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درس چهاردهم

کودتای بیست وهشتم مرداد

دراین درس با چگونگی وقوع کودتای 28 مرداد 1332 آشنا می شوید.

اجرای کودتا
براساس اسناد محرمانٔه کودتا روشن است که دولت ایاالت متحده آمریکا نقش مهم و مؤثری در 
سازماندهی و هدایت نیروهای مخالف برای سرنگونی دولت مصدق ایفا کرده و هدایت و رهبری کودتا 

را برعهده داشته است.1
مقامات آمریکا در مشاوره با همتایان انگلیسی خود، فضل الله زاهدی را به عنوان فرماندهی نظامی 

کودتا انتخاب کردند و شاه را متقاعد نمودند که زاهدی را بپذیرد و از کودتا حمایت کند.2
کرمیت روزولت گردانندهٔ کودتا در بیست و هشتم تیرماه 1332 وارد ایران شد و در مخفی گاه 
زاهدی با او دیدارکرد.3 او توانست با همکاری زاهدی شمار زیادی از نظامیان پادگان های تهران را به 
سرپیچی از دستورات دولت وادار کند4. هم چنین شعبٔه امنیتی سازمان سیا تصمیم گرفت به سرعت، 
1ــ اولین نشانه توطئٔه مشترک آمریکا و انگلستان و ایادی داخلی شان، در براندازی دولت دکترمصدق اجرای یک سلسله عملیات شبه کودتا 
مانند واقعه نهم اسفندماه 1331، ربودن سرتیپ محمود افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور و قتل او در اردیبهشت ماه 1332 و بروز حوادثی که 
تنش های سیاسی را در کشور تشدید می کرد، بود. )در این باره ن.ک: آبادیان، زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، ص 24ــ96، 165ــ170؛ شمس 

قنات آبادی، خاطرات شمس قنات آبادی، ص 42 و 43؛ کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت. ص 325(
2ــ ن.ک: عملیات آژاکس، بررسی اسناد کودتای 28 مرداد 1332، ص 17ــ32 و 35ــ46؛ همچنین گازیوروسکی و برن، مصدق 

و کودتا، ص 285.
3ــ اسناد سازمان سیا، ص 5 ــ3.

4ــ پس از تسویه ارتش توسط دکتر مصدق و پیوستن افسران ناراضی به جمع کانون »افسران بازنشسته« که رهبری آن ها را سرلشکر 
فضل الله زاهدی برعهده داشت، این کانون مبدل به مرکز مهمی برای توطئه علیه دولت مصدق شد. ضعف دولت دکترمصدق در توسعٔه تسلط 
دولت بر نظامیان موقعیت مناسبی برای آمادگی ارتش درانجام کودتا فراهم آورد. ن.ک: علم، نفت، قدرت و اصول ملی شدن نفت ایران و پیامدهای 
آن. ص 386. عظیمی، بحران دمکراسی در ایران، ص 414ــ430. درباره نقش نظامیان در کودتا ن.ک: آبراهامیان،ایران بین دو انقالب، ص 251؛ 
عملیات آژاکس، بررسی اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، ص 197ــ212؛ اسناد سازمان سیا درباره کودتا، ص 20 و 105 و 119؛ نجاتی، 

مصدق، سال های مبارزه و مقاومت، ج2، ص 43؛ موحد، خواب آشفتٔه نفت، ج2، ص 737.



130

سیاست حمله به دولت دکتر مصدق را ازطریق جنگ روانی موسوم به »تبلیغات خاکستری« به مرحلٔه 
اجرا درآورد.1

پایان داد و سرانجام فرمان عزل نخست وزیری دکتر  تردیدهای خود  به  ماه شاه  در 24 مرداد 
مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت یک بامداد روز 25 مرداد، نصیری که 
حامل نامٔه عزل دکتر مصدق بود به خانه وی رفت ولی بالفاصله به دستور دکترمصدق بازداشت شد2 و 

