضافی منتشرکرده
یانکرده است.اگرمنتشر کرده باشد بیم آن دارد که اگرمن ازآن مسئله
خبردارشوم،ملت ایران را درجریان خواهم گذاشت.پس البد فعل وانفعالی
حد نگران است.».تارنمای
صورت گرفته که دولت ازانتخاب من تااین ّ
میرفطروس به نقل ازکتاب موحد  -جلد،2برگ 761
دکترمصدق درجای دیگرکتاب خاطراتش می نویسد...«:مدت مأموریت
دونفر ازنمایندگان مجلس در هیئت نظارت اندوخته ی اسکناس ُمنقضی
شده بود ومجلس به جای آن دو ،می بایست دونفردیگرانتخاب کند که
یکی از نمایندگان تهران ومخالف دولت[حسین مکی] به عضویّت هیئت
مزبور انتخاب گردید وکافی بود یک جلسه درهیئت اندوخته ی اسکناس
حاضرشود وبعد گزارشی راجع به انتشار312ملیون تومان اسکناس که
جزو همین  553ملیون تومان بود به مجلس تقدیم کند وگرانی سبب
شود که دولت دست از کاربکشد.
طرزدیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح کنند ورأی منفی
بدهند وآن را ساقط نمایند.استیضاح راهم یکی از نمایندگان دیگرتهران
در موضوع غیر ُمهمی به مجلس تقدیم کرده بود [این نماینده علی زُهری
بود] وباچنین پیش آمدها نه دولت می توانست آن نماینده ی تهران
رابرای حضور درهیئت نظارت اندوخته ی اسکناس دعوت نکند ونه بیش
از یک ماه که نظامنامه ی مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت
نموده است ازحضور درمجلس خودداری نماید.
سقوطدولتبههریکازدوطریقسببمیشدکهنهضتملیایرانبهخودی
خودخاموش شود ...این بود که تصمیم گرفتم کاسه ی ازآش گرم ترنشوم
وسرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم.اگر با بقای دولت موافقند رأی
به انحالل مجلس بدهند تادولت بماند وکارخودرا تمام کند ّ
وال دولت
ازکاربرکنار شود ودولت دیگری روی کار بیاید که هرطور صالح مملکت
باشد بدان عمل نماید.برای تعیین این سرنوشت رفراندوم عملی شدو.»...
برگ254
دراین نوشته ی دکتر مصدق به چند نکته ی ُمباین با اصولی که ازیک
مدعی مردم ساالری ویا ُمراعی قانون اساسی انتظار می رود ،بر می
انسان ّ
ِ
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خوریم ،از جمله اینکه آیا این همان دکتر مصدقی است که در بیرون از
مجلس درجمع مردم حاضر ،باالی چهار پایه ای می رود وضمن توهین
ونمایندگان آن ،میگوید که  :مجلس ،اینجااست ومی گوید
به مجلس
ِ
آمده است تا حقایق را به شما بگوید که در این کشورچه میگذرد.حال
چگونه بود که چاپ غیرقانونی 312میلیون تومان به هر علت وجهت
باید از مردم پنهان می بود،مگر نه اینکه ایشان مدعی پشتیبانی قشر
وسیعی از مردم نسبت به خود به خاطر کوششی که در ملی شدن نفت
واستیفای حقوق شان کرده بود ،بود؟ وباز مگر نه اینکه همین مردم به
خاطر آگاهی از در تنگنا بودن دولت دکتر مصدق ،از رهگذرعدم فروش
نفت ،در خرید قرضه ی ملی شرکت کرده بودند؟ لذا در مورد چاپ 312
ملیون تومان اسکناس با داشتن آنهمه پشتیبان که آماده بودند« از جان
خودبگذرند وباخون خود بنویسند ،یا مرگ یا مصدق» چه جای نگرانی
ازآگاهی مردم ازچاپ  312میلیون اسکناس بود؟ اگراکثریت مردم
ایران هوادار دکتر مصدق بودند یقین ًا تورم راتحمل می کردند ،آیا این
مدعیان مردم ساالری انتظارداشت؟
چنین پنهان کاری را می توان از ّ
در کشورهایی که زمامداران آن متع ّهد به رعایت اصول دموکراسی
وقانون میباشند،جرأت انتشار اسکناس را بدون تصویب مجلس و
یاکتمان آن را ازمردم  ،در خود نمی بینند.جزای چنین کاری بدون
تردید برکناری وتعقیب قانونی است ،ویا چگونه بود که دکتر مصدق
ُمراعی به قانون اساسی ،مص ّوبۀ یک مرجع رسمی وقانونی یعنی
مجلس را که خود چند دوره به عنوان نماینده در آن به خدمت مشغول
بوده است واز طریق همان مجلس توانسته بود طرح ملی شدن نفت
را به تصویب برساند ،انتخاب نماینده ی ناظر براندوخته ی اسکناس
رابرنتابید ومص ّوبۀ نمایندگانی را که بنا بر نوشته اش در کتاب خاطراتش
،هشتاد درصد آنان را منتخبین واقعی قلمداد کرده بود نادیده گرفت؟
ُطرفه اینکه دکترمصدق گمان می بُرد«مصالح مملکت»یعنی ابقا ِء اودر
مدت که خودبخواهد!مگر آنان که به
مقام نخست وزیری،آنهم هرچند ّ
زعم دکتر مصدق وهوادارانش قانون اساسی را نادیده می گرفتند،بهانه
وحرف شان جزصالح مملکت ومردم آن بود؟ واینکه برگزاری رفراندوم
را به منظور خاموش نشدن نهضت ملی ایران قلمداد می کند ،دانسته

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

75

نیست آنگاه که درتیرماه  1331از نخست وزیری کناره گرفت ،در قید
وبند خاموش شدن نهضت ملی نبود!؟
استیضاح ازدولت حق قانونی نمایندگان مجلس است ،آیا به راستی
این همان مصدقی است که به رعایت قانون اساسی ُشهره بودوهست
که تاب پاسخ به استیضاحی آنهم به نوشته ی خودش«غیرمهم» را نمی
آ َو َرد ،تا آنجا که صالح خودرا در بستن مجلس آنهم از راه غیر قانونی
یعنی برگزاری رفراندوم می بیند؟ دراین صورت چه اتهام وایرادی به
شاه ودیگران وارداست که میگویند ُمراعی قانون اساسی نبوده اند که
ناموجه اش از کشور
انصاف ًا با همه ی اشتباهی که شاه درمورد خروج
ّ
داشته است وبه آن اشاره کرده ایم و ِوزر ووبال این تصمیم نادرست
را تا پایان سلطنتش به دوش کشید وچند اشتباه دیگرکه پرداختن
به آنها خارج ازتِم گفتارمااست ،خدمات بسیار ارزنده ای از برای مردم
وکشورش انجام داده است که اظهر من ّ
الشمس است وپس از سقوطش
تبلوربیشتری یافته است که به نوشتاری جداگانه نیازدارد.
دکترمصدق ازاینکه می دید بسیاری از هواداران صاحب نفوذش
را که درملی شدن نفت نقش بسیار مؤثری داشتند وآنان بودند
که هواداران شان را به پشتیبانی از دکتر مصدق به خیابانها می
کشاندند،ازدست داده است(ازجمله آیت اهلل کاشانی  -حسین مکی
 مظفربقایی  -علی زُهری  -حایری زاده  -عبدالقدیرآزادو بسیاری ازنمایندگان مجلس واز جمله شاه وبسیاری دیگررا)،به امید حزب توده
وآن کسان که هنوزنسبت به وی وفادار مانده بودند،همچنین ازآنجاکه
تاریخ سیاسی واجتماعی کشورما گواهی می دهد که برمسند قدرت
اندعده ای را به هرترتیب به سوی صندوقهای
نشینان اغلب توانسته
ّ
رأی بکشانند ،خواست با برگزاری رفراندوم آنهم به گونه ایکه کسی
از مخالفان جرأت انداختن رأی مخالف به صندوق های رأی را نداشته
باشد،استحکام موقع ّیت خودرا به ُرخ ناظران خارجی وشاه ومخالفان
داخلی اش به ویژه دولت امریکا بکشد وآنگاه با چنین قدرت نمایی
 ،کسی را یارای مخالفت بااو نباشد وآنچه را که درمجلس سنا برای
گرفتن رأی اعتماد گفته بود که «:تاقض ّیۀ نفت حل نشده نمی توانم
سنگرنخست وزیری راخالی کنم» خواسته بود آن گفته رااز ق ّوه به
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فعل ،یعنی تداوم زمامداری اش برساند،حال با رفتاری که نسبت به
الینحل ماندن قض ّیۀ نفت درپیش گرفته بود و بُحران مالی وگسترش
عدم رضایت بخش بزرگی از مردم از ناامنی وتظاهرات خیابانی ُمنجر به
جرح وقتل ،تا چه زمان وبه چه امید و َف َرج دل بسته ومی خواست در
مقام نخست وزیری باقی بماند ومشکالت عدیده ی کشور ومردمش
همچنان ال ینحل ،دانسته نیست!
دکترمصدق چندی پیش از تاریخ برگزاری رفراندوم؛ برای گرفتن رأی
اعتماد به مجلس سنارفت وتصمیم لغوپروانه ِ اقامت کارکنان انگلیسی
نفت رااعالم داشت ودرپاسخ اعتراض«سناتورابراهیم خواجه نوری»
بامشت روی تریبون مجلس کوبید وبه«خواجه نوری»گفت«:هرکس
مخالف دولت است،مخالف ملی شدن نفت است ومن اجازه نخواهم
داد نمایندگانی که نماینده ی هیچ کس جزخودشان نیستند،اظهاراتی
خالف مصالح ایراد نمایند» وافزود«:تاوقتی قض ّیۀ نفت حل نشده ،نمی
توانم سنگر نخست وزیری راخالی کنم » .صفایی،اشتباه بزرگ ملی
شدن نفت  -برگ195-194
از همین روز بود که دکتر مصدق تصمیم می گیرد این نهاد مزاحم را
از سرراه بردارد .دکتر کیانوری می نویسد «:در اول ابانماه[ ]1331ماده
واحده ای را به تصویب مجلس[شورای ملی] رسانید که به موجب آن
دورۀ مجلس سنا دوسال تعیین شد ودر نتیجه مجلس سنا که بیش از
دوسال عمر داشت؛ تعطیل شد» .خاطرات  :برگ250
اما دکتر مصدق در کتاب خاطراتش در پاسخ به شاه که اشاره به
بستن مجلسین سنا وشورای ملی به دست ایشان کرده بود،می نویسد«:
در انحالل مجلس سنا من کمترین دخالتی نداشتم » .برگ ، 373که
بانوشته ی کیانوری مبنی براینکه در انحالل مجلس سنا مادۀ واحده
ای را به تصویب مجلس رسانید مغایر است وتردیدی نیست که انحالل
مجلس مزبور بنا به خواست واشارۀ دکتر مصدق بوده است وانحالل
مجلس شورای ملی ،با برگزاری رفراندوم ،چندی پس از بسته شدن
مجلس سنا می تواند از دالیل تصمیم دکتر مصدق بر بستن مجلس سنا
باشد ،که این دونهاد را مزاحم خود می دید.
دکتر مصدق برای رسیدن به هدفی که داشت دستورداد تا برای موافقان
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صندوقهایی در میدان های سپه وراه آهن وبرای مخالفان درمیدانهای
بهارستان ومحمدیّه قراردهند ،تا مخالفان دربرابرچشم چماقدارانیکه
با دریافت اندک مزدی همواره مورد بهره برداری دولتمردانیکه می
خواهند حرف خودرا به کرسی بنشانند ،جرأت نزدیک شدن به صندوق
رأی را نداشته باشند ،با همه ی این حال اززبان دکترفؤاد روحانی
یکی از هواداران دکتر مصدق می شنویم که در کتابش زیرنام«زندگی
سیاسی مصدق» می نویسد... «:بااین حال اقدام دولت به مراجعه به آراء
عمومی درتهران روز دوازدهم مرداد ودر شهرستانهاروز 19مردادعملی
گردید...موضوعی که درجریان رفراندوم هم درایران وهم درخارج جلب
توجه کرد شرکت چشمگیراعضاء وهواداران حزب توده درپیشبرد آن
بود،چون حزب توده قبل ازانعقاد رفراندوم ازدولت مصراًخواسته بود که
عالوه برانحالل مجلس اقدام به تشکیل مجلس مؤسسان نیز برای تغییر
قانون اساسی به عمل آورد394 .»...
رفراندوم درایران سابقه نداشت وبدین جهت برخی از اعضای
فراکسیون نهضت ملی آن را نمی پسندیدند.حسیبی دریادداشت
مورخ 19تیرماه ازپارسا ومعظمی[رییس مجلس شورای ملی] وسنجابی
نام می ب َ َرد که بارفراندوم مخالف بودند.در20تیر حسیبی با نقوی نزد
مصدق می روند واورا از رفراندوم برحذرمیدارند ...هشت تن ازنمایندگان
مجلس شورای ملی علیه هیأت وزیران به علت امضای تصویبنامه ی
برگزاری رفراندوم به دادستان تهران اعالم جرم کردند ...دکتربقایی
تحصن شده
وعلی زُهری نمایندگان مخالف دکتر مصدق که درمجلس ُم ّ
بودند درنامه ی سر گشاده ی مورخ 10مرداد1332خودخطاب به نخست
وزیرنوشتند :به شرط این که نخست وزیر ازتصمیم خطرناک انحالل
مجلس دست بردارد،حاضرهستیم به فوریت از نمایندگی مجلس استعفا
کرده واز مجلس مستقیم ًا خودرا تسلیم زندان شمانماییم ...حایری زاده
درتلگرافی خطاب به دبیرکل سازمان ملل م ّتحد نوشت:مصدق با توسل به
زور علیه پارلمان وقانون اساسی واعالمیۀ حقوق بشر قیام کرده وهرگونه
اقدام اوبرای ملت ایران الزام آور نخواهد بود ...ازدکتر غالمحسین
صدیقی،خلیل ملکی ودکتر شایگان نیز به عنوان مخالفان رفراندوم نام
برده شده است .دکتر صدیقی می گوید :شاه درغیاب مجلس ،وی رااز
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نخست وزیری برکنارخواهد کرد .مصدق درپاسخ به او گفت که«جرأتش
را ندارد».خلیل ملکی به مصدق گفت«:این راهی که شما می روید به
جهنم ختم می شود ولی ما تاجهنم به دنبال شما خواهیم آمد،».مصدق در
پاسخ مخالفت دکترسنجابی می گوید:
معلوم می شود جنابعالی امروزصبح چرس کشیده اید.به عالوه دکتر
معظمی رییس مجلس[منتخب هواداران مصدق] نیزدراعتراض به این
تصمیم ازریاست مجلس استعفا کرد وپایتخت را به سوی گلپایگان
زادگاه خویش ترک گفت...دکتراحسان نراقی دراین باب نوشته است...:
رفراندوم قانونی نبود.وکالی مجلس آن زمان به من گفتند که محال
بود آن مجلس علیه مصدق رأی بدهد.مصدق می خواست از ش ّر اقل ّیت
هم خالص شودّ .
وال رفراندوم درقانون وجودنداشت.رفراندوم برخالف
قانون اساسی بود.دکتر صدیقی وزیر کشور وقت گفت :گریه کردم وبه
او گفتم هرچه شما بگویید ما اجرا می کنیم اما رفراندوم کار درستی
نیست .آن روز که رفراندوم تمام شد ومصدق قانون انحالل مجلس را
برای توشیح نزد شاه فرستاد،شاه این پیشنهادرا سند تخلف مصدق
قرارداد وحکم عزلش را صادرکرد ودرواقع شاه در قانونی ترین شرایط،
مصدق را عزل کرد،درشرایطی که مصدق مجلس را برخالف قانون
ُمنحل کرد.اونباید این کاررا می کرد وبنابراین مصدق هم نماینده ی
آن ناسیونالیزمی که عنوان می کرد ،نبود،رفتارش هم رفتاری دشمن
زا بود...ودر جای دیگر کتابش می نویسد:آیت اهلل کاشانی [که تاپایان
سال1331از دکتر مصدق پشتیبانی می کرد ].دراعالم ّیه ای دکترمصدق
رابه خودمحوری وسوء استفاده از نهضت ملی ایران برای هموارکردن
راه دیکتاتوری متهم کرد و گفت :اکنون بیست وهشت ماه است که
ایشان زمامداراست ودرتمام مدت یک قدم مفید به حال شماکه بتواند
آن را اسم ببرد نداشته است (مگرموضوع ملی شدن نفت که با قیام
عمومی وفداکاری ملت رشیدایران بوده است)...این مجلس وقتی به
دکترمصدق اختیارات غیرقانونی می دهد ملی ووقتی اورا استیضاح
می کندعامل اجنبی است .رفراندوم می کنند که رژیم مملکت رامع ّین
سازند ّ
والدرمملکتی که رژیم آن معین وقانون اساسی دارد وحکومت
آن مشروطه است هیچ راهی برای فراراز استیضاح ودست زدن به
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رفراندوم نیست .دکتر مصدق درشرایطی که یک حکومت نظامی دایم
رجاله واوباش
مثل شمشیر ب ُ ّران باالی سر مردم نگاهداشته
ّ
ویکعده ّ
وچاقوکش توی کوچه ها راه می اندازد که درحمایت تانک وعرابه
جنگی وسرنیزه ی نظامی به مخالفین او هتاکی کنند،رفراندوم می
کند،آنهم باترتیبی که موافق از مخالف معلوم ونام وتمام مشخصات
را می دهند معین باشد.بااین کارنتیجۀ رفراندوم معلوم است.هرکس
چنین رفراندومی بکند به کام اوخواهد بود .»...دکتر متینی-352-351
353و355
دکتر مصدق می نویسد«:دراین اثنا دکتر معظمی رئیس مجلس بامن
وارد مذاکره شد وتقاضانمود ازاین کارصرفنظرکنم ،که من نتوانستم
موافقت کنم.چونکه هدف ازبین می رفت ودولت درجلسه ای که تحت
ریاست یک دکتر حقوق واستاددانشگاه تشکیل می شد،بایک اکثریّت
عده آشوب طلب می خواستند مملکت
قالبی سقوط می کرد...ویک ّ
را بطرف کمونیسم سوق دهند...ولی کدام مجلس؟ همان مجلسی که
رئیس آن را یک اکثریت متکی به سیاست بیگانه انتخاب نمود[یعنی
دکتر عبداهلل معظمی].خاطرات وتألمات191 -
اینکه احسان نراقی عمل شاه را درر ّد درخواست دکتر مصدق
برای توشیح گزارش انحالل مجلس از طریق رفراندوم«قانونی ترین
شرایط» برمی شمارد،سخنی است مستدل ومنطبق باوظایف شاه به
خاطر سوگندی که به موجب اصل سی ونهم ُمتمم قانون اساسی به این
شرح«من خداوند قادر ُم ّتعال راگواه گرفته به کالم اهلل مجید وبه آنچه
هم خودرامصروف حفظ
نزد خدامحترم است قسم یادمی کنم که تمام ّ
استقالل ایران نموده حدودمملکت وحقوق ملت را محفوظ ومحروس
بدارم ،قانون اساسی مشروط ّیت ایران را نگهبان وبرطبق آن وقوانین
ُمق ّررۀ سلطنت نمایم و ،»...به هنگام جلوس در مجلس شورای ملی
توجه به وظیفۀ شاه در نگهبانی قانون
یادکرده بود،بوده است.ازاین روبا ّ
اساسی که دراصل مزبورتصریح شده بود،چون انحالل مجلس طبق اصل
چهل وهشتم قانون اساسی از وظایف شاه بود و برگزاری رفراندوم در
ب
قانون اساسی گنجانیده نشده بود ،شاه با ُمنحل شدن
مجلس،برح َس ِ
َ
وظیفه ایکه قانون ازبرایش ُمعین کرده بود،این حق را داشته است که
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دربرابرعمل غیرقانونی وتخلف آشکار دکترمصدق،دربرگزاری رفراندوم
وانحالل مجلس ،او را برکنار کند.
دکتر متینی درکتابش به مصاحبۀ دکتر سنجابی با «طرح تاریخ
شفاهی ایران» می پردازد ،که تنها به بخشی ازآن اشاره می کنیم
که گفت...« :پس از انتخاب مکی به عضویّت هیآت نظارت اندوخته ی
اسکناس،نزد مصدق رفتم.اورادرحال عصبانیت وآشفتگی مطلق دیدم.
به من گفت:آقا ماباید این مجلس را ببندیم.گفتم چطورببندیم؟گفت
این مجلس مخالف مااست ونمی گذارد که ماکاربکنیم.ما آن را بایستی
بارأی عامه ببندیم.بنده گفتم جناب دکتر من بااین نظر مخالف هستم
شماامروزاز جهت انتخاب مکی ناراحت هستید...سپس مصاحبه کننده
از دکتر سنجابی می پرسد:مطابق قانون اساسی ما ،درغیاب مجلسین،
شاه حق صدورفرمان عزل رادارد،مگراینطور نیست؟
ج  -دارد.
چطوردکتر مصدق متوجۀ این موضوع نبود؟
ج  -مصدق می گفت که چون مجلس به من رأی داده وچون ملت
پشتیبان من است ودرسی تیرسال پیش باقیام مردم برسرکارآمده ام
شاه نمی تواند فرمان عزل بدهد353.»...
گویا دکترمصدق ازیاد بُرده بود زمانی را که نماینده ی مجلس بود
ودر مخالفت خودویارانش با رزم آرا نخست وزیروقت ،تاآنجا پیش
رفته بود که درصحن مجلس ودورازشئونات نمایندگی ومجلس،
اوراتهدید به کشتن بادستهای خودکرده بود ،مخالفت دکترمصدق
ویارانش درمجلس موجب نشد که رزم آرا برای رهایی از دست
نمایندگان اقل ّیت،بابرگزاری رفراندوم ،مجلس راتعطیل کند ودکتر
امینی درزمان نخست وزیری اش طبق قانون اساسی به فرمان
شاه مجلسین را تعطیل کرده بود.
رفراندوم و تغییر رژیم از زبان ابراهیم صفایی
ابراهیم صفایی درکتابش آورده است ...«:مصدق همان روز دراندیشه ی
برپایی شورای سلطنت بود و«دهخدا»را برای ریاست شورا درنظر
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گرفته بود،ولی پس ازتأمل ،برقراری رفراندوم وتغییررژیم رامناسب
تردانست وازاین رو،روز28امرداد به وزیرکشورگفت«:ممکن است
رفراندوم بشود،دستوردهید نقل وانتقالی درمأمورین وزارت کشورانجام
نشود» ،دکتر بقایی تصمیم دکتر مصدق رابرای تغییررژیم قب ً
ال
درپنجم خرداد1332در مجلس فاش کرده بود[طبق صورت مذاکرات
مجلس شورای ملی در5خرداد ]1332وبعدا ً «آیت اهلل کاشانی» هم
دریک مصاحبه درمهرماه 1332به این تصمیم مصدق اشاره کرده
وگفت«مصدق»می خواست تغییررژیم دهد،ولی من مخالف بودم».
اشتباه ملی شدن نفت  -برگ276.
استدالل ایرج پزشکزاد،درباره ی رفراندوم.
برخی به هوادارای از دکتر مصدق با تعبیروتفسیرهای مهجور خواسته
اند برگزاری رفراندوم را به نوعی توجیه کنند  .که از جملۀ آنان آقای
ایرج پزشکزاد نوشته اند«:درمقابل تهدیدی که با مسئول ّیت دولت
متوجۀ ق ّوۀ ُمجریّه است،نهایت اهمیت دارد که ق ّوۀ ُمجریّه وسیله ای
دراختیارداشته باشد که از تع ّبد دربرابرپارلمان احتراز نماید ،تنها این
حق است که به دولت اجازه می دهد که چیزی غیرازیک مأمو ِراجرای
پارلمان باشد  .»...دکتر متینی 359--
مفهوم این عبارات یعنی اینکه رییس ق ّوۀ ُمجریّه مجاز خواهد بود بنا به میل
خودش مص ّوبات مجلس را که پس از توشیح شاه به صورت قانون در می آید
وباید از سوی دولت اجرا شود نادیده بگیرد تابه گفته ی ایشان« چیزی غیراز
یک مأمور اجرای پارلمان باشد!» به زبان ساده تریعنی بتواندمص ّوبات
قانونی مجلس را نادیده بگیرد وبه راه خودش برود وهرکاری راکه
خودالزم بداندانجام دهدازجمله برگزاری رفراندوم ،وی همچنین به
منظور تأیید دیدگاهش،درآن نوشتار ،از اقدام« ویلیام پیت دوم» نخست
وزیرانگلیس درسال1783و«شارل دوگل» رییس جمهوری فرانسه
درسال1962یادکرده است که آن دودربرابرمخالفت نمایندگان مجلس به
رفراندوم متوسل شده بودند ودرتأیید اقدام دکتر مصدق درانحالل مجلس
اظهارنظرکرده است که«:باید به تفاوت بین قانون ّیت  legalityومشروعیت یا
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توجه داشت.قانون ّیت یک خصوص ّیت صوری است،یعنی
حقان ّیت ّ legitimacy
بالفظ قانون مطابقت داشته باشد،درحالی که مشروع ّیت یا حقان ّیت
خصوص ّیت ماهوی است ...بنابراین اقدام مصدق نیز،غیرقانونی،ولی
به علت تأیید ملی ،مشروع یاحقانی بوده است.»...دکترمتینی 359
آقای ایرج پزشک زاد صحبت از تأیید ملی ومشروع ّیت وحقانیت آن
از فراراه برگزاری رفراندوم میکند،گویا فراموش کرده است که تدوین
قانون اساسی مشروطه ومتمم آن نیزبراساس تأیید ملی ازطریق رأی
گیری از مردم به جهت انتخاب نمایندگان خود با عنوان نمایندگان
مجلس شورای ملی ویا مجلس مؤسسان بوده است که مشروع ّیت
وقانون ّیت هردوراباهم داشته وقوۀ ُمجریّه موظف به رعایت آن بوده
است ،همانگونه که نه فقط شاه ودیگران.
تکلیف رییس ق ّوۀ ُمجریّه درموارد اختالف نظربا مصوبات مجلس
طبق قانون اساسی روشن بود،هرگاه رییس دولت باهریک از مصوبات
مجلس موافق نمی بود،باید درمجلس حاضر وباتوضیحاتی که میداد یا
بااکثریت آرا ج ّر وتعدیلی طبق نظرنخست وزیر انجام میشد یااینکه
نظراو مورد موافقت قرارنمی گرفت،دراینصورت یا باید تمکین می کرد
ویا رأی اعتماد می خواست ویاازکار کناره می گرفت ازاین روهرگونه
اقدام دیگربه هردلیل وبهانه که خارج از چهارچوب قانون اساسی
ازاستدالل منطقی
ویامص ّوبات مجلس بود،غیرقانونی وتوجیه آن
ِ
بدوراست ودکتر مصدق با مشروع نشان دادن عمل خود براساس عدم
نهی شرع انور،تلویح ًا به سرپیچی از قانون اساسی اعتراف کرده است
که به آن اشاره کردیم.
آقای پزشکزاد دردرستی عمل دکتر مصدق ازکارویلیام پیت
دوم نخست وزیرانگلستان در بیش از دویست سال پیش وشارل دوگل
دربیش از پنجاه سال یادمیکند که آن دو دربرابرمخالفت مجلس دست
به رفراندوم زده بودند.ایشان اگرچه روشن نساخته است که درقانون
اساسی آن دودولت درآن سالهااجرای رفراندوم جایی داشته است یا
نه ،ولی ما فرض را براین می گیریم که درقانون اساسی آن دوکشور،به
مجاز بودن ق ّوۀ ُمجریه به برگزاری رفراندوم ذکری نشده بوده است،
بسیار خوب ،اما این امر چه ربطی به کشور ماباداشتن قانون اساسی
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که از شاه گرفته تانخست وزیر وهر دولتمرد دیگر؛ موظف به رعایت
آن بوده اند دارد ،تاآنجا که دکترمصدق شاه را همواره به رعایت قانون
اساسی فرا می خوانده است ؟که این خود تأییدی از سوی ایشان بود
که قانون اساسی مالک عمل ورفتارشاه وهمه ی دولتمردان بوده است.
عمل نادرست دکترمصدق دربرگزاری رفراندوم تاآنجا بودکه
صرفنظر از تأیید تلویحی ایشان در غیرقانونی بودن برگزاری رفراندوم
که انجام آن را بنابر حکم شرع انورتوجیه کرده است،دیدیم که یاران
بسیار نزدیک ودوستدارنش نیز اورا ازاین کاربرحذرداشته بودندوانگهی
اگررفتار زمامداران کشورهای دیگرمی تواند سرمشق قرار بگیرد،چرا
شاه ایران ازاین قاعده باید مستثنی می بود،مث ً
ال پیروی ازمشی پادشاه
عربستان ویا ویلیام هشتم وایوان مخوف پادشاهان انگلستان وروس ّیۀ
تزاری!...؟وآیابه راستی کاری که بیش از دویست سال پیش از سوی
نخست وزیر کشوری بیگانه صورت گرفته می تواند معیار وتوجیهی
برای عمل زمامداران کشور مادر زمان حاضر باشد!؟
چه خوب بودآقای ایرج پزشکزاد ودیگران که با توجیهاتی این
چنینی سعی درتأیید کار دکتر مصدق دربرگزاری رفراندوم دارند به
گفتارایشان در روزچهارم تیر1332یعنی درست یکماه مانده به اعالم
توجه می کردند که درآن روزدکتر مصدق از نمایندگان
برگزاری رفراندوم ّ
فراکسیون های مجلس دعوت کرد وبه آنها اظهارداشت که ...«:تعطیل
مجلس به هیچ وجه جایزنیست وهردولت ملی باید تمام مساعی خودرا
بکارب َ َرد که مجلس وجودداشته باشد وبه وظایف خودعمل کند...وظایف
قانونی مجلس به عهدۀ اکثریت واقلیت است که اولی پشتیبان ودومی
راهنمای دولت می باشد.».کتاب فاتح  -برگ656
آیا عبارت«تعطیل مجلس به هیچوجه جایز نیست» که دکتر مصدق
خطاب به نمایندگان فراکسیونهای مجلس ابراز داشت(نص)ُ ،مب ّین
توجیهات نادرست آقای پزشکزاد(فتوی) نسبت به عمل نادرست دکتر
مصدق در برگزاری رفراندوم نیست؟
دکتر مصدق در پاسخ به شاه می نویسد...«:دولت نمی تواند آرایی
عده داده وآنان را به َس َم ِ
ت
را که مردم ازروی عقیده وایمان به یک ّ
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نمایندگی خودانتخاب کرده اند باطل نماید و »...خاطرات 358-و359
همین نوشته ی دکتر مصدق آنهم درسال 1342خود به تنهایی
پاسخی است به تفسیروتحلیل آقای پزشکزادُ ،طرفه اینکه دکتر مصدق
با چنین اعتقادی؛ خود با برگزاری رفراندوم به ابطال حق نمایندگان
اقدام کرده بود!
به این نکته نیزاشاره کنم که اگرچه به خاطرمراتب ادبی آقای
پزشکزاد،به ایشان احترام ویژه دارم ولی این احترام وارادت سبب
نخواهد بود که دیدگاه مخالفم را نسبت به دیدگاه وی ابراز نکنم.ایشان
همچنین می نویسد«:اصراروتأکید ُمنتقدان مصدق،براین که انفصال
وامتیازقوای ثالثه  -موضوع اصل بیست وهشتم ُمتمم[قانون اساسی]
روح قانون اساسی است ،ادعایی فاقد وزن واعتبار وبه قصد حملۀ
سیاسی است،گفتن ندارد که روح قانون اساسی ،بی تردید اصل بیست
وششم است که می گوید«قوای مملکت ناشی از ملت است»،اصلی که
متأسفانه ُمنتقدان مذکور،نه پیش ازمصدق ونه بعد او حرمتش را نگه
نداشتند .».دکتر متینی 313 -
دربرابرچنین اظهار نظری،چند نکته قابل ذکراست،نخست اینکه
دربرابر«نص» فتوی جایز نیست ،یعنی زمانیکه دکتر مصدق خود گرفتن
ِ
اختیارات قانون گزاری را منطبق با اصل بیست وهشتم متمم قانون
اساسی نمی داند وبرگزاری رفراندوم را نیزبنا برشرع انور(نه قانون
اساسی) می داند،اینکه به تعبیر وتفسیرهایی خارج ازاصل مزبور
وخالف گفته ی ایشان پرداخته شود،احتجاجی است نادرست.
وقتی که دکتر مصدق در جلسۀ  120تاریخ28خردادماه1306در
مخالفت با اعطای اختیارقانون گزاری به وزیر دادگستری وقت می
گوید...«:به موجب اصل ُ 27متمم قانون اساسی قوای مملکت به سه
شعبه تجزیه می شود:ق ّوۀ ُمقنّنهُ ،ق ّوۀ قضائ ّیه و ُق ّوۀ اجرائ ّیه .وضع قانون
ِ
وظایف ُق ّوۀ ُمقنّنه است وچون به موجب اصلُ 28متمم قانون اساسی
از
قوای ثالثۀ مزبوره همیشه ازیکدیگر ممتازو ُمنفصل خواهدبود،لذا ُق ّوۀ
ُمقنّنه نمی تواند انجام این وظیفه را به ُعهدۀ یکی ازقوا ِء دیگر بگذارد
که هم واضع قانون باشد وهم قانون را تطبیق نماید (».دکتر مصدق
ونطقهای تاریخی او،نوشته ی حسین مکی،)196-دیگر چه جای بحث
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وج َدل برای توجیهِ عمل غیرقانونی دکتر مصدق در گرفتن اختیارات
َ
قانون گزاری خواهدبود؟
ِ
خود،عبارت اصل
آقای پزشکزاد برای به ُکرسی نشاندن دیدگاه
بیست وششم ُمتمم قانون اساسی رابه صورت کامل به این شرح«:قوای
مملکت ناشی ازملت است  -طریقۀ استعمال آن را قانون اساسی مع ّین
می کند».ذکر نمی کند و تنها به ذکربند نخست اصل مزبوراکتفا می
نماید ،بدیهی است که اگر خواسته شود تنهابند نخست اصل مذکوردر
نظرگرفته شود ،تفسیر همان است که وی نوشته است،اما می بینیم
که بندِ دوم عبارت«،قوای ملت » را ُمق ّید به حکم «قانون اساسی»
کرده است،که این« قید» دراصل بیست وهشتم ُمتمم قانون اساسی
به این شرح«:قوای ثالثه مزبوره همیشه ازیکدیگرممتاز ومنفصل
خواهد بود ».به روشنی آمده است وجای هیچگونه تفسیروتعبیرنیست.
مفهوم روشنتراینکه قانون بر انفصال قوای ُمجریّه ُ -مقنّننه وقضاییه
تأکید دارد وازآنجا نیز که همواره حکم بعدی ناظربر حکم قبلی است،
بنابراین،معیاراصل بیست وهشتم ُمتمم قانون اساسی بوده است.
ایشان همچنین می نویسد...«:درفرانسه وانگلیس،به دوگل وچمبرلین
وچرچیل،مجلس درمواقع ضروری اختیارات داده است.».
ازآنجا که هر کشوری بنابر ُمقتض ّیات وشرایط اجتماعی وسیاسی
وباورهای دینی و ُعرفی خود،قوانین مخصوص به خودرا دارا می باشد،
بنابراین تا زمانیکه آنچه در سایر کشورها اجرا می شود اما به صورت
قانون درکشور ما در نیامده باشد ،مأذون به اجرا ی قوانین آن کشورها
نخواهیم بود،که به هر حال آنچه که دردست داشتیم وهمگان موظف
و ُمق ّید به رعایت آن بودند،همانا قانون اساسی بود،که به اعطای اختیارات
به دولتمردان وبرگزاری رفراندوم اشاره ای نشده است.
دکتر مصدق نیز همانگونه که پیش از این اشاره شد ،بارها از د ِر
مخالفت با اعطای اختیارات به وزیران ونخست وزیران پیش از خودش
درآمده بود وبرای اثبات درستی مخالفتش درغیرقانونی بودن اعطای
اختیارات گفته بود که می تواند دردرستی دیدگاهش به بیش از پنج
ساعت سخنرانی کند.
دکتر مصدق درجلسۀ سوم آذر 1330مجلس شورای ملی گفته
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بود...«:می خواهم دراین باب اکنون عرض کنم وحتی خدا را به شهادت
می طلبم که به هیچوجه مایل نبودم درانتخابات دخالت کنم ولی قض ّیۀ
نفت سبب شدکه من بمانم ودر انتخابات هم دخالت کنم...ولی اکنون
مسئوولیـت نمی توان خالی کرد
کاردرمرحله ای است که شانه اززیربار
ّ
وباتعطیلی ق ّوۀ ُمقنّنه هرگز موافق نبوده ونیستم ومیل ندارم مملکت
با«فترت»روبه روشود»...صفایی215-وفاتح 583-
دخالت در امر انتخابات در لوای هر بهانه وعذری واز سوی هرکسی
ویا دولتی نادرست وغیرقانونی وقابل تعقیب قضایی است ،اما شگفت
اینکه کسی که در انتخابات دورۀ چهاردهم و شانزدهم به خاطر دخالت
دولت وقت در امر انتخابات فریادش به آسمان رسیده بود و با جمعی
دیگربه تظلم به شاه پناه برده بود؟ اینک خود مرتکب همان مناهی
شده بود .شگفت تراینکه دوستدارانش درراه مخالفت باشاه ،چشمان
خودرا نسبت به کارهای نادرست پیشوای شان که حتا خود او بارها در
مذ ّمت آن کارهای نادرست داد سخن داده بود ،می بندند وسهل است
که با تعبیرها وتفسیرها وتوجیه های مهجور ،به تحریف حقایق و آشفته
ساختن تاریخ معاصر ما می پردازند!
دکتر مصدق با همه ی این قولهای مؤ ّکد که در مجلس به مجلسیان
داده بود ،نقشۀ خود را برای انحالل مجلس ،بی توجه به مخالفت
همکارانش ومغایرت آن باقانون اساسی ،دنبال کرد ،ورأی گیری
درتهران روز 12مرداد ودرشهرستانهادر  19مرداد1332انجام شد ودکتر
مصدق نتیجۀ همه پرسی رارسم ًا به اطالع شاه رسانید وازاوخواست
که فرمان انتخابات دورۀ هیجدهم را صادرکند.اما شاه چون برگزاری
رفراندوم را خالف قانون اساسی می دید ،به جای اجرای خواسته ی
دکترمصدق ،روز22مردادماه حکم برکناری دکتر مصدق وانتصاب سر
لشکرزاهدی به نخست وزیری را همزمان صادروبابازداشت سرهنگ
نصیری ،دربامدادروز 25امرداد  ،کشوررا به سوی بغداد ترک می کند.
هواداران دکترمصدق ابدا ً به روی خودنمی آورند که این طرز رأی گیری
در کدام کشوریکه اصول دموکراسی درآنها رعایت میشودودکتر مصدق را
پرچمدارآن اصول می دانند ،اجرا شده است وچه تعداد از مخالفان بدون بیم
از جان خود،حاضر بودند دربرابر چشمان عده ای چماقدار که استخدام آنان
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در برابرپرداخت مبلغی ناچیزبرای هرزمامداری بسیار امکان پذیر
بوده وهست،به پای صندوق رأی بروند.به ویژه اینکه درمحل هاییکه
صندوقهایی برای اخذرأی مخالفین درنظر گرفته شده بودنوشته شده
بود «:آنهاییکه دراین محل رأی می دهند خائنین به وطن هستند» که
نگارنده خود از نزدیک شاهداین ماجرا بوده است.
به هرحال دکتر مصدق درشرایط هیجانی ،شتابزده وغیرقانونی ،باحمایت
گسترده ی سازمان ها وسندیکاهای حزب توده در12مرداد،32رفراندوم
برای انحالل مجلس را به شیوه ای غیر دموکراتیک برگزارکرد...خبرنگار
روزنامه معتبر(LE MONDEچاپ پاریس) ازتهران ،درباره ی چگونگی انجام
رفراندوم برای انحالل مجلس را با تیتر« اخذ آرای موافق ومخالف انحالل
مجلس ،دردومرکزمختلف انجام شد» گزارش داد...«:به نظرمی رسد که
یک توافق ضمنی بین حزب توده وجبهۀ ملی برقرارشده است،به این
شکل که طرفداران جبهۀ ملی درمیدان سپه وطرفداران حزب توده
درایستگاه راه آهن،رأی خود را به صندوق بریزند...گروه های حزب
توده خیلی عظیم تر هستند وطول صف های آنان به چند صد متر بالغ
می شود.شعارها وپالکاردهای جبهۀ ملی حاکی ازاعالم حمایت ازدکتر
مصدق ودرخواست انحالل مجلس است،درحالیکه شعارهای حزب توده
 اساس ًا  -علیه مجلس است ودرخواست تشکیل مجلس مؤسسان برایتغییر رژیم فعلی است.نحوۀ اخذ رأی،مخفی نیست زیرانه فقط یک
محل جداگانه برای کسانیکه می خواهند رأی منفی بدهند درنظرگرفته
ِ
شده بلکه هریک ازشرکت کنندگان دراین رفراندوم باید ورقه ای را
پُرکنند که اسم وآدرس خودراروی آن بنویسند »...وآنگاه چنین ادامه
میدهد...«:هنگامیکه (پیشوا) دست به تجاوزات آشکار به حقوق اساسی
می زند وحتی چهارچوب های پذیرفته شده ی اسمی رانیز زیرپامی
گذارد،چیزی باید وجودداشته باشدتا تصمیمات پیشوارا توجیه کند یا
جلوی خشم مردم را بگیرد وآن را به سوی دیگری سوق دهد .در ُجنبشی
که دکترمحمد مصدق رهبر آن بود،این«چیز»غالب ًا«دست انگلیسی
ها»و«عوامل بیگانه» نامیده می شود» .تارنمای علی میرفطروس
جای انکارنیست که اگر چه دولت بریتانیا وامریکا نیزدر ماههای
ِ
مخالف دکتر
داخلی
آخرزمامداری دکترمصدق با بهره گیری از عوامل
ِ
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مصدق وتبلیغات پنهان وآشکار ،خواهان سرنگونی اوبودند،اما نه به آن
حدی که دکتر مصدق خود به خاطر رفتا ِر به دور از تدبیروراندن بخشی
ّ
ازبهترین دوستان ویارانش از کنارخود وبا لجبازی واستبداد رأی ویابهره
نگرفتن از کارشناسان خبره درامورنفت به ویژه از جنبۀ اقتصادی
وبازاریابی آن ومخالفت با پیشنهادهای موقتی وقابل پذیرش بانک بین
ّ
هدف از دست ندادن
المللی به ویژه پیشنهاد دوم بریتانیا وامریکا،به
وجاهت ملی ویا همانگونه که چندی پیش درمجلس سنا گفته بود که
تا حل نشدن قض ّیۀ نفت سنگر نخست وزیری را خالی نخواهد کرد،می
خواسته است باانجام اعمالی حتا غیر قانونی همچنان در مقام نخست
وزیری پایدار بماند وباالخره با برگزاری رفراندوم وبه تعطیل کشاندن
مجلس با همه ی تذکرات همکاران نزدیکش به خودداری از انجام آن
که دربین شان از حقوق دانان کم نبودند ،به ویژه میدان دادن به حزب
توده به منظورجلب کمکهای هرچه بیشتردولت امریکا وادامۀ پشتیبانی
یاران تا چندی
آن دولت ازاو ،در سقوط خوددست داشته است .اینکه
ِ
پیش دکتر مصدق راکه به سبب رفتاروسیاست نادرست او درماههای
اخیر ،ازاوبُریده بودند ،به اتهام دست دردست بیگانه داشتن ودریافت
وجوه از بیگانه متهم کردن ،به چیزی جز کم آوردن برهان ودلیل نمی
توان تعبیر کرد،به زبانی روشنتراینکه ازمبلغ سیصدونودهزار دالر(هم
ارز3,264,350تومان)به نوشته ی دکترمصدق درکتاب خاطراتش(برگ
367و ،) 378چه مبلغ به هریک ازیاران دیروز که به صف مخالفان او
پیوسته بودند،می بایست رسیده باشد تا ساز مخالفت ساز کنند،حتا اگر
سهم درباریان وفرماندهان ارتشی وانتظامی وژاندارمری وسایر مخالفان از
جمله درمیان آنان بنا به گفته ی هواداران دکتر مصدق اراذل واوباش را
در نظر نگیریم!؟ اگر به پذیریم که می شد با چنین مبلغی دکتر مصدق را
ساقط کرد ،دم از پایگاه محکم ایشان نزد اکثریت نزدیک به اتفاق مردم
زدن چه معنا ومفهومی خواهد داشت؟
چه کسی می تواند به ضرس قاطع اثبات کند که اگررفراندوم
انجام نشده بود و مجلس همچنان دایر می بود ،شاه دکتر مصدق را با
همه ی رنجش ودلگیری ازاو ،از کار برکنار میکرد؟ حتا به استناد نوشته
ی کیم روزولت  ،شاه با برکناری دکتر مصدق باهمه ی توصیه هایی
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که به او میشده ،از طریق غیرقانونی مخالف بود ،تاآنجا که تا پیش از
انحالل مجلس باهمه ی آنچه که دکتر مصدق ازشاه می خواسته،انجام
می شد(ازجمله واگذاری امالک پهلوی به دولت  ،تبعید مادر ویکی
از خواهران شاه به خارج از کشور - ،تفویض فرماندهی ارتش  -منع
دیدارشاه بادیپلماتهای خارجی  -حذف بودجه ی درباربه میزان قابل
مالحظه  -کاستن از وسایل استحفاظی شاه وبستن دفاتر مخصوص واال
حضرتها وبرکناری عال وزیردربار وانتصاب امینی به عنوان کفیل وزارت
درباربنا به انتخاب وپیشنهاد دکترمصدق و )...که به گفته ی حسین مکی
شاه چون موم دردست مصدق بود.مع ذلک همانگونه که در کتاب کیم
روزولت آمده وبعضی ازنوشته های اومدرک وسندی معتبربرای مخالفان
حساس کشوروبه هدف جلوگیری از
شاه شده است،شاه درآن شرایط ّ
خونریزی نخواست کاری برعلیه دکتر مصدق انجام دهد.
دکتر مصدق با بستن مجلس ،خوداین بهانه ی قانونی را به دست
شاه داد واین درست نیست که شیفتگی مارا به جایی بکشاند که از
بی
استدالل منطقی بازبمانیم ویا بدخواهی ونفرت مارا از بررسی
طرفانه باز بدارد ،آنان که به اصول قانون اساسی مشروطه آگاهی
دارند به خوبی می دانند که وابستگان شاه تحت هیچ عنوان در
مقابل ارتکاب خالف وبزه مستثنی از سایرشهروندان نبودند،بنابراین
اگردولت دکتر مصدق شاهد اعمال خالف قانون وارتکاب بزه
ازهریک ازآنان شده بود ،حق این بود که از طریق مراجع قضایی برعلیهِ
هریک از آنان اقامۀ دعوی کند ،تا به حکم دادگاه مجازات شوند،بنابراین
با تبعید مادر ویکی از خواهران شاه به خارج ،تنها به دستورو زور
دکتر مصدق ُ ،مغایر بااصل چهاردهم متمم قانون اساسی بود که
میگوید«:هیچیک از ایرانیان رانمی توان نفی بلد یا منع ازاقامت درمحلی
یا مجبوربه اقامت محل معینی نمود مگردرمواردی که قانون تصریح می
کند» .آیابا چنین کاری ،آزاد منشی ودموکرات بودن وقانونمندی دکتر
مصدق به زیر سئوال نمی رود؟ تذکار این نکته را الزم می داند که ابراز
چنین مطلبی دفاع از کس یا کسانی نیست ،که ایکاش قانون درباره ی
همه ،ازعوام گرفته تاخواص،به دور ازهر بهانه ویا مالحظه کاری به طور
یکسان اجرا می شد ،بلکه غرض کند وکاو درباره ی رفتار واعمال دست
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اندرکاران رویداد25تا 28امردادماه 1332به منظورروشنگری است.
یادمان نرفته است که دکتر مصدق باآنهمه ناسزاگویی ها واتهام
خیانت به رضاشاه ،درباره ی کودتای سوم اسفند 1299وبرسرکارآمدن
اووبرپایی راه آهن،تا سال 1319زندگی عادی وبه دورازمزاحمت داشته
است وزمانیکه دررابطه با کارظاهرا ً خالف دکترمتین دفتری (دامادش)
نخست وزیروقت،ویا به هر دلیل وبهانه ی دیگر ،آنهم برای مدت کوتاهی
همراه باراننده وآشپزخود به بیرجند تبعید شده بود،هیچگاه خاطرۀ تلخ
تبعید ورنجشی که نسبت به رضا شاه پیدا کرده بود،ازیاد نبرده بود،حال
خود نه به حکم دادگاه ،بلکه باا ِعمال زوروفشاربه شاه ،مرتکب همان
کاری شده بود که درباره ی خودداوانجام شده بود!
دکتر کیانوری می نویسد  «:دکتر مصدق می گوید :به شاه
پیغام دادم که خیال دارم رفراندومی بکنم .شاه آقایان عالء و
حشمت الدوله واالتبار را فرستادند .من سه نفر از نمایندگان دولت
خود را تعیین کردم که به عنوان شاهد حضورداشته باشند .به
شاهد شاه گفتم تصمیم دارم رفراندومی بکنم ومردم را از جریانات
کشور مستحضرنمایم .به مردم بگویم که واال حضرت اشرف پهلوی
وقتی اینجا بودند چه کارهایی در حق من کردند وعلیاحضرت ملکه مادر چه
موانعی سر کارهای من تراشیدند .همچنین قضایای بختیاری را[ابوالقاسم
خان] می گویم ...سپس از روزنامه کیهان مورخ 10اسفندماه 1331چنین
نقل می کند «:بعدا ً اعلیحضرت همایونی اظهار تمایل به مسافرت کردند.
من حضورشاه شرفیاب شدم .قرار شد صبح روز پنج شنبه حرکت کنند.
بعد پیغام دادند که روز شنبه حرکت کنند .قرار صبح زود بود .بعد به
مبدل شد .برای انجام مسافرت  10هزاردالر آماده کردم .نه
ساعت ّ 10
هزار دالر حواله بانک های خارجی وهزار دالر پول نقد .این پول را به
آقای عالء دادم .دستورصادر کردم پاسپورت های مسافرت رابیاورند
پیش خودم  .من با دست خودم عکس هارا به پاسپورت ها چسباندم
ومهر کردم .به دربار فرستادم .دستور داده بودم که نیروهای انتظامی
مسیر ایشان را تقویت کنند ونگذارند کسی که در منزل شاه یا منزل من
جمع شود» .کتاب خاطرات  :برگ 255
از اینکه ملکه مادر وخواهرشاه؛ اشرف ،با محدودیت هایی که

