
  احمدرضا صدري 
دبيلركل 81 سلاله جمعيلت فدائيان اسلام، در 
روزهاي اوج گيري نهضت ملي ايران، جواني پرشور 
بوده است. او در اين گفت وشنود و پس از 64 سال 
از كودتاي 28 مرداد، تحليل خود را از زمينه هاي 
سياسلي و اجتماعلي آن رويلداد بازمي گويد. با 
سپاس از جناب محمدمهدي عبدخدايي كه وقت 
خود را به انجام ايلن گفت وگو اختصلاص دادند. 

  
عادتًا در ريشله يابي ناكامي نهضت ملي ايران، 
به وجود شكاف هاي عقيدتي و عملي نيروهاي 
فعال درآن پرداخته مي شلود. مناسلب است 
دراين مقلام ودرآغاز سلخن، به اشلتراكات و 
تفاوت هاي ايده وآرمان فدائيان اسام با آيت اهلل 

سيدابوالقاسم كاشاني اشاره كنيد.
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. مرحوم آيت اهلل كاشاني از 
شاگردان مرحوم آخوند خراساني و تحصيلكرده حوزه 
نجف و از علماي برجسته اي بود كه سابقه جنگ در 
استقالل عراق را هم داشت و يك مبارز كهنه كار بود 
كه در آن برهه معتقد بود هنوز زمينه هاي اجتماعي 
براي تشكيل يك حكومت اسالمي فراهم نيست و بايد 
به شيوه پارلماني عمل كرد. يعني در واقع ايشان يك 
سياستمدار روحاني پارلمانتاريس��ت بود، اما شهيد 
نواب صفوي يك روحاني سياسي انقالبي بود و عميقاً 
اعتقاد داشت كه بايد حكومت اسالمي تشكيل داد و 
آماده بودن زمانه براي پذيرش آن، مس��ئله اي قابل 
بحث اس��ت و بايد نهايت تالش خود را براي استقرار 
يك حكومت اس��المي انجام بدهي��م. اين دو نگرش 
متفاوت به رغم همه اشتركات به ويژه در آغاز نهضت 
ملي، طبيعت��اً عملكردهاي متفاوت��ي را هم ايجاب 
مي كند. تا زماني كه هدف مشتركي بين نگرش هاي 
مختلف وجود داشته باشد،با هم كار مي كنند. يعني 
در واقع آرمان خواهي مشترك، نگرش هاي مختلف را 
به وحدت رويه مي رساند، ولي وقتي اين هدف محقق 
ش��د، آن گاه در مرحله عمل، ديدگاه ه��اي مختلف 

تفاوت هاي خود را نشان مي دهند. 
در واقع در مرحله نفي نظلام موجود، همه 

هدف مشتركي دارند؟
همين طور است. قبل از روي كار آمدن حكومت دكتر 
مصدق، آيت اهلل كاشاني و ش��هيد نواب هر دو معتقد 
بودند حاكميت ايران يك حاكميت وابسته است و بايد 
تغيير كند، نفت ملي شود، انتخابات آزاد برگزارگردد، 
م��ردم در رأي دادن آزاد باش��ند و نمايندگان واقعي 
مردم به مجل��س بروند و كوچك تري��ن اختالفي در 
ديدگاه هاي اين دو وجود نداش��ت، ب��ه همين دليل 
شهيد نواب صفوي و فدائيان اسالم، در كنار آيت اهلل 

كاشاني به مبارزه پرداختند. 
اختافات چه زماني بروز كرد؟ 

بع��د از زدن رزم آرا دكت��ر مصدق س��ر كار مي آيد و 
به هرحال آيت اهلل كاش��اني يك��ي از اركان حكومت 
مي شود. حاال حكومت سه ركن دارد: آيت اهلل كاشاني، 
دكتر مصدق و شاه كه در واقع اين سه نماد مجلس، 
دولت و درب��ار هس��تند. اختالفات از اينجا ش��روع 
مي شوند. آيت اهلل كاشاني معتقد است كه هنوز شرايط 
اجتماعي براي اجراي احكام اسالم مهيا نيست. من 
اين حرف را از شهيد سيدعبدالحسين واحدي شنيدم 
كه بعد از قتل رزم آرا، مصطفي كاشاني همه دوستان 
پدرش را از زندان آزاد مي كند، اما فدائيان اس��الم در 
زندان مي مانند و اين مس��ئله موجب برخورد شهيد 
نواب صفوي با آيت اهلل كاشاني مي شود. او نامه تندي 
به آقاي كاشاني مي نويسد و در آن مي گويد وفاي شما 

