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درس يازدهم

اشغال ايران توسط متفقين و آثار آن
متفقين  حضور  آثار  پهلوى،  محمدرضا  جانشينى  موضوع  به  درس  اين  در 
به وسيله ى  ايران  منابع  و  امكانات  تصاحب  و  سياسى،  حزب هاى  تشكيل  ايران،  در 
براى  تالش  و  نفت  مذاكره هاى  مى شود.  پرداخته  دوم،  جهانى  جنگ  در  اشغالگران 
اين  مباحث  ديگر  از  فلسطين  اشغالگر  رژيم  شناختن  رسميت  به  ايران،  تجزيه ى 

درس است.

نخستين سال های حکومت محمدرضا پهلوی
رسيد  سلطنت  انگلستان به  محمدرضا شاه با حمايت  انگليسی ها،  رضاشاه توسط  پس از عزل 

(۲۶ شهريور ۱۳۲۰).
رضاشاه قبل از خروج از ايران توانست وکالت انتقال اموال فراوان و امالک زيادی را که در 
طول سلطنت خود از مردم غصب کرده بود، به پسرش، واگذار کند. و خود همراه با جواهرات سلطنتی 
که در حقيقت ثروت ملی بود، به جزيره ی «موريس»، تبعيد شد ودر پی آن، کشور ميدان جوش و خروش 
و بحث های سياسی شد؛ و در فرصت و آزادی به وجود آمده، همگان، به بحث درباره ی حوادث بيست 
سال گذشته پرداختند. مردم و مطبوعات، در مورد هزاران قتل، شکنجه، زندان و تبعيد آزادی خواهان، 
اين  جدی  مسائل  از  يکی  داشتند.   بسياری  سؤال های  عمومی،  حقوق  به  تجاوز  و  اموال  غصب  و 
سبب  عمومی،  خشم  بود.  رضاشاه  استبداد  دوران  جنايت های  عوامل  جنجالی  محاکمه های  دوران، 
شد که معدودی از آن افراد، نظير سرپاس رکن الدين مختاری، رئيس شهربانی تهران، مصطفی راسخ، 
رئيس زندان قصر و پزشک احمدی، پزشک زندان قصر که در جنايت های رضا شاه مشارکت داشتند، 

بازداشت و محاکمه شوند.
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تصاحب امکانات و منابع ايران توسط متفقين
متفقين با تصاحب کليه وسايل حمل و نقل خصوصی و دولتی، بخش قابل توجهی از امکانات 

کشور را در اختيار گرفتند. 
در حالی که مردم ايران دچار قحطی شده بودند، مايحتاج عمومی از جمله گندم و برنج توليدی 
داخلی به شوروی ارسال و يا توسط نيروهای اشغال گر مصرف می شد و کارخانه ها در اختيار متفقين 

قرار گرفت.۱ 
از طرف ديگر، مجلس سيزدهم، در آبان ۱۳۲۱ اختيار تنظيم امور مالی و اقتصادی کشور را به 
«آرتورميِلسپو»، مستشار آمريکايی، سپرد. ميلسپو عالوه بر امور مالی، قدرت وضع مقررات و قوانين 
و تغيير قيمت ارز (در جهت منافع متفقين) را نيز يافته بود و بر امور مالی ارتش و شهربانی هم نظارت 

می کرد.

تشکيل حزب های سياسی و دخالت بيگانگان
در  که  را،   ۱۲۹۹ اسفند  سوم  کودتای  سياسی  عامل  طباطبايی،  سيدضياءالدين  انگلستان، 
اشتغال  آن  اشغال  به  کمک  و  يهودی ها  برای  مسلمانان  از  زمين  خريد  واسطگی  کار  به  فلسطين 
داشت۲، به ايران بازگرداند و او، حزب «اراده ی ملی» را تشکيل داد. شوروی  نيز به کمک جمعی 
از کمونيست های سابق، حزب «توده» را تشکيل داد. سپس، با نفوذ در ارتش، «سازمان نظامی» 
آن حزب را تأسيس کرد. هم چنين، در آذربايجان و کردستان، فرقه ی «دمکرات» را سازمان داد. از 
طرف ديگر، قوام السلطنه، حزب «دمکرات» را ايجاد کرد، که گاهی متمايل به امريکا و زمانی متمايل 

به شوروی بود.
برخی از احزاب و دسته جات سياسی نيز برای پيشبرد اهداف و مقاصد شاه و دربار تأسيس شدند۳.

فدائيان اسالم به  آوردند، جمعيت  چندين تشکل سياسی و فرهنگی به وجود  جريان های مذهبی نيز 
رهبری شهيد نواب صفوی از آن جمله است. 

۱ــ پهلوی، محمدرضا، «پاسخ به تاريخ»، ترجمه حسين ابوترابيان، ص ۱۰۰.
۴۰۱؛  ص  شکننده،  مقاومت  فوران،  بعد؛  به   ۳۰ ص  ج۲،   ،(۱۳۳۰ (۱۳۲۰ــ  ايران  سياسی  احزاب  اسناد  طيرانی،  ک:  ن.  ۲ــ 
فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۱۴۰ ــ ۱۴۲؛ گذشته چراغ راه آينده است، ج۲، ۱۵۱؛ عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، 

ج۲، ص ۳۱ــ۳۶.
٣ــ در اين باره می توان از حزب «آريا» و «حزب سوسياليسم ملی کارگران» که به اختصار «سومکا» ناميده می شد، نام برد. 
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فکر کنيد و پاسخ دهيد :
علت افزايش فعاليت احزاب سياسی در سال های اوليه ی سلطنت محمدرضاشاه 

چه بود؟

مذاکره های نفت و سياست موازنه ی منفی 
در سال ۱۳۲۳ ش. چندين شرکت  نفتی انگليس و آمريکا خواستار امتياز نفت مناطق جنوب 
شرقی ايران (بلوچستان) شدند. اعضای حزب توده در مجلس با اعطای امتياز نفت به طور جدی مخالفت 
کردند. هم زمان دولت شوروی نيز درخواست امتياز نفت شمال ايران را کرد، اما اين بار حزب توده 
از اعطای امتياز نفت شمال به شوروی حمايت کرد.۱  دولت شوروی برای تحميل امتياز نفت شمال با 
استفاده از اهرم هايی چون حزب توده و عوامل داخلی اش و هم چنين قوای مسلح شوروی که به رغم 

پايان يافتن جنگ هم چنان در خاک ايران حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.۲
سرانجام با تصويب طرحی در مجلس مبنی بر ممنوعيت دولت در مذاکره با نمايندگان رسمی و 
غيررسمی دولت های خارجی برای امتياز نفت بدون تصميم و تأييد مجلس۳، اين بحران فروکش کرد. 
اين طرح به همت دکتر مصدق به مجلس ارايه شد و با اکثريت آرا به تصويب رسيد.۴  اين اقدام به منزله ی 
اتخاذ سياست موازنه ی منفی بود، يعنی ممنوعيت واگذاری امتياز نفت به قدرت های شرق و غرب که 
در برابر سياست موازنه ی مثبت که اعطای امتياز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود، اتخاذ گرديد.

شکست تجزيه طلبان و تخليه ی ايران از نيروهای شوروی
با وجود تعهدات دول متفق در طول جنگ مبنی بر احترام به حق حاکميت ايران و تخليه ی سريع 
کشور پس از خاتمه ی جنگ (حداکثر ظرف شش ماه)، دولت های آمريکا و انگلستان اقدام به خروج 
نيروهای نظامی خود از ايران کردند، اّما هنوز نشانه ای از تخليه ی ايران از سوی قوای شوروی مشاهده 
نمی شد. اين دولت اهداف جاه  طلبانه ای را دنبال می کرد، از جمله ايجاد حاشيه ی امنيتی و منطقه ی حائل 

۱ــ ن.ک. بهروز، شورشيان آرمانخواه، ناکامی چپ در ايران، ص ۳۸ــ۳۹.
۲ــ هوشنگ مهدوی، تاريخ روابط خارجی ايران، ج۱، ص ۴۲۹ــ ۴۳۸.

