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  ∗∗∗∗سيدمحمود كاشانيدكتر 

   دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي          استاد

   :چكيده
بارزه براي بيرون راندن ، م1320با اشغال ايران در جنگ جهاني دوم از سوي متفقين در شهريور   

رزه سرسختانه، نهضت ملي ايران در واپسين روزهاي اشغال گران آغاز شد وپس از يك دهه مبا
هاي  هر چند اين نهضت همه عوامل پيروزي نهايي و رسيدن به هدف.  به پيروزي رسيد1329اسفند 

خود در زمينه برگزاري انتخابات آزاد و اجراي قانون ملي كردن صنعت نفت را در اختيار داشت 
. براي ناكام ساختن اين نهضت بزرگ مردمي گرديدهاي انگلستان  ولي ملت ايران گرفتار توطئه

هاي كليدي و مداخله غير آشكار در  ها توانستند با جاسازي عوامل نفوذي خود در پست انگليسي
. امور داخلي ايران، اتحاد ملت ايران را از هم گسيخته و زمينه فروپاشي اين نهضت را فراهم آورند

خت مكانيزم مداخله بيگانگان در امور داخلي كشورماست آنچه دراين ميان داراي اهميت است شنا
اين مكانيزم در اين مقاله مورد . باشد تر مي گري يا كودتاي نظامي خطرناككه به مراتب از اشغال

بررسي تاريخي ومستند قرار گرفته و نشان داده شده است برخالف روايت مشهور، در مرداد ماه 
 ارتش دست به حركت نظامي يا كودتا عليه دولت رسمي  هيچ يك از واحدهاي نظامي1332سال 

زير پاگذاردن اصل تفكيك قوا، به سستي كشيدن مجلس شوراي ملي و انحالل آن،  .كشور نزدند
وارد كردن مصنوعي حزب توده به صحنه سياسي كشور، برقرار كردن سانسور كامل اطالعاتي، به 

اند كه دريك  هاي خطرناكي بوده پديدهبست كشيدن اقتصاد كشور و گسترش فقر عمومي  بن
ريزي دقيق در خالل دوسال و چند ماه پيروزي و ناكامي اين نهضت از سوي انگلستان در  برنامه

هاي  ها و توطئه هاي بيگانه در پرتو اين مداخله سياست. اند كشورما به مورد اجرا گذارده شده
 به كنترل خويش درآورده و ملت ايران را از اند نفت ملي شده ايران را بارديگر گر توانسته ويران

  .آزادي و دموكراسي محروم نمايند

   :واژگان كليدي
                                          –  نهضت ملي ايران-ها كشور در امور داخلي  مكانيزم مداخله-ها كشور در امور داخلي مداخله

   انحالل مجلس- براندازي

                                                           
                  E mail:smmkashani@yahoo.com                                      22431680:  فاكس  ∗
 دانشگاه آكسفورد به صورت – مركز مطالعات خاورميانه، كالج سنت آنتوان 2002 جون 10- 8مقاله در كنفرانس اين   

 دليل ه ب كه ها يادداشت از بخشي .شوديم مطالب اينك به عنوان يك مقاله ارائه داده ميسخنراني ارائه شده و سپس با تنظ
 مولفين از اي پاره المللي بين كنفرانس اين در .ه استشد افزوده مقاله به نداشت وجود كنفرانس در آن ارائه فرصت كمبودوقت،

 مارك از عبارتند شدگاندعوت اسامي .اند داشته حضور اند نوشته يرانا ملي نهضت رويدادهاي زمينه در مقاالتي يا كتاب كه
 عظيمي، فخرالدين آنّاعنايت، خانم بهروز، مازيار كاتوزيان، همايون ،)آمريكا امنيتي آرشيو ملي مركز از( برن ملكم گازيورسكي،

 عضو( فال ساما، سي ازنشسته بضوع( والر جان آندرونيومن، ،)ايران در انگليس پيشين سفير (رايت سردنيس آبراهاميان، يرواند
 ها بحث در و يافته حضور كنفرانس دراين آمريكا و اروپا از نيز عالقمندان از گروهي). انگلستان خارجي اداره بازنشسته
 دان داشته مشاركت
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   مقدمه

 ير مردم ايران در برابر نفوذ ديرپاي دولت انگلستان در نظام سياسي وگ مبارزه پي
نقض  اداري كشور ما پس از تجاوز نظامي متفقين به خاك ايران در جنگ جهاني دوم و

هاي  اين مبارزه كه براي بيرون راندن ارتش. ما شتاب بيشتري گرفت طرفي كشوربي
ي شركت نفتي وابسته به دولت سپس قطع نفوذ سياسي و سلطه انحصار اشغالگر و

در پي يك  انگلستان از منابع نفتي ايران بود به پيدايش نهضت ملي ايران منتهي شد و
قانون ملي كردن صنعت نفت مصوب اسفند . ناپذير به پيروزي رسيددهه تالش خستگي

 پشتيباني عامه مردم،.  يكي از ثمرات اين نهضت بزرگ و مردمي در ايران بود1329
در  را از عمرخود هاي طوالني كه سال اهللا كاشاني شخصيتي چون آيت انيت وحضورروح
حقوق  نمايندگان هوادار نيرومند از  اقليت  يك و بود  كرده بيگانگان سپري با  مبارزه

به  ، دستيابي اين نهضت را17 و 16 ،15 هاي مردم در مجلس قانونگزاري در دوره
اي   ماده9گرچه پرداخت غرامت عادالنه در قانون ا .كرد پذير مي هاي آن امكان هدف

اين حال  بيني شده بود، با مربوط به اجراي قانون ملي شدن نفت از سوي مجلس پيش
مشروع ملت ايران و دريافت غرامت عادالنه  مقامات دولت انگليس در برابر خواسته

  . ختندتسليم نشدند و موجبات يك درگيري جهاني عليه ملت ايران را فراهم سا
دولت آمريكا كه در دوران مبارزه وپس از ملي شدن نفت، همسويي با دولت ايران 

سهيم شدن در منابع  هاي پنهاني بر سر پس از توافق داد، در مراحل نهايي و نشان مي
 به شكست كشانيدن نهضت ملي، مردم  با  گرديد و متحد  انگلستان   با  ما  كشور نفتي 
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برداري از منابع طبيعي كشور خود  بهره حق آزادي وتعيين سرنوشت وايران را از 
الملل خود با  در همين حال براي پنهان ساختن مداخله خالف حقوق بين. محروم كردند

مقاالت، چنين دخالت سازمان  ها و انبوهي از كتاب انداختن تبليغات سنگين و  راه
گر ساختند تا بتوانند چهره   داخلي جلوهدرگيري گونه يك كودتاي نظامي وبه اي را يافته

طرفداري از حقوق بشر آرايش  دوستانه وخود را در زير پوششي از شعارهاي انسان
  .دموكراسي در جهان باقي بمانند براي هميشه پرچمدار فرهنگ و كرده و

عضو مركز  ترين كارشناسان مسايل خاورميانه وآقاي باري روبين، يكي از برجسته
المللي دانشگاه جرج تاون در بخشي از كتاب خود،  امور بين ي استراتژيك وها پژوهش

  :نويسدها اشاره كرده و مي كاريبه اين پنهان» ها در ايرانجنگ قدرت«
 ها كه بيش از اندازه درباره نقش خود در جريان سقوط مصدق وبرخالف آمريكايي«

حساسي  ها درباره نقشيانگليسقدرت سروصدا به راه انداختند،  بازگشت شاه بر مسند
مشكالت بعدي را به  گناه همه مسايل و اين كار داشتند سكوت اختيار كردند و كه در

   )85روبين، (»...ها انداختندگردن آمريكايي

در برابر سكوت مستمر انگلستان و آمريكا در زمينه مكانيزم مداخله خود در  

معنوي سنگيني  ناپذير مادي وبرگشتهاي  ناكام ساختن نهضت ملي ايران كه زيان

توانند دست روي دست گذارده و  به كشور ما وارد ساخت، پژوهشگران ايراني نمي

هاي  سازمان چشم به انتشار احتمالي اسناد، گشوده شدن بايگاني وزارت خارجه و

هاي مزبور  هاي اشخاص وابسته به سياست   نوشته1.جاسوسي اين كشورها بدوزند

 اين رويداد بزرگ در ايران و هاي فراوان براي سرپوش گزاردن بر شنيز كه كوش

                                                           
 روابط اسناد جلد دو 1989 سال در آمريكا متحد اياالت دولتي انتشارات موسسه كه است يادآوري شايسته -1

 با تهران در آمريكا سفارت هاي نگاري نامه برگيرنده در كه را 1954 تا 1951 هاي سال به مربوط آمريكا جيخار

 اين ولي مانده محرمانه رويدادها از اي پاره اسناد اگرچه  است ساخته منتشر باشد مي كشور اين خارجه وزارت

 و ترجمه فارسي به اسناد اين  باشد مي دوران آن تاريخي هاي پژوهش براي ارزشمندي گشاي راه مجموعه
 .است شده منتشر علمي انتشارات ازسوي
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تواند از روشن شدن حقيقت جلوگيري به دهند، در دراز مدت نمي جهان انجام مي

صورت متن گفتگوهاي نمايندگان  ما به مدارك در كشور انبوهي از اسناد و .آورد عمل
 ديگر در دسترس هستند كه هاي نوشته هاي خاطرات وها، كتابدر مجلس، روزنامه

انجام يك پژوهش مستند در زمينه شيوه مداخله بيگانگان براي براندازي نهضت ملي 
اين مقاله به  من در. اند پذير ساخته ايران و بهره گرفتن از اين تجربه تاريخي را امكان

  :كنم گونه كوتاه ذكر مي نكات اصلي آن را به ساختار كلي اين دخالت پرداخته و
  
   شناخت فضاي سياسي حاكم بر كشور -1

با بهره   و1320دولت انگلستان با تجاوز نظامي به كشور ما در شهريور ماه سال 
گرفتن از عوامل داخلي خود كه در سطوح گوناگون جاسازي كرده بود در مقام تثبيت 

هاي  سلطه انحصاري خود بر منابع نفت جنوب بود ولي در همين حال با چالش
 سو مبارزات ملت ايران براي پايان بخشيدن به اشغالگري واز يك. رو بودهبدشواري رو

هاي نفتي  هاي شركت از سوي ديگر در خواست احياي حقوق خود بر منابع نفتي و
. هاي ديگري از منابع نفتي كشور آمريكايي و دولت شوروي براي سهيم شدن در بخش

كرد براي دفاع از منافع انحصاري   مياوضاع و احوال جهاني دولت انگلستان را ناگزير
حدودي بر در آمدهاي نفتي ايران بيفزايد تا با حفظ  شركت نفت انگليس  در ايران تا

اساس قرارداد امتياز نفت جنوب، رضايت ملت ايران را جلب كرده و دولت ايران بتواند 
 ان وگفتگوهاي دولت اير. هاي رقيب ايستادگي كند هاي شركت در برابر درخواست

 انجاميد 1312اي بر قرارداد نفتي سال  مقامات شركت نفت انگليس به تنظيم اصالحيه
در زمينه اليحه الحاقي دو نگرش . شهرت يافت»  گلشائيان-َگس «كه به اليحه الحاقي 

اهللا كاشاني كه پيشگامي مبارزات نيرومندي را در سطح كشور  آيت. وجود داشت

اين شركت به . بودانگليس ستعماري شركت نفت داشت در انديشه برچيدن بساط ا

هاي واقعي قدرت را در دست  اهرم. كرد شيوه دولتي در درون دولت ايران عمل مي
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بازدارنده هرگونه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در  عامل اصلي ركود و داشت و

  ولي مقامات دولت ايران كه گفتگوهاي تدوين اين اليحه را پيگيري كرده.كشور بود
كردند و گروهي از  بودند و اكثريت نمايندگان مجلس كه از سياست انگلستان پيروي مي

  . كردند ها از تصويب اين اليحه پشتيباني مي وابستگان به انگليس
سازي تصويب اليحه الحاقي بر بدين ترتيب عوامل داخلي انگلستان در مقام زمينه

اهللا كاشاني را  نافرجام شاه، آيت با دستاويز ترور 1327 بهمن 15نخست در  آمده و
اهللا كاشاني از لبنان مبارزه خود را با سياست  آيت. به لبنان تبعيد كردند دستگير و

 دالئل 1328مجلس در ارديبهشت سال  با فرستادن پيام مفصلي به انگلستان ادامه داد و
  :تبعيد خود را چنين بيان داشت
 جيع، براي تغيير قانون اساسي وملت با آن وضع ف تبعيد اين خادم اسالم و

چشمان به گُرده اين ملت فلكزده  نور انتخابات فرمايشي و سوار كردن خيانتكاران و

  »...مسئله نفت و تجديد بانك شاهي است و

هاي  مند شدن ملت ايران از سرمايه در بخش ديگري با تاكيد بر ضرورت بهره و
هم كه در انتظار تقديم اليحه الحاقي نفتي خود خطاب به نمايندگان مجلس دوره پانزد

  :بودند افزود
راضي نشويد نفت را كه بايد عمده اصالح بيچارگي اين ملت ُلخت و گرسنه «

از آن بشود به رايگاني به نفع اجنبي از كََفش برود و شركت نفت عالوه بر آنچه از 

ز جنوب خيخواهد پايمال كند سعي دارد كليه اراضي نفتمي گذشته دادني است و

اين امر خطير  در. را كه جزء امتيازش نيست در قرارداد جديد، جزء امتيازش نمايد

اين اشخاص   حياتي الزم بود اشخاص محل اعتماد از طرف دولت تعيين شوند نه

 بيداد و همه داد واند وبالجمله جديت و فداكاري الزم است كه با آن كه معين شده
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  1 .»فرياد، حق ملت ضايع نشود
در تيرماه در واپسين روزهاي اين  سرانجام اليحه الحاقي به مجلس تقديم شد و 

شرايط اجتماعي،  فضاي استبدادي حاكم بر جامعه و. مجلس در دستور كار قرار گرفت
اين اميد را براي آنان به وجود آورده بود كه اليحه در چنين شرايطي از تصويب مجلس 

ولي . ها روبرو بود پيروز شود هايي كه با آنشبگذرد و دولت انگليس بتواند بر چال
  2.تعداد اندكي از نمايندگان اقليت اين مجلس در برابر تصويب اليحه ايستادگي كردند

مقابله با  اين نبرد سرنوشت ساز مصدق زندگي آرامي داشت و كمترين نقشي در در
يندگان اقليت در همين هنگام يكي از نما. كرد هاي دولت انگلستان ايفاء نمي هدف

با اصرار خواستار برخورد او با اليحه الحاقي شد ولي  مجلس به خانه او مراجعه كرد و
عملي باقي ماند وحاضر به نشان دادن مخالفتي نشد تا آنكه در او همچنان در الك بي

گونه ضمني آن را اي به مجلس فرستاد و با شگفتي فراوان به  نامه1328 تيرماه 30تاريخ 
  :اين اليحه چنين آمده است كه   در بخشي از اين نامه با اشاره به. كردتائيد 

توانيد درباره ماده واحده توضيح دهيد  در صورتي كه بايد بگذرد اگر مي... «
االمتياز، ليره طالست كه به نرخ روز، ليره كاغذي پرداخته كه شش شلينگ حق

  .»...شود يا كاله كاغذي است مي
استه مصدق اين بود كه در صورت تصويب اين اليحه الحاقي، بنابراين حداكثر خو

. اي نبود طال پرداخت شود كه اين هم چيز تازه» پوند«حق امتياز دولت ايران برپايه ليره 
بيني  مكانيزمي براي جبران كاهش قيمت ليره اسكناس پيش1312زيرا در قرارداد سال 

مصدق گوش فرانداده وبا  اندرزخوشبختانه نمايندگان مخالف اليحه به . شده بود
الّله كاشاني مخالفت با اساس اليحه الحاقي ادامه دادند تا دوره  پيروي از پيام آيت

                                                           
 سيدابوالحسن آقاي سوي از پانزدهم دوره مجلس علني جلسه در 1328 ارديبهشت 8 پنجشنبه روز پيام اين - 1

 .رسيد چاپ به مجلس مذاكرات صورتجلسات در و شد خوانده زاده حائري

 .بودند گروه اين سران از آزاد عبدالقدير و مكي  حسين زاده، حائري الحسنسيدابو كرماني، بقايي فر مظ- 2
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  1.مجلس پانزدهم سپري شد و موقتĤ خطر بزرگي از سر ملت ايران گذشت
مقام برگزار كردن يك      با اين حال دولت انگلستان و عوامل داخلي آن در

مجلس دوره شانزدهم بودند تا بتوانند كار نفت را بر پايه  رايانتخابات فرمايشي ب
در . ولي انتخابات مجلس شانزدهم به ناكامي رسيد. هاي خود سامان دهند خواسته

برد  الّله كاشاني كه در تبعيد لبنان به سر مي انتخابات مجدد دوره شانزدهم در تهران آيت
مانندي به ايران بازگشت و خانه  يخي بيبه نمايندگي مجلس انتخاب شد وبا استقبال تار
اين انتخابات مصدق نيز با كمك  در. او كانون اصلي مبارزات ملت ايران گرديد

اللّه  هاي آيت با خواندن پيام هواداران نهضت ملي ايران به مجلس شانزدهم راه يافت و
د سران اين مجلس هرچه بيشتر خود را به كانون قدرت نزديك كرد و اعتما كاشاني در

دولت انگلستان كه خود را در برابر امواج . دست آورد نهضت ملي ايران را به

. اي در پيش گرفت خروشان نهضت مردمي در ايران ناتوان يافت استراتژي تازه

كرد  نخست شخص مصدق را كه پيش از اين خود را بازنشسته سياسي معرفي مي

ها از اين پس گروه   انگليسي2.آورده و او را بر موج نهضت سوار كردند به صحنه
هاي كليدي  هاي وابسته خود را  در دولت و مجلس و ديگر پست قابل توجهي از مهره

چيني كردند و او هم توانست  مصدق زمينهوزيري نخستتدريج برايبه بسيج كرده و

                                                           
 كه است شده متوجه مجلس تريبون از نامه اين خواندن از پس نويسد ميخود هاي يادداشت در مكي حسين - 1

 ديگري نامه تقاضاي و زندمي تلفن مصدق به دليل همين به است  نموده تأييد را الحاقي اليحه اصل نامه اين

 نويسد مي مجلس به الحاقي اليحه عليه ديگري نامه بعد روز دو و پذيرد مي را درخواست اين هم مصدق. ندك مي

. نوشت من اصرار به هم را نامه دو اين و نداشت بر مهمي گام الحاقي اليحه با برخورد در مصدق مكي، گفته به 
 اليحه بار زير اقليت نمايندگان است شده متوجه مصدق كه هبود اين قوي احتمال به دوم نامه فرستادن دليل البته

 .روندنمي

 جواني دوران در را او پايه همين بر و داشت هاانگليس با نزديك و پنهاني روابط دور هاي گذشته از مصدق - 2
 اين تارمخ وزير» مسترنورمان «حتي .بود انگلستان نظامي و سياسي كنترل زير كه رساندند فارس استانداري به

 او استانداري ادامه خواستار خورشيدي 1299 آبان در ايران وقت وزير نخست به اي نامه در ايران در كشور

 .گرديد درفارس
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  .  سان يك بازيگر ماهر به مورد اجرا گذارد نقش خود را به
  
  تصاد كشور بست كشيدن اقبن   به-2

اهللا كاشاني و نمايندگان مجلس  هنگامي كه مصدق توانست با جلب موافقت آيت
 برسد، نخستين بند برنامه دولت خود را وزيري نخست به1330شانزدهم در ارديبهشت 

كارگيري درآمدهاي حاصله در جهت تقويت به اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و
اين همان . آسايش عمومي اعالم كرد ات رفاه وايجاد موجب بنيه اقتصادي كشور و

 به مجلس به 1328اهللا كاشاني در پيام خود در ارديبهشت سال  اي بود كه آيت خواسته
هاي  را از هدف دنبال آن بود و نمايندگان اقليت مجلس نيز براي آن مبارزه كرده و آن

 برنامه در خالل دوسال ولي مسئله مهم اين است كه در زمينه اين. خود قرار داده بودند
سياست انگلستان اين بود كه با قطع اه اين حكومت چه اقداماتي انجام شد؟  م و سه

برداري  درآمدهاي نفتي ايران، كشور ما را در تنگناي اقتصادي قرار دهد تا از بهره

هاي اين دولت  طلبي از صنعت نفت ملي شده محروم شود و سرانجام تسليم افزون

هاي  هاي نفتي آمريكايي به حوزه مريكا كه عالقمند به ورود شركتدولت آ. گردد

گري ميان ايران و انگليس را به خيز كشور ما بود، در آغاز كار نقش ميانجينفت

 در پيشنهادهاي 1330 آچسن، وزير امور خارجه آمريكا در ارديبهشت .عهده گرفت
ان به پذيرد و در همين خود از انگلستان خواست كه اصل ملي شدن نفت را در اير

