
از نفت شد و مبارزه ضد استعماري ملت ايران به اوج 
رسيد. در سال 1329 در پي بازگشت آيت اهلل كاشاني 
از تبعيد و اس��تقبال باش��كوه مردم از ايشان، پايگاه 
اجتماعي جبهه ملي قدرت پيدا كرد و قيام عمومي 
عليه شركت نفت انگليس تقويت شد. جبهه ملي از 
بدو تأسيس با همراهي و حمايت گروه هاي مذهبي 
ازجمله فدائيان اس��ام ك��ه نقش بس��يار فعالي در 
روشنگري و مبارزه با استبداد و اس��تعمار داشتند، 
توانس��ت به زبان گوياي مردم تبديل ش��ود. سپهبد 
رزم آرا ك��ه در 12 اس��فند 1329 ملت اي��ران را در 
مجلس به سخره گرفت و ادعا كرد كه ايراني ها قادر 
به س��اختن يك لولهنگ هم نيس��تند، چه رسد كه 
بخواهند صنعت عظيم نفت را اداره كنند، به دس��ت 
خليل طهماسبي از فدائيان اس��ام ترور شد و تمام 
نمايندگان وابس��ته به انگليس در مجلس شانزدهم 
كه مانع از ملي شدن نفت بودند، عقب نشيني كردند. 
در كنار آي��ت اهلل كاش��اني بزرگاني چ��ون آيت اهلل 
خوانساري، محاتي، شاهرودي، روحاني قمي، حاج 
شيخ مهدي نجفي، فقيه سبزواري، حاج شيخ مرتضي 
مدرسي اردكاني، حاج سيدمصطفي سيدالعراقين و 
عده كثيري از روحانيون مب��ارز، نهضت ملي نفت را 
به پيروزي رساندند و سرانجام در 24 اسفند 1329 
اصل ملي شدن نفت در مجلس شورا و در 29 اسفند 
در مجلس سنا به تصويب رسيد. چند ماه بعد حسين 
عاء از نخست وزيري اس��تعفا داد و دكتر مصدق با 
رأي اكثريت نمايندگان مجلس نخست وزير شد و در 
روز 12 ارديبهشت 1330 كابينه خود را به مجلس 

معرفي كرد. 
  اس�تعمار و موج خوديابي ملت ايران پس از 

شهريور20 
با اين همه، دولت انگلس��تان كه به اين س��ادگي ها 
حاضر نبود از منافع خود در سراسر دنيا، ازجمله ايران 
چشم پوشي كند، در اين زمان بر س��ر كانال سوئز با 
مصر درگير بود و قصد خروج از هندوستان را داشت و 
لذا منافع او در ايران برايش اهميتي صدچندان پيدا 
كرده بود؛ مضافاً بر اينكه دچار بح��ران مالي و عدم 
توازن پرداخت ها هم بود و به هيچ وجه نمي خواست 
سرمايه خود در ايران را از دست بدهد. امريكا هم به 
شكلي مرموز در پي يافتن جاي پا در ايران بود و لذا از 
دادن هرگونه كمك مالي به دولت مصدق خودداري 
كرد و اميد مصدق براي گرفتن كمك از خود را بر باد 
داد و با كمك انگليس كودتاي 28 مرداد را طراحي 
و اجرا كرد. پس از موفقيت كودت��ا، امريكا به عنوان 
حامي محمدرضا پهلوي نقش اصل��ي را در ايران به 

عهده گرفت و انگليس را به حاش��يه راند. در علل به 
شكست انجاميدن نهضت ملي نفت بايد به چند عنصر 
مهم اشاره كرد. در بعد داخلي افزايش اختاف بين 
رهبران سياسي و مذهبي نهضت، زمينه را براي ايجاد 
تفرقه و پراكنده كردن و دلسرد نمودن مردم فراهم 
كرد. مهم تر از همه اينكه هدف نهضت ملي كس��ب 
استقال سياس��ي بود كه در ملي شدن صنعت نفت 
خاصه مي شد و هدف و مبناي ايدئولوژيك نداشت. 
همچنين دولت مصدق در برابر دش��منان قاطعيت 
الزم را نش��ان ن��داد و حمايت مردم��ي در لحظات 

