
  علي احمدي فراهاني
در 56 س�ال گذش�ته، آنچه در 28 مردادماه 1332 
روي داد، عمدتًا با چاشني مالحظات و دغدغه هاي 
گروه موسوم به جبهه ملي مورد بازخواني و تحليل 
ق�رار گرفته اس�ت. هم از اي�ن روي، ش�ناخت اين 
واقع�ه از منظر ديگ�ر گروه هاي دخي�ل در نهضت 
ملي ايران نيز ضرورت دارد. در گفت وش�نودي كه 
در پي مي آيد، محمدمه�دي عبدخدايي، دبيركل 
جمعي�ت فدائي�ان اس�الم ب�ه بي�ان ديدگاه هاي 
خويش در اي�ن ب�اب پرداخته اس�ت. امي�د آنكه 
تاريخ پژوهان و عم�وم عالقه من�دان را مفيد آيد. 

  
  وقايع نگارِي »آسان« جبهه ملي از 28 مرداد!

درباره عملياتي ك��ه در 28 مردادم��اه 1332 صورت 
گرفت، هن��وز پرس��ش هايي ابتدايي وج��ود دارد كه 
بدون پاس��خ مانده اند! به واقع اين شعبده و چشم بندي 
تاريخ نگاري جبهه ملي اس��ت كه ب��دون آنكه با اولين 
چالش هاي مربوط به اين رويداد مواجه شود، توانسته 
است با تبليغاتي گنگ و مبهم از اين واقعه به نفع خويش 
استفاده كند. دبيركل جمعيت فدائيان اسالم در آغاز اين 
گفت وشنود، برخي از اين دست ابهامات را به شرح ذيل 

به شمار آورده است:
»چرا كودتاي 28 مرداد اصاًل به وجود آمد؟ درحالي كه 
دكتر مصدق وزير دفاع ملي، سرتيپ رياحي رئيس ستاد 
ارتش، سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي و سرهنگ نادري 
رئيس اداره آگاه��ي تهران بودند. آيا اصوالً اين ش��يوه 
كودتايي كه انجام گرفته با شيوه هاي كودتاهاي امريكاي 
التين، كودتاهاي كشورهاي عربي )كودتاي عبدالكريم 
قاسم، كودتاي حافظ اسد يا كودتاي سرهنگ شيشكلي 
يا كودتاي عبدالس��الم عارف( يا كودتاهاي س��ودان و 
آس��ياي جنوب ش��رقي )مثل الئوس و كامبوج( انجام 
گرفته، شباهت دارد يا نه؟ اصوالً زمينه ها طوري آماده 
شده بوده كه با پنج تا تانك آمدند و تهران را گرفتند و 
ظهر آن روز سرلشكر زاهدي س��وار بر تانك شد و آمد 
راديو را گرفت، بعد هم ساعت 2 سرود شاهنشاهي پخش 
كردند و در جامعه اين مسئله مطرح شد كه مردم ايران 
مردم مذبذبي هس��تند؛ صبح گفتند: درود بر مصدق، 
بعدازظهر گفتند: جاويد شاه! آيا اين واقعيت داشته يا 
نه؟ اين خاطرات هنوز هم نقل مي شود كه مردم صبح 
مي گفتند: درود بر مصدق، بعدازظهر مي گفتند: جاويد 
شاه! چگونه است درحالي كه رئيس ستاد ارتش، فرماندار 