كم است!بعد هم خود نواب به زندان مي افتد و اين را 
از چشم آيت اهلل كاشاني مي بيند. در عين حال توهين 
به ايشان را توهين به اسالم مي داند و از فدائيان اسالم 
مي خواهد از توهين به آيت اهلل كاشاني جداً بپرهيزند. 
به هر حال تفاوت اي��ن دو نگاه، يعني ن��گاه آيت اهلل 
كاشاني كه ش��رايط اجتماعي را براي ايجاد حكومت 
اسالمي مناس��ب نمي ديد و نگاه شهيد نواب صفوي 
كه معتقد بود اساساً مبارزه آنها براي برقراري حكومت 

اسالمي بود، آن اختالفات را به وجود آورد. 
جنبه ديگلري از اين تفلاوت رويكردها در 
اختافات آيت اهلل كاشاني با دكتر مصدق بروز 

كرد. تحليل شما از اين رويداد چيست؟
دكتر مصدق خيل��ي خوب مي دانس��ت اگر حمايت 
همه جانبه آيت اهلل كاش��اني در ۳۰ تي��ر نبود، امكان 
بازگشت او به قدرت وجود نداش��ت و اساساً مردم به 
دليل اعالميه آيت اهلل كاش��اني به ميدان آمدند و آن 
جانفش��اني ها را كردند و ق��وام را از حكومت بيرون 
انداختند. با اين همه وقتي به قدرت رسيد، شروع به 
بهانه گيري كرد كه آيت اهلل كاشاني خيلي توصيه نامه 
مي نويس��د! آيت اهلل كاش��اني به عنوان يك روحاني 
همواره در معرض مراجعات گسترده مردمي بود، به 
خصوص كه درطول تاريخ، عمدتاًً كسي جز روحانيون 
به داد مردم نمي رسيد. بنابراين افراد به خانه ايشان- 
كه هم��واره در آن ب��ه روي همه باز ب��ود- مي رفتند 
و تظلم مي كردند و آيت اهلل كاش��اني هم سفارش��ي 
مي كرد كه كار اين افراد را راه بيندازيد. دكتر مصدق 
تمام سفارش هاي آيت اهلل كاشاني را از ادارات مختلف 

جمع كرد و در دو گوني ريخت و براي آيت اهلل كاشاني 
پس فرستاد و گفت در كار دولت مداخله نكنيد!

مورد بع��دي اختالف بين آنها اين ب��ود كه مصدق از 
مجلس مي خواه��د كه اول به مدت ش��ش ماه و بعد 
به مدت يك س��ال، اختيارات قانونگذاري خود را به 
او واگذار كند و هر اليحه اي كه او امضا مي كند، حكم 
قانون را پيدا كند و الزم االجرا باش��د. اين كار از نظر 
حقوقي غلط و در واقع همان ديكتاتوري محمدعلي 
شاهي، منتهي در پوشش قانون بود. آيت اهلل كاشاني 
به اين موض��وع اعتراض كرد و گف��ت مجلس مطلقاً 
اختيار ندارد كه مسئوليت قانونگذاري خود را به فرد 
ديگري تفويض كند و اگر دس��ت ب��ه چنين اقدامي 
بزند، در واقع نقض غرض كرده و مش��روطيت را زير 
پا گذاشته است. اختالفات باال گرفت و همانگونه كه 
رسم سياس��ت است، هر گروه و دس��ته اي پشت سر 