حساس را از دست داد. 
  منظر امام خميني به علل شكست نهضت ملي

امام خميني علت شكست نهضت ملي نفت را تكيه 
بر ملي گرايي مي دانس��تند و معتقد بودند كه دكتر 
مصدق مي خواس��ت ب��ه مملكت خدمت كن��د، اما 
اشتباهاتي داش��ت، ازجمله اينكه قدرت و ارتش در 
دستش بود و شاه هم قوي نبود و مي شد او را بركنار 
كرد. بزرگ ترين اشتباه او هم انحال مجلس بود كه 
دست شاه را براي بركنار كردن او باز گذاشت. از سوي 
ديگر در كنار نابود نكردن نظام سلطنتي و نيز انحال 
مجلس هفدهم و گرفتن مهم ترين پش��توانه قانوني 
از دولت، با اهانت به مقدسات و متوليان ديني، قشر 
مذهبي را ك��ه مهم ترين پش��تيبان او بودند، از خود 

دلسرد كرد. 
از نظر امام، جمع بين اسام خواهي و وطن دوستي 
و ملت خواهي ناممكن نيست، بلكه اين ايدئولوژي 
ناسيوناليس��تي اس��ت كه با جهان بيني اسامي و 
استقال ملي در تعارض است. درواقع ملت خواهي 
و وطن دوس��تي امام تنها با ناسيوناليس��م وارداتي 
و س��اخته و پرداخت��ه اس��تعمارگران ك��ه داراي 
ويژگي هاي سكوالريس��تي و نژادپرستانه استعمار 
ق��رن نوزدهمي غ��رب اس��ت، تع��ارض دارد، اما 
ميهن دوس��تي برخاس��ته از فرهنگ مذهبي ملي 
مردم كه در نظ��ر و عمل مخال��ف هرگونه دخالت 
بيگانگان در امور كشور است، از نظر امام بسيار هم 
امر پسنديده و مطلوبي اس��ت. نگاه امام خميني به 
تفكر و عملكرد آيت اهلل كاشاني هم قابل تأمل و تدبر 
اس��ت. تأملي در دغدغه هاي فك��ري امام و آيت اهلل 
كاش��اني كامًا روش��ن مي كند كه هر دو انديش��ه 
رهايي ايران و جهان اسام از سيطره استعمارگران 
و نجات س��رزمين هاي اس��امي از دست بيگانگان 
را در س��ر داش��تند. اين دو روحاني مبارز از س��ال 
1308 همراه و همفكر بودند و همواره با استبداد و 
استكبار مبارزه كردند. بررسي شيوه هاي مبارزاتي 

آيت اهلل كاشاني هم نشان مي دهد كه امام در بعضي 
از روش ها و شيوه ها به عملكرد ايشان توجه خاصي 
داشتند و با بهره گيري از برخي از تجربيات آيت اهلل 
كاشاني و ديگران نهضت را پيش بردند. امام هرگز 
در تأييد يا تكذيب نهضت ملي نفت سخني نگفتند، 
اما توجه آيت اهلل كاش��اني به مس��ائل كش��ورهاي 
اسامي، به خصوص فلسطين را مورد تقدير و تأييد 
قرار دادند. مس��ئله فلس��طين و مبارزه با اسرائيل 
يكي از دغدغه هاي اصل��ي امام بود. ام��ام در عين 
حال پذيرفتن منصب رياست دوره هفدهم مجلس 
شوراي ملي را دون شأن آيت اهلل كاشاني مي دانستند 
و با اينكه ايش��ان هرگز در مجلس حضور پيدا نكرد 
و صراحتاً اعام كرد كه: »رياست مجلس نه تنها به 
وجهه اينجانب نمي افزايد، بلكه شائبه سياسي اين 
شغل، بيشتر مرا لكه دار مي كند، با اين همه اگر كس 
ديگري زير بار اين مس��ئوليت نرفت، مي پذيرم!« با 
اين همه امام اساساً با قبول اين سمت توسط ايشان 
مخالف بودند. فرجام اين اش��تباه ه��م، دادن بهانه 
الزم به عمال انگليس و مخالفان اسام بود تا يكسره 
حيثيت شخصي و سياسي آيت اهلل كاشاني را بر باد 
بدهند كه اين موضوع براي ام��ام فوق العاده تلخ و 
ناگوار بود. در اين ميان اما، حاميان ناسيوناليس��م 
غير ديني نيز از گزند ق��درت طلبي پهلوي در امان 

نماندند و به محاكمه و زندان كشيده شدند.
   پس از كودتا... 