نظامي و رئي��س آگاهي از ياران دكت��ر مصدقند، خود 
دكتر مصدق وزير دفاع است و سرهنگ نصيري وقتي 
كه ابالغ ع��زل دكتر مصدق را م��ي آورد، دكتر مصدق 
همانجا دستور مي دهد نصيري را دستگير كنند، وقتي 
باتمانقليچ دستگير مي شود، قاعدتاً مي بايست كودتای 
25 مرداد خنثي ش��ود و اين اتفاق ه��م مي افتد، بعد 
كودتاي 28 مرداد پيش مي آيد. بعدها معلوم مي شود 
امريكا با خرج ناچيزي كودتا را به وجود آورده است. اين 
كودتا زمينه هايش چه بوده؟ مركز فعاليت مخالفين در 
كجا بوده؟ چه كساني به جبهه مخالفين دكتر مصدق 
پيوسته و از دكتر مصدق جدا شده بودند؟ و چه كساني 
به مصدق پيوس��ته بودند؟ به نظر من بايد در اين مورد 
تحقيقات دقيق بيشتري بشود، به اسناد بيشتري مراجعه 
شود؛ به اس��ناد وزارت خارجه، اسناد موجود در ارتش، 
اسناد موجود در وزارت كشور رجوع شود؛ چون تاكنون 
تحقيق همه جانبه اي نش��ده اس��ت. به همين جهت، 
كودتاي 28 مرداد در پرده اي از ابهام براي نسل ما باقي 
مانده است و هميشه ما با كودتاي 28 مرداد شعارگونه 
برخورد كرده ايم، نه اينكه، مانند يك كارشناس تاريخ، 
موضوع را كارشناسانه بررس��ي كنيم. امروز، تقريباً 56 
س��ال از كودتاي 28 مرداد مي گذرد. من آن موقع 17 
سال داش��تم و زنداني بودم. كودتاچيان ريختند همه 
زندانيان مخالف دكتر مصدق مثل سرلشكر باتمانقليچ، 
دكتر مظفر بقايي كرماني و اينها را از زندان آزاد كردند. 
تنها مخالفي كه باز در زندان مانده بود، من بودم. ما با چه 
ديدي نگاه مي كرديم؟ ساير مخالفين دكتر مصدق با چه 
ديدي نگاه مي كردند؟ خود كودتا يك جنبه درون مرزي 
دارد و يك جنب��ه برون مرزي. جنب��ه درون مرزي اش 
برخورد و تضاد آرا و عقايد است. جنبه برون مرزي اش 
مربوط به قدرت هاي بزرگي است كه به ايران نظر دارند 

مثل امريكا، انگليس و روسيه.« 
  بازخواني زمينه هاي 28 مرداد

بي ترديد آنچه در 28 مرداد 1332 روي داد، رويدادي 
خلق الس��اعه نبود و ريش��ه در وقايعي داش��ت كه در 
ماه هاي پيش از آن روي داده بود. يكي از اين رخدادها، 
9 اس��فند 1331 اتفاق افتاد. محمدمهدي عبدخدايي 
درباره ماهيت اين واقعه و نقش چهره هايي چون آيت اهلل 
سيدابوالقاسم كاشاني و آيت اهلل سيدمحمد بهبهاني در 

آن مي نويسد:
»قبل از 28 مرداد وقايعي اتفاق افتاده است. ازجمله آنها 
اختالفات شديد مرحوم آيت اهلل كاشاني با دكتر مصدق 

است. قطعاً مي دانيد كه در نهم اسفند سال 1331 شاه 
قصد خروج از ايران را داش��ته است. آيت اهلل بهبهاني و 
ديگران به دربار مي روند و از ش��اه در خواست مي كنند 
كه در ايران بماند و مرحوم آيت اهلل كاشاني هم نامه اي 
مي نويسد كه صالح مملكت اين است كه اعليحضرت 
در كش��ور بمانند. قطع��اً، آنها براي خودش��ان داليلي 
داشته اند؛ مخصوصاً آيت اهلل كاشاني شايد استداللش 
اين بوده اگر ش��اه از ايران بيرون برود، در ايران جنگ 
قومي راه مي افتد؛ چون ما يك كشور كثيرالملّه هستيم: 
ما كرد داريم، لر داريم، ترك داريم، عرب و زابلي و بلوچ 
داريم، همه اينها داعيه اس��تقالل داشتند. آذربايجان، 
كردستان، اعراب خوزس��تان، لرس��تان و بلوچستان 
هركدام براي خودش داعيه اس��تقالل داشت. در طول 
چندصد س��ال، هر پادشاهي توانس��ته بود با سركوب 
نيروهاي مخالف، به عنوان مظه��ر و قدرت ملي جلوه 
كند. به طور كلي، سلطنت به عنوان مظهر وحدت ملي 
معرفي شده بود. شايد استدالل مرحوم آيت اهلل كاشاني 
اين بود كه اگر ش��اه از ايران بيرون برود، با وجود حزب 
توده، با وجود داعيه هايي كه در كردستان، آذربايجان، 
بلوچستان و خوزستان وجود داش��ت، اصوالً مملكت 
تجزيه مي شد. به همين جهت، رفتند جلوي خروج شاه 