شاه از ایران فرار کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس رُم، در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا گردید. مجسمه های 
شاه و پدرش به پایین کشیده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد3. در تجمع بزرگی که در 
میدان بهارستان برپا شد، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اعالم کرد: »نظام سلطنتی باید برچیده 
و حکومت جمهوری برپا شود، شاه ایران روی ملک فاروق مصر را سفید کرده است«.4 البته این 
موضع شخصی فاطمی بود و دولت دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور، موضع خاصی را 

نشان نداد.
بنا بر گزارش مندرج در اسناد سازمان سیا دربارٔه کودتا روزولت برای این که کودتا را از شکست 
کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت.5  آن ها بی درنگ تصمیم گرفتند افکار عمومی را متقاعد 
سازند که رئیس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام کودتا 

علیه شاه است.6
به کودتای مقدماتی  به زودی اوضاع دگرگون شد. بی توجهی دولت  با تالش کودتاچیان 
با مانع جدی و به سهولت  و عدم پیش بینی کودتای بعدی موجب شد کودتاچیان بدون برخورد 
غیرقابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژیم آمریکایی را مستقر کنند؛ زیرا پس از وقوع کودتای 

1ــ وودهاوس، عملیات چکمه، ص 44 و 45؛ عملیات آژاکس، ص 58.
2 ــ ن.ک: مدنی، تاریخ سیاسی معاصرایران، ج2، ص 506؛ گذشته چراغ راه آینده است، ص 649 ، 656  و 657.

3  ــ ن.ک: نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج2، ص 72، 74.
4ــ خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، ص 278ــ 291. درسال 1331 ژنرال نجیب به همراه سرهنگ جمال عبدالناصر و 
عده ای از افسران مصری، علیه ملک فاروق پادشاه مصر کودتا کردند و او را سرنگون کردند و از آن پس حکومت مصر تبدیل به نظام جمهوری 

شد.
5 ــ محل ستاد مخفی، در باغ مصطفی مقدم در محلٔه اختیاریٔه تهران بود. عملیات آژاکس، ص 201.

6 ــ اسناد سازمان سیا، ص 32 و 33.
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نافرجام 25 مرداد دیگر دلیلی برای خوش   بینی وجود نداشت.1 عده ای وقوع کودتا را پیش بینی 
کرده بودند.2

کودتاچیان با هدایت سازمان سیا توانستند بدون کمک نیروهای نظامی اصفهان، کرمانشاه و همدان 
که با برنامه ریزی قبلی برای حرکت به سوی تهران آماده بودند، با بسیج دستجاتی از اراذل و اوباش که 
با پول های مراکز اطالعاتی انگلستان و آمریکا سازماندهی شده بودند، نقشه های خود را عملی کنند. 
بخش عمده ای از آشوب های خیابانی در روز کودتا را شعبان جعفری3 معروف به شعبان بی مخ با عده ای 
از چماقداران خود و همراهی گروه های دیگر اوباش و ولگردها انجام دادند و خیابان های تهران را یکی 
پس از دیگری تصرف کردند.4 همزمان با این اقدامات عوامل نظامی کودتا مناطق حساس ازجمله ستاد 
ارتش، ایستگاه رادیو، مراکز پلیس و ژاندارمری، مرکز تلفن و تلگراف و خانٔه دکترمصدق و یارانش 

را تصرف کردند.5
زاهدی سوار بر تانک به نخست   وزیری رفت و واحدهای انتظامی و نظامی طرفدار دکتر مصدق 

اقدام مؤثری علیه کودتا نکردند.6 

1ــ در این باره ن.ک: گازیوروسکی و برن، مصدق و کودتا. ص 281.
2  ــ الف( آیت الله کاشانی طی نامه ای به دکترمصدق وی را از وقوع یک کودتای حتمی توسط زاهدی آگاه کرد. )ن.ک: مدنی، تاریخ 

سیاسی معاصر ایران، ج1، ص 279ــ280.(
ب( در روز 25 مرداد یکی از صاحب منصبان بازنشستٔه وزارت دارایی )محمدحسین آشتیانی ــ عظام الدوله( برحسب تصادف از 
طریق بستگان خود که با دربار در ارتباط بود از جریان کودتا مطلع شد و موضوع را تلفنی به اطالع دکتر مصدق رساند. )ن.ک: کاتوزیان، 

