
١٢٩

درس چهاردهم

کودتای بيست وهشتم مرداد
دراين درس با چگونگى وقوع كودتاى 28 مرداد 1332 آشنا مى شويد.

اجرای کودتا
براساس اسناد محرمانه ی کودتا روشن است که دولت اياالت متحده آمريکا نقش مهم و مؤثری 
رهبری  و  هدايت  و  کرده  ايفا  مصدق  دولت  سرنگونی  برای  مخالف  نيروهای  هدايت  و  سازماندهی  در 

کودتا را برعهده داشته است.۱
مقامات آمريکا در مشاوره با همتايان انگليسی خود، فضل الله زاهدی را به عنوان فرماندهی نظامی 

کودتا انتخاب کردند و شاه را متقاعد نمودند که زاهدی را بپذيرد و از کودتا حمايت کند.۲
کرميت روزولت گرداننده ی کودتا در بيست و هشتم تيرماه ۱۳۳۲ وارد ايران شد و در مخفی گاه 
زاهدی با او ديدارکرد.۳ او توانست با همکاری زاهدی شمار زيادی از نظاميان پادگان های تهران را به 
سرپيچی از دستورات دولت وادار کند۴. هم چنين شعبه ی امنيتی سازمان سيا تصميم گرفت به سرعت، 
۱ــ اولين نشانه توطئه ی مشترک آمريکا و انگلستان و ايادی داخلی شان، در براندازی دولت دکترمصدق اجرای يک سلسله عمليات شبه کودتا 
مانند واقعه نهم اسفندماه ۱۳۳۱، ربودن سرتيپ محمود افشار طوس رئيس شهربانی کل کشور و قتل او در ارديبهشت ماه ۱۳۳۲ و بروز حوادثی که 
تنش های سياسی را در کشور تشديد می کرد، بود. (در اين باره ن.ک: آباديان، زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، ص ۲۴ــ۹۶، ۱۶۵ــ۱۷۰؛ شمس 

قنات آبادی، خاطرات شمس قنات آبادی، ص ۴۲ و ۴۳؛ کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت. ص ۳۲۵)
۲ــ ن.ک: عمليات آژاکس، بررسی اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص ۱۷ــ۳۲ و ۳۵ــ۴۶؛ همچنين گازيوروسکی و برن، مصدق 

و کودتا، ص ۲۸۵.
۳ــ اسناد سازمان سيا، ص ۵ ــ۳.

۴ــ پس از تسويه ارتش توسط دکتر مصدق و پيوستن افسران ناراضی به جمع کانون «افسران بازنشسته» که رهبری آن ها را سرلشکر 
فضل الله زاهدی برعهده داشت، اين کانون مبدل به مرکز مهمی برای توطئه عليه دولت مصدق شد. ضعف دولت دکترمصدق در توسعه ی تسلط 
دولت بر نظاميان موقعيت مناسبی برای آمادگی ارتش درانجام کودتا فراهم آورد. ن.ک: علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت ايران و پيامدهای 
آن. ص ۳۸۶. عظيمی، بحران دمکراسی در ايران، ص ۴۱۴ــ۴۳۰. درباره نقش نظاميان در کودتا ن.ک: آبراهاميان،ايران بين دو انقالب، ص ۲۵۱؛ 
عمليات آژاکس، بررسی اسناد سيا درباره کودتای ۲۸ مرداد، ص ۱۹۷ــ۲۱۲؛ اسناد سازمان سيا درباره کودتا، ص ۲۰ و ۱۰۵ و ۱۱۹؛ نجاتی، 

مصدق، سال های مبارزه و مقاومت، ج۲، ص ۴۳؛ موحد، خواب آشفته ی نفت، ج۲، ص ۷۳۷.
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سياست حمله به دولت دکتر مصدق را ازطريق جنگ روانی موسوم به «تبليغات خاکستری» به مرحله ی 
اجرا درآورد.۱

دکتر  نخست وزيری  عزل  فرمان  سرانجام  و  داد  پايان  خود  ترديدهای  به  شاه  ماه  مرداد   ۲۴ در 
مرداد، نصيری که  بامداد روز ۲۵  مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت يک 
حامل نامه ی عزل دکتر مصدق بود به خانه وی رفت ولی بالفاصله به دستور دکترمصدق بازداشت شد۲ 