از كشور را گرفتند.« 
وي در ادامه و در نگاهي كلي تر و وراي واقعه 9 اس��فند 
ماه، اختالفات دكتر مصدق و آيت اهلل كاش��اني را بدين 
شرح برمي ش��مرد و تحليل مي كند: »دكتر مصدق در 
مقطعي از زمام��داري خود، بهان��ه مي كند كه آيت اهلل 
كاش��اني سفارش��ات زيادي مي كند. مرحوم آيت اهلل 
كاشاني روحاني بود، مراجعه كننده زيادي داشت، آن 
روزها مرجع مردم و روحانيون ب��ود. هركس مي رفت 
در خانه اش تظلّمي مي كرد، آيت اهلل كاش��اني سفارش 
برايش مي كرد. دكتر مص��دق همه اينه��ا را از ادارات 
جمع كرده و در گوني براي خود مرحوم آيت اهلل كاشاني 
فرستاده بود، به عنوان اينكه شما در كار دولت دخالت 
مي كنيد. درحالي كه از قديم هم مرس��وم بوده كه يك 
روحاني س��فارش مي كرده اگر به اين ش��خص ظلمي 
ش��ده، كمكش كنيد. اصاًل منحصر به حضرت آيت اهلل 
كاش��اني نبود. اين يكي از موارد اخت��الف بين مرحوم 
كاش��اني با دكتر مصدق بود. مورد بع��دي كه اختالف 
اين دو را تش��ديد كرد، تقاضاي اختيارات بود كه دكتر 
مصدق از مجلس مي خواهد كه مجلس براي شش ماه، 
اختيار قانونگذاري به دكتر مصدق بدهد تا هر اليحه اي 

چرا كودتاي 28 مرداد به وجود آمد؟ 
درحالي كه دكتر مص�دق وزير دفاع 
ملي، س�رتيپ رياحي رئيس س�تاد 
ارتش، س�رهنگ اش�رفي فرماندار 
نظامي و سرهنگ نادري رئيس اداره 
آگاهي ته�ران بودند آي�ا اصوالً اين 
ش�يوه كودتايي كه انج�ام گرفته با 
شيوه هاي كودتاهاي امريكاي التين، 
كودتاهاي كشورهاي عربي )كودتاي 
عبدالكريم قاس�م، كودت�اي حافظ 
اس�د يا كودتاي سرهنگ شيشكلي 
يا كودت�اي عبدالس�الم ع�ارف( يا 
كودتاهاي س�ودان و آسياي جنوب 
شرقي )مثل الئوس و كامبوج( انجام 
گرفته، ش�باهت دارد يا ن�ه؟... اينها 

سواالت مهمی است

كودتاي 28 مرداد در پرده اي از ابهام براي 
نسل ما باقي مانده اس�ت و هميشه ما با 
آن شعارگونه برخورد كرده ايم، نه اينكه 
مانند يك كارش�ناس تاريخ، موضوع را 
كارشناس�انه بررس�ي كني�م. ام�روز، 
تقريباً 56 س�ال از كودت�اي 28 مرداد 
مي گذرد. من آن موقع 17 س�ال داشتم 
و زنداني بودم. كودتاچيان ريختند همه 
زندانيان مثل سرلشكر باتمانقليچ، دكتر 
مظفر بقاي�ي و... را از زن�دان آزاد كردند
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 »نظري بر چالش هاي تاريخ نگاری و تحليل رويداد 28 مرداد 1332« 
به روايت محمدمهدي عبدخدايي
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  محمدرضا كائيني
نگارن��ده اين س��طور، 
تقريب��اً تمام��ي منابع 
پژوهش در باب زندگي 
و زمانه س��يد حس��ن 
تق��ي زاده را از نظ��ر 
گذرانده اس��ت، به ويژه 
مجموعه آثار وي كه به 
همت ايرج افش��ار و در 
مجلداتي چند نشر يافته است. با اين همه، اثري 
كه هم اينك به حضورتان معرفي مي شود را جامع 
و در ژانر داستاني و روايي خود، جذاب يافته است. 
نويسنده اين اثر، تقريباً اغلب آثار مرتبط را مطالعه 
كرده و ب��ا مقارنه ها و نتيجه گيري ه��اي بهنگام، 
تصويري واقعي از تقي زاده ارائه نموده اس��ت. در 
اين اثر -كه هم اينك نخستين مجلد آن نشريافته- 
تقي زاده به بيان خاطرات و پنهان داشته هاي خود 
پرداخته و آنچه را ك��ه تاريخ نگاران هوادار وي در 
آثار خويش مغفول نگه داش��ته اند، برمال ساخته 
است. »مؤسسه فرهنگي قدر واليت« كه اين اثر را 

