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و نهضت مليا 2صفحه ستبداد، دموكراسي،
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4 گفتار پيش

5ي استبداد تاريخي ايرانـ طرح كوتاهي از نظريه1

و2 8 بشر حقوقـ استبداد، حكومت قانون، ديكتاتوري، دموكراسي،

14ـ آزادي، قانون، دموكراسي3

و ناسيوناليسمي ملت، ملي، مليـ يادداشتي درباره4 22 گرايي،

و مسؤوليت ملت5 30ـ دموكراسي، ديكتاتوري،

36 وزير ايران هاي سفارت انگليس براي تعيين نخستـ كوشش6

و پيشنهاد بانك جهاني7 45ـ مصدق

57 السلطنهي مصدق معاصي كبيرهـ8

سيـ دليل اصلي استعفاي مصدق در واقعه9 66 ام تيري

75 هاي بحران هاي بحران، در يكي از قرنـ برخي از سال10



و نهضت مليا 3صفحه ستبداد، دموكراسي،
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:اين كتاب تهيه شده است سوم چاپاين نسخه، از روي.1

و )1372،، نشر مركزتهران(محمدعلي همايون كاتوزيان، نهضت ملياستبداد، دموكراسي،
Homa Katouzian: Democracy, Arbitary, and the Popular Movement of Iran 

صفآني الكترونيكي،ي چاپي، در انتهاي هر فصل درج شده است، كه براي ساده كردن مطالعه، در نسخه هاي نسخه پاورقي.2 ميها را در پايين هر .فرماييد حه مشاهده

به.3 آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش اماليي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جمالت كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي آن دسته از كتابي الكترونيكي، برا نسخه.4

و نگارنده ساير عالقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.5 و نگارشي نسخهي منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان به كتاب، خطاهاي اماليي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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سا اين كتاب، مجموعه به فارسي منتشر شدهي برخي از مقاالتي است كه در عرض دوازده در. اندل گذشته موضوع بحـث اغلـب آنـان

به زبان انگليسي، كه در يادداشت بيش(هاي ديگري نوشته و مĤخذ مقاالت از آنـان يـاد شـده اسـت تر و دقـت)ها و گـسترش ، بـا تفـصيل

به فهم عمومي درس تري عرضه شده، ولي در اين بيش و با بياني كه .تر است، ارائه گرديده است نزديكخواندگان جا به شكلي تازه

و تحليل البته برخي و داوري از خوانندگان، بعضي از آراء از ايـن بابـت جـاي. هاي معروض در ايـن مقـاالت را نخواهنـد پـسنديد ها

و عقايد برمي هيچ كه مقـاالت مربـو. خيزد گونه نگراني نيست، چون حقيقت از برخورد آراء كه هنگامي ط بـه اسـتبداد بـراي اما به ياد دارم

به تاريخ هم كه من نسبت بي اولين بار انتشار يافت، بعضي از دوستان گله كردند و.ام مهري كرده ميهنانم در حـالي كـه غـرض مـن تحليـل

و فوايد اجتماعي نيز داشته باشد  كه اميدوارم تأثير  خود را در هاي اجتماعي جوامع مندان اروپايي ويژگي وقتي كه انديش. نقدي علمي است

مي زمان و مثالً نابساماني هاي گوناگون مورد مطالعه قرار و اسـتثمار مراحـل نخـستين سـرمايه هاي جامعه دهند، راي فئودالي يـا ظلـم داري

مي  بي تشريح به هـاي از اين گذشته، فرهنگ يك كـشور منحـصر بـه ويژگـي. سازد وفايي نسبت به مهين خود متهم نمي كنند، كسي آنان را

و تاريخ سياسي آن نيست، چنان امعهج و اقتـصاد آن ريـشهكه جامعه شناختي اي عميـق دارد، فرهنـگ اي كه فرهنگ اسـتبدادي در سياسـت

و ادب آن داراي مباني استواري است  كه اگر شناخت درستي از ويژگي. ضداستبدادي نيز در علم درو آخر اين هـاي اساسـي يـك جامعـه

و پيشدست نباشد، كوشش آگاهانه  .رفت آن چندان ثمربخش نخواهد بود براي تغيير

يكي از مشكالت بزرگ گفت كه كه گاه بيان واقعيـات يـا ابـراز وگو درباره ديگر اين ي تاريخ معاصر در جوامعي مانند ايران، اين است

مي نظراتي درباره و افراد گوناگون، سبب دلي آراء كه و افرا شود و وابستگان آن آراء آن. د، از نويسنده برنجندبستگان مي بنده تا كه توانم جا

به داليل عاطفي از اين.ام ورزي پرهيز كرده از غرض  كه هم جانب رنجيده اما اگر باز هم خوانندگاني باشند و همين خاطر شوند، از جـا اكنون

كه پوزش صميمانه .ي مرا بپذيرند اميدوارم

و پژوهش هو از دكتر سعيد برزين، ناقد و ارائهشگر به خاطر خواندن اين مقاالت، ها،آني نظرات مفيد براي اصالح مند علوم سياسي،

مي صميمانه سپاس كه هنوز باقي است، همه بر گردن اين. كنم گزاري و اشتباهاتي .جانب است اما مسؤوليت نظرات ارائه شده،

.ك. هـ

1993آكسفورد، مه
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ميي جامعه دربارهجانبي اين نظريه و توان نظريه شناسي تاريخي ايران، كه آن را ي استبداد ايراني ناميد، بـه طـور دقيـق

ـ با تفصيل بيش اقتصاد سياسي ايرانمنظم در كتاب و نيز و تحليل دقيق، ـ در يك مقاله تر ي انگليـسي عرضـه شـده تري

و درك بسياري از نظراتي كه در مقاالت كتاب حاضـر ارائـه شـده تـأثير زيـادي چون آگاهي از اين نظريه. است  در فهم

و فشرده مي اي از آن را در اين خواهد داشت، طرح كوتاه آن. دارم جا عرضه جـا ارائـه چـه در ايـن الزم به تأكيد است كه

به مي و داليل، بايد و براي تفصيل شواهد .هاي يادشده در باال مراجعه شود نوشتهشود، فقط رئوس اصلي اين نظريه است

كه بخش بزرگي از زمين در ايران،.1 و فئوداليسم اروپايي هرگز پديد نيامد، زيرا هاي زراعي مـستقيماً در مالكيـت دولـت بـود

به اراده  به زمين بخش ديگر، توانـست هـر لحظـه كـه اراده كنـد، ملـك در نتيجه، دولـت مـي.شدمي واگذارداراني دولت،

به شخص ديگري واگذار نمايد مينز  بود امتيازيكه اين مالكيت نداشت، بل حقدار بنابراين، زمين. داري را به خود منتقل، يا

به او مي ميكه دولت و هر زمان مي داد .گرفت خواست پس

كه در ايران طبقه.2 ـ مالك، كه در اروپا نسالً بعد نسل صاحب ملـك خـود بـو اين سبب شد وي آريستوكرات د، پديـد نيايـد

و پشتيباني چنين طبقه  به رضايت و مقيد و سياسـي طبقـه. اي نباشـد دولت نماينده ي بـرعكس، در ايـران قـدرت اقتـصادي

و اراده زمين .ي دولت بود دار، منوط به اجازه

كه دولت نماينده.3 و كاسب گرفته تا پيشهي هيچ طبقه روشن است ـ از تاجر ـ نبودي ديگري و رعيت كه ايـن طبقـاتبل.ور

ـ گذشته از سلطه ـ تحت سلطه نيز يك از طبقـات در برابـربه اين ترتيب، هيچ.ي دولت قرار داشتندي طبقات باالتر از خود

كه امتياز بهره ولي بديهي است كه مثالً يك زمين. دولت حقوقي نداشت  برداري از ملكي را داشت، مـازاد توليـد دار، تا زماني

مي رعاياي آن ملك  ميو بخش عمده(گرفت را به دولت و ويژگـي). داد اي از آن را هـاي طبقـاتي به عبارت ديگر، سـاختار

كه در آن استثمار وجود نداشت جامعه در واقع خـود دولـت، بـه دليـل انحـصار مالكيـت زمـين،.ي ايران، معنايش اين نبود

.استثمارگر كل بود

به طبقا.4 به دولتبه طور كلي، در اروپا دولت متكي و در ايران، طبقات متكي چه طبقه باالتر بود، دولـت.ت بود در اروپا، هر

به دولت اتكا داشت در ايران هر چه طبقه باالتر بود، بيش. تر به آن اتكا داشت بيش .تر

آن.5 نه فقط در رأس ـ قرار داشت، ـ يعني در فوق جامعه .به اين ترتيب، دولت در فوق طبقات

و مداومي نداشت در نتيجه، دولت.6 دولـت، اساسـاً ناشـي از واقعيـت» مشروعيت«يعني. در خارج از خود مشروعيت مستمر

.بود)ي كشورو در نتيجه، توانايي اداره(قدرت آن 



و نهضت مليا 6صفحه ستبداد، دموكراسي،

و در نتيجه قابل پـيش.7 به حدود آن محدود، كه تصميمات دولت ـ يعني چارچوبي ـ وجـود به همين دليل، قانون بينـي باشـد

ا  و مقررات معموالً زياد بود نداشت؛ اگرچه و اوامر مي» قانون«. حكام كه  هر لحظـه تغييـر توانست عبارت از رأي دولت بود

نه ديكتاتوري. كند آن ديكتاتوري، نظام سياسي يك جامعه. معناي دقيق استبداد هم همين است، به معناي اروپـايي ي طبقاتي

به طبقات حاكم متكي است كه ب. است نه محدود به قانوناستبداد نه متكي .ه طبقات است،

مي نيز اساساً بر عهده وظايفي، اساساً در انحصار دولت بود، همه حقوقي چون همه.8 :و نيـز بـرعكس. گرفتي دولت قرار

ـ صـرف. اي در برابر دولت براي خود قائل نبودند چون مردم اصوالً حقي نداشتند، وظيفه از بنابراين، طبقات اجتمـاعي نظـر

ـ به هيأت اجتماع از دولت بيگانه بودند تضاده و اختالف منافع درون خود . دانـستند يا به زبان ديگر، دولت را از خود نمي.ا

و تزلزل دولت، يا آن را مي به اين جهت نيز همه هنگام ضعف .كردند كوبيدند يا از آن دفاعي نميو

و صنعت جدي كاپيتاليسم نميدر چنين نظامي،.9 ـ چنان توانست رشد كند كه فئوداليسم اروپايي يا نهادهـاي آن نيـزد پديد آيد

و در بعـضي. در آن پديد نيامد  و خارجي، خيلي پيش از رشد بـورژوازي در اروپـا وجـود داشـته در ايران، بازرگاني داخلي

و بارونق بوده است دوره در اما ظهور كاپيتاليسم از جمله نتيجه. ها، بسي گسترده و انباشـتي انباشت سرمايه  درازمدت بـود

به پس و سرمايه درازمدت سرمايه، منوط ـ است كه با نبودن انداز ـ حتّي نسالً بعد نسل و حقگذاري در درازمدت  مالكيـت،

. بود امنيت ناشي از آن، در يك چارچوب قانوني ممكن نمي

ـي ويژگي مجموعه.10 كه ـ در جامعههاي نظام استبدادي، تحرك طبقاتي زيادي را پديد آورد ي فئودالي اروپا كـه سـهل اسـت

