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خوانشي از فراز و فرودهاي
حزب پدرخوانده!

تشكلي با مانيفست
«روس پرستي!»
محمدرضا كائيني
خوان��ش تحوالت
اي��ران در دوران
معاص��ر ،ب��دون
مطالع��ه در آغ��از و
انجام ح��زب توده
ايران ناتمام اس��ت.
به واقع اين تشكل،
از قديميتري��ن
گروههاي سياس��ي
ايران اس��ت كه بسا
احزاب بعدي ،فعاليت خود را با تقليد از آن س��امان
دادند .اثر«پنجاه س��ال فراز و فرود حزب توده ايران»
به تأليف محسن مدير ش��انهچي  -كه توسط مركز
اسناد انقالب اس�لامي روانه بازار نشر شده  -درصدد
است چنين خوانشي را انجام دهد .مؤلف در مقدمه
اين پژوهش ،در باب ض��رورت و محتواي آن چنين
آورده است:
«كتاب پنجاه س��ال فراز و فرود حزب ت��وده ايران ،به
بررسي سير فعاليتهاي اين حزب در پنج دهه حيات
سياسي و تاثير آن بر احزاب چپ پرداخته است .طي
صد سال تاريخ تحزب در ايران و در ميان صدها حزب
خرد و كالني كه در جامعه ايران��ي تكوين يافت ،واژه
حزب بيش از هر يك از آنها ،بيگمان با نام حزب توده
ايران عجين شده است .فراتر از آن ،شايد اصطالحاتي
چون مبارزه سياسي و حتي سياست در دوران معاصر،
با نام اين حزب گره خورده باش��د .شگفت آنكه در اين
مبارزه سياس��ي ،وفاداري به آرمانها و خواستههاي
مردم و فداكاري و تالش در راه توسعه سياسي كشور و
گسترش جامعه پذيري و آموزش سياسي و همچنين
خطا و خيانت و خدعه و سرس��پردگي ب��ه بيگانه ،در
مراحل مختلف حيات اي��ن ح��زب و گاه همزمان از
س��وي عناصر متفاوت تودهاي فراوان ديده شد .باز بر
اين نكات ميتوان افزود كه بيش��ترين نويس��ندگان،
شاعران ،روش��نفكران و فرهيختگان جامعه ايراني يا
دس��ت كم بخش قابل توجهي از آنان ،در طول بيش
از نيم قرن حيات ح��زب توده ،يا به اي��ن حزب تعلق

رضا روستا عضو كميته مركزي حزب توده به اتفاق عدهاي
از هممسلكان خود

در اختيار گرفتن ارتش
دليل يا بهانه استعفا؟
احمدرضا صدري

 69سال پيش در چنين روزهايي ،دكتر محمد مصدق
در پي رد درخواست خويش ،مبني بر مطالبه وزارت
جنگ از پهلوي دوم استعفا كرد و خانهنشين شد! با
اين همه از همان دوران تاكنون تاريخپژوهان در اين
فقره ترديد دارند كه اين مطالبه ني�از مصدق بود يا
بهانه او؟ چه اينكه در ص�ورت نياز ،اهرمهاي بهتري
براي نيل به اين هدف وجود داشت ،همان راهكارهايي
كه پس از 30تير ،اين وزارتخانه را نيز در اختيار او نهاد.
در گزارش پي آمده ،پ�ارهاي از تحليلهاي متفاوت
در اين باره م�ورد خوانش تحليلي ق�رار گرفتهاند.
مستندات اين مسوده ،در تارنماي مؤسسه مطالعات
تاري�خ معاصر اي�ران ،درج ش�ده اس�ت .اميد آنكه
محققان و عموم عالقهمن�دان را مفيد و مقبولآيد.