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

91

دکتر مصدق برای شاه ودرباریان فراهم آورده بود ،مخالف او بودند
جای تردید وگفتگو نیست،اما در حالیکه آنان به خارج از کشور تبعید
شده بودند وقرار بود چند تنی دیگر از برادران شاه نیز تبعید شوند و
طی اعالم ّیه ای ویا سخنرانی از رادیو ،از دخالتهای مادر وخواهر
میشد ّ
وسایر درباریان ،مردم را از مشکالت بر سر راهش آگاه سازد و با آنهمه
اختیاراتی که داشت؛ چه نیازی به رفراندوم بود؟ مگر اینکه می خواسته
است ،شاه را از میدان به در کند ،وحال که می دید شاه داوطلبانه آماده
ی خروج از کشور شده است ،برای خروج هرچه زودترش از کشوربا
ذوق وشوقی تمام به جای یک کارمند ساده در بخش صدور گذرنامه،
آستین ها را باال می زند وخود به الصاق عکس وزدن ُمهر روی گذرنامه
ها می پردازد ،آنهم باهمه ی در گیری های اجتماعی وسیاسی ومعضل
نفت که در پیش رو داشت.
اما در مورد ابوالقاسم خان بختیاری ،سند محکمی که حکایت
ازتحریکات شاه ویا دیگر اعضای درباردر یاغیگری او کند ،در دست
نیست ،که اگر بود به سرهنگ تیمور بختیار که از طرفداران شاه و
مأموردستگیری ابوالقاسم خان شده بود ،توصیه می شد ،در رویا رویی
با او کجدار ومریز کند که حتا با دستگیری وزندانی شدن اوسندی
ومدرکی که حکایت از دخالت شاه کند ارائه نشده است ،او نه تنها در
زمان نخست وزیری دکتر مصدق سر به شورش برداشته بود ،بلکه در
سال  1325نیزدر ماجرای نهضت جنوب به رهبری ناصر خان قشقایی با
قوای دولتی به مقابله پرداخته بود .دربیوگرافی او آمده است که در سن
 14سالگی برای ادامۀ تحصیل عازم لندن می شود و 5سال در انگلستان
در رشته ِ برق والکترونیک به تحصیل می پردازد و پس از برگشت به
ایران ،عهده دار مشاغل دولتی(فرمانداری کاشان وشهرکرد) می شود.
قیام دوم ابوالقاسم خان درنیمه ی دوم سال 1331را که در اوایل
سال  1332با دستگیری او پایان یافت ،می توان به تحریک انگلستان
تعبیر کرد؛ نه شاه ،چرا که او همواره هدف خود را از شورش هایش
احیای مجد وعظمت بختیاری ودفاع از حقوق مردم بختیاری اعالم می
کرد واز رضا شاه که این حقوق را از آنان گرفته بود وچند تن از سران
شورش و توطئه گربختیاری را به قتل رسانده بود ،به بدی یاد می کرد .
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اشتباه شاه درخروج ازکشور
گفته بودیم که شاه برطبق قانون اساسی ،مأذون به برکناری وانتصاب
نخست وزیربود واین امردرزمان پادشاهی احمد شاه نیزپیشینه داشته
است وآن اینکه درفاصلۀ تعطیل مجلس سوم تا گشایش مجلس چهارم،
 14بارفرمان رییس الوزرایی به نام 12تن به ترتیب :فرمانفرما -محمدولی
خان سپهساالرتنکابنی -وثوق الدوله (سه بار) عالءالسلطنه(دوبار)
عین الدوله  -مستوفی الممالک -صمصام السلطنه -مشیرالدوله-
سپهدارشتی -سیدضیاءالدین طباطبایی وقوام السلطنه ،از سوی احمد
شاه صادرشده بود و دکتر مصدق بارها از او به عنوان شاه جوان بخت
ومیهن دوست و ُمراعی قانون یاد کرده است .ویا در جلسۀ 26مهرماه
 1323در مجلس شورای ملی گفته بود «:شاه بایداز مرحوم احمد شاه
سر مشق بگیرد» .دکتر الموتی.ایران در عصر پهلوی ،ج یک .
حال از قانون اساسی که بگذریم ،با چنان پیشینه ایکه ازسوی
احمدشاه اجرا شد وصدای اعتراضی از سوی مجلسیان ونویسندگان
حتا دکتر مصدق برنخاسته بود ،شاه چگونه نمی توانسته با همه ی
تصریح اصل چهل وششم متمم قانون اساسی ،حکم برکناری دکتر
مصدق را صادرکند ،آنهم به ویژه در زمانیکه مجلسی در کار نبود؟
ازسویی دیگرشاه باعنوان شخص اول مملکت وبا توجه به حدود
اختیارات قانونی اش در برکناری نخست وزیر،چه نیازی به کودتا
داشت،تصمیم نادرست شاه به ُگماردن یک مأمور نظامی جهت ابالغ
حکم برکناری دکتر مصدق ،به ویژه خروجش ازکشورموجب گردید که
مصدق وپیرامونیانش وکمونیستها وبرخی از روشنفکران مخالف شاه
وخواهان سرنگونی او ،وانمود کنند که کارشاه یک کودتا بوده وچون
در کارش موفق نشده فراررا برقرار ترجیح داده است ،لذا باید بساطش
برچیده شود وازاین رو بود که دست به کارهایی زدند که به آنها اشاره
شد .
بی جهت نبود که دکتر مصدق دراین باره درکتاب خاطراتش
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نوشت...«:هرچه درروزهای آخر مرداد پیش آمد عکس العمل تشریف
فرمایی بی سابقه وبی خبراعلیحضرت همایون شاهنشاهی بود که
درجامعه به فرارتلقی شده بود وهرکس ازهرحزب وهردسته می خواست
از موقع به نفع خوداستفاده کند »...که نگارنده خودشاهد چنان تلقی
از سوی بسیاری ازمردم بود ،حتا ازطیف هواداران رژیم پادشاهی که
باابرازتأسف؛ خروج ناگهانی شاه را به فرارتعبیر می کردند.
شاه درباره ی علت خروجش از کشورپس از صدور حکم برکناری
دکترمصدق درکتاب« مأموریت برای وطنم» چنین می نویسد...«:
من وملکه قبل از آگاهی ازاین موفق ّیت [منظورپیروزی هواداران
شاه]؛ ازتهران خارج شده بودیم،زیرا طبق نقشه ایکه قب ً
ال طرح شده
قراربراین شده بود که اگر مصدق به فرمان عزل خوداطاعت نکند وبه
نیروی نظامی متوسل شود من وهمسرم موقت ًا از ایران خارج شویم.علت
موافقت من بااین نقشه به دوجهت بود :یکی آنکه دراثرعزیمت من به
خارج قصداصلی مصدق ویارانش برمال وآشکار میشد وافکارعمومی را
به مخالفت باآنها برمی انگیخت واین خود به منزلۀ رفراندومی بود که
برخالف رفراندوم مصدق ،اموات درآن شرکت نمی کردند ودیگر اینکه
خطر جنگ داخلی وکشتارمردم بی دفاع کمتر میشد واین کمال آرزوی
من بود  ...به خوبی یاددارم که دوشب متوالی خواب به چشم من راه
نیافته بود.سحرگاهان [یعنی بامدادروز25مرداد]ازرادیوی طرفدارمصدق
شنیدم که نقشۀ من برای برانداختن وی عملی نشده وچند دقیقه بعد
پیغام رادیویی سرهنگ نصیری مبنی برتوقیف وزندانی شدن وی به من
رسید..وبا هواپیمای دوموتوره اختصاصی خود که شخص ًا رانندگی آن را
به عهده داشتم به سوی بغدادحرکت کردم207.»...و208
گفته ی شاه ودالیلی را که برای خروجش از ایران می آورد قابل
توجیه نیست،جای کمترین تردید نیست که شاه ازجان خودبیم
ازحد دارای نفوذ وقدرت آنهم در ماه های
داشته ومصدق را بیش
ّ
اخیرزمامداری اش تصور می کرده است ،به ویژه که شنیده بود دکتر
مصدق به یاران نزدیکش گفته بوده است که«شاه جرأت برکناری
مرا ندارد» ویا «اگربخواهد کودتا کند با لگد اورا به بیرون خواهد
انداخت» ویا «قدرت دردست حکومت است» ومطالبی ازاین قبیل.
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همانگونه که پیش ازاین اشاره شده است  ،شاه طبق قانون اساسی
حق عزل ونصب نخست وزیر را داشت ،آنچنانکه احمد شاه نیزانجام
داده بود ،لذا چه ضرورت داشت که شاه ناگزیرشود خاک میهن را
ترک کند؟ شاه یک فرد معمولی نبود تابدون انجام تشریفات الزم ،بی
ِ
عزیمت من
خبر از کشور خارج شود،آنجا که شاه می نویسد  «:دراثر
قصد اصلی مصدق ویارانش برمال وآشکار می شد ،»...مفهوم مخالف
این گفته یعنی اینکه اگربه خارج عزیمت نمی کرد ،مصدق دست به
کاری نمی زد که با عزیمت شاه زد ،شاه باتجربه ی 9اسفند1331که
دکترمصدق دراوج قدرت ومحبوب ّیت بودوبرخی یاران نزدیکش
راازدست نداده بود که بعض ًا در سال 1332حتا درصف مخالفانش
قرار گرفته بودند ونیز دولت امریکا همچنان ازدکترمصدق پشتیبانی
مالی وسیاسی می کرد ،دیده شد که بسیاری به پشتیبانی شاه آمده
وحتا به نوشته ی دکتر مصدق قصدجان وی را داشتند واینکه دیده
بود «درسالم نوروزهمان سال( )1332دردربار ،اجتماع روحانیون
درآن مراسم بیش از سنوات پیش بوده است»(ازکتاب متینی )344-
ودرماجرای نهم اسفند ،حتا آیت اهلل کاشانی وحسین مکی ودکتر
مظ ّفربقایی ،عالوه برآیت اهلل بهبهانی ومریدان او به پشتیبانی ازشاه
برخاسته بودند ،نیازی به ترک خاک میهن نداشت.به ویژه که شاه
پشتیبانی بخش اعظم ارتشیان رابه خاطر عدم تدبیر دکتر مصدق
درامورارتش(حتابه نوشته ی دکتر فرمانفرماییان) به همراه داشت.
«خبر سفرشاه درصبح شنبه نهم اسفند[ ]1331پخش شد،آیت
اهلل کاشانی جلسۀغیرعلنی مجلس را تشکیل داد«.نامه ی کاشانی
که اعلیخضرت تشریف نبرند خوانده شد،...قرارشد هیأت رئیسه
دکترموحد)
نامه را ببرند...آنگاه ازقول خبرنگارکیهان (به نقل از
ّ
نوشته است:تا نزدیک ظهرکل ّیۀ دکاکین تعطیل شد.به منزل آیت
اهلل بهبهانی رفتند وازایشان خواستند به درباربروند ومانع حرکت
بشوند...عده ای باصدای بلند گریه می کردند.آیت اهلل را
شاهنشاه
ّ
به روی دست ازاتاق خارج کردند...عده ای دربازار فریادمی زدند
بجنبید مملکت ازدست رفت...درنزدیکی کاخ مرمر زنان تظاهرات می
کردند وخطاب به سربازان ومردم می گفتند :غیرت کجاست؟حم ّیت
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کجاست؟مملکت ازدست رفت.»...دکترمتینی 334 -
ازاین رو اگربه پذیریم که تصمیم شاه بنابرنوشته اش ،درخروج
ازایران براساس نقشه ای بود که از پیش کشیده بوده است ،باید گفت که
نقشه ای به دورازتدبیربود ،بدون تردید بابودن شاه درایران(درهرکجای
ایران) وابالغ حکم برکناری دکتر مصدق ،به گونه ای متعارف ومرسوم
ازطریق دربارمث ً
ال توسط امینی کفیل وزارت درباریا رییس دفتر مخصوص
ودر ساعاتی ازروز ،مصدق چاره ای بجزتمکین نداشت ،خروج ناگهانی
شاه از کشورپس از بازداشت نصیری سبب شد تا هواداران اندک مصدق
وکمونیستها وازجمله شخص مصدق ازاین فرصت بهره بگیرند ودست
به کارهایی بزنند که درحکم کودتا بود و بازدن نعل وارونه عمل شاه را
کودتای نافرجام بنامند واین نام به نادرستی مصطلح ودر اوراق تاریخ
به خاطر تکراردر گفتارهاونوشتارها؛ در اذهان جا گرفت.
شاه می نویسد...«:دراثرعزیمت من قصد اصلی مصدق ویارانش
برمالوآشکارمیشد وافکار عمومی رابه مخالفت باآنها برمی انگیخت،»...
پرسش این است که اگرخروج شاه صرف ًا به خاطر بیم جانش نبود ،برای
آشکارشدن قصد مصدق ویارانش چه نیازبه خروج از کشوربود؟ دکتر
مصدق یا حکم رابا توجه به حضورشاه در کشور می پذیرفت که تحصیل
حاصل بود ویانمی پذیرفت که درچنین صورتی نیزقصد مصدق ویارانش
آشکار میشد وآنگاه به نوشته ی شاه افکارعمومی درصورت حضوروی
درکشورچه بسا به امید پشت گرمی ازجانب او ،در مقیاسی بیشتر
به مخالفت بادکتر مصدق ویارانش برانگیخته میشد؛ همانگونه که در
نهم اسفندماه 1331دیده شد ،نادرست بودن خروج شاه تاآنجاست که
خوددرکتابش درباره ی رویداد 9اسفندماه 1331می نویسد...«:اینک که به
گذشته می نگرم می بینم که تصمیم من دررفتن ازوطن بسیار باعجله
اتخاذ شده ودرحقیقت عمل بسیار خطایی بود ».که این گفته درمورد
خروج ایشان از کشوردر25مردادماه 1332نیزصادق است ،به ویژه که
مصدق دراین زمان بسیاری از همراهان خودرا ازدست داده وشرایط
اقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران دراین هنگام به وضع نامطلوبی
درآمده بود ،ودولت امریکا نیزکمکهای سیاسی ومالی خودرا درروزهای
پایانی صدارتش ازاودریغ کرده بود وشاه به این موضوع نیزازپیش
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وقوف داشته است.
نقش دولت امریکا در ملی شدن صنایع نفت
مخالفان شاه درمورد رویداد28مرداد 1332همواره به نقش دولت
ُ
وشوارتسکف وچندتن
امریکاوانگلیس و و ُودهاوس وکیم روزولت
دیگراشاره می کنند،که اگرچه همانگونه که اشاره شده است دولتهای
نامبرده درماه های پایانی وزارت دکتر مصدق خواهان سقوط اوبوده اند،
امانقش مؤثراکثریت مردم ناراضی از اوضاع بحرانی مالی واجتماعی به
ویژه نگرانی ازچیرگی کمونیستها برکشورو اشتباهات دکتر مصدق بود
که موجب سقوط وی شد.
نقش جری دوهر کاردارسفارت امریکا درتهران
مخالفان شاه به
ِ
وماکس تورنبرگ رییس مستشاران ماوراء بحارو مأمورشرکتهای مهم
نفتی امریکا که درعین حال به استخدام دولت ایران درامورنفت در
سازمان برنامه مشغول کار گردیده وحتازمانی مشاور رزم آرانخست
وزیر وقت ایران درامور نفت شده بودوهمو بود که ایرانیان را به استیفای
حقوق خودازشرکت نفت ایران وانگلیس ترغیب می کرد،وگریدی سفیر
کبیر دولت امریکا درایران از زمان نخست وزیری رزم آرا تا ملی شدن
نفت که در تماس با برخی از اعضای جبهۀ ملی ،برای تشویق شان به
ملی کردن نفت نقش داشته اند وباال خره کمکهای مالی دولت امریکا
باروی کارآمدن دکتر مصدق وپشتیبانی آن دولت تازمان برسر کارآمدن
جمهوری خواهان در امریکا ،کمترین اشاره ای نمی کنند.
سفیر امریکا«هنری گریدی» که باتعلیمات خاص از امریکا آمده
وبانمایندگان جبهه ی ملی ارتباط دوستانه داشت ،به تحریکات
برضد«رزم آرا»می پرداخت وهمین گریدی یکی از نخستنین کسانی
ّ
بود که فکرملی شدن نفت را درایران تعقیب می کرد ،اوخود که همزمان
باآغاززمامداری رزم آرا به تهران آمده بود ،گفته بود « :وقتی من به ایران
رفتم،هنوزاندیشه ی ملی شدن نفت مطرح نبود» .این فکررا«گریدی»
و«تورنبرگ» امریکایی رییس هیأت مستشاران ماوراءبحار درسازمان
برنامه و«دوهر» دبیر شرقی سفارت امریکا(از کارکنان برجسته ی
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سازمان سیا) که زبان فارسی را خوب می دانست ،مطرح ساختند وهدف
آنها بازشدن راه بهره برداری کارتلهای نفتی امریکا ازنفت جنوب ایران
بود.تورنبرگ با بیشترسیاست پیشگان ایران ارتباط داشت  ...دکتر
مصدق نیز در مصاحبه با خبرنگاران امریکایی در27اسفندماه1331
به نقش امریکا درملی شدن نفت اعتراف کردوگفت...«:ماازملت امریکا
ومساعدتهای معنوی امریکا که در پیشرفت ایرانیان به سوی این هدف
مقدس ودراین مبارزه ملی بسیار ذیقیمت وگرانبها بوده است ،بسیار
متشکریم» .صفایی -اشتباه بزرگ ملی شدن نفت112 -
باری روبین ،کارشناس مشهورمسایل خاورمیانه وعضو تحقیقات
استراتؤیک وامور بین المللی دانشگاه معروف «جورج تاون» امریکا می
نویسد «:دراوایل دهه  1950امریکا در بسیاری از کشورهای جهان سوم
درجستجوی رهبران غبرکمونیستی بود که هم نوعی جذبه وموقع ّیت
ملی وهم توانایی اصالحات وتغییرات اساسی داشته باشند ،درایران نظر
امریکاییها ابتدا به طرف ژنرال رزم آرا وسپس به سوی دکتر مصدق
معطوف شد ،سیاست ُسنّتی امریکا ایجاب می کرد که باسیاست
امپریالیستی انگلیس درایران مقابله کند ،ولی امریکا ترجیح داد که
به جای رویا رویی مستقیم باانگلیس ،به حمایت از نیروهای ملی دراین
کشوربرخیزد...وزارت خارجۀ امریکا به منظور ایفای نقش فعال تری
درسیاست ایران ،سه گام مهم برداشت .گام نخستین انتصاب«هنری
گریدی» سفیر ُمج ّرب امریکا دریونان به س َم ِ
ت سفیر کبیر امریکا در
ایران بود...همزمان با انتصاب وی به َس َم ِ
ت سفیر امریکا درایران؛ هیأتی
از بانک صادرات وواردات امریکا نیز برای امکان پرداخت وام به ایران
عازم این کشور شد.
د ّومینگامسیاستامریکادرایرانافزایشفشاربهدولتانگلستانوشرکت
نفت انگلیس وایران برای اتخاذ سیاست انعطاف پذیرتری در برابرایران بود.
جدی امریکا درایران دراین دوره؛ استفاده از کمکهای
س ّومین گام ّ
اقتصادی ومالی برای تغییر حکومت بد نام منصور[علی منصور نخست
وزیر وقت ایران] بود ،منصور نه قادر به انجام اصالحات در کشور بود ونه
می توانست گامی برای حل مسألۀ نفت وتصویب موافقتنامه ی جدید با
انگلیسی ها بردارد ،وزارت خارجۀ امریکا اعالم کرد که نمی تواند کمکهای
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اقتصادی ومالی جدیدی در اختیار منصور بگذارد واعالم این سیاست
سقوط منصور را تسریع کرد .ژنرال رزم آرا که قهرمان عمل ّیات نظامی
برای باز پس گرفتن آذربایجان بشمار می رفت ،قوی ترین کاندیدای
نخست وزیری بود ،شاه در ژوئن سال 1950فرمان نخست وزیری اورا
صادر کرد ورزم آرا با وعدۀ اصالحات ومبارزه با فساد قدرت را به دست
گرفت ،درآن موقع اینطور شایع شد که رزم آرا با حمایت امریکا به
نخست وزیری منصوب شد وشاید خود رزم آرا و اطرافیان او برای تقویت
موقع ّیت خود چنین شایعه ای را پخش کردند ،ولی اسناد ومدارک موجود
در باره ی تاریخ روابط ایران وامریکا حاکی از چنین مطلبی نیست ،هر
چند امریکایی ها از انتصاب او به مقام نخست وزیری استقبال کردند
ودرآغاز نسبت به امکان موفق ّیت او درانجام اصالحات وحل مشکالت
ایران خوشبین بودند ،این خوشبینی دیری نپایید ،زیرا رزم آرا پس از
رسیدن به مقام نخست وزیری درصدد نزدیکی به شوروی ها برآمد
وبرای جلب رضایت آنها(و شایدهم انگلیسی ها) ،محدودیّت هایی
درباره ی مسافرت دیپلماتها ومأمورین امریکایی درایران وضع کرد واز
ادامۀ مذاکره برای دریافت وام وکمک از امریکا خودداری نمود ،یک گزارش
رسمی سفارت امریکا درتهران دراین تاریخ تأکید می کند که روابط امریکا
با ایران به پایین ترین سطح خود پس از جنگ [جنگ جهانی دوم]
رسیده است...یکی از دالیل عمدۀ سردی روابط ایران وامریکا دراین
دوره خودداری امریکا از پرداخت وام وکمک مورد تقاضای ایران بود.
ایران یک وام  250میلیون دالری از امریکا مطالبه می کرد...امریکا فقط
با پرداخت یک وام  25میلیون دالری موافقت کرده بود وایرانی ها با
عصبان ّیت از ادامۀ مذاکره برای دریافت وام خودداری کردند .اعتبار
وحیث ّیت امریکا درایران سیر نزولی پیمود ودر گفتگوهای محافل ایرانی
وقتی می خواستند به وعدۀ دروغ اشاره کنند،اصطالح وعدۀ امریکایی
را به جای آن بکار می بردند ...رزم آرا در آغاز زمامداری نقشه ای
زیادی درسر داشت...او یکبار به دیپلماتهای امریکایی گفته بود که
تنها راه برای اصالحات اجتماعی واجرای برنامه های توسعه در ایران،
بستن مجلس وزندانی کردن نمایندگان آن وادارۀ امور کشور با قدرت
واختیارات دیکتاتوری است .البته این حرف برای امریکاییان خوش
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آیند نبود وانعکاس آن در واشنگتن بیشتر موجب بد گمانی امریکا در
باره ی افکار وهدفهای واقعی او می شد ،باعدم حمایت امریکا وعدم
اعتماد شاه ،رزم آرا شانس زیادی برای موفق ّیت نداشت ولی ضربۀ
نهایی را مسألۀ نفت وعدم موفق ّیت رزم آرا درحل این مسأله به حکومت
او وارد ساخت ،در همان روزی که رزم آرا به نخست وزیری منصوب
شد ،مجلس کمیسیونی را برای رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت انتخاب
کرد ودکتر مصدق که به مخالفت با انگلیسیها شهرت داشت ،به ریاست
این کمیسیون انتخاب گردید .ج ّوی که در مجلس به وجود آمده بود،
نشان می داد که قرارداد الحاقی تصویب نخواهد شد ،به همین جهت
رزم آرا آن را پس گرفت ومذاکرات تازه ای را با انگلیسیها آغاز کرد.
انتشارخبر امضای قرارداد جدید نفت بین امریکا و عربستان سعودی
براساس تقسیم بالمناصفه منافع(پنجاه  :پنجاه) انگلیسی ها را وادارکرد
که سرانجام به امضای قرارداد جدیدی براین اساس رضایت دهند ،ولی
رزم آرا پیش از اینکه بتواند قرارداد جدید را به مجلس ببرد ،روز هفتم
مارس سال  1951به قتل رسید ،قاتل یکی از اعضای جمع ّیت فداییان
اسالم به نام خلیل طهماسبی بود.
نهضت مخالفت با امضای هرگونه قرارداد جدید با انگلیسی ها وملی
شدن نفت که قبل از قتل رزم آرا آغاز شده بود،بامرگ او اوج گرفت
ومجلس در یک جلسۀ پرهیجان اصل ملی شدن نفت را تصویب کرد».
جنگ قدرتها درایران  :برگ57
ناگفته نماند که فرارسران زندانی حزب توده از زندان قصرنیز
سو ِء ظن زیادی را نسبت به رزم آرا در جهت متمایل شدنش به شوروی
فراهم آورده بود.
کیانوری در کتابش که درزمان رژیم اسالمی نگارش شده است می
نویسد:
« ماجرای فرارما به این شکل بود ،دوستان ما درسازمان افسری با تالش
موفق شدند که دوافسر شهربانی  :ستوان حسین قبادی وستوان رفعت
محمدزاده را به عنوان افسران نگهبان داخلی وخارجی به زندان قصر
منتقل کنند...این دونفردرشیفت مختلف بودند تا باالخره موقع ّیت را
به گونه ای فراهم کردند ،که در یک شیفت قراربگیرند .دوستان ما
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درسازمان افسری بر روی کاغذ ستاد ارتش یک حکم ساختگی به
امضا ِء رزم آرا درست کردند وبا یک کامیون نظامی به زندان مراجعه
کردند ودرخواست تحویل مارا برای انتقال کردند .چون تحویل گرفتن
ما سابقه داشت برای افسران ودرجه داران مسئلۀ غیر عادی ومشکوکی
نبود ،افسر نگهبان خارجی ،قبادی ،تلفن را برمی دارد ویک شماره
جعلی می گیرد ووانمود می کند که در حال صحبت وکسب اجازه
برای تحویل ماست ،افرادی که برای انتقال ماآمده بودند شامل یک
افسر وتعدادی سرباز میشدند  ...به هرحال ما سوار کامیون شدیم
واززندان خارج شدیم دو افسر نگهبان هم با ما آمدند»( .خاطرات :
برگ -)194وباالخره از طریق سفارت روسیه شوروی وارد خاک
آن کشور می شوند تا اینکه در زمان نخست وزیری دکتر مصدق
وبُحبوحۀ ملی شدن صنایع نفت ،زمان را از برای رسیدن به اهدافش
مناسب می بیند و محرمانه به ایران مراجعت وبه رهبری کمونیستهای
توده ادامه می دهد.
چون پرداختن به ماجرای فرار سران حزب توده واینکه چگونه بوده
است ،نیروی انتظامی وژاندارمری زمان نخست وزیری رزم آرا نتوانسته
بودند ،فراریان را رد یابی واز خروج شان از کشورجلوگیری کنند،
ماجرایی است بیرون از موضوع این گفتار.
کمک های مالی ونظامی امریکا
دکتر مصدق دردوره ی 28ماهه ی زمامداری اش کمکهای مالی ونظامی
قابل توجهی ازدولت امریکا دریافت کرد که اگراین کمکها را دریافت
نمی کرد چه بسا که سقوطش زودترصورت می گرفت.
دکترعلی میرفطروس درباره ی دریافت کمکهای مالی ونظامی
دکتر مصدق ازدولت امریکا درنوشتاری زیرعنوان« سازمان افسران
حزب توده ورویدادهای  28امردادماه »1332می نویسد...«:ازاین
رودولت امریکا بادادن کمکهای مالی وعمرانی وبهداشتی ازطریق اصل
تاازتوجۀ ایران به شوروی
چهار ،ضمن تقویت دولت مصدق ،کوشید
ّ
یاازنفوذآن کشوردرایران جلوگیری کند ،دراین راستا ،دولت امریکا
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درسال ]1331[1952عالوه برکمکهای مالی وبهداشتی،تعداد 42تانک
شرمن به دولت مصدق تحویل دادوبیش از 300افسرایرانی رابرای
دیدن آموزشهای نظامی ،به امریکا دعوت کرد[ ...وازاین راه پای
مستشاران نظامی امریکا به ریاست «ژنرال مک کلور»را نیزبه ایران
باز کرد] .همچنین در مصاحبه ای باعنوان«ازافسانه تاواقع ّیت»می
گوید...«:باآغازحکومت مصدق کمکهای مالی امریکا به ایران بی
سابقه افزایش یافت،آنچنانکه اگر کمکهای مالی امریکا نمی بود؛
دولت مصدق چه بسا زودترسقوط می کرد،نیازمالی دولت دکترمصدق
به کمکها آنقدربود که حتا یک روزقبل از  28مرداد 1332مصدق
درمالقات با هندرسن سفیر امریکا خواستار یک وام ده میلیون دالری
از امریکاشده بود.»...تارنمای دکترمیرفطر ُوس.
شاه درکتاب مأموریّت برای وطنم می نویسد«:درسال مالی-1328
1329دولت امریکا فقط مبلغ 500هزاردالرطبق برنامه ی فنی اصل
چهار به ایران کمک کرد ودرسال مالی 1330-1329این کمک
به 1,600,000دالرافزایش یافت،ولی پس ازروی کارآمدن مصدق این
کمک مالی به23,400,000دالر بالغ گردید که قسمت عمدۀ آن برای
رفع کمبودارزکشورکه دراثرقض ّیۀ نفت به وجودآمده بود،اختصاص داده
شده بود ،درخرداد1332آیزنهاور به مصدق اخطارکرد که تا اختالفات
حاصله درقض ّیۀ نفت حل نشود،ایاالت متحده میزان کمک مالی خودرا
افزایش نخواهدداد ،ولی درعین حال موافقت کرده بود که کمک مالی
به میزان سال قبل ادامه یابد ...وبه میزان22,100,000دالر تعیین گردید،
این موضوع نشان می داد که امریکایی ها باوجود آنکه چندان رغبتی به
تأمین خساراتی که اشتباهات مصدق به ایران وارد نموده بود نداشتند،
معهذا بیم آن داشتند که قطع کامل کمک مزبور ،ایران را درآغوش
کمونیزم بیاندازد» .برگ196.و197
«دکترمصدق درزمان ریاست جمهوری دموکراتها در امریکا ،عالوه
بربیشترباز کردن پای امریکا به ایران ازطریق دریافت کمکهای مالی
ازآن دولت ،قرارداد کمکهای نظامی آن دولت را تأیید وادامۀ کاربیش
از  120مستشار نظامی امریکا درارتش ایران وچندمستشارنظامی
درژاندارمری رابراساس قانون اختیارات تصویب کرد که موجب
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تظاهرات وسیع وخشونت باراز سوی حزب توده درمیدان فوزیه گردید،
برضد دولت وارتش ایران ودولت انگلستان به ویژه
وشعارهای بسیار
ّ
دولت امریکا داده میشد وشعار «امریکایی به خانه ات برگرد»ترجیع بند
همه ی شعارها بود که واکنشی بود در برابر حضورمستشاران امریکایی
درارتش وژاندارمری» .ابراهیم صفایی218 -
مصطفی فاتح ،معاون ایرانی شرکت نفت ایران وانگلیس درکتاب
تاریخ  50سال نفت ایران می نویسد... «:درتاریخ 4اردیبهشت 1331
دکتر مصدق نامه ای به سفارت امریکا نوشته وپس ازاستقبال ازکمک
امریکا،اظهارداشت :تاآنجا که منابع ثروت واوضاع عمومی ایران اجازه
دهد ازاصول منشورملل متحدپشتیبانی می نماید وهمچنین برای تقویت
استعداددفاعی خودآنچه می تواندمی کندوازهرطرفی که موردحمله
قرارگیرد،باتمام قوا ازآزادی واستقالل خوددفاع خواهدکرد،فوری پس
ازارسال این نامه،کمک اصل چهاربه مبلغ 23میلیون دالروکسری به
جریان افتاد و وزارت خارجۀ امریکا اعالم داشت که کمک نظامی امریکا
به ایران ادامه خواهدداشت .».برگ 603
گفتنی است که ارزش این مبالغ درآن روزها با توجه به نرخ برابری
ارز وجمع ّیت  20میلیونی و سقف دستمزدها ومقرری ها وبهای اجناس
درآن روزها؛ مبالغ قابل توجهی بود.
دکترمصدق با همه ی نامه نگاریهایش به دو رییس جمهوری امریکا
برای دریافت کمک ودریافت کمکهای مالی ،نظامی وسیاسی ازآن
دولت ،در کتاب خاطراتش درپاسخ به شاه در پیرامون دریافت کمکهای
ّ
متشخص آن است[که] دست گدایی
خارجی ،چنین می نویسد«:ملت
مقابل بیگانگان درازنکند وهربیگانه ای هم محض رضای خداکمک به
کسی ویا به ملتی نمی کند مگراینکه بعد بخواهد از اشخاص ویاازآن
ملت به هرطریق که می تواند سوءاستفاده ویا ُحسن استفاده نماید!»...
392
دکترمصدق با چنین نوشتاری یا خود حافظه اش رابه هنگام نگارش
این مطالب ازدست داده ویاحافظۀ تاریخ ووجوداسناد ومدارک رادست
کم گرفته بود! اگرچه دردرستی آنچه را که نوشته است تردیدی نیست،
اما چرا خود درزمان زمامداری ،از دولت امریکا درخواست کمک میکرد
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ایران،طی نامه ای به
وحتا به نوشته ی فاتح درکتاب تاریخ 50سال نفت
ّ
سفارت امریکا ،از دریافت کمکهای مالی آن دولت،استقبال کرده بود .
«دکتر مصدق درسفری که در29مهرماه 1331با همراهانش به
واشنگتن داشت،همراه انتظام برای شرکت در ضیافت نهار[ناهار]
ودیدار ترومن؛ رییس جمهورامریکا به کاخ سفید رفت ،برخورد ترومن
بامصدق صمیمانه وگرم بود...پس از خوردن نهار[ناهار] درگفتگویی
درباره ی مسألۀ نفت و بُحران اقصادی ایران ،دکتر مصدق با خوش
باوری به ترومن گفت:ما سیصد تا چهارصد میلیون تومان کسربودجه
داریم ،شماچگونه انتظاردارید ملتی بااین کسر بودجه بتواند امن ّیت
ونظامات را درکشورخود حفظ کند ،بواسطۀ کسربودجه ،بیکاری
وفقروبدبختی درتمام کشور حکمفرما شده واین بیکاری وبدبختی وعدم
رضایت سبب می شود که صلح بین المللی راخود به خود درکشورما
دچارخطرکند.»...صفایی200-و202
به زبان گویاتر اینکه دکتر مصدق همانگونه که روزنامه ی
«منچسترگاردین»نظر داده بود وپیش ازاین به آن اشاره شده است،
به گونه ی تلویحی خواسته بود به رئیس جمهور امریکا بگوید که اگر به
دولت او کمک مالی نشود  ،نه تنها ایران به دامن کمونیسم خواهد افتاد،
بلکه منافع غرب به ویژه امریکا درخاورمیانه به خطر جدی روبروخواهد
شد که برآیند آن به خطر افتادن صلح بین المللی نیز خواهد بود.
ّ
متشخص آن است
چگونه بود که دکتر مصدق بااین باورکه ملت
دست گدایی مقابل بیگانگان درازنکند و ...با جزع فزع از ترومن
درخواست کمک می کرد ،آیا درآن لحظه به چنین ایمان واعتقادی
باورمند نبود وآنگاه سالها بعد درزمان معزولی به این نکته پی بُرده
بود؟ از اینها که بگذریم آیاازیک زمامدار هوشیاروباتدبیردرست بود
درحالیکه دم ازایستادگی دربرابردولت امپریالیست می زد دست
تکدی نزد امپریالیستی دیگر که جز به منافع خود به چیزی دیگر نمی
اندیشد،دراز کند ودر حالیکه آن دولت در پی کسب منافعش از نفت
درایران بود ،نگرانی بیشتراورا ازبابت آنچنان شرایطی که دکترمصدق
ِ
درپیوند باایران وصلح جهانی ابراز کرده بود،فراهم سازد ،تا همانگونه
که خود باورداشت ،پای آن دولت رابرای حفظ منافعش ،به مداخله
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درایران باز کند ؟
ازسویی دیگر دکتر مصدق به ترومن می گوید...«:شما چگونه
انتظارداریدملتی بااین کسر بودجه بتواندامن ّیت ونظامات رادرکشور
خودحفظ کند؟»آیا به راستی این سخنان از مصدق خطاب به رییس
جمهوری کشوری بیگانه بود!؟ چه انتظاری می بایست یک دولت بیگانه
از زمامدار یک کشور مستقل ،نسبت به امور داخلی اش داشته باشد،
مگررئیس جمهوری امریکا درمقامی مافوق نخست وزیر ایران در کشور
مابود که ازاو انتظار داشته باشد که چنین کند یا چنانکه می بایست
می کرد ویا چراچنان کاری کردیا نکرد ونخست وزیر ایران موظف به
پاسخگویی به رییس جمهوری امریکا باشد،این چه حرفی بود که از
شخص ُشهره به آزادیخواهی ووطن دوستی سرزده بود!؟ آنهم با چنان
باورداشتی که از یک ملت ویازعیم ُم ّ
تشخص داشت!؟
باری روبین در پیوند کمک مالی امریکا به دولت دکتر مصدق می
نویسد «:یکی از بزرگترین اشتباهات مصدق دراین مذاکرات وتماس های
بعدی که با امریکایی ها داشت تأکید او روی خطر کمونیزم وبزرگ کردن
خطر حزب توده در ایران بود .در جریان مذاکرات هریمن در تهران؛ حزب
توده تظاهراتی علیه او در خیابانهای پایتخت براه انداخته بود ومصدق
با استفاده از این نمایش قدرت اعالم خطر می کرد که اگر امریکایی ها
و انگلیسی ها در حل مسئلۀ نفت به او کمک نکنند ،ایران با خطر یک
کودتای کمونیستی مواجه خواهد شد .اطرافیان مصدق هم در تماس با
خبرنگاران مطبوعات خارجی همین فکر را تلقین می کردند ومطبوعات
خارجی پر از تفسیرها ومقاالتی در این زمینه بود که اگر مصدق نتواند
با غرب کنار بیاید برای حل مشکالت خود به روسها روی خواهد آورد».
جنگ قدرتها درایران  :برگ69
کمکهایمالیدولتامریکاپسازتصویبقانونملیشدننفتبهدولتدکتر
مصدق ،همه وهمه مؤید این مدعااست که دولت امریکا درملی شدن صنعت
نفت نقش مؤثری داشته است که شرح مشروح آن به نوشتاری جداگانه
ِ
اعتراف به اعمال دولت امریکا ومأموران
نیاز خواهدبود ،منتهاچون
شرکت های نفتی امریکا که منافع خودرا درملی شدن نفت ایران
جستجو می کردندُ ،منافی با غرور ملی تلقی میشده ومی شود ،ازابراز
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آن در گفتارها ونوشتارهای مان خودداری می کنیم وازآن به سادگی می
گذریم وجای تردید نیست که اگردولت امریکاخواهان ملی شدن نفت
نمی بود،حد اقل این بود که نه مصدق قهرمان ملی شدن نفت میشد ونه
نفت الاقل درآن ایام؛ ملی ،به ویژه آنکه دکتر مصدق تا چندی پیش با
ملی شدن نفت سخت مخالف بود .در تأیید کمکهای دولت امریکا جهت
ملی شدن صنایع نفت ،کافی است به نامه ی مورخ  20خردادماه 1330
دکتر مصدق خطاب به هری ترومن ،رییس جمهوری امریکا اشاره کنیم
که نوشته بود«:افتخار دارم از وصول پیام تلگرامی که به وسیلۀ جناب
سفیر کبیر آن حضرت ارسال شده بود،خالصانه تشکر نمایم،ملت ودولت
ایران همواره کشورمتحدۀ امریکا را دوست صمیمی وخیرخواه می دانند
وبه این دوستی مستظهرند ،»..ضمن ًابی انصافی است اگردرماجرای ملی
شدن نفت؛ نقش حزب توده ایران را که از سالها پیش درمبارزه برای
خلع ید از شرکت نفت ایران وانگلیس ف ّعال بود(البته به نفع دولت
شوروی ) در تشدید شوروهیجان مردم نادیده بگیریم.
دکتر کیانوری همچنان درراه اغوای دکتر مصدق
تذکار این نکته ضروری است که اگرچه درماههای نخستین روی
کارآمدن دکتر مصدق حزب توده از دکتر مصدق پشتیبانی نمی کرد،
مث ً
ال زمانیکه هریمن نماینده ی امریکا برای حل وفصل مشکل نفت
طی اعالم ّیه هایی می نوشت که جبهه
به ایران آمده بود،حزب توده ّ
ی ملی،عوام فریبانه ک ّباده ی مبارزه با شرکت نفت رامی کشد ودکتر
مصدق،مقصد ومنظوری جز تسلیم منابع نفتی کشور به امپریالیست
ضد ملی دکتر مصدق درراه ملت
های امریکایی ندارد...دولت
ّ
ُکشی،فاشیسم،دروغگویی واطاعت از سیاست استعماری امریکا گام
نهاده است .که هدف حزب توده از چنین تُهمتهای ناروا ا ین بود که
اوراازسازش احتمالی با هریمن بازدارند .نا گفته نماند که رویدادهای
بعدی نشان داد که دکتر مصدق چندان بی میل به برگزاری این میتینگ
از سوی کمونیستها نبود که به موارد آن اشاره خواهیم کرد.
دکتر کیانوری دراین باره در کتاب خاطراتش ضمن شرح تظاهرات
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23تیر1330می نویسد« حزب توده به توفیق بزرگی دست یافت وآن
جلوگیری ازسازش جبهه ی ملی با هریمن بود ».برگ222
اما آن حزب زمانیکه دید به خاطراوضاع نگران کننده ی اقتصادی
دارند به هدف شان که همانا سقوط رژیم ایران بود ،نزدیک می شوند،با
پشتیبانی ازدکتر مصدق ،اورا به ادامه ی راهی را که در پیش گرفته بود
غیر مستقیم تحریک وتشویق می کردند .به ویژه با تماسهای تلفنی
دکتر کیانوری از طریق همسرش مریم فیروزبا دکتر مصدق ،ضمن دادن
اخبار راست ودروغ ،اورا از پشتیبانی حزب توده دلگرم می کرده است .
دکتر کیانوری دراین باره درکتاب خاطراتش می نویسد:
«...دکترمصدق پسر خانم نجم السلطنه  ...بودواین خانم عمه ی
مریم[فیروز]می شد.یعنی دکترمصدق پسر ع ّمه ی مریم بود ومریم با او
وخانم دکتر مصدق آشنایی نزدیک داشت .مابرای اطالع خبرهای مهم
ازاین راه استفاده می کردیم.مریم شماره تلفن اندرون  -یعنی تلفن
خانم دکترمصدق را که غیرازشماره ی بیرونی بود  -می گرفت وباخانم
دکتر مصدق خوش وبش می کرد وبه ایشان می گفت که شوهرم پیغام
مهمی برای آقادارد .دکتر مصدق بالفاصله ازرختخواب بلند می شد وبه
اندرون می آمد ومن جریان را به ایشان می گفتم.درجریان 25تا28
مرداد ماازهمین راه استفاده می کردیم...ودرجای دیگرکتابش آورده
است..:به هرحال من اطالعات را به مصدق می رسانیدم .راه تماس با
مصدق به همان نحوبود که قب ً
ال گفته ام.بالفاصله پس از رسیدن خبر،
مریم تلفن اندرون خانه ی دکتر مصدق رامی گرفت ودکتر مصدق هم،که
اعتماد کامل به ماپیداکرده بود،همیشه تشکرمی کرد264. »...
ازاین رو بی جهت نبودکه هندرسن سفیرکبیر امریکا درایران
درگزارش15آبان ماه1331نگرانی خویش رااز نفوذروز افزون حزب
توده دردستگاه دولت دکتر مصدق چنین ابراز کرده بود « :حزب توده
اگرنه آشکارا،اماآنچنان نفوذی بردولت (مصدق) ا ِعمال می کند که
مارا تحت تأثیرقرارداده است...وماتیسون کاردارسفارت امریکا در 12
طی تلگراف  :788.00/8-1253گزارش داد
اوت21=1953مردادّ 1332
که:درقبال چنین روابطی بود که دکتر مصدق بطورپنهانی اجازه داد تا
حداقل چهل گذرنامه برای اعضا ِء حزب توده جهت شرکت در کنگره ی
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جوانان درشهربُخارست صادرگردد...سالگرد30تیر وحضورگستره
وتوانمند حزب توده وشعارهای رادیکال این حزب علیهِ سلطنت
وامپریالیسم امریکا وایادی آن ،شاید موجب دلگرمی مصدق درادامه ی
ِ
کارت حزب توده درمذاکره باامریکا ونیزشاید موجب پشتگرمی
بازی با
وی برای اقدامات نسنجیده وغیرقابل برگشت(ازجمله،انحالل مجلس)
گردیده بود«.درهرحال،سالگرد30تیر وتظاهرات حزب توده،عظمت،
توانمندی وقدرت تشکیالتی این حزب وضعف وبی نوایی جبهۀ ملی را
آشکارساخت ،بطوریکه خلیل ملکی درناباوری وناتوانی؛ ازاین تظاهرات
عظیم به دکتر سنجابی گفت:آقا! دیگر چه برای ماباقی مانده؟ توده ای
ها امروزآبروی مارا برده اند.این آقای دکترمصدق می خواهد باما چه
کارکند» .نقل ازکتاب امیدهاوناامیدی ها،نوشته ی دکترکریم سنجابی .
درهمان روزها روزنامه ی «منچسترگاردین» نوشت«:مبنای
سیاست فعلی دکترمصدق این است که مرتب ًاخطر کمونیسم رابزرگ
کند تاهرموقع که باسفیرامریکا مواجه می شود بگوید :یاپول بدهید یا
کمونیست خواهیم شد .».خاطرات دکتر کیانوری246 -
دکتر مصدق در پیوند با ملی شدن صنایع نفت
« درتاریخ 12آذر1323برای نخستین بار یکی از نمایندگان مجلس
چهاردهم به نام «غالمحسین رحیمیان» نمایده مجلس از قوچان از
طیف چپ ،طرح ملی شدن صنعت نفت را به مجلس ارائه داد تا به
تصویب نمایندگان برسد،اما مورد توجه قرارنگرفت وبه تصویب نرسید.
رحیمیان پس از تقدیم طرح ملی شدن نفت ،بدون درنگ نزددکتر
مصدق رفت وازاوخواست به خاطر اعتبار وموقع ّیتش؛ اول کسی باشد
که این طرح را امضاء می کند.
دکتر مصدق از امضاء طرح خودداری کرد وگفت «:مانمی توانیم
قراردادها را یکطرفه فسخ نماییم» ضمن ًا دربرابراعتراضات برخی
ازروزنامه نگاران ،درجلسۀ  28آذر 1323مجلس شورای ملی گفت:
طرح الغا ِء قراردادنفت جنوب
درپاسخ آنها که اعتراض می کنند که چرا
ِ
را[طرح پیشنهادی رحیمیان] امضاء نکرده ام ،عرض می نمایم نظر به