مصدق و نبرد قدرت، ص 204.(
ج( طبق گزارش مندرج در اسناد منتشر شده سازمان سیا، روزنامه شجاعت جایگزین روزنامه به سوی آینده ارگان حزب توده در 22 
مرداد وقوع کودتا را پیش بینی کرده بود. این روزنامه نوشته بود که نقشه کودتا پس از دیدار ژنرال شوارتسکف در روز 9 اوت /  18 مرداد 
طرح ریزی شده بود. نکتٔه قابل ذکر این است که ظاهرًا حزب توده دست کم به اندازه دولت از ماجرای کودتا خبر داشته است. )ن.ک: اسناد 

سازمان سیا، ص 32.(
د( کیانوری ادعا می کند که از طریق ارتباط همسرش )مریم فیروز( که از خویشاوندان دکتر مصدق بود، او را در جریان کودتا قرار داده 
ـ  129؛ امیر خسروی،  است. )ن.ک: کیانوری، خاطرات، ص 265 و 266؛ برهان، کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، ج 2، ص 120ـ

نگاهی از درون به نقش حزب توده ایران، ص 582(
3 ــ شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ که به جرم شرکت در غائلٔه نهم اسفند 1331 در زندان بود، در روز کودتا با همکاری 

مأموران شهربانی آزاد شد.
٤ــ ن. ک: عملیات آژاکس، ص 191ــ 196.

٥ ــ اسناد سازمان سیا، ص 49ــ51؛ فردوست، ظهور و سقوط، ج2، ص 182 و 183.
٦ــ کویتینی، جاناتان، دشمنان بی شمار، ص 223.
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فضل الله زاهدی

در  مهمی  نقش  که  آمریکا  سفیر  هندرسن  لویی 
دکترمصدق  به  داشت،  برعهده  کودتا  حساس  روزهای 
دکتر  ولی  کند  کناره گیری  پست خود  از  که  کرد  تکلیف 

مصدق با عتاب او را از خانه اش بیرون کرد.1
عالوه بر این  دکترمصدق  با ممنوع   کردن تظاهرات،2  

عمالً »خیابان ها را از هواداران خود خالی کرد«.3
مرداد   28 در  سیاسی  اوضاع  و  شرایط  چه  اگر 
بسیار متفاوت با سی ام تیر ماه 1331 بود اما دولت مصدق 
نتوانست از آنچه که در اختیار داشت، برای مقابله با کودتا 

استفاده کند.4
طرح براندازی حکومت دکتر مصدق پیچیده بود اّما 

به سهولت و با کم ترین هزینه برای کودتاچیان و پیامدهای سهمگین و ناگوار برای ملت ایران که منجر به 
سلطٔه همه جانبٔه آمریکا در ایران گردید، همراه بود.

بیش تر بدانید
به گفتٔه نجاتی در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت در آن سه روز سرنوشت ساز که آیندهٔ سیاسی 
ایران تعیین می شد، مسئوالن مملکت و رهبران احزاب سیاسی در انجام وظایف خطیری که به عهده 
5 مردم شهر تهران که چند بار توطئه هایی علیه  داشتند، غفلت کردند و فرصت های گران بها از دست رفت
نهضت ملی را با قیام خود و پشتیبانی از دولت مصدق خنثی کرده بودند، صبح روز 28 مرداد، بدون 
رهبر و فرمانده شاهد تردید و تزلزل رهبران نهضت ملی و خیانت و سهل انگاری چند تن از فرماندهان 
نظامی و رؤسای سازمان های انتظامی بودند پیروزی سریع کودتاچیان در روز 28 مرداد نه تنها برای 

6 ملت ایران بلکه برای کرمیت روزولت و سردمداران کودتا باورکردنی نبود

1  ــ گازیوروسکی و برن، مصدق و کودتا، ص 280.
2  ــ حزب توده نیز نیروهای خود را از خیابان ها فراخواند و مانع دخالت آن ها شد.