با اين همه، نيروهاي رژيم در روزهاي پس از كودتا به 
پاك سازي كانون هاي مقاومت پرداختند و به شدت 
مخالفان رژي��م و طرف��داران نهضت مل��ي ايران را 
سركوب كردند. محمدرضا پهلوي براي فريب مردم 
و منحرف كردن افكار عمومي از كودتا و جبران عدم 
مش��روعيت خود، وعده هاي متعددي به مردم داد؛ 
همچون افزايش درآمدها، ايجاد واحدهاي مراقبت 
بهداش��تي مجاني، آس��فالت كردن جاده ها و بهبود 
اوضاع كش��اورزي، افزايش آزادي سياس��ي و...، اما 
فارغ از اجرا شدن يا نش��دن، پوچ بودن يا نبودن اين 
وعده ها، هيچ كدام از اين اقدامات عوام فريبانه رژيم، 
آتش زير خاكستر ناش��ي از كودتاي 28 مرداد را در 
طول سه دهه بعدي از بين نبرد. در ادامه اين نوشتار 
قصد داريم به بررس��ي اين موضوع بپردازيم كه چرا 
كودتاي 28 مرداد همچون آتش زير خاكس��تر باقي 
ماند؟ اين مقاله بر آن است كه كودتاي 28 مرداد از 
حكومت پهلوي، حكومتي نامشروع تر از پيش ساخت 
و همين مسئله طي دهه هاي پيش زمينه هاي سقوط 

آن را با سرعت بيشتر فراهم كرد.

در دوران نهضت ملی، امريكا به شكلي 
مرموز در پ�ي يافتن جاي پ�ا در ايران 
بود و لذا از دادن هرگونه كمك مالي به 
دولت مصدق خودداري كرد و اميد وی 
براي گرفتن كمك از خود را بر باد داد 
و با كمك انگليس، كودتاي 28 مرداد 
را طراحي و اج�را كرد. پس از موفقيت 
كودتا، امريكا به عنوان حامي محمدرضا 
پهلوي نقش اصلي را در ايران به عهده 
گرف�ت و انگلي�س را به حاش�يه راند

جستارهايي از تحليل امام خميني از وقايع شهريور 1320 تا مرداد 1332

 امتناع وحدت ميان جهان بيني ديني 
و ناسيوناليسم افراطي

  شاهد توحيدي 
بي ترديد خاطرات 
يادمان ه��اي  و 
دوران  فع��االن 
انقاب و همچنين 
نظ��ام  تأس��يس 
اسامي، از منابع 
مه��م خوان��ش و 
نگارش اين بخش 
از تاري��خ معاص��ر 
قلمداد مي ش��ود. مركز اسناد انقاب اسامي 
در زمره مؤسساتي است كه به ضبط و انتشار 
خاط��رات اين فع��االن دس��ت زده و عناوين 
متعددي از اين قبيل را، روانه بازار نشر ساخته 
است. خاطرات زنده ياد مريم بهروزي در اين 
زمره به ش��مار مي رود كه به كوشش حكيمه 
اميري تدوين يافته است. تدوينگر در بخشي از 

ديباچه خويش بر اين اثر مي نويسد:
»هم زم��ان با ش��روع نهض��ت اس��امي به 
رهبري ام��ام خميني)ره( خان��م بهروزي كه 
از مقلدان ايش��ان بود به تحصيل علوم ديني 
مش��غول ش��د و پ��س از پاي��ان تحصيل به 
تش��كيل جلس��ات مذهبي براي زنان همت 
گماش��ت. در اين جلس��ات به تدريس علوم 
مذهبي و س��خنراني پرداخت ك��ه اين روش 
جديد موجب جذب بيشتر عاقه مندان شد. 
برخي از ش��ركت كنندگان به مسائل سياسي 
عاقه مند بودند، به همي��ن دليل در گروهي 
به نام هسته هاي مقاومت سازماندهي شده و 
به پخش اعاميه هاي حضرت امام پرداختند. 
با نزديكي به پيروزي انقاب اسامي فعاليت 
خانم بهروزي و هسته هاي مقاومت بيشتر شد. 
در سال 1357 دكتر مفتح براي سخنراني در 
مسجد قبا از خانم بهروزي دعوت به عمل آورد 
كه ايشان در يكي از جلسات سخنراني توسط 
ساواك دستگير و زنداني شد و پس از آزادي 
از زندان در راهپيمايي و تظاهرات مردم عليه 