و شاه از ايران فرار کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس رُم، در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا گرديد. مجسمه های 
شاه و پدرش به پايين کشيده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد۳. در تجمع بزرگی که در 
ميدان بهارستان برپا شد، دکتر حسين فاطمی وزير خارجه اعالم کرد: «نظام سلطنتی بايد برچيده 
و حکومت جمهوری برپا شود، شاه ايران روی ملک فاروق مصر را سفيد کرده است».۴ البته اين 
دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور، موضع خاصی را  موضع شخصی فاطمی بود و دولت 

نشان نداد.
از  را  کودتا  اين که  برای  روزولت  کودتا  درباره ی  سيا  سازمان  اسناد  در  مندرج  گزارش  بر  بنا 
شکست کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت.۵  آن ها بی درنگ تصميم گرفتند افکار عمومی 
را متقاعد سازند که رئيس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام 

کودتا عليه شاه است.۶
مقدماتی  کودتای  به  دولت  بی توجهی  شد.  دگرگون  اوضاع  زودی  به  کودتاچيان  تالش  با 
سهولت  به  و  جدی  مانع  با  برخورد  بدون  کودتاچيان  شد  موجب  بعدی  کودتای  پيش بينی  عدم  و 
غيرقابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژيم آمريکايی را مستقر کنند؛ زيرا پس از وقوع کودتای 

۱ــ وودهاوس، عمليات چکمه، ص ۴۴ و ۴۵؛ عمليات آژاکس، ص ۵۸.
۲ ــ ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصرايران، ج۲، ص ۵۰۶؛ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۶۴۹ ، ۶۵۶  و ۶۵۷.

۳  ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۲، ص ۷۲، ۷۴.
و  جمال عبدالناصر  سرهنگ  همراه  به  نجيب  ژنرال   ۱۳۳۱ درسال   .۲۹۱ ۲۷۸ــ  ص  فاطمی،  حسين  دکتر  مبارزات  و  خاطرات  ۴ــ 
عده ای از افسران مصری، عليه ملک فاروق پادشاه مصر کودتا کردند و او را سرنگون کردند و از آن پس حکومت مصر تبديل به نظام جمهوری 

شد.
۵ ــ محل ستاد مخفی، در باغ مصطفی مقدم در محله ی اختياريه ی تهران بود. عمليات آژاکس، ص ۲۰۱.

۶ ــ اسناد سازمان سيا، ص ۳۲ و ۳۳.
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نافرجام ۲۵ مرداد ديگر دليلی برای خوش   بينی وجود نداشت.۱ عده ای وقوع کودتا را پيش بينی 
کرده بودند.۲

کودتاچيان با هدايت سازمان سيا توانستند بدون کمک نيروهای نظامی اصفهان، کرمانشاه و همدان 
که با برنامه ريزی قبلی برای حرکت به سوی تهران آماده بودند، با بسيج دستجاتی از اراذل و اوباش که 
با پول های مراکز اطالعاتی انگلستان و آمريکا سازماندهی شده بودند، نقشه های خود را عملی کنند. 
بخش عمده ای از آشوب های خيابانی در روز کودتا را شعبان جعفری۳ معروف به شعبان بی مخ با عده ای 
از چماقداران خود و همراهی گروه های ديگر اوباش و ولگردها انجام دادند و خيابان های تهران را يکی 
پس از ديگری تصرف کردند.۴ همزمان با اين اقدامات عوامل نظامی کودتا مناطق حساس ازجمله ستاد 
ارتش، ايستگاه راديو، مراکز پليس و ژاندارمری، مرکز تلفن و تلگراف و خانه ی دکترمصدق و يارانش 

را تصرف کردند.۵
زاهدی سوار بر تانک به نخست   وزيری رفت و واحدهای انتظامی و نظامی طرفدار دکتر مصدق 

اقدام مؤثری عليه کودتا نکردند.۶ 
١ــ در اين باره ن.ک: گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا. ص ۲۸۱.

٢  ــ الف) آيت الله کاشانی طی نامه ای به دکترمصدق وی را از وقوع يک کودتای حتمی توسط زاهدی آگاه کرد. (ن.ک: مدنی، تاريخ 
سياسی معاصر ايران، ج۱، ص ۲۷۹ــ۲۸۰.)