۳ــ کی استون، سياست موازنه ی منفی در مجلس چهاردهم، ص ۱۹۳.
۴ــ لسانی، طالی سياه يا بالی ايران، ص ۴۳۶؛ مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه، ٧٩، مورخ ٧ آذرماه ١٣٢٣، روزنامه ی رسمی 

کشور.
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از طريق تجزيه ی برخی از مناطق ايران (آذربايجان ايران و الحاق آن به آذربايجان شوروی) و دست يابی 
به امتياز نفت شمال و …، زيرا از اوايل قرن بيستم امتياز نفت جنوب در دست انگليسی ها بود.۱ بنابراين 
در آذربايجان که تحت اشغال شوروی ها بود، فرقه ی دمکرات، مقدمات جداسازی آن را از ايران فراهم 
کرد. اين گروه از شوروی تجهيزات جنگی دريافت می کرد و با پشتيبانی نيروهای نظامی شوروی اقدام 

به تضعيف حاکميت دولت مرکزی ايران و اشغال بخش هايی از آذربايجان کرد. 
به مدت کوتاهی پس از بحران آذربايجان، حزب دمکرات کردستان نيز در بهمن ماه ۱۳۲۴ رسماً 
در مهاباد جمهوری خودمختار کردستان را اعالم کرد. فرقه ی دمکرات به دليل وابستگی اش به شوروی 

و تفکرات مارکسيستی فاقد پشتوانه ی مردمی بود. 
سرانجام غائله ی آذربايجان و کردستان که به بحران بزرگی تبديل شد و ممکن بود باعث تجزيه ی 
اين دو بخش از خاک ايران شود، با رشادت و مقاومت مردم وطن خواه و مسلمان آذربايجان و کردستان 
و با همان سرعتی که آغاز شده بود، به پايان رسيد. البته فشارهای بين المللی۲ و تالش های قوام السلطنه 

که وعده ی امتياز نفت شمال را به شوروی داده بود در اين ماجرا تأثير داشت.۳

دولت های بی ثبات
پس از خروج متفقين از ايران، دولت های بی ثباتی يکی پس از ديگری روی کار آمدند. با سقوط دولت 

قوام السلطنه، در طول سه سال ــ از آذرماه ۱۳۲۶ تا ارديبهشت ۱۳۳۰  ــ شش دولت بر سر کار آمد.۴ 
ميان  ناهماهنگی  ايران،  داخلی  امور  در  آن ها  عوامل  و  بيگانگان  پنهان  و  آشکار  دخالت های 
آن  در  کابينه ها  تزلزل  در  اساسی  نقش  آن  از  ناشی  اقتصادی  و  سياسی  بحران های  و  دولت  و  مجلس 

دوره داشت.

١  ــ ن. ک: هوشنگ مهدوی، تاريخ روابط خارجی ايران، ج ۱، ص ۴۲۸.
٢ــ سياست انگلستان و آمريکا برای جلوگيری از گسترش نفوذ روس ها در منطقه ی حساس خليج فارس و ايران که منجر به اعمال 
فشار از طريق سازمان ملل گرديد و همچنين توافق کنفرانس تهران (۱۳۲۲) از جمله عوامل بين المللی بود که در پايان دادن به غائله ی آذربايجان 

و شوروی مؤثر بود. 
٣ــ روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ص ۴۵؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۱۵۴ ــ ۱۵۸؛ ازغندی، روابط 
خارجی ايران (دولت دست نشانده)، ص ۱۴۳؛ بيانی، غائله ی آذربايجان، ص ۱۷۴ــ۱۷۵؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۳۳ــ۲۷۱؛ اسکندری، 
خاطرات سياسی، ج۳، ص ۶۸؛ کشاورز، من متهم می کنم، ص ۷۰؛ طبری، کژراهه، خاطراتی از حزب توده، ص ۱۹۲ــ۱۹۷؛ بهروز، شورشيان 

آرمانخواه، ص ۴۰ــ۴۵. 
٤ــ اين کابينه ها عبارت بود از ۱ــ ابراهيم حکيمی ۲ــ عبدالحسين هژير ۳ــ محمد ساعد مراغه ای ۴ــ علی منصور
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به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس
موجوديت  اعالم  با  همزمان   ،(۱۳۲۷ مهرماه  (در  مراغه ای  محمدساعد  مجدد  آمدن  کار  روی 
دولت صهيونيستی در سرزمين غصب شده ی فلسطين بود. در اين ارتباط، به دعوت آيت الله کاشانی و 
سيدمجتبی نواب صفوی، رهبر «فداييان اسالم»، اجتماع هايی گسترده در حمايت از مردم فلسطين بر پا 

شد و بيش از پنج هزار نفر فدايی، برای اعزام به آن سرزمين، ثبت نام کردند.۱
ولی در اوج کشمکش های منطقه ای و التهاب های داخلی ناشی از اشغال فلسطين، محمد ساعد 
مراغه ای، پس از دريافت چهارصد هزار دالر رشوه از اسرا ئيل، ضمن تعويض وزير خارجه، با موافقت 

شاه، در دی ماه ۱۳۲۸، دولت اسراييل را به رسميت شناخت.۲

بيش تر بدانيد
پيدايش دولتی بر پايه ی صهيونيسم

فکر ايجاد يک کشور يهودی در فلسطين برای اولين بار توسط هرتزل٣ با انتشار کتاب دولت 
يهود در سال ١٨٩٦م. به وجود آمد. تا قبل از جنگ جهانی اول فلسطين جزو قلمرو حکومت عثمانی 
به  را  فلسطين  انگلستان،  بود،  شده  ضعيف  شدت  به  دولت  اين  که  اول  جهانی  جنگ  جريان  در  بود. 
تصرف خود درآورد. در سال ١٩١٧م./ ١٣٣٦ ق. آرتور جيمز بالفور٤ وزير خارجه ی وقت انگلستان 
منزله ی  به  بيانيه  اين  کرد.  اعالم  يهوديان  ملی  کانون  تأسيس  از  را  انگلستان  پشتيبانی  اعالميه ای  طی 
سنگ بنای رژيم اشغالگر فلسطين بود. صدور اعالميه ی بالفور در فلسطين با مخالفت عمومی مواجه 
نـمی توانستند  فلسطين  مردم  بود،  انگلستان  نيروهای  زير سلطه  ی  فلسطين  زمان  آن  در  چون  اما  شد 

دست به اقدامی عملی بزنند. 
در سال ۱۹۲۰ م. جامعه ی ملل، قيموميت فلسطين را به انگلستان سپرد. بدين ترتيب راه برای 
مهاجرت گسترده ی يهوديان هموار شد که موجب نگرانی مسلمانان و ساکنان اين سرزمين شد. به ويژه 
آن که برخی از گروه های شبه نظامی يهودی، اقدام به آزار و اذيت و ترور مسلمانان به منظور بيرون راندن 

آن ها ازخانه و کاشانه شان می کردند. 
در طول جنگ جهانی دوم، صهيونيست ها با تبليغات گسترده اقدام به مهاجرت و کوچ دادن 
يهوديان به سرزمين فلسطين کردند و پس از جنگ در سال ١٩٤٨ م. سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ و 
حمايت قدرت های بزرگ غربی و روسيه رأی به تقسيم سرزمين فلسطين و تشکيل دولت صهيونيستی 

اسرائيل داد.

١ــ مدنی، ايران اسالمی در برابر صهيونيسم، ص ۲۴.
٢ ــ واليتی، ايران و مسئله ی فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۲۷ ــ ۱۲۹.

Herzel ــ٣
Arthur. James Balfor ــ٤
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تغيير قانون اساسی برای افزايش اختيارات شاه
طرح الغای قرارداد نفت جنوب در مجلس، منافع دولت انگلستان را يکباره برهم زد. سوءقصد به شاه 
در حادثه ی ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ با همه ی پنهان کاری هايی که در پشت پرده انجام شد، برای اين هدف طراحی 
شده بود که مبارزه ی ضد استعماری ملت ايران متوقف گردد. پس از اين واقعه، حزب توده، به عنوان عامل 
نفوذ سياست خارجی شوروی منحل و آيت الله کاشانی ابتدا به زندان فلک االفالک خرم آباد و سپس به 
لبنان تبعيد شد. آيت الله کاشانی طی اعالميه ی شديداللحنی درخواست لغو امتياز نفت داده شده به انگليس 
در زمان رضاشاه را مطرح کرده بود. محمدرضا شاه توانست در پنجم اسفند ۱۳۲۷ و در شرايط روانی 
به وجود آمده ناشی از ترورش ــ از جمله، برقراری «حکومت نظامی» ــ کار تغيير قانون اساسی را به انجام 
رساند. شاه که در قانون اساسی مشروطه غيرمسئول و فاقد اختيارات بود، در قانون اساسی جديد قدرت 

انحالل دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعالن جنگ و صلح و نصب وزراء را به دست آورد.۱

١ــ در اوايل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابی در ايران تشکيل شد؟
را  ايران  راه هايی  چه  از  نفت،  امتياز  آوردن  به دست  برای  شوروی  دولت  ٢ــ 

تحت فشار گذاشت؟ 
خودداری  خود،  نيروهای  از  ايران  خاک  تخليه ی  از  شوروی  دولت  چرا  ٣ــ 

می کرد؟ 
٤ــ محمدرضا شاه با تغيير قانون اساسی در پنجم اسفند ١٣٢٧، چه اختياراتی 

به دست آورد؟

در  دموکرات  تجزيه طلب  فرقه های  از  شوروی  دولت  حمايت  زمينه ی  در  ١ــ 
کردستان و آذربايجان مطلبی تهيه کنيد.