حكومت پهلوي شركت كرد. 
با پيروزي انقاب اسامي فعاليت هاي سياسي- 

مذهبي خانم بهروزي بيشتر شد. وي در ابتدا 
عضو حزب جمهوري اس��امي شد و از طرف 
حزب براي تهيه گزارش از ناآرامي استان هاي 
مرزي به آن نواحي فرستاده مي شد. همچنين 
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران براي 
تبليغ به مناطق جنگي فرس��تاده مي شد. به 
همين دليل بخشي از خاطرات ايشان به اين 
بخش از زندگي و فعاليتشان اختصاص دارد و 
مطالبي درباره فعاليت سياسي- مذهبي زنان 
قبل از پيروزي انقاب و همچنين فعاليت آنان 
در حزب جمهوري اسامي و حمايت هاي آنها 
از رزمندگان اس��ام دارد. به هن��گام ثبت نام 
نامزدهاي نمايندگي اولين دوره  مجلس شوراي 
اسامي دكتر بهشتي از خانم بهروزي خواست 
براي ورود به مجلس ثبت نام كند و ايشان نيز 
در انتخابات مي��ان دوره اي ثبت نام كرده و به 
عنوان نماينده تهران ب��ه مجلس راه يافت. به 
اين ترتيب ايشان تا دوره چهارم نماينده  مردم 
تهران در مجلس بود. وي در دوره نمايندگي 
يكي از مدافعين حقوق زنان در مجلس بود و با 
فعاليت ايشان قوانيني مانند منع تعدد زوجات، 
حق حضانت كودكان به مادر، بازنشس��تگي 
زنان با بيست س��ال كار و... به تصويب مجلس 
رسيد. در اين دوره به نمايندگي از مجلس در 
كنفرانس هاي بين المللي اعزام مي شد. بخش 
مهمي از خاطرات خانم بهروزي مربوط به اين 
دوره اس��ت و اطاعاتي نو و دست اول درباره 
فعاليت هاي مجلس پس از پي��روزي انقاب 
به دس��ت مي دهد. ش��كل گيري جناح هاي 
سياسي در مجلس و رقابت آنها از ديگر مسائلي 
است كه خانم بهروزي به تشريح آنها پرداخته 
اس��ت. بخش مهمي از فعاليت خانم بهروزي 
مربوط به تأس��يس جامعه زينب)س( است. 
اين جامعه تش��كلي سياس��ي- مذهبي براي 
زنان است كه به پيشنهاد رئيس جمهور وقت 
آيت اهلل خامن��ه اي به وجود آمد. اين تش��كل 
كه خانم به��روزي از مؤسس��ان و دبيركل آن 
اس��ت نقش مهمي در فعاليت هاي انتخاباتي 
مجلس، رياس��ت جمهوري و شوراي اسامي 

ش��هر ته��ران دارد و همچنين ب��راي ترويج 
فرهنگ اس��امي تاش مي كن��د. خاطرات 
خانم بهروزي از تأس��يس و فعاليت اين حزب 
بخش��ي از تاريخچه احزاب پ��س از پيروزي 
انقاب اسامي را روشن مي سازد و ما را با زنان 
فعال سياسي آشنا مي سازد. آگاهي ايشان از 
مسائل سياسي و آش��نايي با گروه ها و احزاب 
سياسي و تفكرات آنها موجب شد كه تحليلي 
دقيق از انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري 
و حوادث پس از انتخابات در سال1388 ارائه 
دهد، كه در بخشي از خاطرات ايشان به خوبي 

