
  نيما احمدپور
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
شهادت س�يدمجتبي نواب صفوي و سه تن از 
ياران او در دي ماه 1334 اس�ت. مقال پيش رو، 
به همين مناسبت به شما تقديم مي شود و در پي 
آن است تا فراز و فرود تعامل شهيد سيدمجتبي 
نواب صفوي با دكتر محمد مصدق را مورد خوانش 
و تحليل قرار ده�د. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

  
بي نياز از تذكار اس��ت كه موانع عمده نهضت ملي 
اي��ران، از قبيل عبدالحس��ين هژي��ر و حاجيعلي 
رزم آرا، توس��ط جمعيت فدائيان اسالم به رهبري 
شهيد س��يدمجتبي نواب صفوي از ميان برداشته 
شدند. اين حقيقتي است كه مورد اذعان بسياري از 
چهره هاي متمايل به دكتر محمد مصدق، از جمله 
آيت اهلل س��يدمحمود طالقاني و مهندس عزت اهلل 
سحابي قرار گرفته است. با اين حال جاي بررسي 
اين نكته است كه ياران و هم پيمانان ديروز فدائيان 
اسالم، در برابر اين همگامي بي دريغ، چه واكنشي 

از خود نشان دادند؟
  نظر نامس�اعد آيت اهلل كاش�اني و شهيد 

نواب صفوي به نخست وزيري دكتر مصدق
پس از اعدام انقالب��ي حاجيعلي رزم آرا، مس��ئله 
انتخاب نخس��ت وزير جديد مطرح ش��د. آيت اهلل 
كاش��اني در مالقات با ش��هيد سيدعبدالحسين 
واحدي نماينده فدائيان اس��الم، باق��ر كاظمي را 
معرفي ك��رد. واح��دي معتقد ب��ود دكتر مصدق 
بهترين گزينه است، اما آيت اهلل كاشاني استدالل 
كرد كه معلوم نيست عوامل بيگانه بگذارند دكتر 
مصدق نخست وزير شود و با نظر واحدي مخالفت 
كرد. دربار براي كس��ب نظر از شهيد سيدمجتبي 
نواب صفوي، بهبودي را به همراه فريدوني مديركل 
وزارت كشور- كه از آشنايان نواب نيز بود- نزد او 
فرستاد. نواب »س��يدمحمود نريماني« را معرفي 
كرد و از دربار ب��راي معرفي اعضاي كابينه، س��ه 
روز مهلت خواس��ت! در اين فاصله، دربار با جبهه 
ملي مذاكراتي داش��ت و در مورد نخس��ت وزيري 

حسين عالء به توافق رسيدند و در نتيجه او در 18 
اسفند 1329 نخست وزير شد. شهيد نواب صفوي 
اعتقاد داشت كه كابينه عالء تركيبي از افراد مورد 
نظردربار و نمايندگان جبهه ملي است و فدائيان 
اسالم در اين ميان قرباني شده اند و رسماً با اعالم 
اين نكته كه حس��ين ع��الء شايس��تگي به عهده 
گرفتن اين مسئوليت را ندارد، خواهان بركناري او 
شد. اين موضع گيري صريح سبب شد تا دولت با 
موافقت جبهه ملي، سران فدائيان اسالم را تحت 
تعقيب قرار دهد و سرلش��كر مج��ازي، فرماندار 
نظامي تهران، دستور جست وجوي خانه به خانه را 
براي پيدا كردن فدائيان اسالم بدهد! باالخره يك 
روز شهيد سيدعبدالحسين واحدي، اميرعبداهلل 
كرباسچيان، سيدهاشم حسيني و چند تن ديگر 
به محله دوالب مي روند اما قبل از رسيدن به محل 
مالقات و هنگام آم��وزش تيران��دازي در بيابان، 
يكي از افراد با اسلحه كمري خود تيري را شليك 
مي كند و صداي تي��ر در بيابان مي پيچ��د! اتفاقاً 
منزل يكي از محافظ��ان رزم آرا در آن حوالي بود. 
او با شنيدن صداي تير، فوراً مراتب را به شهرباني 
گزارش مي دهد و به تصور اينكه شهيد نواب صفوي 
نيز در بين آنهاس��ت، محله دوالب از چهار طرف 
محاصره مي ش��ود. اين افراد به س��رعت دستگير 
مي شوند و آنها را نزد سرلشكر حجازي مي برند اما 
بعد از كمي تحقيق متوجه مي ش��وند كه نواب در 
بين آنها نيست. در بازرس��ي بدني واحدي، نقشه 
منزل سرلشكر حجازي و ليس��تي از اسامي 106 
نفر توزيع كنندگان كتاب »برنامه فدائيان اسالم« 
به دس��ت مي آيد و ف��رداي آن روز، روزنامه ها در 
صفحه اول خود با تيتر درش��ت نوشتند: »توطئه 