٢ــ در مورد اولين مقاومت  های مجلس شورای ملی در مقابل واگذاری امتيازات 
نفتی به کشورهای خارجی مطلبی تهيه کنيد.

۱ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ١، ص ۱۷۸.

س اوايل در ١ــ
پرسش های نمونه

ح زمينهی در ١ــ
انديشه و جست  و جو



١١٢

درس دوازدهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت
در درس گذشته با مذاكرات نفت شمال و فرجام آن آشنا شديد. در اين درس 
با چگونگى وحدت ميان آيت اهللا كاشانى و دكتر مصدق و تالش هاى مردم ايران براى 

ملى    شدن صنعت نفت و پيامدهاى آن آشنا مى شويد.

زمينه های شکل گيری نهضت ملی شدن نفت ايران
دولت انگلستان که از محصول نفت ايران و ساير کشورهای خاورميانه درآمد به سزايی کسب 
می کرد،۱  نماينده ی خود «نويل گس» را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ايران فرستاد. او 
سرانجام در سال ۱۳۲۸ پس از مذاکرات مفصل با گلشائيان وزير دارايی، قرارداد الحاقی به قرارداد 

۱۹۳۳ ۲  ايران و انگلستان را که به قرارداد «گس ــ گلشائيان» معروف شد۳، امضا کرد.
برساند، در پايان دوره ی پانزدهم  محمدساعد۴   که قول داده بود قرارداد الحاقی را به تصويب 
مجلس شورای ملی آن را به مجلس برد ولی بر خالف تصّور او، نمايندگان مجلس به اليحه ی مذکور 
رأی ندادند. اين موضوع و هم چنين آگاهی مردم از ماهيت استعماری قراردادهای قبلی زمينه را برای 

مخالفت های بعدی و تالش برای ملی کردن صنعت نفت ايران فراهم کرد.
دولت ساعد به دليل عدم تصويب قرارداد الحاقی استعفا کرد. دو ماه بعد از تشکيل دوره ی 
شانزدهم مجلس، علی منصور۵ به نخست وزيری منصوب شد. او مجددًا اليحه ی قرارداد الحاقی را 

به مجلس ارائه کرد.
۱ــ تانزر، بحران انرژی، ص ۵۴.

۲ــ اين قرارداد استعماری در سال ۱۳۱۲   ش./ ۱۹۳۳م. بعد از لغو قرارداد «دارسی» در زمان رضاشاه منعقد شد.
۳ــ گلشائيان، گذشته ها و انديشه های زندگی يا خاطرات من، ج ۲، ص ۸۳۲.

۴ــ نخست وزيری محمد ساعد مراغه ای (دوره ی دوم) از مهرماه ۱۳۲۷ آغاز و در فروردين ماه ۱۳۲۹ پايان يافت.
۵ ــ نخست وزيری علی منصور از فروردين ۱۳۲۹ آغاز و در تيرماه همان سال به پايان رسيد.



١١٣

برگی از تاريخ

جبهه ی ملی به رهبری دکتر محمد مصدق که در سال ۱۳۲۸ ش. تأسيس شد، در مجلس در 
اقليت قرار داشت اما از محبوبيت برخوردار بود. اين جبهه يک فراکسيون هشت نفره تشکيل داده 

بود که هدف آن مخالفت با قرارداد الحاقی «ِگس ــ گلشائيان» بود۱.
در همين زمان آيت الله کاشانی بعد از حدود يک سال تبعيد در ميان استقبال با شکوه مردم به 
ايران بازگشت و روح تازه ای به مبارزات ضداستعماری دميد۲.  آيت الله کاشانی که از نفوذ و محبوبيت 
زيادی در ميان مردم برخوردار بود، به حمايت از دکتر مصدق پرداخت. در نتيجه موجب پيوستن مردم 

و نيروهای مذهبی به مبارزات ضد استعماری شد.

آيت الله کاشانی (۱۲۶۱ــ۱۳۴۰ ش)
آيت الله کاشانی در ١٢٦١ ش. در تهران به دنيا آمد. در شانزده سالگی راهی نجف شد. در 

پس  پرداخت.  دينی  علوم  تحصيل  به  آن جا 
توسط  عراق  اشغال  و  اول  جهانی  جنگ  از 
با  جهاد  به  مبارز  علمای  با  همگام  انگليس 
دستگير  را  انگليسی ها او  پرداخت.  انگليس 
و به ايران تبعيد کردند. در زمان حضور او در 
ايران، نهضت ملی شدن نفت شروع شد. او با 
رهبری نيروهای مذهبی به حمايت از نهضت 
بسيار  نقش  و  پرداخت  مصدق  دکتر  و  ملی 

مؤثری در پيشرفت اين نهضت داشت.

سرانجام بار ديگر مجلس با پشتيبانی مردم از تصويب اليحه ی قرارداد الحاقی خودداری کرد. 
در نتيجه دولت منصور به طور غير منتظره ای استعفا کرد و رزم آرا رئيس ستاد ارتش با تشکيل کابينه ای 

جديد به نخست وزيری رسيد.۳

سنجابی،   .۱۳۲۸  /  ۷/۲۳ و   ۱۳۲۸  /  ۷/۲۱ ستاره  و  شاهد  روزنامه های  ۸۴    ــ۸۶؛  ص  نفت،  شدن  ملی  جنبش  نجاتی،  ن.ک:  ١  ــ 
خاطرات سياسی، ص ۱۰۷ــ ۱۰۸؛ عراقی. ناگفته ها، ص ۴۰ و ۴۱؛ يرواند، ايران بين دو انقالب، ص ۳۰.

٢ــ سميعی، سی و هفت سال ، ص ۱۶.
٣ــ نخست وزيری حاج علی رزم آرا از تيرماه ۱۳۲۹ آغاز و در اسفندماه همان سال با قتل وی به پايان رسيد.
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دولت رزم آرا مانعی بر سر راه ملی شدن نفت ايران
نيروهای  اتحاد  بود،  آمريکا  و  انگلستان  حمايت  مورد  که  رزم آرا  دولت  آمدن  کار  روی  با 
مذهبی و ملی افزايش يافت.۱  آيت الله کاشانی و جبهه ی ملی اعالميه ای عليه نخست وزيری رزم آرا 
صادر کردند و تشکيل دولت او را شبه کودتا ناميدند.۲  رزم آرا می دانست که اگر اليحه ی الحاقی 
در دستور کار مجلس قرار بگيرد و بار ديگر رد شود، اين مـوضوع باعث حساسيت افکار عمومی 
و آگاهی فزاينده ی مـردم نسبت بـه سياست هـای استعماری دولت انگلستان در قـبال مسائـل نفتی 

ايران می شود.۳
نمايندگان اقليت مجلس طرح «ملی شدن صنعت نفت» را به مجلس ارائه کردند اما به دليل کمبود 
رزم آرا برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت ايران به طور  امضا، اين طرح درمجلس طرح نشد.۴ 
منافع  متضمن  که  الحاقی  قرارداد  جای  به  جديدی  پيشنهاد  و  شد  انگلستان  با  مذاکره  وارد  محرمانه 
انگلستان بود،۵ ارائـه کرد. عالوه بر اين او با تحقير روحيه ی ملی اعالم کرد که ايرانيان حتی قادر به 
اداره ی يک کارخانه ی سيمان نيستند و ملی کردن صنعت نفت ايران را بزرگ ترين خيانت برشمرد.۶ 
مردم  شد.  برگزار  متعددی  گردهمايی های  تهران  در  رزم آرا  عليه  مردمی  اعتراض های  گسترش  پی  در 
در اين تظاهرات خواستار ملی شدن صنعت نفت بودند اما قدرت سياسی و نظامی رزم آرا و تعداد کم 
نمايندگان مدافع نهضت ملی شدن نفت در مجلس، سبب بی نتيجه ماندن اين فعاليت ها شد.۷ سرانجام 
خليل طهماسبی از اعضای برجسته ی فداييان اسالم رزم آرا را به قتل رساند.۸  انگلستان که مهره  ی 
قدرتمندی را در ايران از دست داده بود، کشته شدن رزم آرا را يک فاجعه توصيف کرد. بهای سهام 

١ــ عميد زنجانی، انقالب اسالمی و ريشه های آن، ص ۴۲۰.
٢ــ عاقلی، روز شمار تاريخ ايران، ج ۱، ص ۴۳۵.

٣ــ ن.ک: اقبال، نقش انگليس درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۴۸.
٤  ــ تعداد ۱۱ نفر از نمايندگان اين طرح را امضا کردند در حالی که حد نصاب برای ارايه ی يک طرح به مجلس ۱۵ نفر بود.