ي طبقـاتي بـا هـر سـابقه در ايران هر كس،. توان يافت هايش را نمي حتّي در اروپاي قرن بيستم هم هنوز مشابه بعضي نمونه

و صدراعظم و صدراعظم)و حتّي شاه(اجتماعي، ممكن بود وزير و هر وزير و)و حتّي شاهي(شود نه فقط مقام، كـه مـال

و دودمانش براي هميشه درنوردد جا به كلي نابود گردد در پدركشي، پسركشي، برادركشي، شاه. نش و وزيركشي رايـج كشي،

كه براي در دست گرفتن قـدرت، مـĤالً ضـابطه  اي جـز خـود قـدرت وجـود تاريخ ايران نيز ناشي از اين واقعيات بود، زيرا

.نداشت

خواهـان وجود داشت، ولي وقتـي مـشروطه» قانون«لفظ.»پيش از سياست«و»ونپيش از قان«اي بود در نتيجه جامعه، جامعه.11

مي مبارزه ميقانونبراي  كـرد؛ يعنـي كردند، منظورشان آن چيزي بود كه در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصي محدود

كه امروزه از اين» سياست«لفظ. عدم استبداد  مي نيز قديمي است، اما معناي آن جز آن بود به همين دليل. شود واژه برداشت

مي» پلتيك«تا اواخر قرن نوزدهم، لغت فرنگي  به كار به را .ترجمه كردند» سياست«بردند، تا باألخره آن را

كه همه.12 و سلسلهي پادشاهان، دولت استبدادي بودن نظام تاريخي ايران، معنايش اين نبود ـ وضـع ها ها، از جهات ديگـر نيـز

و اجتماعي، قدرت بيناقتصادي، قدر ـ يكسان بودندت نظامي، عدالت قضايي و جز آن كه بـرعكس، چـون نظـامبل. المللي

و هر تصميمي مĤالً به اراده كننـدگان در تعيـين اوضـاعي شاه بـستگي داشـت، شخـصيت حكومـت حكومتي استبدادي بود

و مانند اقتصادي، اجتماعي، بين  داآن المللي، مي.شتها نقش بسيار بزرگي كه پيشو اين خود سبب و پيروزي رفت شد هـا ها

به سرعت نـزول كنـدو كشورگشايي  و با از دست رفتن يكي دو پادشاه، و رونق اقتصادي ديري نپايد بـه عبـارت ديگـر،. ها

و دولت  بي ها ممكن بود مقتدر، ستم پادشاهان و جز آن باشند گر، دادگر، كريم، بخيل، ضعيف، بالياقت، اما همـه بـر. كفايت،

.كردند مبناي نظام استبدادي حكومت مي

و.شد سبب تغيير نظام استبدادي نمي سقوط يك دولت استبدادي،.13 نه بديلي براي ايـن نظـام متـصور بـود، نـه ضـابطه چون

كه بر اثـر چنين حادثه. مكانيسم مستقري براي انتقال قدرت وجود داشت  و»انقالبـات«،»آشـوب«،»فتنـه«اي » تـازي تـرك«،

مي آيد، سبب هرج داخلي يا خارجي پيش مي و غارت و قتل مي ومرج به جايي و بدون استثناء، كار هر شد رسيد كه مردم، از
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كه بودند، آرزوي بازگشت استبداد را داشته باشند طبقه يكي از مـدعيان قـدرت ديگـران را حـذف مـي. اي و تا باألخره كـرد

به وجود مي .وردآ دولت استبدادي جديدي

كه چنين نظامي در ايران پديد نيامد؟.14 آن يعني مسأله. دانممي» كنجكاوي عالمانه« من اين مسأله را از نوعچه شد اي كه حـل

و فايده در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي ـ بـه طـور بـسيار فرضـيه ولي در هر حـال،.ي عملي چنداني هم ندارد كند  مـن

ـ اين است په: خالصه كه جز در يكي دو گوشهايران سرزمين كم ناوري است يعنـي در واقـع عامـل. آبي اسـتي آن، دچار

نه زمين كم آن در نتيجه آبادي. ياب توليد، آب است، ، اوالً مازاد توليد زيادي)گرفته شده»آب«يكه نامشان نيز از واژه(هاي

و ثانياً از يكديگر دور افتاده بودند و پراكندهاي، جامعهبه اين ترتيب جامعه. نداشتند، و امكـان نداشـت كـه بـر خشك  بـود

از سـوي ديگـر، يـك نيـروي نظـامي متحـرك. هاي فئـودالي مـستقلي پديـد آينـد اساس مالكيت يك يا چند آبادي، قدرت

ـ بر آثار حجم بزرگ مازاد توليد همه مي و ـ بـه توانست مازاد توليد بخش بزرگي از سرزمين را جمع كند ي ايـن مجموعـه

و مقتدري بدل شودد .اين نيروي نظامي متحرك را ايالت فراهم آوردند. ولت مركزي

كه در باال عرضه شد، استخوان.15 به آن در نوشته بندي ساده طرحي و داليل مربوط كه شواهد تـر هايي كـه پـيش اي بيش نيست

و با دقت بيان شده استبه آن اشاره كرديم، تا اندازه  به تفصيل آن. اي در هـر(اي، اين نظريه نيز مانند هـر نظريـه گذشته از

بل عين واقعيات را بيان نمي) علمي و پيچيده كند، كه فقط چارچوبي انتزاعي است تا بتوان با استفاده از آن واقعيات گوناگون

و روابطشان را تحليل كرد و ترتيب داد بي تازه همين پاره. را نظم مي اي از مسائل را ا جواب و بخشي راز تـاريكي گذارد هـا

.هاي آينده استي اين كمبودها در دستور پژوهشو همه. سازد روشن نمي

1371مرداد
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در2 :بحث كوتاهي
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مي درباره ميي هر يك از اين مقوالت، يك جهان حرف و يك سينه سخن از.توان گفت توان زد ا غـرض ايـن مختـصر، كوشـشي امـ

و عمل اخالل كرده است براي رفع پاره  كه در گذشته در كار انديشه مي اي از ابهامات لغوي، و در آينده نيز گونـه مخـل توانند بـه همـان اند

و بحث من درباره. باشند و كالم ندارد كه اين نگارنده جدلي بر سر لفظ به تأكيد است كه الزم به دليـلي دقت كاربرد لغات، گو اين  صرفاً

و عيني آنان است و معنوي .اهميت ماهوي

به كار مي به صورت لغات مترادف و ديكتاتوري، اغلب مي استبداد كه استبداد اصطالح سنتي آن چيزي است روند، يعني چنين پندارند

مي  ك انكار نمي. شودكه در عصر ما ديكتاتوري ناميده از سـوي ديگـر، واقعيـت ايـن.م نيـست توان كرد كه شباهت صوري اين دو سيستم،

و جامعه كه مفهوم اجتماعي و اين دو مقوله است به كلي متفاوت است با شناختي استبداد با ديكتاتوري و اساساً ـ اجتماعي، اصالً ي سياسي

و متضمن نظامي است كـه در آن، دولـ. يكديگر اختالف دارند و آن مستلزم و در تحليـل نهـايي استبداد يعني خودرأيي يا خودكامگي ـ ت

ـ در مقابل ملت هيچ كه در رأس دولت قرار دارد و مسؤوليتي ندارد فردي قـانوني يعني نظامي كه در آن اساس حكومت بـر بـي. گونه تعهد

كه. است بد» قوانين«به اين معني كه مستبد كل، يا گماشتگان او، صالح خود را در آن ا هـر. انندو مقررات موجود، فقط تا زماني نافذند امـ

مي»ضابطه«و» قانون« و اي و درسـت بـه همـين دليـل اسـت كـه. ديگري جاي آن را بگيرد» قانون«تواند در هر لحظه زير پا گذاشته شود

و محتوايي ندارند و ضابطه، در يك نظام استبدادي، معنا و قانون، درست در همين است كـه بـه. اصطالحات قانون و بد عرف چون خوب

ت  كه در آن حكومت قانون حكم آساني و اگرچه در جوامعي مي فرماست گاهي قانون پاي غييرپذير نيستند و اساس بر ايـن مال شود، اما اصل

و هيچ كه احترام قانون حفظ گردد و ميل شخصي خود، هر روز آن را تغيير دهد يا زير پا گذارد است .كس نتواند مطابق رأي

ه و. رگز در جهان غرب وجود نداشته استبه اين معنا، حكومت استبدادي و عادت كه حكومت در غرب هميشه بر اساس عرف زيرا

ـ فقط بر اثر انقالب  و خوب ـ از بد و قانون نيز هاي مستمر سياسي، يا تشريفات مفصل پارلماني قابل تغيير ها، يا كوشش قانون استوار بوده

و هست  به. بوده و انـصاف قـرار داشـته، يـا قـانون در آن وجه بدان معني نيس هيچ البته اين كه حكومت در غرب پيوسته بر اساس عـدل ت

و اعدام مرسوم نبوده است» خوب« و شكنجه و تخت شالق كه در عالم فرض. تر از اين است موضوع صحبت ما دقيق. بوده، يا حبس زيرا

كه در آن يك رژيم استبداديو انتزاع، حتّي مي  و پاكي نيت شخص مستبد توان شرايطي را تصور كرد باشـد،» عادالنـه«به دليل آگاهي زياد

و قانون به قانون، به دليل منافع طبقاتي قضات كه يك رژيم متكي و فساد دستگاه اداري به اشاعه در حالي .ي ظلم پردازد گذاران،

از(ها در فرانسه اي از قبيل حكومت بوربن هاي سنتي كه حكومت كنند اغلب گمان مي و) هـانري چهـارم تـا لـويي چهـاردهم خاصـه

و حكومت هوهنزولرن ا ايـن. انـد هاي استبدادي بوده، از نوع حكومت)تا زمان ويلهلم اول(ها در پروس حكومت تيودورها در انگلستان امـ

ـ با همه زيرا كه اين حكومت. درست نيست مي ها كه از آنان ناشي و ظلمي و فساد به قواني انحصار ـ متكي و اسـتوار، ولـو شد ين سخت

و ارتجاعي  و كوشش اند كه تغيير آن فقط بر اثر انديشه اي بوده ظالمانه در گذشته، قانون در اروپا از ديد درمـان. هاي انقالبي ميسر گرديد ها
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و مـدافع اقليـت كـوچكي از مـردم آزادي و احترام چنداني نداشـت، چـون قـوانين موجـود حـامي و طبقات محروم ارزش و خواه بودنـد

ميي مردم را پاي وسيله حقوق توده بدين خواهي در اروپا، همان مبارزه بـا قـوانيني بـود كـه بـا دادن اصوالً معناي ابتدايي آزادي. كردند مال

مي  و حاكم، آزادي عموم مردم را محدود و هيژده» قرارداد اجتماعي«نظريات. كردند امتياز به اقليت مالك كه در قرون هفده خاصه بـه(نيز

و روسو  و الك كه قوانين يا قراردادهاي موجود را عادالنه نمي) دست هابز مي پرداخته شد، بر همين اساس بود و حجت كه دانستند آوردند

به عموم مردم توسعه يابد  و و قراردادها بايد در سطح اجتماعي در شعارهاي معروف انقـالب فرانـسه جـز» مساوات«و معناي. اين ضوابط