108

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

اینکه هرقراردادی دوطرف دارد وبه ایجاب وقبول طرفین منعقد می
شود،لذا تا طرفین رضایت به الغاء ندهند،ملغی نمی شود ومجلس نمی
تواند قانونی را که ازروی ارزش واعتبارعهودبین المللی تصویب می
کند بدون مطالعه وبه دست آوردن راه قانونی الغاء نماید ،وی با چنان
اظهاراتی نشان داد قراردادی را که درسال  1933با شرکت نفت ایران
وانگلیس بسته شده بود،
اوودیگرمخالفان
یک امتیاز قانونی وغیرقابل فسخ والغاء است.اگرچه
ِ
رضاشاه؛ نسبت به تمدید قرارداد مزبورانتقادمی کردند.
چندسال بعد نماینده ای به نام«عباس اسکندری» در
جلسۀ30مرداد 1327مجلس شورای ملی عنوان ملی کردن نفت راپیش
کشید ولی گفته ی اوبردل کسی ننشست.
باردیگر رحیمیان درجلسۀ 15خرداد 1328پیشنهاد 12آذرماه
جدی
1323را دایر برملی شدن نفت مطرح کرد،اما پیشنهاداوهمچنان ّ
گرفته نشد وانعکاس وطنینی پیدا نکرد» .کتاب دکتر متینی  -ص203
برگرفته از کتاب گفته ها وناگفته ها اثردکتر ُموحد .
ِ
پیشنهادات عباس اسکندری
وجدی گرفته نشدن
توجهی
ّ
دلیل بی ّ
ورحیمیان تفسیری جزاین نداردکه تا این زمان یعنی تا خردادماه 1328
ملی کردن نفت به دور از ذهن نه تنها مردم عادی بلکه حتا شخص ّیت
های سیاسی میهن ما نیزبوده است .به تعبیری دیگراینکه هنوززمینه
ای برای به شور وهیجان درآوردن مردم فراهم نشده بود که درسال بعد
این زمینه به وجودآمد.
تاحد دریافت
پیشینه ی سیاسی ومدارجی را که دکتر مصدق
ّ
طی کرده بود ،گواه اند که نامبرده با توجه
دانشنامه ی دکترای حقوق ّ
وعنایت به قانون بین المللی قراردادها وعهود ،باملی شدن صنعت نفت
موافق نبود،اما چه شد که او با چنین دیدگاه وباوری پس از گذشت
اندی سال،همراه چهارتن دیگر(حایری زاده  -اللهیارصالح  -دکترعلی
شایگان وحسین مکی) طرح ملی شدن نفت را به مجلس ارائه داد،آیا
درقانون عهودوقراردادهای بین الملل تغییراتی صورت گرفته ویا
ازارزش واعتبار افتاده بود،یا اینکه آنچه را که ایشان پیش ازاین
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دربرابراعتراض برخی درخودداری ازامضاء طرح رحیمیان درمجلس
بیان کرده بود،سراسر نادرست وازروی ناآگاهی بود!؟
بدون تردید درماه های پایانی سال ،1329سال ملی شدن نفت ،نه قانون
قراردادها وعهودبین الملل تغییریافته بود ونه دکتر مصدق به اشتباه
ویاازروی ناآگاهی آنگونه دیدگاه خودرادرمخالفت با ملی شدن نفت
در مجلس بیان کرده بود،تنها نکته وعاملی راکه می توان درباره ی
تغییر گفتار ورفتارنامبرده مؤثرودخیل دانست این است که وی
دربرابرموجی که از تهییج افکار قشروسیعی از جامعه از هرطیف
سیاسی وغیرسیاسی وارعابی که آن زمان برفضای اجتماعی سرزمین ما
سایه افکنده بود،هوشیارانه سود جست وبرای مزید وجاهت واعتبارش،
ملی شدن نفت را بررعایت قانونی که خودازآن سخن گفته بود،ترجیح
داده وبه زبانی ساده سوار بر موجی شد که برپا شده بود .ازاینها که
بگذریم خوددرکتاب خاطراتش اذعان میکند که پیشنهاد ملی شدن
نفت رابرای نخستین بار ازدکترحسین فاطمی دریافت کرده بوده است،
که اگر این گفته ی ایشان را به پذیریم خود تأییدی است که ایشان
تا سال 1329آنچه که به مخ ّیله اش نمی گذشت ودرصدد ارائۀ آن
نبود،ملی شدن صنایع نفت بود،بگذریم از اینکه صورتجلسۀ  12آذرماه
1323مجلس شورای ملی که پیش ازاین به آن اشاره شده است ،گفته
ی دکتر مصدق راازاینکه «طرح ملی شدن نفت» را نخستین بار از دکتر
فاطمی شنیده است،ر ّد می کند ،شاید با گذشت چند سال ،پیشنهاد
رحیمیان ،یکی از نمایندگان دوره ی چهاردهم مجلس از یادشان رفته
بوده است.
ابراهیم صفایی ،می نویسد«:دکترمصدق عالوه براینکه
درجلسات11و18آذر1323مجلس شورای ملی،قرارداد 1933را غیرقابل
فسخ دانسته بود ،یکبارهم درروزهای پایانی دوره ی پانزدهم،درنامه ای
که به مجلس نوشت وبه وسیلۀ مکی درپشت تریبون خوانده شد،بایک
پیشنهاد اصالحی درباره ی نرخ برابری لیره وطال،تصویب قراردادالحاقی
راتجویز ودرواقع قرارداد1933راتنفیذ کرده بود وجای دیگر
درکمیسیون نفت گفت:آقای نخست وزیر[رزم آرا] نظر خودرادرباره
ی دوره دوم قراردادنفت [قرارداد الحاقی] بگویند ّ
والبرای ده  -دوازده
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سال بق ّیه همانطور که عمل شده اشکال ندارد،بازهم عمل شود ،».یعنی
اینکه قرارداد 1933همچنان به ق ّوت خودباقی باشد ...جالب است که
دکتر مصدق در نامه ی خود نه ملی کردن نفت را خواسته بود و نه ر ّد
قرارداد الحاقی را ،بلکه خواسته بود در مادۀ واحده راجع به لیره ،طال
وبرابری آن با اسکناس توضیحی صریح بیافزایند» .اشتباه بزرگ ملی
شدن نفت  :برگ  100و101
همچنین درجلسۀ 19آذر1330مجلس (9ماه پس از تصویب قانون
ملی شدن صنعت نفت)درزمان نخست وزیری اش گفت«:اگرشرکت
سابق دردوره ی پانزدهم پنجاه درصدی راکه االن حاضراست به ایران
بدهد قبول کرده بود ،من یقین دارم که چنین اختالفی میان ملت ایران
وشرکت نبود.
افزون براینها درکتاب «اسنادخانه ی سدان » نوشته ی اسماعیل
رسیدن«رزم آرا» به
رایین آمده است که«:دکترمصدق قبل از به قدرت
ِ
مصطفی فاتح گفته بود که الیحۀ الحاقی[گس  -گلشاییان]با مقداری
جرح وتعدیل می تواند به تصویب برسد .وی حتی موقعی که «رزم
آرا» به نخست وزیری رسید ،بطور حصوصی به «دکترعلوی» گفته
بود که بی نهایت مشتاق تصویب الیحۀ الحاقی است وحتی دراین راه
با«فرمانفرماییان» نیز تماس گرفته است » .اسناد خانه ی سدان  :نگارش
اسماعیل رایین  ،برگ254
الیحۀ الحاقی ،الیحه ای بود که درزمان نخست وزیری «محمدساعد»
بین « عباسقلی گلشاییان» وزیر دارایی وقت و « گس»نمایندۀ شرکت
نفت ایران وانگلیس ،به منظوراستیفای حقوق ح ّقۀ ایران از نفت جنوب؛
ُمشتما بر  11ماده بسته شده بود و برای تصویب به مجلس دورۀ پانزدهم
تقدیم و به قرارداد«گس  -گلشاییان» مشهورشده بود ،اما این قرارداد
به خاطرپایان یافتن دورۀ پانزدهم مجلی مجال بررسی وتصویب نیافت،
اما در دورۀ بعدی مجلس ودرزمان نخست وزیری «رزم آرا» به خاطر
مخالفت مجلس باتصویب آن ،ازسوی وزیردارایی وقت مسترد گردید.
گفته های دکتر مصدق درمجلس به روشنی می رساند که تاآذرماه
1329طرحی ویا هدفی برای ملی شدن نفت نداشت،اما سیررویدادها
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به گونه ای رقم خورد که دکترمصدق همانگونه که پیش این اشاره
شد،توانست هوشیارانه ازموجی که برای استیفای حقوق ایران از شرکت
نفت ایران وانگلیس در کشور به وجود آمده بود،بهره بگیرد وپای پیش
نهد وطرحی را که به گفته ی خودش از دکتر حسین فاطمی دریافت
کرده بود؛ در8آذرماه 1329به همراه چهارتن دیگر از نمایندگان به
مجلس ارائه دهد که درآن زمان به تصویب نرسید ومسکوت ماند،اما
طولی نکشید که درپی تشدیدِ التهابات وهیجانات به وجودآمده درقشر
وسیعی از جامعه وغوغاساالری وارعاب در پی چند تهدید وترور ،به
ویژه پس از قتل رزم آرا نخست وزیروقت(در16اسفند )1329از سوی
خلیل طهماسبی (عبداهلل موحدرستگار) وتروردکترعبدالحمید زنگنه
استاد دانشگاه ووزیرکابینه ی رزم آرا در 21اسفند همان سال به دست
متعصب مذهبی به نام «نصرت اهلل قمی» که دربازجویی
یک دانشجوی
ّ
گفته بود«:زنگنه با ملی شدن نفت مخالف وخائن بود» و هردو نفر
وابسته به فداییان اسالم بودند ،طرح مزبورپس از دوماه و اندی بحث
وگفتگو در کمیسیون نفت مجلس ،در24اسفندماه در مجلس شورای
ملی ودر29اسفندماه1329در مجلس سنا به تصویب وبه دستینه ِی
شاه رسید وملی شدن صنعت نفت وجهۀ قانونی یافت وبرای اینکه این
قانون از ق ّوه به فعل درآید،ازآنجا که به هرحال کوشش دکتر مصدق
ویارانش دربه تصویب رساندن قانون مزبورجای انکار نداشت ،ازسوی
یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس(جمال امامی ) به دکتر مصدق پیشنهاد
میشود که مقام نخست وزیری را عهده دارشود که با اکثریت آرابه
این مقام برگزیده می شود،اما شرط او برای احراز این مقام موکول به
تصویب طرح«قانون اجرای قانون ملی شدن نفت»در مجلسین بود که
این طرح در 8اردیبهشت ماه 1330در مجلس شورای ملی ودوروز بعد
در  10اردیبهشت به تصویب مجلس سنا می رسد و به قانون خلع ید
معروف می گردد ودکتر مصدق ازروزدوازدهم همان ماه درمقام نخست
وزیری مشغول کار میشود.
صفایی می نویسد«:بسیار جالب است که طرح ملی شدن نفت
هنگامی به تصویب نهایی می رسد که«جرج مک گی» معاون امور
خاورمیانه ی وزارت امورخارجۀ امریکا که خود از طراحان این فکربود
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وبعداًهم ازدوستان صمیمی دکتر مصدق شد،پس ازپایان کنفرانس
مأموران سیاسی امریکا درخاورمیانه ازاستانبول به تهران آمده
وچندین روز درسفارت امریکا به سر می ب َ َرد وگویا منتظرتصویب طرح
بود ودرهمان روزتصویب طرح ملی شدن نفت«شپرد» سفیرانگلیس
درتهران با اودرسفارت امریکا،چندساعت گفتگوداشت.انگلیسیان
سفر«مک گی» را دراین هنگام برای اعالم پشتیبانی امریکا ازایران
درمسألۀ ملی شدن نفت می دانستند» .اشتباه بزرگ ملی شدن نفت :
برگ 141
اگرچه همانگونه که پیش ازاین نیز اشاره شد ،کوشش دکتر مصدق
ویارانش دربه تصویب رسانیدن طرح ملی شدن نفت وسپس خلع ید
ازشرکت سابق نفت ایران وانگلیس به هر ترتیب که بود ،جای انکار
ندارد که اگر صرف ًا از جنبۀ عِرق ملی بنگریم می توان گفت از اینکه
ملتی از جهان سومی به هر ترتیب توانسته بود دربرابریک دولت
استعماری نیرومند وزورگووچپاولگردرآن زمان که آفتاب هیچگاه
درسرزمینش غروب نمی کرد،ایستادگی کند ،جای تحسین دارد ،حتی
اگردانسته وندانسته از منابع خارجی بهره گرفته باشند،به ویژه اگر
نگاهی به کارشکنی ها ودسیسه ها ومخالفتهای عوامل وابسته وپُر
نفوذ آن دولت درمیان برخی ازرجال ایرانی گرفته تا روزنامه نگاران
ونویسندگانی که از طریق دفتر انتشارات وتبلیغات شرکت نفت ایران
وانگلیس بهره مند می شدند بیاندازیم ،به اهم ّیت وبزرگی این کار پی
خواهیم بُرد ،نگاهی به اسناد به دست آمده از خانه ی «سدان» ُمدیر
شرکت نفت ایران وانگلیس در تهران ،که در کتابی زیر نام« اسناد
خانه ی «سدان»نوشته ی اسماعیل رایین ،گرد آوری شده است،
نفوذ و دخالتهای عمیق شرکت نامبرده را برای پوشاندن خالفکاری
ها وحساب سازی ها از طریق عوامل ایرانی خود را نشان می دهد.
بنابراین در این سلسله نوشتارصحبت بر سرملی شدن نفت با همه ی
زیانهای مادی آن که به آن خواهیم پرداخت نیست ،صحبت بر سر این
است که ویژگی یک سیاستمدارآگاه به اموراین است که باهوشیاری
از شرایط ومقتض ّیات کشورش در خیزشی که به راه می افتد،بابهره
گیری از مشاوران آگاه ودلسوزدرراه تأمین حقوق ح ّقۀ مردمش سود