3ــ ن.ک: عملیات آژاکس، ص 224ــ226.
٤  ــ برخی از جمله غالمحسین صدیقی وزیر کشور دولت مصدق معتقدند که دکتر مصدق می توانست با فراخوان همگانی  مردم را ازطریق 
رادیو به خیابان ها بکشاند. ن.ک: صدیقی، چرا و چگونه نهضت ملی ایران ناکام گشت و از پای درآمد، ص 144ــ147؛ موحد، خواب آشفتٔه 

نفت، ج2. ص 838؛ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 435ــ439.
٥ ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 415.

٦ــ همان، ص 439.
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بازگشت محمدرضا پهلوی
به دنبال کودتا سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد و محمدرضا پهلوی، به کشور بازگشت. به تعبیر 
امام خمینی: »محمدرضا رفت و »رضا شاه« برگشت«؛ در حالی که اکنون سلطنت خود را وامدار 

آمریکا و انگلیس می دانست.
شاه در مالقات با کرمیت روزولت ضمن تشکر از او گفت: »من تاج و تختم را از برکت خداوند، 

ملت و ارتشم و شما )کرمیت روزولت( دارم«.1
به این ترتیب عصری جدید در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینٔه آن، بیست وپنج سال سلطٔه 

مستقیم آمریکا، همراه با ده ها هزار کشته، زخمی، زندانی و تاراج میلیاردها بشکٔه نفت کشور بود.

نتیجه گیری
بدون تردید، بعد از تبعید رضاشاه، ملت ایران فرصت جدیدی پیدا کرد تا در جهت احیای نظام 
مشروطه گام های مؤثری بردارد. این حرکت که مدت دوازده سال از شهریور 1320 تا مرداد 1332 به 
درازا کشیده بود، بر دو پایٔه عمده استوار بود: جلوگیری از بازگشت دیکتاتورِی پهلوی و کوتاه 
به دست هم دادند و گام های مؤثری  کردن دست استعمار. دراین راه رهبران مذهبی و ملی دست 
برداشتند که در نهایت منجر به محدود کردن قدرت دربار و ملی شدن صنعت نفت شد. لیکن همانند 
دورٔه مشروطه به دلیل دسیسٔه بیگانگان، اختالفات داخلی و فقدان رهبری مقتدر، بصیر و جامع، این 
نهضت دینی و ملی نیز به نتیجٔه نهایی نرسید. پس از کودتای 2٨ مرداد دیکتاتوری و سلطٔه بیگانه بار 

دیگر به کشور بازگشت و مدت ربع قرن بر مقدرات ملت ایران حاکم شد.
البته این سخن به معنای نفی تالش مخلصانه و دلسوزانٔه رهبران راستین نهضت نظیر دکترمصدق 

و آیت الله کاشانی و مردم متدین و فداکار نیست.

1ــ روزولت، »کودتا در کودتا«، ص 214.
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1ــ سازمان سیا چه نقشی در انجام کودتای 2٨ مرداد داشت؟
2ــ پیامدهای کودتای 2٨ مرداد برای ملت ایران چه بود؟

3ــ حرکت مردم ایران پس از شهریور 1320 بر چه پایه هایی استوار بود و چرا این حرکت به 
نتیجٔه نهایی نرسید؟

1ــ در مورد یکی از شخصیت های داخلی که درکودتای 28 مرداد، نقش داشته، مطلبی تهیه 
کنید.

2ــ از کتاب های خاطرات که درسال های اخیر منتشر شده، مطلبی در مورد کودتای 28 مرداد 
تهیه کنید و در کالس بخوانید.

پرسش های نمونه

اندیشه و جست  و جو
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درس پانزدهم

ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران

در این درس با پیامدهای کودتای بیست و هشت مرداد 1332 و سیطرة آمریکا 
بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران و تثبیت پایه های دیکتاتوری شاه و سرکوب 

مخالفان و تأسیس ساواک آشنا می شویم.