 تيرماه 23راستا، نماينده بلندپايه خود، آورل هريمن را براي گفتگو با دولت ايران در 
حلي براي نفت ايران و صدور آن به بازارهاي جهاني فراهم  به تهران فرستاد تا راه1330
اد سويه قرارد دولت انگلستان تصويب قانون ملي شدن نفت را در حكم الغاي يك. كند
دانست ولي ناگزير شد اصل ملي شدن نفت در ايران را كه از  اعتبار ميبي  و1312سال 

 همين حال با طرح شكايتي در رسميت شناسد و در ها بود به حقوق پذيرفته شده دولت
پرداخت غرامت ناشي  المللي دادگستري خواستار توقف صدور نفت ايران و ديوان بين
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  . از ملي شدن نفت در ايران شد
 ها كشورهاي اروپايي و ژاپن نياز فراوان به نفت ايران داشته و در خالل اين سال

اسلواكي، مجارستان و كشور اي از كشورهاي اروپاي شرقي چون لهستان، چك پاره
هاي جدي براي خريد نفت ايران داشتند  چين با داشتن امكانات حمل نفت درخواست

 رابرت گارنر، قائم مقام بانك 1330در آبان . دآنها ترتيب اثر ندا ولي دولت مصدق به
جهاني با مصدق در آمريكا ديدار كرد و سپس نمايندگان اين بانك تا پايان سال مزبور 

بانك جهاني پيشنهادي .  مسئله نفت ايران ادامه دادندفصلو حلگفتگوهاي خود را براي
توانست  د كه مي ارائه كرانگليس به دولت ايران  ميان ايران وگري ميانجيرا بر پايه

بست مالي برهاند ولي از بن  و براي دوسال حل كند و كشور ما را اًمشكل نفت را موقت
هاي خود را  دولت مصدق هيچگاه پاسخ روشني به آن نداد و سرانجام گارنر كوشش

  . متوقف كرد
پس از صدور حكم ديوان جهاني دادگستري واعالم عدم صالحيت 1331در سال 

از ايران وفصل نفت هاي الزم براي حل يوان در رسيدگي به دعوي انگلستان، زمينهاين د
 نفت موضوعولي دولت مصدق با استفاده ابزاري وسياسي از . هر سو فراهم بود

 اين موضوعهمچنان از پيمودن هر راهي براي تعيين يك چارچوب قراردادي براي حل 
پيشنهاد مشترك آمريكا و انگلستان به  نخستين 1331 مرداد 16در . كرد خودداري مي

 9ايران تسليم شد كه بر پايه آن تعيين غرامت مورد ادعاي دولت انگليس كه در قانون 
بيني شده بود به ديوان جهاني اي اجراي قانون ملي شدن نفت هم پرداخت آن پيش ماده

 جريان شد و سپس نمايندگان ايران و انگليس ترتيبميدادگستري در الهه واگذار 
. اين پيشنهاد نيز از سوي دولت مصدق رد شد. دادندمينفت را به بازارهاي جهاني 
 به دولت ايران تسليم شد 1331انگلستان در يكم اسفند  پيشنهاد مشترك دوم آمريكا و
توانست مشكل مالي  اي از ايردات پيشنهادات نخستين مي كه ضمن بر طرف كردن پاره
 نهضت ملي ايران را از  ون ملي شدن نفت برطرف كرده وايران را در چار چوب قان

با آنكه بسياري از كارشناسان . بست اقتصادي كه فراروي آن گذارده شده بود برهاندبن
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هم  دانستند ولي باز سياسي پذيرش اين پيشنهاد را به سود دولت ايران مي نفتي و
هاي خطرناك  وي بحرانسياسي به س را رد كرد و كشور را از جهت مالي و مصدق آن
اجرا نشدن قانون ملي شدن صنعت نفت كه يكي از دو برنامه مورد تعهد . كشانيد

هم در شرايطي كه ملت ايران از اتحاد سياسي و اقتدار ملي  دولت مصدق بود آن

  .ناپذيري را به ملت ايران وارد ساختهاي جبران برخوردار بود زيان

  

  لي  بي اعتبار كردن مجلس شوراي م-3

ايجاد تنش در مسايل  آفريني وعلل ناكامي نهضت ملي ايران، سياست حادثه از ديگر
رويارويي با مجلس بود كه مصدق  اجتماعي در كشور وكاشتن بذر اختالف و سياسي و

اي توانفرسا با دولت انگلستان در مسئله نفت  مبارزه كشوري كه درگير. در پيش گرفت
هاي  گام با حمالت و چالش به گام1331ام تيرماه سال ويژه پس از پيروزي قي بود به

  :اي روبرو شد  كنندهدروني و فلج
اعالم   مصدق هيچ اقدامي در زمينه اصالح قانون انتخابات كه برنامه كار ديگر-

 با قانون سابق و  پايه همان بر  هفدهم  انتخابات دوره و نداد  بود انجام شده دولت او
در روند برگزاري انتخابات، با صدور  .انجام شد  دستگاه دولتيگسترده  نفوذ  اعمال

 دستور توقف انتخابات 1331 ارديبهشت 29نامه غيرقانوني در تاريخ يك تصويب

 نماينده 136از    نماينده56از برگزيده شدن   حوزه انتخاباتي صادر و33را در 

د يك مجلس امر باعث شد كه كشور ما از وجو  همين كرد و  مجلس جلوگيري

  .گردد ذيرپهاي سياسي آينده آسيب نيرومند محروم و در بحران

وضعيت  گرفتن از  با بهره اي به مجلس تقديم كرد و  اليحه1331 مرداد 20 در -
اصول قانون  سياسي كشور، اختيار قانونگزاري را براي شش ماه از مجلس گرفت و

  .اردذرا زير پا گ ويژه اصل تفكيك قوااساسي به
 اي را براي   با بهره گرفتن از اختيارات قانونگزاري، اليحه1331ماه  آذر  در-
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پايه يكي از بندهاي آن تعداد نمايندگان را از  اصالح قانون انتخابات امضاء كرد كه بر
در صورت .  نماينده افزايش مي داد172بيني شده بود به   تن كه در قانون پيش136

 نماينده به كار خود ادامه مي داد به 79كه تنها با اجراي اين اليحه، مجلس هفدهم 
تعدادي از نمايندگان با احساس خطر از تعطيل شدن مجلس . آمد حالت تعطيل در مي

 يك طرح سه فوريتي تقديم كردند كه اين اليحه شامل حال 1331 ديماه 12در جلسه 
كذيب كرد شدت ت صديقي وزير كشور، فكر انحالل مجلس را به. مجلس موجود نشود

به سختي در برابر تصويب اين طرح ايستادگي كرد ولي براي جلوگيري از  مصدق نيز
تصويب اين طرح سه فوريتي، ناگزير شد اليحه خود را دنبال نكند و طرح مزبور 

  .مسكوت گذارده شد
 مصدق اليحه تمديد اختيارات قانونگزاري را براي يك 1331ماه سال   دي18 در -

لس تقديم كرد و با اين دستاويز كه براي انجام اصالحات بايد سال ديگر به مج
طريق عادي فرصت بسيار زيادي  اصالح قوانين موجود به اختيارات داشته باشد و

اينكه دولت براي حل  وقت به تصويب برسد واي در اسرع بايد قوانين تازه خواهد و مي
ت رواني عليه مجلس درصدد باشد با فشار و عمليا موضوع نفت نيازمند اختيارات مي

مجلس    به1331ماه   دي27اهللا كاشاني با فرستادن نامه مورخ  آيت. تصويب آن برآمد

هاي غيرقانوني مصدق آشكار كرد و واگذاري اختيار  مخالفت خود را با درخواست

اصل تفكيك  قوه مجريه را برخالف اصول گوناگون قانون اساسي و  قانونگزاري به

 دي ماه در جلسه علني مجلس خوانده 28نامه كه روز   در بخشي از اين  وقوا دانست
  :شد چنين گفت

كنم راهي را كه  آقاي نخست وزير هم توصيه مي از راه عالقه وصالح انديشي به«
كن نمودن آثار استعمار وموفقيت در امر حياتي نفت در پيش داريم وفقط با  براي ريشه

فظ سنَن مشروطيت وقانون و رعايت حقوق عامه المتين خداوندي وح تمسك به حبل
تصفيه موضوع نفت كه مورد  اقدامات الزمه براي انجام و ملت ايران ميسر است و
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پشتيباني و كمك كامل اينجانب و مجلس شوراي ملي و ملت شرافتمند ايران است 
 ن اساسي وتخلّف از قانوبالعكس  هيچ وجه ارتباطي به اختيارات غير قانوني ندارد و به

ما را از راه جهاد  گردد و تجاوز به حقوق مردم، به مقاومت ملت ايران منتهي مي

ها و  بزرگي دولت. دارد هاي استعماري در پيش داريم باز مي بزرگي كه عليه دولت

قدرت آنها در احترام به قوانين است وهمه بايد در برابر عظمت آن زانو زده و فكر 

  .»...دور دارندقانون شكني را از خود ب

  : دي ماه به شخص مصدق هشدار داد29آيت الّله كاشاني سپس در نامه 
ملّي خود براي حفظ وحدت عموم مردم در نهضت بزرگي  بنابر وظيفه ديانتي و.. «

 از مطالبات غيرقانوني خود اًپيش داريم از شما تقاضا دارم قطعكه بر ضد استعمار در 
... داري نماييد تا در صف مليون مبارز شكافي ايجاد نشودداير بر گرفتن اختيارات خود 

خواهند  زديد كساني كه مي روزي كه نماينده مجلس بوديد با صداي بلند فرياد مي

از قدرت غيرقانوني استفاده كنند يا نمايندگاني كه كمك در تسليم اختيارات 

  .»...اند نت كردهنمايند به حقوق عامه خيا يا دولتي مي قانونگزاري به يك فرد و

  :گفت  وي در همين نامه مردم را مخاطب قرار داده و
استاد  ور و دانشجو ومن طبقات مختلف مردم از كارگر و كشاورز و تاجر و پيشه«

گيرم  گواه مي و هنرپرور و رجال و زعما و روحانيون را به اين حقايق مذكور شاهد و
دم و اميدوارم كه همگي براي سعادت اي مسامحه نكر كه در انجام وظيفه خود دقيقه

  .»...ملت ايران به وظيفه وجداني خود عمل نمايند
مصدق با تقديم چنين اليحه خالف قانون اساسي، به پيام آيت اله كاشاني به مجلس 

-خود وي نوشته بود هيچ پاسخي نداد و همين سكوت پرسش و نامه روشني كه به

. گان مجلس و مردم در همه اين دوران ادامه دادبرانگيز را در برابر اعتراضات نمايند
 كاشاني به فرستادن پيام به مجلس و نامه به مصدق بسنده نكرد و در گفتگو با اهللا آيت

مردم را به پيامدهاي زيانبار زير پاگذاردن اصول قانون اساسي جلب   ها توجه روزنامه
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 هنگام به ارزش و اهميت كرد ولي جامعه ايراني و حتي بسياري از دانشگاهيان در آن
كه روح قانون اساسي  به دفاع از اصل تفكيك قوا اصول قانون اساسي توجه نكردند و

تفاوتي سرآغاز انحراف و گرفتار شدن همين بي ساالري است برنخاستند و و نظام مردم
  .هاي بعدي گرديد كشور در گرداب بحران

گذاران ز كه از پيشگامان و پايهزاده نيدكتر مظفّر بقايي و سيد ابوالحسن حائري
هاي تفصيلي در مجلس به سختي در برابر اين اليحه با نطقنهضت ملي ايران بودند 

از حق قانونگزاري مجلس و اصل تفكيك قوا دفاع كردند ولي مصدق  ايستادگي و

صورت تصويب اين  اينكه در برداري از حربه نفت و بهره توانست با جوسازي و

با كمك شبكه حزب توده   ساعت مسئله نفت را حل خواهد كرد و48اليحه ظرف 

شهرهاي گوناگون، اين اليحه را از تصويب مجلس  انداختن اعتصاب در  به راه و

 برچيده شد بدين ترتيب حكومت دموكراسي وقانون اساسي در كشور ما عمالً. بگذراند
 اين اختيارات، هيچ اليحه بااين حال برپايه. ونظام خود كامه واستبدادي برقرار گرديد

وزير كه به امضاي شخص نخست اي از لوايحي پاره. مهم و يا غيرعادي تصويب نشد
بحث و بررسي نمايندگان وگذرانيدن  شد، با رسيد اگر به مجلس دوره هفدهم تقديم مي

-نيازي به واگذاري اختيار قانونگزاري به نخست شد و روند قانونگزاري تصويب مي

 البته پاره ديگري از اين لوايح برخالف اصول قانون اساسي بود و. وزير نداشت
مسئله نفت كه دستاويز ديگر گرفتن اختيارات . رفتند نمايندگان مجلس زير بار آنها نمي

وزيري مصدق هيچ اقدام تا پايان دوره نخست قانونگزاري بود به فراموشي سپرده شد و
بيني اين هنگام سران نهضت، پيش در. وفصل آن صورت نگرفتموثري براي حل

اگر  نداشتند  از مجلس  روشني از انگيزه اصلي مصدق در گرفتن اختيارات قانونگزاري
در مجموع، گرفتن اختيار قانونگزاري . به پيامدهاي زيانبار آن هشدار دادند  چه نسبت

  1.به سستي كشيدن مجلس و آسيب جدي به وحدت ملي را به دنبال داشت

                                                           
1
 كتاب در من مقاالت مجموعه در هفدهم مجلس از قانونگذاري اختيارات گرفتن اسناد و ها بحث تفصيل - 
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  اري با حزب توده همك-4  

 از 1331 تير 30 آزادسازي غيررسمي فعاليت حزب توده پس از قيام پيروزمند 
 انگليسي، ضربه -گروه قدرتمند روسي  اين سوي مصدق و همكاري پنهاني وي با

   قانون2و1موجب مواد   حزب به  فعاليت اين تشكيل و. ايران بود امنيت ملي شديدي بر
، با دورانديشي 1310 خرداد 22استقالل مملكتي مصوب  منيت وعليه ا كنندگان بر اقدام
حق،  كشور شوروي به ايران با  همسايگي در نظرگرفتن شرايط سياسي، فرهنگي و و

نظامي متفقين در   سوي نيروهاي از ما از اشغال كشور  پس. بود  غيرقانوني اعالم شده
 پشتيباني دولت توده با  كشور، حزب بيرون راندن رضاشاه از  و1320سوم شهريور 

دليل همكاري سران   به1327ماه سال   بهمن15در . كرد شوروي فعاليت خود را آغاز 
فعاليت آن  ديگر از توطئه ترور محمدرضاشاه در دانشگاه تهران، بار حزب در  اين

حزب،   حال نفوذ تدريجي عوامل انگلستان در سطوح بااليي اين  اين با. جلوگيري شد
دولت براي براندازي نهضت   هاي اين پيشبرد توطئه هاي فشار در يكي از اهرم  آن را به

حزب غيرقانوني  اين  االجراي كشور به الزم مصدق برخالف قوانين. كرد  ملي ايران تبديل
 كشور ظاهر  صحنه سياسي هيچ مانعي در حزب توانست بي  فعاليت داد و اين  اجازه
پرسنل  بزرگي از افسران و  ويژه گروهبه  دهد وگسترش هاي خود را فعاليت شده و

 اين سو از دولت انگلستان از يك. هاي پنهاني خود سازد نيروهاي مسلح را وارد شبكه

نيروهاي  عنوان ابزاري براي رويارويي باحزب نيرومند وابسته به بيگانه به 

 گر بااز سوي دي و برداري كرد دوست و هواداران نهضت ملي ايران بهره ميهن

 داشت يك بار ديگر توانست از تب 1947اي كه از رويدادهاي يونان در سال  تجربه

                                                                                                                                        
 ،»ايران در  1331 سال  ماه  دي سياسي بحران قوا، فكيكت اصل«: عنوان زير »امروز حقوق در هائي انديشه«

 .است  رسيده چاپ به حقوقدان نشر ،1376  سال ،266 تا 195 هاي برگ
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برداري  كه در آمريكا وجود داشت بهره 1»مك كار تيزمي«ضدكمونيستي و جنون 

كند و با مطرح نمودن حزب توده و بزرگنمايي آن، دولتمردان آمريكا را به دخالت 

  . ايران بكشاندمستقيم و رويارويي جدي با نهضت ملي

  

   ترور شخصيت سران نهضت -5

    در يك 1332 تا مرداد 31هاي اسفند اهللا كاشاني در ماه آيت  شخصيت ترور
هاي خود را از دستگاه  هايي كه هزينه كار گرفتن انبوهي از روزنامهبه ريزي دقيق وبرنامه

 گونه بهافرادي كه  دهگرفتند و يا وابسته به حزب توده بودند و فعاليت گستر دولتي مي
هاي ويرانگر  از برنامه زدندهاي ناروا دامن مي تهمت ستون پنجم بيگانگان به شايعات و

 متهم ساختن دكتر بقايي كه از نمايندگان درستكار و. اين دوران است مصدق در
 و  به شركت در قتل افشار طوس 2هاي اصلي آن بود پيشگام نهضت ملي واز پشتوانه

اگرچه مصدق با . حه سلب مصونيت پارلماني از وي درهمين راستا انجام شدتقديم الي
وجود اكثريتي از نمايندگان كه در مجلس داشت نتوانست موفق به سلب مصونيت از 
وي شود ولي اين تبليغات مسموم براي گمراه كردن مردم وبه سستي كشيدن نيروي 

  .پرتوان نهضت موثر بود
  
  هدي  آزاد سازي ارتباطات زا-6

اهللا زاهدي كه در كابينه اول مصدق سمت وزارت كشور را  سرلشگر بازنشسته فضل

                                                           
 بر مردم در شديدي حساسيت و زدمي دامن آمريكا در را ها كمونيست نفوذ با مبارزه موج» كارتي مك«ر سناتو -1

 .بود آورده وجود به كمونيزم مرام عليه

 پانزدهم دوره مجلس نماينده تهران، دانشگاه ادبيات دانشكده اخالق و فلسفه استاد كرماني، بقايي مظفر دكتر  -2

 گذاران پايه از او. بود تهران و كرمان مردم نماينده همزمان هفدهم و شانزدهم دوره هاي مجلس در و كرمان از

 مرداد 28از پس و پيش كاشاني اهللا آيت ارزاتمب دوران همه در و ايران در نفت صنعت شدن ملي و ملي نهضت

 .بود ايشان صديق ياران از و كاشاني اهللا آيت كنار در 1332 سال
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وزيري اعالم آمادگي كرده بود ولي عهده داشت براي به دست گرفتن سمت نخست به
 اسفند 10اهللا كاشاني در تاريخ   آيت1.از پشتيباني چنداني در مجلس برخوردار نبود

وزيري زاهدي نه روشن اعالم كرد كه از نخستگو  دريك گفتگوي مطبوعاتي به1331
 ولي مصدق براي مطرح ساختن زاهدي )1331 اسفند 10روزنامه كيهان، (.كند حمايت نمي

گاه او را  بي و   او را دستگير و زنداني كرد و پس از آزادي گاه1331يكبار در اسفند 
 خانه او فرستاد تا  داد و مامورين حكومت نظامي را چند بار به مورد تهديد قرار مي

 نگراني از دستگيري، در دليلزاهدي به . توجه اذهان عمومي را نسبت به او جلب كند
اهللا كاشاني  آيت   در مجلس متحصن شد و تا دهم تيرماه كه32 ارديبهشت 14تاريخ 

در همين حال زير نظر و  عهده داشت به تحصن خود ادامه داده و رياست مجلس را به
. گونه فعال ارتباطات خود را با بيرون از مجلس برقرار كند توانست به ميكنترل بود و ن

اصرار مصدق به رياست مجلس رسيد  ريزي و ولي پس از آنكه دكتر معظمي با برنامه
 تيرماه، فرستادگان مصدق، سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و دكتر ملك 29روز 

پيرو اين گفتگو، معظمي .  كردنداسمعيلي معاون نخست وزير با معظمي ديدار وگفتگو
هايي حاصل گرديد تا زمينه ترك تحصن زاهدي از  با زاهدي وارد گفتگو شد و توافق

 تير، زاهدي به 29و در همان روز  شد مجلس فراهم شود و در واقع به او تامين داده
ت روزنامه اطالعا( .با اتومبيل رئيس مجلس به بيرون برده شد تحصن خود پايان داده و

هاي سياسي باز گرديد تا  اين ترتيب دست زاهدي در فعاليته ب )1332 تير 29دوشنبه 

گمان اين  بي. دست آورد كردن ارتباطات خود به هاي الزم را براي برقرار فرصت

با  ياران مصدق انجام شده به دستور و اقدامات كه از سوي مقامات بلندپايه و

  دن مقدمات تسليم قدرت دولتي بهرهنمود شخص وي و در راستاي فراهم آور

                                                           
 در كشور كل شهرباني رئيس درسمت 1328 درسال ويژه به بود روشني نظامي خدمت سوابق داراي زاهدي - 1