قتل سرلشكر حجازي كشف شد!«
  آغاز دستگيري و شكنجه اعضاي فدائيان 

اسالم
با كشف اين ليست، تعداد زيادي از فدائيان اسالم، 
از جمله شهيد سيدمحمد واحدي دستگير شدند و 
در جيب او دست نوشته شهيد نواب صفوي مبني بر 
درخواست بركناري عالء به دست آمد. سيدمحمد 
واحدي به شدت تحت شكنجه قرار گرفت تا محل 

اختفاي نواب را لو بدهد ولي او مقاومت كرد. به اين 
ترتيب فدائيان اسالم كه با فداكاري و ايثار، رزم آرا 
را از سر راه برداش��ته و موجبات ملي شدن صنعت 
نفت را فراهم آورده بودند، قرباني تباني و دسيسه 
دربار و جبهه ملي شدند و چهره هاي شاخص آنها 
يكي پس از ديگري دستگير و زنداني شدند. شهيد 
نواب صفوي آرام نماند و به ديدار آيت اهلل كاش��اني 
رفت. ايش��ان هم قول داد حكوم��ت نظامي را كه 
هدفي جز دستگيري فدائيان اسالم نداشت، ملغي 
كند. كمي بعد حكومت نظامي لغو و پرونده فدائيان 
اسالم از دادگاه ارتش به دادگستري احاله شد. چند 
روزي گذشت و به رغم قولي كه آيت اهلل كاشاني به 
نواب داده بود، فدائيان اسالم آزاد نشدند. سرانجام 
نواب نامه مفصلي به آيت اهلل كاش��اني نوشت و در 
آن يادآور ش��د كه: من مجبورم به دنيا اعالم كنم 
كه نهضت ملي را از مس��ير اصلي خود خارج كرده 
و س��تيزه گران علي��ه بيگانگان را به غ��ل و زنجير 
كشيده اند! به تدريج شعله اختالفات فدائيان اسالم 
با آيت اهلل كاش��اني باال گرفت. سيدعبدالحس��ين 
واحدي گفته اس��ت: مصطفي كاشاني، پسر ارشد 
آيت اهلل كاشاني در نوروز 1330 به زندان آمد و تمام 
زنداني هاي طرفدار جبهه ملي و مرتبط با آيت اهلل 
كاشاني را آزاد كرد اما فدائيان اسالم همچنان در 
زندان باقي ماندند! اين اقدام مصطفي كاشاني، بر 
بدبيني فدائيان اسالم نس��بت به آيت اهلل كاشاني 
دامن زد. پس از مدتي عالء هم اس��تعفا داد. قضيه 
از اين قرار بود كه طرح 9 ماده اي اجراي قانون ملي 
ش��دن صنعت نفت و خلع يد از انگلس��تان، بدون 
مشورت با عالء تصويب شد و او هم به بهانه دخالت 
قوه مقنن��ه در كار قوه مجريه اس��تعفا داد. پس از 
س��قوط دولت عالء، كم كم زمزمه نخست وزيري 
سيدضياءالدين طباطبائي، عامل مستقيم انگليس 
به گوش رس��يد اما در روز 7 ارديبهش��ت، جمال 
امامي، رهب��ر اكثريت در مجلس گالي��ه كرد كه: 
دكتر مصدق فقط بلد است انتقاد كند و مجلس را به 
تعطيلي بكشاند اما خودش هيچ طرح سازنده اي در 
مورد عملي كردن تصميمات مجلس ندارد و بهتر 
است خودش نخست وزير شود! امامي هرگز تصور 