اوضاع سیاسی ایران پس از کودتا 
آمریکا که از کمک به دولت دکتر مصدق 
کودتاچیان  پیروزی  از  پس  می کرد،  اجتناب 
و  نظامی  زمینه های  در  زیادی  کمک های 
اقتصادی به دولت کودتا کرد.1  با روی کار آمدن 
دولت نظامی زاهدی2، فضای تیره ای در جامعه 
تهران  نظامی  فرمانداری  شد،  حکم فرما  ایران 
بختیار که  بختیار سپرده شد.  تیمور  به سرتیپ 
افسری بی رحم و خونریز بود، برای استقرار و 

تثبیت حکومت کودتا، سرکوب نیروهای ضدکودتا 
و میهن دوست را آغاز کرد. عدهٔ بسیاری از مخالفان را دستگیر و زندانی کرد و عده ای از آن ها تبعید و 
تیرباران شدند.3  تظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شدید مواجه شد؛ فرمانداری نظامی، همچنین 

1ــ نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص 278 و 279.
2ــ نخست وزیری فضل الله زاهدی از 28 مرداد 1332 تا 16 فروردین 1334. 

3ــ کریم پورشیرازی مدیر روزنامٔه شورش که در دورٔه حکومت ملّی، در روزنامٔه خود، انتقادات شدید اللحنی از خاندان سلطنتی کرده 
بود، زندانی و بدون محاکمه به دستور شاهپور و اشرف پهلوی در شب چهارشنبه سوری 1332 پس از شکنجه زنده زنده در آتش سوزانده شد. 
ن.ک: آل ابراهیم، شورش، زندگی و مبارزات کریم پورشیرازی، ص 67ــ 71. دکتر سیدحسین فاطمی، وزیر امور خارجٔه دکتر مصدق و مدیر 
روزنامٔه باختر امروز دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه نظامی در حالی که مجروح و بیمار بود، تیرباران شد. ن. ک: خاطرات و مبارزات دکتر 

سیدحسین فاطمی، ص 294ــ300 و 354.

شاه در مالقات با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا
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سقف بازار تهران را تخریب و جمعی از بازاریان را به جزیرٔه خارک تبعید کرد.1 دکتر مصدق نیز پس از 
دستگیری، در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و عمالً تا آخر عمر، در احمدآباد، 

روستایی در اطراف تهران، تحت نظر بود.

فکر کنید و پاسخ دهید :
به نظر شما هدف از تشکیل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای 2٨ مرداد 

چه بود؟

انتخابات دورۀ هجدهم مجلس شورای ملی 
در آستانٔه برپایی انتخابات دورٔه هجدهم در محیط وحشت و خفقان، آیت الله کاشانی و نهضت 
مقاومت ملی2 با مجلس فرمایشی که دست ساخته و مطیع حکومت کودتا بود، به مخالفت پرداختند.3 با 
برقراری مجدد ارتباط میان دولت کودتا و انگلیس، »سردنیس رایت« کاردار4 انگلیس وارد تهران شد 
و دو دولت ایران و انگلیس طی اعالمیه ای برقراری روابط سیاسی را اعالم کردند.5  در پی آن آیت الله 

کاشانی با این اقدام دولت زاهدی مخالفت کرد. 

بیش تر بدانید
معاون  نیکسون٦  ورود  از  اطالع  با  تهران،  دانشگاه  دانشجویان   ،1332 آذر  شانزدهم  در 
رئیس جمهور امریکا و هم چنین در اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس به تعطیل کردن کالس های 
درس و جمع شدن در دانشکدٔه فنی پرداختند با محاصرٔه دانشگاه توسط مأموران فرمانداری نظامی و 

7 تیراندازی به طرف دانشجویان در محل دانشکدهٔ فنی، سه نفر از دانشجویان به قتل رسیدند

1ــ ن.ک: نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج1، ص 74 و 75؛ آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، ص 345.
2ــ عده ای از شخصیت های ملی، استادان دانشگاه و برخی از روحانیون برای خاموش نشدن شعله های مقاومت تشّکلی به نام نهضت 

مقاومت ملی به وجود آوردند.
3ــ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج2، ص 536؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج1، ص 115 و 116؛ بازرگان، 

یادداشت های روزانه، ص 39.
٤ــ در روابط خارجی، کاردار در مرتبٔه پایین تر از سفیر قرار دارد.