 هواداران از گروهي نتيجه در و ساخت مفراه را آزاد انتخابات شرايط مجلس شانزدهم دوره انتخابات برگزاري
 وزير سمت به مصدق سوي از نهضت پيروزي از پس جهت همين به .يابند راه مجلس به توانستند ملي نهضت
 .شد انتخاب كشور
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  .است  زاهدي بوده

  

   منحل ساختن مجلس هفدهم-7 

در حالي كه .   برنامه انحالل مجلس را كليد زد32 تيرماه 6آنكه مصدق در  وسرانجام
او از پشتيباني اكثريت نمايندگان مجلس برخوردار بود و در طول دوران زمامداري خود 

و نارضايي و اوضاع مالي دولت  ه و مردم دچار تنگدستيهيچ اقدام مثبتي انجام نداد
بحراني بود بااين دستاويز كه تعدادي از نمايندگان در مجلس مخالف دولت هستند و 
احتمال دارد اسباب تزلزل و سقوط دولت را فراهم نموده و به آمال ديرين خود برسند 

روزنامه اطالعات، (.مداد كندتهديد كرد كه ناچار است از خود مردم در رفع اين مشكل است

زاده ليدر فراكسيون آزادي در مجلس در پاسخ به تهديد   سيدابوالحسن حائري)1332 تير 6
  : تير به خبرنگاران پارلماني گفت7درنگ در  تعطيل كردن مجلس بي

اند در  وزير در بيان كتبي خود مجلس را تهديد به تعطيل فرموده نخست«
اند و  وكيل گذاشته  كرسي مجلس را بي57ان كه صورتي كه با رويه خود ايش

چند نفر طرفدار ايشان هم از حضور در جلسه علني استنكاف دارند فعال مجلس 
خود تعطيل است و اين تهديد ايشان تحصيل حاصل است و اگر مقصود  خودبه

جناب دكتر مصدق انحالل مجلس است هيچ قدرت قانوني در مملكت ايران 
نه براي شاه چنين اختياري هست نه . نحالل مجلس را بدهدقادر نيست دستور ا
زيرا مصوبات مجلس مؤسسان قالّبي اخير كه اختيار انحالل . براي رئيس دولت

به شاه مملكت داد مورد قبول ملت ايران واقع نشده و خود جناب دكتر 
اند و  السلطنه كرارآ عليه تصميمات آن مجلس قالّبي مطالبي ايراد كرده مصدق

قط يك راه براي انحالل مجلس باقي است و آن قدرت مسلّح ديكتاتوري است ف
بندند و جناب دكتر مصدق كه  كه مانند محمدعلي شاه مجلس را به توپ به

جرأت ندارد مثل رئيس مجلس در مجامع ديني حاضر شود و خود را در پناه 
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 دست تانك و سرنيزه در اتاق محبوس ساخته نخواهد توانست به چنين عملي
 هرج و مرج و آشوب است و چنين به متّكي ايشان ديكتاتوري و بزند

تواند برخالف قانون اساسي مملكت دستور انحالل مجلس  نميديكتاتوري هم 
   ).1332 تير 7روزنامه اطالعات،  (».شوراي ملي را بدهد

اهللا كاشاني نيز كه در اين هنگام رئيس مجلس بود با احساس خطر از تعطيل  آيت
 هم مطرح شده ولي وزير كشور مصدق آن را تكذيب 1331جلس كه در دي ماه سال م

 تير با ابراز نگراني از سرنوشت كشور به مردم 9اي در  كرده بود با صدور اعالميه
بيني سرنوشت مصدق وي را از فكر ضد ميهني منحل كردن  هشدار داد و با پيش

  :مجلس برحذر داشت و در بخشي از آن چنين گفت
گردنكشان و زورمنداني كه براي چند روزه زندگاني خود مسندهاي بزرگ «

را پناهگاه قرارداده وبه جاه و مقام و زيور تكيه زده و مغرور هستند وخيال 
هاي خود به  ها از پناهگاه ها دستي نيست بدانند كه آن كنند كسي را برآن مي

  :ماتي افزود پس از بيان مقد  و»...شوند سمت گورهاي خويش سرازير مي
اين چند روزه اخير مشهود افتاد كه رئيس دولت نمايندگان مجلس را در  در«

ولي من . به تعطيل مجلس و مشروطيت تهديد كرده است» اضطرار«تحت عنوان 
به شما مردم، به خالف آن ياغي طاغي كه در كشور مشروطه ايران به خيال 

ن هرگز نخواهد مرد و هر گويم مشروطيت ايرا خداوند گاري افتاده است مي
العناني كه پاي خود را در راه بدكاري و به خيال ايجاد  خودسر و مطلق

ديكتاتوري واِمحاء اصول قانون اساسي بگذارد محكوم به شكست است وبرطبق 
. قوانين مملكتي مقدِم برعليه مشروطيت ايران بوده و تسليم چوبه دار خواهد شد

دارد وبه نام مشروطيت و  آزادي مردم قدم بر ميكسي كه به نام آزادي برعليه 
قانون اساسي ايران با تمام قدرت به محو آن كمر بسته است بداند كه پيش از او 
مردمان ديگري با وسايل بيشتر عليه مردم قيام نمودند وسرانجام در سراشيبي 

.. .ها سودي نكرد سقوط وبدنامي فرو افتادند، پشيمان شدند ولي دير بود وبرآن
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همه بدانند كه فرمان خداي بزرگ در پيش است وسيعلم الذّين ظلَموا اَّي منقَلبٍ 
   1.»بشّر الذّين َظلموا بِعذاب اَليم ينَقلبون و

ولي مصدق به اين اعتراضات جدي پاسخي نداد و با تكيه بر نيروي بيگانگان در 
انداختن  راه خود را براي بهبندي   تير برنامه زمان22مقام منحل كردن مجلس برآمد و در 

 مرداد در 19 مرداد در تهران ودر 12يك رفراندوم فرمايشي ومخالف قانون اساسي در 
اهللا كاشاني  اين رفراندوم با مخالفت سرسختانه وايستادگي آيت. هااعالم كرد شهرستان

فراكسيون هاي هوادار مصدق در مجلس  .شد و نمايندگان اقليت مجلس روبرو
بسياري از ياران او با انحالل مجلس مخالفت كردند و اشخاصي چون دكتر هفدهم و 

اند كه در اند كه به مصدق هشدار دادهسنجابي و دكتر صديقي در دهه اخير مدعي شده
دكتر صديقي در . صورت انحالل مجلس، شاه فرمان بركناري او را صادر خواهد كرد

 را از برگزاري رفراندوم منصرف خاطرات خود افزوده است كه چون نتوانستم مصدق
 1331 دي 23كنم از وي خواستم با استعفاي من موافقت كند به اين دليل كه در جلسه 

به عنوان وزير كشور صريحاً فكر تعطيل مجلس را از طرف دولت به طور قطع و يقين 
تكذيب كرده بودم ولي مصدق با التماس از من خواست كه تا فردا و پس فردا كه روز 

 و اگر شنبه و جمعه است من مخالفتم را بيان نكنم و پس از آن با هم صحبت كنيمنجپ
در . نتيجة مطلوب به دست نيامد براي هر رويه و عملي مختار باشم من هم قبول كردم 

 نفر استعفا 30-40فاصلة اين دو روز ايشان دستور دادند وكال استعفا بدهند و حدود 
 نفر رسيد، روز شنبه كه براي ادامة مذاكره قرار 57ه حدود دادند  كه اين رقم تا آخر ب

خواهيم مجلس را منحل كنيم وكال خودشان صحبت شد دكتر مصدق گفت، آقا ما نمي
پرسيم كه ما اين وضع را از مردم مي. شوداستعفا دادند مملكت بدون مجلس نمي

 اين بنابراين . مجلس بماند يا برود، من هم قبول كردم و رفراندوم انجام گرديد

                                                           
 آمده 1332 تير 13 تير و متن كامل آن در روزنامه صبح وصال 9 كوتاه شده اين اعالميه در روزنامه اطالعات -1

 .است
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اشخاص كاري جز اعتراض ماليم نكرده و هيچگونه ايستادگي در برابر فكر خطرناك 
رفراندوم و انحالل مجلس انجام نداده و مصدق را در اجراي اين اقدامات ياري 

  1.كردند
اهللا كاشاني براي جلوگيري از انحالل مجلس، روز هفتم مرداد اعالميه مفصلي  آيت

گزاري رفراندوم صادر كرد كه در بخشي ازآن با بيان اوضاع سياسي در اعتراض به بر
  :است كشور و پيامدهاي منحل كردن مجلس وايجاد حكومت فردي چنين آمده

يك ملت ضعيف هرچه بنيان مشروطيت و حكومت ملي وطُرق مشورت و « 
تر باشد پايه استقالل و خود مختاري و وحدت ملي و  شركتش در حكومت قوي

تر است و هرچه حكومت فردي بر آن غالب تر باشد  كشورش قويتماميت 
تر است زيرا هيچ دولت نيرومند خارجي از  بنيان استقالل و وحدتش ضعيف

آساني  تواند چيزهايي به زيان كشورش بگيرد ولي از يك فرد به ملتي نمي
    ).1332 مرداد 7روزنامه اطالعات، (.»گيرد مي
انه خود جلسات سخنراني براي بيدار كردن مردم اهللا كاشاني همچنين در خ آيت

  :برگزار كرد و در نخستين جلسه صادق بهداد مدير روزنامه جهان گفت
چون دولت وسيله تبليغاتي و راديو را از دست ما گرفته ناچار شديم براي «

اينكه حقايق امر را با مردم در ميان بگذاريم از آنان دعوت كنيم دراين محل 
حرف ما فقط و فقط طرفداري از قانون اساسي است و معتقديم كه اجتماع كنند 

بهاي پدران ما بوده بهر طريقي كه ممكن است حفظ  بايد اين قانون كه خون
آرا  بناي مقدماتي نهضت ملي مردم ايران در اين خانه بر ضد هژير و رزم. شود

  .» استتر آراء حساس امروز موقعيت مملكت از زمان هژير و رزم. گذاشته شد

                                                           
سنجابي و غالمحسين صديقي وزير كشور به مصدق در زمينه منحل كردن مجلس در ل اعتراض كريم  تفصي-2

 1332انحالل مجلس هفدهم، محور توطئه مرداد «خاطرات چاپ شده آنان و منابع ديگر و در مقاله من زير عنوان 
، گردآوري آقاي »گاه تاريخمصدق در پيش« منتشر شده و در كتاب 1377، سال 81در ماهنامه دنياي سخن ، شماره 

 . تجديد چاپ شده است342 تا 313هاي ، نشر علم، برگ1381محمود طلوعي، چاپ دوم، 
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االسالم سيداحمد صفايي نماينده قزوين در مجلس رشته سخن را به  سپس حجت
دست گرفت و از فردپرستي هواداران مصدق انتقاد و از موجوديت مجلس به عنوان 

اي از مزدوران بيگانه با  سّكان استقالل كشور دفاع كرد ولي در ميان سخنراني او عده
روزنامه (.دندزآميز  اين اجتماع مسالمتب در دست به آشوشعار هواداري از مصدق 

   )32 مرداد 8اطالعات، پنجشنبه 
ها  هاي پي در پي و گفتگو با روزنامه نمايندگان اقليت مجلس با صدور اعالميه

نمايندگان آذربايجان نيز كه مجلس و . به مخالفت شديد با انحالل مجلس پرداختند

 حضور گسترده حزب توده بيمناك مشروطيت را در خطر ديده و از نيرومندي و

بودند اعالميه مستقلي عليه رفراندوم و اقدامات مصدق خطاب به مردم غيور 

  :آذربايجان صادر و اعالم كردند

مصدق تصميم گرفته است كه چراغ آزادي و مشروطيت را كه شما «
خواهد برخالف قانون اساسي و اصل  او مي. ايد خاموش كند برافروخته

رفراندوم دروغي، مجلس را منحل سازد و مملكت را به پشت مشروطيت با 
گذرد ونه تنها يك قدم براي   ماه از حكومت او مي28اكنون ... پرده آهنين بكشد

 اصالحات كشور بر نداشته و آنچه تا امروز كرده خرابي وايجاد هرج ومرج و
ه او گراني زندگي ك و بدبختي و فقر. اختالف و جنگ وجدال داخلي بوده است

ترين ايام جنگ نبود و نفوذ اجنبي را كه وعده قطع  براي مردم آورده در سخت
روزنامه (.»...آن را به مردم داد خودش بيش از همه دراين مملكت بسط داده

  )1332 مرداد 8اطالعات، 

همچنين هشت تن از نمايندگان با داليل استواري عليه هيئت وزيران به دليل امضاي 
هاي غيرقانوني آن به  اري رفراندوم براي انحالل مجلس وهزينهنامه برگز تصويب

  ولي از آنجا كه وزير)1332 مرداد 8روزنامه اطالعات، (.دادستان تهران اعالم جرم كردند
اً اعالم جرم اساسدادگستري اين دولت، دستگاه دادگستري را از اثر انداخته بود به اين 

والحسن حائري زاده رهبر نمايندگان تلگرامي هم از سوي سيد اب. رسيدگي نشد
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فراكسيون آزادي به دبير كل سازمان ملل متحد فرستاده شد كه در بخشي از آن گفته 
  :شده بود

مصدق با توسل به زور عليه پارلمان و قانون اساسي و اعالميه حقوق «

بشر قيام كرده وهرگونه اقدام او براي ملت ايران الزام آور نخواهد 

   )1332 مرداد 18 اطالعات، روزنامه(.»بود

ولي از آنجا كه سازمان ملل در آن هنگام زير كنترل انگلستان وآمريكا بود واين دو 
دولت به دنبال تامين منافع نامشروع خود در كشورما و در پس پرده توطئه انحالل 
مجلس قرار داشتند اعتراض اين گروه از نمايندگان مجلس نيز كه مي خواستند صداي 

يران را براي جلوگيري از زير پاگذاردن حقوق مردم در ايران به گوش جهانيان ملت ا
  .برسانند بازتابي در سازمان ملل و در جهان نداشت

با وجود اين اعتراضات عمومي ، مصدق اقدامات خود را براي برگزاري رفراندوم با 
ي پاياني تيرماه بهره گرفتن از كمك عوامل بيگانگان پيش مي بردبه ويژه آنكه در روزها

 تن از نمايندگان مجلس به دستور مصدق 52بندي رفراندوم ،  پس از اعالم برنامه زمان
روزنامه اطالعات، پنجشنبه (.استعفا داده و در عمل مجلس شوراي ملي را از كار انداخته بودند

ي هجوم پي در پ اهللا كاشاني در زير فشار  جلسات سخنراني در خانه آيت )1332 تير 25
اي شركت در   مرداد با صدور اعالميه10عوامل دولتي همچنان ادامه داشت و ايشان در 

  :رفراندوم را تحريم واعالم كرد
 هم وطنان و برادران عزيزم، ضمن اعالميه قبلي از مفاسد و مضار 

آن  رفراندوم شرحي متذكر و همه مستحضر گرديده و توجه داريد كه عمل به

با اين .  و ملت و مشروطيت و مملكت در بر داردچه ضررهايي براي ديانت

حال دوره خود را دوره انقراض ديانت و استقالل مملكت و ملت قرارندهيد 

  .و طوق رقيت واسارت و بندگي را به گردن خود نگذاريد

شركت در رفراندوم خانه بر انداز كه با نقشه اجانب طرح ريزي شده، 
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البته هيچ  ي فرجه و حرام است واهللا تعال مبغوض حضرت ولي عصر عجل

گرچه ممكن است بعضي اشخاص . مسلمان وطنخواهي شركت نخواهد كرد

غافل و بي اطالع از حقايق و مضّار آن و خائنين وطن فروش براي انجام 

مقاصد شوم ديگران در رفراندوم شركت كنند يا آنكه دولت صندوق ها را 

ه رفراندوم برخالف قانون اساسي اَي حال عمل ب از رأي قالبي پر كند علي

 .منافي مصلحت ملت و مملكت بوده وهيچگونه اثر قانوني ندارد است و
   )1332 مرداد 10روزنامه اطالعات، شنبه (

از سوي ديگر، دكتر مظفر بقايي وعلي زهري، از نمايندگان اقليت مجلس كه با 
كه مصدق  ند وبه دليل اينسرسختي در برابر رفراندوم و انحالل مجلس مبارزه مي كرد

قصد بازداشت آنان را داشت در مجلس اقامت گزيده بودند با احساس نگراني از 
  : مرداد به مصدق اعالم كردند10اي سرگشاده در  پيامدهاي انحالل مجلس در نامه

به شرط اينكه نخست وزير از تصميم خطرناك انحالل مجلس دست بر «

لي استعفا كرده ايندگي مجلس شوراي مدارد حاضر هستيم به فوريت از نم

 10روزنامه اطالعات، شنبه (. خود را تسليم زندان شما نمائيماًواز مجلس، مستقيم

   )1332مرداد 
ولي از آنجا كه مصدق تصميم جدي به منحل كردن مجلس در جهت اجراي 

 هاي بيگانگان داشت به اين پيشنهاد شجاعانه كه دستاويز انحالل مجلس را از طرح
 مرداد حمالت عوامل دولتي 10در شب هنگام روز . دست او مي گرفت پاسخي نداد

يكي  اهللا كاشاني گرد آمده بودند افزايش يافت و وضرب وجرح مردم كه در خانه آيت
روزنامه (.از پيروان ايشان به نام محمد حدادزاده را با ضربات چاقو به قتل رساندند

 مرداد بابرگزاري يك گفتگوي 11اهللا كاشاني روز  آيت)1332  مرداد 11اطالعات، يكشنبه 
  :گفت مطبوعاتي با خبرنگاران

آقايان، مقصود ما از مبارزه وقطع نفوذ انگليس، اصالح امور مملكت بود ...  «
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واز وقتي كه آقاي مصدق مصدر كار شدند هيچگونه اصالحاتي در شوؤن 
ع بدتر شده و حكومت مختلف كشور به عمل نيامده است بلكه روز به روز وض

بود مبدل به ديكتاتوري  وجود آمده به20بعداز شهريور  دموكراسي ايران را كه
يكي از اعمال آقاي مصدق اين است كه قانون اساسي را زير . شديد كردند
  ...پاگذاشته است

است  پول اين ملت تهيه شدهآقاي مصدق استفاده از راديوي دولتي را كه با 
غات از دولت خويش قرارداده وصدها بلندگو در خيابان ها به براي تبلياً منحصر

را به رفراندوم تشويق مي كند واگر اقليت بخواهد اين عمل  راه انداخته و مردم
چند شب است كه بنا به . كنند را انجام دهد مامورين انتظامي جلوگيري مي

ولت، دستور ده ب خواهش مردم در منزل من جلسات سخنراني منعقد مي شود و
كنند  احزاب تحت حمايت مامورين فرماندار نظامي به منزل من حمله مي

چنانچه ديشب از پشت بام به منزل من حمله شد . نمايند اي را مجروح مي وعده
  ».يك نفر را در پامنار كه عضو مجمع مسلمانان مجاهد بود كشتند و
ي كه براي اشخاص اهللا كاشاني در آخر مصاحبه اظهار داشتند نظر به تضييقات آيت

روزنامه اطالعات، (.فراهم آمده امشب جلسه سخنراني در منزل من بر گزار نخواهد شد

   )1332 مرداد 11يكشنبه 
 توطئه بيگانگان براي منحل كردن مجلس شوراي ملي همچنين با برانگيختن 

هاي مزدور وشبكه  ها و گروهك يافته وبكار گرفتن روزنامه عمليات رواني سازمان
هاي هوادار نهضت ملي بسيار در اين دوران روزنامه. بود  همراه امل داخلي آنانعو

ها توانستند فضاي  يرو انگليس كنترل دستگاه دولتي بود و از اين محدود و راديوهم در
هاي وابسته به خود مسموم ساخته، رهبران  سياسي جامعه را از طريق انبوهي از روزنامه

اين . هاي نارواي گوناگون قرار دهند مجلس را مورد اتهامنهضت و نمايندگان مدافع 
تبليغات فريبكارانه موجب شد كه ملت ايران نتواند از نهضت مردمي وضد نفوذ بيگانه 

 سرانجام مصدق .ها براي موفقيت آن مبارزه كرده بود به درستي دفاع كند خود كه سال
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عاب در كشور، توسل به ها و برقرار كردن فضاي ار چيني اين زمينه توانست با