شهيد نواب صفوی دو ماه قبل از وقوع 
كودت�اي 28 م�رداد به دكت�ر مصدق 
هش�دار داده بود اگ�ر آم�اده اجراي 
احكام اسالم باشد، همه مردم با جان 
و دل از او حمايت مي كنند و جلوي هر 
توطئه اي را خواهند گرف�ت اما دكتر 
مصدق طب�ق معمول به هش�دارهاي 
او وقعي ننهاد و كش�ور با كودتاي 28 
مرداد كامالً دراختيار امريكا قرار گرفت 
تا طي نزديك به س�ه دهه، اس�تعمار 
 و چپ�اول بيگان�گان را تجرب�ه كن�د

تعقيب ش�هيد نواب صف�وي در دوران 
نخس�ت وزيري دكتر مصدق ادامه پيدا 
كرد و س�رانجام در ش�ب دوش�نبه 13 
خرداد  1330 دستگير شد. مردم به كمك 
رهبر فدائيان اسالم شتافتند اما نواب از 
آنها خواست راه را باز كنند و به كالنتري 
14 و س�پس ش�هرباني انتقال داده شد. 
نواب را به جرم تحريك مردم و شكستن 
شيش�ه هاي چن�د مشروب فروش�ي 
در چند س�ال قبل در س�اري دستگير 
و ب�ه دو س�ال زن�دان محك�وم كردند

خوانشي از فراز و فرود تعامل شهيد سيدمجتبي نواب صفوي با دكتر محمد مصدق

قرباني تباني دربار با جبهه ملي!
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  شاهد توحيدي 
ش��ايد يكي از بهترين 
ش��ناخت  راه ه��اي 
ماهي��ت و كارك��رد 
رژيم پهلوي، بازخواني 
خاطرات كارگزاران آن 
باشد. در همين راستا 
مرك��ز اس��ناد انقالب 
اسالمي در عداد كتب 
قطع پالتويي خويش 
براي نوجوانان، اقدام 
به تنظيم مجموعه آثاري به نام »دربار به روايت 
دربار« كرده است. ناشر در ديباچه اين كتاب در 
باب محتوا و ضرورت آن آورده اس��ت: »حكومت 
57 ساله خاندان پهلوی بر ايران، بدون ترديد، از 
سياه ترين مقاطع تاريخ معاصر كشورمان به شمار 
می آيد و اين حقيقت آنجا نمايان تر می ش��ود كه 
درباريان عصر پهلوی در خاطرات خود به توصيف 
سياهی و تباهی آن می پردازند. اين اثر به نماياندن 
گوش��ه هايی از مفاسد سياس��ی دربار پهلوی به 
روايت درباريان آن دربار، اختصاص يافته و مؤلف 
محترم تالش ك��رده مطالب صرف��اً از خاطرات 
اطرافي��ان محمدرضا پهلوی و دس��ت اندركاران 
حكومت او نقل ش��ود زيرا در اي��ن صورت جوان 
امروز ايران اس��المی تا اندازه ای به عمق فس��اد 
سلس��له پهلوی پی خواهد ب��رد و ارزش انقالب 
اسالمی را � كه توسط دو نس��ل پيش از او به بار 
نشست � بيشتر از گذشته حس  خواهد كرد. دفتر 
هنر و ادبيات مركز اسناد انقالب اسالمی اميدوار 
اس��ت با انتش��ار اين اثر، گامی هر چند ناچيز در 
مسير شناس��اندن قدر و منزلت انقالب اسالمی 
و رهبری پيامبرگونه آن، به نس��ل س��وم انقالب 
بردارد. در پايان، ضمن تش��كر از زحمات مؤلف 
محترم، از آق��ای محمدصادق كوش��كی، مدير 
محترم دفتر هنر و ادبي��ات؛ آقای دكتر غالمرضا 
خواجه سروی، معاون محترم پژوهشی و ارزياب 

نهايی اث��ر و همكاران پرت��الش معاونت محترم 
انتشارات قدردانی می شود«.