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

113

بجوید ودرنتیجه بتواند با زیان هرچه کمتربه مقصود وهدف برسد وبه
نابسامانی ها پایان دهد ،متأسفانه دکتر مصدق به خاطر بهره نگرفتن از
دانش کارشناسان ومتخصصان ومشاوران آگاه درامورنفت وپرداختن به
تهییج عوام به جای تنِش زدایی ودرگیری های همه جانبه درسیاست
داخلی وخارجی وکوتاهی ها وغفلتها را به این وآن نسبت دادن ودو
گانه گویی ها وانحالل مجلس وفرصت دادن به حزب توده و بد وبیراه
گفتن به این وآن حتا به یاران وهمراهانش در ملی شدن صنایع نفت
و دشمن تراشی وصرف وقت بسیاربرای این امور و ر ِّد پیشنهاد بانک
جهانی به ویژه دومین پیشنهاد مشترک انگلیس وامریکا برای بکار
انداختن صنایع نفت و چرخ کشور ،ازاهداف اصلی غافل ماند.
دکتر پرویز مینا،کارشناس نفت وحقوق می نویسد «:متأسفانه به
چنددلیل مصدق این پیشنهاد[دومین پیشنهاد مشترک امریکاوانگلیس]
رانپذیرفت وبه عقیدۀ من بزرگترین خطایی که دولت مصدق کردهمین
بود.چون اگرواقع ًا آن پیشنهاد پذیرفته می شد ،رسیدن به هدف نهایی
ملی شدن صنعت نفت بیست سال زودتر درایران عملی می شد.وی می
افزاید :درتصمیم گیری های مصدق درمذاکرات نفتی سه تن فوق العاده
مؤثربودند:بازرگان،مهندس حسیبی ودکترشایگان که کوچکترین
اطالعی ازوضع صنعت نفت درخارج ازایران نداشتند.مصدق به کسانی
که دررشته های فنی کارمی کردند مانند مهندس نفیسی،دکترفالح
واتحادیه که تحصیلکرده های بیرمنگام بودند آن اطمینانی را که به
اطرافیان خودداشت ،نداشت.»...دکترمتینی 342-
گفتنیاستکهدکترمصدقدرهفتادوپنجمینجلسۀدورۀچهاردهممجلس
شورای ملی؛ ضمن انتقاد ازقرار داد )1312(1933که در زمان رضا شاه با
شرکت نفت ایران وانگلیس بسته شده بود ،از جمله می گوید «:متأسفانه
طرز حکومت آن وقت وبی اطالعی از چگونگی امر نفت وبی اعتنایی
به کسانی که وارد کار بوده ومی توانسته اند نظری بدهند ،نتیجه اش
قرارداد1933بود».فاتح 50 -سال نفت ایران 306 :
درباره ی گفته ی دکتر مصدق ،مقتضی است به این نکته اشاره
شود که در سال  1312ایران فاقد کارشناس ایرانی خبره در امور
نفت(اکتشاف ،بهره برداری ،اقتصاد نفتی از جمله بازاریابی) بود ،که
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در زمان ملی شدن نفت که آنهم به کوشش رضاشاه در قرارداد1312
شرکت نفت ایران وانگلیس ،از جمله ناگزیر به برپایی دانشکده ی نفت
در آبادان واعزام دانشجویان فارغ التصیل ممتاز به انگستان جهت طی
مدارج عالی تر در امور نفت شده بود ،در زمان ملی شدن صنایع نفت
فراوان بودند که متأسفانه دکتر مصدق به مصداق« واعظ غیر ُم ّتعظ» از
دانش آنان بهره نگرفت که به موارد آن اشاره خواهیم کرد.
دکترفؤاد روحانی مشاورحقوقی دکتر مصدق درامورنفت دراین باره
چنین می نویسد...«:این پیشنهاد با مقررات قانون ملی شدن منطبق وبدون
تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید...والبته
بزرگترین مزیت این ترتیب این بود که ایران تسلط خود را برادارۀ صنعت
تأسف ازر ّداین پیشنهاد گذشته از ادامۀ
نفت؛ قطع ًا تأمین می کرد.علت ّ
وضع نابسامان سیاسی واقتصادی کشور این است که اوالًبالمعأل باعث
سقوط وی گردید وثانی ًا امکان قرارگرفتن ادارۀ صنعت نفت دردست دولت
ایران از میان رفت...ودرجای دیگر کتابش ُمتکی به اطالع شخصی نوشته
است :صبح روز 19اسفند[]1331به منزل ایشان[دکترمصدق]رفتیم،هنگام
ورود ما به اتاق ایشان،یکی از ُمشاوران مزبور ازنزد ایشان بیرون آمد.
دکترمصدق به محض ورود ما ازجابلند شد وباحالت آشفته گفت:دیدید که
اینها باز نقشه ای برای محکوم کردن ماطرح کردند.دکتر مصدق نمی خواست
بیش ازاین دراین باب بحث شود.سهام السلطان [بیات] واینجانب
به دفترشرکت رفتیم وچون همه ی همکاران درشرکت پیشنهاد
موردبحث را[دومین پیشنهادمشترک امریکاوانگلیس] رضایت بخش
می دانستند،همان روزهیئتی مرکب ازمهندس پرخیده ،مهندس
اتحادیّه،حسن رضوی ونگارنده ازطرف شرکت نزد مهندس رضوی رفته
ونظر مزبوررا به تفصیل بیان کردیم.مهندس رضوی نیزبانظرشرکت
موافقت کرد وگفت به فوریت درآن باب با نخست وزیرمذاکره خواهد
کرد.ولی هیچگونه خبری ازاقدام مشا ُرالیه به شرکت نرسید.اماروز20
اسفند دکترشایگان دریک مصاحبه اظهارکرد که اگر ایدن[وزیرخارجۀ
انگلستان] گفته است دولتهای انگلیس وامریکا درپیشنهادهای
اخیرپافشاری خواهندکرد ما هم درر ّد آن پافشاری خواهیم
کرد.».دکترمتینی 380-375 -
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باری روبین می نویسد «:اگر مصدق ویاران او می توانستند حکومت
با ثباتی درایران بوجود آورند وبجای لجاجت وسرسختی ،واقع بینی
وانعطاف بیشتری در حل اختالفات خود با انگلیسی ها به خرج می
دادند ،حکومت آیزنهاور هم دلیلی برای مخالفت با وی نداشت .مصدق
نه می توانست شرکت نفت انگلیس وایران را به زانو درآورد وچرخهای
صنعت نفت ایران را بدون حل اختالف با انگلیسیها براه بیاندازد ونه
حاضر بود به یک راه حل منطقی وقابل قبول تن دردهد وبا خوابیدن
صنعت نفت ایران وبحران اقتصادی ،کشور در آستانه ی ورشکستگی
قرار گرفته بود واز ادامۀ این وضع فقط کمونیستها بهره مند می شدند.
درواقع کابوس یک کودتای کمونیستی در ایران بیش از هر عامل دیگری
در تغییر سیاست امریکا وتدارکسرنگونی مصدق مؤثرواقع شد» .جنگ
قدرتها درایران  :برگ63
آشنایی با دوچهره از مشاوران نزدیک دکتر مصدق
حسین مکی درکتابش می گوید...«:بیشتر بدبختی هارا دکترشایگان
محصل
وفاطمی برای مصدق ایجاد کردند...شایگان درزمانی که درشیراز
ّ
بود ،مقاالتی برای روزنامۀ طوفان می نوشت.باسفارت شوروی هم ارتباط
داشت...به همین دلیل درمحاکمۀ سران حزب توده ،وکالت آنهارا قبول
کرد،مدتی هم معاون دکتر کشاورز[وزیرتوده ای درکابینه ی قوام]
ووزیرفرهنگ شد. »...به نقل از دکتر متینی :برگ 364
برای اینکه دکتر شایگان ،این شخص ّیت سیاسی ومشاورنزدیک
دکتر مصدق رابهتر بشناسیم عین مطالب نامه ای را که او درتاریخ
23اسفند 1334اززندان به شاه نوشته است ذکر می کنیم«:پیشگاه
مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه  -چاکر بارجاء واثق به عطوفت
ومراحم ملوکانه بدین وسیله ازپیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه
استدعای عفومی نماید وامیدواراست همان طور که بندگان اعلیحضرت
همایون مراحم عالیۀ خودرا ازهیچکس دریغ نمی فرمایند چاکررا هم
مشمول مراحم شاهانه قراردهند.بقاء وعمروع ّزت وتوفیق ذات همایون
شاهنشاه رادرترقی کشور واعتالی نام ایران ازخداوند جلیل منّان مسألت
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دارم1334/12/23چاکردکترشایگان»! دکترمتینی382-و383به نقل
ازروزنامه کیهان،مورخ 34/12/28
آری این شخص ّیت مبارزدرملی کردن نفت واز مشاوران نزدیک
دکتر مصدق ،بااین چنین ضعف نفس می خواست دربرابرگفته ی
ایدن وزیرامورخارجۀ وقت انگلستان پافشاری کند! وهرآنچه راکه
ِ
وتهمت ناروا بود نثارشاه کرده بود،
درعصرروز25امرداد1332از ناسزا
حال به این نتیجه رسیده بود که شاه دارای عطوفت ومراحم است
وچاکرانه ازاو طلب عفو می کرد وبقا ِء عمروع ّزتش را خواهان شده بود.
شاهبادریافتنامهیشایگاناوراکهبهدهسالحبسمحکومشدهبودبخشید
واززندان آزادشد.ایکاش زمانیکه این نامه را با چنان عباراتی می نوشت ،
با یادی از پیشوایش که هنوزدربند بود ،عرق شرم برپیشانی اش می
نشست!
حسین فاطمی نیز که از مشاوران نزدیک به دکتر مصدق بود
وحسین مکی از جمله اورا نیز درایجاد گرفتاریها ودردسر های دکتر
مصدق سهیم دانسته است ،درآن ایام که درمقام معاونت نخست وزیر
وسخنگوی دولت دکترمصدق بود،ابوالقاسم پاینده صاحب امتیاز ومدیر
مجلۀ صبا  ،مطالبی ازنادرستی هاوچگونگی اخراج او ازمدرسۀ مهرآیین
اصفهان ،آن زمان که سال دوم دبیرستان رادرسال 1312می گذرانید
وسایر ماجراهایی که مرتکب شده بود ،درمجلۀ مزبورمنتشر می کند
که فاطمی هیچگاه در مقام پاسخگویی ور ّد اتهامات از خود برنیامد.
آب بود یا سراب؟
بنا به آنچه که تا کنون اشاره شده است،اگرچه به گونه ای مختصر،
در می یابیم که دکتر مصدق به نتیجه ای دلخواهی که خود درروزهای
نخست زمامداری اش وعده داده بود به خاطرمشاوران ناآگاه و حفظ
وجاهت خود ویا بیم از انتقاداتی که خود به نخست وزیران پیش از خود
به ویژه به رضاشاه در مورد قرارداد 1933وارد می ساخت ،نرسید وهمین
امر سبب گردید که ایران دچار زیان مالی سنگینی بشود.بطوریکه در
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جلسه ایکه به تاریخ 23فروردین 1331باشماری از نمایندگان مجلس
دورۀ هفدهم که درپی انتخابات اخیربرگزیده شده بودند داشته است.
ابراهیم صفایی در این باره می نویسد«:ما[ دکترمصدق] تصورمی
کردیم اگرمابه عوایدنفت احتیاج داریم،دولت انگلیس هم مثل
مااحتیاج دارد،چون که عالوه برمصرف سوخت[،داخلی] از انگلستان
به کشورهای دیگرصادرمی شد وآنکشور از فروش نفت ایران تحصیل
ارزمی نمود،ولی متأسفانه دولت انگلیس احتیاجات خودراباکمک امریکا
برطرف کرد ونتیجه این شد که بتواند ماراتحت فشارقراردهد وهرکس
خواست ازمانفت بخرد ،مانع شد ودستگاه نفت مارا متوقف نمود،
بطوریکه هرکسی هم باماقراردادی بسته بود،آن را اجرانکرد» .اشتباه
بزرگ ملی شدن نفت 219-
اما با همه ی اعترافی که دکتر مصدق از پیش بینی نادرست خود
ومشکالت فروش نفت می گوید ،همچنان با لجاجت از حل ُمعضل نفت،
با پذیرش پیشنهاد مشترک امریکا وانگلیس که به تأیید کارشناسان
نفت (که پیش از این اشاره شد) ،از بهترین پیشنهادات به ویژه از جهت
تأیید حقوق ایران در ملی شدن نفت ودیگر مزایا بود،طفره رفت و سالها
بعد در پاسخ به شاه نوشت:اگر حکم برکناری من صادر نشده بود ،در
استیفای حق ایران به جای( 100 ،)50-50در 100موفق می شدیم.
در همین رابطه؛ نگاهی به متن سخنرانی دکتر مصدق در تاریخ26
آذرماه 1329که توسط حسین مکی ودر جریان رأی گیری جهت ملی
شدن صنایع نفت در مجلس خوانده شد می اندازیم ،تا به پوچی وعده
های ایشان که نشان ازعمق ناآگاهی وبی خبری وی و مشاورانش در
امور نفت دارد پی برده شود ،او می گوید «:اما حقیقت این است که
کشور ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی وارزی هم دراثر ملی کردن
صنعت نفت نخواهد شد،زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان بجای  30میلیون
تُن استخراجی شرکت در سال1950فقط ده میلیون تُن استخراج کنند
وبرای هرتن که شرکت یک لیره خرج می کند دولیره مصرف نمایند
باز هم بر اساس فروش هرتُن پنج لیره(که قیمت فرضی خلیج فارس
خواهد بود) دولت ایران 30میلیون لیره عایدی خواهد داشت .»...دکتر
شایگان از مشاوران نزدیک به دکتر مصدق ،به پیروی ازپیشوایش ،در
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تاریخ28آذر ماه  1329طی سخنانی در مجلس گفت«:بعون اهلل محیط
بین المللی هم امروز مساعد است برای اینکه این قدم مردانه را ملت
ایران بردارد ،این کار را بکنید اگر نشد گردن من رابزنید ،اگرنتوانست
ملت ایران این را اداره بکند؛ گردن من را بزنید  .»...ومحمود نریمان یکی
دیگر از مشاوران دکتر مصدق درهمان جلسه گفت «:دراینجا الزم می
دانم این مطلب را به عرض آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی برسانم
که راجع به امکان بهره برداری از معادن نفت جنوب از طرف دولت ایران
نباید تردیدی به خود راه بدهند ،چه با برچیده شدن دستگاه کمپانی
نفت جنوب طرز ادارۀ امور کارها دراین کشور تغییر فوری ومحسوسی
خواهد نمود وجریان کارها به مجرای طبیعی و مطلوب خود خواهد
افتاد ».ود رجلسۀ سوم دیماه 1329مجلس شورای ملی دکتر بقایی از
جمله گفته بود ...«:آقایان این را مطمئن باشید که ما بدون احتیاج به
تصفیه خانه وبه هیچ چیز می توانیم دردنیا نفت فروشی کنیم وبه شما
قول می دهم که اسکله های بنادر ما مثل دکان های نانوایی  ،همان
جور کشتی ها برای بردن نفت خواهند آمد 50( .»...سال نفت ایران :
517و)518
این چنین گفته هایی به روشنی نشان می دهد که دکتر مصدق و
مشاوران او ،بدون کمترین آگاهی درامور نفت ووابستگی های کارتلهای
نفتی امریکا با شرکت نفت ایران وانگلیس وشل با همه ی رقابتهایی
که برای دست اندازی کمپانی های نفتی امریکا بر نفت ایران که پس از
پایان جنگ جهانی به دنبال آن بودند داشتند ،بنا به وعده های پوشالی
عوامل کمپانیهای نفتی امریکا در ایران ،از جمله گریدی سفیر کبیر
امریکا وماکس تورنبرگ وچند تن دیگردلخوش کرده و داد سخنها می
دادند ! با همه ی این حال دکتر مصدق پس از گذشت  18سال از تاریخ
قرار داد )1312 (1933در کتابش ازبی اطالعی دولت وقت از چگونگی
امر نفت داد سخن می دهد!
درراه وجاهت ملی
دکترمصدق پیش ازماجرای ملی شدن صنایع نفت ،در چندموردنیز نشان
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داده بود که به خوبی توانسته است شرایط زمان رادریابد وهوشیارانه
از آن برای وجاهت خود بهره بگیرد،بگونه ی مثال،آن ایام که آزادی
خواهانی برای برقراری رژیم مشروطه درایران جان شان را برکف دست
می نهادند ،بااینکه ایشان درآن ایام ،جوانی به سن  25الی  29سال
بود،اگرچه در کتاب خاطراتش سعی می کند بااعالم عضویت اش در
«مجمع انسان ّیت»نشان دهدکه در جنبش مشروطه خواهی ف ّعال بوده
است ،مع ذلک هیچگونه فعال ّیت ملموسی ازوی در هیچیک ازجراید آن
ایام ویادر کتاب خاطرات کسانی که درآن روزها می زیسته وشاهد آن
رویداد بوده اند ویا درآثارپژوهشگران تاریخ دیده نمیشود ،ولی به محض
پیروزی مشروطه خواهان ،ایشان داوطلب نمایندگی از صنف اعیان از
اصفهان میشود ،چرا که بنابه نوشته اش در کتاب خاطراتش ،همسر
ایشان دارای دوپارچه آبادی در حومۀ اصفهان بود،اما چون سنش به
حد نصاب  30سال نرسیده بود (درآن زمان 29سال داشت)اعتبار نامه
ّ
اش به تصویب نمی رسد و آن هنگام که مجلس شورای ملی به دستور
محمدعلیشاه قاجار به توپ بسته شد وعده ای ازمشروطه خواهان در
باغشاه به بند کشیده وبعض ًا از جمله میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل
وعده ای دیگرکشته می شدند ومحمد علیشاه حتااز
وملک المتکلمین ّ
کشتن مشروطه خوا ِه فقیر وبی بضاعت و ُگمنامی به نام «عبدالخالق
سدهی» که شغلش تخته ی گیوه ساختن بود (وامثال او) نمی گذشت
وبسیاری دیگردر اختفا بسر می بُردند  ،درآن بُحبوحه از مصدق که
متجاوز از سی سال داشت وشخص گمنامی هم نبود ،با همه ی وابستگی
ونزدیکی به دربارقاجارهیچگونه جانبداری یا شفاعت یا همدلی نسبت
به دربند کشیده شدگان ازسوی او دیده نمی شود ،سهل است
کهبامحمدعلیشاهبرایرساندناخباروپیامهایرمزفرمانفرما(دائیایشان)
حاکم آذربایجان درتماس نزدیک بوده است ،و در جریان بگیر وبه بند
محمدعلیشاهی،آنگونه که خود در کتاب خاطراتش این چنین نوشته
است «...:تااینکه مجلسی بنام«شورای دولتی» تشکیل شد وبدون
کوچکترین اقدامی ازطرف من،دستخطی ازشاه [محمدعلیشاه]رسید
که به عضویّت آن تعیین شده بودم .»...نشان می دهد ازهرجهت
مورد ٍوثوق محمدعلیشاه بوده است،چرا که در جنبش مشروطه
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خواهی فعالیتی ازاودیده نشده بود و در بحبوحۀ به توپ بسته شدن
مجلس وماجرای باغشاه نیزترجیح می دهد به بهانه تحصیل به خارج
ازکشوربرود وبرای این کار به باغشاه نزد محمدعلیشاه س ّفاک می رود
وازاو اجازۀ خروج می گیرد .امازمانیکه پس از خلع محمدعلیشاه رژیم
مشروطه تداوم می یابد،ایشان ازهرمشروطه خواه مبارز،مشروطه خواه
ترمی شود.
دکتر ملک زاده درکتاب«تاریخ مشروط ّیت ایران» می نویسد:
«...ازجمله کسانی که از جوانی عشق وعالقه به فلسفه ی
جدیدازخودنشان میدادند وباآزادی خواهان تاحدودی سروکارداشتند
اصطالح ُعرفا بوی عشقی ازآنها به مشام می رسید ،وثوق الدوله
وبه
ِ
وتاحدی برادرش قوام السلطنه ومحتشم السلطنه بودند(»...تاریخ
ّ
انقالب مشروط ّیت ایران جلد ،نخست  -برگ ،)256امااز دکتر مصدق
حتا با چنین عباراتی نیم بند هم نام نمی ب َ َرد،وهمانگونه که پیش ازاین
اشاره شده درسایرآثاری که ازدیگران درباره ی مشروطه باقی مانده
است نیزنام ونشانی ازایشان که بیانگرف ّعال بودن وی درخیزش مشروطه
خواهی بوده باشد،دیده نمی شود.
محمدعلیشاه نسبت به کسانیکه برخالف منویّاتش فکر می کردند
حتا نسبت به نزدیکترین درباریان بسیارحساس وگاه بی گذشت بود.
دکتر ملک زاده در جای دیگرکتابش دراین باره از قول میرزا صالح
خان وزیراکرم می نویسد...«:یکی ازروزها امیربهادر بامن خلوت کرد
وبه من گفت :فالنی اگرشاه مجبوربشود این قانون را امضاء کند(قانون
اساسی را) دیگرهمه چیزازدست خواهد رفت ،نه شاهی باقی می ماند
ونه دربار ودولتی ،من گفتم که صالح است شاه باملت خود راه سازش
را پیش بگیرد وبجای این کشمکشها ومخالفتها فکری برای روزسیاه
مملکت بکند.امیربهادر باغضب به من نگاه کرد وبدون آنکه دیگر حرفی
بزند برخاست ورفت.ازآن روزدیگرمحمدعلیشاه به من اجازۀ شرفیابی
نداد وهرگاهی هم که درمیان جماعت به حضورمی رسیدم رویش راازمن
ّ
مشروطیت ایران  :فصل
برمی گردانید وپشتش رابه من می کرد.».تاریخ
دهم ،برگ 431
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نقش کمپانیهای نفتی امریکا
دکترمنوچهرفرمانفرماییان درکتاب «ازتهران تاکاراکاس» می نویسد...«:
دراینجاچون موضوع نفت مطرح است می بایست گوشزد کنم که دراین
مص ّوبه دکترمصدق هیچ نوع مداخله ای نداشت .به نظرمن فشار دایمی
امریکایی ها کم کم برایرانیها مؤثر می افتاد.آنها می خواستند درمناطق
دیگرایران امتیازی به دست آورند ویا ترتیبی داده شود که سهمی
ازنفت جنوب عایدآنها گردد.امریکایی هادرگذشته توانسته بودند از
انگلیسی هاکه پس ازجنگ جهانی اول وارث امپراتوری عثمانی شده
بود،مقداری ازنفت عراق وتمام نفت عربستان وپنجاه درصد نفت
کویت[را] بگیرندواکنون به ایران چشم دوخته بودند.به یاددارم روزی
درایام جنگ به اتفاق دکتر حسین پیرنیا وهوور وکرتیس امریکایی که
قب ً
ال به آنهااشاره کرده ام  -درباغ چال شمیران که متعلق به پسر عمویم
شاهزاده ناصرالدوله فیروزبود،کناراستخربرای صرف چای نشسته بودیم
بحث ما به امتیازات نفت کشید،هوورگفت:چندسال دیگر انگلیسی ها
مجبورخواهندشد که نفت جنوب ایران راباکسانی دیگرتقسیم کنند.
هادرایران آن زمان
این پیش بینی اوباتوجه به نفوذ وقدرت انگلیسی
ِ
حدی برای ما دورازذهن بود که من بی اختیارگفتم:شمااشتباه می
به ّ
کنید...آن روز محقق ًا هووربه خامی من لبخند می زد،چونطولی نکشید
که نه فقط نفت ملی شد،بلکه خودانگلیسی ها برای به دست آوردن
سهمی ازآن مجبورشدند امریکایی هارا واسطه کنند وهمان «هوور»
قرارداد کنسرسیوم را تنظیم وبه امضای دوطرف رساند.»...جلد2ص431
مصطفی فاتح درکتاب پنجاه سال نفت ایران می نویسد...«:لکن تسا ُمح
شرکت نفت موجب گشت که دولت امریکا برای چندی به انتقاد ازآن
شرکت[شرکت نفت ایران وانگلیس]به پردازد وانعکاس آن درجراید
امریکا هم مشهود گشت.این خرده گیری وانتقاد ازاوایل کابینه ی
منصور[حسنعلی] شروع شد ودرتمام مدت زمامداری سپهبد رزم
آراهم ادامه داشت.اظهارات مک ّرر«گریدی» سفیرامریکا دراین باب که
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شرکت نفت راه خطایی می رود ومصلحت دراین است که تقاضاهای
ملیون راانجام دهد؛گواهی براین ُم ّدعا است.
درآن ایام بعضی ازجرایدانگلیس بگوشه وکنایه مطالبی منتشر
کردند ومی گفتند چندنفری پیدا شده اند که درکارنفت اخالل می کنند
وقصد این را دارندکه روابط بین دولت ایران وشرکت نفت را تیره سازند
وکاررا بجایی رسانند که امتیاز شرکت مزبورملغی شده وبه امریکاییان
واگذارگردد.دربعضی ازجرایدامریکاهم نوشته میشد که اگرشرکت
نفت حق عادالنه ای به ایران نپردازد وایران تصمیم به اخراج شرکت
مزبوربگیرد شرکتهای امریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به
دست گرفته ونصف منافع را به دولت ایران بپردازند[.که ابراز مطالبی ازاین
دست سبب اغوای دکتر مصدق ویارانش در امکان فروش بی دردس ِرنفت
به خریداران خارجی شده بود] در ابتدای کار یعنی تاموقع ملی شدن
نفت ،مندرجات جرایدانگلیس وامریکا درباره ی نفت ایران صورت گله
وشکایت از یکدیگررا داشت وغالب مطالب به شکل گوشه وکنایه بیان
میشد ،ولی بعدهااختالفات مزبور آشکارترگردید...یکی از آنها که درمقام
رسمی دردولت امریکا بود وازانتقاد شرکت نفت بریتانیا ورفتارآن نسبت به
ایران خودداری نمی کرد«مسترمک گی»[معاون وزارت امورخارجه ] بود.
شخص دیگری که درکارنفت ایران عامل مؤثری بود وانگلیسی ها
به کارهای اومعترض بودند [ماکس]تورنبرگ بود.این شخص سابق ًانایب
رییس شرکت نفت کالیفرنی  -تکساس بود ودرموقع جنگ اخیر
[جنگ جهانی دوم] مستشار وزارت خارجۀ امریکا بود ...وپس ازجنگ
ازطرف شرکتهای نفت امریکا مأموریت پیداکرد که درتمام کشورهای
نفت خیزخاورمیانه به مطالعه پرداخته وگزارشی برای آنهاتهیه کند.
در سال1327تورنبرگ به عنوان رییس شرکت مشاورین ماورا ِء
بحاردرتهران برای کارهای مربوط به سازمان برنامه ی ایران با ماهی
شش هزاردالر حقوق به ایران آمد واز آن وقت تاملی شدن نفت ایران
با سیاستمداران وسیاست مآبان تهران روابط نزدیکی داشت ...یکی
دیگراز کسانی که انگلیسی ها مدعی بودند درکار نفت دخالت های
نارواکرده است همان گریدی سفیر کبیر امریکا در ایران بود که در تمام
مدت زمامداری سپهبد رزم آرا وقسمتی ازمدت زمامداری دکترمصدق
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درایران بود واوهم که نقش مهمی درکارنفت ایفاکرد پس از ملی شدن
نفت ازایران احضارگردید ومقاالت متعددی درجراید امریکا نوشته
وازسیاست دولت انگلیس ورویه ی شرکت نفت انتقادهای شدیدی
نمود .».برگ505-504.
تذکار این نکته را ضرور می دانیم اینکه غرض از بیان چنین
مطالبی همانگونه که پیش از این اشاره کرده ایم،این نیست که بطور
کلی ارزش سیاسی وحیث ّیتی خلع یداز بیگانه را به خاطربهره گیری
از منابع خارجی به زیرسؤال برده باشیم ،بلکه غرض این است که
اگردخالت بیگانه ویابهره گیری ازآن در انجام کاری درجهت منافع
ُملک وملت به طور کلی نادرست ونوعی سرسپردگی ویا عامل ّیت به
حساب می آید ،باید این کار در همه ی موارد ونسبت به همه ی دست
اندرکاران رعایت شود ،به بیان روشن تر اینکه دخالت جدی وکمک
امریکا برای ملی شدن نفت وکمکهای مالی به دولت دکتر مصدق تاآنجا
که سپاس ایشان را نسبت به عنایت هری ترومن موجب شده بود،
وموجه تل ّقی شود ولی پس از سقوط
بسیار پسندیده وانسان دوستانه
ّ
دکتر مصدق کمکهای آن دولت به ایران به خاطربُحران مالی ناشی
ازقطع درآمد نفت که تا ازسرگیری دوباره ی صدورآن؛ به زمانی چند
نیاز داشت ،ناگزیر به بستن قراردادی با کنسرسیوم که عالوه بر بُحران
مالی ،فضای سیاسی آن روزها وموقع ّیت ایران از هرجهت وبابت نیز
ایجا ب می کرد ،ازدیدگاه وی و هوادارانش ویا دیگر مخالفان؛ زشت
وناصواب تلقی ودولت امریکا امپریالیستی باچنگالهای خونین خوانده
شود ،تردیدی نیست که بیگانه،منافع خودرا جستجو می کند وبه گفته
ی دکتر مصدق محض ًاهلل کمک به دولتی یا ملتی نمی کند.اماآنچه که
مارا وادار به ابراز چنین مطالبی می کند گفته هایی است در مایه ی
ضرب المثل مشهور یک بام ودوهوا.
شکی نیست که دکتر مصدق درمقام یک زمامدار ،حال به هر