اصرار شاه بر خصلت «زورمداري»
پهلوي دوم ،هنگامي ميتوانست ادعاي سلطنت كند كه
زورمند باشد! مراد از سلطنت در اينجا اما از نوع مشروطه
آن نيست كه از جنس سلطه جويي پدر اوست! شاه پس
از ترور بهمن  ،1327به اين نتيجه رسيد كه مواد مربوط
به محمدعلي شاه را از قانون اساسي حذف كند و از اين
روي ،نميتوانست درخواس��ت محمد مصدق مبني بر
در اختيارگرفت��ن وزارت جنگ را بپذي��رد .محمدرضا
چيتسازيان ،پژوهشگر تاريخ معاصر ايران اين معادله را
به شرح ذيل تحليل كرده است:
«يكي از مس��ائلي كه در عالم سياست ،از اهميت بسيار
بااليي برخوردار است ،نقش زور در اين عرصه از زيست
انسان است .نيرويي كه توان تأثيرگذاري و جهتدهي به
بسياري از تحوالت را برخوردار ميباشد .نقش اين نيرو
در دوران مدرن ،اهميت دوچنداني پيدا كرده است .دليل
اين امر نيز شكلگيري ارتشهاي مدرن و بهكارگيري
نيروهاي متخصص ،به جاي س��ربازان مزدور است .اين
امر بهخصوص در كشورهايي كه در آن رهبران به شيوه
اقتدارگرايانه حكمراني ميكنند ،بروز و نمود پيدا ميكند.
در مورد ايران نيز وضعيت به همين شكل است .تا پيش از
شكلگيري دولت مدرن در ايران ارتش كشور ،متشكل از
نيروهاي عشاير و قبايل بود كه گاهي با حكومت مركزي
نيز درگير ميشدند .با پديد آمدن دولت مدرن در ايران و
مهمتر از آن كشف نفت و درآمدهاي حاصل از آن ارتش
به نيرويي بيبديل تبديل شد كه نقش آن در حفظ قدرت
حاكم ،بيش از پيش اهميت يافت .اين امر بهخصوص در
نقاط عطف و سر بزنگاهها بهخوبي آشكار ميشد .يكي

پهلوي دوم ،هنگامي ميتوانست ادعاي
س�لطنت كند كه زورمند باش�د! مراد از
س�لطنت در اينجا اما از نوع مش�روطه
آن نيس�ت كه از جنس سلطهجويي پدر
اوس�ت! ش�اه پس از ترور بهمن ،1327
به اي�ن نتيجه رس�يد ك�ه م�واد مربوط
به محمدعلي ش�اه را از قانون اساس�ي
حذف كن�د و از اين روي نميتوانس�ت
درخواس�ت محمد مصدق مبن�ي بر در
اختي�ار گرفتن وزارت جن�گ را بپذيرد

از اين مقاطع ،دوران نخس��توزيري محمد مصدق بود
كه با سوءظني كه محمدرضا پهلوي به او داشت ،نقش
ارتش مهمتر از گذشته شده بود .در واقع رياست بر ارتش
و وزارت جنگ ،از جمله مواردي ب��ود كه مورد اختالف
شاه و نخستوزير وقت ،محمد مصدق بود .همين وزارت
جنگ بود كه به موضوع اصلي قيام  30تير  1331بدل
شد و در نهايت ،به كودتاي  28مرداد  1332رنگ واقعيت
بخشيد .مصدق پس از بهدست گرفتن قدرت و تعقيب
ملي كردن صنعت نفت ،از آنجايي كه با مشكالت عديده
داخلي و خارجي روبهرو ش��ده بود ،در تير 1331ش از
مجلس تقاضاي اختيارت ششماهه را كرد و از شاه نيز
خواست پست وزارت جنگ به او داده شود .اما محمدرضا
پهلوي با اينكه ميدانست مصدق حمايت قاطبه مردم
و بسياري از جريانات سياس��ي را پشت سر خود دارد ،از
پذيرفتن اين درخواست امتناع كرد .در واقع شاه تا  25تير
1331ش كه ماجراي پست وزارت جنگ از سوي محمد
مصدق مطرح شد ،مايل به بركناري وي يا نخستوزيري
قوام  -كه امريكاييها طرف��دار آن بودند -نبود ،چراكه
به خوبي ميدانس��ت مصدق از چه حمايت��ي نزد افكار
عمومي برخوردار اس��ت .با اين حال ،محمدرضا پهلوي
كه اعتماد چنداني به مصدق نداشت و سلطنت خود را
در خطر از دس��ت رفتن ميديد و مهمتر از آن حمايت
مردم را پشت سر خود نداشت ،با عدم پذيرش درخواست
مصدق ،راه را براي استعفاي او هموار ساخت .البته ماجرا