كسي جمع شدند. 
چه شد كه دكتر مصدق و همفكران او به فكر 

كنار گذاشتن آيت اهلل كاشاني افتادند؟ 
پس از قيام ۳۰ تير ۱۳۳۱ - كه به حذف قوام و روي 
كار آمدن مجدد دكتر مصدق انجاميد- قرار بود اموال 
قوام براي جبران خس��ارت هاي وارده به شهداي ۳۰ 
تير مصادره شود كه اين كار انجام نشد. بعد هم دكتر 
مصدق از مجلس اختيار قانونگذاري گرفت و صاحب 
قدرت شد و در او و دوستانش غرور كاذبي به وجود آمد 
كه بدون آيت اهلل كاشاني مي توانند امور را اداره كنند 

و ايشان را كنار بگذارند. 
كه نتيجه اش روي گرداندن آيت اهلل از دكتر 

مصدق بود؟ 
و هماهنگي دكتر مصدق با حزب توده. مرحوم آيت اهلل 
كاشاني در موارد متعددي با ش��اه مخالف بود، اما در 
عين حال باز گذاشتن دست حزب توده توسط دكتر 
مصدق را برنمي تابيد و معتقد بود ك��ه اين رويكرد، 
كشور را در معرض خطر جدي روس ها قرار مي دهد. 

به نظر شما چرا دكتر مصدق آنقدر به حزب 
توده ميدان داد؟ 

دكتر مصدق ابتدا تصور مي كرد كه مي تواند با كمك 
امريكايي ها، انگليسي ها را بيرون كند. وقتي به دادگاه 
الهه و بعد هم به امريكا رفت متوجه ش��د كه دست 
امريكايي ها و انگليسي ها در يك كاسه است كه البته 
براي فهم اين مطلب دير بود، لذا با باز گذاشتن دست 
توده اي ها، در واقع مي خواس��ت در دل غربي ها رعب 
و وحش��ت ايجاد كند و از آنها امتياز بگي��رد. دراين 
دوره، توده اي ها تا مي توانند از اين فرصت اس��تفاده 
مي كنند. آنها تمام مقدسات مذهبي مردم را به سخره 
مي گيرند، به عنوان تمثيلي از اعتقادات ديني جامعه 
كتاب هاي س��حر و جادو چاپ مي كنند، در همه جا 
شايع مي كنند كه اگر پيروز شويم، از هر درختي يك 

آخوند را دار مي زنيم! 
با اين دسلت باز و همراهلي دولت مصدق، 
چطور انديشله كمونيسلتي شلدن ايران 

محقق نشد؟ 
استالين كه مرد، ديگر حزب كمونيست شوروي، مثل 
سابق از حزب توده حمايت نكرد. ساتچيلكف سفير 
روسيه در ايران در دوره استالين احساس قدرقدرتي 
مي كرد، ولي حاال ديگر نفوذ و بس��ط يد گذش��ته را 
نداش��ت. آرزوي اس��تالين اين بود كه از طريق ايران 
به آب هاي خليج فارس برس��د، ول��ي اعضاي كميته 
مركزي حزب پس از مرگ استالين، سياست هاي او 
را دنبال نمي كنند و حزب توده تا حدي قدرت خود 
را از دست مي دهد،اما دكتر مصدق متوجه نيست كه 
با رفتن اس��تالين، ديگر حزب توده موقعيت سابق را 

اصًا با عقل جور درنمي آيد كه بشلود 
پايتخت مملكتي را بلا پنج عدد تانك 
بگيري، زاهدي هم سوار بر تانك برود 
و در راديو صحبت كند و دكتر مصدق 
و وزراي او هلم از روي پشلت بام فرار 
كنند. بعد از چند روز هم دكتر مصدق را 
دستگير و با سر و صدا و تبليغات فراوان 
محاكمه كننلد. به نظر ملن آن روزها 
تهران صحنه فعاليت جاسلوس ها بود