علت وبهانه ،مرتکب اشتباهاتی درادارۀ امورکشوروفیصله دادن
به ُمعضل نفت شده بود واینکه ایشان ازجمله رجال پاکدامن میهن
ما درامورمالی ومیهن دوست بوده است جای تردید نیست،امااین
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امتیازموجب نخواهدبود که درکار کند وکاو این رویداد تاریخی ،درباره
ی رفتارواشتباهاتش به خاطرپرهیز ازعصب ّیت های برخی از شیفتگانش
به انتقاد ازوی نپردازیم که از جملۀ آنها عالوه براشاره به تناقض
ِ
رجل سیاسی صاحب نامی
گفتارهاورفتار های اوکه از نقاط
ضعف یک ُ
چون ایشان بشمارمی رود ،می توان به فیصله ندادن به قض ّیۀ نفت وامید
بستن به تداوم پشتیبانی دولت امریکا ومیدان دادن به حزب کمونیست
حساس ّیت منطقه ورنجانیدن بسیاری ازیاران
توجه به
توده بدون
ّ
ّ
ویاوران خود که درراه تح ّقق ملی شدن نفت ازهیچ کوششی نسبت به
او فروگذارنبوده اند وهمچنین بها ندادن به پیشنهادات وتوصیه های
کارشناسان نفتی وازدست دادن منافع  59شرکت تابعه و 49میلیون
لیره طلب ایران از آن شرکت که به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت
وباالخره انحالل مجلس اشاره کرد که ارتکاب این اشتباهات بنابه ضرب
المثل مشهور« دیکته ی نوشته شده غلط هم دارد»،چندان جای شگفتی
نیست،اما آنچه که جای بسیارشگفتی است این است که نه تنها دکتر
مصدق بلکه هوادارانش نیز هیچگاه به قبول ارتکاب آنهمه اشتباهات
در حل ُمعضل نفت ونقاط ضعف رفتار وگفتار وی تن نداده ونمی دهند
قدیسی بسازند که
وچیزی نمانده است که برخی ازهوادارانش ازایشا ن ّ
مکان در عرش دارد!
نفوذ حزب کمونیست توده در ارتش ،شهربانی وژاندارمری
انسانهای ناآگاه وبی تجربه یا حتا کم تجربه ،تا زمانیکه پدیده ای
حادث نشده باشد،مشکل بتوانند امکان حدوث آن راباور کنند.مث ً
ال
به باور بسیاری از مردم میهن ما نمی رسد اگرگفته شودآنچه که در
28امرداد1332روی داد،صورت نمی گرفت وشاه برکنار میشد ودکتر
مصدق همچنان برسر کار می بود،با قدرت ونفوذی که حزب توده ی
ایران دربین طبقۀ کارگروبخش خرده پای جامعه به ویژه درارتش
بدست آورده بود ،با توجه به بُحران اقتصادی ایران وخودداری دولت
امریکا در ادامۀ کمک مالی به دولت دکتر مصدق وتش ُتت وپراکندگی
یاران دیروزی او از پیرامونش ووجود نارضایی های گسترده در سایر
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اقشار جامعه درماه های اخیرزمامداری اش ،به شهادت نامه هایی که او
به رؤسای جمهوری امریکا نوشته ویا دریک دیدار با ترومن به او گفته
بود ،ونیاز ُمبرم دکتر مصدق به پشتیبانی حزب توده که نگارنده از
نزدیک شاهدفعال ّیت های آن حزیب بوده است وبودند وفرصت طلبی
همسایه ی شمالی ما شوروی ازبه پشت پرده ی آهنین کشاندن ایران،
تردیدی نبود که در چنان ج ّو مساعدی که برای حزب مزبورودولت
شوروی به وجود آمده بود ،کمونیستها پیروز می شدند ،یکی از دالیل
مدعا خودداری دولت شوروی ازتحویل  11تُن طال طلب
روشن این ّ
دولت ایران بابت باز پرداخت مطالبات ارزی وریالی ایران که به صورت
اسکناس در اختیار شوروی درگذار جنگ جهانی دوم برای تأمین هزینه
های ارتش اشغالی به آن دولت پرداخته بود ،بوده است ،تا دولت مصدق
ورژیم ایران به خاطر تنگناهای اقتصادی سقوط کنند وزمام امور کشور
ما به دست حزب کمونیست توده بیفتد،اما پس از سقوط دکتر مصدق
چون تیرش به سنگ خورده بود ،برای نشان دادن ُحسن رابطه؛ طالی
مزبور را به دولت زاهدی تحویل می دهد.
مدعا را در کودتاهایی که توسط حتا افسرانی
مثال روشن این ّ
درشماری قلیل و در ُرتبه هایی نه چندان در سطوح باالدر برخی از
کشورهاانجام شد،می توان دید .در افغانستان،حبشه ،لیبی،مصر،لیبریا
وچند کشوردیگر،هریک به نوعی ،جالب تر اینکه در لیبریا یک
گروهبان با تعدادی قلیل از سربازان توانسته بود با انجام کودتا
زمام امورآن کشوررا دردست بگیرد ،ویا درحبشه یک افسرجوان
کمونیست،با سر نگون ساختن شاه آن کشوردر مقام ریاست جمهوری
مستقر شود،ویا در افغانستان پس از اینکه ژنرال داوود خان توانسته
بود با کمک شوروی پادشا ِه آن کشور را از مقام سلطنت برکنار کند
وخود به ریاست جمهوری برسد ،چندان به درازا نکشید که با کودتایی
که چندافسرجزءانجام دادند ،نه تنها اورا سرنگون ساختند ،بلکه
ازقتل او وکشتار خانواده اش دریغ نکردند.که اعتراف کتبی سروان
شهربانی مدنی دردادگاه که پیش ازاین به آن اشاره شده است
،چنین طرحی راهم ازبرای دکترمصدق داشتند،اماچون با رویداد
28امرداد این چنین اتفاقی روی نداده است ،تص ّور اینکه در چنان
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شرایطی که در ماه های پایانی زمامداری دکتر مصدق در ایران به
وجود آمده بود ،با همه ی کشف هسته ی نیرومندافسران کمونیست
در ارتش وسالح های جمع آوری شده ی آن حزب ،برای اغلب ما
ایرانیان وقوع چنین رویدادی همچنان باور کردنی نیست .جالب
اینکه در ماجرای نهم اسفند 1331آن کس که دکتر مصدق رااز دست
خشمگین حاضر در دربار نجات داد ،به نوشته ی دکتر کیانوری
مردم
ِ
درکتاب خاطراتش(برگ ،)256یک افسرکمونیست به نام سرگرد
«عبدالصمد خیرخواه» بود که درلباس خیرخواهی وهواداری از دکتر
مصدق  ،اورابه سالمت همرا ِه راننده ی شاه،از دردیگردربارخارج کرده
بود ،که می توانست با یک گلوله به زندگی دکتر مصدق پایان دهد
،اما چون حزب مزبورباشرایطی که به وجودآمده بود،اورا برای مبارزه با
شاه مؤثر ومفید می دیده است دستورآن کاررا به افسر نامبرده نداده
بود ،دکتر مصدق نیز درکتاب خاطراتش به این رویداد با بیان اینکه« :
دراین اثنا شخصی که اورا هیچ ندیده بودم » اشاره می کند،جای تردید
نیست درصورت روی ندادن آنچه که در 28امرداد گذشت ،وتداوم
زمامداری دکتر مصدق ،چنان کاری درآینده ودرزمان مقتضی اما نه
چندان دور ،به وقوع می پیوست،همانگونه که درچند کشو ِردیگرروی
داد.
برای آگاهی بیشتر ازنفوذ ورسوخ افسران حزب توده به نوشته ی
دکتر کیانوری در کتاب خاطراتش مراجعه می کنیم ،او می نویسد...«:
ما به ستوان علی اشرف شجاعیان که مأموریّت سرکوب گارد محافظ
مصدق را داشت ،دستور داده بودیم که به وظیفۀ انقالبی خودش
عمل کند(به همه ی افسران این دستورراداده بودیم) زمانیکه نصیری
 ...به خانه او[دکتر مصدق] مراجعه می کند وبا واحد بیرونی محافظ
مصدق درگیر می شود.این مطلب را سروان ایرج داورپناه وسروان
موسی فشارکی افسران محافظ منزل مصدق ،پس از انقالب[اسالمی]
تأیید کرده اند.آنها درروزنامه ی اطالعات چنین نوشتند :واحد تحت
فرماندهی ستوان شجاعیان ،که ظاهرا ً همدست کودتاچیان ودرحقیقت
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عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بود ،مأمور ازبین بردن مابود[چه
شهادتی بهتروروشن ترازاین]،ولی ستوان شجاعیان به دستور حزبش
به جای کشتن ما نصیری وافرادش را دستگیر کرد ».برگ266.
یک لحظه فکرکنید که اگردر 28امرداد دولت دکتر مصدق سقوط نمی
کرد ،افسرانی چون عبدالصمد خیرخواه وستوان علی اشرف شجاعیان
چه جایگاهی در دستگاه دکتر مصدق می داشتند؟فکر می کنم پاسخ
روشن باشد ،آیاهنوز تردیدی وجوددارد که اگرگفته شود آن دوافسر
کمونیست واحیان ًا چندتن دیگربا چنان تق ّربی که نزددکتر مصدق به
دست آورده بودند،واینکه دکتر کیانوری توانسته بود با تمهیداتی جای
پایی ازبرای خودنزد دکتر مصدق پیداکند ،در زمان مقتضی ومناسب
،بنا به وظیفۀ انقالبی خود همان کاری رامی کردند که افسران جوان
کمونیست واز پیرامونیان ژنرال داوودخان انجام داده بودند؟ برای یک
هموطن آگاه پیش بینی چنین رویدادی نیازی به برخورداری ازعلم
جفر وغیب نیست ،حال با توجه به نقش مؤثر این دوافسر(خیرخواه
وشجاعیان) خود داوری کنید که با473افسرو دانشجوی توده ای
دردرجات مختلف که کیانوری در کتابش به آن اشاره کرده است ،در
صورت عدم کامیابی مخالفان دکترمصدق در سقوط اودر  28امرداد،
چه مشکالتی می توانسته است برسرراه کمونیست ها در سرنگونی
دکتر مصدق ،در چنان شرایط بُحرانی وجودداشته باشد؟ مطالبی که
در کتاب خاطرات دکتر کیانوری درباره ی سازمان نظامی آن حزب از
جمع آوری سالح وساختن نارنجک وبُطری های آتش زا ومین به دست
متخصص بیان شده است ،نشان می دهد که سرنگونی دکتر
افسران
ّ
توجه به بی خیالی اش ازاهداف آن حزب به خاطر اعتماد او به
مصدق با ّ
دکترکیانوری ،کام ً
ال ازبرای کمونیستها دردسترس بوده است ،به ویژه
اینکه حزب مزبور برای روز قیام نه تنها افسران مزاحم در تهران را با
دست دکتر مصدق از سر راه خود برداشته بود ،بلکه اشراف کامل به
محل اسلحله خانه ها وزاغه ها داشت .
اینکه دکتر مصدق درکتاب خاطراتش می نویسد...«:حزب توده در بعضی
عده پیروانی داشت که بواسطۀ تشکیالت منظم جلوه
نقاط شمالی ومرکزیک ّ
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گرشده بود ودرسایر نقاط اگرداشت قابل توجه نبود (»...ص )203منطبق با
واقع ّیت نیست ،بلکه یا فرار از واقع ّیت است ویا ناآگاهی ایشان از آنچه
که درحال شکل گرفتن بود .نگاهی به آماری از افسران کمونیست
بازداشت شده به شرحی که دکتر کیانوری در کتابش آورده است می
اندازیم:
تعداد
رسته
تعداد
رسته
-------------31
ژاندارمری
32
هوایی
47
شهربانی
توپخانه 25
27
پزشک
26
سوار
36
دانشجوی پزشکی
80
پیاده
دانشجوی افسری وهوایی 52
مخابرات 17
مهندسی وفنی 41اکثرا ً در کارخانجات تسلیحات .درجه دار 16
37
فراری ها.
افسر ستاد 6
جمع 473 :تن  ( .کتاب خاطرات  :برگ ،) 287که در کتابی که سرهنگ
زیبایی ،عضو سازمان امن ّیت زیر عنوان«کمونیزم در ایران » نوشته
است ،شمار نظامیان توده ای را بالغ بر  600تن ذکر کرده است.
کوشش آشکاروپنهان حزب توده درسالهای بین 1320تا سقوط
دکتر مصدق ،در برگزاری میتینگها واعتصابهای گسترده ودر گیری
های گاه ُمنجر به قتل وزخمی شدن بسیاری ازتظاهر کنندگان وابسته
ویا هواداران آن حزب ومخالفان آنها ونیروی انتظامی به ویژه در
سرتاسراستانهای شما لی و آبادان ومسجد سلیمان وسایر نقاط نفت خیز
به ویژه درپایتخت که جملگی دررسانه های آن ایام منعکس وبه روشنی
بیانگرفعال بودن حزب مزبورمی باشد،گفته ی دکتر مصدق را درباره ی
ناچیز بودن نفوذ وقدرت حزب توده ایران تأیید نمی کند ،که بدون
تردید بنا به مصلحت ونوعی گریز از گفتن حقایق به منظور تبرئۀ خود،
دست به نگارش چنین مطلبی در کتابش زده است ،چراکه حتا
دردیداری که درسفر به امریکا بارئیس جمهوری آن کشورداشته
وطی دوفقره نامه نگاری به آیزنهاور جانشین ترومن ،
است،
ّ
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حد به خطر افتادن
خودخطرافتادن ایران به دامن کمونیسم را تا ّ
صلح جهانی باور داشته که پیش از این،به آن اشاره شده است.
دکتر کیانوری در کتاب خاطراتش درباره ی سازمان افسری حزب
توده ایران می نویسد...«:سازمان افسری مهم ترین پوشش وسپر
محافظ حزب دربرابرضربات دشمن بود ،وما ازطریق افسران توده ای
درمراکزمهم نظامی  ،دادرسی ارتش وغیره می توانستیم ازبسیاری
مسایل مطلع شویم و »...برگ335.
فکر نکنید منظورکیانوری ازاینکه می گوید «دربرابرضربات
دشمن»منظور وی دشمن خارجی بوده است،خیر -منظور آنانی بود که
میهن شان ایران رادوست داشتند ونمی خواستند ایران به پشت پرده ی
آهنین برود ولی دکتر کیانوری با وقاحت آنان را دشمن می نامید و دکتر
مصدق با چنین فرد خاین ومزدور شوروی ،به گمان اینکه محض ًا هلل! به
کمکش آمده است ،با چشم پوشی از پیشینه ی خیانت بارش ،رابطه با
اورا مغتنم شمرده بود! اعتراف اودر کتابش ودربرابر دوربین تلویزیونی
همراه با  20تن دگر به خیانت وعامل بودن دولت خارجی ُمؤیّد گفته ی
ماست .گفتنی است که اگر آنگونه که هوادارانش نوشته ویا ابراز می
کنند ،اگر دکتر مصدق در ماه های پایانی صدارتش از پشتیبانی طیف
قابل مالحظه ای از هم میهنانش بر خوردار بود ،به احتمال زیاد خودرا
نیازمند به کمک حزب کمونیست توده نمی دید.
درتارنمای دکترعلی میرفطروس زیرعنوان :جایگاه سیاسی  -نظامی
حزب توده وسقوط دولت مصدق آمده است«:سازمان نظامی حزب توده،
دقیق پادگانها های باغ شاه،عشرت
قبل از28مرداد،نقشه وکروکی
ِ
ِّ
محل اسلحه خانه
آباد،دانشکده ی افسری وکاخ سعدآباد رابا ذکردقیق
ها،موتورخانه ها،انبارسوخت و...ته ّیه کرده بود.بابک امیرخسروی[از
سران حزب توده]در گزارش دقیق خود نوشته است :وقتی
سازمان افسران حزب توده کشف شد،حتی توده ای ها را نیز
به حیرت انداخت.دراین گزارش از نفوذ اعضا ِء سازمان افسران
حزب توده درعالی ترین سطوح نظامی وانتظامی کشور،ازکثرت
تعدادافسران حزب توده ...به عنوان اردوی عظیم حزب توده و
سپاه عظیم ورزم دیده ی توده ای ها یادکرده است،این سپاه عظیم
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ورزم دیده ،منتظربود تا درفرصتی مناسب،برای تغییررژیم سلطنتی وارد
عمل شود وگویا با چنین سودایی ،ماه ها پیش از 28مرداد،1332حزب
توده در تدارک ته ّیه ی سالح و ُمسلح کردن نیروهای خود وانجام
عمل ّیات خرابکاری برای تضعیف ارتش ایران بود،بطوریکه تشکیالت
نارنجک سازی سازمان افسران حزب توده به مسئول ّیت ونظارت
نورالدین کیانوری وبا معاونت وشرکت سروان ُمحقق زاده ،مهدی
ابوالفتحی ،سرگردلطفعلی ُمظفری ،سرگردهوایی پرویز اکتشافی ،
سروان مهندس مختاربانی سعید ،ستوان یکم هوایی منوچهرمختاری
و...فعال گردیده بود.»...
باری روبین می نویسد «:حزب توده با استفاده از فرصت وج ّو سو ِء
ضد
ظن وبد بینی که نسبت به امریکا به وجود آمده بود ،بر تبلیغات ّ
امریکایی خود افزود وتظاهرات بزرگی براه انداخت که در یکی از آنها
بنا به گزارش« کنت الو»خبرنگار نیویورک تایمز قریب یکصد هزار نفر
شرکت داشتند.لحن توده ایها نسبت به مصدق هم تغییر یافته بود وبا
تملق از مصدق سعی می کردند با او مؤتلف شده دولت را در برابر شاه
قرار دهند» .جنگ قدرتها درایران  :برگ79
آنگاه ازهمه ی آنچه که در کنارگوش دکتر مصدق می گذشت
وایشان از قدرت ونفوذ حزب توده در ماه های اخیر زمامداریش به خاطر
ازدست دادن طیف گسترده ای از هوادارنش ،بهره می گرفت ،در کتاب
خاطراتش می نویسد...«:ولی می خواهم این راعرض کنم که عده ای
وطن پرست راکه باسیاست استعمارمخالف بودند ،به عضویّت حزب
توده ُمتهم کردند وازبین بردند.ویا در پاسخ به شاه درباره ی حمالت
ازحد لزوم محافظین مس ّلح
ناگهانی توده ای ها ،نوشت:دراین کاخ بیش
ّ
بود وحزب توده حتی یک تفنگ هم نداشت...پناهندگی شاهنشاه
عده کمونیست بی اسلحه وتانک حاکی از
درکالردشت ازترس یک ّ
کمال ته ّور وشهامت بود.»...خاطرات 379 -
دکتر مصدق درحالی به ته ّور وشهامت شاه به طعنه وریشخند اشاره
می کند که خودباهمه ی به اصطالح وجیه المله بودن وبا داشتن انبوهی
از هواداران جان برکف وریاست ق ّوۀ ُمجریه ،در23اردیبهشت 1330به
تحصن می شود
بهانه ی نداشتن امن ّیت جانی،در مجلس شورای ملی ُم ّ
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ودلیل آن رااین چنین به رییس مجلس اظهارمی دارد...«:بودن درخانه
ورفت وآمد درشوارع برای من ممکن است ایجاد خطر کند.بنابراین
اجازه دهید تاروزی که تکلیف نفت روشن نشده است درهمین مجلس
بمانم.دراین موقع آقای نخست وزیر تریبون راترک گفتند وحالشان
بهم خورد وبه زمین افتادند.»...متینی  :برگ 248
جمال امامی یکی از نمایندگان مجلس دربرابررفتار دکتر مصدق
به اعتراض گفت «:شما رئیس کشورونخست وزیر ورئیس ق ّوۀ اجرایی
هستید ومسئول امن ّیت کشور وتمام مردم می باشید،این مسخره است
که رئیس دولت بگوید من امن ّیت ندارم.».صفایی 155 -
ضمن ًا همانگونه که پیش ازاین اشاره شده است ،منزل ایشان که ٌ مق ّر
نخست وزیری نیز بود،تازمان سقوطش،با چندین تانک ونیروی نظامی
محافظت میشد .
دکتر مصدق در جای دیگر کتابش نوشته است «:بازهم عرض
عده ای
می کنم که حزب توده اسلحه نداشت واین تهمت هارا هم به ّ
عده وطن پرست هرکدام ازیک نظر
زدند ...بطورخالصه حزب توده ویک ّ
وجهات خاصی با دولت دیکتاتوری مخالف بودند وهم اکنون هستند.».
خاطرات  :برگ344
ایکاش دکتر مصدق زنده می ماند تا اعترافات سران حزب توده را
چه با انتشار کتاب وچه درمصاحبه های تلویزیونی شان ،می خواند ویا
می شنید تا به مراتب وطن پرستی وبیزاری آنان از دیکتاتوری وبی
سالح بودن آن حزب آگاه می شد .به راستی انهمه ناآگاهی سیاسی از
رجلی که چند دهه ی عمرش را در سیاست ودولتمداری گذرانده بود،
ُ
شگفت آور است! تا جاییکه باهمه ی اعترافات سروان خسرو روزبه
( درسال )1336به ترور محمد مسعود که با همراهی حسام لنکرانی
وستوان عباسی در خیابان اکباتان تهران در ساعاتی از شب جمعه
22بهمن ماه ،1326صورت گرفته بود ،پس از گذشت شش سال از رویداد
ترور واعتراف خسرو روزبه به قتل مسعود وبا همه ی درج اعترافات
خسرو روزبه در نشریات در آن روزها؛ در کتاب خاطراتش می نویسد:
« محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز را که از وطن پرستان معروف
ومخالف استعمار بود ،شب در خیابان به قتل رسانیدند واز بین بردند!»
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که اشاره اش به شاه و درباربود! خاطرات  :زیر نویس برگ 344
سالها بعد چند تنی از رهبران حزب توده که در خارج ازایران
بسر می بردند ،و همچنین دکتر کیانوری نیز در کتابش به ترور محمد
مسعود به دست خسرو روزبه مسئول شاخه ی نظامی حزب توده ودوتن
از همراهانش اشاره کرده اند.حزب توده نه تنها در ترورمحمدمسعود،
بلکه در ترور وجنایات بسیاری دیگر وقیام افسران خراسان،ایجادانفجار
درناو ببر ،انفجار در هواپیما در فرودگاه قلعه مرغی وایجاد آشوب وبلوا
دست داشته است.
دکتر کیانوری دراین باره چنین می نویسد «:محمدمسعود یک
روزنامه نگار جنجالی بود ،وحمالت زیادی به شاه واشرف ودربار می
کرد .یک روزما خبرشدیم که شب قبل اورا ترور کرده اند،واقع ًا ما همه
تص ّورمی کردیم که شاه واشرف مسعودرا کشته اند.ولی بعدها ،پس از
دستگیری خسرو روزبه ،فاش شد که این قتل کار گروه روزبه وشخص
ابوالحسن عباسی بوده است .خود روزبه در محاکماتش این مطلب را با
تفصیل شرح داد .جریان آن این بود که روزبه ،جدا ازآن «سازمان افسران
آزادیخواه» یک گروه ترور -مرکب از خودش ،ابوالحسن عباسی ،حسام
لنکرانی ،بانوصف ّیه(صفا) حاتمی(خواهر سرهنگ هدایت اهلل حاتمی)
وچند نفردیگرتشکیل می دهد ...این گروه تصمیم می گیرد افرادی
را ترور کند وتقصیر را به گردن دربار بیندازد وابتدا محمد مسعود را
انتخاب می کنند» .کتاب خاطرات  :برگ 149و150
گفتنی است اینکه قتل محمد مسعود که درسال  1326صورت
گرفته بود ،زمانی بودکه بیش از شش سال از پادشاهی محمد رضا شاه
نمی گذشت واو در این سال جوانی بود که به جز رعایت ظاهری هیچ
نخست وزیری اعتنای چندانی به او نداشت واو نیز کاره ای در سیاست
کشور نبود ،اما چون هدف حزب کمونیست توده وابسته به کرملین
نشینان حذف رژیم مشروطۀ پادشاهی ودر دست گرفتن دولت بود،
باید به هر ترتیبی که بود یاشاه حذف می شد ویابرای سست کردن
بنیان پادشاهی درایران ،برعلیه اوبه تبلیغات ناروا وشایعات بی اساس
و گسترده واتهامات واهی دست می زدند ،ترور شاه در  15بهمن1327
ودرفروردین  1344وزمینه چینی برای ربودن ولیعهد نیزبه همان هدف
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بود که این روند تا روز سقوط شاه ادامه داشت وبسیاری از هم میهنان
ما نیز در دام تبلیغات فریبکارانه واغواگرایانه ی کمونیستها افتادند
ونهایت ًا بند سرنوشت شان را از کمونیستها گرفته تا جبهۀ ملی ها
ومجاهدین خلقی ها و نهضت ملی ها به ردای آخوندها گره زدند و
مردمی ناآگاه را نیز به دنبال خود کشاندند ،تردیدی نیست که شاه
پس از رویداد مردادماه  1332تا روز سقوطش مرتکب اشتباهاتی شده
بود که شرح آن بیرون از تم این گفتار است وبه نوشتاری جداگانه
نیاز دارد ،اما در برابرآن اشتباهات؛ خدمات بسیار ارزنده ای که به
مردم کرد وآبرویی که از برای ایران وایرانی خرید واینکه یک انسان
میهن دوست بود،کارنامه ای در خور تحسین دارد وسزایش نامهربانی
ها واتهامات دورازاخالق وانصاف نبود ونیست.
دکتر مصدق یقین ًا فکر نمی کرد که روزی نامه هایش به عنوان
طی آنها ترس ونگرانی اش را ازکمونیستهای
رؤسای جمهوری امریکا که ّ
ایرانی بیان می کردوازاین جهت صلح جهانی را در خطر می دید ،منتشر
خواهد شد  ،وگرنه در پاسخ به شاه که اونیزنگران گسترش روز افزون
فعال ّیت های حزب توده بود ،آنگونه نمی نوشت،که نوشت .گفتنی است
که دکتر مصدق هیچگاه عین متن کامل نامه ها ومطالبی را که به دو
رییس جمهوری امریکا(ترومن وآیزنهاور) ابراز داشته بودو پیش از این
به آنها اشاره کردیم ،نه در مجلس بیان کرد ونه در هیأت دولت مطرح
ساخت ونه در کتاب خاطراتش آورده است.
تفسیری از دکتر مصدق!
دکتر مصدق همچنین می نویسد...«:پیشرفت کمونیسم دردنیا معلول
دوعلت است:یکی فرق فاحشی است که بین زندگی عده ای قلیل با
عده ای کثیر وجود دارد ودیگری یأس وطن پرستان از توحید مساعی
دول استعمار با اشخاص دزد ونادرست در نفع خودشان...وپیشرفت این
عقیده دربیشتر ممالکی محسوس است که دول استعمار برای انجام
مقاصد خود بااشخاص دزد ونادرست وخائن مملکت توحید مساعی
کرده اند .».خاطرات وتألمات .ص356
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شگفت است که دکتر مصدق باآنهمه کمکهای سیاسی ومالی که
دولت امریکا به دولت ایشان روا داشته است ،در کتاب خاطراتش به
توحید مساعی دول استعمار با اشخاص دزد ونادرست اشاره می کند!
ابراز نظری چنین جامع وکلی چیزی جزنشان از عصب ّیت ایشان ندارد.
عده ای قلیل که به زعم وی زمینه ساز
جالب است که اشارۀ ایشان به ّ
کمونیزم در هر جامعه می با شند ،خود وبسیاری از وابستگان قاجاری
وی از اشراف ومالکان بزرگ ودر شمار همان عده ای قلیل اند.
برخالف گفته ی دکتر مصدق ،پیشرفت کمونیزم ،همواره برپایه ی
اختالف طبقاتی نبود و نیست ،که درهمه ی کشورها این اختالف آشکارا
وجود داشته ودارد( ازجمله درایران) ،اما اغلب آنها به نگهبانان بهشت
موعود لبیک نگفتند .ازسویی دیگر روسیه خودیک کشور استعماری
بود ،لذا چگونه بود که آن کشوربه دامن کمونیزم افتاد؟
در کشورهایی چون لیتونی ،استونی ،لیتوانی ،لهستان ،رومانی،
مجارستان ،چکسلواکی ویوگوسالوی ،زوردولت فاتح یعنی دولت
شوروی درپایان جنگ جهانی دوم درکار بود نه اینکه اختالف طبقاتی
ُمس ّبب روی کارآمدن کمونیستها درآن کشورها شده بود ،ویا آیا می
متعصب مذهبی
توان گفت که در افغانستان تمایل وخواست مردم
ّ
آن سرزمین برای برقراری رژیم کمونیستی درکار بوده است ؟چرا
راه دور می رویم ،اگر کمک مؤثرویلهلم دوم امپراتورآلمان ومارشال
لودندرف در ُگذارجنگ جهانی نخست نبود ،لنین هرگز نمی توانست به
ُ
آسانی صاحب اقتدار درسرزمین روسیه شود ورژیم کمونیستی را درآن
کشوربرقرار سازد ،وانگهی وجود فساد درکرملین نشینان عهد شوروی
را می توانید در خاطرات «کرچنکو» نماینده وقت شوروی در سازمان
ملل بخوانید ،گذشته ازاین با کمکی که قیصر آلمان به لنین کرد ،اونه
تنها برای رسیدن به هدفی که درسرداشت به خواست آن دولت متجاوز
واستعمارگراز متفقین بُرید بلکه به موجب معاهدۀ «برست لیتوفسک»
بخش نسبت ًا زیادی از خاک روسیه رانیز به دولت آلمان واگذار کرد واز
بسیاری منافع خود درآبراه داردانل وبسفور وخاورمیانه به موجب قراری