به اينجا ختم نش��د و تحوالت بعدي بهتر نشان داد كه
چرا شاه اصرار به عدم واگذاري وزارت جنگ به مصدق
را داشت .بدينترتيب مصدق استعفا كرد و گفت با وضع
فعلي ،امكان اين وجود ندارد كه مب��ارزهاي را كه ملت
ايران ش��روع كرده ،به نتيجه برساند! محمدرضا پهلوي
استعفاي او را پذيرفت ،مجلس به احمد قوام براي پست
نخستوزيري رأي داد و او براي بار سوم ،در دوران پهلوي
به نخس��توزيري منصوب شد و لقب اش��رف  -كه از او
بازپس گرفته شده بود -دوباره به او بازگردانده شد!»
اعمال قدرت شاه ،از طريق وزارت جنگ!
بسا حاميان محمد مصدق ،بر اين نكته تأكيد ميورزند
كه شاه با استفاده از اهرم وزارت جنگ و نيروهاي نظامي،
در بسياري از شئون مربوط به دولت ،از جمله برگزاري
انتخابات دخالت ميكرد و نمايندگان حامي خويش را
به مجلس ميفرستاد! عبدالعلي اديب برومند از اعضاي
گروه موسوم به جبهه ملي ايران و دبيركل پنجمين دوره
از آن نيز چنين اعتقادي دارد:
«پس از گشايش دوره هفدهم مجلس ،دكتر مصدق

از شاه خواست وزارت دفاع را به او بدهد .هر كس كه
وزير دفاع ميشد ،فقط از شاه ـ كه فرمانده كل قوا بود
ـ دستور ميگرفت و دولت نميتوانست در بحرانهاي
داخلي و خارجي ،تس��لطي بر اوضاع داش��ته باشد.
هميشه ش��اه خودش وزير دفاع را تعيين ميكرد تا
كس ديگري غير از خودش در اين وزارتخانه اختياري
نداشته باشد .وقتي ش��اه درخواست دكتر مصدق را
رد كرد ،او هم استعفا كرد .ش��اه از اين استعفا بدش
نيامد .در آن موقع دو نفر كانديداي نخس��توزيري
بودند :احمد قوام و سيد ضياءالدين طباطبايي .شاه از
مجلس رأي تمايل خواست و از  42نفر نماينده حاضر
در جلس��ه 40 ،نفرش��ان به قوام رأي دادند! شاه هم
عنوان جناب اشرف را كه چندي قبل با توهين از قوام
گرفته بود ،به او پس داد و او را مأمور تشكيل كابينه
جديد كرد .قوام از همان ابتدا قدرتطلب و مستكبر
بود و خيلي دوست داش��ت او را به عنوان صدراعظم
بشناس��ند ،به همي��ن دلي��ل در  26تي��ر اعالميه
ش��ديداللحني را با عنوان رئيسالوزرا قوامالسلطنه
منتش��ر كرد كه در آن چنان تهديدهاي نفرتانگيز
و اخطارهاي هش��داردهندهاي به مخالفانش مطرح
كرد كه خش��م همگان را برانگيخت .بعد هم دستور
داد اين اعالميه را چندين ب��ار از راديو بخوانند و در
روزنامههاي مختلف چاپ كنند .با اين همه قيام مردم
ايران در  30تير ،معادالت را زير و رو كرد! در روز 31
تير ،نمايندگان مجلس گرد هم آمدند و از  64نماينده
حاضر 61 ،نفر به نخس��توزيري مصدق رأي تمايل
دادند! شاه ناچار ش��د بار ديگر فرمان نخستوزيري
مصدق را صادر و مسئوليت او را براي وزارت دفاع ملي
قبول كند .بعد هم در روز  2مرداد در جلسه فوقالعاده
مجلس ،قيام  30تير روز قيام مقدس ملي و شهيدان
آن شهداي ملي ناميده شدند .در اين قيام همه مردم
ايران شركت داش��تند ،ولي  90درصد تلفات متعلق
به تهران بود كه آنها را در آرامگاه ش��هيدان  30تير
در ابنبابويه به خاك س��پردند .قي��ام  30تير پس از
انقالب مش��روطه ،كمنظيرترين رويداد تا آن زمان
بود كه نشان داد مردم ايران قدر خدمتگزاران خود را
ميدانند و وقتي قرار است از آنها حمايت كنند ،حتي
از بذل جان هم دريغ نميكنند .مردم ميديدند كسي
به صحنه سياست آمده كه وطنخواه و مردمدوست
است ،با آنان صداقت دارد و رو در روي انگلستان ـكه
منابع نفت ايران را غارت ميكند ـ ايستاده است30 .