ب) در روز ۲۵ مرداد يکی از صاحب منصبان بازنشسته ی وزارت دارايی (محمدحسين آشتيانی ــ عظام الدوله) برحسب تصادف از 
طريق بستگان خود که با دربار در ارتباط بود از جريان کودتا مطلع شد و موضوع را تلفنی به اطالع دکتر مصدق رساند. (ن.ک: کاتوزيان، 

مصدق و نبرد قدرت، ص ۲۰۴.)
ج) طبق گزارش مندرج در اسناد منتشر شده سازمان سيا، روزنامه شجاعت جايگزين روزنامه به سوی آينده ارگان حزب توده در ۲۲ 
مرداد وقوع کودتا را پيش بينی کرده بود. اين روزنامه نوشته بود که نقشه کودتا پس از ديدار ژنرال شوارتسکف در روز ۹ اوت /  ۱۸ مرداد 
طرح ريزی شده بود. نکته ی قابل ذکر اين است که ظاهرًا حزب توده دست کم به اندازه دولت از ماجرای کودتا خبر داشته است. (ن.ک: اسناد 

سازمان سيا، ص ۳۲.)
د) کيانوری ادعا می کند که از طريق ارتباط همسرش (مريم فيروز) که از خويشاوندان دکتر مصدق بود، او را در جريان کودتا قرار داده 
است. (ن.ک: کيانوری، خاطرات، ص ۲۶۵ و ۲۶۶؛ برهان، کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، ج ۲، ص ۱۲۰ــ  ۱۲۹؛ امير خسروی، 

نگاهی از درون به نقش حزب توده ايران، ص ۵۸۲)
٣ ــ شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ که به جرم شرکت در غائله ی نهم اسفند ۱۳۳۱ در زندان بود، در روز کودتا با همکاری 

مأموران شهربانی آزاد شد.
٤ــ ن. ک: عمليات آژاکس، ص ۱۹۱ــ ۱۹۶.

٥ ــ اسناد سازمان سيا، ص ۴۹ــ۵۱؛ فردوست، ظهور و سقوط، ج۲، ص ۱۸۲ و ۱۸۳.
٦ــ کويتينی، جاناتان، دشمنان بی شمار، ص ۲۲۳.
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فضل الله زاهدی

در  مهمی  نقش  که  آمريکا  سفير  هندرسن  لويی 
دکترمصدق  به  داشت،  برعهده  کودتا  حساس  روزهای 
دکتر  ولی  کند  کناره گيری  خود  پست  از  که  کرد  تکليف 

مصدق با عتاب او را از خانه اش بيرون کرد.۱
عالوه بر اين  دکترمصدق  با ممنوع   کردن تظاهرات،۲  

عمالً «خيابان ها را از هواداران خود خالی کرد».۳
مرداد   ۲۸ در  سياسی  اوضاع  و  شرايط  چه  اگر 
بسيار متفاوت با سی ام تير ماه ۱۳۳۱ بود اما دولت مصدق 
نتوانست از آنچه که در اختيار داشت، برای مقابله با کودتا 

استفاده کند.۴
طرح براندازی حکومت دکتر مصدق پيچيده بود اّما 

به سهولت و با کم ترين هزينه برای کودتاچيان و پيامدهای سهمگين و ناگوار برای ملت ايران که منجر به 
سلطه ی همه جانبه ی آمريکا در ايران گرديد، همراه بود.

بيش تر بدانيد
به گفته ی نجاتی در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت در آن سه روز سرنوشت ساز که آينده ی 
سياسی ايران تعيين می شد، مسئوالن مملکت و رهبران احزاب سياسی در انجام وظايف خطيری که به 
عهده داشتند، غفلت کردند و فرصت های گران بها از دست رفت.۵ مردم شهر تهران که چند بار توطئه هايی 
عليه نهضت ملی را با قيام خود و پشتيبانی از دولت مصدق خنثی کرده بودند، صبح روز ۲۸ مرداد، بدون 
رهبر و فرمانده شاهد ترديد و تزلزل رهبران نهضت ملی و خيانت و سهل انگاری چند تن از فرماندهان 
نظامی و رؤسای سازمان های انتظامی بودند. پيروزی سريع کودتاچيان در روز ۲۸ مرداد نه تنها برای 

ملت ايران بلکه برای کرميت روزولت و سردمداران کودتا باورکردنی نبود.۶

١  ــ گازيوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص ۲۸۰.
٢  ــ حزب توده نيز نيروهای خود را از خيابان ها فراخواند و مانع دخالت آن ها شد.