که با دولت انگلستان؛ هم عهد پیشین خود بسته بود،صرفنظر کرد.
ضعیف ترین طبقۀ در هر جامعه؛ روستا ییان می باشند،که نزدیک
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به بیست میلیون تن از آنان به دستور استالین دبیرکل ورهبر وقت
شوروی از هستی ناچیز خود بلکه حتااز جان ساقط شدند،آیا این رفتار
نسبت به روستاییان بی گناه به خاطرپشتیبانی کمونیزم از طبقات پایین
ورنجبرآن جامعه بود؟ وحال که رژیم کمونیستی از شوروی وبسیاری
از کشورهای دیگر برافتاده است ،آن علت ها که دکتر مصدق آنها را
عامل به وجودآورنده ی کمونیزم می دانسته درآن سرزمین ها ازبین
رفته است ؟ آیا می توان براین باور بود که دکترمصدق با آنهمه پایه ی
تحصیالت وگذراندن عمری در کارسیاست ،از تجزیه وتحلیل مسایل
حد غافل بوده است!
سیاسی تا این ّ
بخت با دکتر مصدق همراه بود که آنچه در  28مرداد 1332روی
داد ،سبب گردید تا کمونیستها پیروز نشوند وکشورما به پشت پرده ی
آهنین نرود ،وگرنه جای تردید نیست که با همه ی مراوده ی تلفنی
دکتر کیانوری با دکتر مصدق وبا همه ی وابستگی ن َ َسبی خانم مریم
فیروزبا ایشان ،به گونه ای که شرح آن گذشت ،اگر نه قصد جان او،
بلکه بطور حتم دست اورا ازتمامی امالک ومستغالتش کوتاه می کردند
واجازۀ حتا نوشتن خاطراتش را به او نمی دادند ،کمونیستها نشان
دادند که برپایه ی مشی ومانیفست شان ،هیچکس جز دولت ،حق
مالک ّیت ندارد ونسبت به رجال سابق اگر قصد جان شان نکردند ،بدون
تردید نعمت رفاه وآسایش خیال را ازآنان دریغ کرده اند ،آنان که براین
باور نیستند ،اگررویدادهای کشورهایی را که رژیم کمونیستی در آن
سرزمینها برقرارشده است  ،بخوانند به درستی آنچه را که اشاره کرده
ایم پی خواهند بُرد.
آیا دکتر مصدق دموکرات بود ،با کدام معیار؟
باچنان شرایط سختی که ازبرای جامعۀ ما چه در زمینۀ داخلی
وچه در زمینه ی سیاسی ،با ملی شدن صنایع نفت به وجود آمده
بود وپس ازیأس درپی امیدواری دادنهای های روزهای نخستین ملی
شدن به مردم ازاستقبال خریداران نفت ،آیا به جای تصویب قوانین
ّ
دموکراتیک مطبوعات وامن ّیت وگرفتن اختیارات قانون گذاری از
غیر
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مجلس با تهدید وانحالل مجلس بابرگزاری رفراندوم و بستن بسیاری
از رسانه های مخالف وخودداری ازمنع طرفدارانش به ا ِعمال خشونت
حد جرح وضرب وتخریب اماکن ودفاترمخالفان وبسیاری ازاین
تا ّ
دست رفتارواعمال خشونت بارکه به چند نمونه ازآن ها اشاره شده است،
رجل سیاسی ومؤمن به دموکراسی
شایسته نبود با تدبیری که از یک ُ
و کار کشته وآگاه انتظار می رود ،ضمن شنیدن سخنان وتوصیه
های کارشناسان نفتی  ،وجاهتش را فدای مصالح مملکت ومردمش
می کرد وپیشنهاد دوم امریکا وانگلیس را می پذیرفت که به تأیید
کارشناسان ودست اندرکاران نفت به ویژه درامور بازاریابی وسیاسی
وحقوقی هیچگونه ُمباینتی با قانون ملی شدن صنعت نفت نداشت
ومی توانست کشوررا ازبُن بست سیاسی واقتصادی واجتماعی که به آن
دچارشده بود بیرون بکشد ؟
بدون تردید دکتر مصدق به خاطر انتقاداتی که به دولتمردان پیش
اززمامداری خودداشت وسخنان دلنشینی که از رعایت قانون وآزادی
می گفت وتوانسته بود دردل بسیاری از هم میهنان ما جا بگیرد،یکی از
مقتدرترین ووجیه الم ّله ترین نخست وزیران ایران پس اززمان برقراری
مشروطه بود.
چگونه می توان براین باور بود که دکتر مصدق با برقرارکردن
حکومت نظامی وگرفتن شمشیر داموکلس نفت بر سر مخالفان و
دخالت در انتخابات دورۀ هفدهم (به اعتراف خودش که آشاره کردیم)
و بی توجهی نسبت به اقل ّیت های مذهبی درمشارکت دادن آنان در
پستهای کلیدی ونا دیده گرفتن حقوق نیمی از جمع ّیت ایران؛ یعنی
بانوان دربرابری با حقوق مردان ویا عدم پشتیبانی از حقوق آنان با
ارائۀ طرحی در زمان چهار دوره نمایندگی مجلس ویا ارائۀ الیحه ای به
مجلس در زمان نخست وزیری و یا الاقل نگارش مقاله ای که نشان
دهد یکی از اصول دموکراتیک بودن در اندیشه ایشان بوده است؟
انتقاد از این وآن و سخنان دلنشین گفتن و دم از آزادی وقانون زدن،
جز اینکه مصداقی از«یقولون الیعملون» باشد ،تعبیر وتفسیردیگری
ندارد ،مهمتر از همه آنکه وقتی می گوید یک فرد مذهبی است واز
شرع انور پیروی می کند و قانون اساسی را در پیروی از شرع انور
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نا دیده می گیرد ،چگونه می توان بر دموکرات بودن ایشان پای فشرد؟
کدام باورمند راستین دموکراسی را ُسراغ داریم که برای گرفتن
اختیارات قانون گزاری که خود خالف قانونی بودن آن را نیز اذعان داشته
است ،متوسل به تهدید نمایندگان مجلس شود ومخالفت باخواسته
ی خودرا مخالفت باملی شدن ویا حل قض ّیۀ نفت قلمداد کند ،بستن
وضد دموکراتیک می تواند
دهان مخالف چه مفهومی جزا ِعمال خشونت
ّ
داشته باشد؟
به بُن بست رسیدن ّ
حل ُمعضل نفت را که بدون بهره گیری از ُمشاوران
آگاه به امورنفت از هر جنبۀ آن ،به ویژه از جنبۀ بازاریابی و سیاسی
اش ،حتا نادیده گرفتن توصیه ها به شرحی که به آنها اشاره شده است
حد اقل به سی میلیون تُن درسال ،به
وتح ّقق نیافتن وعدۀ فروش آن ّ
گردن این وآن انداختن ویاران وهمراهان چندی پیش را یکباره عامل
بیگانه خواندن ،مجلس رابرخالف گفته اش به نمایندگان فراکسیونهای
مجلس ،با برگزاری غیر قانونی رفراندوم منحل کردن .بهره گیری ازقانون
ضد دموکراتیک ازجمله قانون مطبوعات
اختیارات و وضع قوانینی ّ
وامن ّیت ملی ،کجا نشان از دموکرات بودن دکتر مصدق دارد؟
تردیدی نیست که مدیریّت سیاسی دکتر مصدق خشونت باربود،
گفتارورفتارمصدق به موجب صورت جلسه های مجلس (پنجم وششم
وچهاردهم وشانزدهم) ودردوره ی زمامداری ،جملگی گواه بررفتار
خشونت بار ایشان است ،اوحتا در مخالفت هایش با رزم آرا نخست
وزیروقت ازجمله روزی در جلسۀ علنی مجلس خطاب به اوگفت :
« به وحدان ّیت حق خون می کنیم،خون می کنیم ،می زنیم و ُکشته می
شویم(باعصبان ّیت) اگرشما نظامی هستید من از شما نظامی ترم ،می
ُکشم،همین جا شمارا می کشم! ».
دکتر مصدق درمقام نمایندگی مجلس ویا درجایگاه یک هم میهن
حق انتقاد وحتا استیضاح از نخست وزیر راداشته است.اما آیا این
چنین رفتاروگفتاری می تواند الگویی زمینه سازبرای برقراری سیستم
دموکراتیک در جامعۀ ما ویا بیانگرن ّیت باطنی ایشان درآزادی خواهی
ودموکراسی ویا سرمشق مناسبی برای دیگران جهت پرهیز از خشونت
باشد؟
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پرهیز از خشونت (چه زبانی وچه فیزیکی) یکی از عوامل
مؤثروزمینه سازبستر دموکراسی در جامعه است،اما دکتر مصدق چه
درزمان وکالت مجلس وچه درزمامداری اش دربرخورد با مخالفانش ویا
جهت به ُکرسی نشاندن باورها وخواسته هایش ،عملی را که نشانی از
تحمل ومدارا ی اوداشته باشد از خودنشان نمیداد،
هیچ باورمند راستین وراسخی ،ایمانش را به بهانه هایی هرچه که باشد
ازدست نمی دهد،خواندیم ودیدیم که بسیار کسان ازمقام ومنصب وحتا
از جان خود گذشتند ولی برسرایمان خویش استوارایستادند ،تا چه
رسد از وجاهت خود.
شرایط وموقع ّیت زمان را به ُرخ کشیدن ،چیزی جز فرارازاعتراف به
ناکامی ازوعده های شیرین روزهای نخستین ملی شدن نفت از سوی
دکتر مصدق ویاران وهمکاران ناآگا ِه او از امور سیاسی وحقوقی ونفتی
نیست.
اگردکتر مصدق از بستن دهان های مخالف ولجاجت های خوددست
می کشید،
وهمکاران ُمق ّرب الخاقانی ومزاجگو ویاناآگاه به
اگربه جای ُمشاوران
ِ
ِ
گان
امورنفت وسیاست جهانی ،گوش به توصیه ها
وپیشنهادات خبره ِ
این امور میداد،
اگر به جای آنچه که اززمامداران پیش از خود ُخرده می گرفت ،خود
به هنگام زمامداری مرتکب همان اعمال نمی شد.
اگر به جای برگزاری رفراندوم وانحالل غیرقانونی مجلس؛ با حضور
درمجلس برای پاسخگویی به استیضاح ،نشان می داد که درعمل(نه
حرف) به قانون اساسی وضوابط آن پای بند است،
اگر به جای چاپ پنهانی 312میلیون تومان اسکناس،الیحه اش را به
مجلس می بُرد وبه جای کتمان کاری ،مشکالت مالی دولت را که اتفاق ًا
با انتشار قرضۀ ملی همه ی هم میهنان ما از مشکالتی که ازبابت عدم
امکان فروش نفت به وجودآمده بود ،از پیش آگاهی داشتند،با مردم
درمیان می نهاد،
اگر به پشت گرمی رویداد30تیر1331به جای سماجت وتهدید برای
گرفتن اختیار قانون گذاری وقصدِ ابقای مقام نخست وزیری به بهانه ی
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«تا قض ّیۀ نفت حل نشود سنگر نخست وزیری را ترک نخواهم کرد»
دربرابر استیضاح  ،درخواست رأی اعتمادمی کرد ،واحیان ًا اگر باعدم
رأی اعتماد مواجه می شد ازمقام نخست وزیری کناره می گرفت ،چه
میشد ،مگر نه اینکه سال گذشته درتیرماه 1331از مقام نخست وزیری
داوطلبانه استعفا داده بود ،مگر درآن زمان قض ّیۀ نفت حل شده بود
ودغدغۀ خاطری ازبرای ایشان ازبابت مشکل نفت نمانده بود؟
تردیدی نیست که دکتر مصدق درصورت رعایت مواردی که به آنها به
گونه ای گذرا وکوتاه اشاره شده است ،با آنهمه پشتیبانی که تامردادماه
1331از سوی اکثرمردم ایران ودولت امریکا ازوی میشده است ،سقوط
او بدانگونه اتفاق نمی افتاد که افتاد.
دید گاه چند صاحب نظر در باره ی ملی شدن صنایع نفت
ابراهیم صفایی می نویسد...«:دکترمصدق روی مشکالت ملی شدن نفت
عمیق ًا نیندیشیده بود ومشاوران وکارشناسان اونیز ازمشکالت بعدی
آگاه نبودند وبااعتماد واطمینان به کمک امریکا وبا برانگیختن احساسات
توده ی مردم وایجاد یک محیط تبلیغاتی شتابزده،این برنامه ی مهم را
به اجرا درآورده بودند.ازمشکالت غفلت داشتند ومی پنداشتندامریکا
حتم ًا به یاری ایران خواهدآمد ،درحالی که یاری امریکا تاهمان جا بود
که نفت ملی شود وزمینه ی سهیم شدن امریکا درمنابع نفتی جنوب
ایران فراهم گردد...دکتر مصدق سرسختانه به هر پیشنهادی که مشکل
نفت رابا رعایت اصل ملی شدن حل کند ،پاسخ ر ّد می داد وشاید هم می
پنداشت که اگر مشکل نفت حل شود ،اوهم به سرنوشت قوام السلطنه
پس ازحل مشکل آذربایجان ،خواهدافتاد وباید مسند نخست وزیری
را ترک کند .ولی اونمی خواست این پایه ی قدرت راازدست بدهد ومی
اهرم کوبنده ی نفت را همچنان دراختیارداشته باشد وبرنامه
خواست ُ
های اصالحی وتغییرات اساسی را که خود درنظرداشت ،درکشوراجراکند.
ازاین روطرح« فاتح»را که در 25خرداد به او تسلیم کرده وراه حلهای
عملی پیشنهاد نموده بود ،به طوری که کنترل تمام کارهای صنعت نفت به
تروحساس
دست ایران می افتاد وکارپاالیشگاه آبادان که ادارۀ آن مهم
ّ
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ترازتمام تأسیسات بود،به وسیلۀ یک شرکت فرعی به نمایندگی شرکت
ملی نفت ایران باهیأت مدیره ای که بیشتراعضا ِء ونیز رییس آن ایرانی
ومنصوب ازسوی شرکت ملی نفت بودند ،اداره می شد،پس از مطالعۀ
اجمالی بدون تأمل کنارگذاشت وپیشنهاد دقیق وسنجیده ی« حاج
محمدنمازی» را که به خواهش مصدق به وسیلۀ« عالء» برای او فرستاده
ویک ُهشداربود نیزنادیده گرفت.طرح نمازی که بامشورت کارشناسان
فنی نفت ته ُیه شده وتمام مشکالت رامطرح وتمام راه حلها را پیش بینی
کرده بودبه مصدق تسلیم شده بود .».اشتباه ملی شدن نفت174-175.
فاتح می نویسد«:درتاریخ 25خرداد[ ]1330دکترمصدق نویسنده
را احضار کرده اظهارداشت که :بسیارعالقمنداست قانون ملی شدن
صنعت نفت به مسالمت وباموافقت شرکت نفت به موقع اجراگذارده
شودوچون شما سوابق ممتدی درشرکت نفت داشته وبارؤسای آن
آشنایی دارید تقاضادارم نهایت سعی وکوشش را بنمایید که حضرات با
نظرات دولت توافق نموده وبطرزشایسته ای قانون اجراگردد.
نظر به سابقه وآشنایی دیرینه که بین دکترمصدق ونویسنده
موجودبود بحث مفصلی دراین مالقات پیش آمد که ازدوساعت
تجاوزکرد وخالصۀ آن را درزیرنقل می کنم :پس از تمجید وتحسین
ازجدیّت ایشان درراه استیفای حق ایران وتذکراینکه اگرواقع
بینی درنظرگرفته شود توفیق کامل حاصل خواهد شدوتعهد
به اینکه آنچه که مقدور ودرخورتوانایی من هست اقدام خواهم کرد که
وشدت احساسات مردم پی بُرده ونظرات
مدیران شرکت به عمق نهضت
ّ
دولت رابپذیرند ،ازایشان سئوال کردم که اگر توافقی باشرکت حاصل
نشد واختالف نظرزیادبود،چه اندیشیده اند وبه چه قسم می خواهند
که نفت رابفروش رسانند؟ ایشان درجواب گفتند که احتیاج دنیا به
بحدی زیاداست که اگرتوافقی با شرکت حاصل نشد دیگران
نفت ایران ّ
بانهایت سهولت آن را خواهند خرید واندک نگرانی ازاین بابت دربین
تاحدی که ممکن بودمشکالت فروش نفت وقدرت عظیم
نیست.من
ّ
کارتل واحتیاج به وسایل حمل ونقل دریایی وضرورت داشتن دستگاه
توزیع نفت را برای ایشان شرح دادم وگفتم که درصورت فقدان وسایل
مزبور باید دست کم بندوبستی بایکی ازشرکتهای بزرگ نفت داشت
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تابتوان نفت ایران رابه فروش رساند .ضمن ًاتوجۀ ایشان رابه مسایل زیر
معطوف داشتم؛اعتقاد به اینکه درجۀ احتیاج ونیازمندی های انگلیسی
ها به نفت ایران به اندازه ای است که بدون کشمکش ومبارزه حاضر
خواهند شد که مانند مشتریان عادی وبدون هیچگونه دخالتی نفت
ماراخریده وصادرنمایند چندان به نظر صحیح نمی آید زیرا قض ّیۀ نفت
تنهایک معاملۀ ساده ی بازرگانی نیست ونفت خاورمیانه به اندازه ای
مرتبط با مسایل استراتژی وحیات اقتصادی دول ذیعالقه می باشد که
انگلستان برای اینکه انگشتی دراین حلوا داشته باشد حتی ازمبارزه
ی علنی باایران خودداری نخواهد کرد.در سابق تمام پنج انگشت آن
دراین نفت بوده ومنافع هنگفتی برده وبه صاحب اصلی آنهم سهم
عادالنه ای نداده است ولی اکنون حاضرشده است چندانگشت خودرا
خارج نماید وملی شدن راهم تصدیق کند وکل ّیۀ دارایی شرکت نفت
راهم تحت شرایطی به دولت ایران واگذارکند ولی می خواهد بق ّیۀ
انگشتهای خودرا دراین ظرف حلوا نگاهدارد وبدون هیچ تردیدی آنچه
در ق ّوه دارد برای تأمین مقصود خود بکارخواهد بُرد.اگرشرکت نفت
ازمحصول نفت ایران محروم گردد،ازحیث تحصیل نفت خام درمضیقه
نخواهدبود زیرا بامختصرجدیتی می تواند محصول نفت کویت وعراق
راافزایش داده ودرمدت کمی کسرعمل بازرگانی خودرا جبران نماید.معادن
جدیدنفت هم اکنون دربصره کشف شده است که باجدیّت زیادکوشش
می کنند خطوط لوله ای بین بصره و«فاو» درخلیج فارس کشیده ونفت
معادن مزبوررابه بازار بیاورند.درناحیۀ «قطر» واقع درساحل عربستان
بمیزان استخراج افزوده اند وخط لوله ی بزرگی که جدیدا ً ازمعادن نفت
موصل به سوریه درساحل مدیترانه می سازند نزدیک به اتمام است
که آنهم موجب افزایش عمدۀ محصول معادن مزبورخواهدبود وشرکت
نفت ...دراندک مدتی احتیاجات نفت خام خودرا تأمین خواهد کرد...
لکن انگلستان جنگ اقتصادی را شروع خواهدکرد وچون استطاعت
آن ازمازیادتراست عواقب خوبی برای مانخواهد داشت ،یقین بدانید...
صادرات نفت ما قطع خواهد شد وانگلستان به هروسیله ای که بتواند
از فروش نفت ماجلوگیری خواهد کرد.اگر کسانی باشند که تص ّور کنند
امریکای سرمایه دار -امریکایی که منافع عظیمی درنفت خاورمیانه دارد
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 -امریکایی که شرکتهای نفت آن نفوذ بسیاری دردستگاه حکومتخوددارند،انگلستان را رها کرده وجانب ماراخواهند گرفت سخت
دراشتباه هستند.به نظر بنده باید واقع بین بودوتمام اطراف کارراباید
مالحظه کرد.ضمن ًا دراین مالقات مندرجات نامه ای را که چندی پیش
به ایشان نوشته وراه ح ّلی را که منطبق با قانون اجرای ملی شدن نفت
بود پیشنهادکرده بودم شرح دادم(.»...پنجاه سال نفت ایران-529-
،)530که این ُهشدارروشنگرانه وطرح تقدیمی فاتح نادیده گرفته شد.».
وحد،باوجوداحترام وعالقۀ فوق العاده به
دکتر مح ّمدعلی ُم ّ
دکتر مصدق ،می نویسد«:به نظر می رسد که موضع منفی مصدق
دربرابرپیشنهاد تجدیدنظر شده ی بریتانیا وامریکا اشتباه بود...دکتر
مصدق می توانست پیشنهاد مشترک بریتانیا وامریکا را به عنوان
مبنای توافق بپذیرد وکشوررا از بل ّیاتی که پیامد ر ّد آن بود ،مصون
نگاهدارد(...تارنمای دکترمیرفطروس)
دکترمنوچهرفرمانفرماییان می نویسد«:عباس میرزا اسکندری[از
شاهزاده های قاجارواز نمایندگان مجلس در چند دوره ووکیل دعاوی]
بیش از خود مصدق درباره ی نفت مبارزه کرده بود،درحقیقت مصدق
هرگز درباره ی نفت جنوب اظهارنظرنکرده بود ،وقتی من به اوگفتم
بیابرویم به منزل مصدق که بااوگفتگو کنیم،گفت :من پا به منزل
مصدق نمی گذارم،اودرکار نفت واردنیست وفقط نفت را ازلحاظ
سیاست مشاهده می کند ،درصورتیکه نفت ازبرای ماحیاتی است
وازدست زدن قسمتی ازتأسیسات ویا قسمتی ازدعاوی ویا عواید
آن برای ایران جبران ناپذیرخواهد بود،من ساعتها باعباس میرزا
اسکندری درباره ی دعاوی وحقوق دولت ایران درقرارداد1933
ودعاوی ایران از شرکت های تابعه(که درقرارداد 1933حق ایران ازآن
شرکتها ملحوظ شده بود) گفتگو کرده بودم ومی دانستم که عباس
میرزا اسکندری قرارداد 1933وپیچ وخم های آن را به خوبی می داند
وحفظ است واطالع داشتم که سابق ًا مصدق را دیده وبااومذاکراتی کرده
وحتا دربعضی ازمواد قرارداد که بی نهایت باریک وبرای عا ّمه مکتوم
است واردمی باشد ،متأسفانه دیدم که دراین مورد کاری ازدستم برنمی
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آید،دردیدارهای بعدی که باعباس میرزااسکندری داشتم ،یک مرتبه به
من گفت که حرف تورا گوش دادم وبه دیدن مصدق رفتم ،ازاین گفته
بسیارخوشحال شدم،ولی فوری اضافه کرد جای خوشحالی نیست،عوام
فریبی باسیاست مداری دوتااست،کارنفت با عوام فریبی حل نمی
خواستن حقوق مردم عوام فریبی نیست
شود،هرچه سعی کردم بگویم
ِ
قبول نکرد و ُمصربود که مصدق عوام فریب است.».ازتهران تاکاراکاس :
جلداول -برگ249
دکتر جالل عبده  ،نماینده ایران در شورای امن ّیت سازمان
ملل دردفاع از حقوق ایران درملی شدن صنایع نفت ونماینده
رسمی سازمان ملل و دیپلمات پیشین ایران .می نویسد«:
درمالقاتی که چندماه پیش از28مردادماه 1332با آقای دکتر
مصدق دست داد ،از اظهار نظر خود در این زمینه خودداری نکردم
ومتذکر شدم :چند نکته را نباید نا دیده گرفت ،اوالًهر دولتی منافع
خود را در موقع اتخاذ تصمیم درنظر ومی گیرد .ثانی ًا،انگلستان
وامریکا با هم اتحاد نظامی دارند وبرای این اتحاد نظامی درمقایسه با
سایر مسایل اولویّت قایلند ،ثالث ًا ،همکاری بین هفت خواهران نفتی
را نباید نادیده گرفت ،آنان در عین حال که به منافع خود نظردارند،
از شرکت نفت ایران وانگلیس که یکی از هفت خواهران است ) )bp
حمایت می نمایند ،رابع ًا در مناظره ای که با نماینده شرکت نفت انگلیس
درتلویزیون ان،بی،سی امریکا تحت نظارت بانو روزولت در سال1331
داشتم وشخص تورنبرگ رییس اسبق شرکت ماورا ِء بحار نیز درآن
مناظره مشارکت داشت ،باگفتگویی که با وی به عمل آمد ،به نظرمی
رسید هرچند وی در تأیید فکر ملی کردن با چند تن از اعضای
جبهۀ ملی مذاکراتی داشته ،اما در این مقام نبوده که بتواند منافع
مد نظر دور
دولت امریکا را که به نظرآن دولت دارای الویّت بود از ّ
دارد ،وی بیشتردر مقام استفادۀ شرکتهای نفتی کوچک غیر کارتل
امریکایی دررابطه با اقدامات خود درایران بود ،شاید یکی ازعلل این
حد روش مساعد هانری گریدی سفیرسابق امریکا
خوشبینی زیاد از ّ
در ایران ،بالفاصله پس از ملی کردن نفت بوده است ،درصورتیکه
وی به همین جهت یعنی پشتیبانی از موضع ایران ازکارسفارت
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برکنارشد» .چهل سال در صحنه  :جلد یکم  .برگهای308و309
مخالفان رضاشاه همچنین دکتر مصدق ،کاراورادرلغوقرارداد دارسی
وتمدیدآن را تا سال  1991بنا بر قرارداد  1933باهمه ی مزایایی که
این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی داشته است( که به آن اشاره
خواهیم کرد) ،نه نوعی اشتباه وندانم کاری؛ بلکه حتا خیانت محض
قلمدادکرده ومی کنند! که البته دراین داوری ایراد شان نسبت به
تمدید مدت قرارداد دارسی به مدت سی سال از 1961می باشد،اماازآنجا
که نه تنها این قرارداد تا سال  1991نپایید بلکه حتا با ملی شدن نفت
درسال 1950تا انقضای موعد قرارداد دارسی یعنی تاسال 1961هم
مدت
نپایید ،بنابراین نتیجه می گیریم که چون باملی شدن نفت تمدید ّ
قرارداد دارسی ازق ّوه به فعل درنیامد ،ضرروزیانی نیز ازرهگذرتمدید
قرارداد؛ از ق ّوه به فعل درنیامد وزیانی عاید خزانه ومردم نشد .حال
به بینیم با ملی شدن نفت ،دولت ایران دچار چه زیانهای مالی غیر
قابل جبران گردیده است.برای آگاهی ازاین امر به نوشته ی دکتر
منوچهرفرمانفرماییان رجوع می کنیم ،او می نویسد ...«:درقرارداد(1933
1312ه -خ ) درخط اول قراردادمزبورتعریف شده است :دولت،یعنی
دولت شاهنشاهی ایران ودرخط دوم تعریف شده است :کمپانی،
یعنی شرکت محدود نفت ایران وانگلیس محدود وشرکتهای تابعۀ آن...
هیچ حقوقدانی وهیچ حسابداری وهیچ سیاستمداری وهیچ صاحب
عقلی نمی تواند ُمنکرآن شود که شرکتهای تابعه همان عامل کارهایی
بودند که هزاران میلیون لیره قیمت داشتند ودولت ایران ازآنها سهم به
سزایی داشت .چه شد که دولت ایران درزمان مصدق حتی یک روز ،یک
حرف یایک جمله درباره ی آنها سخن نگفت؟ چه شد که دولت ایران
آنهاراازدست داد؟ چه شد که بعدازسی سال گفتگو(ازسال1920تاملی
شدن)؛ جزوزارت دارایی یک نفریک کلمه درباره ی آنها حرفی نزد
وچیزی شنیده نشد؟ چه شد که کسی ازآنها امروز هم حرفی نمی زند؟...
هنگام ملی شدن نفت،مصدق وطرفدارانش وتمام مملکت چشمشان
رابستند وسرگرم افتخارات تو سری زدن به انگلیسی ها ومالحظات
سیاسی وعوام فریبی شدند واین ثروت خداداده راازدست دادند،بازهم
نجز می گویم که
برای روشن شدن موضوع دراینجا بطوردقیق و ُم ّ
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چندبار این موضوع را پیش ازملی شدن به خوددکتر مصدق گوشزدکردم
ولی هرگز گوش شنوانداشت وموضوع رادرک نکرد...وکالی طرفدار آن
ِ
تأسف
وقت دکترمصدق ُ ،مشتی موهومات تحویل مردم دادند که باکمال ّ
موردقبول واقع شد.مث ً
ال خودمصدق به کمیسیون نفت نامه ای نوشت
که یک جملۀ آن رادراینجا می آوریم«ملت ایران مطمئن است که تنها
فروش این مقدار نفت(سی میلیون تن درسال) با توجه به نیازمندی های
دنیا برای ما مقدوراست ونمی تواند درهمان سال اول ملی شدن صنعت
نفت،بیش از اینهارا به دنیابفروشد ومیزان عواید خودراباالببرد.».از
تهران تا کاراکاس  :جلد اول،برگهای272و273
حسین مکی نیز در 14اسفند1329اظهارداشت«:سی میلیون
تن استخراج ازلحاظ ق ّوۀ تولیدنفت دردنیا یک رقم کوچکی نیست.
ماهرروزی که خواستیم نفت مان را اداره کنیم تمام کشورها به نفت
ما احتیاج دارند ومی خرند وحتاحاضرند متخصصین مجانی هم در
اختیار ما بگذارند» این مطالب همه گفته می شد تاملی شدن نفت ابتدا
درکمیسیون وسپس درمجلس تصویب شود،البته همینطورهم شد،اما
دیری نپایید که واقع ّیت ،همه ی تصورات خام فروش نفت دربازاردنیا
را باطل کرد وحتی هنگامی که کارد به استخوان مصدق رسید وبه دنیا
اعالم کرد که نفت ایران را باپنجاه درصد تخفیف خواهد فروخت،بازهم
مشتری پیدانشد،باملی شدن نفت چون مشاوران ودوروبری های
مصدق ناآگاه از نفت وپیچیدگیهای آن بودند ،ایران منافعی را که
طبق قرارداد[1933یعنی همان قراردادیکه در زمان رضاشاه بسته
شدوبه خیانت متهم گردید!] ،از شرکتهای تابعۀ نفت ایران وانگلیس