 شاهد توحيدي 
بي ترديد»حاج هاش��م 
اماني« از جمله نيروهاي 
پرسابقه ديني و سياسي 
در دوران معاصر به شمار 
مي رود. وي فعاليت هاي 
مبارزات��ي خ��ود را از 
درتش��كل  عضوي��ت 
فدائيان اسالم آغاز كرد 
و تا جايي م��ورد اعتماد 
شهيد نواب صفوي قرار گرفت كه مسئوليت مالي اين 
تشكل بر عهده وي قرار داده شد. وي پس از 28 مرداد، 
همانند بس��ياري ديگر كه در پي يافتن ملجأيي براي 
تداوم مبارزات خويش بودند، نهض��ت امام خميني را 
محملي ارجمند براي ادامه تالش هاي خويش يافت و به 
عضويت جمعيت مؤتلفه اسالمي درآمد. او دربرنامه ها 
و تجمعات اي��ن جنبش دين��ي - مردم��ي حضوري 
محس��وس داش��ت كه اوج آن را مي توان در قيام ۱5 
خرداد 42 مشاهده كرد. حاج هاشم اماني پس از تبعيد 
امام خميني، در زمره گروه��ي بود كه به اعدام انقالبي 
حسنعلي منصور مبادرت كردند و متعاقب آن ۱۳ سال 
در زندان هاي رژيم شاه به سربرد.  مركز اسناد انقالب 
اسالمي اخيراً به انتشار كتاب خاطرات اين مجاهد بزرگ 
مبادرت كرده است، با اين همه و با تورقي ساده از اين اثر 
مي توان دريافت كه آنچه در اين كتاب آمده است، تنها 
شمه اي ازخاطرات اماني است و او دانسته هايي بيش از 
اين درذهن و ضمير خوي��ش دارد.  عبداهلل علي آبادي 
تدوينگر اين اثر، در ديباچه خود ب��ر اين كتاب آورده 
اس��ت:  »انقالب اس��المي ايران از معدود انقالب هايي 
اس��ت كه در دوران معاصر نام خود را در جهان به ثبت 
رساند. اين انقالب كه در نوع خود منحصر به فرد است، 
تئوري هاي همه نظريه پ��ردازان را در خصوص داليل 
ايجاد يك انقالب به چالش كش��اند و توجه همگان را 
به درك بيش��تر ماهيت آن معطوف كرد. براي رسيدن 
به داليل ايجاد ه��ر انقالبي بررس��ي و فهم همه جانبه 
رويدادها و پديده هاي آن الزم بوده و يكي از راه هاي آن 
ثبت خاطرات و بررسي افكار و اعمال افرادي است كه در 
متن حادثه بودند. پدر اماني ها، حاج احمد اماني همداني 