ريحانه درودي مؤلف اين اثر در فصل نخست آن در 
باب نقش دول بيگانه در بركشيدن سلسله پهلوي 
مي گويد: »روی كار آمدن سلسله پهلوی حاصل 
اقدامات قدرت های بيگانه، بخصوص انگلس��تان 
و عوام��ل داخلی آنها ب��ود و اين نكت��ه از جمله 
اساسی ترين منابع شكل گيری فساد سياسی در 
دربار پهلوی به ش��مار می آيد. وابستگی و تعلق 
خاطر به قدرت های بيگانه در دربار پهلوی آنچنان 
قوی و ريش��ه دار بود كه از ش��خص اول دربار تا 
رده های ميانی و حتی فروترين حلقه های قدرت، 
به منظور تثبيت موقعيت و يا افزايش حوزه  نفوذ 
خود، مسيری جز حركت كامل در جهت تأمين 
منافع بيگانه و رس��يدن به آستانه  اطاعت محض 
و اطاع��ت از فرامين و خواس��ته های دولت های 
قدرتمند غربی تصور نمی كردند. طبيعی اس��ت 
در چنين فضايی مقوالتی مانند استقالل، منافع 
ملی كشور، هويت و شخصيت ايرانی تا چه اندازه 
بی مقدار و ناچيز ش��مرده خواهند شد. نخستين 
گام در مسير وابس��تگی مطلق سلسله  پهلوی به 
قدرت های خارجی، تأسيس اين سلسله توسط 
انگلستان بود. در همين رابطه، حسين  فردوست 
می نويسد: انگليسی ها مدت طوالنی روی افسران 
قزاق، كه به وسيله افسران روس اداره می شدند، 
مطالعه داش��ته اند و بين آنها اميرمؤثق  نخجوان 
)سرلشكر(، رضاخان )سرتيپ( را انتخاب كردند 
و پس از مطالع��ات دقيق تر، ب��رای منظوری كه 
می خواس��تند، رضاخان را انتخاب كردند. وقتی 
اين مس��ائل و ميزان نفوذ انگليس��ی ها مشاهده 
می شود، ترديد نمی ماند كه انگليسی ها از زمان 
كودتا روی رضاخان و در خان��ه و در محل كار او 
نفوذ كامل داش��ته اند و اين نفوذ غيرمش��هود تا 
رفتنش ادامه داشته اس��ت. پس به ترتيب تقدم، 
انگليس��ی ها در زندگی خصوصی و ضمن انجام 
وظايف مملكتی روی رضاخان و اطرافيان نزديك 
او، نفوذ داش��ته اند... در اين زمين��ه تاج الملوک، 
همسر رضاش��اه، گفته اس��ت: بعدها شنيدم كه 
نورمن وزيرمختار انگليس در تهران ش��خصاً به 
مالقات احمدش��اه رفته و گفته بود: برای حفظ 
امنيت پايتخت و جلوگيری از حمله متجاسرين 
و جمعيت های بالشويك قوای رضاخان تحت امر 

كلنل اسمايس وارد خواهد شد...«. 

 بهانه بازنشر اثر تاريخي-روايي 
»دربار به روايت دربار« 

 پهلوي ها 
بركشيدگان انگلستان!

نمي كرد كه مصدق نخست وزيري را بپذيرد و 
چنين قصدي هم نداش��ت كه او را به اين كار 
ترغيب كند اما در ميان تعجب همه نمايندگان، 
دكتر مصدق مسئوليت نخست وزيري را قبول 
كرد و 11 ارديبهش��ت 1330 با اكثريت آراي 