٥   ــ مشابه موافقتنامه ی شرکت نفت آمريکايی آرامکو با عربستان سعودی. ن.ک: گذشته چراغ راه آينده، ص ۵۵۶.
٦ــ همان، ص ۴۶۱.

٧   ــ لسانی، طالی سياه يا بالی ايران، ج ۲، ص ۲۲۸.
ـ در مالقات ميان اعضای فداييان اسالم، آيت الله کاشانی و رهبران جبهه ملی، همگی به توافق رسيده بودند که با از ميان برداشتن  ٨ـ 
رزم آرا صنعت نفت ملی خواهد شد. در اين باره ن.ک: حسنين هيکل، ايران کوه آتشفشان، ص ۱۸۴؛ خوش نيت، سيد مجتبی نواب صفوی 
انديشه ها، مبارزات و شهادت او، ص ۵۱؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۴۵. خسروشاهی، فداييان اسالم تاريخ، عملکرد، انديشه، ص ۱۱۳ــ۱۱۷؛ 

خاطرات واحدی، مجله خواندنی ها، ش ۱۱، سال ۱۶، مورخ ۱۳۳۴/۸/۱۹؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران. ج ١، ص ۱۸۵.
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شرکت نفت انگلستان به سرعت تنزل کرد. فردای آن روز يعنی در ۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹ کميسيون نفت 
مجلس پيشنهاد ملی کردن نفت را تصويب کرد.۱

تصويب ملی شدن صنعت نفت
طرح ملی شدن صنعت نفت ايران در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹ در مجلس به تصويب رسيد و شادی 
و جشن سراسر کشور را فرا گرفت و ۵ روز بعد در ۲۹ اسفند ماه مجلس سنا همان مصوبه را تأييد و 
شاه نيز آن را امضا کرد.۲ دولت انگلستان برای جلوگيری از به خطر افتادن منافعش در ايران شاه را 
تحت فشار قرار داد. آن  دولت قصد داشت با انتصاب حسين عالء به نخست وزيری مانع از اجرای 

قانون ملی شدن نفت گردد.۳
حسين عالء فردی بود که در ماجرای قرارداد ١٩٣٣م./ ١٣١٢ش. در زمان رضاشاه شرکت 

داشت و در کنار تقی زاده از عاقدين آن قرارداد ننگين بود.
عالء۴  برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعاقباً در ساير مناطق نفت خيز 
جنوب حکومت نظامی برقرارکرد. حسين عالء برای الغای قانون ملی شدن نفت تالش زيادی کرد اّما 

در برابر اراده ی مردم ناکام ماند و سرانجام به علت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا داد.

دکتر محمد مصدق بر سرير قدرت
دکتر محمد مصدق، در ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ مأمور تشکيل کابينه شد و مجلس های شورای 

ملی و سنا، طرح اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصويب رساندند.
مصدق با شرط تصويب اين طرح، نخست وزيری را پذيرفت. طبق اين طرح، دولت می بايست به 
خلع يد شرکت نفت ايران و انگليس از نفت کشور می پرداخت؛ اساسنامه ی شرکت ملی نفت را تنظيم 

می کرد و نفت ايران را به مشتريان به نرخ عادالنه به فروش می رساند.

١ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۱۱۲ و ۱۱۳.
۲  ــ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۵۳۲.

۳ــ سفير انگلستان در تهران در اولين واکنش به تصويب ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد: «ايران نمی تواند اين ظلم را در حق ما مرتکب 
شود». ن.ک: ماسلی، نفت. سياست و کودتا در خاورميانه از امتياز دارسی تا کودتای ۲۸مرداد، ج۱، ص ۳۱۳.

۴  ــ نخست وزيری حسين عالء از اسفندماه ۱۳۲۹ آغاز و در ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ به مدت ۲ ماه ادامه يافت. 



١١٦

برگی از تاريخ
دکتر مصدق (۱۲۶۱ــ۱۳۴۵ ش)

تهران  در   ١٢٦١ در  مصدق  محمد  دکتر 
به  سياسی  علوم  مدرسه ی  در  وی  آمد.  دنيا  به 
تحصيل پرداخت و بعدها برای تکميل تحصيالت 

خود راهی سوئيس شد. 
بعد از بازگشت به ايران عهده دار مناصب 
مهمی نظير وزارت دادگستری و استانداری فارس 
مردم  طرف  از  چهاردهم  و  پنجم  دوره ی  در  شد. 
از  وی  گرديد.  انتخاب  مجلس  نمايندگی  به  تهران 
سال ١٣٢٩ ش. رهبری نهضت مردمی برای ملی 

انتخاب شد اما در  جريان اين نهضت به نخست وزيری  دکتر مصدق در  کردن نفت را به عهده گرفت. 
٢٨  مرداد ١٣٣٢ در اثر کودتايی که از سوی آمريکا و انگليس و طرفداران شاه بر پا شد، از نخست وزيری 
پيشگامان  از  يکی  وی  درگذشت.   ١٣٤٥ سال  در  که  اين  تا  گرفت  قرار  نظر  تحت  احمدآباد  در  و  عزل 
او  از  هم  سوم  جهان  کشورهای  بين  در  بلکه  ايران  در  نه تنها  که  بود  ما  عصر  استعماری  ضد  نهضت 
به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسين برانگيزی مقابل استعمار انگليس ايستاد، نام می برند.

در اين دوره دولت با تقويت وحدت ملی، تالش برای ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هيئت 
خلع يد از شرکت نفت، اقدام های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد.

دولت انگلستان ضمن شکايت به ديوان دادگستری بين المللی الهه، تهديد کرد که «چهار هزار 
چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ايران خواهد فرستاد». اما در نقطه ی مقابل، آيت الله کاشانی 

اظهار داشت که «اعالم جهاد خواهد نمود۱».
با اقدام های دولت ايران در خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس، کارشناسان خارجی شرکت 
به طور دسته جمعی استعفا کردند و تالش دکتر مصدق برای راضی کردن آنان به ادامه ی کار، به جايی 
نرسيد. به دنبال آن، دولت کوشيد از کشورهای ديگر نظير آمريکا و هلند کارشناس استخدام کند اما 
به دليل ِاعمال نفوذ انگليس، موفق به اين کار نشد. به همين سبب، توليد نفت، تا حد رفع نياز داخلی، 
کاهش يافت. جز اين، کشتی های نفتکش نيز، از بارگيری نفت ايران خودداری کردند. به اين ترتيب در 

مرداد ۱۳۳۰، آخرين واحد پااليشگاه آبادان تعطيل شد.
۱ــ «تاريخ ملی شدن صنعت نفت»، ص ۱۳۳.
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برای  مصدق،  دکتر  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  ايران  از  انگلستان  دولت  شکايت  با 
پاسخ گويی در مورد ملی کردن صنعت نفت و اخراج انگليسی ها به نيويورک رفت. او اسنادی از دخالت 
دولت انگلستان در امور داخلی ايران را به سازمان ملل متحد عرضه کرد.۱ در همين زمان دولت آمريکا 
طرح جديدی درباره ی کشمکش ايران و انگليس ارائه داد. شورای امنيت نيز، به مسکوت ماندن شکايت 

انگليس رأی داد. در نتيجه رأی شورا به نفع ايران تمام شد.۲
دولت  انگلستان، درآمدِ  تحريم های اقتصادی و فشارهای دولت  به علت قطع صادرات نفت و 
به سرعت کاهش يافت و کشور دچار مشکالت شديد اقتصادی شد. در نتيجه دولت ناچار به فروش 

اوراق قرضه شد.۳

۱ــ رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پيش گرفت؟
۲ــ مصدق در دوره ی اول نخست وزيری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل 

دولت انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود؟
۳ــ انگلستان از نخست وزير شدن حسين عال ء چه هدفی دنبال می کرد و او در 

اين راستا چه کارهايی کرد؟

مخالف و موافق ملی شدن صنعت نفت در  نمايندگان  مذاکرات  گزارشی از  ۱ــ 
مجلس شورای ملی تهيه کنيد.

۲ــ در مورد زندگی و اقدامات شهيد نواب صفوی مطلبی تهيه کنيد.

١ــ مصدق، اسناد نفت، نطق ها و نامه های تاريخی، ص ۱۶۷.
٢ــ ن.ک: گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۶۸؛ فاتح، پنجاه سال نفت ايران، ص ۵۶۸؛ روحانی، تاريخ ملی شدن 

صنعت نفت در ايران، ص ۲۲۲ــ۲۲۴.
٣ــ مکی، وقايع سی تير ۱۳۳۱، ص ۳۲ــ۳۷؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۲۰.