٥ ــ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج 1، ص 76.
ـ  ٦ N ـ cson

7    ــ شریعت رضوی، بزرگ نیا و قندچی. ن.ک: نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج1، ص 112. 
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انعقاد قرارداد کنسرسیوم1 نفت 
قرارداد کنسرسیوم نفت یک قرارداد استعماری بود که بین ایران و چند شرکت نفتی آمریکایی، 
انگلیسی، فرانسوی و هلندی بسته شد. این قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن نفت ایران توسط 
حکومت دست نشاندٔه شاه به ایران تحمیل شد. این قرارداد که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت 
بود، مجددًا نفت ایران را زیر سیطرٔه بیگانگان درآورد.2 کنسرسیوم اختالفات میان آمریکا و انگلستان 
را برسر مسئلٔه نفت ایران حل کرد و همٔه ثمرات مبارزٔه ملت ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت را 
بر باد داد.3 یکی از بندهای قرارداد کنسرسیوم، پرداخت غرامت از سوی ایران به شرکت سابق نفت 
انگلیس و ایران بود. اما این پایان تاوان سنگین ملت ایران برای ملی کردن نفت نبود؛ بلکه تأسف بارتر 
از آن، حضور فزایندٔه مستشاران آمریکایی بود که به تدریج مقدرات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران 

را زیر سلطٔه نوین آمریکا برد. 

دولت حسین عالء
سپهبد زاهدی، عامل اجرای کودتای 28 مرداد که خود را »تاج بخش« شاه می دانست4، به علت 
اشتهار به حیف و میل کمک های آمریکایی ها و بی اعتنایی به شاه، با کمک انگلیسی ها، کنار گذاشته شد5 

و حسین عالء به نخست   وزیری رسید.
با روی کار آمدن حسین عالء، وزیر سابق دربار که در برابر شاه و نزدیکان او اراده و اختیاری 
نداشت، شاه گام مهمی در تحکیم قدرت استبدادی اش برداشت و معیار قدرت دولت، شخص او شد. 

1ــ کنسرسیوم به مجموعه ای از چند شرکت چند ملیتی گفته می شود.
2  ــ گذشته چراغ راه آینده است، ص 722ــ730؛ بیل، شیر و عقاب، ج2، ص 178 ــ 182؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه 

ایران، ج 1، ص 83       ــ93. 
3 ــ براساس این قرارداد نفت ایران به نسبت های زیر، میان اعضای کنسرسیوم تقسیم شد. شرکت نفت ایران و انگلستان 40درصد، 
شرکت های آمریکایی 40درصد و شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ شل 14 درصد و شرکت نفت دولتی فرانسه 6درصد. این قرارداد توسط 
علی امینی وزیر دارایی دولت کودتا و هواردپیچ رئیس هیئت مدیرٔه شرکت آمریکایی استاندارد اویل نیوجرسی منعقد و به قرارداد »امینی ــ پیچ« 
مشهور شد. هواردپیچ پس از انعقاد قرارداد اعالم کرد، همٔه آن چه را که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت از دست دادیم، یک جا به 
دست آوردیم. ن.ک: ذوقی، مسایل سیاسی، اقتصادی نفت ایران، ص 250ــ253؛ روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، ص 425؛ نجاتی، 
تاریخ سیاسی بیست و پنج سالٔه ایران، ج1، ص 89 ــ 91؛ گذشته چراغ راه آینده است. ص 721ــ 724؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، 

ج   1، ص 305؛ گازیو روسکی، روابط خارجی شاه و آمریکا، ص 230ــ 232.
4ــ ن. ک: مجلٔه خواندنی ها، ش 79، تیرماه 1343

5 ــ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص 183.
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برگی از تاریخ

در واقع همان گونه که یکی از نمایندگان مجلس آن زمان گفته بود: »هرچه اعلی حضرت بپسندند، همان 
به مجلس راه  ارادٔه شاه و دربار  با  نمایندگان مجلس شورای ملی  این  از  قانون اساسی است«. قبل 