٣ــ ن.ک: عمليات آژاکس، ص ۲۲۴ــ۲۲۶.
٤  ــ برخی از جمله غالمحسين صديقی وزير کشور دولت مصدق معتقدند که دکتر مصدق می توانست با فراخوان همگانی  مردم را ازطريق 
راديو به خيابان ها بکشاند. ن.ک: صديقی، چرا و چگونه نهضت ملی ايران ناکام گشت و از پای درآمد، ص ۱۴۴ــ۱۴۷؛ موحد، خواب آشفته ی 

نفت، ج۲. ص ۸۳۸؛ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران، ص ۴۳۵ــ۴۳۹.
٥ ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران، ص ۴۱۵.

٦ــ همان، ص ۴۳۹.
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بازگشت محمدرضا پهلوی
به دنبال کودتا سرلشکر زاهدی نخست وزير شد و محمدرضا پهلوی، به کشور بازگشت. به تعبير 
وامدار  را  خود  سلطنت  اکنون  که  حالی  در  برگشت»؛  شاه»  و «رضا  رفت  خمينی: «محمدرضا  امام 

آمريکا و انگليس می دانست.
شاه در مالقات با کرميت روزولت ضمن تشکر از او گفت: «من تاج و تختم را از برکت خداوند، 

ملت و ارتشم و شما (کرميت روزولت) دارم».۱
به اين ترتيب عصری جديد در سرنوشت ملت ايران رقم خورد که هزينه ی آن، بيست وپنج سال 
سلطه ی مستقيم آمريکا، همراه با ده ها هزار کشته، زخمی، زندانی و تاراج ميلياردها بشکه ی نفت کشور 

بود.

نتيجه گيری
بدون ترديد، بعد از تبعيد رضاشاه، ملت ايران فرصت جديدی پيدا کرد تا در جهت احيای نظام 
مشروطه گام های مؤثری بردارد. اين حرکت که مدت دوازده سال از شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به 
درازا کشيده بود، بر دو پايه ی عمده استوار بود: جلوگيری از بازگشت ديکتاتورِی پهلوی و کوتاه 
مؤثری  گام های  و  دادند  هم  دست  به  دست  ملی  و  مذهبی  رهبران  راه  دراين  استعمار.  دست  کردن 
برداشتند که در نهايت منجر به محدود کردن قدرت دربار و ملی شدن صنعت نفت شد. ليکن همانند 
دوره ی مشروطه به دليل دسيسه ی بيگانگان، اختالفات داخلی و فقدان رهبری مقتدر، بصير و جامع، 
اين نهضت دينی و ملی نيز به نتيجه ی نهايی نرسيد. پس از کودتای ٢٨ مرداد ديکتاتوری و سلطه ی 

بيگانه بار ديگر به کشور بازگشت و مدت ربع قرن بر مقدرات ملت ايران حاکم شد.
البته اين سخن به معنای نفی تالش مخلصانه و دلسوزانه ی رهبران راستين نهضت نظير دکترمصدق 

و آيت الله کاشانی و مردم متدين و فداکار نيست.

١ــ روزولت، «کودتا در کودتا»، ص ۲۱۴.
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۱ــ سازمان سيا چه نقشی در انجام کودتای ٢٨ مرداد داشت؟
۲ــ پيامدهای کودتای ٢٨ مرداد برای ملت ايران چه بود؟

۳ــ حرکت مردم ايران پس از شهريور ۱۳۲۰ بر چه پايه هايی استوار بود و چرا اين حرکت به 
نتيجه ی نهايی نرسيد؟

۱ــ در مورد يکی از شخصيت های داخلی که درکودتای ۲۸ مرداد، نقش داشته، مطلبی تهيه 
کنيد.

۲ــ از کتاب های خاطرات که درسال های اخير منتشر شده، مطلبی در مورد کودتای ۲۸ مرداد 
تهيه کنيد و در کالس بخوانيد.

نقش ه ا ان از ۱

پرسش های نمونه

شخص از يک مورد در ۱

انديشه و جست  و جو
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درس پانزدهم

ربع قرن سيطره ی آمريکا بر ايران
در اين درس با پيامدهاى كودتاى بيست و هشت مرداد 1332 و سيطره ى آمريكا 
سركوب  و  شاه  ديكتاتورى  پايه هاى  تثبيت  و  ايران  اقتصادى  و  سياسى  سرنوشت  بر 

مخالفان و تأسيس ساواك آشنا مى شويم.