مشخص است.« 
تدوينگر اين اثر در بخش ديگري از مقدمه، به 
شرح ذيل به معرفي فصول گوناگون اين كتاب 
پرداخته است: »فصل اول كتاب با عنوان تولد، 
خانواده و تحصيات به معرفي پ��در و مادر و 
فضاي تربيت��ي و تحصيات و ازدواج ايش��ان 
مي پردازد و بخشي نيز فرزندان خانم بهروزي 

را معرفي مي كند. 
فصل دوم تحت عن��وان نهضت اس��امي به 
رهبري امام خميني مفصل ترين بخش كتاب 
است. در اين فصل خانم بهروزي  خاطرات خود 
را از سال1341 و آشنايي با نهضت امام شروع 
مي كند و تا ورود امام به ايران و ماقات با ايشان 

به پايان مي رساند. 
فصل سوم با عنوان جامعه زينب)س( چگونگي 
تأس��يس و فعاليت جامعه زينب را تش��ريح 
مي كند و به ط��ور خاص يكي از تش��كيات 

سياسي- مذهبي زنان را معرفي مي كند. 
فصل چهارم با عنوان نمايندگي مجلس شوراي 
اس��امي يكي از فصل هاي مهم كتاب اس��ت 
كه اطاعاتي درباره فعاليت خانم بهروزي در 
مجلس اول تا چهارم شوراي اسامي دارد. در 
اين بخش فعاليت هاي خانم بهروزي در مجلس 
در جهت دفاع از حقوق زنان و مأموريت هاي او 
براي شركت در كنفرانس هاي بين المللي آمده، 
همچنين از رقابت ه��اي انتخاباتي گروه هاي 
سياس��ي براي ورود به مجلس صحبت شده 
اس��ت. به عاوه برخي از اح��زاب و گروه هاي 

سياسي نيز معرفي ش��ده اند و مطالبي درباره 
چگونگي شكل گيري آنها گفته شده است. 

فصل پنجم با عنوان احزاب و انتخابات به نقش 
جوامع همس��و و اصاح گر در انتخابات نهم و 
دهم رياست جمهوري و فعاليت اصول گرايان 
در اين دو دوره پرداخته و در پايان حوادث بعد 

از انتخابات سال1388 تحليل شده است. 
اين كتاب براساس مصاحبه خانم بهروزي با 
مركز اس��ناد انقاب اسامي در سال1388 
تدوين شده است. پس از پذيرفتن اين طرح 
در ارديبهش��ت س��ال1389 در ماقاتي با 
ايشان، رضايتنامه خود را براي چاپ خاطرات 
در اختي��ار مركز اس��ناد انقاب اس��امي 
قرار دادن��د. در16 رمض��ان1390 نيز طي 
ماقاتي ك��ه در دفتر جامع��ه زينب)س( با 
ايش��ان داش��تم، متن تدوين ش��ده و تايپ 
شده خاطرات را براي مطالعه و اصاحات در 
اختيارش��ان قرار دادم و ايشان نيز يك عدد 
لوح فش��رده حاوي اسناد و مدارك شخصي 
و عكس هاي خود را جهت چ��اپ در كتاب 
در اختيارم قرار داد. براس��اس برنامه ريزي، 
قرار ش��د پس از مطالعه، ابهام��ات موجود 
در متن را اصاح و در اختي��ار نگارنده قرار 
دهد اما بيم��اري و وفات ايش��ان در روز29 
بهمن1390 اين امر را ميسر نساخت. جهت 
ادامه  كار بارها با خانواده ايشان تماس گرفتم 
اما پاس��خي دريافت نكردم. پ��س از هر بار 
تماس بي پاسخ نيز مراتب را به منشي ايشان 
در جامعه زينب)س( منتق��ل مي كردم اما 
در اين كار نيز بي نتيجه ب��ود. پس از انتقال 
مراتب به مركز اسناد انقاب اسامي برخي 
ابهام��ات براس��اس منابع موج��ود برطرف 
ش��د، اما برخي ديگر همچنان در متن باقي 
اس��ت كه به اين ترتيب رفع تقصير نموده و 
از خوانندگان پوزش مي طلبم و براي خانم 
بهروزي كه چهره اي شناخته شده در تاريخ 
انقاب اسامي بود و زحمات ايشان در متن 
خاطرات به خوبي مشخص است، از خداوند 