د ا آ ز ۱

پرسش های نمونه

مذ از گزارش ۱

انديشه و جست  و جو
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درس سيزدهم

زمينه های کودتای ۲۸ مرداد
در اين درس، با علت هاى استعفاى دكتر مصدق، قيام سى تير و پيامدهاى آن، 
نقش آيت اهللا كاشانى در سقوط دولت قوام السلطنه و روى كار آمدن مجدد دولت مصدق، 

زمينه هاى كودتا عليه دولت مصدق آشنا مى شويد.

قيام ٣٠ تير
در تيرماه ۱۳۳۱ دکتر مصدق برای مواجهه با مخالفان داخلی که در رأس آن دربار قرار داشت، 
از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختيار وی قرار دهد و چون شاه نپذيرفت، مصدق استعفا 

کرد.۱
کرد.   کابينه  تشکيل  مأمور  را  قوام السلطنه  شاه،  مصدق،  دکتر  استعفای  از  پس  بالفاصله 
به  تهديد  و  کرد  حمله  نفت  شدن  ملی  نهضت  طرفداران  به  شديداللحنی  اعالميه ی  طی  قوام السلطنه، 
با  مقابله  برای  تا  خواست  مردم  از  کاشانی  آيت الله  آن  پی  در  کرد.  دسته جمعی»  «اعدام های  اجرای 
قوام به ميدان بيايند و اعالم کرد: «به خدای اليزال، اگر قوام نرود، اعالم جهاد می کنم و خودم کفن 
پوشيده، با ملت، در پيکار شرکت می کنم.» تالش های دربار و نمايندگان قوام السلطنه در متقاعد   کردن 
آيت الله کاشانی به نتيجه نرسيد. آيت الله کاشانی اعالم کرد: «اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق اقدام 
نشود آتش انقالب را متوجه دربار خواهم کرد».۲ در اولين ساعات روز ۳۰ تيرماه ۱۳۳۱ مردم تهران 
درحالی که در محاصره ی نيروهای نظامی و انتظامی و تانک ها و زره پوش ها قرار داشتند بی محابا به 
حرکت درآمدند و حماسه ای ملی و غرورآفرين خلق کردند. رشادت مردم تهران و ساير شهرهای کشور 
۱ــ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۲۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۳۷؛ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت 
نفت، ص ۲۲۲ ــ ۲۲۷. بعدها دکتر مصدق گفت: «اکنون اعتراف می کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم». ن.ک: مصدق، 

خاطرات و تألمات، ص ۲۵۹.
۲ــ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۳۴.
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که منجر به شهادت تعدادی از آن ها شد، موجب گرديد تا شاه با برکناری قوام بار ديگر دکتر مصدق را 
به نخست وزيری منصوب کند.۱

دور دوم نخست وزيری دکتر مصدق
دکتر  و  شد  انتخاب  مجلس  رياست  به  کاشانی  آيت الله  مصدق،  دکتر  مجدد  آمدن  کار  روی  با 
بر عهده گرفت و از موقعيت مستحکمی  مصدق عالوه بر رياست دولت، وزارت جنگ را نيز شخصاً 

برخوردار شد.۲
با وجود اين در آن دوران حوادث عبرت انگيزی روی داد که زمينه های بروز اختالف ميان آيت الله 
و  خارجی  توطئه ی  کانون های  دسيسه چينی  با  اختالفات  اين  کرد.۳  فراهم  را  مصدق  دکتر  و  کاشانی 
عوامل داخلی اش تشديد شد. انگلستان که از ملی شدن نفت ايران ضربه خورده بود، به توطئه هايی عليه 
دولت مصدق دست زد. تا زمانی که اتحاد و همبستگی در ميان رهبران نهضت وجود داشت، نهضت 
و  خارجی  سهمگين  توطئه های  بود،  برخوردار  عمومی  افکار  و  مردم  پشتيبانی  و  گسترده  حمايت  از 
دسيسه های شاه و دربار که در رأس آن مخالفان داخلی قرار داشتند، مؤثر واقع نشد. با بروز اختالف و 
شکاف در ميان رهبران نهضت، کوچک ترين توطئه مبّدل به ضربه ی سهمگين بر پيکر ملی شدن صنعت 
نفت می شد و پايه های حمايت و پشتيبانی مردم که عامل مهّمی در رويارويی با استعمار خارجی به شمار 

می رفت، سست می کرد. 
در چنين شرايطی رهبران نهضت که برای قطع دست استعمار از منافع ملی ايران تالش می کردند و 

۱ــ در اين باره ن.ک: ترکمان، قيام سی ام تيرماه به روايت اسناد، ص ۳۵۰  ــ۳۸۰؛ مکی، وقايع ۳۰ تير، ص ۱۷، ۹۳ و ۱۲۰ــ۱۳۰؛ 
نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۲۲۷؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۳۴ و ۳۳۵؛ اقبال، نقش انگلستان در کودتای ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲، ص ۹۵ــ۹۷، ص ۱۰۲.
۲ــ به گفته ی فردوست: شاه در اين زمان بدون اجازه ی مصدق دست به اقدامی نمی زد: ن.ک: فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج ۲، ص ۱۶۹.
۳ــ از جمله اختالفات؛ موضوع سياست مماشات، مسامحه و عدم تعقيب و مجازات مسّببان کشتار مردم در سی ام تيرماه از سوی 
اختيارات  درخواست  به ويژه  اختيارات  تمديد  مسئله ی  بعدها  و  نبودند  برخوردار  سابقه  حسن  از  که  افراد  از  برخی  آمدن  کار  روی  و  دولت 

فوق العاده از سوی دکتر مصدق و اقدام وی مبنی بر انحالل مجلس هفدهم از طريق رفراندوم و مراجعه ی مستقيم به آرای عمومی بود.
در اين باره ن.ک. بيل، مصدق، نفت و ناسيوناليسم ايرانی، ص ۱۵۶؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۴۶۹ــ۴۷۰؛ گذشته 
کاتم،  ۱۸۰ــ۱۸۲؛  و   ۱۶۳ و   ۱۶۲ ص  ايران  سياسی  صحنه ی  در  روحانيت  نقش  اخوی،  ۵۶۷؛  ــ   ۵۶۲ ص   ،۲ ج  است،  آينده  راه  چراغ 

ناسيوناليسم در ايران، ص ۱۸۶ و ۱۸۷.
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می خواستند که ايرانی خانه ی خويش را خود بسازد۱، در رويارويی با توطئه های خارجی و دسيسه چينی 
مخالفان داخلی نتوانستند اهداف نهضت را به ثمر برسانند.

ضعف ساختاری و بی کفايتی برخی از اعضای کابينه ی دولت، رقابت ها و قدرت طلبی ها، روند 
در  تير   ۳۰ واقعه ی  هم چون  مردم  ديگر  بار  که  شد  آن  از  مانع  سياسی  تشّتت  و  شکاف  بروز  و  جدايی 

صحنه ی مبارزه حاضر شوند.

عوامل زمينه ساز کودتای ۲۸ مرداد
الف ــ عوامل خارجی: 

١ــ آمريکا: مواضع دولت آمريکا در قبال نهضت ملی شدن نفت از سياست حمايت و ميانجی گری 
به تدريج به بهانه ی مقابله با نفوذ کمونيست ها در ايران، تبديل به مداخله گری و توسل به عمليات براندازی 
و کودتا شد. دولت آمريکا  ۲ در چارچوب رقابت های نفتی با انگلستان در خاورميانه و سهم خواهی اش از 
نفت ايران، از قانون ملی شدن نفت پشتيبانی کرد؛۳ زيرا اين اقدام به انحصار شرکت نفت ايران و انگليس 
پايان می داد. شرط حمايت آمريکا از ايران در اين دوران که در جنگ سرد۴ با شوروی به سر می برد، اين 
بود که ايران به هر قيمتی متحد غرب باقی بماند۵. عالوه بر اين، آمريکاخواهان حفظ ثبات بازار نفت در 
جهان برای جلوگيری از بحران اقتصادی در کشورش بود۶. اين اهداف متضمن تضعيف دولت مصدق 
و براندازی او نبود.۷  با اين حال مقامات رسمی اياالت متحده ی آمريکا از اقدامات محرمانه ی انگلستان 

۱ــ از نطق دکتر مصدق هنگام معرفی کابينه اش در سال ۱۳۳۰. ن.ک. گذشته  چراغ راه آينده است، ص ۱۷۷.
۲ــ در آن زمان ترومن، رئيس جمهور دمکرات آمريکا بود.

۳ــ آمريکا در ابتدای روی کار آمدن دولت ملی مصدق آن را سّدی در برابر سقوط ايران در دامن کمونيسم می دانست. ن.ک: بيل، 
مصدق، نفت وناسيوناليسم ايرانی، ص ۳۹.