مجلس به نخست وزيري رسيد. 
   نگاه منفي شهيد نواب صفوي به تركيب 

كابينه دكتر مصدق
رفتار و عملكرد دكتر مصدق به ش��دت شهيد 
نواب صف��وي را رنجانده ب��ود و اولين اختالف 
علني او و فدائيان اسالم، پس از اعالم اسامي وزرا 
آشكار شد. دكتر مصدق عده اي از فراماسونرها 
و سرلشكر زاهدي را - كه متهم به ديكتاتوري 
بود- در كابينه خود جاي داد و آيت اهلل كاشاني 
به كلي، خود را از مداخله در تشكيل دولت كنار 
كشيد! دكتر مصدق مي خواست با اين تركيب 
در كابينه خود، در واقع به دربار نزديك شود تا 
بتواند بدون مانع تراشي هاي درباري ها، قانون 
ملي شدن نفت را اجرا كند. شهيد نواب صفوي 
معتقد به اجراي احكام اس��المي بود و نسبت 
به اس��تفاده از وزراي دولت قبلي توسط دكتر 
مصدق اعتراض كرد و گفت: بايد افراد صالحي 
عهده دار امور كشور شوند و احكام اسالمي اجرا 
ش��ود. براي نواب، ملي شدن صنعت نفت فقط 
در چهارچوب حاكميت اس��المي قابل توجيه 
بود. مصدق هم پاس��خ مي داد ك��ه: من مدعي 
اجراي احكام اس��الم نيس��تم و براي هميشه 
هم نمي خواهم نخس��ت وزير باقي بمانم، ابتدا 
بگذاريد قضيه نفت را حل كنيم و بعد به مسائل 
ديگر بپردازيم!... اين سخنان دكتر مصدق براي 
نواب كه جان فدائيان اس��الم را با ترور هژير و 
رزم آرا به خط��ر انداخته و در به ثمر رس��يدن 
نهضت ملي نفت نقش بسيار برجسته اي را ايفا 
كرده بود، بسيار سنگين بود. از اين گذشته، او 
به سياست خارجي دكتر مصدق كه مبتني بر 
»موازنه منفي« بود به ش��دت اعتراض داشت، 
زيرا هر چند اين سياس��ت باعث ش��ده بود كه 
مصدق از انگليس دور شود اما به امريكا نزديك 
ش��ده بود. نواب صف��وي در روزنامه »منش��ور 
برادري« نوشت: » فدائيان اسالم، همراه با ملت 
مسلمان، مبارزه خود را براساس مبارزه با روس 
و انگليس و امريكا آغاز كرد. قرار نبود انگليس 
برود و به جايش امري��كاي تازه نفس بيايد«. او 
چنين اس��تدالل كرد كه: »هيچ عقل سليمي 
نمي پذيرد امريكايي كه در پي تس��لط بر تمام 
جهان است و هر روز در كره و ده ها جاي ديگر 
خونريزي مي كند، دلش به حال اس��تقالل ما 
سوخته باشد. تاريخ قرن گذشته نشان مي دهد 
كه اين اس��تعمارگر تازه نفس دندانش را براي 
بلعيدن ايران تيز كرده و چنانچه بر ايران مسلط 
شود، باز بايد سال ها خون جگر خورد و زحمت 
كشيد تا بتوان ريشه او را از اين مملكت كند«. 
ش��هيد نواب صفوي كه س��خن گفتن با دكتر 
مص��دق را بي فايده مي ديد، به س��راغ آيت اهلل 
كاش��اني رفت و به ايش��ان گفت: روزي ايشان 
را نايب امام زمان)عج( مي دانست و اگر ايشان 
روي اجراي احكام اسالم تأكيد كند، اقليت غلط 
مي كند كه از اس��الم دفاع نكن��د، ولي آيت اهلل 
كاشاني با اين سخنان موافق نبود. نواب حتي 
نامه اي را به دس��ت دو تن از اعض��اي فدائيان 
اسالم داد تا نزد آيت اهلل كاشاني ببرند و از ايشان 
سؤال كرد: »مگر پيش از پيروزي نهضت نفت، 
ش��ما گاليه نمي كرديد كه در اين كشور تعداد 
مغازه هاي عرق فروشي بيشتر از دكان نانوايي 
اس��ت؟ پس چه ش��ده حاال كه حكومت را در 
دست گرفته ايد به اين فكرها نيستيد«. آيت اهلل 
كاشاني هم معتقد بود ابتدا بايد مسئله نفت را 