اوضاع سياسی ايران پس از کودتا 
آمريکا که از کمک به دولت دکتر مصدق 
کودتاچيان  پيروزی  از  پس  می کرد،  اجتناب 
و  نظامی  های  زمينه  در  زيادی  های  کمک 
اقتصادی به دولت کودتا کرد.۱  با روی کار آمدن 
دولت نظامی زاهدی۲، فضای تيره ای در جامعه 
تهران  نظامی  فرمانداری  شد،  حکم فرما  ايران 
که  بختيار  شد.  سپرده  بختيار  تيمور  سرتيپ  به 
افسری بی رحم و خونريز بود، برای استقرار و 

تثبيت حکومت کودتا، سرکوب نيروهای ضدکودتا 
و ميهن دوست را آغاز کرد. عده ی بسياری از مخالفان را دستگير و زندانی کرد و عده ای از آن ها تبعيد و 
تيرباران شدند.۳  تظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شديد مواجه شد؛ فرمانداری نظامی، همچنين 

۱ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص ۲۷۸ و ۲۷۹.
۲ــ نخست وزيری فضل الله زاهدی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ فروردين ۱۳۳۴. 

۳ــ کريم پورشيرازی مدير روزنامه ی شورش که در دوره ی حکومت مّلی، در روزنامه ی خود، انتقادات شديد اللحنی از خاندان سلطنتی 
کرده بود، زندانی و بدون محاکمه به دستور شاهپور و اشرف پهلوی در شب چهارشنبه سوری ۱۳۳۲ پس از شکنجه زنده زنده در آتش سوزانده 
شد. ن.ک: آل ابراهيم، شورش، زندگی و مبارزات کريم پورشيرازی، ص ۶۷ــ ۷۱. دکتر سيدحسين فاطمی، وزير امور خارجه ی دکتر مصدق و 
مدير روزنامه ی باختر امروز دستگير و پس از محاکمه در دادگاه نظامی در حالی که مجروح و بيمار بود، تيرباران شد. ن. ک: خاطرات و مبارزات 

دکتر سيدحسين فاطمی، ص ۲۹۴ــ۳۰۰ و ۳۵۴.

شاه در مالقات با آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا
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سقف بازار تهران را تخريب و جمعی از بازاريان را به جزيره ی خارک تبعيد کرد.۱ دکتر مصدق نيز پس 
از دستگيری، در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عمالً تا آخر عمر، در احمدآباد، 

روستايی در اطراف تهران، تحت نظر بود.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما هدف از تشکيل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای ٢٨ مرداد 

چه بود؟

انتخابات دوره ی هجدهم مجلس شورای ملی 
در آستانه ی برپايی انتخابات دوره ی هجدهم در محيط وحشت و خفقان، آيت الله کاشانی و نهضت 
مقاومت ملی۲ با مجلس فرمايشی که دست ساخته و مطيع حکومت کودتا بود، به مخالفت پرداختند.۳ با 
برقراری مجدد ارتباط ميان دولت کودتا و انگليس، «سردنيس رايت» کاردار۴ انگليس وارد تهران شد 
و دو دولت ايران و انگليس طی اعالميه ای برقراری روابط سياسی را اعالم کردند.۵  در پی آن آيت الله 

کاشانی با اين اقدام دولت زاهدی مخالفت کرد. 

بيش تر بدانيد
معاون  نيکسون٦  ورود  از  اطالع  با  تهران،  دانشگاه  دانشجويان   ،١٣٣٢ آذر  شانزدهم  در 
رئيس جمهور امريکا و هم چنين در اعتراض به تجديد روابط ايران و انگليس به تعطيل کردن کالس های 
درس و جمع شدن در دانشکده ی فنی پرداختند. با محاصره ی دانشگاه توسط مأموران فرمانداری نظامی 

و تيراندازی به طرف دانشجويان در محل دانشکده ی فنی، سه نفر از دانشجويان به قتل رسيدند.٧

١ــ ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۷۴ و ۷۵؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ص ۳۴۵.
٢ــ عده ای از شخصيت های ملی، استادان دانشگاه و برخی از روحانيون برای خاموش نشدن شعله های مقاومت تشّکلی به نام نهضت 

مقاومت ملی به وجود آوردند.
٣ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۲، ص ۵۳۶؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۱۵ و ۱۱۶؛ بازرگان، 

يادداشت های روزانه، ص ۳۹.
٤ــ در روابط خارجی، کاردار در مرتبه ی پايين تر از سفير قرار دارد.