نشر داده، در ديباچه آن چنين آورده است:
»يكي از كساني كه به واس��طه عمر طوالني خود 
از ابت��داي به اصطالح نهضت مش��روطيت تا بعد 
از ح��وادث 15 خ��رداد س��ال 1342 در صحنه 
تاريخ ملت ايران حضور داش��ت و شاهد نزديك 
حوادث بود و خود در بسياري از جريان ها و وقايع 
و سياست ها از عناصر تأثيرگذار و تصميم ساز بود 
و به واسطه قلم به دست بودن و نگاشتن بسياري 
از حوادث و خاط��رات خود به مان��دگاري فراز و 
نشيب هاي تاريخ 150، 200 س��ال اخير كمك 
كرده سيد حسن تقي زاده است. او در جواني سر 
پرشوري داشت و به تدريج پخته تر شد و در سنين 
پيري به اعترافاتي در زمينه حوادث عمر طوالني 
خود دست زد. اگر او كه تا سال 1348 زنده بود، 
تا انقالب اس��المي زنده مي ماند، قطعاً اعترافات 
بيش��تر و عميق ت��ري مي ك��رد كه به روش��ن تر 

شدن چهره تاريخ معاصر ايران و شخصيت هايي 
چ��ون رضاش��اه و محمدرضا منجر مي ش��د، اما 
همين ميزان از نوش��ته هاي او و نيز نوش��ته هاي 
س��اير همدوره اي هاي او در تاري��خ معاصر مانند 
ناظم االس��الم كرماني، ميرزا يحيي دولت آبادي، 
حاج مهدي قلي هدايت)مخبرالس��لطنه(، حسن 
اعظام قدس��ي)اعظام الوزاره(، احمد كس��روي و 
مورخاني كه بعضاً به اسناد متقن و قطعي دست 
يافته ان��د، به خوب��ي وضعيت اي��ن دوره تاريخي 
ملت را كه با فراز و نشيب هاي زياد و دخالت هاي 
پرحج��م و پرتأثي��ر بيگانگان همراه بوده اس��ت 
ترسيم مي كند. استناد به خاطره ها و اعتراف هاي 
اين اشخاص، به خصوص سيدحسن تقي زاده راه 
را بر تحريف مورخان مغرض و سر در آخور شرق و 

اكثراً غرب مي بندد. 
روش اين كت��اب مبتني بر رواي��ت تاريخ معاصر 
ايران از زبان سيد حسن تقي زاده است كه در نوع 
خود كم نظير، شيرين و جذاب محسوب مي شود. 
در عين حال اين روايتگري بس��يار مستند است 
و هر گزاره آن متك��ي به مآخذ متعددي اس��ت 
كه در پاورقي ذكر ش��ده اس��ت و به طور طبيعي 
فعل ها در روايتگري به خود سيدحسن تقي زاده 
برمي گردد و او به عن��وان راوي كليه حوادث اين 
دوره پرچالش، حض��ور و دخالت ها و تصميمات 
خود و ديگران را مطرح مي كند. مؤلف محترم در 
كنار دقت فراوان در روايت هاي تقي زاده تيترهاي 
وزين، آهنگين و پرمعنايي را انتخاب كرده است 
تا در رساندن مفاهيم و جهت ها به خواننده كمك 
كند. البته اين امكان بود كه از تيترها كاسته شود، 
اما جذابيت تيترها به  رغ��م تعدد آنها و كمك آنها 
به تفكيك قطعه هاي روايت به نسبت زمان وقوع 
آنها مانع از اين كار ش��د. اميدواري��م اين روش و 
اين كار ارزشمند به نس��ل جوان، نخبگان و ملت 
ايران كمك كند تا تاريخ معاصر خود را از دريچه 
مطمئني ببينند و مطالعه كنند و براي آينده نظام 
منتخب خود كه هزينه بسياري براي برپايي، حفظ 
و پيشرفت آن داده اند درس هاي الزم و تجربه هاي 
مفيد را كس��ب و به آنها عمل كنند و نقش��ه هاي 
دشمنان را در اين زمينه هم خنثي و نقش بر آب 