تير به اعتقاد من ،يك��ي از بارزترين تجليات نهضت
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داش��تهاند يا به احزاب و گروههاي منشعب و معارض
با آن ،كه به هر روي خاس��تگاه و پرورشگاه اوليه آنان،
حزب توده بوده اس��ت .بدين سان همچنان كه تقريباً
همه احزاب چپ ايران را ،اسالف يا اخالف حزب توده
يا به نوع��ي مرتبط با اين حزب ميت��وان خواند ،كم و
بيش همه روش��نفكران و نويس��ندگان چپ ايراني را
نيز ،بايد به گونهاي در ارتب��اط با اين حزب ديد .طرفه
آنكه از آغاز دهه  20يا دومين دوره پيدايش و گسترش
احزاب و جمعيتهاي سياسي در ايران ،پيدايش حزب
توده در مقام تشكل سياسي ش��اخص چپ در ايران،
خود به تشكيل برخي از مهمترين احزاب و گروههاي
سياس��ي نيم قرن اخير در دو طيف ديگر تشكلهاي
سياسي تاريخ ايران يعني جريانهاي ديني و مذهبي
و گرايشهاي ملي و ناسيوناليس��ت ياري داد ،چراكه
بس��ياري از احزاب و جمعيتهاي سياسي متعلق به
اين دو بس��تر فكري و ايدئولوژيك ،به مثابه اعتراضي
به تبليغات و فعاليتهاي حزب توده به وجود آمدند و
گسترش يافتند .بر اين اساس ،مطالعه و بررسي بيش از
نيمقرن حيات حزب توده ايران در مسير شناخت تاريخ
تحزب در ايران به طور خاص و تاريخ سياس��ي معاصر
ايران به طور ع��ام ضرورتي انكارناپذير اس��ت .در باب
بيش��تر احزاب و گروههاي سياسي اغلب آنچه نوشته
شده يا از س��وي خود آن احزاب و گروهها و به گونهاي
ستايشآميز يا توجيهگر يا از سوي مخالفان آن احزاب
و گروهها يا به طور كلي مخالفان تحزب و تشكل نگاشته
شده است و طبعاً دور از حب و بعض نيست ،حزب توده
ايران نيز مستثنا از اين قاعده نبوده است .در اين ميان
انتشار اسنادي كه از احزاب و گروههاي سياسي به جاي
مانده است ،از جمله اسناد مربوط به حزب توده ،شايد
بيش از ساير نوشتهها به شناخت بيطرفانه و منصفانهتر
اين تشكلها ياري كند ،اما اسناد طبعاً اجزاي پراكنده
و ماده خامي اس��ت كه به تنهايي شناخت جامعي در
اختيار اس��تفادهكنندگان از آنها قرار نميدهد .به اين
ترتيب ،با وجود انبوه نوشتهها و اسنادي كه در باب حزب
توده انتشار يافته يا منافع بسيار بيشتري كه در آنها به
گونهاي به حزب توده نيز پرداخته شده است ،هنوز جاي
نوشتهاي توصيفي ،منصفانه و بيطرفانه در اين خصوص
خالي بود .در ن��گارش اين اثر در عين ارائه ش��ناخت
بالنسبه جامعي از اين حزب ،س��عي بر اختصار و ذكر
مباحث اصلي بود و پرهيز از تفصيل و تطويل كالم .طبعاً
براي مطالعه تفصيلي جزئيات امور و هر يك از مباحث
فرعي و حاش��يهاي كه به جهتي مورد توجه خواننده
عالقهمند و پژوهشگر قرار گيرد ميتوان به آثاري كه به
آنها ارجاع شده يا ساير منافع مراجعه كرد.» . . .