٥ ــ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج ۱، ص ۷۶.
ـ  ٦ Nicson ـ

۷    ــ شريعت رضوی، بزرگ نيا و قندچی. ن.ک: نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۱۱۲. 
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انعقاد قرارداد کنسرسيوم۱ نفت 
قرارداد کنسرسيوم نفت يک قرارداد استعماری بود که بين ايران و چند شرکت نفتی آمريکايی، 
انگليسی، فرانسوی و هلندی بسته شد. اين قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن نفت ايران توسط 
حکومت دست نشانده ی شاه به ايران تحميل شد. اين قرارداد که مغاير با قانون ملی شدن صنعت نفت 
بود، مجددًا نفت ايران را زير سيطره ی بيگانگان درآورد.۲ کنسرسيوم اختالفات ميان آمريکا و انگلستان 
را برسر مسئله ی نفت ايران حل کرد و همه ی ثمرات مبارزه ی ملت ايران در جريان نهضت ملی شدن نفت 
را بر باد داد.۳ يکی از بندهای قرارداد کنسرسيوم، پرداخت غرامت از سوی ايران به شرکت سابق نفت 
انگليس و ايران بود. اما اين پايان تاوان سنگين ملت ايران برای ملی کردن نفت نبود؛ بلکه تأسف بارتر 
از آن، حضور فزاينده ی مستشاران آمريکايی بود که به تدريج مقدرات سياسی، اقتصادی و نظامی ايران 

را زير سلطه ی نوين آمريکا برد. 

دولت حسين عالء
سپهبد زاهدی، عامل اجرای کودتای ۲۸ مرداد که خود را «تاج بخش» شاه می دانست۴، به علت 
اشتهار به حيف و ميل کمک های آمريکايی ها و بی اعتنايی به شاه، با کمک انگليسی ها، کنار گذاشته شد۵ 

و حسين عالء به نخست   وزيری رسيد.
با روی کار آمدن حسين عالء، وزير سابق دربار که در برابر شاه و نزديکان او اراده و اختياری 
نداشت، شاه گام مهمی در تحکيم قدرت استبدادی اش برداشت و معيار قدرت دولت، شخص او شد. 

۱ــ کنسرسيوم به مجموعه ای از چند شرکت چند مليتی گفته می شود.
ـ ۱۸۲؛ نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی  ۲  ــ گذشته چراغ راه آينده است، ص ۷۲۲ــ۷۳۰؛ بيل، شير و عقاب، ج۲، س ۱۷۸ـ 

ايران، ج ۱، ص ۸۳       ــ۹۳. 
۳ ــ براساس اين قرارداد نفت ايران به نسبت های زير، ميان اعضای کنسرسيوم تقسيم شد. شرکت نفت ايران و انگلستان ۴۰درصد، 
شرکت های آمريکايی ۴۰درصد و شرکت هلندی ــ انگليسی رويال داچ شل ۱۴ درصد و شرکت نفت دولتی فرانسه ۶درصد. اين قرارداد توسط 
ـ پيچ»  علی امينی وزير دارايی دولت کودتا و هواردپيچ رئيس هيئت مديره ی شرکت آمريکايی استاندارد اويل نيوجرسی منعقد و به قرارداد «امينیـ 
مشهور شد. هواردپيچ پس از انعقاد قرارداد اعالم کرد، همه ی آن چه را که در جريان نهضت ملی شدن صنعت نفت از دست داديم، يک جا به 
دست آورديم. ن.ک: ذوقی، مسايل سياسی، اقتصادی نفت ايران، ص ۲۵۰ــ۲۵۳؛ روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت، ص ۴۲۵؛ نجاتی، 
تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ی ايران، ج۱، ص ۸۹ ــ ۹۱؛ گذشته چراغ راه آينده است. ص ۷۲۱ــ ۷۲۴؛ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، 

ج ۱، ص ۳۰۵؛ گازيو روسکی، روابط خارجی شاه و آمريکا، ص ۲۳۰ــ ۲۳۲.
۴ــ ن. ک: مجله ی خواندنی ها، ش ۷۹، تيرماه ۱۳۴۳

۵ ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ص ۱۸۳.