سازند. ان شاءاهلل.« 

نظري و گذري بر اثر تاريخي- 
پژوهشي »من تقي زاده هستم«

پنهان داشته هاي آلت فعل!
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كه آقاي دكتر مصدق امضا مي كند، قانون بشود و 
اين از نظر مبناي حقوقي كار غلطي بود. اين يعني 
همان ديكتاتوري محمدرضاشاهي  در قالب قانون. 
مرحوم آيت اهلل كاش��اني مي گف��ت: اصاًل مجلس 
حق اين كار را ن��دارد. وكالي مجلس حق تفويض 
قانونگذاري شان را به يك شخص ندارند. اگر چنين 
كاري بكند، نقض غرض اس��ت. مشروطيت نقض 
مي شود. اختالفات در اينجا شدت پيدا مي كند بين 
دكتر مصدق و مرحوم آيت اهلل كاشاني. طبيعي است 
وقتي اختالفات پيش مي آيد، سياست را مي دانيد 
كه چطوري اس��ت، جناح هاي مخالف در كنار هم 
جمع مي شوند.  با دربار كه در 30 تير سال 1331 
اختالف افتاد، پس از 30 تير س��ال 1331 در سايه 
عدم اجراي مصادره اموال قوام، درخواس��ت دكتر 
مصدق براي كس��ب اختيار قانونگ��ذاري و قدرتي 
كه دكتر مصدق بعد از 30 تير پيدا مي كند، به نظر 
من در دوس��تان دكتر مصدق نوعي غرور به وجود 
مي آورد كه آيت اهلل كاشاني هم به درد نمي خورد و 
كنارش مي گذاريم. اين جريانات موجب مي شود كه 
مرحوم آيت اهلل كاشاني به دربار نزديك بشود. از 30 
تير سال 1331 تا نهم اسفند همان سال فاصله اي 
نيست، 9 ماه است. ظرف اين 9 ماه، اختالفات اينها 

زياد مي شود.« 
  فدائيان اسالم در روزهاي پس از 28 مرداد

 پس از 28 مرداد، نيروهاي اصيل ديني و ملي در برابر 
شاه و دربار سكوت نكردند و مبارزات قاطع خويش 
را تداوم بخشيدند. جمعيت فدائيان اسالم در زمره 
اين طيف جريانات قرار مي گيرد كه پيش از آن نيز 
در وقايع منتهي به ملي شدن نفت و نخست وزيري 
دكتر محمد مصدق، نقشي اساسي داشتند. دبيركل 
فدائيان اسالم درباره مواضع طيف متبوع خود پس 