داشت وارزش آنها به بیش ازهزاران میلیون لیره بود ،براثر ناآگاهی
متخصصان نفتی وآگاه به قرارداد 1933ازدست داد
وگوش ندادن به
ّ
که اگر نفت ملی نشده بود ،تمامی تأسیسات نفتی وشرکتهای تابعه
نصیب ایران میشد ...روزی درمنزلش(منزل دکترمصدق]همین موضوع
شرکتهای تابعه را جلوی مهندس حسیبی مطرح کردم وگفتم ازاین
هزاران میلیون غفلت نکنید...درهمان جاپرسید که این شرکتها باملی
شدن نفت چه ارتباطی دارند؟ من به او گفتم که شما فقط می توانید
ملی شدن را در کشور خودتان عملی کنید ومنحصرا ً درمملکت خودتان
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صاحب مال هستید نه درخارج.اگر نفت را ملی کنید ،شرکتهای تابعه که
خارج ازایران هستند،در همان دقیقۀ اول ازدست ما فرارمی کنند...اما
حسیبی وبعدها خودمصدق براین باور بودند که مشتری دم در ایستاده
است ونه به شرکت سابق ونه به شرکتهای تابعه اعتنایی نداشتند...
به خوانندگان عزیز متذکر می شویم که انگلیسیان دیرزمانی،یعنی
ازسال های  1920به بعد بی نهایت عالقمندبودند که شرکتهای تابعه را
ازما جدا کنند ،این امر درحکومت مصدق عملی شد ،چون فقط باملی
میسر بود که این شرکتها به طورقطع ویقین ازماجدا شوند...
شدن نفت ّ
پس نه پول شد ونه افتخار...
نامبرده در باره ی شرکتهای تابعه که شمار آن را حدود نود شرکت
اعالم می کند؛ می نویسد :شرکتهای تابعه شرکتهایی بودند که از طریق
شرکت نفت ایران وانگلیس در خارج از ایران به وجود آمده بودند وایران
از بابت قرار داد 1933بیست در صد سهم داشت ،از جملۀ این شرکتهای
تابعه را می توان از نفت عراق وکویت وقطر وبحرین را نام برد؛ ولی 85
شرکت دیگر به ویژه شرکتهای کشتی رانی که کشتی هایی با بیش از 2
میلیون ن ُن ظرف ّیت داشتند وشرکتهای بیمه در زُمره ی این شرکتهای
تابعه بودند ...در زمان قرار داد  1933بنا به پیشنهاد شرکت نفت ایران
وانگلیس ،ما می بایست کشتی را به دلیل:سرمایه های متحرک" movable
 assetازشرکتهای تابعه جدا کنیم ،ولی دولت ایران[بخوانید رضا شاه]
هرگز چنین پیشنهادی را نپذیرفت تا اینکه قرارداد 1933امضا شد ،این
شرکتهای تابعه ،ک ً
ال وبدون استثنا در قرار داد 1933آمده اند و شرکت
نفت ایران وانگلیس آنهارا جزو دارایی دولت ایران شناخت ...منافع این
شرکتها دست کمی از شرکت اصلی مادر نداشت ومنافع کل آنها مسلم ًا
کمتر از خود شرکت تولید نبوده است  ...انگلیسیان دیر زمانی ،یعنی از
سالهای  1920به بعد بی نهایت عالقمند بودند که شرکتهای تابعه را از
ما جدا کنند ،این امر درزمان حکومت مصدق عملی شد ...بعدها معلوم
شد در مذاکرات نفت با کنسرسیوم ،دولت ایران  500میلیون دالر بابت
زیان به شرکت نفت سابق پرداخت نموده و مصدق بی مطالعه وعالج
جویی با ملی کردن نفت ،شرکتهای تابعه را هم از دست داده است .حتی
تاریخ نویسان ما که بعد از مصدق در باره ی نفت این همه مرکب روی
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کاغذ وکتاب ریختند ،نخواستند از لحاظ مالی وسیاسی بسنجندکه ملی
شدن نفت چه منافعی برای ملت ایران در بر داشته است .» ...ازتهران تا
کاراکاس  -ج یک -از 269تا277
فرمانفرماییان درجای دیگر کتابش نوشته است«:بایددانست آن
طوری که مدافعان ملی کردن صنعت نفت،موضوع رادرنظرماجلوه
گر می سازند،اقدام به این امر ،یک عالج فوق العاده سودمندی
برای کل ّیۀ دردهای ملت ایران نخواهد بود ودرکشورهایی که ملی
کردن صنعت نفت را امتحان ًا به موقع عمل درآورده اند ،نه تنها
معایبی که درنظرگرفته بودند تابدان وسیله مرتفع سازند ،مرتفع نشده
بلکه غالب ًا موجب تولید اغتشاش وبی نظمی درامورگردیده است...
من ازملی شدن نفت وعواقب آن بسیار بیمناک بودم» .ازتهران تا
کاراکاس 315-و467
می بینیم که دکتر مصدق به آنهمه تذکرات آگاهان در امور نفت
توجهی نکرد ،که نشان می دهد تع ّمدا ً نمی
وقراردادهای آن؛ کمترین ّ
خواسته است گوشش را نسبت به این تذکرات آشنا سازد ،آنگاه با
اینهمه زیان مالی نجومی که با ملی شدن نفت ،یعنی ازدست دادن
شرکت تابعه و پرداخت  500میلیون دالربابت زیان ،نصیب مردم ایران
شده است ،آنهم باهمه ی آگاهی هایی که اززیان های حاصله از ملی
شدن نفت به دکترمصدق داده شده بود،ایشان در پیوند باقرارداد(1933
سال1312ه خ) که درزمان رضاشاه وسی سال پیش ازتاریخ نگارش
خاطرات دکتر مصدق وبا امکانات وشرایط آن زمان صورت گرفته وبا
ملی شدن نفت آن قرارداد ازق ّوه به فعل درنیامده بود تا زیانی از بابت
متوجۀ ایران ومردمش بشود ،می نویسد...«:این تمدید
تمدید قرارداد
ّ
روی یک حساب سرانگشتی که یقین دارم هرکسی قبول می کند
متجاوز از یک میلیاردوششصد میلیون لیره انگلیسی به ملت ایران
ضررزده است»( .خاطرات  :برگ ،)،386وبه سیاه نمایی می پردازد و
رضاشاه را به خیانت متهم می کند؛ اما سیاهه ای ازاقالم در بر گیرنده
ی مبلغ یک میلیارد وششصد میلیون لیره را ارائه نمی دهد!
نتیجه اینکه آنچه را که دولت انگلیس درزمان بستن قرارداد، 1933
نتوانسته بودبه رضاشاه تحمیل کند( انتزاع  59شرکت وابسته به شرکت
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نفت ایران وانگلیس را) که در زمان دکتر مصدق انجام شد .و از سوی
هوادارانش که اغلب از مخالفان رضا شاه بودند ،دکتر مصدق را قهرمان
ملی وخادم ملت ورضاشاه را خائن به کشورخوانده و می خوانند!
مصطفی فاتح می نویسد...«:پس از تصویب قانون ملی شدن
نفت همه ی مردم انتظارداشتند که امورصنعت نفت به دست کسانی
سپرده شود که اطالعاتی داشته وتجربیاتی اندوخته بودند ودرگذشته
هم لیاقت وکاردانی خودرا عم ً
ال نشان داده بودند ولی بزرگان قوم برآن
شدند که برای دوستان وخویشان وهمکاران سیاسی خودکاری ته ّیه
کنند .عده ای بی خبر از نفت را به عنوان هیئت مدیره به خوزستان
اعزام داشتند که این صنعت بزرگ را به دست گیرند 50 .»...سال نفت
ایران 9 -
دکتر متینی برپایه ی اسناد ومدارکی که در کتابش به آنها اشاره
کرده است ،نتیجه می گیرد که ...«:دکتر مصدق پس از شش هفت ماه
مبارزه باانگلستان برای احقاق حقوق ایران ،دریافته بوده است که
درحد مقدور درخیروصالح
[اگر]به هر نوع توافقی باانگلستان برسد که
ّ
ایران باشد(باتوجه به قدرت انگلستان وشرکتهای نفتی)«،عا ّمۀ مردم»
اورامتهم خواهندکرد که یارشوه گرفته ویادربرابر فشار تسلیم شده
است! این تنها«عا ّمۀ مردم» نبودند ،خودمصدق نیز که ازخواص بود،
سالها همین فکررا تبلیغ می کرد چنان که درباره ی فسخ قرارداد
دارسی وامضای قراردادجدید نفت درزمان رضاشاه[همچنین برپایی
راه آهن سرتاسری] را پیوسته وی وتقی زاده را به خیانت متهم می
ساخت ،ودرمجلس چهاردهم نیز به صراحت اظهارداشت که فسخ
قرارداد مذکور وقرارداد جدید نفت به دستور انگلیس ها بوده است،
وی رزم آرا را نیز نخست وزیری می دانست که مأموراجرای خواسته
های انگلستان است .ودر جای دیگر کتابش نوشت :اوبروجاهت ملی
اش بیش از هرچیزی پای بند بود » .نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر
محمد مصدق  -برگ271.و 272
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نگاهی به دستاورد قرار داد 1312(1933ه  -خ)
اشاره کرده بودیم که با ملی شدن نفت در  29اسفندماه ،1329تمدید
قراردادی که درزمان رضاشاه در سال  1933با شرکت نفت ایران وانگلیس
برای سی سال از زمان انقضای سررسید قرارداد دارسی ( )1961بسته
شده بود،از ق ّوه به فعل درنیامد ،لذا زیانی هم از بابت تمدید قرارداد،
متوجۀ خزانه ی کشور نگردید،حال به بینیم ا َهم دستاورد دولت ایران
ّ
با بستن قرارداد مزبورچه بود:
 وادار کردن شرکت نفت به پخش وفروش فرآورده های نفتیبا احداث جایگاههای ِویژه درسراسر کشورواحداث انبارهای نفتی در
غالب شهرها،که تا آن زمان وجود نداشت ،برای دسترسی مردم به
فراورده ی نفت وبنزین به بهای ارزانتر.
 احداث پاالیشگاه نفت در کرمانشاه به موجب مادۀ نهمقرارداد1933تانفت استخراجی از چاه های نفت شاه با لوله ای به درازای
 230کیلومتربه این پاالیشگاه منتقل وتصفیه شود.به جهت تأمین نفت
وبنزین در بخش شمالی کشور.
 خانه سازی برای کارکنان ایرانی درهر رده وصنف. تأسیس دانشکده ی فنی نفت،برای آموزش جوانان داوطلبایرانی،دررشته های گوناگون مورد نیازصنعت نفت.
 احداث چند مدرسه ی ابتدایی در آبادان ومسجدسلیمان ومناطقنفت خیزاز سوی شرکت نفت وتحویل آنها به وزارت فرهنگ (آموزش
وپرورش).
 توسعه ی بیمارستان های آبادان ومسجدسلیمان. ایجاد درمانگاه ها درمناطق نفت خیزاز جمله درآبادانوخرمشهرواهوازومسجدسلیمان و...
 اعزام دانشجو از سوی شرکت نفت به انگلستان جهت ادامه یتحصیل دررشته های مورد نیاز.
 ایجاد یک آموزشگاه حرفه ای شبانه روزی برای آموزشنوجوانانیکه دارای پایان نامه ی تحصیالت ابتدایی بوده اند.
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 محدود کردن حوزۀ امتیاز(.که پس ازسقوط رضاشاه واشغال ایرانتوسط نیروی نظامی انگلیس وشوروی ،این تحدیداراضی ازسوی دولت
انگلیس نادیده گرفته شد).
 لغوحق انحصارلوله کشی به خلیج فارس. افزایش حق االمتیاز درهرتُن. به موجب ماده ی 16قرارداد1933شرکت متعهد شد که با موافقتدولت ایران طرحی برای افزایش کارکنان ایرانی تنظیم واجرا کند که با
همه ی اکراه شرکت از انجام آن،پیشرفتهایی دراین باره انجام شد.غرض
از گنجانیدن این ماده به قرارداد مزبور،به کارگماردن ایرانیان به جای
خارجیان بود.
 با عقدقرارداد جدید درآمد دولت ایران هم رو به فزونی نهادوقراردادی که درزمان قاجارها بین شرکت نفت وخوانین بختیاری بسته
شده بود37320،سهم یک لیره ای به منظورحفاظت ازچاه های نفت
وسایر تأسیسات شرکت در خوزستان به آنان اختصاص داده شده بود
که هرسال سودآن را به نفع خوددریافت می کردند،رضاشاه دستورداد
که سهام خوانین را دولت خریداری کند که این کار انجام وسهام مزبور
به دولت واگذارشد که منافع آن به خزانه واریز می گردید .
 مهمتر از همه؛ از دست ندادن منافع هنگفت  59شرکت وابستهبه شرکت نفت ایران وانگلیس بود که پیش از این به آن اشاره کرده ایم
وبا ملی شدن صنایع نفت از دست دادیم.
فاتح می نویسد...«:بی طرفهایی که ُحب وبُغض بخصوصی با هیچیک
ازطرفین نداشتند...تصدیق می کردند که قرارداد 1933بین قراردادهای
دیگری که با سایر کشورهای خاورمیانه درآن زمان منعقد شده ویا قب ً
ال
منعقد گشته واجرامی شد از همه بهتربوده است ،ولی اضافه می کردند
که در قسمت تمدید مدت امتیاز؛ ایران مغبون گشته است 50 (».سال
نفت ایران،برگ  .)305گفتنی است که این گفته ازکسی است که از
مخالفان رضاشاه بوده است.
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سیاه نمایی های مخالفان شاه و نقش شعبان جعفری
اگربا اندکی دقت به سخنان ویا نوشته های برخی از هواداران دکتر
توجه کنیم ،خواهیم دریافت که بیش ازنیمی از آنان نه از سر
مصدقّ ،
«دشمن دشمن ،دوست است» ازآن جهت که
صدق؛ بلکه به مصداق
ِ
خود مخالف شاه و اصوال با رژیم پادشاهی بوده وهستند ،به جانبداری
ازدکتر مصدق که از مخالفان پهلوی ها بود ،پرداخته ومی پردازند
وهرگونه اتهام وبدگویی از شاهان پهلوی رابدون حتا برشماری یکی از
کارهای سازنده شان؛ مجازمی دانند که نمونه ی روشن آن در رویداد
انقالب 1357دیده شده است ،تا آنجا که بسیاری از روشنفکران وگروه
های کمونیست و مارکسیست های اسالمی ،باآنکه کمترین تجانسی از
جهت مکتب عقیدتی با خمینی نداشتند ،چون مخالف شاه بودند ،به
زیر عبای او خزیدند وبا او همراه شدند.
دکتر میرفطروس درتارنمای خود می نویسد «:درجامعه ای که
احساسات وعواطف سیاسی،عقل واندیشه ی سالم را مضروب می کرد،
آنگونه روزنامه ها وجنجال ها ی به اصطالح سیاسی ،می توانست برای
اکثریّت ناآگاه مردم جامعهّ ،
جذاب باشد...حقیقت این است که با تأملی
درتاریخ معاصرایران ،هرپژوهشگر ُمنصفی ازآنهمه تحریف حوادث،
تخریب وزشت نمودن شخص ّیت های برجسته ،دچار شگفتی وحیرت
می شود،شاید شعراستاد شهریار  -با تغییرکوچکی  -بیانگر همین
وتأسف باشد(«:تاریخ ) ما برای جهالت فزودن است
حیرت
ّ
 مأمور زشت کردن وزیبا نمودن است».من می خواهم در اینجا بهِ
ایدئولوژیک مسئله تأکید کنم ،همان چیزی که«مولوی»
وجه سیاسی -
ازآن به عنوان «شیشه ی کبود»یادکرده است.دراین باره کافی است
مازیرسلطه
بدانیم که بیش از 80سال تاریخ و روایت های تاریخی
ُ
ی تبلیغات وتفسیرهای حزب توده بود ،ویژگی اصلی اینگونه
تفسیرها ،تحریف حوادث یا تخریب شخص ّیت های سیاسی است.
براین امر،اگر تفسیر های «ملی ها» و«ملی  -مذهبی ها» را نیز اضافه
کنیم می بینیم که هر حزب ،سازمان وگروهی،تاریخ خودش را دارد!
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به همین جهت ،به اندازه ی احزاب ،سازمان ها وگروه های سیاسی
درایران ،ما تاریخ وروایت های تاریخی داریم.»...
همچنین در تارنمای خود زیر عنوان «نکته هاوگفته ها» می نویسد...«:
بعداز  28مرداد32وشکست وناکامی حزب توده دراستقرار«ایرانستان»
وابسته به شوروی،ز ّرادخانه های حزب توده ،دریک کارزارتبلیغاتی
عظیم وگسترده،باعث انسداد سیاسی وفکری جامعه ی روشنفکری
ایران شد ،بطوریکه همه ،بجای فکرکردن»،نقل قول»می کردند .درواقع
ازاین زمان ،ما با«تعطیل تاریخ»روبرو شده ایم.».
هواداران دکتر مصدق به استثنا ِء چندتن وسایرمخالفان شاه در سیاه
نمایی ها وتهمت زدن هاوبه کارگیری الفاظ زشت ،نقشی کمتر از توده ای
ها نداشتند .که این انگ زدنها وسیاه کاریها در ذهن باور بسیاری ازمردم
جامعۀ ما کارسازشد.مث ً
ال درباره ی شخصی بنام «شعبان جعفری»که تا
عصر روز  28امردادماه  1332درزندان قصر ،زندانی بود وپس از پیروزی
هواداران شاه اززندان آزادشده بود ،میگویند ویا می نویسند که اودرروز
عده ای اوباش وچاقوکش در خیابانها به راه افتاده وبر
28امرداد رأس ّ
علیه مصدق وبرله شاه شعار می داده وبه تخریب وغارت خانه ی
دکترمصدق وتحریک مردم به شورش وبلوا پرداخته است ،اینان اعم از
کمونیستها وهواداران دکتر مصدق که این چنین دروغی را اشاعه داده
ومی دهند ،نمی گویند ونمی نویسند که اودرزمان زمامداری دکتر
مصدق ،به موجب دستورریاست شهربانی کل کشوراز تاریخ 15
آبان ماه  1330به استخدام شهربانی در آمده بود ،ودر روزگشایش
زورخانه ای که به دست همین شعبان بی ُمخ ولُمپن درخیابان
شاهپورتأسیس شده بود ،بیش از چهل نفر ازنمایندگان مجلس
ودکترشایگان ومهندس حسیبی و دکترفاطمی در آن مراسم حضور
یافته وازکار شعبان به تعریف وتمجید پرداخته بودند ومراتب درروزنامه
ی باخترامروز نیز انتشاریافته بود!
دکتر جالل متینی درکتابش عین حکم صادرۀ شهربانی را که از سوی
جمال امامی نماینده ی مجلس شورای ملی درآن زمان در مجلس خوانده
شده بود ،به این شرح درج می کند...«:گزارش مورخ1330/8/20وزارت
کشور  -شهربانی کل کشور،محترم ًا به عرض عالی می رساند
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تیمسارسرتیپ نخعی ریاست ادارۀ انتظامی وسرکالنتری اظهار می نماید
که تیمسارمعظم ریاست شهربانی کل کشور مق ّررفرمودند از15آبان
ماه1330شعبان جعفری باماهی سه هزارریال حقوق ازاعتبارمحرمانه
استخدام گردد ،رییس ادارۀ حسابداری محرمانه  -خدایی276.».
اما اززمانی که شعبان جعفری به جهاتی ازدکتر مصدق بُرید ( به
خاطرپیوستن به آیت اهلل کاشانی وجانبداری از شاه در نهم اسفند) 1331
وراهی زندان می شود ،از او به عنوان اراذل واوباش یاد می کنند
و«شعبان خان» زور خانه دار می شود «بی ُمخ» ،اما توضیح نمی دهند که
استخدام یک لُمپن درشهربانی ودر زمان زمامداری دکتر مصدق،ازبرای
چه منظور وهدف بوده است  ،جز برای سرکوبی مخالفان!؟
درماجرای  28امرداد 1332به نقش اجامرواوباش به سرکردگی
شعبان جعفری وافرادی دیگر از جمله ط ّیب حاج رضایی،امیرموبور،
حسین رمضان یخی وعده ای از فاحشه ها اشاره می کنند که با پول
امریکایی ها بسیج شده بودند وکاردولت دکترمصدق را ساخته اند! که
گفتاری نادرست است.
گفتنی است که شعبان جعفری از روز نهم اسفند 1331تا بعد
ازظهر 28مرداد 1332درزندان بود.او می گوید روز28مرداددرزندان
بودم که سخنان ملکۀ اعتضادی ومیراشرافی وسرلشکرزاهدی
راازرادیوشنیدم...شعبان جعفری درپاسخ خانم هماسرشار که
درکتاب«کودتا سازان» درفصل بازیگران  28مرداد دربارۀ حرکت
دارودسته ی مصطفی زاغی،رمضان یخی وط ّیب واینها صحبت می
کند،از وی می پُرسد که این نوشته باحرفهای شما مغایرت دارد،چه
جوابی برای این نوشته دارید؟جواب می دهد:مزخرف گفته ،همه اش
چرتوپرته...همون روزی که نوشته دارودسته ی حسین رمضان یخی
ازاونجا راه افتادن،حسین تاهمون ظهر 28مردادتوزندان بودوچند تا
ازاینارو که اسم برده؛ حسین رمضان یخی،احمدعشقی،حاجی ُمح ّرر
وامیر موبورواونایی که بهشون قول داده بودم که اگه من برم بیرون
شماروباخودم می برم؛ اینا زندان بودند که همینا به من گفتن :آقا اگه
بری بیرون ما َرم می بری؟گفتم صددرصد ».دکتر متینی 372-371 -
به نوشته ی دکترمتینی...«:کسی از حضور طرفداران مصدق برای
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ُمقابله بااین اجامر واوباش چیزی ننوشته است ،درحالی که به یادداریم
درروزسی ام تیر 1331بی آنکه مصدق مردم را برای مبارزه فراخوانده
باشد  -کاشانی ومکی وبقایی مردم رااز سراسرایران بسیج کردند ...
یامصدق»
که فریاد«:ازجان خودگذشتیم،باخون خودنوشتیم:یامرگ
ِ
آنان به آسمان می رسید...سئوال این است که آنان در 28مردادکجا
بودند تا به ُمقابله بااجامرواوباش وفواحش خودفروخته برخیزند[؟] چه
با جداشدن کاشانی ومکی وبقایی ودیگراعضای جبهه ی ملی ازمصدق،
سی ام تیردیگرتجدید شدنی نبود...مگر در 12مرداد دررفراندومی
که دکترمصدق برای انحالل مجلس برگزارکرده بود ،فقط صدوپنجاه
هزارتن درتهران به انحالل مجلس وتأییددکتر مصدق رأی داده بودند؛
سئوال اساسی آن است که آنان  -وبه قول دکتر مصدق«قاطبۀ ملت
ایران» -در 28مرداد کجا بودند وچرا به مقابله با اجامرواوباش وفواحش
برنخاستند؟ به عالوه آیا تکیه طرفداران دکترمصدق به نقش مهم
اجامرواوباش وفواحش در28مرداد ازشأن واعتبار دولت ملی مصدق
نمی کاهد؟»372.
نا گفته نماند که زندانی شدن شعبان جعفری به خاطرهواداری
ازشاه درانصراف از سفرش به خارج درنهم اسفندماه 1331وبه پیروی
از خواسته ی آیت اهلل کاشانی بود که با گروهی به خانه ی دکتر مصدق
حمله ور شده بودند ،بنابراین نامبرده در رویداد  28مرداد 1332به
خاطر زندانی بودن نقشی نداشته است و از بعد از ظهر آن روز ،زمانیکه
زاهدی بر مسند نخست وزیری قرار گرفته بود ودکتر مصدق به خانه ی
یکی از همسایگان پناه برده بود ،شعبان پس از شش ماه از زندان آزاد
و با زاهدی دیدارمی کند ،از این رو این زمان در حمله به خانه ی دکتر
مصدق نقشی نداشته است ،آری اینگونه دروغپردازی ها واَنگ وتهمت
زدنها بود که تاریخ معاصر مارا دچار آشفتگی وروایتی ون ّقالی کرده
است ،با چنین وضعی که متأسفانه هنوزدرجامعۀ مارواج دارد،آیا می
توان به آینده ی روشن میهن ومردم ما امیدواربود؟
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بررسی خدمات دکتر مصدق.
پرسش این است که به جز کوشش دکتر مصدق درراه ملی شدن نفت ،
تاریخ ایران چه خدمت ارزنده ی از وی ُسراغ دارد؟ پاسخ به این پرسش
بسیار ساده است،هیچ .اما اوبا آنهمه زیان مالی که ایران با ملی شدن
نفت ،به خاطر ازدست دادن منافع شرکتهای تابعه و  49میلیون لیره
طلب ایران ازشرکت سابق نفت ایران وانگلیس که درحساب ذخایر
آن شرکت نگاهداری میشد وپرداخت  500میلیون دالربابت غرامت
به شرکت سابق نفت ایران وانگلیس ،متحمل خزانه کرد وبا کشیاندن
پای امریکا با دریافت کمکهای مالی به ایران ،درکتاب خاطراتش
درپاسخ به شاه می نویسد...«:چه خوب بود می فرمودند به کدام یک
ازسیاستها تسلیم شدم ودرمدت زمامداری من کدام یک از دول به نفع
خود وبه ضررمملکت استفاده کردند؟ » .ص376
تاریخ را ورق می زنیم وکمی به سالهای عقب برمی گردیم .یادی
ازقوام السلطنه می کنیم ،زمامداریکه با تدبیرش نگذاشت بخش بزرگی
از کشورما یعنی آذربایگان ازپیکرایران جداشود؟ که اگر میشد نقشۀ
شکل گربه ی زیبای کنونی ترسیم نمی شد،
جفرافیایی میهن ما به
ِ
پرسش این است که آیا ملی شدن صنایع نفت از اهمیـت بیشتری
نسبت به یکپارچگی میهن عزیز ما برخوردار است یا ملی شدن صنایع
نفت؛ که به هرحال به خاطرشرایط ومقتض ّیات آینده ای نه چندان
دور،منافع تمامی این منابع به صاحب اصلی آن تعلق می گرفت؟ کافی
است یک لحظه به جدایی هفده شهر ایرانی در قفقاز وبخشی از شمال
خراسان وبخش شرقی بلوچستان بیاندیشیم که به خاطر حکومتگران
بی خیال وبی لیاقت وفاسد وقت ازپیکرایران جدا شدند ودیگرهیچگاه
به دامن مادر میهن بر نگشتند ،آیا با این چنین خدمت ارزنده ای که
احمد قوام نسبت به ایران وایرانی کرد ،اسمی همراه باسپاس ازسوی ما
از قوام بُرده شده ویا می شود؟ پاسخ روشن است ،چون قوام ازشیوه
وهنر پوپولیستی عاری بود وسخنانی نمی گفت تا بردلها بنشیند ،که
به راستی همین کاراودر نجات آذربایجان؛ جای تقدیردارد که کاری
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س ُترگ بود ،تردیدی نیست که آیند گان اورا درنقشی که اودرنجات
آذربایجان دربرابر زمامداران کرملین ایفا کرد بسیارخواهند ستود
وازاونیز به عنوان قهرمان ملی یاد خواهند کرد ،متأسفانه سکوت او
ودشمنی کمونیستهای ایران با اودر پیوند با فرقۀ دموکرات آذربایجان
که در امر تبلیغات وپراکندن شایعات ید طوالیی داشتند ودارند،مردم
ما از خدمت بزرگی که قوام درتداوم یکپارچگی سرزمین میهن ماانجام
داد ،بی خبر ماندند.
دکتر فرمانفرماییان درباره ی ازدست رفتن  49میلیون لیره طلب
ایران از شرکت سابق نفت ایران وانگلیس می نویسد«:این  49میلیون
متعلق به ایران بود که شرکت سابق درذخایر نگاه می داشت وحاضرنبود
فورا ً به پردازد،من به مصدق یک پیشنهاد کردم که این  49میلیون
لیره را وصول کند بعد ملی شدن رااعالم کند.اماموافقت نکرد .این 49
میلیون لیره هم جز ِء دعاوی دولت انگلیس وغرامت مستهلک شد ویک
شاهی ازآن را هم به دولت ایران ندادند» .از تهران تا کاراکاس481 -
تردیدی نیست که دکتر مصدق یکی از رجال میهن دوست وپاکدامن
میهن ما بود ،با همه ی این حال آنچنان قانونمند ودموکرات وعاری از
اشتباهات نبود که هواداران اوومخالفان شاه ازهر طیف ،از او «تابویی»
ساخته اند تا کسی را یارای انتقاد از گفتارورفتارش نباشد ،اوهم
مانند همه ی انسانها به ویژه آنان که رفتارواعمال شان در سرنوشت
کشورومردمش اثر گذاربوده و می باشد،به دور ازاشتباه نبود ،دیکته ی
نوشته شده غلط هم دارد وتاریخ ایران بجز کوشش او در ملی شدن نفت
(آنهم از جنبۀ سیاسی آن )به شرحی که پیش از این بگونه ای مختصر
وگذرا به آن اشاره شده است ،خدمات دیگری آنچنان که ملموس باشد،
ازاوسراغ ندارد ،اوجز مخالفت با هرکاری وبا هر کسی ،گامی درروند
دموکراسی بر نداشت ایشان که به گفته ی خودش اعتقاد محکم به
شرع انور داشت ،چگونه می توانست پرچمداردموکراسی در ایران
باشد؟ آیا کسی نوشته ای ویا نطقی از ایشان دررسانه ای ویا در مجلس
ُسراغ دارد که از تساوی حقوق زنان با مردان حکایت کند ویا در این
باره طرحی یا الیحه ای به مجلس داده داده باشد ؟ آیا ایشان در کابینه
اش بانویی را شرکت داده بود؟ آیا در کابینه اش از اقل ّیت های مذهبی