بزرگ طلب مغفرت مي نمايم.«

حاشيه اي بر انتشار خاطرات سياسي و فرهنگي زنده ياد مريم بهروزي

بانوي مبارز و كارگزار 
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  نيما احمدپور
بي ترديد يكي از اركان توفيق امام خميني در مواجهه 
ب�ا پهلوي دوم، ش�ناخت چن�د و چ�ون قدرت يابي 
و تداوم س�لطنت وي ب�ود. اين منظ�ر در جاي جاي 
پيام ها و س�خنراني هاي رهبر كبي�ر انقالب موجود 
اس�ت و تجمي�ع آن مي توان�د خوانش�ي جام�ع از 
اين فق�ره را به دس�ت ده�د. مقالي ك�ه پيش روي 
شماس�ت، كوش�يده اس�ت تا به تبيي�ن خالصه اي 
از اي�ن ام�ر بپ�ردازد. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

   
سلب قدرت از رضاخان پس از حمله متفقين به ايران، 
بس��ياري از پرده ها را درباره چند و چون حكومت كنار 
زد. در پي سقوط حكومت قزاق در شهريور 1320، امام 
خميني كه همواره مي گفتند: ديكتاتورها در آخر عمر 
ديوانه و احمق مي ش��وند، در مورد رضاخان گفتند كه 
او از اول تا آخ��ر عمر ديوانه بود! ايش��ان در مورد ارتش 
رضاخاني كه بخش اعظم بودجه مملكت را بلعيده بود، 
اما در برابر متفقين نتوانست حتي سه روز مقاومت كند 
فرمودند كه: قبل از آم��دن متفقين همه ادعا مي كردند 
كه رضاخان ارتش 250 هزار يا 300 هزار نفري را فراهم 
كرده كه جلوي هر تجاوزي خواهد ايس��تاد، اما ديديم 

كه چه شد!
  تالش امام خميني براي اجماع علما در راستاي 

براندازي سلطنت پهلوي
با س��قوط رضاخان، تبعيدي ها به كش��ور برگش��تند و 
احزاب و گروه ها و اتحاديه هاي سركوب شده، بار ديگر 
فعاليت خود را از س��ر گرفتند. امام خميني كه در دهه 
1320 به تربيت طاب مشغول بودند، در سال 1323 در 
نامه سرگشاده اي به انتقاد از حكومت پهلوي پرداختند 
و از علماي اس��ام خواس��تند براي مقابله با دش��منان 
اس��ام با يكديگر متحد ش��وند. امام ب��ا توجه به ضعف 
پايه هاي قدرت محمدرضاش��اه تاش زي��ادي كردند 
كه علما را براي س��رنگوني رژيم پهلوي گرد هم آورند. 
ايشان پيوس��ته فجايع دوره رضاشاه را متذكر مي شوند 
و احتمال تكرار آن مصائب را در دوره جديد پيش بيني 
مي كردند و تنها راه چاره را قيام در راه خدا مي دانستند. 
امام در كتاب »كش��ف  اس��رار« حكومت رضاخاني را از 
بعد مشروعيت و س��اختار حاكميت به چالش كشيدند 
و دوره ديكتاتوري رضاخاني را اسباب شرمساري تاريخ 
ايران دانستند، اما متأسفانه به دليل ناآگاهي اكثر افراد 
جامعه، از جمل��ه روحانيون از سياس��ت هاي روز دنيا، 
هشدارهاي امام مؤثر واقع نشدند و با اينكه ضعف و فتور 
دوره پس از سقوط رضاخان، زمينه را براي رهايي از نظام 
شاهنشاهي و برقراري حكومت اس��امي فراهم آورده 
بود و محمدرضاشاه جوان با مش��كات متعدد داخلي 
و خارجي دس��ت به گريبان بود، هيچ ي��ك از روحانيون 
و سياس��تمداران در صحنه سياس��ت نقش اصلي را به 
عهده نگرفتند و نتوانس��تند بساط س��لطنت پادشاهي 
را از ايران برچينند. امام با بيان دغدغه ها و نگراني هاي 
خود، همواره از بي تحركي و خمودگي علما و مردم انتقاد 