از كودتا مي نويسد:
»پنج روز پس از كودتا، نواب صفوي رس��ماً برضد 
دربار اعالم موضع مي كند كه براي دومين بار، كيهان 
و اطالعات به دس��تور فرمان��داري نظامي توقيف 
مي شوند و اين در حالي است كه عباس مسعودي 
از درباري ها بوده و عبدالرحم��ن فرامرزي مقاالت 
تندي برضد دكتر مصدق نوش��ته و جزو مخالفان 
دكتر مصدق ب��وده. به هر جهت، اي��ن دو روزنامه، 
كه هم روزنامه هاي نيمه رسمي كشور بودند و هم 
روزنامه هايي بودند كه از دربار حمايت مي كردند، با 
وضعي كه فدائيان اسالم به وجود مي آورند كارگران 
چاپخانه مجبور مي شوند اعالميه را چاپ كنند. كار 
به اين صورت بوده كه فدائيان، دو نفر را مي گذارند 
در اتاق عباس مسعودي و دو نفر را مي گذارند باالي 
نگاتيوشان تا اين اعالميه چاپ مي شود. فردايش دو 
ساعت اين روزنامه ها را توقيف مي كنند كه با مالقات 
عبدالرحمن فرامرزي و عباس مسعودي در همان 
روز با شاه، اين دو روزنامه از توقيف درمي آيد؛ از نظر 
دستگاه صالح نبوده كه كيهان و اطالعات توقيف 
بشود. اين موضعگيري جمعيت فدائيان اسالم در 
برابر كودتا، مخالفين كودت��ا و موافقين كودتا بوده 
اس��ت. نواب صفوي معتقد بوده، خواه ناخواه، يكي 
از قدرت هاي بزرگ در ايران پيروز خواهد ش��د، يا 
ش��وروي يا غرب. مهم ترين مس��ئله اي كه مطرح 
بود پي��روزي روس ها بود نه پي��روزي امريكايي ها. 
درحالي كه امريكايي ها دقيقاً از وضع دفتر سياسي 
حزب كمونيس��ت اتحاد ش��وروي سوسياليستي 
باخبر بودند، مي دانستند آنها قدرت مانور ندارند و 
مي دانستند دكتر مصدق پايگاه مذهبي و ملي اش 
را از دست داده است و درحقيقت، با يك تلنگر مثل 
شيشه نازكي است كه خرد مي ش��ود، درحالي كه 
حزب توده سازمان افس��ران آزاديخواه را در ارتش 
داشت، رئيس ستاد ارتش با آنها بود، فرماندار نظامي 
و اداره آگاهي با آنها بود. اما ديديم كه امريكايي ها 
توانس��تند با چند تانك، كودتاي 28 م��رداد را به 
وجود بياورند. به نظر من، اگر قطعاً همان روز حزب 
توده مي توانست خودش را جمع كند، مي توانست 
مستقل عمل كند، اگر به حوزه هاي حزبي ارتش، 
چه در تهران چه در شهرستان ها، دستور مقاومت 
مي داد و افراد حزب توده، كارگران سيلو، كارگران 
شركت نفت، كارگران چيت سازي و كارگران راه آهن 
به خيابان ها مي ريختند، زاهدي شكست مي خورد. 
نه تنها حزب ت��وده نمي توان��د در برابر كودتاچيان 
مانور بدهد، نيروي س��وم هم نمي تواند آن مانوري 
كه مي خواهد بده��د. جبهه ملي ه��م نمي تواند، 
حزب ايران هم نمي تواند. همه احزاب و گروه هايي 
كه از دكتر مصدق حماي��ت مي كردند مثل اينكه 
در ع��رض چند س��اعت فاقد قدرت مي ش��وند. به 
همين جهت، كودتاي 28 مرداد پيروز مي ش��ود. 
من، بارها، به دوس��تان نهض��ت آزادي مان گفته ام 
بياييد ميزگرد بگذاريم، اصوالً اين رويداد 28 مرداد 
را تحليل كنيم؛ چون نمي شود با پنج  تا تانك آمد 
يك مرتبه يك كابينه ملي را ساقط كرد. ببينيم كه 
پيش زمينه هايش چه چيزهاي��ي بوده. چه وضعي 
پيش آمده بوده كه دكتر مصدق، با اينكه در صبح 
25 مرداد بر اوضاع مسلط است، در عرض 48 ساعت 
همه چيز تغيير مي كند. دكتر مصدق پيروز تبديل 
به يك دكتر مصدق فراري و مخف��ي در خانه وزير 
پست و تلگراف خود مي ش��ود. من، عقيده دارم كه 
علتش عدم اطالع دكتر مصدق از نيروهاي داخلي و 

توطئه چيني هاي خارجي بوده است.« 
  انشعاب در فدائيان اسالم پس از 28 مرداد

بي ترديد شكست نهضت ملي بر همه جريانات فعاِل 
آن روزگار، تأثيراتي آش��كار نهاد و برخي از آنها را 
دچار ريزش و انشعاب كرد. فدائيان اسالم نيز در اين 
واقعه يكي از چهره هاي نامدار و موثق خويش را از 
دست داد. محمدمهدي عبدخدايي ماجرا را بدين 