به  جديد  دسته بندی  يک  در  (سرمايه داری)  غرب  و  (کمونيسم)  شرق  بلوک  دو  دوم  جهانی  جنگ  پايان  از  پس  سرد:  جنگ  ۴ــ 
رقابت های نظامی و سياسی با يکديگر پرداختند. ايجاد جنگ های منطقه ای، رقابت های تسليحاتی، تبليغات راديويی و سعی در ايجاد وحشت 

در طرف مقابل، از ويژگی های اين دوره است. سال ۱۹۸۹ م. يعنی سال انهدام ديوار برلين را پايان عصر جنگ سرد می دانند.
۵  ــ گازيو روسکی، کودتای ۲۹ مرداد، ص ۳۸؛ حضور چهره های طرفدار آمريکا در کابينه ی اول مصدق هم چون سرلشکر زاهدی، وزير 
کشور و رهبر آينده ی کودتا، علی امينی و مظفر بقايی نشان می دهد که آن ها تا زمانی از مصدق حمايت می کردند که او با آمريکايی ها روابط خوبی داشت 

و با تغيير سياست آمريکا آن ها به عنوان مخالف در برابر دکتر مصدق قرار گرفتند (ن.ک: بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۴۴)
٦ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا و شاه، ص ۱۶۵.

٧ــ در اين سياست که توسط آچسون (Dean Acheson) وزير وقت امور خارجه ی آمريکا طراحی شده بود، آمريکا تالش می کرد 
انگليسی ها را آرام و در عين حال مصدق را به مصالحه با انگلستان متقاعد سازد.
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عليه دولت مصدق اطالع داشتند. آن ها در اين باره با همتای انگليسی خود بحث و تبادل نظر می کردند.۱ 
انگليسی ها به شرکت های نفتی آمريکايی اجازه ی ورود به امور نفتی ايران را دادند؛ زيرا آن ها نياز شديد 
به همکاری آمريکا در اجرای طرح کودتا داشتند. انگلستان برای اين کار توانست خطر حزب توده را 

بهانه کرده و از آن به عنوان وسيله ای برای جلب توجه افکار عمومی آمريکا سود ببرد.۲
واقعيت اين بود که هم انگلستان و هم دکتر مصّدق برای پيشبرد اهداف و مقاصد سياسی شان از حزب 
توده استفاده ی ابزاری داشتند؛ بنابراين مطرح کردن حزب توده از سوی دکتر مصدق برای جلب حمايت 
آمريکايی ها يک خنجر دو سويه بود؛ زيرا همين موضوع باعث شد تا انگليسی ها برای جلب کمک دولت 

آمريکا برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق به طور کاذب خطر حزب توده را بزرگ جلوه دهند.۳
سرانجام آمريکا تصميم گرفت برای سرنگونی دولت دکتر مصدق با انگلستان متحد شود. پس 
از آن سازمان سيا مأموريت يافت نقشه ی کودتا را طراحی کند و ژنرال آمريکايی نُرمن شوارتسکف۴ 
جهت تشويق شاه برای مشارکت فعال کودتا به ايران آمد.۵ او از شاه خواست تا حمايت های خود را 
از زاهدی به مرحله ی اجرا درآورد ۶ اما شاه هم چنان دچار ترديد و سردرگمی بود، زيرا از عواقب 

سوء شکست کودتا وحشت داشت.۷
هندرسون سفير آمريکا در تهران و کرميت روزولت۸، مدير کودتا، فشار بر شاه را بيش تر کردند.

هندرسون به شاه هشدار می داد که اگر مصدق در سمت خود باقی بماند و سياست های نفتی خود 
را ادامه دهد، ايران هم چنان رو به ويرانی می رود.۹ او تأکيد می کرد که در صورت عدم همکاری شاه با 

۱ــ گازيوروسکی، کودتای ۲۸ مرداد، ص ۲۵.
۲ــ  همان، ص ۲۶.

۳  ــ وود هاوس، عمليات چکمه، ص ۲۷؛ روزولت، کودتا در کودتا، ص ۶۰؛ لپينگ، سقوط امپراتوری انگلستان و دولت مصدق، 
ص ۵۶؛ گازيو روسکی ، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۳۸ به بعد.

۴  ــ H-Norman Schwazkoph وی که قبًال رياست هيئت مستشاری نظامی آمريکا در ايران را بر عهده داشت، رابطه ی دوستانه ای 
با شاه داشت. 

۵ ــ بيل، شير و عقاب، ص ۱۰۵؛ اسناد سازمان سيا، ص ۱۷ و ۱۸؛ پيش از اين اسدالله رشيديان، جاسوس ارشد سرويس اطالعاتی 
انگلستان، به عنوان سخنگوی رسمی دولت انگلستان با شاه مالقات کرد و درباره ی همکاری های آمريکا و انگلستان در عمليات سرنگون سازی 

دولت مصدق به شاه اطمينان خاطر داد.
۶     ــ عمليات آژاکس، ص ۶۳ و ۶۴.

۷ــ موحد، خواب آشفته ی نفت، ج ۲، ص ۷۹۵.
۸ ــ Kermit Roosevelt نوه ی تئودور روزولت رئيس جمهور آمريکا.

۹ــ مصدق و کودتا، ص ۵۹.
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انجام کودتا، خاندان سلطنتی سقوط خواهد کرد.۱
٢ــ انگلستان: حل بحران نفت از طريق اعمال قدرت نظامی و توسل به کودتا برای نخستين  بار 
دولت  شد.  طراحی  چکمه»۲   عنوان «عمليات  تحت  طرح  اين  شد.  طراحی  انگلستان  دولت  سوی  از 
شکل های  به  داشت۳،  فعاليت  ايران  در  ديرباز  از  که  خود  جاسوسی  شبکه ی  از  استفاده  با  انگلستان 
گوناگون اقدام به تضعيف حکومت دکتر مصدق کرد.۴ از جمله ی اين اقدامات تحريم نفت ايران و تهديد 

کشورهای خريدار نفت ايران به تعقيب قضايی و مجازات بود.۵ 
وقتی آمريکا با انگلستان در براندازی دولت مصدق همراه شد طرح «عمليات چکمه»ی انگلستان 

به طرح «عمليات آژاکس»۶  مبدل شد و رهبری آن به دست کرميت روزولت آمريکايی سپرده شد.

بيش تر بدانيد
قطع روابط سياسی ايران و انگلستان و تعطيلی سفارت انگلستان در تهران ضرورت همکاری 
آمريکا را در براندازی دولت مصدق دو چندان می کرد.٧ با وجود اين با روی کار آمدن دولت آيزنهاور 
در ژانويه ی ١٩٥٣ دی ماه ١٣٣١، سياست خارجی آمريکا نسبت به ايران با دولت انگلستان همسوتر 
و شديدتر شد. عالوه بر اين، آن ها نمی توانستند، جنبش های ملی درخاورميانه را که دارای جنبه های 
ضداستعماری بود، ناديده بگيرند. با اين همه عامل عمده ای که باعث شد آمريکا رهبری کودتا را بر 
انعقاد  با  کودتا  از  پس  آمريکا  که  هدفی  بود.  ايران  نفتی  منافع  در  کشور  اين  شدن  سهيم  گيرد،  عهده 

قرارداد کنسرسيوم به آن دست يافت.٨

١ــ عمليات آژاکس، ص ۱۲ و ۵۸ ــ ۶۰.
Boot Operation  ــ٢

مصدق و  برن،  گازيوروسکی و  پيامدهای آن، ص ۱۵۲ به بعد.  ايران و  علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت در  ٣      ــ ن.ک: 
کودتا، ص ۱۵۶ــ ۱۵۹.

٤    ــ ن.ک: وودهاس، شرح عمليات چکمه، اسرار کودتای ۲۸ مرداد، ص ۳۸ و ۳۹؛ علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت ايران 
و پيامدهای آن، ص ۳۴۵ ــ ۳۵۱؛ عمليات آژاکس، بررسی اسناد CIA درباره ی کودتای ۲۸ مرداد، ص ۱۹۸.

٥  ــ ن.ک: فاتح، پنجاه سال نفت ايران، ص ۵۶۸؛ نجاتی، جنبش ملی شدن نفت ايران، ص ۲۱۲. اقبال، نقش انگليس در کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۸۷؛ مصدق، اسناد نفت و نطق ها و نامه های تاريخی، ص  ۱۶۷ــ۲۱۳.

ـ  ٦ Ajax Operation  ـ
٧ ــ وودهاس، عمليات چکمه، ص ۳۱۸.

٨ ــ ن.ک: بيل، عقاب و شير، ج ۲، ص ۱۷۸ــ۱۸۳؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران ، ج ۱، ص ۳۱۱ و ۳۱۲؛ عمليات آژاکس. 
بررسی اسناد CIA درباره ی کودتای ۲۸ مرداد. ص ۱۵۳.
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بنابراين آمريکا و انگليس با هدف تصاحب منابع عظيم نفتی ايران سياست هايی همگام عليه نهضت 
ملی در پيش گرفتند.