«مطالبه وزارت جنگ از سوي محمد مصدق از محمدرضا پهلوي» در آيينه تحليل چند منظر

 69سال پيش در چنين روزهايي،
دكت�ر محم�د مص�دق در پ�ي رد
درخواس�ت خوي�ش مبن�ي ب�ر
مطالبه وزارت جنگ از پهلوي دوم
اس�تعفا كرد و خانهنش�ين شد! با
اين هم�ه از هم�ان دوران تاكنون
تاريخپژوهان در اي�ن فقره ترديد
دارند ك�ه اين مطالب�ه نياز مصدق
بود يا بهانه او؟ چه اينكه در صورت
نياز ،اهرمه�اي بهتري ب�راي نيل
به اين هدف وجود داش�ت ،همان
راهكارهايي كه پس از  30تير اين
وزارتخانه را ني�ز در اختيار او نهاد
مش��روطه و حاكميت دموكراسي و نشانه قدرت
ملت ،در برابر زورمندان بود».
مص�دق پ�س از پي�روزي ،قان�ون امنيت
اجتماعي را امضا كرد!
محمدمهدي عبدخدايي ،دبيركل كنوني جمعيت
فدائيان اسالم و از منتقدان دكتر مصدق نيز در اينكه
شاه براي تداوم سلطنت خويش به وزارت جنگ نياز
داشت ،با تحليلگران فوق هم داستان است .با اين همه
او بر اين باور است كه نخس��توزير با به كف آوردن
تمامي اختيارات ممكن در دور دوم صدارت خويش
از آن به درستي استفاده نكرد و زمينه شكست نهضت
ملي ايران را فراهم آورد:
«در بهوجود آم��دن واقعه  30تير ،جريانات مختلفي
سهيم هستند .مثل عدم آگاهي شاه از قدرت جبهه
ملي و آيتاهلل كاشاني در ميان مردم و عدم فهم احمد
قوام نسبت به شرايط زماني .در آن دوران دكتر مصدق
چون ميخواهد دولت را ترميم كند ،پيش محمدرضا
پهلوي ميرود و ميگويد من ميخواهم وزارت دفاع
(جنگ) در اختيار خودم باشد ،اما شاه در جواب دكتر
مصدق ميگويد تعيين وزير دفاع از اختيارات فرمانده
كل قوا ،يعني شاه است .دكتر مصدق هم به محمدرضا
پهلوي ميگويد در صورتي كه من وزير دفاع نباشم ،از
خدمت معذورم ...و استعفا ميكند .محمدرضا پهلوي
هم فورا ً استعفاي دكتر مصدق را ميپذيرد و فرمان
نخس��توزيري احمد قوام را صادر ميكند .قوام هم
چون آدم خودخواه و متفرعني ب��ود ،همچنان فكر
ميكرد همان قهرمان سال  1326است كه توانسته
پيشهوري را از ايران بيرون كند! بنابراين پس از آنكه
به نخستوزيري ميرسد ،اعالميه مخوفي ميدهد كه
رضا س��جادي گوينده راديو ،آن اعالميه را با حرارت
خاصي در راديوميخواند ،با اين تيتر كه :كشتيبان را
سياستي دگر آمد! قوام در آن اعالميه ميگويد( :قريب
به مضمون) من دادگاه انقالبي تشكيل ميدهم و اجازه
نميدهم روحانيون در سياس��ت دخالت كنند! ...اما
آيتاهلل كاشاني وقتي فرمان تعطيلي بازار را ميدهد،
همه تهران و بلكه همه شهرستانها تعطيل ميشوند!