تمام كرد و بعد به اين مسائل رسيد. 
1330، دس�تگيري ش�هيد    خ�رداد

نواب صفوي با تصميم دولت مصدق
در هر حال تعقيب شهيد نواب صفوي در دوران 
نخس��ت وزيري دكتر مصدق ادامه پيدا كرد و 
س��رانجام در شب دوش��نبه 13 خرداد 1330 
دس��تگير ش��د. مردم به كمك رهبر فدائيان 
اسالم ش��تافتند اما نواب از آنها خواست راه را 
باز كنند و به كالنتري 14 و س��پس شهرباني 
انتقال داده شد. نواب را به جرم تحريك مردم 
و شكستن شيشه هاي چند مشروب فروشي در 
چند سال قبل در ساري دستگير و به دو سال 
زندان محك��وم كردند. نواب را ب��ه زندان قصر 
منتقل كردند و به مدت 20 ماه، تا بهمن 1331 
زنداني بود. نكته جالب اين ك��ه دكتر مصدق 
در 30 ارديبهش��ت 1330، يعني 24 روز بعد 
از گرفتن رأي اعتماد از مجلس، فدائيان اسالم 
را متهم كرد كه قصد ت��رور او را دارند! فدائيان 
اس��الم براي نجات نواب از زن��دان در 21 دي 
1330 به شكل دس��ته جمعي به مالقات نواب 
رفتند و در داخل زندان تحصن و اعالم كردند 
كه تا نواب آزاد نشود، از زندان بيرون نخواهند 
رفت. اين تحصن 18 روز ادامه پي��دا كرد، اما 
دولت حاضر نش��د ن��واب را آزاد كند. مأموران 
شهرباني با كتك زدن فدائيان سعي كردند آنها 
را از زندان بيرون كنند اما آنها همچنان مقاومت 
كردند تا سرانجام مسلس��ل ها را به سمت آنها 
گرفتند كه نواب دس��تور داد دست از مقاومت 
بردارند. بع��د از مدتي ن��واب ممنوع المالقات 
شد. نواب صفوي چندين بار دست به اعتصاب 
غذا زد و حالش به وخامت كش��يد. س��رانجام 
تالش هاي فدائيان اس��الم و نواب نتيجه داد و 
پس از ش��ش ماه بعد از قضيه تحصن، باالخره 
دادگاه در تاريخ 26 تير 1331 تشكيل شد. 27 
نفر از متحصنين به دو ماه و ني��م و يك نفر به 
20 روز زندان محكوم و بقيه آزاد شدند. در پي 

اين اقدامات دلخوري فدائي��ان از جبهه ملي و 
آيت اهلل كاشاني به اوج خود رسيد. 

  واكنش فدائيان اسالم به زنداني شدن 
رهبر خويش

نواب هنوز در زندان بود و عبدالحسين واحدي، 
فعاليت فدائيان اسالم را در تهران اداره مي كرد. 
فدائيان اس��الم ك��ه از دكتر فاطم��ي، معاون 
مصدق و مدير مسئول روزنامه »باختر امروز« 
به دليل بدرفتاري هايش در زندان دل پرخوني 
داش��تند، تصميم گرفتند توسط محمدمهدي 
عبدخدايي كه هنوز نوجوان بود و عالقه زيادي 
به نواب صفوي داش��ت، او را ترور كنند. در روز 
26 بهمن 1330، محمدمهدي عبدخدايي به 
سوي دكتر فاطمي- كه سر مزار محمد مسعود 
در حال س��خنراني بود- ش��ليك ك��رد. دكتر 
فاطمي زخمي شد و او را به بيمارستان منتقل 
كردند. در ايامي كه شهيد نواب صفوي در زندان 
قصر بود، دولت مصدق درگير مسائل داخلي و 
بين المللي بود. انگلستان در تاريخ 4 فروردين 
1331 عليه دولت ايران به دادگاه الهه شكايت 
كرد زيرا معتقد بود دولت اي��ران نمي تواند به 
طور يك طرفه قرارداد 1932 را لغو كند. دكتر 
مصدق در 7 خ��رداد 1331 براي ش��ركت در 
ديوان الهه به هلند رفت و 26 روز بعد به كشور 
برگش��ت. دوران زمامداري مصدق رو به اتمام 
بود، در حالي نفت هنوز به لح��اظ بين المللي 
ملي نشده بود. مجلس س��نا از پذيرش مجدد 
زمامداري مصدق خودداري كرد و دكتر مصدق 
هم نخست وزيري را نپذيرفت. آيت اهلل كاشاني 
اعالميه شديداللحني را عليه مجلس سنا صادر 
كرد. ش��اه بار ديگر با نخس��ت وزيري مصدق 
موافقت كرد. مصدق با شاه مالقات كرد و از او 
خواست وزارت جنگ را به دستش بسپارد كه 
شاه زير بار نرفت. مصدق هم از نخست وزيري 
اس��تعفا داد و ش��اه به جاي او قوام السلطنه را 
مأمور تش��كيل كابينه كرد. آيت اهلل كاش��اني 
طي اعالميه اي خواهان بركناري قوام ش��د و با 
حمايت ايشان قيام 30 تير 1331 در حمايت 
از دكتر مصدق شكل گرفت. تظاهرات مردم و 
درگيري آنها با مأموران ده ها كش��ته و زخمي 
برجاي نهاد. اوضاع كش��ور به هم ريخت و شاه 
به ناچار قوام را عزل و مصدق را نخس��ت وزير 
كرد. در همان روز يعني 31 تير 1331 قاضي 
انگليسي به نفع ايران رأي داد. چندي بعد دكتر 
مصدق، اش��رف پهلوي را از ايران اخراج كرد و 
آيت اهلل كاشاني هم رئيس مجلس شد. به اين 
ترتيب جبهه ملي به اوج قدرت خود رسيد. نفت 
ملي شد و مراكز قدرت در دست جبهه ملي قرار 
گرفت. حاال ديگر وقت آن رسيده بود كه جبهه 
ملي به وعده هايي كه به فدائيان اسالم داده بود 
عمل كند، چون ديگر نمي توانس��ت بهانه ملي 