كه فرد روحاني و در حد اجتهاد بود، در دوره رضاشاه به 
علت مقاومت هايش در برابر اقدامات ضد مذهبي مجبور 
به خلع لباس شد. ايش��ان كه در بازار به امانت فروشي 
اشتغال داشت، به رغم تمام فسادها و بي بندوباري هاي 
محيط، تمام س��عي و كوش��ش خود را صرف اعتالي 
فرهنگ اسالم در خانه و خانواده و پايبندي فرزندان به 
مسائل مذهبي كرد. نتيجه اين تربيت صحيح همراهي 
پسران وي با گروه هاي مبارز ديني پس از سقوط رضاشاه 
مانند جمعيت فدائيان اسالم، مجمع مسلمانان مجاهد 
كه با آيت اهلل كاشاني همكاري مي كرد و گروه شيعيان 
بود. با آغاز نهضت امام خميني)ره( ايشان به فعاليت در 
هيئت هاي مؤتلفه اسالمي مشغول شد. حضور همزمان 
سه نفر از پسران حاج احمد اماني در كادر مركزي هيئت 
مؤتلفه اهميت بررسي و ثبت خاطرات تك تك اعضاي 
اين خانواده را در مبارزه عليه رژيم بيشتر مي نماياند. حاج 
هاشم اماني يكي از اشخاصي بود كه به عنوان يك بازاري 
مذهبي در مبارزات سياسي و مسلحانه عليه رژيم پهلوي 
فعاليت داشت.  اين خاطرات بر مبناي چندين مرحله 
مصاحبه مستقيم با راوي طي سال هاي ۱۳85�۱۳8۰ 
به صورت پرسش و پاس��خ ضبط و صوت مصاحبه عيناً 
پياده و تنظيم شد، سپس متن خاطرات با رعايت اصل 
امانتدار در ۱۱ فصل تنظيم و تدوين شد. در فصل اول به 
خانواده و تحصيالت حاج هاشم اماني پرداخته شده است. 
در فصل دوم سعي شده است به فعاليت هاي سياسي � 
اجتماعي دوران بعد از رضاشاه و نحوه وارد شدن ايشان 
به فعاليت هاي سياسي و عضويت همزمان در جمعيت 
فدائيان اسالم و مجمع مسلمانان مجاهد و اقدامات اين 
دو گروه عليه رژيم پرداخته شود. در فصل سوم جريان 
ملي ش��دن صنعت نفت، تعامالت و اختالفات فدائيان 
اسالم، جريان آيت اهلل كاشاني و جبهه ملي بررسي شده 
است. فصل چهارم به كودتاي 28 مرداد ۱۳۳2، داليل 
انفعال مردم نسبت به اين قضيه، اقدامات فدائيان اسالم، 
دستگيري و شهادت رهبران آنها پرداخته است. در فصل 
پنجم راوي به اخالق و خصوصيات نواب صفوي، اقدامات 
اجتماعي فدائيان اسالم و داليل اعدام هاي انقالبي آنها 
مي پردازد. نهضت امام خميني)ره(، چگونگي تشكيل 
هيئت هاي مؤتلفه اس��المي و تش��كيالت آن در فصل 
ششم بررسي شده اس��ت. در فصل هفتم راوي به قيام 
۱5 خرداد ۱۳42، دستگيري و تبعيد حضرت امام)ره( 
در س��ال ۱۳4۳ مي پردازد. در فصل هشتم به واكنش  
هيئت هاي مؤتلفه نس��بت به اين قضيه، اقدام به اعدام 
انقالبي حسنعلي منصور نخست وزير وقت توسط هيئت 
و روحيات و ويژگي هاي حاج صادق اماني و ديگر اعضاي 

تيم پرداخته شده است.« 

   نظري بر خاطرات منتشره »حاج هاشم 
اماني« از سوي مركز اسناد انقاب اسامي

 آنچه »پيشكسوت مبارزه«
 بيان كرده است
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 »نهضت ملي ايران، 28 مرداد1332 و رديابي يك ناكامي« 
درگفت وشنود با محمدمهدي عبدخدايي

 يك دولت ملي
 درنصف روز سقوط نمي  كند!

ندارد و روس ها به جاي مقابله با امريكا، به دنبال 
كنار آمدن با امريكايي ها هستند. بنابراين مصدق 
به حزبي چس��بيد كه ديگر حماي��ت خارجي و 
قدرت تصميم گيري نداشت، اما در داخل كشور 
دائماً كتاب هاي ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم 
ديالكتيك و جزوه هاي دكتر تقي اراني منتش��ر 
مي ش��دند و تبليغات ضدمذهبي ادامه داشت. به 
همين داليل اس��ت كه حوزه علميه قم و آيت اهلل 
كاشاني ديگر نتوانستند از مصدق حمايت كنند و 
در 2۹ اس��فند ۱۳۳۱، موقعي كه شاه خواست از 
ايران برود، آيت اهلل كاش��اني از او درخواست كرد 

اين كار را نكند. 
نلگاه جناح هلاي مختللف از جملله 
ملي گراها، طرفداران شاه و مذهبي ها به 
كودتاي 28 مرداد متفاوت است. تحليل 