و طبقات مردم بايد در برابر قانون يكسان باشند اين  و اصالحي اروپا بر ضـدبه اين ترتيب، اگرچه جنبش. نبود كه آحاد  اصـل هاي انقالبي

و حقـوق قوانين موجود حكومت قانون نبود، اما با حكومت و قراردادهـا را بـه سـود ضـوابط و چـارچوب ايـن قـوانين  ضـديت داشـت

مي نتي. تري در هم شكست عمومي كه جه ي معـايبش بـر مبنـاي حكومـت قـانون در اروپا استبدادي نبود، چون با همهسلطنت مطلقهگيريم

مي) ولو قانون نامساوي( و اين خود اساساً از اين واقعيت ناشي كه دولت در اروپا وابسته به طبقات مقتدر اجتماعي بود، نـه قرار داشت شد

و مستقل به يك دولت مقتدر . متكي باشنداين كه طبقات

ـ يا در واقع مقررات حاكم بـر» قانون« در نظام استبدادي.، اساساً جز اين است)»استبداد خوب«ولو(كه گفتيم، معناي استبداد اما چنان

ـ ناشي از اراده و هر لحظه سرنوشت مردم و مستقل است كه ممكن است در هر آن و اي بدون كوچكي يك دولت مقتدر ترين تـشريفات

و دارد، در چنين نظـامي نـاموجود اسـتا به آن معنا كه در فرنگ وجود داشته به همين دليل، استنباط قانون و در. شكاالتي تغيير يابد مـثالً

مي. خواهان ايران اساساً به خاطر قانون قيام كردند انقالب مشروطه، آزادي  خواستند ضوابطي بر اجتماع حـاكم گـردد كـه هـر روز بـا يعني

و عدم حكومت قانون. كنندگان تغييرپذير نباشد دست حكومتي اشاره و كـشورهاي مـشابه، از ايـن)»قـانون بـد«ولـو(استبداد در ايـران

بل واقعيت اجتماعي ناشي مي كه طبقات در جامعه استقالل نداشتند، ـ در وفوق اجتمـاع شد كه در تحليل نهايي ـ به دولتي بودند كه وابسته

آ( ـ انحصار مالكيت در دست دولت بـود. قرار داشت)نو نه فقط در رأس ـ باز در تحليل نهايي كه الزم.و اين نيز مولود اين واقعيت بود

و  كه حتّي در اين نظام، طبقات اجتماعي اما فرق بسيار اسـت بـين آن مالكيـت. خصوصي نيز ظاهراً وجود داشت» مالكيت«به تأكيد نيست

كه  و اين مقدس) مانند اروپا(خصوصي به اشاره» مالكيت«و غير قابل تغيير است و بدون كوچك خصوصي كه گـاهي(ترين تـشريفاتي اي،

و حيثيت صاحب آن  و ناموس مي) همراه با جان به عبارت ديگر، اگر در اروپا مالكيت خصوصي اصـوالً حـق صـاحبان آن بـه. رفت بر باد

ـ هر لحظه ممكن بود از صـاحب آن پـس گرفتـه بيش امتيازيخصوصي» مالكيت«رفت، در ايران شمار مي ـ به معناي دقيق كلمه نبود كه

و حوصله اين خود مقوله. شود و بسط آن از حد كه شرح فعالً غرض اين است كه بدانيم چـرا.1ي اين مختصر خارج استي بزرگي است

و سلطنت مطلقه و مبناي اين تفاوت استبداد .اي است بنيادي بر چه پايهي اروپايي، با هم اساساً متفاوتند

نه استبداد ديكتاتوري نه سلطنت مطلقه است و روم قديم است.، به معناي فرنگي كلمه، جوامع. اصطالح ديكتاتور از يونان اين جوامع

در طبقاتي كه دولت و حمايت طبقات حاكم استوار بود ها اصوالً بر پايهآن اي بودند و رضايت حكومـت جمعـي يـابه اين ترتيب،.ي قبول

و طرز اداره  و دخيـل بودنـد طبقاتي بود، يعني نمايندگان طبقات حاكم مستقيماً يا به طور غيرمستقيم در وضع قوانين در.ي كـشور شـريك

ـ حكومـت ـ مثالً به دليل اغتشاشات داخلي يا خطـرات خـارجي كه كننـدگان بـراي مـدت معينـي حقـوق چنين نظامي مواردي پيش آمد

و بارز تفويض مي در چارچوب قراردادهاي موجودد را، حاكميت خو  به يك شخصيت قابل و كردند تا امر تصميم، و اقـدام سياسـي گيـري

ـ. نظامي را تسريع كند كه اجازه داشت ـ بدون رعايـت تـشريفات در چارچوب قراردادهاي موجودو نام اين مقام را ديكتاتور نهادند، زيرا

و تفصيل، رجوع فرماييد به نوشته1 از(هاي زير براي شرح ):اين نگارندههمه

“The Aridisolatic Society: A model of Long-Term Economic and Social Development in Iran”, The International 
Journal of Middle East Studies, June 1983 

,Ein Modell Einer Langfristigen Entwicklung in Iran”, Peirpherie“:و روايت آلماني آن Dezember 1980 كم تا اندازه(و ) تـريي

و كامبيز عزيزي، ترجمه)ي پهلوي از مشروطيت تا پايان سلسله(اقتصاد سياسي ايران به )1372نشر مركز،: تهران(ي محمد نفيسي
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ب. مشورت جمعي اقدام كند و در روم قديم ژول سزار بود، كه از قضا اين دومي جان ترين نمونه رجستهو هاي اين در يونان قديم پريكلس،

.خود را بر سر آن گذاشت

و در جهان نو نيز ديكتاتوري اصوالً يك پديده ـ طبقـات حـاكم صـالح به داليل داخلي يا خارجي ـ باز هم ي اروپايي است كه در آن

ا صرفه ميي خود را در كه ين و قدرت اجرايي را در دست فرد يـا از تشريفات قانون در چارچوب قراردادهاي موجود دانند گذاري بكاهند

و حمايت هيچ طبقه. افرادي متمركز نمايند  كه اوالً استبداد به رضايت و مـشروط اين با استبداد فرق فاحشي دارد، زيرا ي اجتمـاعي منـوط

و ثانياً و قراردادي نمي)به همان دليل(نيست، و قانون و مرز و رضاشـاه. شناسد هيچ حد  تـا1305از(مـثالً حكومـت فرانكـو در اسـپانيا،

و حكومـت، حكومت)1342ات 1332از(و محمدرضاشاه) 1312 هاي ديكتاتوري بودند، ولي حكومت هيتلر در پنج شـش مـاه آخـرش،

.ي استبداد قرار داشتند بر پايه)1356تا1342از(و حكومت محمدرضاشاه) 1320 تا 1312از(رضاشاه 

به خودي خود ضامن دموكراسي نيست حكومت قانون پس صرف و قـرارداد اسـت،.، چون نظام ديكتاتوري نيز اساساً مبتني بر قـانون

كه در آن حقوق همه  و قراردادي و طبقات مردم يكسان نباشد ولو قانون اوي بـا عـدم اسـتبداد مسحكومت قانونبه عبارت ديگر،.ي آحاد

نه ضامن دموكراسي  به معناي مشاركت تودهكه از لفظ آن برمي، چنان دموكراسي. است، و.ي امور كـشور اسـتي مردم در اداره آيد، اصوالً

.»دموكراسي پارلماني«، ديگري»ديكتاتوري دموكراتيك«يا»اي دموكراسي توده«يكي: شود اين نيز بر دو بخش مي

و ماركسيسم روسي دموكراتيكديكتاتوري ياايدهدموكراسي تو  در اين نظـام.ناشي شده است) يا بلشويسم(، اصوالً از انقالب روسيه

ميي مشاركت مردم در حكومت بدين مسأله كه طبقات زحمت گونه توجيه كه براي امحاي جامعه طبقاتي الزم است يا شود » پرولتاريا«كش

ـ اكثريت عد ـ مطابق تعريف ميكه بـه ايـن ترتيـب، طبقـات اقليـت. دهند، ديكتاتوري طبقاتي خود را برقرار سـازند دي جامعه را تشكيل

مي سهمي در حكومت ندارند، زيرا كه طبقات استثماركننده  يـا»اي دموكراسـي تـوده«از سـوي ديگـر، در عمـل،. گيرنـدي جامعه را در بر

كو»ديكتاتوري پرولتاريا« و، تبديل به حكومت اقليت ، بـدون داشـتن هـيچ»از طـرف پرولتاريـا«چكي شد كه از طريق يك حـزب واحـد،

و نمايندگي واقعي، نه فقط بر استثمارگران، كه بر استثمارشوندگان نيز با كمال اقتدار حكومت كرده و هنـوز هـم در پـاره قيوميت از انـد اي

.1كنند كشورهاي بلوك شرق مي

و: چيز استو اما اساس دموكراسي پارماني بر سه يكي رأي مساوي مـردم در انتخـاب نمايندگانـشان، ديگـري حـق مـساوي تـشكل

و سومي اصـل عـدم حكومـت ايـدئولوژيك كـه بـر اثـر آن اوالً اكثريـت انتخـابي) وچند سال گذشتهبه زبان بيست(تحزّب يا پلوراليسم،

خو نمي و حكومت و تواند با وضع قوانيني احزاب ديگر را از ميان بردارد و اصناف اقليت از حقـوق سياسـي و ثانياً احزاب د را ابدي سازد،

در اجتماعي وسيعي برخوردارند كه مي و در هر حال، اين امكان بـالقوه را نيـز دارنـد كـه توانند بر تصميمات حزب حاكم نيز تأثير گذارند

به اكثريت بدل شوند نوبت س. هاي انتخاباتي بعد به تفصيل و مـا را اصـوالً بـا آن جـدلي نيـست خن گفتـه در نقائص اين نظام كـه بـل. انـد

و بي  كه نظامي كامل ا درسـت بـه دليـل. نقـص نيـست برعكس، بايد گفت كه نظام دموكراسي پارماني اصوالً بر اين فرض استوار است امـ

مي ويژگي و منافع اجتماعي، پيش هايي كه دارد، در را باز در حـالي كـه در نظـام. ميـسر گـردد) كمالنه(رفت گذارد تا بر اثر برخورد آراء

به همين دليل، پيش دموكراسي توده  و گه اي، اصل ادعا بر كمال است و غير قابل پيش رفت در آن بطئي، و گـاهي نيـز بـه گاهي، بيني اسـت

مي  بي. گردد انقالب منجر كه كامل باشد، از تغيير اساسي كه مطابق تعريف، نظامي و ناگزير زيرا ، هر كس خواستار تغيير مهمي در نياز است

و يا ديوانه باشد .آن گردد، بايد خائن يا دشمن مردم

به خـودي خـود، ضـامن. تر از دموكراسي، حتّي دموكراسي پارلماني دارد بشر مبنايي بس وسيع حقوق يعني صرف وجود چنين نظامي،

و حراست حقوق  بـ. بشر نيست استقرار و انـديش. كنـد هـاي ديگـر مـي تـر از نظـامسي آسـان اگرچه كوشش براي رسيدن بـه آن را منـدان

به اختراع استنباطي زدند كه هنـوز هـم آثـار آن، حتّـي در محـاورات عمـومي، اصالح و هيژده، از جمله دست گران اروپايي در قرون هفده
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مي. شود مشاهده مي و استنباط توان قرن غلبه قرن هفدهم را و بـسط فيز. دانست» طبيعت«ي علوم طبيعي يك نو در ايـن قـرن اختـراع شـد