کندوکاوی در رویدادهای  ۲۵تا  ۲۸امرداد۱۳۳۲

157

شرکت داشتند؟ آیا اعمال و گفتار ایشان در برقراری حکومت نظامی
واینکه گفته بود هرکس از دولت او انتقاد کند دشمن ملت ومخالف
ملی شدن صنایع نفت است ،می تواند سخن یک سیاستمدار خواهان
دموکراسی باشد؟
ابراهیم صفایی می نویسد...«:مصدق دربازی سیاسی هم مانند
بازی نفت،براثراشتباه وغفلت درپیش بینی صحیح واکنشها وبازتاب
های سیاست منفی خود واعتماد بی مورد به سیاست امریکا واتکاء به
تظاهرات طرفداران بی ثبات وفرصت طلب ،شکست خورد وبعدها خود
به این نکته اعتراف کرد که فریب مردم را خورده است ،واین هنگامی بود
که سرلشکرآزموده اورا عوام فریب خواند ومصدق باتلخی گفت«:عوام
مرا فریب داد( .».برگ282.و - ) 283که مفهوم همین گفته خود به گونه
ای تلویحی دلیل روشنی است برارتکاب اشتباهاتی که ازجهت ملی
شدن نفت مرتکب شده بوده است.
سخن پایانی
با یک جمع بندی از آنچه که دراین سلسله نوشتارآمده است به این
نتیجه می رسیم که دکتر مصدق در دادگاه ودر کتاب خاطراتش درباره ی
سقوطش ،بارها ازدولتهای امریکا وانگلیس وعوامل آنها یاد کرده است،
که با آنهمه اشتباهات وندانم کاری که از نیمه ی دوم زمامداریش مرتکب
شده است ،دم زدن از توطئۀ خارجی که خود دانسته وندانسته از ابتدای
شوروهیجان ملی شدن نفت ،با همه ی اعتقاد بر اینکه « هر بیگانه ای
محض رضای خدا کمک به کسی و یا به ملتی نمی کند ،مگر اینکه بعد
بخواهد از اشخاص ویا از آن ملت به هر طریق که می تواند سو ِء استفاده
ویا ُحسن استفاده نماید» ،با دریافت کمکهای سیاسی ومالی ،گاه با جزع
فزع ،پای دولت امریکا وعوامل آن را به دخالت درامور ایران باز کرده
بود ،از معاذیرفراراز واقع ّیت وانداختن گناه به گردن این وآن است.
ُطرفه اینکه دکتر مصدق با همه ی کمکهای دریافتی از دولت امریکا
واصل چهاردر کتابش می نویسد «:با این حال دولت توانست متجاوز
از دوسال بدون کمک خارجی وعواید نفت وپرداخت بودجه ی نفت که
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آنهم سربار بودجه ی دولت شده بود،مملکت را اداره کند» .خاطرات :
برگ236
ایشان همچنین می نویسد «:اگر دولت من سقوط نمی کرد ومن
چندی دیگر بر سر کار می ماندم ،به جای 50 : 50عواید ساختگی به 100
 100عواید حقیقی می رسیدیم» .خاطرات  :برگ362دکتر مصدق چگونگی دسترسی به گفته اش و راهی را که برای رسیدن
به  %100منافع ایران از ملی شدن نفت در نظر داشت نشان نمی دهد،
پرواز با پر وبال خیال بسیار ساده است ،اما آیا با پروبال خیال می
توان پرواز کرد؟ آیا دکتر مصدق که سالهای درازی درکارسیاسی و
دولتمداری بوده است ،به راستی اینهمه ازواقع ّیت ها دور مانده بود؟ با
کدام پشتوانه ی مالی امکان مقاومت در برابرکارتلهای نفتی که از سالها
پیش وبه گونه ای که اشاره شده است ،در صدد دست اندازی بر نفت
ایران بوده اند ،می توانست مردم وکشوررا اداره کند؟ آیا چنین می
اندیشید که دولت انگلستان چشم از منافع سرشار خود در نفت جنوب
ایران خواهد پوشید وتسلیم خواهد شد ،آنهم در شرایطی که ترومن
جایش را به آیزنهاورداده و در انگلستان چرچیل دوست آیزنهاور در
زمان جنگ جهانی دوم بر سر کار آمده بود وشرایط سیاسی به گونه ی
چشمگیری دگرگون شده بود؟
آیا دکتر مصدق ویا مشاورانش از قدرت کارتلها درعدم امکان
فروش نفت آگاه نبودند ،کارتلهایی که از پشتیبانی دولت امریکا نیز
برخوردار بودند؟ کدام دولت جز عبدالناصر رییس جمهوری مصرازدکتر
مصدق پشتیبانی می کرد وچه راه امیدی در تداوم مبارزه از برای دکتر
مصدق در استیفای حقوق حقۀ ایران باز بود؟ واقعیتها با خیال پردازی ها
تفاوت ما ُهوی دارد ،گذشته ازاین ،نگرانیهایی که به خاطر نفوذ وفعال ّیت
های حزب کمونیست توده وپر وبال دادن به آن حزب از سوی دولت
حد تشکردکتر مصدق ازکیانوری ،درمحافل امریکایی وانگلیسی ،به
تا ّ
ویژه درجامعه به وجود آمده بود ودیگر مشکالت اجتماعی ولجاجت
درنپذیرفتن هرگونه راه حل به وجودآمده بود ،سقوط دولت دکتر مصدق
به دست کمونیستها ویا از هر سو ومنبع دیگرُ ،محرز ومسلم بود .به
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صِ رف ا ّدعا مشکل حل شدنی نبود ،نا پختگی است اگربراین باورباشیم
که کمکهای امریکا به خاطرانسان دوستی بود ،یا مگر دولت انگستان از
منافع خود در شرایط آن روزها ،چشم می پوشید ویا کمپانیهای نفتی
پس از سالها چشم دوختن به نفت ایران با مقاومت دکتر مصدق پا پس
می کشیدند ،اینکه دکیر مصدق در کتاب خاطراتش بنویسد :اگر حکم
برکناری من صادر نمی شد ،به جای 50-50
به %100حق ایران می رسیدیم داستانسرایی است ،نه آرزویی انجام
شدنی .کدام پژوهشگری با اشراف به شرایط وامکانات سیاسی
واجتماعی واقتصادی آن روزهاُ ،مهر تأیید بر ادعای دکتر مصدق می
زند؟ مگر آنکه به پذیریم دکتر مصدق این مطالب را برای عوام و به
جهت تبرئۀ خود از اشتباهات نوشته بوده است.
همانگونه که پیش این اشاره شده است ،اسنادومدارک جملگی
مشعر براین است که اگر چه دولتین نامبرده پس از ر ّد پیشنهاد دوم
امریکا وانگلیس ،به ویژه نگرانی از فعال ّیت گسترده ی حزب توده،
خواهان سقوط اوازطریق عوامل خودبودند،اما تا اوبا برگزاری رفراندوم،
مجلس را نبسته بود ودست شاه را قانون ًا برای برکناریش باز نگذارده
بود،هیچ توفیقی به دست نیاورده بودند ،به ویژه که دیدیم برکناری
دکتر مصدق با صدور حکم صورت گرفته بود ،نه بهره گیری از نیروی
طی
نظامی که با عدم تمکین ایشان از اجرای حکم قانونی وآنچه که ّ
سه روزکذا با خروج شاه از کشور؛ از سوی وی انجام شده بود ،مصداقی
بود از کودتا بر علیه رژیم ،اگرهم به پذیریم که طرح ونقشه ای به هدف
توجه به تعریف آن) از سوی امریکا وانگلیس برای سقوط
انجام کودتا(با ّ
او از طریق نیروی نظامی بوده است ،دیده شد که کمترین اقدامی در
این زمینه از سوی ارتش وهواداران شاه ویا به گفته ی مخالفان شاه از
سوی اراذل واوباش  -در 25مردادماه ،روز ابالغ حکم برکناری دکتر
مصدق ،صورت نگرفته بود.
آیا گماردن اشخاص ناواردبه امور تخصصینفت وبها ندادنبه اموربازاریابی.
توجهی به توصیۀ کارشناسان نفت.
آیا بی ّ
ً
آیا نشنیدن تذکر همکاران نزدیک وبعضا حقوق دان به خودداری
ازبرگزاری رفراندوم.
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آیا میدان دادن به حزب کمونیست توده ،حزیی که از بهمن 1327
فعالیتش به موجب حکم قانون ،غیر قانونی بود ،به ویژه تماسهای تلفنی
رهبر آن حزب منحله با دکتر مصدق.
آیا آنهمه بگیرو به بند وکشتارها وصدورقوانین صدا خفه کن
مطبوعات وبرقراری دراز مدت ونفس گیر حکومت نظامی ووضع قانون
امن ّیت وتهدید مخالفان به حبس وتبعید.
آیا بُحران مالی از عدم امکان فروش نفت وخودداری امریکا ازادامۀ
کمک مالی وسیاسی به دولت دکتر مصدق ،ازعوامل سقوط دکتر مصدق
نبودند ویا آیا دکتر مصدق می توانست از همه ی این مشکالت وبحرانها
به حکومت خود ادامه دهد؟
کارل پوپر ،وظیفۀ یک سیاستمدار صدیق را خوشبخت کردن جامعه
یا تقلیل بدبختی هایش می داند و می گوید«:درآنجا که سیاستمدار از
تح ّقق این وظایف باز می ماند ،باصداقت وشهامت اخالقی باید ازکار
کناره گیرد تا ازسوق دادن جامعه به آشوب وانقالب جلوگیری شود».
اگربا نگاهی منصفانه به ملی شدن صنایع نفت ونتایج آن بنگریم،
باید گفت که از جنبۀ پرستیژ وبیداری غرور ملی ایرانیان ،کاری
بس سترگ وستودنی وافتخار آمیز است و سهم بیشتر آن را باید
به دکتر مصدق داد ،اما اگراز نظر ضرر وزیانش بنگریم ،باید بگوییم
که با ازدست دادن شرکتهای تابعه و مسایل داخلی پسا ملی شدن
صنایع نفت ،حاصلش صرفنظر از ضررو زیان هنگفت مالی ،بسیار
نامطلوب وگزنده است ،و آن بروز کدورتها ونفاق ها بین اقشار گوناگون
جامعه بود که تا انقالب اسالمی ادامه یافت وهمچنان ادامه دارد ،تا
جاییکه هر ایرانی میهن دوست چه ازموافقان شاه ومصدق وچه
ازمخالفان آنان را از آینده ی ایران وایرانی بیمناک کرده است .که
درایجاد چنین فضایی نقش کمونیستها با اتهامات ساختگی وشایعه
سازی بیش از دیگرکسان بوده وهست.
دریغ اینکه بسیاری از پژوهندگان بی غرض میهن ما به خاطرآنچه
طی دهه ها بر اثربدگویی ها وتهمت های ناروا به شاه وتعریف
که ّ
وتمجیدهایی که از دموکرات بودن وآزاد اندیشی دکتر مصدق ،از سوی
گروه هایی مخالف شاه به هر بهانه ودلیل و به هر مناسبتی؛ بر فضای
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سیاسی واجتماعی ما سایه افکنده است ،در خود جرأت پرداختن به
چنین مباحثی را نمی بینند وسعی در خود سانسوری وبر کنار ماندن
از تهمتها دارند و ُکنج عافیت را به در گیری با ذوب شدگان ترجیح می
دهند واز این روست که بخشی از تاریخ معاصر مابه درستی وبه دور
ازغرض وشیفتگی ،روشنگری نشده است .
غالمحسین ساعدی ،نمایشنامه نویس مشهور میهن ما سالها پیش
در مصاحبه ایکه با ُمخبر هفتگی نامه ی کیهان لندن داشت ،گفت(به
مضمون) در دیداری با جالل آل احمد در تهران صحبت به مرگ «صمد
قصۀ «ماهی سیاه کوچولو» کشید ،گفتم  :اینکه
بهرنگی» نویسنده ی ّ
شایع شده ساواک صمد را کشته وجنازه اش را به رودخانه ی ارس
انداخته است ،نادرست است ،آنگونه که من تحقیق کردم ،صمد تصمیم
گرفته بود به شوروی برود ،چون شنا نمی دانست ،غرق شد .جالل با
شنیدن این حرف پرسید مگر تو با شاه مخالف نیستی؟ گفتم :چرا توکه
خوب می دانی ،گفت :مگر نمی خواهی بساط او ورژیم برداشته شود؟
گفتمُ :خب معلومه ،گفت :پس چرا داری شاه را تبرئه می کنی؟ بگذار
این شایعات همچنان باشد!
جالل آل احمد ،شش ماه بعد از مرگ صمد بهرنگی در نامه ای به
منصور اوجی شاعر شیرازی می نویسد :اما در باب صمد؛ دراین تردیدی
قصه بسازیم؛
نیست که غرق شده ،اماچون همه دلمان می خواست ّ
ُخب ساختیم دیگر.حمزۀ فراهتی یکی از هموندان ساعدی وآل احمد،
در کتابش زیر نام« درآن سالها وسالهای بعد» اظهار می کند که صمد
بهرنگی شهید ساختگی شد ومرگ او کار ساواک نبود.
لنیندرنامهایبهاولینکمیسرامورخارجهاش«چیچرین»مینویسد:گفتن
حقیقت یکی از فضیلتهای خرده بورژوازی است ودروغ گفتن برای گسترش
آرمان انقالبی یک ضرورت اساسی است.
اما دکتر مصدق برای فرارازواقعیت  ،در کتاب خاطراتش به دفاع
ازحزب کمونیست توده برآمده بود که متأسفانه بخشی ازمطالب آن
کتاب با واقع ّیت ها همخوانی ندارد و سبب اغوای بسیاری از هم میهنان
ما شد.
باری روبین می نویسد «:سفیر امریکا » ولی« در گزارشی به
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آچسن[وزیرامور خارجۀ امریکا] در تاریخ 30ژانویه  1950نوشت:
او[شاه] برای یک کشور شرقی؛ خیلی غربی است».
زمانیکه به رهبرانی چون «مهاتما گاندی» می اندیشم،گویی بار
سنگینی از تمنّا وحسرت را بردوش خوداحساس می کنم که چگونه
طی
یک انسان کشیده پوستی براستخوان ،با آنهمه رنج ومحنتی که ّ
سالها ازدولت ُسلطه گری به نام امپراتوری بریتانیا درراه استقالل
وآزادی میهن ومردمش کشید ،زبان وقلم را به ناسزاگویی نیالود،
ودرحالیکه می توانست با چند میلیون هوادارش،با یک اشاره بخش
عظیمی از سرزمین هندرا به خون وآتش بکشد،وقار ومتانتش را فدای
جاه طلبی نکرد،سالها سیاه چال های دولت استعمارگراز او یک کینه
جوی خونریزنساخت ،ح ّتا دربرابرتجزیه طلبی به نام «محمدعلی
جناح» به جای ناسزا گویی وزدن انگ عامل ّیت بریتانیا به او ویا تهدید
به ُکشتن او .در پایش اشک می ریزد،اگرچه سرزمین هندوستان روی
توطئه وبد سگالی بریتانیا به چندپاره تقسیم شد،اما بخش عظیمی از
آن که به همان نام هندوستان باقی ماند،برپایه ی تعالیم انسانی آن مرد
بزرگ وفرهیخته،به نعمت دموکراسی رسید که زبانزد است.
هرگاه به راه وروش ومنِش رهبری به نام«نلسن ماندال» برعلیه
رژیم آپارتاید افریقای جنوبی نگاه می کنم،که با همه ی ظلم وستمی
که طِ ّی  27سال زندانی بودن براوتحمیل شده و عمروجوانی اش تباه
گردیده بود ،آهی پُر سوز ازنهادم بر می خیزد که او چگونه توانسته
بودحس انتقام را در خود ُ
بکشد وازاین راه نه تنها بررژیم آپارتاید
ّ
پیروزشود،بلکه مردم میهنش را ازراه آشتی وگذشت وپرهیز از خشونت
به دموکراسی برساند.
ویامارتین لوترکینگ که نشان داد بانفی خشونت می توان حقوق
میلیونها سیاه پوست امریکایی راازنابرابری به برابری برساند ودراین
راه جان را فدای آرمان انسانی خودساخت .
سرزمین ما نفرین چه کس یا کسانی را به دوش می کشد که
ازداشتن چنین رهبرانی محروم مانده است.آیاروزی خواهدرسید که
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مردم میهن ما ازرهبرانی با سینه ای خالی ازآتش کینه ،چون گاندی
وماندال ولوتر کینگ،برخوردار و ُمباهی شوند؟

پایان
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