لذا با تعطيلي بازار تهران و اغلب شهرستانها ،جريان
 30تير ب��ه وجود ميآيد و ش��اه چ��ون در آن روزها
قدرت تصميمگيري نداشت ،ساعت يك بعدازظهر،
قوامالس��لطنه را ميخواهد و از او درخواست ميكند
استعفا دهد و فرمان نخس��توزيري دكتر مصدق را
صادر ميكند! لذا دكتر مصدق ـ كه از نظر سياس��ي
پيروز شده ـ وزير دفاع و دوباره نخستوزير ميشود.
اولين اش��تباه دكتر مصدق پس از پيروزي سياسي
قيام  30تير ،امضاي قانون امني��ت اجتماعي بود .او
از مجلس اختيارات ششماهه قانونگذاري گرفت و
بعدا ًدرخواست اختيارات يكساله كرد و در اين شرايط،
دوستانش از اطرافش پراكنده شدند! مجموعه اينها
باعث ش��دند دكتر مصدق در  28مرداد  ،1332تنها
بماند و حمايت مردم را از دست بدهد! اسناد و مدارك
فراواني وجود دارند كه نشان ميدهند دكتر مصدق
 28مرداد  ،1332ديگر دكتر مصدق وجيهالمله سال
 1329نبود».
مگر مصدق از امكانات موجود به درس�تي
اس�تفاده كرد كه نياز به وزارت جنگ داشته
باشد؟
قاسم تبريزي ،پژوهشگر تاريخ معاصر ايران صرفنظر
از اينكه محمد مصدق در دولت دوم خويش ،به اختيار
وزارت جنگ نياز داشت يا نداشت ،بر اين باور است
كه در آن دوره ،امكانات و ظرفيتهايي بس بيشتر از
وزارت جنگ ،در اختيار نخستوزير بود و او در دوره
مسئوليت ،نه تنها از آنها استفاده نكرد ،بلكه به مرور
زمينه تضعيفشان را نيز فراهم كرد:
«در  25تيرماه  ،1331محمد مصدق نخس��توزير
به ديدار ش��اه رفت و از او تقاضاي امتيازاتي ازجمله
واگذاري ارتش ب��ه خود را ك��رد .اين دي��دار بدون
هماهنگي دكتر مصدق با آيتاهلل كاشاني و حتي افراد
و ياران نزديكش در جبهه ملي انجام ش��د .بههرحال
بعد از طرح واگذاري ارتش ،شاه از قبول آن سر باز زد
و مصدق نيز بدون هماهنگي و مشورت استعفا كرد.