می یافتند و انتخابات محصول گزینش و ارادٔه مردم نبود.1

پیمان بغداد
از حوادث مهم دوران نخست وزیری عالء  ، پیوستـن ایـران به پیمان امنیتی بغـداد بود.پیمان 
بغداد به توصیه آمریکا ابتدا بیـن کشورهای ترکیه و عراق امضا شد و سپس پاکستان و ایران نیز به 
آن پیوستند.2 ایـن پیمان با هدف کامل کردن حلقـٔه محاصرٔه شوروی، به بهانٔه خطر کمونیسم و بـر 
مبنای نظریٔه »آیزنهاور« رئیس جمهور آمریکا، تشکیل شد. عضویت ایـران در این پیمان، سیاست 
بی طـرفی ایران را نقض می کرد.3  شهید نواب صفوی رهبر فداییان اسالم از مخالفان سرسخت 
این پیمان بود؛ زیرا معتقد بود که ورود ایـران در پیمان بغـداد زمینه ساز سلطٔه نظامی آمریکا بـر 

ایران است.4

شهید نواب صفوی

سیدمجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در خانواده ای روحانی در محله ٔ خانی آباد تهران متولد 
با تأسیس جمعیت  او  به نجف رفت  برای تحصیل علوم دینی  اتمام دورٔه متوسطه  از  شد وی پس 
فداییان اسالم موفق شد جوانان متدینی که عزم مبارزه با رژیم پهلوی را داشتند، گرد هم جمع کند 
فعالیت فداییان اسالم در ابتدا یک حرکت فرهنگی بود و با ورود به عرصٔه سیاست تبدیل به یک کانون 

تأثیرگذار در صحنٔه سیاسی کشور شد

1ــ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص 322.
2  ــ با خروج عراق از پیمان بغداد در سال 1338، نام این پیمان به سنتو تغییر یافت و مرکز آن به آنکارا منتقل شد.

3ــ الحسنی، مبانی تفکر رؤسای جمهور آمریکا، ص 49 ــ 55؛ بیل، شیر و عقاب، ج1، ص 159، و 161ــ164؛ آشوری، دانشنامه 
سیاسی، ص 202.

٤ ــ هنگامی که حسین عالء برای شرکت در اجالس نخست وزیران عضو پیمان بغداد عازم عراق بود، از سوی یکی از فداییان اسالم 
مورد حمله قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد. متعاقب این اقدام فرمانداری نظامی فداییان اسالم را دستگیر کرد. خسروشاهی، فداییان 

اسالم، ص 172؛ خوش نیت، سیدمجتبی نواب    صفوی، ص 154ــ171؛ نواب صفوی، حکومت اسالمی، ص 24 و 25.
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فداییان اسالم در نهضت ملی شدن نفت 
و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق نقش مهمی 
حکومت  طرح  صفوی  نواب  شهید  کردند  ایفا 
اسالمی و اجرای آن را در قالب کتاب راهنمای 

حقایق پیشنهاد کرده بود
سرانجام نواب صفوی به همراه یارانش، 
مظفر  و  واحدی  محمد  سید  طهماسبی،  خلیل 
ذوالقدر در 27 دی  ماه 133٤ تیرباران شدند و 

1 به شهادت رسیدند

پس از عضویت ایران در پیمان بغداد و امضای قرارداد نظامی دوجانبه با آمریکا، حضور نظامیان 
و مستشاران آمریکایی در ایران گسترش یافت.

تأسیس ساواک
پس از کودتای 28 مرداد، آمریکایی ها تصمیم گرفتند ایران را به پایگاه اصلی قدرت خود در 
منطقه تبدیل کنند؛ بنابراین، شاه که راه بقای خود را در تبعیت از آمریکا می دانست، به کمک مستشاران 

آن  کشور به تشکیل سازمان مخوف ساواک )سازمان اطالعات و امنیت کشور( اقدام کرد.
اهمیت تأسیس ساواک از دیدگاه آمریکا به دو جهت بود:

1ــ همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا
2ــ حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران

اولین رئیس ساواک، سپهبد تیمور بختیار، یکی از بی رحم ترین افسران ارتش و فرماندار نظامی 
تهران بود. این سازمان که گسترده ترین نهاد اطالعاتی و امنیتی از سال 1336 تا 1357 در حکومت 
محمدرضا شاه بود، نقش مهمی در شناسایی و سرکوب گروه های مخالف داشت. ساواک عالوه بر 

1ــ دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج2، ص 44؛ ذبیح، ایران در دوران مصدق، ص 54؛ عراقی، ناگفته ها، ص 84.