شما چيست؟ 
درست است. ملي گراها ادعا مي كردند عليه يك 
دولت ملي كودتا شده و طرفداران شاه اسمش را 
قيام مردمي گذاش��تند. براي تحليل اين مسئله، 
ابتدا بايد ديد زمينه هاي پيداي��ش كودتاي 28 
مرداد چه بود؟ آن هم در شرايطي كه خود دكتر 
مصدق وزير دفاع ملي، سرتيپ رياحي رئيس ستاد 
ارتش، سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي و سرهنگ 
نادري رئي��س اداره آگاهي تهران بودند. ش��يوه 
كودتاي 28 مرداد، هيچ ش��باهتي با كودتاهاي 
كشورهاي عربي يا س��ودان يا كشورهاي جنوب 
شرق آسيا از قبيل كامبوج و الئوس نداشت. پنج 
تانك در خيابان هاي تهران آمدن��د و هنوز ظهر 
نشده، سرلشكر زاهدي سوار بر تانك آمد و راديو 
را گرفت و ساعت 2 هم سرود شاهنشاهي زدند! 
بعد هم هم��ه تقصيرها را گردن مل��ت انداختند 
كه مردم مذبذب هس��تند و صبح گفتند درود بر 
مصدق و بعدازظهر گفتند مرگ بر مصدق! چطور 
همه اركان ارتش ، رئيس آگاهي و فرماندار نظامي 
دوستان دكتر مصدق هستند و خودش هم وزير 
دفاع است و آن قدر قدرت دارد كه وقتي سرهنگ 
نصيري حكم عزل��ش را م��ي آورد، او را مي گيرد 
و حبس مي كن��د و در 25 م��رداد باتمانقليچ را 
دستگير مي كند كه كودتاي 25 مرداد اتفاق نيفتد 
و به يكباره در 28 مرداد همگي با هم خلع سالح 
مي شوند و امريكا با هزينه بسيار اندكي در ايران 

كودتا را اجرا مي كند.
 زمينه هاي اين كودتا چه بود؟ چه كساني 

واقعاً با دكتر مصدق همراه بودند؟ 
به اعتقاد بنده تا به حال درباره اين موضوع تحقيق 
جامع و همه جانبه اي ص��ورت نگرفته و بايد تمام 
اس��ناد وزارت امور خارجه،  ارتش، وزارت كشور 
و. . . با دقت مطالعه و بررس��ي شوند. برخورد ما با 
كودتاي 28 مرداد همواره يك برخورد شعارگونه 
بوده و تا به حال به شكل علمي و كارشناسانه در 
اين مورد تحقيق نشده و لذا واقعيت كودتاي 28 

مرداد همچنان در پرده ابهام باقي مانده است!
شما در روز 28 مرداد كجا بوديد؟ 

من ۱۷ سال داشتم و در زندان بودم. بعد از كودتا 
همه مخالفان دكتر مص��دق از جمله دكتر بقايي 
و سرلش��كر باتمانقليچ و. . . از زندان آزاد ش��دند، 
ولي من با اينكه با دكتر مصدق مخالف بودم، در 

زندان ماندم! 
شما ريشه كودتا را در داخل مي ديديد 

يا در خارج؟ 
 هر دو. در درون برخورد آرا و عقايد وجود داشت، 
در بيرون ه��م قدرت هاي بزرگي چون روس��يه، 
انگليس و امريكا به ايران چشم طمع دوخته بودند. 
در آن دوران، جهان عرب كاًل دراختيار غرب بود. 
از جمله عراق با پادش��اهي ملك فيصل دراختيار 
انگليس بود. در س��وريه به نفع غرب كودتاهايي 
صورت گرفته بودند. در مص��ر جمال عبدالناصر 
يك كودتاي بدون خونري��زي را انجام داده بود و 
سعي مي كرد به غرب نزديك شود،  البته بعدها به 
شرق گرايش پيدا كرد. دكتر مصدق فكر مي كرد 
موضوع خاورميانه و اس��رائيل مهم نيس��ت، ولي 
بود و هس��ت. ما كه نمي توانيم در دنيايي جدا از 
همسايگان خود زندگي كنيم. تمام اتفاقاتي كه در 
اين كشورها اتفاق مي افتند، الجرم بر سرنوشت 

كشور ما تأثير مي گذارند. 
اشلاره كرديلد كه ملرگ اسلتالين در 
حلوادث ايلران تأثير گذاشلت. به نظر 
شلما ضعف نسلبي حزب تلوده، تا چه 
حد توانست در كودتاي 28 مرداد مؤثر 

باشد؟ 
وقتي اس��تالين م��رد، در دفتر سياس��ي حزب 
كمونيست اتحاد شوروي سوسياليستي اختالف 
افتاد، لذا شوروي حمايت خود را از احزاب وابسته 
به خود در كشورهاي ديگر كاهش داد. قطعاً اگر 
اس��تالين زنده بود، كودتاي 28 م��رداد وضعيت 
ديگري پيدا مي كرد. در آن ص��ورت حزب توده 