ترتيب نقل كرده است:
»در روزهايي كه نواب صفوي از اينجا رفت به مؤتمر 
اسالمي، در آخرين شبي كه از برادران فدائيان اسالم 
خداحافظي مي كرد و جلس��ه در مسجد كاظميه 
در سرچش��مه بود، مطالبي راجع به كرباس��چيان 

گفت. اميرعبداهلل كرباس��چيان، بعد از 28 مرداد، 
حزب خلق را تش��كيل داده بود و معروف بود كه با 
اردشير زاهدي رفيق است. بعضي از تاريخ نگاران، 
متأس��فانه بدون تحقيق، كارهاي كرباس��چيان را 
در جرياناتي كه بع��د از 28 مرداد از طرف حكومت 
انجام گرفته بود، به حساب فدائيان اسالم گذاشتند 
و تهمت هاي ناروايي زدند. آن روزها اردشير زاهدي 
50 هزارتومان خرج كرده و حزب خلق را تأسيس 
كرده و در خيابان الله زار جاي��ي گرفته بود. ارگان 
حزب خلق، همين روزنامه نبرد ملت شده بود و از 
دستگاه حمايت مي كرد. آن شب، شب شنبه آخرين 
هفته اي كه نواب صفوي مي خواست به اردن، به شهر 
قدس  برود، روي منبر رفت؛ در ضمن خداحافظي 
گفت: متأس��فم خبري به برادرانم بدهم: برادرمان 
كرباسچيان خودش را فروخت، اما ارزان فروخت؛ 
بيش از اينها ارزش داشت. اين را نواب صفوي شب 
شنبه گفت، روز پنج شنبه همان هفته، روزنامه نبرد 
ملت كاريكاتوري از نواب به شكل موش كه عمامه اي 
به سرش گذاشته بود، چاپ كرد و تصوير يك مشت 
را كشيده بود كه دارد از حزب خلق مي آيد بيرون به 
مغز نواب صفوي بكوبد. زيرش نوشته شده بود: آقاي 
فدائيان اسالم را راهي به حزب خلق نيست. رژيم از 
اين حرف نواب صفوي و از اشتباهي كه كرباسچيان 
كرده بود استفاده كرد. كرباسچيان آدمي بود كه تا 
ديروز وقتي به اتاق نواب صف��وي مي آمد، خبردار 
مي ايستاد، مثل اينكه به زيارت يكي از اولياي خدا 
مشرف شده، مي گفت: السالم عليك يابن رسول اهلل، 
الس��الم عليك يابن اميرالمؤمنين؛ آدمي كه نواب 
صفوي را تبلور عيني آرمان هاي س��ركوب ش��ده 
اسالمي ايران مي دانست، آدمي كه روزي كه نواب 
صفوي آزاد شد، با نواب صفوي به ديدن من آمد توي 
زندان، در روزنامه اي كه منتشر مي كرد، عكس نواب 

صفوي را انداخت و تيتر زد: 
آمد آن مردي كه زنجير غالمان بگسلد! اين آدم، در 
هفته اولي كه نواب صفوي به اردن رفته بود، به اين 

صورت توهين كرد.« 
  واس�طه گري آيت اهلل طالقاني براي آشتي 
ميان شهيد نواب صفوي و دكتر مصدق پيش 

از 28 مرداد
عضو پيش��ين و دبيركل كنون��ي جمعيت فدائيان 
اسالم، روزهايي را به ياد مي آورد كه برخي دلسوزان 
نهضت مل��ي درصدد بودند تا رابط��ه لطمه خورده 
ش��هيد س��يد مجتبي نواب صفوي با دكتر محمد 
مصدق را التيام بخشند. يكي از اينگونه افراد، آيت اهلل 
سيد محمود طالقاني بود كه ماجراي ميانجي گري 
خوي��ش در اين فقره را در س��خنراني 14 اس��فند 
1357، بر مزار دكتر مصدق در احمدآباد ساوجبالغ 
بازگفت. محمدمهدي عبدخدايي پس از س��ال ها، 
اينگونه واسطه گري ها را به شرح ذيل روايت كرده 