شهید نواب صفوی
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شکنجٔه جسمی و روحی مخالفان رژیم و ایجاد جّو اختناق، رعب و وحشت، دولت مردان و نمایندگان 
مجلسین را نیز کنترل می کرد.1

ساواک، با هدایت و حمایت سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با کمک سازمان 
اطالعاتی اسرائیل )موساد(، به صورت یک تشکیالت مخوف امنیتی و اطالعاتی درآمد؛2 اما به جای آن 
که دست آوردهای اطالعاتی خود را در جهت منافع کشور به کار گیرد، در خدمت تأمین منافع آمریکا و 

انگلیس و سپس اسرائیل و به عنوان مانعی در برابر توسعٔه شوروی و کمونیسم، قرار گرفت.3

دولت منوچهر اقبال
در فروردین 1336، حسین عالء از نخست وزیری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال، وزیر دربار، 

به نخست وزیری رسید.
محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود آزادی سیاسی روبه رو بود، 
برای جلب افکار عمومی، دست به تأسیس دو حزب »ملّیون« )اکثریت( به رهبری نخست وزیر، دکتر 

اقبال، و »حزب مردم« )اقلیت( به رهبری اسدالله علم زد.
از آن به بعد، سال های طوالنی، مطبوعات کشور صحنٔه جنجال های سطحی و ساختگی میان دو 

حزب دولتی بودند، تا توهم وجود دمکراسی های غربی در ایران را در ذهن ها ایجاد کنند.4

1ــ نجاری راد، ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاه، ص 15 ،32 ،43 ،65 و 84؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی، ج1، ص 393؛ هالیدی، دیکتاتوری و توسعٔه سرمایه داری، ص 85 ــ90؛ ساواک و روحانیت، ص 94؛ نراقی، از کاخ شاه تا زندان 
اوین، ص39 ،249 ، 316 ــ320؛ فرازهایی از تاریخ انقالب به روایت اسناد ساواک و آمریکا، ص 33 ، 226 و 227؛ فصلنامه تاریخی 15 

خرداد، ش 22، سال پنجم، ص 129ــ132.
2ــ دالنوا، ساواک، ص 222 ، 226ــ 228؛ گازیوروسکی، روابط خارجی آمریکا و شاه، ص 257؛ فردوست، ظهور و سقوط 

سلطنت پهلوی، ص 3 و 382؛ رجال عصر پهلوی، سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد، ج1، ص 28ــ32.
3ــ نجاری راد، ساواک، ص 39ــ51؛ افراسیابی، ایران و تاریخ، ص 52 ــ54.

٤ــ رجال عصر پهلوی، منوچهر اقبال به روایت ساواک، ص 27؛ کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ص 241؛ فردوست، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، ج2، ص 329ــ332؛ آوری، تاریخ معاصر ایران، ج3، ص 141.
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1ــ پس از کودتای 28 مرداد، چه وضعیتی بر مملکت حاکم شد؟
2ــ علت مخالفت شهید نواب صفوی با پیمان بغداد چه بود؟

3ــ تأسیس ساواک از چه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟
٤ــ بیگانگان چه نقشی در تأسیس و اداره کردن ساواک داشتند؟

1ــ در مورد واقعٔه 16 آذر 1332 و   یا   واقعٔه اول بهمن 1340 دانشگاه تهران مطلبی تهیه 
کنید.

2ــ در زمینٔه دستگیری و محاکمٔه اعضای یکی از احزاب سیاسی در دورٔه حاکمیت فرمانداری 
نظامی تهران مطلبی تهیه کنید.

پرسش های نمونه

اندیشه و جست  و جو