خشونت و درهم كوبيدن اجتماعات مسالمت آميز كه براي نشان دادن مخالفت با 

 مرداد رفراندوم فرمايشي خود را با پشتيباني 12انحالل مجلس برگزار مي شد روز 

صندوق هاي اخذ رأي به گونه جداگانه . گسترده حزب توده در تهران برگزار كند

هاي انتخاباتي الزامي است رعايت  أي كه درهمه نظامبود و اصل مخفي بودن ر

صندوق رأي براي موافقان انحالل مجلس در ميدان سپه وبراي مخالفان . نگرديد

چاپ پاريس در » لوموند«روزنامه فرانسه زبان (.بود  گذارده شده) بهارستان(درمدرسه سپهساالر

اهللا كاشاني را ن رفراندوم و موثر بودن تحريم آيتهاي غيردموكراتيك در برگزاري اي، روش1953 اوت 4شماره 
   ).به روشني تشريح كرده است

   
  هاي عزل ونصب   صدور فرمان-8

توانست موجبات بركناري نخست وزير از  انحالل مجلس هفدهم به تنهايي مي
طرحي كه بي گمان از سوي انگلستان . سوي شاه و انتقال قدرت دولتي را فراهم كند 

شخص مصدق با كمك هواداران خود در مجلس و بهره گرفتن از حزب تهيه شده و
در آن هنگام رهبران نهضت ملي وبسياري از مردم . توده آن را گام به گام عملي ساخت

بيني روشني از انگيزه او  كه در برابر اقدامات ويرانگر مصدق ايستادگي مي كردند پيش
به دكتر صديقي اي بقايي در نامهبا اين حال دكتر در منحل ساختن مجلس نداشتند 

 كه در جلسه علني 1331 دي 23وزير كشور با يادآوري اين مجالت صديقي در جلسه 
قصد تعطيل و فلج كردن مجلس به هيچ وجه در ميان نبوده و «: مجلس گفته بود

و اميدوار هستم كه جناب آقاي دكتر بقايي براي هميشه بدانند كه دكتر مصدق ... نيست
ها امروز طبق مندرجات روزنامه«: ، افزود» تضعيف مجلس مقدس ملي نيستدرصدد 

جنابعالي بايد گزارش رسمي رفراندوم غيرقانوني را براي انحالل مجلس، همان مجلسي 
وزير ها را زده بوديد امضاء بفرمائيد تا به استناد امضاي شما جناب نخستكه آن حرف

...  از اينجا ديگر فقط مربوط به خود شماست .بقيه اين خيانت تاريخي را انجام بدهد
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بديهي است با به خاطر آوردن بيانات آن روزهاي خودتان اگر وجداني باقي مانده باشد 
از امضاي اين عمل خالف قانون خودداري خواهيد فرمود و اگر هم خيلي فشار بياورند 

ه اين تذكر ترتيب اثر ولي صديقي ب. 1 »...هميشه براي جنابعالي يك راه باز است استعفا
  .نداد

اعالن نتايج نهايي رفراندوم براي انحالل  پس از صدور اعالميه وزارت كشور و
 بعدازظهر 9 مرداد و پخش خبر آن در ساعت 22مجلس دوره هفدهم روز پنجشنبه 

 فرمان نخست وزيري  )1332 مرداد  24 شنبه ، اطالعات روزنامه( 2همان روز از راديو ايران،
همزماني اعالن .  مرداد از سوي شاه صادر شد23فرمان بركناري مصدق روز   وزاهدي

هاي عزل ونصب نه تنها يك قرينه بلكه دليل قوي برآن  انحالل مجلس و صدور فرمان
توان گفت كه  و امروز با قاطعيت ميريزي شده بوده  است كه اين رويدادها برنامه

توقف ساختن انتخابات دوره هفدهم اقدامات مصدق از يك سال پيش از آن يعني م

 هاي انتخابيه و گرفتن اختيار با يك تصويب نامه غير قانوني در بسياري از حوزه

قانونگذاري از مجلس به مدت يكسال ونيم با هدف به سستي كشيدن مجلس و 

الّله كاشاني وسپس  آميز مردم در خانه آيت درپي به اجتماعات مسالمت حمالت پي

هاي زنجير يك توطئه بوده و داراي هدفي به جز  لس از حلقهمنحل ساختن مج

فراهم ساختن زمينه قانوني واگذاري قدرت دولتي از سوي مصدق به نخست وزير 

                                                           
 .1332 مرداد 21روزنامه شاهد ، چهارشنبه  - 1
 روزنامه همين نوشته به .است شده چاپ 1332 مرداد 24 شنبه اطالعات روزنامه در كشور وزارت اعالميه - 2

 و كرد گفتگو و ديدار مصدق با بار در وزارت كفيل اميني ابوالقاسم امروز صبح 5/6 ساعت مرداد، 22 پنجشنبه
 نامه اين مندرجات به ميني ا .شد فرستاده كالردشت به شاه براي روز همان در هواپيما با اي نامه در گفتگو نتايج

 صدورفرمان و شاه از رفراندوم ايجنت تأئيد درخواست نامه اين موضوع قوي احتمال به ولي است  نكرده اي اشاره

 شاه پيشگاه به مصدق سوي از اي نامه در مرداد 23 جمعه روز درخواست همين .است بوده هفدهم مجلس انحالل

 .است شده هجدهم دوره انتخابات فرمان صدور درخواست آن در و گرفته صورت» چاكر «امضاي با
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تاريخي و فتواي  اهللا كاشاني در اعالميه جهت نبود كه آيت  بي1.است برگزيده شاه نبوده
و روز پيش از برگزاري آن مذهبي قاطع خود در زمينه تحريم شركت در رفراندوم كه د

» است  ريزي شدهنقشه اجانب طرح برانداز كه با خانه«انتشار يافت، رفراندوم را 
و  دانست» مملكت شركت در آن را حرام و منافي مصلحت ملت و«توصيف كرد  و 

 مرداد، انحالل مجلس را خيانت تاريخي 21اي به وزير كشور در دكتر بقايي در نامه
  .مصدق خواند

  
   پذيرش فرمان شاه -9

شاه . گردد  مرداد به وي ابالغ مي23 روز 23فرمان نخست وزيري زاهدي ساعت 
به زاهدي همچنين پيام مي دهد هرچه زودتر بر اوضاع نابسامان كشور مسلط شود وبه 

اي  زاهدي صبح روز بعد در جلسه. ويژه مراقبت كند به جان مصدق آسيبي نرسد
 مرداد به وسيله سرهنگ 24 شب 23كناري مصدق ساعت گيرد فرمان بر تصميم مي

نصيري به مصدق ابالغ گردد تا هيئت دولت او نيز كه در تابستان تا دير وقت در خانه 
 به خانه 23نصيري دقايقي پس از ساعت . مصدق جلسه دارند در جريان امر قرار گيرند

 با مصدق را بدهد مصدق مي رسد واز رئيس انتظامات وي مي خواهد اجازه ديدار او

                                                           
 منتشر رويدادها اين زمينه در آمريكا و انگليس جاسوسي هاي سرويس مامورين سوي از كه خاطراتي در -   1

 ترور و مجلس انحالل توطئه اجراي و طراحي در آن داخلي عوامل و انگلستان دولت كليدي نقش گرديده
 از بخشي در» وودهاس  ام  سي « .است شده نگاهداشته پنهان كامل گونهبه ايران ملي نهضت سران شخصيت

 كه هواداران مصدق آن را با 1982 سال گرانادا، انتشارات «Something Ventured»: عنوان زير خود كتاب
 زير خود هاي يادداشت در» روزولت ِكرميت«اند و همچنين منتشر كرده»  مرداد28اسرار كودتاي «عنوان جعلي 

 منتشر» كودتا در كودتا «نامه ب را آن عنوان، تحريف با مصدق هواداران كه» كودتا ضد  Countercoup «عنوان

 هاي يادداشت ويژه به .اندردهگذا مسكوت را ايران ملي نهضت براندازي در مجلس انحالل كليدي نقش اند كرده

 از بسياري به حتي او . ستا دروغپردازي و واقع خالف نكات از آكنده و سرايي داستان بيشتر روزولت كرميت

 نداشته  توجه است شده منتشر مرداد 28 از پس كه اسنادي اي و شده ثبت ايران هايروزنامه در كه هايي واقعيت
 و انگليس اقدامات  قرباني  عنوان به را  دق مصشخص كه اند شده منتشر  انگيزه  اين با اصوال ها گزارش اين .است 

 ستل ادلي مينه  به  سازند پنهان را  ايران  ملي  نهضت  براندازي  براي كشور دو  اين مداخله و  كرده معرفي آمريكا

 .اند نكرده منتشر رويدادها اين  زمينهدر  را خود مخفي هاي سرويس اسناد  دولت دو  اين سال، 50 گذشت با  كه



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، فصلنامه سياست                                                               162  

كنند فرمان سربه مهر را براي ابالغ به وهنگامي كه از ديدار مستقيم او جلو گيري مي
  مصدق مدتي او را بالتكليف نگاه . اوتحويل مي دهد رئيس انتظامات خانه مصدق به

كنند ويااز جهت شيوه  خواسته است هيئت وزيران خانه او را تركدارد كه شايد ميمي
آن رسيد  بااين فرمان با ستاد پنهاني خود مشورت كند ولي سرانجام روي پاكتبرخورد 

  :هابعد انتشار يافت چنين است اين رسيدكه تصويرآن سال متن. دهد مي
 دستخط مبارك به 1332 مرداد 25ساعت يك بعداز نصف شب «

  1.»دكتر محمدمصدق. اينجانب رسيد

هم از  را» نخست وزير«ميد وعنوان نا» دستخط مبارك«او از يك سو اين فرمان را 
وزيري پايان يافتن نخست معني پذيرش فرمان شاه و دنباله اسم خود حذف كرد كه به

وي بوده است از همين رو از اين تاريخ ديگر هيچ سخني با مردم نگفت وپيامي براي 
بنابراين مصدق پس از دريافت فرمان بركناري خود ديگر سمتي نداشت . ملت نفرستاد

 مرداد كودتايي براي براندازي دولت او انجام شده 28 ويا روز 25كه در نيمه شب 
 25واز سوي ديگر با پنهان كردن اين فرمان و دستگيري حامل آن، صبح روز . باشد

از سوي دولت او منتشر شد كه اقدام نصيري در ابالغ فرمان بركناري  اي مرداد اعالميه

                                                           
 سوي از  1373سال در تاريخي رويداد  اين از سال 40 گذشتن از پس مصدق خط  به رسيد اين تصوير - 1

 .شود مي آورده ا كه در اينجرسيد چاپ به 129 برگ زاهدي سپهبد زندگينامه كتاب در صفائي ابراهيم مرحوم
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 پنهان كاري شديد )1332 مرداد 25روزنامه اطالعات، (1.ردرا بي هيچ دليلي، كودتا توصيف ك
كند كه دستگيري نصيري  مصدق در مورد فرمان بركناري خود اين گمان را تقويت مي

كه رسيد ابالغ اين فرمان را در دست داشته براي جلوگيري از آشكار شدن خبر صدور 
دليل  افتاد و وي به ياگر اين رسيد به دست زاهدي م. ابالغ اين فرمان بوده است و

        ها منتشر را در روزنامه هاي مصدق در روزهاي آينده آنچينيباسبا ناآگاهي از
ساخت ادامه اجراي طرح انگلستان و زمينه سازي ها براي واگذاري قدرت دولتي از مي

                                                           
 .وزير و يا وزير كشور صادر شده است اعالميه دولت بدون ذكر نام يك مقام مسئول يعني شخص نخست-2
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اگر مصدق فرمان بركناري خود را كه در برابر . سوي مصدق به زاهدي به خطر مي افتاد
ها هم  كرد  وبه آگاهي وزيران خود مي رساند و در روزنامه ن رسيد داده بود پنهان نميآ

منتشر مي شد چگونه مي توانست در حالي كه ديگر هيچ سمـت دولتـي نداشت دستور 
دستگيري نصيري را صادر كند وسپس مدعي گردد كه وي باابالغ اين فـرمان كـودتا 

ـت ايـران، نمـايندگان مجـلس و مطبـوعات چنين صـورت مل كـرده است؟ آيـا در اين
اي راكه به جوك سياسي شباهت داشت از او مي پذيرفتند؟ اعالميه دولت  پايه ادعاي بي

نه زاهدي دستور .  مرداد كامال خالف واقع بوده است25مصدق در صبح روز 

بديل نه اشغال خانه مصدق كه به يك دژ تسخير ناپذير ت دستگيري مصدق را داده و

  .است يا دستگيري او براي زاهدي ويا سرهنگ نصيري امكان پذير بوده شده بود و

باوجود طرح عنوان كودتا، مصدق در عمل هم فرمان شاه را پذيرفت وكوچكترين 
 براين باور بود كه شاه حق صدور اًاگر او حقيقت. ردن آن انجام نداداقدامي براي خنثي ك

     دانست حداقل  يا اقدام سرهنگ نصيري را كودتا ميفرمان بركناري او را ندارد و 
  :بايست يك يا دو اقدام زير را انجام دهدمي

 چون به دليل تهديد شاه از سوي نمايندگان اقليت مخالف رفراندم، -نخست آنكه
 فرمان انحالل مجلس را صادر كند، ، مرداد مصدق23بود پيرو نامه   حاضرنشده  شاه

با بودن مجلس، شاه حق صدور فرمان  ان به اعتبار خود باقي بود وبنابراين مجلس كماك
توانست با وجود  صورت مصدق مي اين در. بركناري نخست وزير موجود را نداشت

اعتبار و رسميت مجلس، فرمان نخست وزيري زاهدي و بركناري خودرا بي اعتبار 
. ري وجود داشته باشدآنكه نيازي به هرگونه برخورد عملي وسياسي ديگبي اعالم كند 

اين باور بودند كه شاه حق بركنار  مخالفان بر زيرا با وجود مجلس، همه موافقان و
 25شگفتي برانگيز اين است كه در صبح همين روز . ساختن نخست وزير را ندارد

مرداد و در حالي كه مصدق فرمان بركناري خود را دردست داشت ، در مقام 

اعالميه انحالل مجلس شوراي ملي را كه شاه از صدور  استوار ساختن آن بر آمد و
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آن خودداري كرده بود منتشر كرد تا آنكه مخالفان انحالل مجلس نتوانند نسبت به 

تصميم شاه در مورد بركناري مصدق در صورت افشاي خبر آن اعتراض كنند 

   1 . تير تكرار نگردد30وحوادثي مانند قيام 

ري خود ونخست وزيري زاهدي را مردود اعالم كند  فرمان بركنا- دوم آنكه     
ها از هواداران ميليوني خود كه برحسب ادعاي او رأي به انحالل مجلس  ودر رسانه

 اين در. پشتيباني كنند دادند بخواهد اورا در ادامه مسئوليت نخست وزيري ياري داده و
ار اوتضمين كرد وادامه ك صورت حداقل اين بود كه حزب توده از او حمايت مي

تنهافرمان بركناري خود را از مردم پنهان كرد بلكه در جلسه صبح  ولي مصدق نه. شد مي
 مرداد هنگامي كه هيئت وزيران در خانه او گرد آمدند درحالي كه از نظر قانوني 25روز 

وزيران خود اطالع دهد هيچ اطالعي از فرمان مزبور  تكليف داشت فرمان بركناري را به
» شون«به نوشته . نداد و به ديگر سخن، كابينه خود را نيز نامحرم دانستآنان  به

خبرنگار آمريكايي آسوشيتدپرس، مقامات دولتي، در مورد شايعه صدور فرمان نخست 
روزنامه اطالعات، (.اطالعي كردند بود اظهار بي  مرداد مطرح شده25وزيري زاهدي كه روز 

  :گويد كشور دراين زمينه مي صديقي وزير  )12 برگ 1332 مرداد 25
 در باره فرمان ملوكانه دائر برعزل آقاي دكتر مصدق از سمت نخست اًمطلق«

ايد  وزيري سخني گفته نشده اما آنچه درباره آگاهي من از جريان سئوال فرموده

ام كه در خانه جناب آقاي نخست وزير، افواهĤ موضوع دستخط را  نوشته پيش از اين

خانه بوده است شنيدم و از آقاي دكتر مصدق پرسيدم موضوع  كه بهانه ورود به

                                                           
 تعيين او خود را جنگ وزير كرد درخواست شاه  به خود كابينه  معرفي  هنگام  به مصدق ،1331 سال تيرماه در - 1
 را خود استعفاي ومجلس كاشاني اهللا آيت با مشورت بي مصدق و نرفت زيربار شاه گفتگو، چندساعت از  سپ. دكن

 قوام احمد برابر در مردم مجلس، اقليت مايندگان نو كاشاني اهللا آيت رهبري اب ليو. رفت خود خانه  به و كرد اعالم

 روزه چند حكومت .كردند  قيام بود داده وزيري نخست فرمان او  به هشا و داده تمايل رأي او  به مجلس اكثريت كه

 باز قدرت به خود خانه از توانست ومجلس كاشاني اهللا آيت پشتيباني پرتو در ديگر بار مصدق و كرد سقوط قوام

 .گردد
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   )1333 ارديبهشت 8روزنامه اطالعات، (!»چيزي نبود: دستخط چه بوده ؟ فرمودند 

  
  نخست وزيري زاهدي   هموار كردن راه-10

هاي شاه وپذيرش فرمان بركناري از سوي  با منحل كردن مجلس وصدور فرمان
 مرداد در 25 دروغين وخالف واقع كودتا در صبح روز با مطرح كردن عنوان مصدق و
 مرداد در مقام اجراي سناريوي طراحي شده از 28تا25ها، مصدق در روزهاي  رسانه

دولت انگلستان و . سوي انگلستان برآمد تا بتواند قدرت دولتي رابه زاهدي تسليم كند
نهايت نوعي ارتباط و اند در  كرده عوامل داخلي آن كه اين عمليات را كارگرداني مي

هاي اردشير زاهدي كه   يادداشت1 .اند هماهنگي ميان مصدق وزاهدي برقرار ساخته
  2است   مرداد و شرح اقدامات زاهدي را با دقت تدوين كرده28 تا 23رويدادهاي 
 شب 11دهد كه وي پس از دريافت فرمان نخست وزيري خود در ساعت  نشان مي

 محمد دفتري را كه برادر زاده واز نظاميان مورد اعتماد مرداد، صبح روز بعد سرتيپ
مصدق بود به رياست شهرباني كل كشور منصوب كرد واين نخستين حكمي بود كه از 

دفتري دراين هنگام از سوي مصدق در سمت فرمانده گارد . سوي زاهدي صادر شد
 ستاد ارتش زاهدي همچنين سرلشگر باتمانقليچ را به رياست. مسلح گمرك قرار داشت

هاي كليدي بتواند نيروهاي شهرباني و ارتش را به  منصوب كرد تا از طريق اين پست
ولي واقعيت اين بوده . قدرت نخست وزيري را در اختيار گيرد كنترل خود درآورد و

برد و هيچ نيروي نظامي يا سياسي در  است كه خود او به صورت نيمه پنهاني به سر مي

                                                           
 قدرت اريواگذ روند در دو واين داشته وجود تباني زاهدي و مصدق شخص ميان كه نيست آن معني  به اين - 1

 شده تدوين انگلستان سوي از ايران ملي نهضت براندازي طرح چارچوب .باشند كرده همكاري يكديگر با دولتي

 به طرح اين اجراي براي را ها آمريكايي موافقت 1332 سال ارديبهشت در اند توانسته سرانجام آن اجراي روند ودر

 تفصيلي كتاب يك نيازمند اند بوده گذار تأثير درآن كه اشخاصي نقش و طرح اين جزئيات شريحت. آورند دست

 .باشد مي معاصر تاريخ پژوهشگران اختيار در آن مدارك و اسناد خوشبختانه كه است
 . انتشار يافته است1336 در سال 120 تا 114 اين يادداشت ها در نشريه اطالعات ماهانه، شماره هاي -2
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عنوان نخست وزير به مورد اجرا گذارد و  هاي خود را به تواند تصميماختيار نداشت تا ب
هنگامي كه اين اشخاص از سوي زاهدي به شهرباني و ستاد ارتش براي به دست 

زيرا رياحي رئيس ستاد .  با درهاي بسته روبرو بودندهاي خود رفتند عمالً گرفتن پست
سوي مصدق به كار گمارده شده ارتش، فرماندار نظامي و رئيس شهرباني كه همگي از 
اين  در. دادند كار خود ادامه ميهبودند به باور اينكه مصدق همچنان نخست وزيراست ب

شاه هم كشور را . اوضاع، زاهدي از اين كه بتواند كاري در تهران انجام دهد نااميد شد
يار بنابراين زاهدي تصميم گرفت فرمان نخست وزيري خود را در اخت. ترك كرده بود

 مرداد به اطرافيان معدود خود 25خبرنگاران داخلي و خارجي قرار دهد ودرهمان روز 
  :گويد مي