شدن نفت را مطرح كند. 
  آزادي ش�هيد نواب صف�وي از زن�دان 

دكتر مصدق
 اولي��ن اق��دام تصوي��ب اليح��ه عف��و خليل 
طهماس��بي در 16 م��رداد 1331 با قيد س��ه 
فوريت بود اما نواب همچنان در زندان بود. وي 
سرانجام در 15 بهمن 1331 پس از 20 ماه از 
زندان آزاد شد و استقبال باشكوهي از او به عمل 
آمد. منزل حاج ابراهي��م صرافان، محل اقامت 
نواب، تا مدت ها محل رف��ت و آمد خبرنگاران 
و مردم عالقه مند ب��ه او بود. نواب ك��ه به فكر 
اتحاد ممالك اسالمي است، با بعضي از سفراي 
كش��ورها، از جمله فريدخاني، س��فير سوريه 
مالقات مي كند. او فرداي روز آزادي در زندان به 
مالقات عبدخدايي مي رود. سپس عازم مشهد 
مي شود و در آنجا مورد استقبال باشكوه مردم 
قرار مي گيرد اما از آنجا كه دادگاه عبدخدايي 
تشكيل مي ش��ود، س��فر خود را نيمه تمام رها 
مي كند و هم��راه عده اي از فدائيان اس��الم به 
تهران برمي گردد كه در دادگاه ش��ركت كند. 
عبدخدايي به دو سال زندان محكوم مي شود. 
دولت مصدق پس از دوره اي پرفراز و نشيب، با 
كودتاي سرلشكر زاهدي در 28 مرداد 1332 
س��قوط مي كند، مصدق دس��تگير مي شود و 

اعضاي جبهه ملي دستگير مي شوند. 
  پيام شهيد نواب صفوي به دكتر مصدق 

دو ماه قبل از كودتا
نواب دو ماه قبل از وقوع كودتاي 28 مرداد به 
دكتر مصدق هشدار داده بود اگر آماده اجراي 
احكام اسالم باش��د، همه مردم با جان و دل از 
او حماي��ت مي كنند و جلوي ه��ر توطئه اي را 
خواهند گرفت، اما دكتر مصدق طبق معمول به 
هشدارهاي او وقعي ننهاد و كشور با كودتاي 28 
مرداد كاماًل دراختيار امريكا قرار گرفت تا طي 
نزديك به سه دهه، استعمار و چپاول بيگانگان 
را تجرب��ه كن��د. محمدمه��دي عبدخدايي از 
بازماندگان فدائيان اسالم در تحليلي پيرامون 
علل توفيق كودتاي 28 مرداد مي گويد: »در روز 
28 مرداد 1332، ه�. ش. كسي به دفاع از دولت 
دكتر مصدق برنخاس��ت. در تحليل اين واقعه، 
تنها نبايد روي هزينه كردن چند ميليون دالر 
تكيه كرد، بلكه پيشاپيش، به علت سوءتدبيرها 
و ستم هايي كه بر مجاهدين راستين روا گرديد، 
بستر و زمينه الزم براي تحقق و كودتا آماده شد 
وگرنه يك دولت مقتدر مردم��ي با خرج چند 
ميليون دالر، س��قوط نمي كند. ع��الوه بر اين 
بسياري از صاحبان قدرت در دوره مصدق، پس 
از كودتا به مناصب مهمي دست پيدا كردند، از 
جمله كريم سنجابي تا آخر عمر از وزارت علوم 
حقوق مي گرفت و محمدرض��ا جاللي نائيني، 
خويش��اوند نزدي��ك دكتر فاطمي و س��ردبير 

روزنامه باختر، سناتور شد و...«
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