همچنان قوي باقي مي ماند. از ياد نبريم كه حزب 
ت��وده، تاكنون متش��كل ترين و س��ازمانده ترين 
حزب در تاريخ معاصر ايران بوده و در تمام اقشار 
كش��ور از كارگري تا دانش��جويي و ارتش، عضو 
و س��مپات داش��ت. حزب توده وقتي در آن روز 
تهران با آن جمعيت اع��الم راهپيمايي مي كرد، 
مي توانس��ت 4۰۰ هزار نفر را به ميدان بياورد. از 
اين گذشته اكثر احزابي كه ظاهراً ربطي به حزب 
توده نداشتند، از جمله سازمان جوانان دموكرات 
ايران، جمعيت زنان ايران، جمعيت آزادي مردم 
ايران و. . . در واقع به كميت��ه مركزي حزب توده 
وابسته بودند. با مرگ استالين، حمايت روس ها 
از حزب توده قطع شد و ديگر شوروي مثل سابق 
نتوانست حالت تهاجمي نس��بت به ايران داشته 
باشد. من معتقد نيستم كه امريكايي ها و روس ها 
در قضيه 28 م��رداد با هم كنار آمدن��د. به نظرم 
دليل پيروزي كودت��اي امريكايي 28 مرداد، اين 
بود كه روس ها سخت مشغول كار خودشان شده 
و حزب كمونيست ش��وروي به دليل اختالفاتي 
كه بين خروش��چف، برژنف، مالنكوف، مولونوف، 
شپيكف و مارشاكف پيش آمده بود، وحدت خود 
را از دست داده بودند و قادر به اتخاذ يك تصميم 
واحد نبودن��د. همين ناهماهنگي ح��زب توده با 
روسيه، باعث مي شود كه با وجود برخورداري از 
يك سازمان عريض و طويل حزبي، نتوانند در روز 

28 مرداد واكنش مناسبي نشان دهند. 
مصدق در روز 3۰ تيلر 1331 نه وزارت 
دفاع را داشلت و نه از هملكاري امثال 
سلرتيپ رياحي، سلرهنگ اشلرفي، 
سلرهنگ نادري و كانون افسران آزاد 
در ارتش برخلوردار بود. پلس چگونه 
اسلت كه در روز 3۰ تير ملردم آن گونه 
از او اسلتقبال كردند، اما در 28 مرداد 
32، يعني فقط 13 ماه بعد، هيچ كس به 

حمايت از او به ميدان نيامد؟
 بسيار ساده لوحانه اس��ت اگر تصور كنيم در يك 
كش��ور بزرگ بش��ود با نهايتاً ۱۰ ميلي��ون دالر، 
يك دولت ملي را ساقط كرد. اگر مردم پشت سر 
حاكميتي باشند، دست كم كودتا با چنين سرعتي 
انجام نمي ش��ود كه مردم صب��ح بگويند درود بر 
مصدق و بعدازظهر بگويند مرگ بر مصدق! دولتي 
كه سرهنگ نصيري را دستگير و گارد شاهنشاهي 
را خلع سالح كرد و باعث شد ش��اه به بغداد فرار 

كند، ظرف نصف روز سقوط نمي كند! 
پس علت وقوع اين كودتا چيست؟ 

يكي از عللي كه زمينه را ب��راي وقوع كودتا مهيا 
كرد، اختالف آيت اهلل كاشاني و دكتر مصدق بود. 
شاه در ۹ اسفند ۱۳۳۱ قصد داشت از ايران خارج 
ش��ود. آيت اهلل بهبهاني و عده اي ديگ��ر به دربار 
مي روند و از ش��اه مي خواهند ك��ه بماند. آيت اهلل 
كاشاني هم يادداشتي براي شاه مي فرستد كه در 
حال حاضر ترك كشور به صالح مملكت نيست. 