و سبب تقليدهاي سريع آن اذهان انديش  بي(مندان اجتماعي را سخت به خود جلب كرد از متد علمي در تحليل اجتماعي شـد) جايي گاهي

به آن در حد اين نوشته نيست  و طبيعي در علم فيزيك، بسياري از علما.1كه ورود ي اجتماعي را نيـز بـر باري؛ اكتشاف قوانين ظاهراً عيني

و ارزش آن داشت كه قوانين مشابهي براي اجتماع كشف كنند كه بر پايه از سـوي ديگـر،. هاي اخالقـي متـداول اسـتوار نباشـدي تعصبات

و قرارداد وسيع پيش به دست آوردن حقوق و كارزار سياسي براي كه انـديش رفت اقتصادي، و اصـالح تر اجتماعي، سبب شد گـران منـدان

و حقانيت هر چيز. را اختراع كنند» حقوق طبيعي«ي قولهم چنان رواج يافـت كـه حتّـي» طبيعي«در واقع در قرن هيژدهم، تأكيد بر اولويت

و استدالل، لغات  مي» طبيعتاً«و» طبيعي«امروزه نيز گاهي مردم در بحث به اثبات رسانند را به كار .گيرند تا برتري مدعاي خود را

و اختالف( طبيعي تا همين بيست سال پيش نيز يكي از اركان مهم استنباط حقوق و شـايد فلـسفه) اگرچه مورد بحث ي سياسـي بـود

و نوزده متجلي شد، چـون احقـاق. هنوز هم باشد » حقـوق طبيعـي«اما اهميت واقعي اين استنباط، همان در پيكارهاي سياسي قرون هيژده

كه در برا به شعار مؤثري شد و داعيهمردم تبديل مي بر هر گونه معيار سنتي به كار كه. رفتي اشرافي » حقوق طبيعـي«اما راستش اين است

و خود نماينده و عقلي محكمي ندارد و سياسي است مبناي عيني زيرا در طبيعت، حتّـي حـق حيـات هـم موجـود.ي نوعي ارزش اخالقي

و قانون جنگل از هر ايدآل حقوق طبيعي، حقيقي و نيست، كه يكي هاي جهاني حقوق با اين اوصاف، اولين اعالميه. تر است طبيعيتر ـ بشر

از پس از ديگري در انقالب و تصور ـ بر مبناي اين استنباط و فرانسه صادر شدند مثالً ايـن اصـل. قرار داشتند» حقوق طبيعي«هاي آمريكا

كه همهبه نظر ما اين حقيقت نيازي«: بشر در آمريكاي حقوق در اعالميه  ، بـر مبنـاي چنـان»آينـدي مردم مساوي به دنيا مـيبه اثبات ندارد

كه همـه. است» حقوق طبيعي«نظري ايدآلي از و ثانياً اثبات اين كه به اثبات نياز نداشته باشد، ي مـردم دنيـا وگرنه، اوالً هيچ حقيقتي نيست

به دنيا مي ـ دست مساوي و ـ مستلزم آيند، كاري بسيار سخت در غير اين صورت، عكـس ايـن. است» مساوي بودن«تعريف مستقلي از كم

و اقتصادي، معموالً نامساوي. تر است مدعا آسان  و هم از نظر امكانات اجتماعي چون مردمان در واقع هم از نظر جسمي، هم از نظر رواني،

.شوند زاده مي

و اجتماعي استنباطكه گفتيم، اما چنان در»عيحقوق طبي«تأثير عملي كه براي نخـستين بـار و سبب شد ضعف علمي آن را جبران كرد

و الينفك«تاريخ، سخن از  كه امروزه بـهو با گذشت زمان، دامنه. بشريت در ميان آيد» حقوق حقه ي اين حقوق فرضي چنان وسعت يافت

ميبشي جهاني حقوق ناپذير اعالميه تعبيري لغو مجازات اعدام را نيز از نتايج اجتناب كه حقوق. شمارندر از حقيقت اين است نه ناشـي بشر

آن رفت جامعه كه مولود پيش احكام طبيعت، بل  به همين دليل به و ميي بشري است . ناميم، محدود نخواهد مانـد چه ما امروز حقوق بشري

و ذهاب مجاني نيز از جمله چه .بشر اعالم گرددي حقوق بسا زماني فرا رسد كه اياب

ك به اجراي كامل حقوق گفتيم بشر در هر حـال، چون اوالً اجراي كامل حقوق. گردد بشر منجر نميه حتّي دموكراسي پارلماني هم الزاماً

و ثانياً دموكراسي وسيله)ي جماعات اگر نگوييم همه(تر جماعات در بيش  و آزادي هنوز ممكن نيست، به دست آوردن حقوق هاي اي براي

و همـه تا اواسط قرن نوزدهم، خيلي از زحمت. آن حقوق تر است، نه عين بيش ي زنـان نيـز از حـق رأي كشان انگليس حق رأي نداشـتند

به باال داشته باشد،. محروم بودند كه از هيژده سال در بر همـين قيـاس، تـا همـان زمـان. حق رأي دارد» طبيعتاً«اما امروزه هر هـا دزدهـا را

مي  آن. كردند انگليس اعدام بي حال به كشتار مردم كه گردنـد، اعـدام محكـوم مـي) در عمليـات تروريـستي(گنـاهكه امروز حتّي كساني را

به خشخاش بگذاريم، حقوق. كنند نمي و صددرصد رعايت نمي اگر مته بشر در خيلـي اما ميان نقض حقوق. شود بشر در هيچ كشوري كامالً

و كشورهاي اروپا از كشورهاي جهان  و هـايي هـست كـه گمـان نمـيي غربي از سوي ديگر، چنان تفاوت سوم، از سويي، رود بـه توضـيح

.تفصيل نيازي داشته باشد

):از اين نگارنده(تر، رجوع فرماييد به كتاب زير براي تفصيل بيش1
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كه استبداد، بي خالصه اين و كه مـي،حكومت قانون. قانوني است حكومت خودرأيي توانـد اشـكال ديكتـاتوري يـا عدم استبداد است

به خود بگيرد  ك دموكراسي توده. دموكراتيك و متشكلي بر همه مال مي اي اصل را بر به حكومت اقليت كوچك ي مردم گذارد، ولي در عمل

مي. گردد بدل مي و درسـت بـه دموكراسي پارلماني نقايص زيادي دارد، اما چون ادعاي كمال ندارد، در را براي رفع اين نقايص باز گـذارد

كه مثالً دموكراسي پارلماني اروپاي غربي، با دموك  بـشر خـود حقـوق. اي دارد هـاي عمـده راسي پارلماني هند تفـاوت همين دليل هم هست

و حقوق.ي مدني در قرون اخير است رفت جامعهي پيش زاده بل دموكراسي كه دومي رفتـهكه اولي وسيله بشر يكسان نيستند، رفتـه اي است

و استقرار پذيرد .به دست آيد

٭٭٭

به پايا در همينشد اين مقاله را مي به.ن رساند جا و تئوريـك، گريـز كوتـاهي نيـز بـه اما كه پس از اين بحـث اساسـاً انتزاعـي جاست

و حقوق مسأله .بشر در بستر اجتماعي ايران بزنيمي دموكراسي

به عق نهضت تنباكو كه استبداد را نيز نه فقط يك مستبد را، داد كـه زيرا كـه نـشان. نشيني واداشتب براي نخستين بار در تاريخ ايران،

مي و رأي او را بشكنند مردم .توانند در برابر رأي حاكم مستبد ايستادگي كنند

و اساس دموكراسي پارلماني را در ايران بنياد كردانقالب مشروطه .، مĤالً از اين هم فراتر رفت

و هوادار ديكتاتوري با همديگر در1299كودتاي سوم اسفند كه نيروهاي هوادار دموكراسي .گير شوند سبب شد

كه رفته.، نيروهاي ديكتاتوري را بر سر كار اورد 1304تغيير سلطنت در سال و استبدادي از(رفته اما ديكتاتوري نيز پايدار نماند خاصه

ي، فرصتي پديـد آمـد كـه نـوع1332 تا مرداد1320از شهريور. جاي آن را گرفت، حتّي عوامل ديكتاتوري را نيز نابود كرد) به بعد 1312

و نيم و لجام دموكراسي ضعيف .گسيخته در جامعه مستقر گردد بند

و در شرايط سخت آن زمان، پيشرفت نهضت ملي ايران و تحكيم دموكراسي پديد آمد اما هجوم. هاي بزرگي كرد، براي تأمين استقالل

و ضعف  به آن و خارجي و اشتباهات خود نهضت، باألخره به كودتاي دشمنان داخلي شد28ها ،1342از اين تـاريخ تـا سـال. مرداد منجر

مي رژيم ديكتاتوري و اقشار گونـاگون اي بر كشور حكومت و برخـي روحـانيون محافظـه خاصـه زمـين(كرد كه طبقات پايگـاه) كـار داران

اـ بيش 1356 تا 1342اما از سال. دادند اجتماعي آن را تشكيل مي و رشد سريع درآمدثتر بر ـ رژيم سابق اسـتبدادير اصالح اراضي  نفت

و هم مشروعيت نسبي خود را از دست دادو در نتيجه هم پايگاه شد، و نيز حوادث بـين. ها و(المللـي همين واقعيت، ماننـد جنـگ ويتنـام

و شيوه، توده)ها مبارزات فلسطيني  و عقايد به آراء راكه اغلب كسا هاي غيردموكراتيك كشانيد، چناني مبارزان ايران را ني كـه رژيـم سـابق

و حقوق و آزادي مي براي نقض قانون به شدت محكوم و ارزش بشر نتيجـه ايـن كـه. ها ارزشي قائل نبودنـد كردند، خود براي اين مقوالت

كه بر اثر اتحاد همه  و آزاديي طبقات، يعني كل اجتماع، بر ضد دولت صورت گرفت، پايه انقالبي ضعيفيي بسيار خواهانه هاي دموكراتيك

.داشت

به يك حزب يا طيف معيني محدود نمي و صريحاً يـا تلويحـاً، از جانـب چنـد حتّي بعد از انقالب هم مخالفت با دموكراسي فقط شد

و مكتب سياسي اعالم مي .گرديد سازمان

و حقوق به دموكراسي كه امروزه مي اقبالي و اجتناب شود، اگرچه براي آن هزينه بشر پي سنگين ا بـه خـودي ناپذيري رداخت شـده، امـ

كه در جامعه از سوي ديگر، خوش. خود اميدواركننده است  از اي چون جامعه بيني زياد در اين زمينه درست نيست، زيرا ي ما، اين مقـوالت

كه با تغيير رأي چند صد يا چند هزار روشن و درس آن دست نيستند ب فكر به سادگي به عاقبت امر اميدوار اي ما به جامعه.ودخوانده، بتوان

به سياست مي كه از هاي سياسي را ناديده مـي پردازند، بستر حقيقي كوشش تعلق داريم كه هنوز هم كه هنوز است، اغلب كساني و انگارنـد

و بند چيزي نمي  و تفريط زد كه در آن قرني ما جامعه جامعه. دانند عمل سياسي، جز افراط سكتاريسم يك اي است و و نيم ها استبداد قرن
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و از سياست جز دغل هنوز هم علم سياست. كاري معناي چنداني بر جا نگذاشته است استعمار، حس اعتماد را از عموم اهل سياست ربوده