١٣٨

برگی از تاريخ

در واقع همان گونه که يکی از نمايندگان مجلس آن زمان گفته بود: «هرچه اعلی حضرت بپسندند، همان 
قانون اساسی است». قبل از اين نمايندگان مجلس شورای ملی با اراده ی شاه و دربار به مجلس راه 

می يافتند و انتخابات محصول گزينش و اراده ی مردم نبود.۱

پيمان بغداد
از حوادث مهم دوران نخست وزيری عالء  ، پيوستن ايران به پيمان امنيتی بغداد بود.پيمان 
بغداد به توصيه آمريکا ابتدا بين کشورهای ترکيه و عراق امضا شد و سپس پاکستان و ايران نيز به آن 
پيوستند.۲ اين پيمان با هدف کامل کردن حلقه ی محاصره ی شوروی، به بهانه ی خطر کمونيسم و بر 
مبنای نظريه ی «آيزنهاور» رئيس جمهور آمريکا، تشکيل شد. عضويت ايران در اين پيمان، سياست 
بی طرفی ايران را نقض می کرد.۳  شهيد نواب صفوی رهبر فداييان اسالم از مخالفان سرسخت اين 
پيمان بود؛ زيرا معتقد بود که ورود ايران در پيمان بغداد زمينه ساز سلطه ی نظامی آمريکا بر ايران 

است.۴

شهيد نواب صفوی
سيدمجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی در خانواده ای روحانی در محله  ی خانی آباد تهران متولد 
شد. وی پس از اتمام دوره ی متوسطه برای تحصيل علوم دينی به نجف رفت. او با تأسيس جمعيت 
فداييان اسالم موفق شد جوانان متدينی که عزم مبارزه با رژيم پهلوی را داشتند، گرد هم جمع کند. 
فعاليت فداييان اسالم در ابتدا يک حرکت فرهنگی بود و با ورود به عرصه ی سياست تبديل به يک کانون 

تأثيرگذار در صحنه ی سياسی کشور شد.

١ــ مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج۱، ص ۳۲۲.
٢  ــ با خروج عراق از پيمان بغداد در سال ۱۳۳۸، نام اين پيمان به سنتو تغيير يافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.

٣ــ الحسنی، مبانی تفکر رؤسای جمهور آمريکا، ص ۴۹ ــ ۵۵؛ بيل، شير و عقاب، ج۱، ص ۱۵۹، و ۱۶۱ــ۱۶۴؛ آشوری، دانشنامه 
سياسی، ص ۲۰۲.

٤ ــ هنگامی که حسين عالء برای شرکت در اجالس نخست وزيران عضو پيمان بغداد عازم عراق بود، از سوی يکی از فداييان اسالم 
مورد حمله قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد. متعاقب اين اقدام فرمانداری نظامی فداييان اسالم را دستگير کرد. خسروشاهی، فداييان 

اسالم، ص ۱۷۲؛ خوش نيت، سيدمجتبی نواب    صفوی، ص ۱۵۴ــ۱۷۱؛ نواب صفوی، حکومت اسالمی، ص ۲۴ و ۲۵.
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فداييان اسالم در نهضت ملی شدن نفت 
و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق نقش مهمی 
حکومت  طرح  صفوی  نواب  شهيد  کردند.  ايفا 
اسالمی و اجرای آن را در قالب کتاب راهنمای 

حقايق پيشنهاد کرده بود.
سرانجام نواب صفوی به همراه يارانش، 
مظفر  و  واحدی  محمد  سيد  طهماسبی،  خليل 
ذوالقدر در ٢٧ دی  ماه ١٣٣٤ تيرباران شدند و 

به شهادت رسيدند.١

پس از عضويت ايران در پيمان بغداد و امضای قرارداد نظامی دوجانبه با آمريکا، حضور نظاميان 
و مستشاران آمريکايی در ايران گسترش يافت.

تأسيس ساواک
پس از کودتای ۲۸ مرداد، آمريکايی ها تصميم گرفتند ايران را به پايگاه اصلی قدرت خود در 
منطقه تبديل کنند؛ بنابراين، شاه که راه بقای خود را در تبعيت از آمريکا می دانست، به کمک مستشاران 

آن  کشور به تشکيل سازمان مخوف ساواک (سازمان اطالعات و امنيت کشور) اقدام کرد.
اهميت تأسيس ساواک از ديدگاه آمريکا به دو جهت بود:

۱ــ همسايگی ايران با شوروی، به عنوان رقيب اصلی آمريکا
۲ــ حفظ و تثبيت نفوذ آمريکا در ايران

فرماندار  و  ارتش  افسران  بی رحم ترين  از  يکی  بختيار،  تيمور  سپهبد  ساواک،  رئيس  اولين 
نظامی تهران بود. اين سازمان که گسترده ترين نهاد اطالعاتی و امنيتی از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ در 
حکومت محمدرضا شاه بود، نقش مهمی در شناسايی و سرکوب گروه های مخالف داشت. ساواک 

١ــ دوانی، نهضت روحانيون ايران، ج۲، ص ۴۴؛ ذبيح، ايران در دوران مصدق، ص ۵۴؛ عراقی، ناگفته ها، ص ۸۴.