به نظر شما اسلتدالل آيت اهلل كاشاني 
چه بوده است؟ 

به نظر من غير از مس��ئله تركت��ازي حزب توده، 
شايد استدالل ايشان اين بود كه اگر شاه برود، در 
ايران جنگ هاي قوميتي درمي گيرد، چون ما در 
كشورمان اقوام متعدد و مختلفي داريم كه هريك 
از آنها داعيه اس��تقالل داش��تند. نظام پادشاهي 
طي قرون و اعصار با س��ركوب نيروهاي مخالف، 
توانسته بود به عنوان مظهر قدرت ملي جلوه كند 
و س��لطنت كاًل نماد وحدت ملي قلمداد مي شد. 
شايد آيت اهلل كاشاني اين گونه استدالل كرده بود 
كه با وجود قدرت حزب توده و نيز داعيه هايي كه 
در جاهاي مختلف كش��ور وجود داشت، احتماالً 
تجزيه مملكت وجود دارد. به همين دليل سعي 

كرد جلوي خروج شاه از كشور را بگيرد. 
درآن دوره، پديلده نفوذ تلا چه ميزان 
توانست تسهيل كننده فروپاشي نهضت 

ملي شود؟
در آن روزها اين طرز فكر مطرح بود كه كشورهاي 
جهان س��وم، بدون اتكا به ش��رق يا غ��رب قادر 
نخواهند بود خودش��ان را اداره كنند و حتماً بايد 
به يكي از قدرت هاي بزرگ متكي باشند. در اوايل 
انقالب اس��المي هم س��ران جبهه ملي و نهضت 
آزادي چنين تصوري داشتند كه بدون هماهنگي 
با يكي از قدرت ه��اي بزرگ نمي ت��وان كاري  از 
پيش برد. ممكن اس��ت اين ح��رف را صراحتاً به 
زبان نياوردند، ولي ب��ا موضع گيري هاي مختلف 
نشان دادند. اصاًل با عقل جور درنمي آيد كه بشود 
پايتخت مملكت��ي را با پنج ع��دد تانك بگيري، 
زاهدي هم سوار بر تانك برود و در راديو صحبت 
كند و دكتر مصدق و وزراي او هم از روي پشت بام 
فرار كنند. بع��د از چند روز هم دكت��ر مصدق را 
دستگير و با سر و صدا و تبليغات فراوان محاكمه 
كنند. به نظر من آن روزها تهران صحنه فعاليت 
جاسوس ها بود. گروه هاي سياس��ي به جان هم 
افتاده بودند و عوامل س��فارتخانه هاي انگليس، 
امريكا و روسيه با هم مي جنگيدند، درست است 
كه آن روزي ك��ه در ايران كودتا ش��د، تلويزيون 
وجود نداشت، ولي راديو و مطبوعات بودند و دولت 

در خبررساني دست و پابسته نبود. 
و سخن آخر؟

اگر كسي بخواهد پيش زمينه هاي وقوع يك كودتا 
يا انقالب را بررس��ي كند، بايد مس��ائل سياسي، 
اقتصادي و نظامي كش��ور خود با منطقه و جهان 
را با دقت مورد مطالعه قرار دهد، چون در دنياي 
امروز وضعيت با سابق خيلي فرق كرده و در سايه 
وس��ايل ارتباط جمعي، دنيا در ارتباط با يكديگر 
قرار گرفته  و لذا تحوالت هر كش��وري الجرم بر 

منطقه و جهان تأثير مي گذارد. 
با تشكر از فرصتي كه دراختيار ما قرار 

داديد. 

دكتلر مصدق ابتلدا تصلور مي كرد 
كه مي توانلد با كملك امريكايي ها، 
انگليسلي ها را بيرون كند. وقتي به 
دادگاه الهه و بعد هم به امريكا رفت 
متوجه شلد كه دسلت امريكايي ها 
و انگليسلي ها در يك كاسله است 
كله البتله بلراي فهلم ايلن مطلب 
دير بود، لذا با باز گذاشلتن دسلت 
توده اي هلا، در واقلع مي خواسلت 
در دل غربي هلا رعلب و وحشلت 
ايجلاد كنلد و از آنها امتيلاز بگيرد
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