و خارجي خيلي فراتر نمـي خواندگان ما از حدود توطئه در ميان درس  و از قيـاس كاسـه هاي مكرر داخلي هـاي زيـر نـيم كاسـه برتـر رود

و حقوق.نشيند نمي به سرنوشت دموكراسي و حال، فقط تأكيد بر اين نكته غرض از اين اشارات سريع ي اساسي است بشر در ايران گذشته

و دفاع از حقوق ـ به رغم شيوعي كه اخيراً فكر دموكراسي و خواندهي درس بشر در جامعهكه ـ هواخواهـان جـدي ي ايرانـي يافتـه اسـت

به آن كار چندان آساني نيست وظيفههاي اجتماعي متعهد اين ارزش كه عمل ي هـا، از جملـه ايـن ارزش.ي بسيار سنگيني را بر عهده دارند

و عمل سياسي ديگري در يك جامعهآن اند كه جا انداختن هاي بشري ترين ارزش پيشرفته و اعم از درس(افتادهي عقب ها از هر فكر خوانده

به همين. تر است سخت) نخوانده درس كهو و تـو وزد بـاد مهرگـان« دليل، هيچ معلوم نيست و حقـوق»فردا كه بـر مـن بـشر، دموكراسـي

به خودماني كارنامه .هاي پيشين بر جاي گذارند تري از آن برنامهي

1368تير
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بي هيچ و با دموكر كوبد، قانون را بيهوده نمي آزادي را نميوچرا، چون كس ـ. ورزد اسي دشمني نميداند، از«به عبارت ديگر، هر كـسي

با» حكومت قانون«و» دموكراسي«و» آزادي«ـ هوادار» ظن خود به مفهوم بورژوايي«است، ولو اين كه مثالً فقط با» آزادي، مخالفت كند يا

و شيوه زيرا وقتي كه جامعه. سازگار نباشد» دموكراسي غربي« و اجتماعـات انـساني نيـزايي بشري فكري را پسنديد را برتر دانست، افراد

و انديشه  و در نتيجـه، هـر يـك از آنـان مـدعي شـوند كـه كوشش خواهند كرد آراء و گاهي متضاد خود را با آن تطبيق دهند هاي متفاوت

و عمل»قوانين مترقي«و» دموكراسي اصيل«و» آزادي واقعي« ميآن، تنها در چارچوب فكر و سـاي ها هـاير مـدعيان ايـن خواسـت گنجد،

گم گران و و خودخواه بهاي اجتماعي يا غافل و يا مغرض كه خود از فعـاالن برجـسته: راهند كه خانم روالن را كه هنگامي ي معروف است

به نام تو چه جنايت«: كردند، فرياد زده بود انقالب فرانسه بود، اعدام مي ا»!شـوند ها كـه مرتكـب نمـي اي آزادي، يـن كـه او يعنـي ضـمن

مي خويشتن را نماينده  و ساير مسؤولين اعـدام او نيـز همـين ادعـا را داشـتند، آگـاهي داشـتي راستين آزادي كه روبسپير . دانست، از اين

و تفسير آرمان اين و نمونـه) هاي يا ايدآل(ها گونه اختالفات در تعبير و دموكراسي هم نيست ر اجتماعي منحصر به آزادي، قانون، ا هـاي آن

ـ از جمله و موارد ديگر و»ماركسيسم واقعي«در بسياري از موضوعات مي» نيروهاي اصيل انقالبي«، به جاي خود. توان يافتـ نيز .اين

و دموكراسي، اما مقوالت اجتماعي و قانون و آرزوي بشري نيستند فقط زاده اي از قبيل آزادي اين واقعيتي اسـت كـه عمـوم.ي انيدشه

و تقري مي باً در همهمردم و قانون را دوست ميي نقاط جهان، ظاهراً آزادي ـ از آن ـ به درجات گوناگون و همه حتّي اصطالح: ترسند دارند

به معناي. نيز از اين قاعده مستثني نيست» چوب قانون«انگيز تأسف به معناي» خوب«يعني گاهي مي»بد«و گاهي در هـر. شودبه كار برده

ا  و قانون خود در نقطه حال، از همين و با هم صددرصد سازگار نيستند صطالح پيداست كه آزادي در. اي با يكديگر برخورد دارند در واقع

آن(جوامع غربي، علم آزادي  ـ حكومت قانون، يعني تحديـد) در مراحل نخستين كوشش براي ـ در اين جوامع و بر ضدقانون افراشته شد

ن رابطه به و اجتماع را ـ قـانون» قرارداد اجتماعي«وعيي دولت به عبارت ديگـر ـ و جـزء مفروضـات خـود اساسـي مـسلم مـي يا گرفتنـد

به دليل ليبراليسم خود، با قانون. دانستند مي ـ مانع رشـد اما آنان، درست ـ جز در موارد بسيار ضروري و قانون را گذاري زياد مخالف بودند

مي  و مخلّ آزادي او خيابـان) يـا راسـت( واضح است كه وقتي قانون اجازه ندهد كـه مـردم اجتمـاعي از سـمت چـپ.دانستند طبيعي فرد

و به اين ترتيب، قانون آزادي آنان را در اين مورد از آنان گرفته است .رانندگي كنند، مردم آن اجتماع آزاد نيستند كه از جهت ممنوعه برانند

كه جان استوارت ميل، متفكر بزرگ انگليسي نسخه بل» تضاد آزادي با قانون«، براي رهايي از اي نه فقط مشكل را حل نكرد، كه پيچيد،

و استنباط آزادي شد و تبديالت مهمي در مفهوم مي.به خودي خود مبنايي براي تغيير دانست كـه استوارت ميل قلمرو آزادي را تا حدودي

و افراد اجتماعي لطمه  م. اي وارد نسازدبه آزادي ساير آحاد بليپس كه قانون نه فقط تضادي با آزادي ندارد، .كه محافظ آن است شد گفت
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مي)يا راست(اگر قانون رانندگي از سمت چپ و حيثيت سايرين را جرم به حقوق شناسد، ايـن در واقـع دفـاع از آزادي مظلـوم، يا تجاوز

به آزادي ظالم  نه حمله اس. است، و مظلوم نيز نسبيت داردبسيار خوب، اما ظلم خود مفهومي اجتماعي و در نتيجه، تعريف ظالم امـروز.ت

را همه مي  و قانون بايد آزادي او به مقتول ظالم است كه عمداً ديگري را به قتل برساند، نسبت كه كسي ي حيـات، يـا بـهبه ادامـه(پذيرند

كه قانون در جوامع غربي تبعيض نژاد. بگيرد)ي زندگي در اجتماع ادامه ـ جـرم اما وقتي ـ مثالً در استخدام كارگر يا اجاره دادن خانـه ي را

و اختيار را از افراد سـلب مـي شناسد، فرياد گروهي برمي مي و حق انتخاب كه آزادي كه اين قانون ظالمانه است، زيرا در پاسـخ. كنـد خيزد

يكه تبعيض نژادي، آزادي سياه) اندو گفته(توان گفت مي كه جوياي شغلي مي پوستي را و در نتيجه قانون مبارزها سرپناهي است از او گيرد

مي  كه مفهوم آزادي، آهسته. باشد با تبعيض نژادي مدافع آزادي او و به همين ترتيب است آهـسته از حـدودو اين رشته را سري دراز است

و دامنه صرفاً ليبرالي خود خارج مي ميي اجتماعي آن وسيع شود .گردد تر

گ آن و دموكراسي در جوامـع فقط اشاره ايم، فتهچه تاكنون و قانون و اجتماعي آزادي و مشكالت مفاهيم فلسفي، تاريخي، به مسائل اي

و اجتماعي، معـاني ويـژه. نشين است اروپايي چه در چارچوب فرهنگي و چه در حد لغوي و مفاهيم، ي اما در تاريخ ايران اين اصطالحات

تا خود را داشته و برداشت اند كه از بطن و به اين دليل، گاهي با تعاريف و متن اجتماع ايران برخاسته هـاي بزرگـي هاي فرنگي تفـاوت ريخ

و استنباط كامالً ايراني. دارد و آشكار اين را در اصطالح گويـد روشن اسـت كـه وقتـي انـوري مـي. توان يافتمي» آزادگي«يك مثال ساده

و مروت« و دين و آزادگي از»ي درم نتوان كرد را بندهاين همه/ دانش بل» آزادگي«، مقصودش به ليبراليسم ندارد، كـهنه فقط هيچ ارتباطي

.خورد نمي» آزادي«يك از مفاهيم فرنگيبه هيچ
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و ثانيـاً هـيچ و تطـور يافتـه و بروز حوادث تاريخي تغيير كه اوالً مفهوم آزادي در فرهنگ اروپايي، با گذشت زمان  يـك از ايـن گفتيم

آن مفاهيم گوناگون آزادي، با آن به اين چه در تاريخ ايران به آزادگي شهرت داشته يا خـواهي معـروف سـو بـه آزاديچه از انقالب مشروطه

.شده است، از نظر اجتماعي يكسان نيستند

به دو گروه اصلي تقسيم مي و ديگري بردگا)و آزادزنان(يكي آزادمردان:شد در يونان باستان، جامعه عمالً نيز اين گروه آزادمـردان.ن،

به طبقات اجتماعي گوناگون بخش مي  و آزادزنان، همان گروهي هستند كه در زبان فرانسه. شدندو آزادزنان خود ،»سيتواين«اين آزادمردان

به. اند خوانده شده»زن سيتي«و در زبان انگليسي  اما بايد در نظـر داشـت كـه در اند، ترجمه كرده» شهروند«در زبان فارسي اين اصطالح را

چه جامعه و ـ چه در لغت ـ چنين پديده) ويژهبه(ي ايراني و مبـاني اي اصالً وجود نمي در مفهوم و نيز بر همين قياس، مفهـوم داشته است

د هاي عمده با مفاهيم اجتماعي آن در ايران تفاوت)و سپس ساير نقاط اروپا(اجتماعي بردگي در يونان قديم  بـرده در يونـان. اشته است اي

بل)و در هر حال مطابق قانون(االصول قديم، علي  هاي وسـيع شـمالي خريـداري شـده بـود يـا در جنـگ بـا كه از اقوام دشت يوناني نبود،

و اسيران خارجي بودند  قـديم اجـازه در هر صـورت، قـانون در يونـان. غيريونانيان به اسارت رفته بود، يا اعقاب او از اين قبيل زرخريدان

كه همان قانون نيز مانع از آن بود كـه بردگـان نمي به بردگي رود، همچنان و اخالفـشان(داد كه آزادمرد يا آزادزن يوناني » آزاد«)و اعقـاب

و در زمره و متفكـران يونـانيو يكي از داليل اين كه پاره. در شمار آيند» شهروندان«ي شوند را» گـي برد«و» شـهروندي«اي از فيلـسوفان

مراتب اجتمـاعي اي جزئيات، سلسلهي رومي نيز، گذشته از پاره در جامعه. دانستند، همين نكته بودمي)و در نتيجه تغييرناپذير(امري طبيعي

ر«، همه جـزء گـروه اجتمـاعي)بين پله(و طبقات محروم) پاتريسين(در روم قديم، طبقات مرفه. ها استوار بود بر همين پايه  »ومشـهروندان