بعد هم د ِر خانه را روي ديگران بست ،بدون اينكه در
رسانه و روزنامه و مطبوعات و حتي جبهه ملي ،علل
اين كار خود را اعالم كند! ناگهان راديو و مطبوعات،
اعالم كردند دكتر مصدق استعفا كرده است! اقداماتي
كه مصدق در اين دوره انجام داد ،از اين جنبه قابليت
بررس��ي دارد كه آيا قانوني بوده يا خير؟ در پاسخ به
اين سؤال ،ابتدا بايد گفت تأسيس مجلس مؤسسان
در آبان  1328هم غيرقانوني ب��ود و در همان زمان،
بسياري بيانيه دادند كه اين كار تعدي به قانون اساسي
و غير قابل قبول است! اين كار ،اختيارات شاه را باال برد،
ولي متأسفانه دكتر مصدق و يارانش ،با سكوت از كنار
اين مسئله گذر كردند! در مورد مسئله نفوذ در ارتش
هم بايد گفت در ارتش افرادي از عوامل انگليس ،مانند

سرلشكر حسن ارفع و جم حضور داشتند و تعدادي
امريكايي هم از س��ال  ،1321بهعنوان مستش��ار در
ارتش فعاليت ميكردند و از س��ال  1321تا ،1331
تعداد قابل توجهي مستشار امريكايي در ارتش فعال
بودند .عالوهبر اينها در كنار مصدق هم عوامل دربار
و انگليس بودند! بنابراين اطراف دكتر مصدق ،آلوده
به افراد نفوذي ب��ود و بايد گفت مصدق همان قدرت
و امكانات بالقوه و بالفعل را هم كه داش��ت ،نتوانست
به درستي مورد استفاده قرار دهد .با نگاهي به رفتار
مصدق در دوران نهضت ملي ،بايد بگوييم كه او س��ه
قدرت مهم و بزرگ را از دست داد :اول اينكه او مجلس
ش��وراي ملي را از دس��ت داد .همين مجلس بود كه
نفت را مل��ي اعالم كرد و موان��ع دولت و نهضت ملي
شدن نفت را برداش��ته بود .اگرچه نفوذيهاي دربار
و انگليس و امريكا در آن حضور داش��تند ،ولي بعدها
با انحالل مجلس ،دست استعمارگران براي كودتا باز
شد .دومين قدرت و بزرگترين قدرتي كه در اختيار
نهضت نفت بود ،مراجع تقليد و چهرهاي چون آيتاهلل
كاشاني و ديگر علما بودند .از نظر علما ،مجلس از زمان
رضاش��اه تا دوره هفدهم تحريم بود ،ولي در مجلس
هفدهم ،آيتاهلل سيدمحمدتقي خوانساري ،آيتاهلل
س��يدمحمود روحاني ،آيتاهلل سيدحسن خادمي و
بسياري ديگر از علما وارد ميدان شدند و حضور مردم
در انتخابات را واجب اعالم كردند! سومين قدرت ،مردم
بودند كه مصدق آنها را هم از دست داد .ياران مصدق
در جبهه ملي و حزب ايران نميدانستند كه او قصد
چه كاري را دارد و طرح و برنامه بلندمدت و كوتاهمدت
او چيس��ت؟ از طرف ديگر هم بايد يادمان باش��د كه
شرايط داخلي كشور ،ما را از توطئه و خيانت انگليس
و امريكا غافل نسازد .امريكا و انگليس از سال ،1329
با هم متفق شدند و عليه ايران توطئه كردند .بنابراين
بخشي از مشكالت ما در زمان ملي شدن نفت ،از سوي
غرب متجاوز و فريب��كار بود .از س��وي ديگر افرادي
چون :برادران ذوالفقاري و برادران رشيديان و برخي
يا روزنامهنگاران و احزاب سياسي مثل وطن و آريا هم
ابزار كودتا شده بودند .كودتا هم حركتي يكروزه نبود
كه تمام شود ،بلكه گويا امريكا آمده بود تا تمام كشور
را در دست گيرد و حتي تا  25سال بعد از كودتاي 28
مرداد هم كشور ما درگير خيانت و غارت امريكا بود .در
اين دوره هم انگلستان با روش مكارانه خود ،در كنار
امريكا بود .متأسفانه كودتاي  28مرداد  ،1332ملت
ما را از مسير استقالل سياسي و اقتصادي و مبارزه با
سياست انگليس و توطئه غرب ،بازداشت».