هايي كه برايمان وجود دارد  توقف ما در تهران با تضييقات و محدوديت«

ها كه  صالح ما دراين است كه به يكي از استان... نظر من اشتباه است به

و موقعيت آن براي عمليات نظامي قواي نظامي بيشتري در آن متمركز است 

تر است برويم و با آگاه ساختن مردم از حقيقت امر،  و دفاعي مناسب

پنج روز بحراني، اطالعات (»...جمعيت يا حكومتي به نام ايران آزاد تشكيل بدهيم

   ).116ماهانه، شماره 
 فرزند خود زاهدي براي اجراي اين برنامه سرهنگ فرزانگان را به كرمانشاه و

كند تا فرمان نخست وزيري خود را به فرماندهان  اردشير را به اصفهان روانه مي
پذيرايي زاهدي  اين دو استان نشان دهند و از آنان براي كمك و لشگرهاي مستقر در

دهد  ها نشان مي ريزي اين برنامه )116پنج روز بحراني، اطالعات ماهانه، شماره ( .استمداد كنند
سر ه زي دقيق و كامل مصدق براي روزهاي آينده در ناآگاهي بري زاهدي از برنامه

مصدق  ها و تحركات زاهدي در تهران به گونه كامل زير نظر انگليسي. برده است مي
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 تير ماه فرستادگان 29 پيش از اين ديديم كه روز  )144اميدها و نااميدها، برگ ( 1 .بوده است
ظمي با زاهدي توافق كرد كه به مصدق با معظّمي رئيس مجلس ديدار كردند ومع

. تحصن در مجلس پايان دهد وبا اتومبيل رئيس مجلس محوطه بهارستان را ترك كند
گويد  رويد؟ مي در همان روز زاهدي در پاسخ خبرنگاران كه پرسيده بودند به كجا مي

 شش روز )1332 تير 29روزنامه اطالعات، دوشنبه (.شود روم تا به بينم چه مي فعال به منزلم مي
از تحصن مجدد در مجلس  دهد كه بعد هم زاهدي به معظّمي رئيس مجلس اطالع مي

منصرف شده و خيال مراجعت به عمارت بهارستان را ندارد و در منزل خود به 
 بنابراين زاهدي در تهران زير نظر و  )1332 مرداد 3روزنامه اطالعات، شنبه (.سرخواهد برد

مي و مأمورين شهرباني بوده و هيچ اتهامي نداشت كه او را كنترل كامل فرمانداري نظا
خواهد از  ولي هنگامي كه مشخص شد زاهدي مي. دستگير يا مورد پيگرد قرار دهند

هاي  تهران به كرمانشاه برود مصدق كه حضور زاهدي را در تهران براي اجراي برنامه
 26انست بي درنگ روز د تسليم قدرت دولتي به وي الزم مي خود در روزهاي آينده و

عمل آورند تا از فرار زاهدي  مرداد به ستاد ارتش دستور داد كه نهايت مراقبت را به
زاهدي بازداشت هم نبود كه از .  اين نامه، حكم دستگيري زاهدي نبود 2.جلوگيري شود

خبرنگار رويتر در . كرد او آزاد بود وبا خبرنگاران هم گفتگو مي. فرار او جلوگيري شود
  :تهران گزارش داد

 در يك كنفرانس اًدانست اخير را رقيب دكتر مصدق ميزاهدي كه خود «

                                                           
كان مصدق بوده است در خاطرات خود در اين زمينه تصريح كرده  دكتر كريم سنجابي كه از ياران و نزدي- 1

يك نفر از خود عوامل كودتا كه نمي دانم چه شخصي بود، با مصدق ارتباط محرمانه داشت و جريان ها را «: است
 »د به وسيله تلفن به او خبر مي دامرتباً

 مأمورين به است مقتضي«: است چنين 26/5/32 تاريخ به 17206 شماره به ارتش ستاد به مصدق نامه متن -2

 چنانچه .شود جلوگيري زاهدي سرلشگر فرار از كه آورند عمل به را مراقبت نهايت فرمائيد دستور اًاكيد مربوط

  )امضاء( وزير نخست .بود شديدخواهد مسئوليت موجب آيد عمل به باب اين در تسامحي
 شده كليشه 414 برگ در يافته انتشار 1374 درسال زارانه نشر ويهاي مصدق كه از ساين نامه در مجموعه نامه

 .است
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مطبوعاتي كه در محّلي  مخفي تشكيل شد ادعا كرد او نخست وزير قانوني 

    )1332 مرداد 3روزنامه اطالعات، شنبه (.»ايران است

د با صدور  مردا27در راستاي دستور مصدق به ستاد ارتش، فرمانداري نظامي روز 
اي بدون ذكر هيچ دليل يا اتهامي حضور زاهدي را در فرمانداري نظامي  اعالميه

اين در حالي بود كه اگر  براي معرفي وي پاداش نقدي تعيين كرد و ضروري اعالم و
توانستند همان هنگامي  زاهدي با اتهامي روبرو بود ويا قصد دستگيري او را داشتند مي

 25چنانكه فرمانداري نظامي روز . او را تعقيب و دستگير كنندكه از مجلس بيرون آمد 
 مرداد دكتر مظفر بقايي را با آنكه مصونيت پارلماني داشت در داخل مجلس دستگير و

ياران نزديك مصدق نيز به جدي نبودن اقدامات فرمانداري نظامي درباره . زنداني كرد
  )144  برگ ها،ينااميد و اميدها( 1.اند زاهدي اعتراف كرده
 مرداد چه رويدادي رخ داده بود كه مصدق و فرمانداري 27 و 26 در روزهاي 

نظامي او اين چنين نسبت به ضرورت حضور زاهدي در تهران يا فرمانداري نظامي 
توانست مبنايي  اند؟ آيا صدور فرمان نخست وزيري زاهدي مي حساسيت نشان داده

قدرت  راه به خواست مانعي در  مياًحقيقت دستورهايي باشد؟ اگر مصدق براي چنين
مردم  از توانست فرمان بركناري خود را رد كند و راحتي مي ايجاد كند به رسيدن زاهدي

تن  دراينصورت حضور زاهدي و چند. وزيري خود كمك بخواهد ادامه نخست  براي
ه ارتش، كردند براي دولتي ك گونه نيمه پنهان زندگي مي اطرافيان او در تهران كه به
باشد؟   توانست داشته خطري مي  دولتي را دراختيارداشت چه نيروهاي شهرباني و قدرت

خبري نگاه ولي هنگامي كه مصدق مردم و حتي همكاران وهيئت وزيران خود را در بي

                                                           
 مجلس از را زاهدي مصدق اجازه بدون معظمي آيا كه پرسش اين به پاسخ در خود خاطرات در سنجابي - 1

 مجلس رئيس معظمي كه بودم مصدق دكتر منزل در من .نبود مصدق اجازه بدون نخير«: گويد مي فرستاد بيرون

 كارش هر شما آمد  بيرون مجلس از كه بعدهم كنيم خارج مجلس از را او بدهيد اجازه تگف او به و آمد

 هم جا وهمه شد معين اي جايزه گرفتنش براي  ... افزايد مي سپس يو. داد اجازه هم مصدق بكنيد خواهيد مي

 .144  برگ ها،ينااميد و اميدها. »نبودند دنبالش بايد كه طوري آن ولي گشتند مي او دنبال
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توان باور كرد او قصد رويارويي با نخست وزير شدن زاهدي را  دارد چگونه مي مي
اند و  وزيران مصدق از صدور فرمان بركناري او ناآگاه بودهداشته است؟ ياران و هيئت 

توانسته است با پنهان كردن اين فرمان آنان را در بي خبري نگاه  بنابراين مصدق مي
 در ديدار با 1332 مرداد 27انگيزتر اين است مصدق در شب هنگام ولي شگفت. دارد

ي او و صدور فرمان نخست لويي هندرسن سفير آمريكا در ايران كه قطعĤ از بركنار
زند و صدور فرمان  پنهان كاري مي است دست به وزيري زاهدي آگاهي كامل داشته

لويي هندرسن در بخشي از گزارش بسيار با اهميتي كه . كند بركناري خود را انكار مي
 مرداد پس از ديدار با مصدق به وزارت خارجه آمريكا فرستاده 27 شب 10 ساعت

  :را باوي چنين نقل كرده استاست گفتگوي خود 
 از مصدق پرسيدم آيا او دليلي دارد كه به پندارد شاه فرمان عزل او از مقام«

است؟ مصدق گفت   وزيري و نشاندن زاهدي به جاي او را صادر كرده نخست
. ديد كرد اگر مي فرقي نمي گاه چنين فرماني را نديده است وكه خودش هيچ
 بوده كه شاه فقط يك مقام تشريفاتي است وحق ها پيش اين موضع او از مدت

ويژه به اين  گفتم به. ندارد به مسئوليت خودش فرمان تغيير دولت را صادر كند
. خواهم گزارش دقيقي براي دولت ايالت متحده ارسال كنم مندم و مي نكته عالقه

 او اطالع رسمي ندارد كه شاه فرماني)  الف: (ام كه پرسيدم آيا درست فهميده
ولو اينكه اطالع ) ب. (صادر و او را از نخست وزيري معزول كرده است

يافت كه شاه چنين فرماني را صادر كرده است، در اوضاع و احوال فعلي اين  مي
اسناد روابط (.»طور است  هميناًدقيق«: كرد؟ پاسخ داد  اعالم مياعتبار فرمان را بي

    )1046 ، ص 2، ج 1377 خارجي آمريكا درباره نهضت ملي شدن نفت ايران،
 مرداد فرمان بركناري خود را 24حالي است كه مصدق در شب هنگام   اين در

پنهان كاري مصدق در مورد . دريافت كرده وبه خط خود رسيد آن را داده بوده است
فرمان بركناري خود در برابر سفير آمريكا در ايران از رازهاي اين رويداد تاريخي است 

پژوهشگران تاريخ . هاي آن نيست ه كوتاه فرصت پرداختن به انگيزهكه دراين نوشت
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توانند با بررسي اسناد و مدارك فراوان تاريخي كه در دست است انگيزه اين  معاصر مي
  .پرده پوشي را آشكار كنند

 27اعالميه فرماندار نظامي در   مرداد و26بنابراين دستور مصدق به ستاد ارتش در 
جز فراهم ساختن زمينه اجراي  اي به ور زاهدي در تهران انگيزهمرداد بر ضرورت حض

هاي ديگر مصدق در  اقدام.  مرداد نداشته است28هاي پيش بيني شده براي روز  برنامه
قدرت رسيدن زاهدي در چند سو به   مرداد براي هموار كردن راه به28 تا 25روزهاي 

  :شرح زير متمركز گرديده است
  

   مظفر بقايي  بازداشت دكتر- يكم 

دكتر بقايي نقش فعالي در پيروزي نهضت ملي ايران وسمت وسو دادن به 
 نقش 1331 تير 30 اين دوران داشت و در روند رويدادهاي قيام رويدادهاي كشور در

موثري در ناكام ساختن نخست وزيري احمد قوام و روي كار آوردن دو باره مصدق 
از   بعد6 :15نظامي به دستور مصدق در ساعت مامورين فرمانداري . ايفاء كرده بود

روزنامه (. دكتر بقايي را در مجلس بازداشت كرده و به زندان بردند32 مرداد 25ظهر روز 

به اين ترتيب اصل مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس   )1332 مرداد 26اطالعات، دوشنبه 

هاي  راي طرحبراي نخستين بار در دوران مشروطيت از سوي مصدق در جهت اج

   .ده شدراذبيگانگان زير پا گ

  

   سركوب حزب توده -دوم 

هاي بيگانه و پيروي از  دليل تبعيت كوركورانه از سياست سران حزب توده كه به
گرايانه ماركسيستي از شناخت درست واقعيت هاي سياسي واجتماعي  هاي جزم انديشه

يدن احتمالي زاهدي در روزهاي كشورما ناتوان بودند اطالعاتي در زمينه به قدرت رس
مصدق پيشنهاد كمك و اقدام  دست آورده وآنگونه كه سپس مدعي شدند به آينده به
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ولي مصدق پس از آنكه در دوران نخست وزيري خود با استفاده ابزاري از . اند  داده
اين حزب به رويارويي با هواداران اصيل نهضت ملي پرداخت و امنيت ملي كشور ما را 

 مرداد پس از 26 و 25ويژه هنگامي كه عوامل انگلستان در روزهاي  طر انداخت بهبه خ
برداري را از حزب توده براي بي ثبات كردن  خارج شدن شاه از كشور حداكثر بهره

با در نظر گرفتن جامعه وتحريك احساسات مردم نسبت به وضع موجود انجام دادند، 

ها به پايان رسيده بود  ينظر انگليساين واقعيت كه تاريخ مصرف حزب توده از 

 مرداد دستور سركوب تظاهرات هوادران حزب توده را صادر كرد 27مصدق روز 

  تا هرگونه حركت و)32 مرداد 27شنبه روزنامه اطالعات، سه( 1واين دستور با شدت اجرا شد

يا اقدام خودسرانه واحتمالي اين حزب نيرومند در راه به قدرت رسيدن زاهدي 

ر همين راستا بوده  مرداد د28رد پيشنهادهاي كمك حزب توده در روز  2 .نثي گرددخ
هاي گوناگوني با مصدق برقرار كرده واز   مرداد تماس28سران اين حزب روز . است

اند به آنان فرصت داده شود به رويارويي با گروههايي كه دراين روز بـه  وي خواسته
 .شود سود شاه وارد صحنه شده بودند بپردازند كه هربار با پاسخ منفي مصدق روبرو مي

  )٣١١-٣١٣، جوانشير( 3

                                                           
 توده حزب افراد متوجه روشن گونه به كه تظاهرات گونه هر از جلوگيري زمينه در نظامي فرمانداري اعالميه - 1

 در ها قدرت جنگ روبين، باري. دش گذارده مورداجرا به روز همان بعدازظهر شدو صادر مرداد 27 روز صبح بود

 .82   برگ ، ايران
 دربعدازظهر توده حزب هواداران سركوب درزمينه خود تفصيلي گزارش در 1332 مرداد 29 كيهان روزنامه - 1

 در نيز توده حزب سران از كيانوري» .شدند بازداشت كثيري عده جريان اين در«: كه است شده يادآور مرداد  27

 كادرهاي و مسئولين افراد، از نفر 600 به نزديك مرداد 27 روز است كرده تأكيد ) 268صفحه (خود خاطرات

 .آورد وارد حزب ارتباطات بر بزرگي بسيار ضربه امر اين و شدند دستگير زبح

  :است چنين آن شده كوتاه كه شده بازگو ها تماس جزئيات حزب اين رهبر كيانوري از شده نقل خاطرات در  - 2
 به داير مصدق تردك گذشته روز دستور به توجه با لي و.كنيم مقابله جريان اين با بايد كه بود اين ما فكر اولين«

 تماس دكترمصدق با اًفور شد قرار وپليس نظامي فرمانداري وحشيانه عمل وبا درباري ضد تظاهرات سركوبي

  بزرگي مانع شما ديروز دستور ...گفتم او به و گرفتم تماس هميشگي راه همان از مصدق دكتر با من .شود گرفته
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   فريب دادن ياران و هواداران خود- سوم 

خواهد در خانه بمانند وكسي به   مرداد از همه هواداران خود مي28مصدق در روز 
هاي اين روز بي هيچ مانعي به مورد اجرا گذارده  ريزيبرنامه ها نيايد تا خيابان
اقدامات  ن مصدق نيز كه او را در ياران و اطرافيا)144ها، برگ سنجابي، اميدها و نااميدي(.شوند

پايان راه و   مرداد خود را در28خالف قانون اساسي وضد ميهني همراهي كرده و روز 
ه هاي پشت پرده او در نا آگاهي كامل ب  از آنجا كه از برنامه ريزياند ديده ميدرخطر 
ه خيال خود اند كه مصدق از مردم كمك بخواهد تا ب اند اصرار فراوان داشته برده سر مي

هاي آنان تا واپسين لحظاتي  از سقوط دولت او جلوگيري كنند ولي در برابر همه تالش
كه برنامه از پيش تعيين شده به مورد اجرا درآيد و زاهدي بتواند قدرت دولتي را به 

گيرد مصدق آنان را سر گرم كرده واز پذيرش درخواست آنان خودداري كرده  دست
ي يكي از ياران نزديك او كه شاهد و حاضر درخانه مصدق دراين مورد گواه. است

                                                                                                                                        
 دكتر .كنيد دعوت پشتيباني و  كمك به را مردم راديو، از وتاهيك اعالميه ّطي اًفور كنيم مي خواهش .ماست  براي

  :داد پاسخ صراحت تمام با مصدق
 و وفادارند امنيتي نيروهاي همه .است اهميتي بي جريان اين .بياورد پشيماني كه نكنيد كاري خدا به را شما آقا«

 سركوبي دستور مجبورم ومن شود مي برادركشي بياييد ميدان به شما اگر .شود مي برطرف زودي به جريان اين

 تماس مصدق با هم بازما  «.گيرم نمي عهده به را چيز هيچ مسئوليت ومن شد خواهد ريخته ها خون  .بدهم
 قبل و كنيم سركوب را مهاجمان تا شود داده اسلحه اي توده نيروهاي به دهد دستور كه خواستيم او از و ...گرفتيم

  :گفت دوم تلفن در مصدق دكتر ...فراخواند كمك به را مردم كوتاهي اعالميه طي هرچيز از
 شهر در جرياني و نيست خطري هيچ ارتش ناحيه از كه اند داده اطمينان من به همه انتظامي نيروهاي فرماندهان«

  »...ريخت آتش نفت روي نبايد .شود مي خاموش زودي به گذرد مي
 .گرفتيم تماس مصدق با بازهم شوند عمل وارد ارتش در مصدق وفادار نيروهاي كه بوديم منتظر لحظه هر كه ما

  :گفت ما به او بار اين
 هرطور خود پرستانهميهن وظيفه به شما بكنيد آيد مي بر دستتان از كاري اگر شما.  اند كرده خيانت من به همه آقا«

  ».كنيد عمل دانيد مي صالح
 با نتوانستيم ديگر ما و شد قطع تلفن بخواهيد كمك و فرستيدب مردم به پيامي الاقل كه من مبرم خواست پاسخ در
 .»بگيريم تماس او
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  :است بسيار گوياست بوده
از . خواهد ولي در آن روز واضح بود كه دكتر مصدق مردم را در صحنه نمي«

همان ساعات اول كه خبر آشوب به نخست وزيري رسيد تمام آنهايي كه درآن 
ك ويا دسته جمعي از او بارها و بارها، تك ت) بودند(وزير  روز در خانه نخست

خواهش كردند اجازه دهد مردم را به كمك به طلبيم موافقت نكرد وحتي حاضر 
من هنوز قيافه خشمناك دكتر . نشد اجازه دهد با راديو مردم را با خبر سازيم

فاطمي را در خاطر دارم كه پس از آنكه اصرارش براي با خبركردن مردم به 
اين پيرمرد آخر «: مصدق خارج شده فرياد زدجايي نرسيده بوداز اتاق دكتر 

   )311زاده، زيرك(.»دهد را به كشتن مي همه ما

   
   تسليم نيروهاي نظامي وشهرباني به زاهدي -11

اطرافيان  پافشاري هواداران و ها و  مرداد همه درخواست28در حالي كه مصدق روز 
هاي نهايي رابراي تسليم   گامخود را براي رويارويي با هواداران شاه بدون پاسخ گذارد،

 24پيش از اين ديديم كه زاهدي روز . نيروهاي نظامي وشهرباني به زاهدي برداشت
در شرايطي كه . مرداد حكم رياست شهرباني سرتيپ محمد دفتري را صادر كرده بود

مصدق توانسته بود هواداران و رهبران اصلي نهضت ملي ايران را سركوب و حزب 
 مرداد از كار انداخته وبي اثر ساخته و 27ود را نيز با ضربات سختي روز توده هوادار خ

 مرداد به مقامات مربوط از دولت خود 28همه موانع را از سرراه زاهدي بر دارد، روز
دستور داد حكم رياست شهرباني كل كشور را براي سرتيپ محمد دفتري صادر كنند و 

ها و خاطرات  يادداشت. به او واگذار شودمسئوليت فرمانداري نظامي يعني ارتش نيز 
باشد كه از  اند در دست مي منتشر شده اشخاصي كه در اجراي اين دستورها نقش داشته

  .شود چند سوبه آنها پرداخته مي
  :گويد دكتر كريم سنجابي درخاطرات خود دراين زمينه مي
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 وصل به تلفن يك بلندگو. من آنجا خدمت مصدق بودم كه تلفن زنگ زد«
اجازه : او گفت رياحي به. كند شنيدم سرتيپ رياحي است كه صحبت مي. بود

دانيم دفتري پسر عموي مصدق  مي. بدهيد ما تيمسار دفتري را دستگير بكنيم
  . دراين كار آلوده است: مصدق گفت چه كار كرده است؟ گفت. بود