و حسابشان از جامعه محسوب مي ـ كامالً جدا بود شدند و نژاد غيررومي بودند ـ كه تقريباً همگي از نسل منتهي وقتي كـه.ي بردگان رومي

و به يك امپراتوري چندقومي تبديل شد، اقوام تابعه روم باستان از شكل يك تمدن تك  ي روم، مثالً مصريان يا يهوديان، قومي خارج گرديد

نه سرزمين در مي» شهروند روم«هاي خود نه بردگان آن در شمار به عنوان مجازات جرايمو كه به(آمدند، مگر آن ) ويژه قيام بر ضـد رومو
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به روم اعزام مي و به خاطر خدمات ويژهبه بردگي محكوم، ـ ـ در موارد نادر كه به امپراتوري روم، بـه افتخـار شـهروندي روم شدند، يا اي

م به شهروندي باري؛ در روم باستان نيز علي. گشتندينائل نه بردگان و بر طبق قانون، نه شهروندان به بردگي قابل تغيير بودند، .االصول

ي ايرانـي، در اين جوامـع، بـر خـالف جامعـه. اين ساختار اجتماعي بر مبناي سيستم خاص اقتصادي جوامع باستاني اروپا قرار داشت

و بـه.ي روستايي بود، نه شهريا بردگي اصوالً پديده و روم قديم، توليدكنندگان كشاورزي بودنـد، به اتفاق بردگان در يونان اكثريت قريب

مي اين ترتيب اساسي  و حال آن كه بردگي در ايران، اصـوالً پديـده. دادند ترين ركن توليد اقتصادي را در آن جوامع تشكيل اي شـهري بـود

به كار خدمات بردگان بيش و خدمات خانهتر مي نظامي .شدند داري گماشته

ـ و در طول تاريخ ـ پيوسته كه نه زرخريد خارجي بودند نـه اسـير همان رعاياي روستانشين بودهتوليدكنندگان كشاورزي در ايران اند

مي جنگي، بل يكي از طبقات اجتماعي ايران را تشكيل باكه ـ اما كه مانند بردگان اروپاي باستان ـ آلـت دادند  روابط اجتماعي كامالً متفاوتي

به آن شده بودند بهره و طبقات وابسته و استثمار دولت و روابط اجتماعي در ايرانبه اين ترتيب، شيوه. كشي االصول اجـازه علي،ي توليدي

ـ مي ـ به اصطالح م. شوند» آزاد«داد كه بردگان از بردگي به در آيند يا ـ چنـان. عنايش شهروندي نبودگو اين كه رهايي از بردگي كـه چون

ـ چنين پديده  به دست آورد داشت تا برده اي در ايران اصالً وجود نمي پيش از اين اشاره كرديم دانـيم كـه همـه مـيو چنـان. اي امتياز آن را

و مقام  به مواضع شد گاهي بردگان در ايران و امارت، گاهي حتّي سلطنت، نيز نائل پـس از تـسلط اسـالم بـه(اندههاي بلندي چون وزارت

و ويژگي  و هم خاصه وقايع تـر گونـه امكانـات بـيش هاي تاريخي در امپراتوري اسالمي، سبب شد كـه ايـن ايران، هم تعليمات اخالقي آن،

).ترديد اصل مسأله در پيش از اسالم نيز چنين بوده است گردد، اما بي

ن غرض از اين مقايسه و مختصر ابداً اين كه جامعهي سريع كه نتيجه بگيريم و مسائل يست » تـر مترقي«يا»تربه«ي ايراني در اين موارد

و ساختار اجتماعيبل). يا برعكس(از جوامع اروپاي باستان بوده است ضوابط«و(كه منظور اين است كه در جوامع ايراني، توليد اقتصادي

آن»و روابط س) مربوط به و ـ ـ تفاوت با جوامع اروپاي باستان و قرون جديد و. اي داشته اسـت هاي عمده پس جوامع اروپاي قرون وسطي

و استنباط ـ اجتماعي در نتيجه مفاهيم و غيرهم نيز در اين تمدن»قانون«،»آزادي«هاي سياسي كه، و هست، ها داراي اختالفاتي اساسي بوده

يا يا در ترجمه  ت) در واقع(ي لغات فرنگي به لغات فارسي، به جامعه عميم اصول تحول جامعه در ميي اروپايي بهي ايراني گم و ويـژه شود

و هدف  و تبيين آراء مي هاي سياسي تخليط زيان گيري در تشكل اي معـادل مـثالً همـين واقعيـت كـه در ايـران پديـده. گردد آوري را سبب

آن(» شهروند« و مفهوم فرهنگي ـ اجتماعي داشته، حاوي متضمنات وجود نمي)به هر معنا و)و در نتيجه سياسي( بسيار مهم تاريخي بـوده

مي. هست به طبقات اجتماعي خاص آن سامان تقسيم كه البته ـ مي شده ملت ايران و نه اند ـ و مفهـوم فرنگـي ايـن كلمـات(شوند )به معنا

و(و هم در معناكه آنان تا اوايل قرن بيستم، هم در لفظبل. اند، نه برده بوده» آزادزن«و» آزادمرد« و در دو دوره از همين قـرن نيـز در معنـا

نه در لفظ كه علي: اند، همه رعيت بوده)عمل، اگرچه و در تحليل نهايي رعايايي وو صرف(االصول و ميزان دارايي نظر از اهميت اجتماعي

و هست  كه البته اختالفات فاحشي در آن بوده ا)نداري آنان و و مالشان، علي داشته ستقاللي نمي، از خود رأي، اراده، و جان در اند و االصول

و عساكر آن بوده است تحليل نهايي، در گرو تصميمات قاهره  و عوامل ي ايران براي هر كـسي ممكـنو به همين دليل در جامعه.ي دولت

و» خربندگي به امير خراسان«بود كه يك روز از و تبارش بسوزد و مال و روز ديگر جان .نابود شودرسد

و زيربناي استبدادي جامعه .ي ايران بوده استو اين خود يكي از وجوه نظام
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و دموكراسي تر بر سر آزادي بود تا درباره هاي پيشين، بحث بيش در بخش و چنان.ي قانون كه در بخش نخستين گفتيم، از سوي ديگر،

سه بدون ديگري مفهوم دقيقي نمي هيچ هر يك از اين و ميدارد و تقـسيم گـردد يك مـثالً تعريـف. بايد پيوسته در رابطه با ديگران تعريف
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كه برداشت به قانون ممكن نيست، ولو اين از سـوي ديگـر، اگرچـه ارتبـاط. باشد» عدم موانع قانوني«ها از آزادي همان آزادي بدون اشاره

چه نوع قوانين كه در چارچوب و قانون روشن است، بايد دانست و ترقي دارددموكراسي و رشد .ي دموكراسي امكان وجود

 در ايران، در يكـصد سـال گذشـته، از دموكراسـي.ي استنباط دموكراسي بپردازيم وگو درباره تر به گفت باري؛ بد نيست كه اكنون بيش

و برداشت هاي گوناگوني كرده ترجمه آن هاي مختلفي داشته اند آنو صـحيح،»حكومت مردم بر مردم«اند، كه مشهورترين حكومـت«تـرين

و جزاير يونان باستان گرفته تا دموكراسي در يك جامعه. است» ملي ـ از دموكراسي شهرها ـي دموكراتيك بـر» مـردم«هـاي قـرون معاصـر

و طبيعتاً دست. كه حكومت، ملي استبل. كنند حكومت نمي» مردم« و ثانياً طبقي قدرت نشانده يعني اوالً و قشرهاي هاي خارجي نيستند ات

و به نسبت را.ي مملكت سهمي دارند هاي متفاوت در امر اداره مختلف مردم، به طور غيرمستقيم در اين اواخر، اصطالح حكومـت مردمـي

و جاافتاده ايم كه با اصطالح قديم هم داشته و فقط ناشي از يك سوءتفاهم لغوي است» حكومت ملي«ي تر .1سر سوزني تفاوت ندارد

كه پاره)به معناي اعم كلمه(رابطه با تعريف دموكراسي درست در نيـز روشـن» آزادي«و» قـانون«ي اي از مباحث ديگر دربـاره است

و قضاوت بر پايهي دموكرات، حكومت بر مباني قانون در يك جامعه. شود مي و قـوانين مـدني قـرار دارد اساسي، ا هـر.ي قـوانين جـزا امـ

ـ الزاماً دمو» قانوني«حكومت  با»حكومت قانوني«كراتيك نيست بـود، بلـي» قانوني«رژيم آلمان نازي: يكسان نيست» حكومت ملي«، الزاماً

و طرز اداره. دموكرات نبود  به طور كلي، بر سه نوع بـوده اسـت در تاريخ تحول اروپا سيستم سياسي و:ي كشور دموكراسـي، ديكتـاتوري،

به. سلطنت مطلقه كه همـه جا اضاف تر است همينو ـ از حكومـته كنيم و از جملـه سـلطنت مطلقـه ـ ي ايـن اشـكال حكومـت اروپـايي

و مجزا مي و هـم سـلطنت مطلقـه(هاي اروپايي سيستم تفاوت. باشند استبدادي ايراني مشخص ي يعني هـم دموكراسـي، هـم ديكتـاتوري،

ـ در وجه سياسي، يا به اصطالح)اروپايي و هـست، كـه نظـام» ناييروب«، با نظام استبدادي ايراني ـ درست در ايـن واقعيـت بـوده هـاي آن

و تضادهاي عمده رغم تفاوت اروپايي، علي  كه با يكديگر داشته ها و دارند اي اي، مـثالً رغم اين كه هر سيـستم سياسـي ويـژهو نيز علي(اند

و تحول يافته است  يك همه بر پايه) دموكراسي اروپايي، خود در طول زمان تغيير چارچوب قانوني، يا نوعي قرارداد طبقاتي يا اجتمـاعيي

كه مبناي نظام استبدادي ايراني بر عدم نوعي ضابطه. اند قرار داشته  و حال آن ي قانوني است كه بـر اسـاس آن، روابـط كلـي خـود طبقـات

و مستقر مي و وظايف هر يك از آنان مشخص و حقوق . گردد دولت

چه در اروپاي بعد از انقالب فرانسه، ابداً معناي استبداد يا حكومت زور خودمـان را ديكتاتوري اروپايي، چه در يونا و و روم باستان ن

مي.داده است نمي به كسي و روم، ديكتاتور كه مثالً از مجلس شوراي روم در اوايل كار، در يونان بـراي مـدتي)»سـنا«معـروف بـه(گفتند

ـ در مسائل عمده اختيارات مي كه بهي گرفت ـ بدون رجوع و» سنا«فوتي مملكتي و اخذ رأي از آن، بتوانـد بـه سلـسله تـصميمات اداري

به مقـام ديكتـاتور منـصوب شـود. اجرايي بگيرد كه قيصر براي مدت دو سال از جانب سناي روم به همين ترتيب بود ا هنگـامي كـه.و امـ

د(گروهي از سناتورها  و ـ گمان بردند كه او قصد دارد ديكتـاتوري خـود) يگرانبه سركردگي كاسيوس، بروتوس، كاسيا، به حق يا ناحق ـ

به عبارت ديگر، دموكراسي طبقات باالي روم را براندازد، در همان كاخ سناي روم و زنـدگي«را دائمي كند، يا اش را تـاه بر سـرش تاختـه