شوروی نيز با وجود شدت يافتن جنگ سرد با آمريکا در اين دوران، برای کمک به ايران کاری 
انجام نداد و در شرايط سخت بحران اقتصادی ناشی از تحريم نفت ايران حتی از پرداخت بدهی های 

خود به ايران سرباز زد.۱
ب ــ عوامل داخلی:

١ــ حزب توده: اين حزب از آغاز نهضت ملی شدن نفت، جنبش را به عنوان يک حرکت 
وابسته به سرمايه داری غرب متهم می کرد و تنها خواستار ملی شدن نفت جنوب بود۲ زيرا نفت شمال 

را حق شوروی می دانست.
حزب توده به دليل وابستگی به شوروی، از منافع روس ها حمايت می کرد و رفتار خصمانه ی خود 
را با دکتر مصدق هيچ گاه تغيير نداد، اما پس از واقعه ی ۳۰ تير ۱۳۳۱ برخی از رهبران حزب تصميم به 
حمايت از دکتر مصدق گرفتند۳ و در مواردی چون خروج شاه از کشور (توطئه ی ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱) 

و رفراندوم دکتر مصدق برای انحالل مجلس دوره ی هفدهم اين حمايت ادامه يافت.
در فاصله ی کودتای نافرجام ۲۵مرداد تا کودتای ۲۸ مرداد حزب توده با وجود داشتن تشکيالت 
وسيع و سازمان نظامی،۴  نيروهايش را از خيابان ها فراخواند و در برابر کودتا هيچ واکنشی به جز پايين 
بهره برداری  به  که   دموکراتيک  جمهوری  استقرار  و  سلطنت  الغای  شعار  و  شاه  مجسمه های  کشيدن 

کودتاچيان در جنگ روانی منجر شد، انجام نداد.۵
سازمان نظامی حزب توده از طريق شبکه ی اطالعاتی خود در ارتش از توطئه ی کودتا آگاه بود. 
آن ها به دليل اين که پست های نظامی مهمی را در اختيار داشتند، می توانستند به شکست کودتا کمک 

کنند.۶
۱ــ دولت شوروی به خاطر خريد گندم از ايران در زمان جنگ جهانی دوم يازده تن طال به ايران بدهکار بود.

۲ــ بهروز، شورشيان آرمان خواه يا ناکامی چپ در ايران، ص ۴۴؛ منتصری، در آن سوی فراموشی، ص ۵۰؛ کشاورز، من متهم 
می کنم، ص ۷۷.

۳  ــ امير خسروی، نظر از درون به نقش حزب توده ی ايران، ص ۳۳۹؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۵۷۴.
۴  ــ سازمان نظامی يا سازمان افسران حزب توده ی ايران.

ـ  ذبيح،  تاريخ جنبش کمونيستی در ايران، ص ۳۱۴ــ۳۱۶؛ امير خسروی، نظر از درون به نقش حزب توده ايران، ص ۶۱۵. ۵ ـ 
٦  ــ ن.ک: خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ی ايران، ص ۱۵۹ــ۱۷۲؛ اسکندری، خاطرات سياسی، ج ۳، ص ۴۰؛ کشاورز، 

من متهم می کنم، ص ۱۳؛ بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۵۷ ــ۵۹.
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پس از پيروزی کودتا، حزب توده هم چون کوه يخ آب شد و رهبران آن از کشور گريختند و يا 
برای نجات جان خود با سران کودتا همکاری کردند. برخی از اعضای حزب توده نيز بعدها به خدمت 

ساواک درآمدند.۱

بيش تر بدانيد
توسعه  ی  با  مقابله  هدف  با  م   ١٩٤٨ سال  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  «بداِمن»٢  شبکه ی 
به  اقدام  شبکه  اين  گرفت.  شکل  انگليسی ها  توسط  ايران  در  توده  حزب  و  شوروی  نفوذ  روزافزون 
يک سلسله عمليات با رمز «بداِمن» کرد. اين عمليات های سياسی و تبليغاتی به سرپرستی دو تن ايرانی 
با نام رمز «نرن» و «سيلی» اداره می شد که متشکل از ١٣٠ عامل بودند و بودجه ی آنان يک ميليون 

دالر بود.٣

٢ــ شبکه ی بدامن: اين شبکه موفق شد با نفوذ در برخی از جريان های سياسی و احزاب۴ به 
ايجاد تشّتت سياسی، بدبينی نسبت به رهبران نهضت و اختالف افکنی دامن زند. پيچيدگی فعاليت های 
اين شبکه در اين بود که هم از حوزه ی نظارت حزب توده و هم دولت خارج بود. در ابتدای امر هر دو 

تصور می کردند که اين فعاليت ها به نفع سياست های آن ها صورت می گيرد.۵ 
يکی از اقدامات شبکه ی بدامن آشوب خيابانی ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ همزمان با ورود «اورل هريمن»۶  
توده  حزب  در  شبکه  اين  بانفوذ  نيروهای  که  بود  آمريکا)  جمهور  (رئيس  ترومن  مخصوص  نماينده ی 
دست به کارهايی زدند تا نگرانی از حزب توده بيش تر شود. در اين واقعه حدود ۲۰ نفر کشته و ۲۰۰ 
نفر زخمی شدند.۷  از جمله اقدامات ديگری که اين شبکه در آستانه ی کودتای ۲۸ مرداد انجام داد، 
حمله به خانه ی آيت الله کاشانی و پرتاب نارنجک در مراسم عزاداری به نام طرفداران دکتر مصدق بود. 
١  ــ مقاومت در برابر کودتاچيان تنها در اعضای رده پايين حزب توده صورت گرفت. از ميان کادر رهبری افرادی چون بهرامی، 
يزدی، شرمينی و قريشی با رژيم همکاری داشتند و برخی تا آن جا پيش رفتند که اسرار تشکيالتی و شبکه ی حزبی را در اختيار حکومت کودتا 

گذاشتند. ن.ک: بهروز، شورشيان آرمانخواه، ص ۴۷.
Bedamen ــ ٢

٣   ــ گازيوروسکی، سياست خارجی آمريکا، ص ۲۷. همچنين گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۳۴۴.
٤     ــ از جمله حزب توده، جبهه ملی، حزب زحمتکشان، نيروی سوم و حزب ايران…

ايران،  توده  حزب  نقش  به  درون  از  نظر  اميرخسروی،  ۱۷۹ــ۱۸۱؛  ص   ،۲ ج  پهلوی،  سلطنت  سقوط  و  ظهور  فـردوست،  ٥ ــ 
ص  ۵۹۹   ــ ۶۰۹؛ اسناد سازمان سيا، سايت اينترنت مجله نيويورک تايمز، ص ۸۰.

ـ  ٦ Averell Herriman   ـ
٧ــ ن.ک: گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵ ــ ۳۲۱.
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آن ها هم چنين دست کم شش روزنامه ی ضد دولتی در تهران منتشر کردند که  در عمليات جنگ روانی 
کودتا مؤثر بود.۱

۳ــ شاه و دربار: شاه از پيامدهای نهضت ملی شدن نفت بيمناک بود. تجربه ی اخراج پدرش 
توسط انگليسی ها در شهريورماه ۱۳۲۰ سوءظن مزمنی را نسبت به انگليسی ها در او ايجاد کرده بود.۲

او در ابتدا نه جرئت همراهی با نهضت ملی شدن نفت را داشت و نه شجاعت مخالفت با آن را؛ 
زيرا از پيامدهای آن هراس داشت. او نگران بود قدرت خود را از دست بدهد.۳ با وجود اين نيروهايی 
که در اطراف شاه و در دربار جمع شده بودند، پيوسته درصدد بودند تا مانع به قدرت رسيدن دکتر مصدق 

شوند.۴
پس از به قدرت رسيدن دکتر مصدق برای شاه مسلم شد که ادامه ی حکومت دکتر مصدق آثار 
ويرانگری برای سلطنت وی به همراه خواهد داشت. اما شاه قدرت مقابله با نهضت ملی شدن نفت و 
حکومت دکتر مصدق را نداشت و به روش های مختلف در سايه ی حاميان خارجی (دولت انگلستان) و 

عوامل آن ها که در دربار نفوذ ديرينه ای داشتند، تالش می کرد در مقابل نهضت ايستادگی کند.۵
اشرف پهلوی خواهر شاه۶، مادرشاه، اسدالله علم و شاپور ريپورتر از عناصر فعال دربار به شمار 
می رفتند. آن ها به همراه سفارت انگلستان به دسيسه چينی و توطئه برای تضعيف دولت مصدق پرداختند.۷ 

درباريان برای حفظ منافع و سلطه ی آن دولت حاضر به هرگونه همکاری با انگليسی ها بودند.۸
دکتر مصدق که از دسيسه چينی های دربار مطلع بود، تالش کرد تا قدرت دربار را محدود کند و 

پس از قيام مردم در سی ام تيرماه ۱۳۳۱، اشرف پهلوی و مادرش را به خارج از کشور تبعيد کرد.۹

مرداد   ۲۸ کودتای  درباره ی   CIA اسناد  بررسی  آژاکس،  عمليات  ۵۸؛  ص  مرداد،   ۲۸ کودتای  گازيوروسکی،  ن.ک:  ١ــ 
ص   ۱۴۵ــ۱۴۷؛ سايت اينترنتی مجله نيويورک تايمز، اسناد سازمان سيا، ص ۲۵.