È كار؟ كدام توي  
È بگيريد گفت مصدق. ها وتوطئه كودتا عمل همان توي.  
È نشده شهرباني رئيس هنوز موقع آن بود گمرك گارد رئيس هنوز ايشان 
  بود؟

È همين به ها پله توي رفتم مصدق نزد من صبح فردا. بود نشده نخير 
 من گفت كني؟ مي گريه چرا گفتم. كند مي گريه ديدم برخوردم دفتري سرتيپ
 دستگير مرا ندخواه مي وحاال گرفته قرار تهديد مورد من عموي. سوزد مي جگرم
. كند مي وگريه ايستاده راهرو در دفتري تيمسار گفتم مصدق به رفتم من. كنند
 چه: گفت او به بالفاصله مصدق. شديم اتاق وارد او با. تو بيايد بگو گفت

 و كرد تلفن هم رياحي به. بگير تحويل را شهرباني برو جان؟ عمو خبراست
 بيرون خواست مي دفتري وقتي. ستا دفتري تحويل شهرباني رياحي آقاي: گفت
 امروز. دادند را شما دستگيري حكم ديروز دانيد مي گفتم.رفتم او همراه من برود

 شما. است سپرده شما دست به را مملكت و شهر اين امنيت خودش مصدق
سنجابي، (.كنم نمي كوتاهي انشاءاهللا گفت .كنيد محافظت او از بايد داريد اگرشرف

   )145ها، اميدها و نااميدي
 دستور و بامصدق خود گفتگوي ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ ديگر سوي از
   :كند مي نقل چنين را دفتري شهرباني رياست فرمان برصدور وي

 را) دفتري (او شهرباني رياست حكم برد مي بسر اختفا در هنوز كه زاهدي «
 زمين را كالهش. كند مي بازي ُكمدي ويك رود مي مصدق نزد او و كند مي صادر
 من بفرمائيد دستور حضرتعالي. رود مي بين از دارد مملكت قربان كه زند مي
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 و قوم به كه اعتمادي روي هم مصدق. كنم برقرار را نظم تا شوم شهرباني رئيس
 دفتري سرتيپ شهرباني رياست حكم آقا كه من به كند مي تلفن دارد خويشش

 مرا جواب همينطور. شنوند مي اتاقش رد حاضرين همه را تلفنش. صادركنيد را
. انكار من از و اصرار او از. ندارم دفتري به اعتمادي هيچ بنده گفتم او به كه

 بشود شهرباني رئيس دفتري خواهيد مي كه صورتي در گفتم مصدق به باالخره
 اصرار من نخير گفت. كند صادر بايد دكترصديقي آقاي كشور، وزير را او حكم
 را حكم اكراه با من اصرار، اين درمقابل. كنيد صادر خودتان را حكم كه دارم

   1)292ابتهاج، ( .»شد خارج شهرباني رياست حكم دو داشتن با دفتري و نوشتم
 محكم وبراي نكرد بسنده دفتري براي رياحي سوي از شده صادر حكم به مصدق

 نيز خود كشور وزير دكترصديقي از دفتري سرتيپ سمت ساختن استوار و كاري
 اين صدور در را خود خاطرات صديقي. كند صادر زمينه دراين ديگري حكم خواهد مي

                                                           
 هنگام كه رياحي تقي سرلشگر 1357 بهمن انقالب از بعد سال ندچ« : ابتهاج در خاطرات خود مي نويسد- 1

 انزم آن وقايع و او خصوصيات مورد در شرحي بود او طرفداران از و ارتش ستاد رئيس مصدق وزيري نخست

 طي شد خواهد چاپ من خاطرات در اينكه به علم با را مطالب آن من درخواست به بنا اًبعد كه كرد تعريف برايم

 نقش است كرده كوشش خاطرات اين نوشتن در ياحير. »شود مي نقل اينجا در كه فرستاد برايم پاريس از اي نامه

 است روشن ولي  .بگذارد او بازي وخويش قوم حساب به را دفتري شهرباني رياست فرمان صدور در مصدق

 اجراي به امر  اين در مصدق اصرار بنابراين  .دارد مي ندوست خود از بيشتر را خود وخويش قوم كس هيچ

 سوي از كه نظامي فرمانداري و شهرباني رياست حكم متن  .گردد مي باز شده ريزيطرح  پيش از سناريوي

  :است چنين صادرشده دفتري براي رياحي
   ملي دفاع وزارت

  دفتري تيمسارسرتيپ
 شهرباني رياست به جاري ماه مرداد 28 تاريخ از تيمسار ملي، دفاع وزير و وزير نخست آقاي جناب امر برحسب 

  .ورزيد اشتغال مربوطه وظايف انجام به اًفور است شايسته و منصوب تهران نظامي فرمانداري و كشور كل
   رياحي تقي سرتيپ - ارتش ستاد رئيس 

   شود مي ابالغ اشرفي سرهنگ به رونوشت
   28/5/32:تاريخ
  .است آمده 274 برگ السلطنه، مصدق حقيقي چهره - آيت حسن سيد كتاب در تاريخي سند اين
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   :است كرده نقل چنين حكم
 با گفتند من به تلفن با وزير نخست آقاي) صبح 11 ساعت (وقت همين در«

 به را كل شهرباني رياست بدهيد دستور است مقتضي ام كرده كه مطالعاتي
 واگذار او عهده به هم نظامي فرمانداري و بدهند »تريدف محمد« سرتيپ تيمسار
 به است واجب آن رعايت اوقات چنين در كه مالحظاتي به ناچار... است شده
 گفتم ايشان به آن امضاي از وپس كند تهيه را ابالغ دادم دستور كارگزيني رئيس

 وابج مدبر سرتيپ كنم صحبت تلفن با دفتري سرتيپ با خواستم و... بفرستند
 ايشان به روسا معرفي مشغول و اند آمده حاال دفتري سرتيپ گفت و داد

    )123غالمحسين صديقي، (.»...هستم
 و صديقي زاهدي، از شهرباني رياست حكم سه داراي دفتري سرتيپ ترتيب اين به
 كه است بوده رياحي سرتيپ سوي از نظامي فرماندار عنوان به ديگر حكم ويك رياحي

 اشرفي سرهنگ حال اين با. است بوده شده صادر مصدق امر برحسب حيريا گفته به
 داشته آگاهي زاهدي با دفتري سرتيپ ارتباط از كه وي وابسته افسران و نظامي فرماندار

 درآن نظامي فرمانداري مقّر كه شهرباني به او ورود از اند بوده او دستگيري مقام در و
 شود مي بكار دست مصدق بازهم بنابراين  )141ي، مظفر بقاي(.كنند مي جلوگيري است بوده
 را نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ دهد مي دستور ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ وبه

 مامور رياحي سرتيپ سوي از كه مركز دژبان فرمانده سررشته سرهنگ. كند بازداشت
 در تقرمس نظامي هاي تيپ همه كه كند مي تصريح است شده اشرفي سرهنگ دستگيري
 و افسر چند واگر اند بوده وفادار مصدق حكومت به اند بوده تيپ پنج شامل كه پايتخت
 به آنان تعداد كردند، مي بود شده مخفي كه زاهدي براي تبليغي يا اقدام دار درجه
 و دار. بنمايند وي به كمكي عقيده اظهار يا صحنه در حضور با بتوانند كه نبود اي اندازه
 فرماندهان از يك وهيچ شوند خارج خود گاه مخفي از توانستند مين زاهدي دسته
 در دژبان فرمانده. شوند عمل وارد زاهدي طرفداري به نشدند حاضر هم تهران نظامي
  :نويسد مي خود خاطرات از ديگري بخش
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 از را اشرفي سرهنگ توقيف اجازه اينكه از پس رياحي تقي سرتيپ«
 وچنين كرد تلفن من به مرداد 28 وزر صبح 11 درساعت گرفت دكترمصدق

 مخالف تهران نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ چون اطالع، طبق: (داد دستور
 گيرد مي صورت دولت عليه كه اغتشاشاتي از ودرجلوگيري گرديده دولت

 اًفور گذارده، آزاد عمومي نظم زدن هم دربه را وشورشيان نمايد نمي همكاري
 طبق را دستور اين من). نمائيد رادستگيروزنداني ايشان رفته نظامي  فرمانداري  به

 فرمانده بدون نظامي حكومت نتيجه در و كردم اجرا ساعت نيم ظرف در وظيفه
 عهده به را شهر امنيت نظامي فرماندار جاي به كسي چه نشد ومعلوم ماند باقي
    1)118-121سررشته، (.»دارد

 سرتيپ ورود مانع تهران، نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ بازداشت از پس    
 گزارش به. شد برداشته او پاي پيش از نظامي فرمانداري مقر و شهرباني به يدفتر

   :كيهان روزنامه خبرنگار
 شهرباني به گمرك گارد از جيپ اتومبيل دستگاه چند با دفتري سرتيپ.. «
 سربازان كاميون چندين ظهر بعداز ونيم يك ساعت... كرد اشغال را آنجا و آمد

 تمام به مجهز پوش زره اتومبيل زيادي تعداد همچنين و پاسبان اي وعده مسلح
 رضا و شاه هاي عكس همگي كه باركش واتومبيل كاميون چند عالوه به وسايل
 حركت شاه باد زنده شعارهاي با كردند مي حمل خود عقب و جلو در را شاه
 قواي توسط تظاهرات كليه قعمو دراين بودكه اين توجه قابل نكته. كردند مي

   )1332 مرداد 29روزنامه كيهان، (»...شد مي انجام نظامي

                                                           
 با رياحي :افزايد مي وي -121 تا 118 هاي برگ تهران، در 1376 چاپ سررشته، حسينقلي سرهنگ خاطرات - 1

 و حركت براي را راه و كند تخليه نظامي حكومت سربازان وجود از را تهران هاي خيابان تمام توانست نيرنگ اين
 مصدق به وفاداري دليل به اشرفي سرهنگ :افزايد مي سپس و سازد هموار زاهدي محدود طرفداران نمايي قدرت

 حساس هاي ساعت درآن او بازداشت كه كند مي گيري نتيجه چنين و گرديد بازنشسته سپس و شد زنداني سال دو

 .است نداشته موجبي هيچ
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 اتصال حلقه عنوان به مصدق واصرار كارگرداني با كه دفتري سرتيپ موثر نقش
 چنان است كرده عمل زاهدي به مصدق سوي از شهرباني و نظامي نيروهاي درتسليم
  :كند مي اعتراف است بوده رويدادها ينا درمركز كه رياحي سرتيپ كه بوده آشكار

 منصوب شهرباني رياست به را دفتري سرتيپ اصرار، با مصدق اگر«

   )110غالمرضا نجاتي، (.»افتاد نمي اتفاق مرداد 28 روز جريانات كرد، نمي

 مسئوليت آگاهانه واگذاري با مصدق كه رسيد نتيجه اين به توان مي بنابراين
 او شهرباني رياست حكم آن از پيش كه دفتري سرتيپ به مينظا فرمانداري و شهرباني

 دادهمه انجام مرداد 28 روز كه هايي چيني زمينه وديگر بود شده صادر زاهدي سوي از
 تير 30 پيروزمند قيام و مردم فداكاري بركت از كه را پايتخت در مستقر مسلّح نيروهاي
 در 1.كرد واگذار زاهدي جابه يك بود شده نهاده او اختيار در امانت رسم به 1331

 موثر اقدامات اين رساند وزيري نخست به را زاهدي شاه، فرمان اگر حقيقت

 شدن بافراهم .ساخت هموار زاهدي رساندن قدرت به براي را راه كه بود مصدق
 مخفي از برد مي سر به پنهاني گونه به ظهر بعداز 3 ساعت تا كه زاهدي مقدمات، اين
 و خود وزيري نخست وفرمان شد راديو فرستنده وارد نخست وي. مدآ بيرون خود گاه

 با و رفت شهرباني به درنگبي آنجا از و رساند عموم آگاهي  به را مصدق بركناري
  . گرفت دست به را سياسي و نظامي قدرت دفتري سرتيپ استقبال
  

   اطالعات به مردم دسترسي از جلوگيري -12

 حقايق و ها واقعيت شناخت و گرفته قرار كامل خبري بي در مردم رويدادها اين در

                                                           
 رياست سمت تصدي از بعد روز 14 يعني 1332 شهريور 10 روز دفتري سرتيپ كه است يادآوري شايسته - 1

 10 شنبهسه اطالعات، روزنامه( بازگشت خود قبلي پست يعني گمرك مسلح گارد به دوباره و داد استعفا شهرباني

 كه است اين بر ديگري قاطع دليل دفتري سوي از شهرباني رياست پست يتصد كوتاه دوره .)1332 شهريور

 .است بوده مصدق و زاهدي ميان اتصال حلقه نقش اجراي براي تنها او براي پي در پي احكام اين صدور
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 رسانه مهمترين كه را راديو بود توانسته مصدق. بود شده ممكن غير و دشوار آنان براي
 هاي پيام طوالني، هاي نطق وبا درآورد خود كنترل به بود هنگام درآن گروهي ارتباطي
 مردم آزاد دسترسي از بود انداخته راه به مجلس عليه كه مسمومي تبليغات و راديويي

 حل براي روزه همه كه شعارهايي پس در دانستند نمي مردم. كند جلوگيري اطالعات به
 از حاصل بزرگ درآمدهاي از ملت شدن برخوردار براي كه نويدهايي و نفت موضوع
 آزاد اطالعات هاي دريچه بستن. گذرد مي چه شود مي داده انگلستان با مبارزه يا و نفت
 ها برنامه پيشبرد به را كمك بزرگترين آن سويه يك جريان كردن برقرار و مردم وير به
 ايران ملي نهضت رهبران ديد از واقعيت اين. كرد ما كشور در بيگانگان هاي توطئه و

 هاي شكني قانون با سختي به كه مجلس اقليت نمايندگان از گروهي. نبود پوشيده
 گفتگوهاي مستقيم پخش خواستار كاشاني الّله آيت به اي نامه در كردند مي مبارزه مصدق
  )1332 ارديبهشت 19روزنامه اطالعات،  (.شدند ايران راديو از مجلس علني جلسه

 اين كردن برآورده كرد تاكيد مصدق به اي نامه در درنگ بي نيز كاشاني الّله آيت
 19عات، روزنامه اطال(.است عمومي افكار نمودن روشن در صحيحي قدم درخواست

 اين پذيرش از است محدود راديو فني امكانات اينكه دستاويز به او ولي )1332ارديبهشت 
 انتشارات اداره به ضبط از پس گفتگوها متن كرد موافقت تنها و خودداري درخواست
 نمايندگان نيافتن حضور با آن از پس ولي. شود پخش راديو وسيله به تا شود فرستاده
 باقي مجلسي ديگر تيرماه، در آنان گروهي استعفاي و مجلس ساتجل در دولت هوادار
 ويژه به مصدق اقدامات به را خود اعتراضات بتوانند دولت مخالف نمايندگان تا نماند
 انحصار در حساس رسانه اين و برسانند مردم گوش به راديو از مجلس كردن منحل
 اعتراض مورد امر همين .ماند باقي خارجي هاي سياست كنترل در واقع در و دولت
 در خود تفصيلي بيانيه در نيز كاشاني اله آيت  1.بود مجلس اقليت نمايندگان مكرر

                                                           
برداري يك سويه وي  مرداد در بخشي از پيام تلگرافي خود به مصدق به بهره6 نمايندگان مخالف دولت در - 1

  :اديو اعتراض كرده و مي گوينداز ر
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  :گفت چنين زمينه دراين مرداد هفتم در مجلس كردن منحل رفراندوم با مخالفت
 تبليغات صرف بايد و است فقير ملت اين مال از آن بودجه كه راديو چون«
 شخصي مقاصد براي فقط بشود ملت اين حال هب مفيد مباحث و مطالب و

 مردم نمودن آبرو وبي كاري اشتباه و مملكت و ملت مصالح منافي واغراض
 راه سد توانند مي كه پرستي ميهن و صالح اشخاص ساختن متهم و آبرومند

 ممكن و رود مي كار به بشوند السلطنه مصدق محمد دكتر آقاي ديكتاتوري
 به وسيله بدين برسانم عزيز وطنان هم سمع به را خود دعقاي وسيله بدان نيست
    )1332 مرداد 7روزنامه اطالعات، ( »...رسانم مي ايشان اطالع

 براي رفراندم برگزاري درآستانه مردم ساختن آگاه براي شد ناگزير كاشاني هللا آيت
 با كه  ديديم و كند برگزار سخنراني جلسات خود خانه در مجلس كردن منحل
  .شدند آميز مسالمت جلسات اين برگزاري از مانع دولتي عوامل پي در پي هاي رشيو

  
   مصدق خانه به هجوم -13

 توده حزب به دادن ميدان ويژه به او ميهني ضد اقدامات و مصدق هاي ماجراجويي
 و مصدق بركناري فرمان شاه كه هنگامي. بود مردم وخشم عمومي نارضايي عوامل از

 مصدق جان به كند مراقبت خواست زاهدي از كرد صادر را يزاهد وزيري نخست
 مقام در نيزكه زاهدي  )1336، 114پنج روز بحراني، اطالعات ماهانه، ش (.نيايد وارد وآسيبي لطمه
 تعرضي برد مي بسر خود خانه در كه مصدق به نداشت نيازي بود دستور اين اجراي

                                                                                                                                        
چون آن جناب ضمن پيام راديويي خود براي انحراف افكار عمومي متوسل به تهمت و افترا گرديده و روش ما «

را در انجام وظايف قانوني تخطئه نموده و خواسته ايد با داليل غيرموجه عمل انحالل مجلس را كه خود قيام 
اگر از فاش شدن حقايق باكي نداريد و واقعاٌ مؤمن به ... م قلمداد نمائيدعليه مشروطيت ايران است صحيح و الز

اصول دموكراسي هستيد و مي خواهيد افكار عمومي ملت ايران از كم و كيف امور و وقايع اطالع كامل و صحيح 
م به اتهامات نارواي پيدا كند به اداره راديو اجازه فرمائيد كه ساعتي از وقت خود را رد اختيار ما بگذارد تا بتواني

جنابعالي پاسخ گفته و نظريات خويش را با ذكر داليل در معرض قضاوت عامه هموطنان عزيز قرار دهيم تا واقعاً 
 »...حقايق مكشوف گردد
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 در خشمگين مردم ولي. دكر مراقبت مصدق از هم نهايت در و گيرد صورت
 مصدق، نظامي فرمانداري دستگاه فروريختن با مرداد 28 روز بعدازظهر هاي ساعت

 به را خود خانه مصدق هرچند. درگرفت عيار تمام نبرد يك و شده ور حمله او خانه به
 شديد تيراندازي با توانستند وي تابع وافسران بود درآورده استوار نظامي دژ يك سان
 مرداد 31روزنامه اطالعات، شنبه ( 1سازند مجروح يا رسانده قتل به را مردم از رگيبز گروه

 شدند تسليم از ناگزير آن محافظان و ريخت فرو او استوار پناهگاه سرانجام ولي) 1332
. گيرد وپناه كرده فرار مجاور هاي خانه به خود اطرافيان از گروهي با توانست مصدق و

 داشته اصرار همسايگان خانه در شدن وپنهان خود خانه زا فرار از پس مصدق شخص
 خود اطرافيان وبه كند معرفي زاهدي نظامي فرمانداري به را خود زودتر هرچه است
 قانوني دولت فعلي دولت اگر چون رفت خواهم نظامي فرمانداري به من«: گويد مي

 وي برند مي زاهدي زدن افسران باشگاه به را او كه وهنگامي. »است دولت عمالً نباشد،
 در را شما كه متأسفم خيلي من«:گويد مي و دهد مي دست و كند مي سالم مصدق به
صديقي، (.»بفرمائيد استراحت است شده حاضر كه اتاقي در بفرمائيد حاال. بينم مي جا اين

 غارت براي تظاهركنندگان كه اند كرده تبليغات چنين گذشته سال 50خالل در  )139
 آوردن دست به براي كس هيچ آنكه وحال اند زده حمالت اين به دست مصدق خانه

                                                           
1
 نفر مجروح 58 نفر مقتول و 46 طبق صورت هاي رسمي اداره پزشكي قانوني در تظاهرات روز چهارشنبه - 

يك عده تظاهركنندگان كه در «: افزايداين روزنامه مي. شود نفر تخمين زده مي333تا شدند ولي عده مجروحين 
چند دسته تقسيم شده بودند در حدود ظهر به طرف منزل دكتر مصدق رفتند تا خيابان كاخ و دسته ديگري تا 

مقدار زيادي نگهبانان منزل دكتر مصدق كه دو تانك و . الدوله و نزديك منزل مصدق رسيدندخيابان حشمت
داشتند و مرتباً از سنگرهايي كه معلوم بود قبالً تهيه و اسلحه مختلف در اختيار داشتند دست از مقاومت برنمي