شهيد نواب صفوی
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عالوه بر شکنجه ی جسمی و روحی مخالفان رژيم و ايجاد جّو اختناق، رعب و وحشت، دولت مردان 
و نمايندگان مجلسين را نيز کنترل می کرد.۱

ساواک، با هدايت و حمايت سرويس های اطالعاتی آمريکا و انگليس و سپس با کمک سازمان 
اطالعاتی اسرائيل (موساد)، به صورت يک تشکيالت مخوف امنيتی و اطالعاتی درآمد؛۲ اما به جای آن 
که دست آوردهای اطالعاتی خود را در جهت منافع کشور به کار گيرد، در خدمت تأمين منافع آمريکا و 

انگليس و سپس اسرائيل و به عنوان مانعی در برابر توسعه ی شوروی و کمونيسم، قرار گرفت.۳

دولت منوچهر اقبال
در فروردين ۱۳۳۶، حسين عالء از نخست وزيری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال، وزير دربار، 

به نخست وزيری رسيد.
محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعيت و نبود آزادی سياسی روبه رو بود، 
برای جلب افکار عمومی، دست به تأسيس دو حزب «ملّيون» (اکثريت) به رهبری نخست وزير، دکتر 

اقبال، و «حزب مردم» (اقليت) به رهبری اسدالله علم زد.
از آن به بعد، سال های طوالنی، مطبوعات کشور صحنه ی جنجال های سطحی و ساختگی ميان 

دو حزب دولتی بودند، تا توهم وجود دمکراسی های غربی در ايران را در ذهن ها ايجاد کنند.۴

۱ــ نجاری راد، ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژيم شاه، ص ۱۵ ،۳۲ ،۴۳ ،۶۵ و ۸۴؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی، ج۱، ص ۳۹۳؛ هاليدی، ديکتاتوری و توسعه ی سرمايه داری، ص ۸۵ ــ۹۰؛ ساواک و روحانيت، ص ۹۴؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان 
 ۱۵ تاريخی  فصلنامه  ۲۲۷؛  ۲۲۶ و   ، ۳۳ ص  آمريکا،  و  ساواک  اسناد  روايت  به  انقالب  تاريخ  از  فرازهايی  ۳۱۶ ــ۳۲۰؛  ص۳۹ ،۲۴۹ ،  اوين، 

خرداد، ش ۲۲، سال پنجم، ص ۱۲۹ــ۱۳۲.
ظهور و سقوط  فردوست،  ۲۵۷؛  شاه، ص  آمريکا و  روابط خارجی  گازيوروسکی،  ۲۲۸؛  ۲۲۶ــ   ، ۲۲۲ ساواک، ص  دالنوا،  ۲ــ 

سلطنت پهلوی، ص ۳ و ۳۸۲؛ رجال عصر پهلوی، سپهبد تيمور بختيار به روايت اسناد، ج۱، ص ۲۸ــ۳۲.
۳ــ نجاری راد، ساواک، ص ۳۹ــ۵۱؛ افراسيابی، ايران و تاريخ، ص ۵۲ ــ۵۴.

٤ــ رجال عصر پهلوی، منوچهر اقبال به روايت ساواک، ص ۲۷؛ کاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران، ص ۲۴۱؛ فردوست، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۳۲۹ــ۳۳۲؛ آوری، تاريخ معاصر ايران، ج۳، ص ۱۴۱.



١٤١

۱ــ پس از کودتای ۲۸ مرداد، چه وضعيتی بر مملکت حاکم شد؟
٢ــ علت مخالفت شهيد نواب صفوی با پيمان بغداد چه بود؟

٣ــ تأسيس ساواک از چه جنبه هايی برای آمريکا اهميت داشت؟
٤ــ بيگانگان چه نقشی در تأسيس و اداره کردن ساواک داشتند؟

۱ــ در مورد واقعه ی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و   يا   واقعه ی اول بهمن ۱۳۴۰ دانشگاه تهران مطلبی تهيه 
کنيد.

حاکميت  دوره ی  در  سياسی  احزاب  از  يکی  اعضای  محاکمه ی  و  دستگيری  زمينه ی  در  ۲ــ 
فرمانداری نظامی تهران مطلبی تهيه کنيد.

۲۸ دتای ک از ۱

پرسش های نمونه

۱۶ واقعهی مورد در ۱

انديشه و جست  و جو