.»زدند

كه در روم نوعي حكومت مطلقه، يعني شيوه كه با سـلطنت مطلقـهي خاص حوادث بعدي سبب شد از امپراتوري روم، ي غربـي بعـد

و امپراتوري استبدادي ايراني تفاوت رنسانس تفاوت و با سلطنت و اصلي داشت، پديد آيد هاي فرعي، اما حكومت مطلقـه نيـز،. هاي عمده

چه در شكل خاص آن در اروپاي بعد از رنسانس، بر اساس يك چارچوب قانوني  و ها، در اين حكومت. قرار داشت چه در وجه رومي آن

و به  مي حتّي اگر قدرت دولت و دولتي شور بـا ديگـران الـزام ويژه امچراتور يا پادشاه، مطلق آور نبـود، بود، يعني در اخذ تصميمات اداري

 آن اين بود كه حكومتكه معنايبل. معنايش اين نبود كه دولت يا شخص پادشاه قادر است هر تصميمي را بدون شور با ديگران اتخاذ كند 

و اجتماعي موجـود يا حاكم، ، قـادر بـه اعمـال قـدرت مطلقـه بـود، نـه خـارج از آن فقط در چارچوب ضوابط كلي يا قراردادهاي طبقاتي

و ناسيوناليسم ملت، ملي، ملي«: براي توضيح اين نكته، رجوع فرماييد به1 .در همين كتاب» گرا،



و نهضت مليا 18صفحه ستبداد، دموكراسي،

بـه عبـارت ديگـر، در حكومـت. داد اساسي غيرمدوني كه مبناي همان حكومت مطلقه را نيـز تـشكيل مـي چارچوب، در در خارج از قانون

مي مطلقه و اخذ تصميم مطلق نيز و خودكامگي(بود، استبداديي اروپايي، اگر اعمال قدرت و نمي) يعني بر اساس خودرأيي توانـست نبود

كه در اين جوامع، روي. باشد به نسبتهم زيرا و حكومت و يا متكي به طبقـات اجتمـاعي بـود، نـه رفته، دولت هاي گوناگون زاده، نماينده،

كه. برعكس و اساس جامعهحال آن ـ ايـن ركن ركين و اداري و اجتماعي، هم در وجـه سياسـي ـ هم در حد اقتصادي ي استبدادي ايراني

كه در ايران طبقات، به نسبت و هست و يا متكي به دولت بوده هاي گوناگون زاده، دست واقعيت بوده ي قـديم مـثالً در جامعـه. انـد نشانده،

و حكومت بيش كم اي، به طبقه از هر طبقه اروپاي غربي، دولت و و وابسته بود يو در ايـران طبقـه.»سـرف«ي تر به طبقـهي فئودال متكي

و دست دار بيش از هر طبقه زمين كم» نوكر«و نشاندهي ديگري زاده و نه. تر از همه، طبقات روستايي دولت بود به عبارت ديگر، اين روابط

و يكسان يا حتّي مشابه، بل و دولت متكـي در جامعه: اند معكوس بوده كه متقارن ي ايرانـي دولـت در جامعـه.ي اروپايي طبقه مستقل است

و طبقه متكي .مستقل است

به عبارت ديگر، در نتيجه، و دارد، يا و مبناي عدم يك چارچوب قانوني قرار داشته ي اصلي اجتماعي»ضابطه« استبداد ايراني بر اساس

ه. است عدم ضابطه همان به درو و سياسـي و نشيب زندگي فـردي، طبقـاتي، اجتمـاعي، اقتـصادي، كه فراز و هست مين ترتيب نيز بوده

و حكومت مطلقه. اي بيش از جوامع اروپايي بوده استي ايران، به طرز قابل مالحظه جامعه هر دموكراسي، ديكتاتوري، و ـ ي اروپايي، همه

ـ حكومت و متفاوت خود به شكل خاص و هستند ون بودههاي قان يك  نفي هر نوع حكومت قانونياما استبداد ايراني درست بر اساس. اند

كه پيشبي. قرار دارد و قـانون جهت نبود تازان مشروطيت ايران تأكيد اصلي خود را در مبارزه بر ضد استبداد ايراني، بر قانون گذاشته بودند

مي خواستند؛ روزنامه مي و كتاي قانون منتشر ميمي» يك كلمه«بي به نام كردند كه در آن معلوم آن نوشتند قـانون» يـك كلمـه«شد مـراد از

مي  كه و حكومت مشروطه، يعني حكومتي كـه در آن اخـذ تـصميمات حكومت خودكامگي،»استبدادي«گفتند حكومت است؛ ، بايد برافتد

و سياسي دست به قانون باشد، جاي آن را بگيرد اجتماعي و مشروط .كم منوط

4

و جز اين مفاهيم ايراني آزادي، قانون، مي استبداد، و تذكره توان از البه ها را خاصه و از آن جمله تواريخ و ادب فارسي، هـايي الي شعر

.كه در دست ماست، بيرون كشيد

به تاريخ بيهقي شهر يكي از اين آثار بسيار گران كه تاريخ بيهقـي، قريـب.ت داردبها، تاريخ مسعودي، تأليف دبير ابوالفضل بيهقي است

به هزار سال پيش درباره  و ازي حوادث سياسي دوران سلطان محمود ويژه سلطان مسعود غزنوي نوشته شده است، اما بدبختانه فقط بخشي

و اين خود، بالغ بـر هـزار صـفحه  و به دست ما رسيده است چ.ي چـاپي اسـت آن از دستبرد حوادث مصون مانده نـين مـا در ايـن كتـاب

:خوانيم مي

فرمود تـا در رمـضان] مسعود غزنوي[امير ... ها كه صاحب ديوان خراسان ساخته بود پيش آوردند هديهو سوم رمضان ...

امير مرا كه بومنصورم گفت نيك چاكري است اين سوري، اگر ما ... ها را قيمت كردند، چهار بار هزار هزار درم آمد هديه

و زهره نداشـتم كـه گفتمـي از رعايـاي.ي بسيار فايده حاصل شدي را چنين دو سه چاكر ديگر بود  گفتم همچنان است،

و فـردا روز خراسان بايد پرسيد  و وضيع، تا چنين هديه ساخته آمده اسـت، كه بديشان چه رنج رسانيده باشد، به شريف

.پيدا آيد كه عاقبت اين كار چگونه شود

به زبان فارسي امروزي چنين استاين داستان را بومنصورنامي از درباريان سل و : طان مسعود غزنوي براي ابوالفضل بيهقي نقل كرده،

مي ابوالفضل سوري، استان ايـن مبلـغ. شـد دار خراسان، براي سلطان مسعود هدايايي فرستاده بود كه بهاي آن بر چهار ميليون درم بالغ

مي آن به بومنصور كه سلطان مسعود سكه بود اگر: گويد قدر زياد بود و بارم سه نوكر ديگر مثل اين سوري داشتم، كار از. من دو بومنـصور



و نهضت مليا 19صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه به او بگويد ترسش حرف سلطان را تصديق مي و جرأت ندارد كه اين گماشته: كند ـ پرسيد و فقير ـ اغم از غني ي بايد از مردم خراسان

وبه تو چه باليي بر سر آنان آوده، تا توانسته است اين هداياي گران كه عاقبت ايـن مايـه ظلـم و آينده نشان خواهد داد ا را براي تو بفرستد

.ستم چه خواهد بود

و پيشو در همين يك قصه يـك. شناسي تاريخي ايـران نهفتـه اسـتي بسيار بااهميت در رابطه با جامعه پاافتاده، چندين نكتهي كوتاه

مي  كه زم بينيم كه اين شيوه نكته اين و درسـت ماننـدي اداري حكومت در ان غزنويان، درست مانند زمان داريوش هخامنـشي بـوده اسـت،

و قاجار يا»شَتَرپاد«: دوران صفوي يا» صاحب ديوان«خراسان، ـ غرض از اين» والي«خراسان كه همه يك حاكم مطلق خراسان العناني است

مي  به سوي ايالتي گسيل و هم از جانب از مركز و شده، تا هم از جانب خود و ندار شريف«پادشاه، دمار از روزگار مردم آن سامان، از دارا

به سود دولت غـصب كنـد»و وضيع  و هم و اموال يا دسترنج آنان را تا سر حد ممكن، هم به سود خود نـه قـانوني در كـار بـوده. درآورد

نه مالكي، نه ضابطه آن است، به مفهوم فرهنگي از» شريف«كه سهل است، حتّي» وضيع«. اي، نه حتّي امتيازات طبقاتي ـ اگر خود اتفاقاً هم

و تصميم كارگزاران دولت بود و حيثيتش در گروه رأي و ناموس و جان و مال به جايي نداشت ـ پناه و عساكر استبداد نبود .عوامل

و هر طبقهمردم خراسان، همان»رعاياي خراسان« از به همين دليل نيز منظور به.اي است، از هر گروه » وضيع« وگرنه قسيم كردن رعايا

كه صاحب ديوان خراسان، با همه نكته. داشت معنايي نمي» شريف«و و اهميت مقامش،ي ديگر اين مي چاكري ارزش شد سلطان محسوب

و نه بيش كه رابطه نكته.ترـ آني سوم اين به او بگويد كه چنان بود كه يك چاكر ديگر سلطان، يعني بومنصور، جرأت نداي استبدادي شت

كه استان  و اگر اين گريي غارت دار خراسان براي تو هديه آورده، همه نتيجه اين اموالي همه ظلـم ادامـه يابـد، هاي او در آن سرزمين است

و چاكرت خواهند شوريد  و بر ضد تو ميي داستاي اين نكات را در دنباله بختانه همهو خوش. باألخره طاقت مردم طاق خواهد شد تـوانن

:يافت

و ظالم بود:و راست همچنان بود كه بومنصور گفت... چون دست او را گشاده كردند بر خراسان،. كه سوري مردي متهور

و مال  و رؤسا را بركَند، بي اعيان و آسيب ستم او به ضعفا رسد هاي آن. اندازه ستد، راو از چه ستد، از ده درن پنج سلطان

و آن اعيان مستأ  و نامه داد، و به اعيان تركان بناليدند صل شدند و رسوالن فرستادند و ضعفا نيـز ... ها نبشتند به ماوراءالنهر

 ...به ايزد عزّ ذكره حال خويش برداشتند

به عبارت ديگر، همه ازو به ستوه آمده» ضعفا«و» اعيان«ي مردم خراسان، اعم كه خود عامل مستبد ديگري بود، از دست اين مستبدي

و نفرين پرداختند،: بودند به ناله به درگاه خدا و ضعفا نيز به دامان تركمنان، يعني اقوام همسايه شدند تا خراسـان بـه حقيقـت«اعيان دست

و درازدستي وي بشد  و تعديات او از دست رفت: يعني».در سر ظلم اما باألخره همـان سـوري هـم. تا اين كه خرااسن در واقع بر اثر ظلم

و غارت زورگوييعاقبت  و گري ها شد بر قلعه«هاي خود را ديد يو اين خـود حـاوي نكتـه. يعني در زندان غزنين مرد.»ي غزنين گذاشته

كه مكمل نكات قبلي مي و عوامل استبداد، اغلب قرباني جنايات خـود شـده ديگري است كه در تاريخ ايران، مستبدين و آن اين و باشد انـد

يك(عاقبت كارشان  به) در سطح خودهر و و قتل كشيده است و غربت و بند ـ خـود ترين نتيجهبه حبس ـ در همـين زمينـه گيري را هـم