تجربه پهلوي دوم از خيزش  30تير1331
نيك روش��ن بود كه محمدرضا پهلوي در پي عدم
واگذاري وزارت جنگ به مصدق ،از چه ميهراسد ،اما
تجربه خيزش عظيم  30تير  ،1331به او نشان داد از
آن به بعد اساساً نبايد اجازه دهد تا نخستوزيري به
قدرت مصدق برسد و بتواند آنگونه او را در تنگنا قرار
دهد! سيدمرتضي حسيني ،پژوهشگر تاريخ معاصر
ايران در اين باره مينويسد:
«به جريان افتادن قانون ملي شدن صنعت نفت و خلع
يد از شركت نفت ايران و انگليس ،محبوبيت مصدق را
بهشدت افزايش داد .با تكيه بر اين محبوبيت و البته
ميل مصدق به داشتن اختيارت و اقتدار بيشتر ،او در
تير  1331از شاه خواست پست مهم وزارت جنگ را
به او واگذار كن��د و از مجلس هم تقاضاي اختيارات
فوقالعاده ش��شماهه كرد ،اما ش��اه نميخواست
همچون  10سال گذش��ته ،به عنوان مقا ِم در سايه
و تحت تأثير سياس��تمداران كاركشته و استخوان
خرد كرده ،ش��ناخته ش��ود .او كه بهتر از هر كس،
از نقش تصدي پس��ت وزارت جنگ توسط پدرش
در خلع س��لطنت قاجار آگاه بود ،با اين درخواست
مصدق مخالفت كرد .مصدق نيز از نخس��توزيري
كناره گرفت و احمد قوام جانش��ين او ش��د .با اين
اتفاق ،طرفداران مصدق و آيتاهلل كاش��اني ،ايران
را به حالت تعطيل درآوردند .آنان براس��اس فتواي
كاشاني مبني بر وجوب ش��رعي مقابله دينداران با
ارتش ،به پا خاس��ته بودند! پس از قيام مردمي 30
تير  ،1331محمدرضا پهلوي تحت فش��ار مردم و
نيروهاي سياسي حامي مصدق ،برخالف ميلش قوام
را بركنار و مصدق را بار ديگر مأمور تش��كيل كابينه
كرد! اين پيروزي مص��دق و جبهه ملي را به نيرويي
بهظاهر شكستناپذير در اذهان تبديل كرد .صعود
رعدآس��اي مصدق به قدرت ،ش��اه را مصمم كرد تا
ديگر به هيچكس اجازه برخورداري از قدرتي اينگونه
را ندهد .ش��ايد بتوان گفت كه سرنوش��ت مصدق،
توجيه فردي الزم را براي شخص ش��اه در راستاي
ل شدن به حاكمي مس��تبد و خودكامه فراهم
تبدي 
آورد .ش��ايد اوج منازعه محمدرضا پهلوي و مصدق
را بتوان در همين ماجراي اس��تعفاي او دانس��ت،
جايي كه او در متن استعفايش صراحتاً از شاه براي
نقض قانون اساسي انتقاد كرد و از سنگاندازيهاي
مكرر دربار در مسير ملي شدن صنعت نفت گفت .با
اين حال مصدق برخالف سيدحسين فاطمي ،وزير
امورخارجه جوان و جسور خود ،از رويارويي مستقيم
با شاه پرهيز ميكرد .او پيش از اين و هنگام جلوس
توزيري ،در سخناني كه در مجلس
بر جايگاه نخس 
شوراي ملي بيان كرد ،صراحتاً از همراهي خود با شاه
ياد كرد و گفت در اين مجلس ،به شاهنشاه جوانبخت
خود قسم خوردهام و يك آدم بيشرافت نيستم كه
به اين شاه جوانبخت ...خيانت كنم يا اگر بخواهند
به اين شاه خيانت كنند ،من از آنها جلوگيري يا او را
محكوم به آن مجازاتي كه الزم است نكنم! ...مصدق
با نهاد س��لطنت مخالف نبود ،بلكه بر تفكيك ميان
حكومت و سلطنت و ضرورت پايبندي شاه به قانون
اساسي مشروطه تأكيد ميكرد ،بنابراين ميكوشيد
شاه نيز از جانب او احس��اس خطر نكند .با اين حال
به ثمر نشستن نهضت ملي نفت و حمايت مدبرانه
آيتاهلل كاشاني از مصدق در اين جريان از يكسو و
قدرت اتحاد اين دو شخصيت در جريان قيام30تير از
سوي ديگر ،محمدرضا پهلوي را از پررنگ شدن نقش
مصدق بيمناك كرد». ...