است:
»در جري��ان اختالفات ن��واب صفوي ب��ا مصدق، 
واس��طه هايي ه��م بوده ان��د در اي��ن ميان��ه ك��ه 
مي خواسته اند اين مشكل را حل كنند، مثل مرحوم 
آيت اهلل طالقاني كه بعد از دستگيري نواب صفوي، 
به زندان قصر مي رود. خود مرحوم آيت اهلل طالقاني 
با صراحت مي گويد. در 14 اس��فند س��ال 1357 
س��رقبر مصدق هم اين حرف را مي زند. س��ر قبر 
كسي دارد س��خنراني مي كند، به نفع كسي دارد 
صحبت مي كند كه با نواب صف��وي مخالف بوده و 
نواب صفوي نيز با او مخالف بوده است. در آنجا بيان 
مي كند. در آن سخنراني پسر دكتر متين دفتري، 
مسعود رجوي، دكتر شايگان و مهندس بازرگان هم 
هستند. اعضاي جبهه ملّي هستند و هيچ كدامشان 
صحت سخنان طالقاني را نفي نمي كنند. مرحوم 
طالقاني در آنجا با صراحت مي گويد: آنها، فدائيان 
اسالم، يك اقدام انقالبي كردند، وكالي مردم را به 
مجلس فرس��تادند؛ يك اقدام ديگر انقالبي كردند 
كه نفت ملي شد... كجا بودند اين آقاياني كه امروز 
قلم به دست گرفته اند و به عنوان روشنفكر و مورخ 
مي نويس��ند؟ آن روز طالقان��ي در برابر ش��ايگان، 
بازرگان، متين دفتري، مسعود رجوي، چريك هاي 
فدائي خل��ق، در برابر همه گروه ه��ا، دارد صحبت 
مي كند و با صراحت مي گويد: من به نواب صفوي 
مراجعه كردم؛ گفتم اخت��الف را از ميان برداريد. 
مرحوم نواب صف��وي گفت: احكام اس��الم را اجرا 
كنند، م��ا هيچ اختالف��ي نداريم... ش��ايد مرحوم 
طالقاني يادش رفته بود كه نواب صفوي توي زندان 
به او گفت: دكتر مصدق به وعده هايش عمل كند، 
ما هيچ اختالفي نداريم. ب��ه دكتر مصدق مراجعه 
كردند؛ گفت: من آخرين كابينه اين مملكت نيستم؛ 
درخواست هايشان را بگذارند براي كابينه هاي بعد. 
نواب مي گويد: تا ديروز با هم بوديم، دست در دست 
هم داشتيم، براي روي كار آمدن شما تالش كرديم، 
از برادرانمان يكي شهيد شد، عده اي زندان رفتند، 
شما نخست وزير شديد؛ ما را دستگير كرديد، حاال 
كه مي گوييم آرمان هاي ما را اجرا كنيد، مي گوييد: 
بگذاريد براي بعد، م��ا هم مثل ديگ��ران. مرحوم 
طالقاني خيلي جالب صحبت مي كند. مي گويد: من 
پيش كاشاني رفتم، به كاشاني گفتم: پوست خربزه 
زير پاي شما گذاشته اند. چنين سخني را طالقاني به 
نواب صفوي نمي گويد، چرا نمي گويد؟ يك محقق 
بايد تحقيق كند. اين را طالقاني در زماني گفته كه 
حكومت، حكومت بازرگان است و دكتر شايگان را با 
هليكوپتر از تهران به احمدآباد برده اند و در احمدآباد 
پاي سخنراني مرحوم طالقاني نشسته است. دكتر 
صديقي، دكتر آذر، سران جبهه ملي، شمس الدين 
اميرعالئي و دكتر متين دفتري هم بوده اند. اينها را 
كه نمي ش��ود انكار كرد، اينها نص صريح تاريخند. 
خب، نواب صفوي معتق��د بوده كه اي��ن ره كه ما 
مي رويم به تركستان اس��ت. او و يارانش دستگير 
مي شوند؛ روزنامه نبرد ملّت كه ارگان فدائيان اسالم 
بوده، توقيف مي شود و جلوي ميتينگ هاي فدائيان 

اسالم هم گرفته مي شود.«