٢   ــ مجله تاريخ معاصر ايران، ش ۴، سال ۱۳۷۱.
٣ــ ن.ک: وودهاوس، عمليات چکمه، اسرار کودتای ۲۸ مرداد، ص ۲۷.

٤  ــ بيل، شير و عقاب، ص ۶۸ .
٥  ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵.

٦  ــ اشرف خواهر دو قلوی شاه، دکتر مصدق را عوام فريب و متعصب می خواند. اشرف همچنين اعتراف کرده است که او و مصدق 
نسبت به يکديگر کينه ی شخصی شديدی دارند. 

٧ ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۶.
٨ــ علم، ملی شدن نفت ايران و پيامدهای آن، ص ۳۶۵.

٩ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۵۵.
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بيش تر بدانيد
تا زمانی که اتحاد و همبستگی ميان رهبران نهضت وجود داشت شاه جرأت رويارويی با دولت 
دکتر مصدق را نداشت.۱ اما زمانی که کانون های توطئه گر خارجی و عوامل داخلی آن ها با استفاده از 
اختالفات موجود ميان رهبران نهضت اقدام به تضعيف نهضت ملی کردند نقش شاه و دربار در تقابل 

با حکومت دکتر مصدق پر رنگ تر شد.
از نظر کودتاچيان برخورداری از حمايت شاه برای موفقيت طرح براندازی و کودتا عليه دکتر 
مصدق بسيار مؤثر بود. اشرف در اين ماجرا به عنوان بخشی از عمليات مشترک سيا و سرويس مخفی 
انگلستان (ام.آی.سيکس۲) نقش خود را ايفا کرد. او که در خارج از کشور در تبعيد به سر می برد،۳ 
پس از مالقات های محرمانه با مأموران جاسوسی آمريکا و انگلستان با نام مستعار در سوم مرداد ۱۳۳۲ 

وارد تهران شد تا پيام ها و نقشه های کودتا را به اطالع شاه برساند.۴

پرداختند.  عمومی  افکار  سازماندهی  به  مطبوعات  از  استفاده  با  کودتاچيان  مطبوعات:  ٤ــ 
آن ها از اين طريق توانستند با ايجاد شايعات و تبليغات ويرانگر به تخريب شخصيت دکتر مصدق و ايجاد 

نارضايتی عمومی از دولت او و تشديد اختالف ها دامن بزنند.۵ 
در چنين شرايطی دکترمصدق به بهانه ی نفوذ و تحريکات بيگانگان در مجلس،۶ تصميم گرفت 
مجلس دوره ی هفدهم را منحل کند۷. تالش آيت الله کاشانی برای جلوگيری از انحالل مجلس به جايی 

علی  نوشته ی  آن،  وقوع  علل  و   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ کودتای  پنجم،  فصل  ايران،  اجتماعی  سياسی  تحوالت  مقصودی،  ک:  ن.  ١ــ 
اصغر زرگر، ص ١٣٨.

٢ ــ  M.I.6: سازمان اطالعات انگلستان (اينتليجنس سرويس) می باشد. (نظير سازمان سيا در آمريکا) ايجاد شبکه های مأمور در 
کشورهای مورد نظر، کسب هرگونه اطالعات اقتصادی، سياسی و نظامی، تالش برای تغيير دولت ها از جمله وظايف اين سازمان است.

سيا  سازمان  شده ی  منتشر  اسناد  طبق  بود.  قمار  مشغول  فرانسه»  در «دوريل  (قمارخانه)  کازينو  يک  در  زمان  اين  در  اشرف  ــ   ٣
درباره ی کودتای ۲۸ مرداد، سرهنگ استيفن جانسون ميد (Colonel Stephen Johnson Mead) به نمايندگی از سوی سازمان سيا با اشرف 
در پاريس گفتگو کرد و او را برای بازگشت به ايران و مالقات با شاه ترغيب کرد. ن.ک: اسناد سازمان سيا، ص ۱۵؛ گازيو روسکی؛ روابط 

خارجی شاه و آمريکا، ص ۱۳۸.
٤   ــ بيل، شير و عقاب، ص ۱۵۰.

مخرب  و  گزنده  ادبيات  و  مصدق  دکتر  دولت  مخالف  و  موافق  سياسی  احزاب  تندروی   .۳۱ و   ۲۷ ص۲۶ ،  آژاکس،  عمليات  ٥   ــ 
روزنامه های وابسته و غير   وابسته افراطی به آن ها، آثار سويی در افکار عمومی مردم داشت و موجب خيال آفرينی و تشتت سياسی در روزهای 

حساس قبل از کودتا بود.
٦ــ در حالی که مستمسک اعمال نفوذ بيگانه نبايد دليل انحالل مجلس می شد. خصوصًا اين که مجلس هفدهم به دليل مشروعيت از 

مهم ترين مجالس پس از شهريور ۱۳۲۰ بود.
٧ــ عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، ص ۴۲۶.



١٢٧

نرسيد.۱ انحالل مجلس فرصت مناسبی برای کودتاچيان فراهم کرد؛ زيرا مشروعيت رئيس دولت را 
به  طور آشکاری مخدوش کرد. همين عامل باعث هموار شدن عمليات کودتا شد.۲  کودتاچيان با استناد 
به انحالل مجلس که با رأی اعتماد خود به دولت دکتر مصدق به دولت او مشروعيت داده بود، اظهار 

می کردند که دولت دکترمصدق غيرقانونی است.۳

بيش تر بدانيد
کرميت روزولت ضمن برشمردن مزايای حمايت شاه از کودتا می گويد، آخرين تضمين برای 
(رئيس جمهور  آيزنهاور  که  بود  اين  کودتا  از  حمايت  و  مصدق  براندازی  در  شاه  ترديد  و  شبهه  رفع 
آمريکا) اين مطلب را با بيان جمله ای خاص و رمزی در يک سخنرانی اعالم و چرچيل (نخست وزير 
انگليس) نيز ترتيبی بدهد تا در ساعت اعالم برنامه ی راديو. بی.بی.سی. در شب بعد، به جای گفتن 
اکنون نيمه شب است، بگويد: «اکنون درست نيمه شب است»۴. شاه در اوايل مرداد اين رمزها را از 

راديو دريافت کرد.۵

١ــ اخوی، نقش روحانيت در صحنه سياسی ايران، ص ۱۸۲.
٢  ــ  اسناد سازمان سيا، ص ۲۰ و ۲۱.

٣ ــ ن.ک. گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۱۱۷.
٤ــ روزولت، کرميت، کودتا در کودتا، ص ۱۶۸ــ۱۶۹.

٥  ــ وودهاوس، عمليات چکمه، ص ۱۷؛ هم چنين ن.ک: عمليات آژاکس، بررسی اسناد کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۱۵۹ــ ۱۶۰؛ 
گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۳۴۵.



١٢٨

محروم  مردم  حمايت  از  نخست وزيری  دوم  دور  در  مصدق  که  شد  موجب  عواملی  چه  ۱ــ 
بماند؟

۲ــ انگلستان از چه راه هايی همکاری آمريکا برای انجام کودتا در ايران را جلب کرد؟
۳ــ انگلستان از چه راه هايی به تضعيف دولت مصدق پرداخت؟

۴ــ  موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای ۲۸ مرداد 
چگونه بود؟

۵    ــ در دوره ی نخست وزيری مصدق، عناصر فعاِل دربار چه کسانی بودند و چگونه به تضعيف 
دولت مصدق پرداختند؟

۱ــ از کتاب های خاطرات که در سال های اخير منتشر شده، مطلبی در مورد قيام ۳۰ تير تهيه 
کنيد و در کالس بخوانيد.

۲ــ در مورد يکی از گروه های وابسته به بيگانه که در زمينه سازی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند، 
مطلبی تهيه کنيد.

ات خاط های کتا از ۱

انديشه و جست  و جو

موجب عوامل چه ۱

پرسش های نمونه