مي كردند. 
  شرايط ايران در دوران آغاز سلطنت پهلوي دوم

مصيبت بزرگ اي��ن بود كه ايران زير چكمه س��ربازان 
متفقين لگدكوب شده بود و سه قدرت امريكا، انگليس 
و شوروي در پي به دست آوردن غنائم بيشتر، مخصوصاً 
طاي س��ياه نفت بودند. با ش��روع جنگ جهاني اول، 
خوزس��تان براي انگلس��تان اهميت حياتي پيدا كرد 
و براي حفاظ��ت از چاه ه��اي نفتي آنجا و پااليش��گاه 
آبادان در سال 1293 ه�. ش قواي عثماني را در دهانه 
اروندرود شكست داد و قواي خود را وارد خوزستان كرد. 
موقعيت استراتژيكي ايران و فراوان و ارزان بودن نفت 
آن سبب گرديد كه در آس��تانه جنگ جهاني دوم، سه 
دولت انگلستان، شوروي و امريكا نيروهاي نظامي خود 
را وارد ايران كنند، چون با اشغال اندونزي و برمه توسط 
ژاپن، تنها منبع تأمين نيازه��اي متفقين در نبردهاي 
جنوب ش��رقي آس��يا، نفت ايران بود. با شروع جنگ، 
پااليشگاه آبادان به س��رعت توس��عه پيدا كرد و توليد 
بنزين هواپيما در اين پااليشگاه به سالي يك ميليون تن 
رسيد. بخش زيادي از نفت ايران هم به شوروي فرستاده 
مي ش��د. امريكا كه تا قبل از جنگ جهاني دوم، درواقع 
با انگلستان در اش��غال نظامي ايران همراهي مي كرد، 
پس از جنگ جهاني دوم تاش كرد موقعيت سياسي و 
اقتصادي ايران را تثبيت و با تقويت قدرت نظامي ايران، 
از نفوذ شوروي در ايران و خاورميانه كم و با بهره گيري 
از منابع زيرزميني، به خصوص نفت، استقال ملي ايران 
را حفظ كند. امريكا كه اينك به اهمي��ت نفت ايران و 
خاورميانه پي برده بود، به رژيم كمونيس��تي ش��وروي 
براي تخليه سريع ايران اولتيماتوم داد و به اين ترتيب 
قدر و منزلت خود را نزد دولتمردان ايراني باال برد و در 
عين حال نگراني خود را از امكان دستيابي شوروي به 
چاه هاي نفت عربس��تان و كويت و ام��ارات از بين برد. 
از آنجا ك��ه امريكا پيش از اين با بمباران هيروش��يما و 
ناكازاكي ژاپن، كاربرد ساح اتمي را به رخ دنيا كشيده 
بود، مقامات ش��وروي به س��رعت به اولتيماتوم امريكا 
پاس��خ مثبت دادند. به اين ترتيب پس از كودتاي 28 
مرداد 1332، امريكا توانس��ت در ايران پايگاه محكمي 
پيدا كند و ب��ه اهداف چندگانه خود ك��ه مهم ترين آن 
ايجاد پايگاه مستحكمي عليه ش��وروي و جلوگيري از 

نفوذ كمونيسم بود، برسد. 
  نهضت ملي اي�ران، ابراز وج�ود جامعه پس از 

ديكتاتوري 20 ساله
نفت به عنوان مهم ترين ثروت كش��ور، ملت ايران را نيز 
به ضرورت بيرون كشيدن اين ثروت از چنگال بيگانگان 
واقف كرد و با رهبري آيت اهلل كاشاني، مبارزه براي ملي 
كردن نفت را آغ��از كردند. آيت اهلل كاش��اني در بهمن 
1327 بيانيه شديداللحني را صادر كرد و در آن خواستار 
لغو امتياز نفت به بيگانگان ش��د. ايشان را دستگير و در 
قلعه فلك االفاك زنداني و سپس به لبنان تبعيد كردند. 
ايش��ان از لبنان طي اعاميه اي علت واقعي بازداش��ت 
و تبعيد خود را ب��راي ملت ايران توضي��ح داد. مجلس 
شانزدهم با تشكيل فراكسيون اقليت مليون به رهبري 
دكتر مصدق در بهار سال 1329 خواهان خلع يد انگليس 