بر اثر اين شليك كه تا ساعت پنج بعد از ظهر ادامه داشت عده . اند به طرف جمعيت شليك مي كردندآماده كرده
ه طوري كه گفته مي شود چون اكثر سربازان محافظ منزل دكتر از سربازان و افراد غيرنظامي كشته شدند و ب

مصدق هم به تظاهركنندگان پيوسته و از شليك كردن به روي مردم خودداري نموده بودند سرهنگ ممتاز به اتفاق 
ثر يكي دو نفر افسر و سرباز با مسلسل و طپانچه و تفنگ بر روي مردم تيراندازي مي كرد و تعداد زيادي افراد بر ا

 »...تيراندازي از طرف منزل دكتر مصدق مقتول و مجروح گرديدند



  

 183مداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران                                                     

 جان است داشته وجود مصدق خانه در اندازه چه تا نبود معلوم اصوال كه اموال و مال
 وجود به ها درگيري اينگونه پي در كه بازاري آشفته در البته. اندازد نمي خطر به را خود
 هرگز ولي زنند مي اموال غارت به دست و گيرند مي بهره فرصت از افرادي آيد مي
 افرادي از بزرگي گروه و رفتند مصدق خانه سوي به كه كنندگاني تظاهر گفت توان نمي
 موجود اموال غارت پي در شدند مجروح يا رسيده قتل به مصدق خانه به هجوم در كه
 قصد كساني اگر و بود دفاع بي تهران روز آن در اينكه از بگذريم. اند بوده او خانه در

 مصدق خانه به خود جان انداختن خطر به با نداشت لزومي هيچ داشتند جويي سود
  .شوند ور حمله
  
   مصدق محاكمه -14

 دادگاه دراين مصدق. نبود واقعي محاكمه يك 1332 درسال مصدق محاكمه
 وترتيب حكومت اساس زدن برهم منظور به قصد سوء در همكاري« اتهام به جنجالي
 محاكمه »سلطنت قدرت برضد شدن مسلح به مردم تحريص و وتاج تخت و وراثت
. كرد تكذيب را اتهام اين قويĤ هم وي شخص و نداشت واقعيت هرگز كه شد

 پخش از جلوگيري دستور يا ها مجسمه كشيدن پائين چون اموري نيز او اتهام مستندات
 دادگاه دراين توانست صدقم.  است بوده آنها مانند هاو سربازخانه در شاهنشاهي سرود
 موجبات و كند نمايي مظلوم داشت بازتاب دولتي هاي روزنامه در گسترده گونه به كه

 واقعي نقش به هرگز محاكمه اين كنندگان برگزار. آورد فراهم را مردم بيشتر فريب
 پنجاه گذشتن با زيرا نيست شگفتي جاي كه بودند نبرده پي روزه سه دراين مصدق
 رويدادها آن تحليل به توان مي وخاطرات اسناد انتشار با اكنون رويدادها ازآن سال

 خود واقعي هاي اتهام براي هيچگاه مصدق كه است اين مهم نكته ولي. پرداخت
 آنها مورد در وقوع هنگام در گوناگوني هاي جـرم اعالم كه ها اتهام اين. نشد محاكمه
  :اند ودهب زير موارد دربرگيرنده جمله از داشت وجود
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 در ملي شوراي مجلس انتخابات كردن ومتوقف قانوني غير نامه تصويب صدور -
  مردم نمايندگان از تن 56 شدن انتخاب از جلوگيري و حوزه 33

   نمايندگان ارعاب و تهديد به توسل با مجلس از قانوني غير اختيارات گرفتن -
 كردن هزينه و ملي شوراي مجلس كردن منحل و استعفا به نمايندگان كردن وادار -

 آنرا معترض، نمايندگان كه مشروطيت تعطيل و آن مورد در عمومي اموال غيرقانوني
 بر) 1304سال عمومي مجازات قانون 82 ماده موضوع (ملّي حكومت عليه قيام

   )1332 مرداد 21روزنامه اطالعات، (.شمردند

 رشته يك طريق زا ملي نهضت رهبران وديگر كاشاني اله آيت شخصيت ترور -
   دولتي هاي روزنامه
   مردم كردن مقتول و مضروب و كاشاني اله آيت خانه به يافته سازمان حمالت -
   پارلماني مصونيت داشتن با مجلس نمايندگان كردن زنداني و دستگيري -
 سياسي صحنه به توده قانوني غير حزب ورود براي  سازي زمينه و فعاليت اجازه -
 خطر وبه كشور واستقالل امنيت عليه كنندگان اقدام قانون 2 و يك وادم برخالف كشور

  .كشور خارجي روابط در بحران ايجاد و ملي امنيت انداختن
 قرار پيگيرد مورد مصدق واقعي و اصلي هاي اتهام خواستند نمي هرگز زاهدي و شاه
 هاي سياست. دندبو شده مند بهره مجلس كردن منحل ويژه به اقدامات اين از زيرا. گيرند

 دادند نمي اجازه هرگز بودند كرده كارگرداني و طراحي را ها برنامه اين كه هم خارجي
 به آنها طرح فرصت ها رسانه در حتي ويا شود گشوده كيفري پرونده ها اتهام اين براي
 اين پرتو در كه آنان نفتي منافع و شد مي آشكار آنان مداخله مكانيزم زيرا. آيد وجود
  .افتاد مي خطر به بود شده تأمين ايران ملت اتحاد فروپاشي پي در و ويرانگر ماتاقدا

  
   مجلس انحالل فرمان صدور -15

 سختي به مجلس انحالل با كه مجلس نمايندگان از گروهي و كاشاني الّله آيت
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 آن قانونگزاري دوره پايان تا هفدهم دوره مجلس كه بودند آن پي در بودند كرده مبارزه
 خالف را مصدق سوي از شده برگزار رفراندوم نمايندگان، از گروه اين. يابد مهادا

 8 روز تا هفدهم دوره مجلس كه بودند كرده تأكيد بارها و دانستند مي اساسي قانون
 اين نيز مرداد 28 از پس  )1332 مرداد 19روزنامه اطالعات، (.است باقي و پابرجا 1333 خرداد

روزنامه (.كردند مي دفاع هفدهم مجلس كار ادامه از و فشاري اپ خود نظر بر نمايندگان

 در اطالعات روزنامه خبرنگار با گفتگو در نيز كاشاني الّله آيت  )1332 مرداد 31اطالعات 
   :كرد اعالم هفدهم مجلس انحالل با مخالفت

 بقيه زودتر هرچه بايد دارد ملي شوراي مجلس به احتياج دولت اگر«
 در و است باقي 17 دوره از ماه 8 مدت زيرا. نمايد شروع را 17 دوره انتخابات
 56 وضع اين وبا داد انجام را هفدهم دوره انتخابات بقيه توان مي ماه يك عرض
 مجلس در مستعفي غير نمايندگان با كه شد خواهد انتخاب جديد نماينده نفر

 وجود از ماه هفت مدت در تواند مي دولت و داد خواهند تشكيل اكثريت
 وجه هيچ به كنوني وضع با هجدهم دوره انتخابات شروع. كند استفاده مجلس

   )1332 مهر 22روزنامه اطالعات، (.»باشد نمي كشور صالح به
   :اطالعات روزنامه نوشته به

 هستند مخالف بكلي هفدهم مجلس انحالل با نيز بقايي دكتر و مكي آقايان«
 فعلي مجلس دوره كه مادام كه است اين باب دراين آنها اظهارات خالصه و

روزنامه اطالعات، (.كند آغاز را هجدهم دوره انتخابات تواند نمي دولت نيافته خاتمه

    )1332 مهر 22
 جلسه مهر 25 روز هفدهم مجلس كار ادامه از دفاع راستاي در اقليت نمايندگان

 استدالل چنين هفدهم دوره مجلس انحالل با مخالفت در و كرده برگزار مشورتي
  :كردند

 آن انحالل و مجلس تعطيل عليه شدت به سابق حكومت زمان در كه ما«
 به ماه هفت كه مجلسي دهيم رضايت توانيم مي چطور حاال كرديم مخالفت
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 نظر از هم آقايان اين مخالفت بيشتر گردد؟ منحل مانده باقي آن دوره خاتمه
 انحالل با خواهيم نمي ما گويند مي بلكه. نيست شان خود شخصي مصالح
 استفاده آن از بعد هاي دولت كه شود گذاشته بدعتي كيفيت، اين به مجلس
   )1332 مهر 25روزنامه اطالعات، (.»نمايند

 گرفته بهره مصدق سوي از شده انجام رفراندوم از شاه كه آنجا از حال اين با
 توانست مي سختي به بود كرده صادر دليل همين به را زاهدي وزيري نخست وفرمان

 صورت اين غير در زيرا. كند موافقت آن دوره پايان تا هفدهم مجلس كار ادامه با
. گرديد مي روبرو جدي چالش با زاهدي وزيري نخست و او فرمان مشروعيت
 بودند ايران ملت به خود دلخواه نفتي قرارداد تحميل دنبال به كه هم بيگانه هاي سياست
 دريافته تجربه وبه تافتند نمي بر را آن مبارز و نيرومند اننمايندگ و هفدهم مجلس وجود
. يابند دست خود هاي هدف به توانند نمي مجلس در نمايندگان اين وجود با كه بودند
 در گلشائيان - َگس الحاقي اليحه تصويب از مانع اقليت نمايندگان همين واقع در

 مبارزات با را نفت كردن يمل قانون شانزدهم دوره مجلس در و شدند پانزدهم مجلس
 آمريكا دولت پشتيباني از كه انگلستان بنابراين. رسانيدند تصويب به خود سرسختانه
 نمايندگان اين راندن بيرون و هفدهم دوره مجلس انحالل دنبال به بود شده برخوردار

 سوي از 1989 درسال كه آمريكا خارجه وزارت اسناد خوشبختانه. بود ايران مجلس از
داللت  كه باشند مي دسترس در است يافته انتشار 1كشور اين خارجي روابط رايشو

هاي آنان در منحل ساختن مجلس هفدهم  روشن بر نقش انگلستان و آمريكا و كوشش
چند مورد از اين اسناد را كه روشنگر رويدادهاي اين دوره از تاريخ ايران و . دارد

  :كنم ي باشد نقل ميمداخله اين دو دولت در امور داخلي كشورم

                                                           
1
 - Foreign Relation of the united States  هر چند در اين مجموعه دو جلدي همه نامه ها و 

مكاتبات سفارت آمريكا در ايران با زارت خارجه آمريكا انتشار نيافته است ولي همين بخش از اسنادي كه منتشر 
  .ارزشمند هستند و كمك بزرگي به پژوهش هاي تاريخ نهضت ملي ايران مي كنندشده است 
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 1332 برابر يكم شهريور 1953 اوت 23 مورخ 353شماره » كلي سري به« سند  - 1
كه در برگيرنده گزارش تفصيلي گفتگوي لويي هندرسن سفير آمريكا با محمد رضاشاه 

  :است اين عبارت را در باره مجلس هفدهم آورده است كه
ز نمايندگان مجلس كه استعفا شاه گفت سعي خواهد كرد ترتيبي بدهد آن عده ا«
اسناد روابط خارجي آمريكا، (.»اي به انحالل مجلس رأي بدهند اند طي تشكيل جلسه نداده

1377(   
گروهي از نمايندگان غير مستعفي كه تعداد . كوشش شاه دراين مورد بي تأثير نبود

م  نماينده بود با منحل شدن مجلس هفدهم و آغاز انتخابات دوره هجده23آنان 
موافقت كردند ولي سران نهضت ملي چنانكه ديديم به دليل اينكه انجام رفراندوم از 

دانستند وبراي شاه نيز حق صدور فرمان  سوي مصدق را برخالف قانون اساسي مي
شناختند با فكر انحالل مجلس هفدهم مخالفت كرده  انحالل مجلس را به رسميت نمي

  .دو اصرار بر ادامه كار اين مجلس نمودن
 گزارش 1332 مهر 17 برابر 1953 اكتبر 9 مورخ 374  سند سري شماره - 2

هندرسن سفير آمريكا در ايران به وزارت خارجه اين كشور در زمينه گفتگوهايي است 
كه با حسين عالء وزير دربار و زاهدي انجام داده و نشان دهنده اصرار انگلستان و 

اين گزارش در . باشد م از سوي شاه ميآمريكا بر صدور فرمان انحالل مجلس هفده
هاي مربوط از  برگيرنده نكات جالبي دراين زمينه است كه براي رعايت اختصار بخش

  :آوريم آن را مي
  به وزارت خارجه) هندرسون(از سفير در ايران 

   بعدازظهر 6 ساعت - 1953 اكتبر 9تهران،              سري         
  

 اكتبر با عالء وزير دربار داشتم، او 6صر روز  در گفتگويي كه در ع-1. 866
. آخرين نظرات مرا در باره مجلس شوراي ملي و مجلس سنا استفسار كرد
توضيح دادم كه چرا ترجيح دادم شاه فرمان انحالل هر دومجلس و برگزاري 
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فهمم چرا شاه به اين كار بي رغبتي  انتخابات جديد را صادر كند وگفتم نمي
 اكتبر به من 7عالء صبح زود . الء گفت با نظر من موافق استع. دهد نشان مي

اطالع داد كه با شاه صحبت كرده او نه تنها تمايل خود را به توشيح فرامين 
انحالل مجلسين، در صورتي كه زاهدي تقاضا كند، ابزار نموده بلكه از عالء 

ين خواسته كه به زاهدي بگويد در نخستين فرصت ممكن تقاضاي صدور فرام
  .مزبور را از شاه بنمايد

 اكتبر اطالع يافتيم كه قرار است زاهدي همان 7در همان صبح روز  -2

. كند ولذا تقاضا كردم زاهدي را قبل از ناهار ببينم روز با شاه ناهار صرف

بند (ضمن مذاكره با زاهدي نظر رسمي دولت انگليس را در مورد مجلس 

 به لندن تكرار 1772رت كه طي شماره اكتبر آن وزا5 مورخ 933دوم تلگرام 

كنم هر دو  همچنين اظهار داشتم احساس مي. به اطالعش رساندم) شده است

    بهتر است يك 1دولت آمريكا و انگليس معتقدند كه از نظر تصويب قرارداد
بعدها مسائلي در . كامل وجود داشته باشد تا يك مجلس نيم بند مجلس

كه در نتيجه استعفاي نمايندگان بخصوص در مورد اينكه چرا كرسيهاي مجلس 
نظر شخص بنده اگر  به. تهران خالي شده پر نشده است، مطرح خواهد شد

دولت او از جانب مجلسي كه بكلي از نو انتخاب شده باشد تأييد شود، نه 

  . تنها در داخل كشور بلكه در جهان موقعيت بهتري خواهد داشت

وههاي كوچك ملي گراي خواهد دشمني گر زاهدي گفت نمي -3

او معتقد بود بهتر . متعصب را كه مخالف انحالل مجلس هستند برانگيزد

 نماينده غيرمستعفي به 23است اينها را در چارچوب مجلسي مركب از 

هايي كه مصدق اجازه نداده بود  عالوه آنهايي كه براي پر كردن كرسي

                                                           
 .منظور قرارداد نفت ايران است كه انگلستان و آمريكا به دنبال امضاي آن بودند - 1
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شمني شديد آنان را انتخابات برگزار شود، مهار كرد وبا انحالل مجلس د

. وانگهي او براي گذراندن لوايح فوري نياز به وجود مجلس دارد. برنينگيخت

هاي خالي را كه براي حصول حد نصاب الزم است، ظرف  توان كرسي مي

در حالي كه برگزاري انتخابات عمومي چند . چند هفته با انتخابات پر كرد

د مجلس منحل و انتخابات به عالوه اگر قرار باش. ماه طول خواهد كشيد

جديد برگزار شود، برخي از عناصر ملي گرا او را متهم خواهند ساخت كه 

ها را جايگزين مجلس ملي گرا كرده  ها و آمريكائي يك مجلس مطيع انگليسي

  . است

كنم وقصد ندارم او را به اقدامي   پاسخ دادم قوت استدالل او را درك مي-4
ليكن به نظرم چنين .  ضرر ايران خواهد بودتشويق كنم كه عقيده دارد به

توانند به افكار عمومي ايران توضيح  رسد كه متصديان روابط عمومي مي مي
 -ثانيĤ.  بعضي قوانين مهم بايد در آينده نزديك به تصويب برسد-دهند كه اوال

شود، بايد نمايندگان كليه نقاط ايران  در مجلسي كه قوانين مزبور مطرح مي
مصدق با جلوگيري از تكميل انتخابات و موجب  -ثالثĤ. ته باشندحضور داش

 نماينده موفق شد قابليت اجرايي مجلس فعلي را از بين 57شدن استعفاي 

 براي اينكه ايران بتواند فورآ يك مجلس موثر و كارآمد داشته -رابعĤ. ببرد

باشد، بايد از شاه تقاضاي انحالل مجلس كنوني و برگزاري انتخابات 

 نظر به اينكه قابليت اجرايي مجلس سنا نيز به - خامسĤ.ديدي را بنمايدج
وسيله مصدق تضعيف شده است، بايد انحالل سنا وبرگزاري انتخابات سنا را 

گفتم به عقيده . همزمان با انتخابات مجلس شوراي ملي از شاه در خواست كند
مزاياي آن را درك كنم  من اگر مسئله به اين نحو به شاه عرضه شود، تصور نمي

اميدوارم امروز هنگام صرف . نكند و در صدور فرامين ترديد به خود راه دهد
نخست وزير قول داد . نهار موضوع را به بهترين وجه براي شاه تشريح كند
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-1130اسناد روابط خارجي آمريكا، (.»ضمن صرف نهار موضوع را با شاه در ميان گذارد

1131(    
وجه كرد كه رفراندوم خالف قانون اساسي مصدق نه تنها به به اين واقعيت بايد ت

شاه فرصت داد زاهدي را بدون جلب رأي تمايل نمايندگان و رأي اعتماد مجلس 
هاي  هفدهم به نخست وزيري برساند بلكه اين امكان را به وجود آورد كه سياست

هم كه از بركت بيگانه در مقام بيرون راندن نمايندگان نيرومند و وطنخواه مجلس هفد
شاه هم بر پايه اين . نيروي پر توان نهضت ملي ايران وارد مجلس شده بودند برآيند

 حوزه انتخابيه متوقف ساخته واز برگزيده شدن 33واقعيت كه مصدق انتخابات را در 
 تن از نمايندگان را وادار به استعفا و رفراندوم انحالل 52 نماينده جلوگيري وسپس 56

 فرمان انحالل مجلس هفدهم 1332 آذر 28برگزار كرده بود توانست در مجلس را هم 
 و همسويي خود را با مصدق در منحل كردن )1332 آذر 28روزنامه اطالعات، (را صادر كند

فراموش نكنيم كه در پي اعالن نتايج رفراندوم انحالل مجلس، . مجلس آشكار سازد
براي شاه به كالردشت » چاكر«ضاي  مرداد با ام23اي كه روز جمعه مصدق در نامه

فرستاد از وي درخواست كرد فرمان برگزاري انتخابات دوره هجدهم را صادر كند 
بنابراين اصرار انگلستان و آمريكا بر منحل كردن ) 1332 مرداد 24روزنامه اطالعات، شنبه (

 چون ومجلس هفدهم كه به روشني در گزارش سفير آمريكا در ايران آمده است بي
دهد مصدق با برگزاري رفراندوم براي منحل كردن مجلس در راستاي چرا نشان مي

  .جويانه انگلستان و آمريكا عمل كرده استهاي مداخلهخواسته
اگر شيرازه نهضت ملي ايران با اقدامات مصدق از هم گسيخته نشده و اتحاد ملت 

فرمان انحالل مجلس را توانست بسادگي  ايران از هم پاشيده نشده بود شاه هرگز نمي
 هنگامي كه شاه فرمان نخست وزيري احمد 1331چنانكه در تيرماه سال . صادر كند

اي در صدور فرمان انحالل همين مجلس  قوام را صادر كرد، قوام اصرار بيش از اندازه
را داشت تا آنجا كه گفته بود تا چنين فرماني صادر نشود من به هيچ كاري مداخله 

اللّه   ولي شاه به دليل نيرومندي نهضت ملي و رهبري آيت )168ارسنجاني، (.نخواهم كرد
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چنين جرأتي را نداشت كه فرمان انحالل مجلس را  كاشاني و نيروي مجلس هفدهم
هاي  طلبي هنگامي كه نقش كليدي مجلس هفدهم را در جلوگيري از افزون. صادر كند

آوريم وبه اين حقيقت توجه كنيم كه بيگانگان در موضوع منابع نفتي كشورمان در نظر 
ناپذير مادي و معنوي براي كشورما  هاي بزرگ و جبران شكست نهضت ملي ايران زيان

برداري از منابع نفتي، بر قرار كردن حكومت قانون و برگزاري انتخابات  در زمينه بهره
 نتيجه گزاران اين نهضت بود به بار آورد به اين هاي بنيادي پايه آزاد كه از هدف

الّله كاشاني منحل كردن مجلس را قيام عليه مشروطيت خواند و  رسيم كه چرا آيت مي
نمايندگان اقليت اين مجلس به اين اقدام مصدق وصف مجرمانه داده و آن را قيام عليه 

الّله كاشاني در پاسخ به خبرنگار روزنامه  جهت نبود كه آيتبي. حكومت ملي خواندند
  :ظر ايشان را در باره كيفر مصدق پرسيده بود گفتكه ن» اخباراليوم«

طبق شرع شريف اسالمي، مجازات كسي كه در فرماندهي و نمايندگي «
   )1332،  شهريور23، روزنامه كيهان( »كشورش در جهاد خيانت كند مرگ است

   
   سرانجام نهضت ملي ايران -16

 سوي ديگر حضور از اثرانداختن رهبران وهواداران اصيل نهضت ملي ايران واز
برنامه ريزي شده و گسترده افراد حزب توده در صحنه سياسي وپيدايش نابساماني در 

. دنبال داشت ويژه نيروهاي مذهبي را به اوضاع اجتماعي كشور نگراني جدي مردم و به
با آنكه اجراي قانون ملّي كردن صنعت نفت يكي از دو بند برنامه اعالم شده مصدق به 

 بود و دولت او از پشتيباني كامل مجلس و مردم در اجراي اين برنامه مجلس و مردم
برخوردار بود ولي چنانكه ديديم در راستاي سياست انگلستان، مصدق از انجام اين 

در حقيقت انگلستان توانست با جلوگيري از اجراي قانون ملّي . تعهد خودداري كرد
ين زمينه و قطع  صدور نفت، كشور اي درا كردن صنعت نفت و امضاي قرارداد عادالنه

ما را در تنگناي شديد مالي قرار دهد و موجبات نارضايي عمومي را برانگيزد تا بتواند 
 رد .برداري كندهاي ويرانگر خود بهره از نارضايي مردم در جهت پيشبرد برنامه
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پيشنهادهاي قابل پذيرش در زمينه موضوع نفت در شرايطي صورت گرفت كه بنا 

 گزارش وزير دارايي ايران، دولت مصدق با مصرف كردن همه ذخائر ارزي وبه 

هاي متعدد از بانك ملي و فروش اوراق   و با گرفتن وام1330ريالي كشور در سال 

 ميليون تومان 400، چند ميليارد بدهي به بار آورده و نزديك به 1331قرضه درسال 

 كفگير به ته ديگ 1332مرداد ماه سرانجام در . بود  اسكناس غيرقانوني چاپ كرده

خورده و هيچگونه امكانات مالي براي پرداخت حقوق كاركنان و انجام تعهدات 

 مهر 18مذاكرات جلسه پنجاه و يكم مجلس شوراي ملي، يكشنبه اميني، علي ( .دولت باقي نمانده بود

1333(   
انگلستان به نكته با اهميت اين است كه حتي پس از روي كار آمدن زاهدي، دولت 

دنبال اجراي همين سياست بوده و برادامه تحميل تنگناي مالي به ايران تا دستيابي به 
در گزارش سري . است قرارداد نفتي كه رضايت اين دولت را تأمين كند پافشاري داشته

معاون وزارت امور خارجه » بايرود« كه 1332 شهريور 3 برابر 1953 اوت 25مورخ 
از سفارت انگلستان » هارولد بيلي«اور نزديك از گفتگوهاي خود با آمريكا در امور خ

هاي كمك مالي دولت آمريكا به دولت  ارائه كرده است، بايرود برنامه) در آمريكا(
هارولد بيلي در زمينه . زاهدي را بامقامات سفارت انگلستان در ميان گذارده است

ه دولت ايران هشدار داده و پرداخت كمك مالي قابل توجه از سوي دولت آمريكا ب
  :گويد مي
تنها نگراني وزارت خارجه انگليس اين است كه اياالت متحده مبلغ كالني پول در «

اختيار دولت ايران نگذارد كه انگيزه ايران را به حصول توافق در مسئله نفت از بين 
 ميليون 200  ميليون يا100به عقيده وزارت خارجه انگليس، پرداخت مبالغي مانند . ببرد

   )1074  برگريكا،ماسناد روابط خارجي آ(»...دالر ممكن است به از بين بردن انگيزه بينجامد
البته انگيزه كمك مالي اندك آمريكا چيزي جز تثبيت دولت زاهدي و زمينه سازي 

.  روشن بودالّله كاشاني كامالً اين حقيقت براي آيت براي امضاي قرارداد نفت نبود و
 در مخالفت با قرارداد كنسرسيوم نفت 1333اي كه در سال  شي از اعالميهوي در بخ
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  :صادر كرد چنين گفت
و هنگامي كه دولت آمريكا كه خود را پيش آهنگ اصول دموكراسي جهاني «

     داند دراين معامله  پشتيبان سازمان ملل متحد مي و مبتكر منشور آتالنتيك و
نمايد  گر همكاري ميحيله  با انگلستان مّكار وشرمانه و انتقام جويي وقيحانهبي

   و ساعي است به خاطر چند صدميليون دالري كه از نفت ايران نصيب 
     گردد ملت مظلومي را از آزادي و  داران استعمارچي آمريكا ميسرمايه
خواهي نااميد و نسبت به تمام ادعاهاي دنياي غرب بدگمان سازد ملت آزادي

عنوان كمك از طرف  ارد تصور كند چند ميليون دالري كه بهايران هم حق د
قسمت عمده آن براي تأمين منافع عده محدودي  رسد و آمريكا به ايران مي

 چند صد برابر آن را از حلقوم اًود فقط براي اين بوده است كه بعدش خرج مي
   )نعت نفتروحانيت و اسناد ملي شدن ص(.»...ملت رنجديده اين سرزمين بيرون آورند

مجموعه عواملي كه بيان گرديد موجبات دلسردي مردم از نهضت ملي ايران را 
اين اوضاع  فراهم ساخت و زمينه ساز سقوط نهضت شد و گروه بزرگي از مردم در

واحوال از بركنار شدن دولت مصدق كه هيچ دستاورد مثبتي براي كشور نداشت 
  .خشنود گرديدند

هاي جاسوسي انگلستان براي براندازي   كه شبكهواين بود سرانجام سناريويي
امنيت . ريزي كرده و گام به گام با موفقيت به مورد اجرا گذاردند نهضت ملي ايران طرح

هاي خطرناك و عملكردهاي ويرانگر به شدت  ملي كشور ما بر اثر اين ماجراجويي
هاي  ياستاين دولت س. تهديد شد وبهترين فرصت را در دسترس انگلستان قرارداد

خود را دنبال كرد وبا فراهم آوردن مقدمات الزم و در شرايطي كه دولتي ضعيف روي 
كار بود وملت ايران دچار پراكندگي واقتصاد كشور در وضعيتي شكننده قرار داشت 
توانست با كمك دولت آمريكا قرارداد كنسرسيوم نفت را در يك مجلس ضعيف كه 

 به ملت ايران 1333خته بودند در مهرماه سال جايگزين مجلس منحل شده هفدهم سا
اهللا كاشاني وياران او نيز براي جلوگيري  مبارزه شديد و مثال زدني آيت. تحميل كند
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نتيجه ماند اگر چه  داليلي كه پيش از اين بيان گرديد بي از تصويب اين قرارداد به

 - مريكا در الهه جاي مانده از آن سپس در ديوان داوري دعاوي ايران و آ اسناد به

هلند در دعاوي مطرح شده از سوي اعضاي كنسرسيوم نفت، مورد استناد دولت 

  .ايران قرار گرفت

  

   نتيجه گيري

نظامي ازسوي نيروهاي مسلح  امر داخلي وحركت يك كه» كودتا« برچسب - الف 
. است هاي روشن واسناد فراوان تاريخي عليه دولت رسمي كشوراست برخالف واقعيت

دليل و مدرك معتبر تاريخي وقوع يك كودتاي نظامي را از سوي ارتش ايران عليه هيچ 
  .كند  پشتيباني نمي32مصدق در مرداد سال 

، در اصل ساخته وپرداخته انگلستان وعوامل » مرداد28كودتاي « عنوان جعلي  -ب 
دولت در پرتو تبليغات گسترده در باره اين كودتاي خيالي، . آن در ايران وجهان است

هاي اين دولت  انگلستان توانسته است از يك سو مصدق را كه نقش كارگرداني برنامه
عنوان قرباني يك كودتا معرفي تا وجهه سياسي او را حفظ  را به عهده داشته است به

المللي خود در دخالت در امور داخلي وبراندازي  كند واز سوي ديگر مسئوليت بين
ن دوباره نفت ملي شده ايران را لوث كرده ودر برابر نهضت ملي ايران وبه دست گرفت

هاي بزرگ مادي و معنوي كه به كشورما وارد ساخته است از خود سلب مسئوليت  زيان
  .كند

مصدق با داشتن پست نخست وزيري و وزير دفاع ملي، در اختيار داشتن  -پ 
مجلس به گونه شهرباني، گرفتن اختيار قانونگزاري و منحل ساختن  نيروهاي ارتش و

يك فرمانرواي مستبد اداره كشور را در دست خود گرفته و از پشتيباني حزب توده نيز 
در خالل . اي در ظرف يك روز سقوط كرد برخوردار بود ولي دولت او به گونه ناباورانه

هاي بيگانه براي توجيه اين سقوط پيش بيني نشده،   سال گذشته وابستگان سياست50
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اي به راه انداخته رهبران نهضت ، مجلس و مردم را متهم ساخته و  كنندهتبليغات گمراه 
ها ريختند و دولت ملي را  اند مشتي اراذل و اوباش و روسپيان به خيابان مدعي شده

ها براي آن است كه همكاري مصدق با دولت انگلستان  اين فريبكاري! سرنگون كردند
 خاطرات شعبان جعفري، ،) بكوشش(سرشار هما ( 1 .براي براندازي نهضت ملي ايران آشكار نشود

   )1332 مرداد 31روزنامه اطالعات ، شنبه ؛ 162برگ 

پايه و ادعاهايي مانند اينكه ناكامي نهضت ملي ايران حاصل    توجيهات بي- ت
اهللا كاشاني و  پيدايش اختالف سليقه ميان رهبران نهضت بوده ويا اينكه اطرافيان آيت

 موجبات ايجاد اختالف ميان آنان و شكست نهضت ملي را فراهم اطرافيان مصدق
براي براندازي نهضت ملي اند چيزي جز سرپوش گذاردن بر مداخله بيگانگان  آورده

هاي داخلي داني در رسانهها از سوي مدعيان تاريخارائه اينگونه تحليل. ايران نيست
 كاشاني و نمايندگان شجاع اهللاهيچ ستمي به آيت. آشكار حقايق تاريخي استتحريف 

اي با از خودگذشتگي به رويارويي با اقليت مجلس هفدهم كه در چنين نبرد دليرانه
هاي بيگانگان و دفاع از قانون اساسي و منافع ملي كشور پرداختند باالتر از اين توطئه

نيست كه با ناديده گرفتن اين اسناد و مدارك روشن تاريخي، شكست نهضت ملي 
اهللا كاشاني و اطرافيان مصدق نسبت داده ن به اختالف افكني موهوم اطرافيان آيتايرا
  . شود

اللّه  ترين بخش مبارزات زندگي سياسي آيت گمان، دشوارترين و خطرناك بي -ث 
 28 تا 31هايي بوده است كه در فاصله زماني مردادماه سال كاشاني رويارويي با توطئه

                                                           
پردازي هاي قلم بدستان وابسته به انگلستان در خالل پنجاه سال گذشته اين است كه شعبان  از جمله دروغ- 1

 9اين در حالي است كه شعبان جعفري از روز .  قلمداد كرده اند1332ارگردان رويدادهاي مرداد سال جعفري را ك
 به دستور مصدق در زندان بسر مي برده است و پس از آنكه زاهدي در شهرباني كل كشور مستقر 1331اسفند 

تور آزادي او و  چند تن  مرداد دس28وزير به دست گرفت عصر روز چهارشنبه شد و قدرت را به عنوان نخست
  .  اسفند در بازداشت به سر مي بردند صادر كرد9ديگري را كه از روز 
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دراين آزمون . اند ريزي وبه مورد اجرا گذارده شده  طرح از سوي انگلستان1332مرداد 
اللّه  رو گرديد و آيتهاي از درون روب هاي خُردكننده سخت، نهضت ملي ايران با چالش
به هر دليل توانسته بود وجاهت  هاي دولتي كه شكنيكاشاني ناگزير شد در برابر قانون

انداخته وبراي  را به خطرملي به دست آورد ايستادگي كند وشخصيت سياسي خود 
اللّه  اي در شخصيت آيت اين ويژگي مهم و عنصر سازنده. دفاع از كشور آن را فداكند

  .سازد كاشاني است كه وي را از ديگران ممتاز مي
 نشان مي دهند كه مداخله دولت 1332 تا 1329هاي   بررسي رويدادهاي سال- ج

وطئه چند وجهي وبا بكار گرفتن عوامل انگلستان در امور داخلي ايران از طريق يك ت
اين گروه . است داخلي خود براي براندازي نهضت ملي ايران به مورد اجرا گذارده شده

درهم تنيده وابسته به بيگانه با حمله از درون، اساس حكومت ملي و مشروطيت را 

از صحنه سياسي كشور ما برچيدند واز قوه مجريه، مقننه و دادگستري كشور 

  .  ظاهري بيش باقي نگذاردندصورت
 مداخله انگلستان در امور داخلي كشور ما دراين دوره تاريخي از جمله در - چ

  :است  برگيرنده موارد زير بوده
  به دست گرفتن قدرت اجرايي در كشور از طريق واردساختن افراد -

  .هاي كليدي خود در پست وابسته به

مسئله  بست در بنريق ايجاد   به ورشكستگي كشيدن اقتصاد ملي از ط-

  .نفت

  .  گسترش نارضايي عمومي وبه سستي كشيدن نيروي پايداري مردم-

هاي  پست افكني در ميان مردم از طريق اشخاصي كه در  اختالف-

  .ها جاسازي كرده بودند كليدي و در رسانه

كاشاني وديگر پيشگامان   اهللا آبروكردن آيتبي شخصيت و   ترور-

  پرحجم داخلي  ز طريق يك رشته تبليغات مسموم ونهضت ملي ا
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انحالل  اثر ساختن آن وبي   آشفته ساختن دستگاه دادگستري و-

  .عالي كشور ديوان

  سستي كشيدن مجلس شوراي ملي و منحل ساختن آن    به-

اردن دست ذبازگ  هاي بي هويت به ويژه   به قدرت رسانيدن گروهك-

  .حزب توده در صحنه سياسي كشور

هاي اعالن شده خود در زمينه حل عادالنه   دولت مصدق به هيچ يك از برنامه- ح
او با كاشتن . موضوع نفت واصالح قانون انتخابات وبرگزاري انتخابات آزاد عمل نكرد

بذر اختالف در ميان مردم روحيه اتحاد را كه بزرگترين دستاورد نهضت ملي ايران بود 
 قدرت به زاهدي، پشت سرخود كويري از نااميدي درهم شكست و به هنگام واگذاري

هاي بيگانه در كشور ما  پراكندگي به جاي گذاردكه هميشه خواسته اصلي سياست و
  .است  بوده

الملل از سوي  هاي آشكار و خالف حقوق بين  درقرن بيستم شاهد دخالت- خ
 ها اين دخالت. ايم قدرت هاي بزرگ غربي وشرقي در كشورهاي جهان سوم بوده

است ولي  همواره مورد سرزنش افكار عمومي وانديشمندان در سراسر جهان قرار گرفته
 دخالت سازمان 1332در دوران نهضت ملي ايران به ويژه رويدادهاي تير و مرداد سال 

است كه در پس پرده اي  اي براي در هم كوبيدن تالش هاي ملت ايران انجام شده يافته
اين مداخله، به بهاي محروم ساختن ملت ايران از حق . ت اس از فريب ورياكاري بوده

آزادي، حقوق بشر ومحروم ماندن از بهره برداري از منابع طبيعي كشور خود به ثمره 
  .است رسيده
پوشي بيگانگان در مورد اين رويداد بزرگ تاريخي و   از دالئل مهم پرده- د
ان در زمينه دالئل ناكامي نهضت نگاري گمراه كننده وابستگان داخلي وخارجي آن تاريخ

دنبال تأمين منافع نا  هاي خارجي همچنان به است كه اين سياست گمان اين ملي ايران، بي
هاي مداخله  مشروع خود در ميهن ما هستند و كوشش فراوان دارند ملت ايران از شيوه
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براي آن سر برده ونتواند از اين تجربه تاريخي كه بهاي گراني  آنان در ناآگاهي به
  . هاي الزم را بيĤموزد پرداخته است درس

 بار تكرار گردد، 100يك دروغي كه «: گويد  يك ضرب المثل فرانسوي مي- ذ
در زمينه » كودتا« در خالل پنجاه سال گذشته واژه 1.»شودتبديل به حقيقت مي

اري از ها بار در سراسر جهان تكرار شده و بسي  ميليون1332رويدادهاي مرداد ماه سال 
هاي تاريخي  دليل مرموز بودن شيوه مداخله بيگانگان و پرده پوشي بر واقعيت مردم به

حقيقت و . ولي اين دروغ تاريخي هرگز به حقيقت مبدل نخواهد شد. اند آنرا باور كرده
راستي را نيرويي است كه هيچ نيرنگي توانايي شكست دادن هميشگي آن را ندارد واين 

هاي نيرنگ وفريب را دريده و پيروز خواهد  ت كه سرانجام پردهحقيقت و راستي اس
ناپذير  هاي خستگي و تالش 2اين وعده تخلف ناپذير خداوند بزرگ است. شد

  .پژوهشگران ايراني تضمين كننده تحقق آن خواهد بود
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1- Un Mensonge répété cent fois devient une vérité 

هاي خود خاموش سازند ولي خداوند نور خواهند نور خدا را با دهانمي«:  از سوره توبه32 كريم آيه ن قرآ- 2
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 199مداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران                                                     

  . در حقوق امروز، نشر حقوقدانهايي انديشه، )1376(محمود، كاشاني،  -11
  .نامه سپهبد زاهدي ندگيز، )1373(ابراهيم، صفايي، ـ 12
  .، مصدق در پيشگاه تاريخ، نشر علم)1381( طلوعي، محمود، -13
  1982.، انتشارات گرانادا، لندن، سال Something Ventured ،ام سي ـ وودهاوس،14
  .تاريخ ، انتشارات جاما، بيContercoupـ كرميت روزولت، 15
  . ران، لندن، انتشارات جبهه مليون ايها اميدها و نااميدي ، )1368(، كريمـ سنجابي، 16
  1374.، نشر هزاران، سال هاي دكتر مصدق نامهـ 17
  ، انتشارات روزنامه اطالعات، سال خاطرات نورالدين كيانوريـ 18
  .، انتشارات حزب توده ايران مرداد28تجربه  ) 1359( ،.م.فـ جوانشير، 19
  .شارات نيلوفر، انتهاي استثنايي پاسخ در سال هاي بي پرسش، )1376(احمد، زاده،  ـ زيرك20
  . انتشارات علمي ،خاطرات، )1371(ابوالحسن، ـ ابتهاج، 21
  .، دفتر انتشارات اسالميالسلطنه چهره حقيقي مصدق، )1360(سيدحسن، آيت، ـ 22
  شركت انتشاراتي چاپخش، )1372(، يادنامه دكتر غالمحسين صديقي -23 

  .نشر علم تهران،خاطرات دكتر مظّفر بقايي،  ، )1382( الجوردي، حبيب، ـ24
  .، تهرانسررشته، چاپ، خاطرات، )1376(سررشته، حسينقلي، ـ 25
  . ، مؤسسه فرهنگي رساهاي مبارزه و مقاومت مصدق سال، )1376(غالمرضا، ـ نجاتي، 26
  .1336، سال هاي سياسي حسن ارسنجابي يادداشتـ 27
  1359.، سال  روحانيت و اسناد ملي شدن صنعت نفتـ28
  .نشر ثالث: تهران، خاطرات شعبان جعفري، )1381(، )به كوشش(ما، سرشار، هـ 29
 
 
  

 
 

هر جامعه و يا كشوري كه قدر دانشمندان و خدمتگزاران خود را نداند به هر جامعه و يا كشوري كه قدر دانشمندان و خدمتگزاران خود را نداند به هر جامعه و يا كشوري كه قدر دانشمندان و خدمتگزاران خود را نداند به هر جامعه و يا كشوري كه قدر دانشمندان و خدمتگزاران خود را نداند به 

        ....كندكندكندكندزودي سقوط ميزودي سقوط ميزودي سقوط ميزودي سقوط مي

        )ولتر             (                                                                                                           

  
  