: بيهقي كرده است

و منازعـت ... و از بهر آن خـون ريزنـد و مشتي حطام گرد كنند و ندانم تا اين نوخاستگان در دنيا چه ببينند كه فراخيزند

و آن گذ كنند و با حسرت بروندگاه آن را آسان فرو  ...ي اين كه سور كرد بسيار بوده است كه در جهان ماننده... ارند

و قلم شيواي ابوالفضل بيهقي باد كه هـزاران امثـال اما غرض اصلي ما از اين نمونه.و آفرين بر اخالق پاك ـ ي بسيار كوچك تاريخي

و آموزنده و از جمل آن و ادبي ما، ميتر از آن را در آثار تاريخ ـ اين بود كه با ارائهه تاريخ بيهقي راي مثالي تفاوت توان يافت هـاي فاحـشي

و كشورهاي اروپايي موجود بوده، مختصراً نشان داده باشيم  و روابط اجتماعي ايران ي دولـت در ايـران نـه نماينـده:كه بين سيستم سياسي

نه هيأت اجرائيه طبقه آن از قبيـل زمـين(كه اگرچه در ايران طبقات اجتماعي زيرا.ي بورژوازيي فئودال بوده است، و جـز و تـاجر ...) دار



و نهضت مليا 20صفحه ستبداد، دموكراسي،

به مفهوم جوامع اروپايي هميشه وجود داشته، اما به دولت.، طبقاتي نبوده است جامعهي ايران، ها متكـي به عبارت ديگر، در ايران طبقات نه

سر بوده و دولت سر نه برعكسآن اند .ها مسلط؛

ي كوچكي از نوع روابط استبدادي را در تـاريخ ايـراني مورخ بزرگ، ابوالفضل بيهقي، نمونه نوشته،تاريخ مسعودي از با نقل داستاني

و خودكامگي است. عرضه داشتيم و يعني نظامي كه در آن هيچ . استبداد، نظام خودرأيي و چارچوب قـانوني جـز ميـل گونه ضابطه، مالك،

ن  و تصميم مراكز قدرت وجود و چون هر چيزي در آن ممكن است، هيچ اراده و قابل پيش دارد كـهو چنان. بيني نيست چيزي در آن مطمئن

و جزيـي از فـضاي پيش از اين نيز گفته  و خاك ما ريـشه دوانـده، و آب و پوست رگ كه در و قوانين اين سيستم اجتماعي را ايم، شواهد

به نظر درآورده است كه سعي. توان يافت مي استنشاق مردم ما شده است، حتّي در جزئيات ادب فارسي  از جمله انوري ابيوردي حكايتي را

و اينك جزئي از اطالعات عمـومي درس  روبـاهي را ديدنـد كـه: باشـد خوانـدگان ايرانـي مـي در گلستان خود آن را به زبان نثر بازگردانده

مي علت را پرسيدند،. گريخت مي كه شتران را گريـزي؟ گفـت اگـر گيرنـد، تـو چـرا مـي تند اگر شـتران را مـيگف. گيرند گفت شايع است

به شتر بودن متهم كند، تا بيايم اتهام او را رد كنم كار از كار خواهد گذشت  در. بدخواهي مرا و خودكـامگي در نظام اسـتبدادي، خـودرايي

نه فقط در قله همه و ـ آني مراحل قدرت ـ كه با اشارهي آن مي چنان است شت اي و روباه را شتر كردتوان اما ديالكتيك اين نظام.ر را روباه

و ستم نقيض آن را در دل خود آن مي  و به درجات گوناگون ظالم و با تناوب گـر را، چـه بـه شـكل فـردي، چـه جمعـي، بـه كيفـر پرورد

نش/ نخوانند انجام كار وزير«:به قول يكي از شاعران معاصر. رساند مي ي ايـن بيـت بـه سرنوشـت از قضا اشاره».يندكه نه سال بر دار باال

و غم حسنك مظلوم كشته شد، اما او نيز در زمان خود.، سلطان محمود غزنوي، است»الوزرا رئيس«يا» صدراعظم« حسنك وزير، انگيز شوم

و براي ديگران كم چاه نكنده بود  ي را بخوانيـد، يـا در ادبيـات هـاي بـزرگ تـاريخ اگر تـذكره.به عنوان سرنوكر دولت، كم ستم نكرده بود

كه داستان حسنك، در سطوح گوناگون اجتماعي، يكي از داستان و تقريبـاً روزمـره عمومي فارسي دقت كنيد، خواهيد ديد ي هـاي تكـراري

به سرنوشت حسنك دچار نشد، يك دليلش اين بـود كـه خـود او انـدا اگر خواجه.تاريخ ايران است زهي بزرگ، احمد بن حسن ميمندي،

و زنجير ديد نگاه مي و بنابراين، كيفرش را در همان حدود، يعني در حد حبس باي بزرگ، نظامو نيز خواجه.داشت الملك طوسي، اگر هم

به قتل نرسيده باشد، دست توطئه به قول صاحبي ملكشاه و سپس و تبعيد شد، به بغداد بر دست«، چهار مقاله كم به دست ملكشاه معزول

شد] يعني شيعيان اسماعيلي[آن جماعت  و فاضل، خواجه شمس ايلخانان دو وزير دانش در حكومت.»شهيد الدين جويني معـروف بـه مند

و محتشمو از او بزرگ) گشا برادر عطاملك جويني، صاحب تاريخ جهان(صاحب ديوان  اهللا، صـاحب كتـاب تر، خواجه رشيدالدين فـضل تر

شد التواريخ، به ظالمانه مستطاب جامع  و خانمانشان سوخته به قتل رسيدند  اما فقط اين دو تن نبودنـد كـه در زمـان سـالطين.ترين وضعي

بل ايلخاني اين به شر شدند، كه در تاريخ ايران شهرت اين دو تـن را ندارنـدكه بسياري ديگران نيز بوده گونه عاقبت مـثالً مجـدالملك. اند،

ب يزدي، كه مطابق روايت جامع  كه خـود عاقبـت مظلـوم كـشته شـد،ي خواجه شمسر اثر توطئه التواريخ، الدين جويني، يعني همان وزيري

به قتل گرديد  و. محكوم به دست دشمنانش سپردند و دشمنانش او را قطعه او را و پا و سر و خوردند قطعه كردند، گوشتش را كباب كردند

و عراق فرستادند  و شيراز به بغداد به عنوان يك مثـال، امـامقلي در زمان صفو. دستش را و يه، خـان سپهـساالر بـزرگ ايرانـي، فـاتح هرمـز

شدي شاه صفي، با اتفاق پسرانش از صفحه فرمانرواي فارس، با يك اشاره  و نابود در زمان قاجاريه، باز هـم بـه عنـوان يـك.ي گيتي محو

به اعتمادالدوله، حكم  و نيرومندترين نوكران دولت، با يك فرمـان فتحعلـي ران مقتدر مثال، حاجي ابراهيم خان كالنتر ملقب شـاه بـه فارس

و تبارش در ديگ  و اگر بر اثر شفاعت يكي دو نفر، فتحعلي اتفاق آل به پسر شش ماهه هاي بزرگي جوشانده شد ي حاجي ابراهيم ابقـا شان

.داشتي قوام شيرازي اصالً وجود نمي نكرده بود، امروز خانواده

و سردار اسعد شاه،زمان رضا در و كارمندان دولت، از تيمورتاش بختياري گرفته تا سرتيپ) سردار بهادر(سرنوشت بسياري از وزيران

.محمدخان درگاهي، درست از همين قماش بوده است

كه بزرگبه جرأت مي و قابل توان ادعا كرد و باشخصيت ترين دانش ترين بـزرگ، خواجه ترين وزير ايراني در تاريخ بعد از اسالم مندان

شد بوده است كه پيش التواريخ جامعاهللا صاحب رشيدالدين فضل  و دانش. تر از او ياد و انصاف خيلي اين مرد بزرگ مند، حتّي در دادن حق



و نهضت مليا 21صفحه ستبداد، دموكراسي،

و امائل سر بود كه خواهي نخواهي مهره.بر اقران به اين جهت ازي بزرگي در ماشـين اسـتبدادي مـي اما با اين وصف، او نيز و بـود، ظلـم

و دسيسه براي ديگران كامالً مبرا نبوده است  و توطئه انگيز بزرگي چون او را هم بايستي نوعي عـدالت در نتيجه، سرنوشت رقت. ستمگري

 دشمنان اين خواجه، درست مانند اميرنظام فراهاني، معـروف بـه اميركبيـر، از هـيچ فرصـتي بـراي امحـاي او چـشم.طبيعي در شمار آورد 

ميو در اين راه پولپوشيدند نمي و حيثيت خواجه رشـيدالدين،. كردند هاي فراواني نيز خرج و مال كه جان و جان كالم نيز در همين است

و نقشه و تصميم پادشاه بود به او به ثمـر مـي چه رسد به ديگران، فقط در گرو رأي وي نابود كردن او، فقط با تغيير نظر شاه نسبت رسـيد،

شا. رسيد منـد را از ميـان بـه اش عزالدين ابراهيم را در جلوي چشمانش گوش تا گوش سر بريدند، سپس آن وزير دانش نزده ساله اول پسر

و بر باد دادند و خانمانش را سوختند و خانه و آخر مال .دو شقه كردند،

و نقيض نظام استبدادي در تاريخ ايران، پيوسته هرج به همي بديل و و آشوب بوده و فتنه ن دليل نيز يك دولت اسـتبدادي ديگـر، ومرج

و مردمان نيز پس از دوران هرج ـ خدا را شكر كـردهـ دستومرج جاي دولت استبدادي پيشين را گرفته و كم براي مدتي انـد كـه آشـوب

و نظم به جامعه بازگشته است  و از هم پاشيدگي از ميان برخاسته ي اسـتبدادي دولـت عـه گذشته از اين، به همان ميـزان كـه در جام. ناامني

و پايداري براي ملت قائل شود، ملت نيز از پذيرفتن هر گونه مسؤوليتي سر باز مي و بـيش، هـر كـار حاضر نيست حقوق اساسي و كم زند

كه از دولت ناشي شود، با ديده  مي مثبتي را هم و ناباوري و ترديد و هرج. نگردي تحقير ملـت، طلبـي ومرجبه اين ترتيب، خودسري دولت

مي دو سوي يك سكه ـ جلوي رشد سياسي جامعه را به درجات گوناگون ـ و هر دو ي تفصيل اين نكات آخـر را بايـد بـه مقالـه. گيرند اند

.1ديگري احاله كرد

1360مهر

و مسؤوليت ملت«ي رجوع فرماييد به مقاله1 .در همين كتاب» دموكراسي، ديكتاتوري،



و نهضت مليا 22صفحه ستبداد، دموكراسي،

ي يادداشتي درباره4
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و اسـتنباطاتي كـه در عنـوان گون درباره هاي گونا اين نگارنده در نوشته ده سال گذشته، در عرض و اجتماعي واژگان ي مفهوم تاريخي

و نهضت ملي چيست«اي است زير عنواني آن، جزوه يك نمونه.ام وگو كرده اند، گفت اين يادداشت آمده 1359، كـه در سـال»ملي كيست

كه طرح مختصر،.انتشار يافت) با همكاري دكتر امير پيشداد( شـايد. ولي جامعي از اين مبحث را در اين مقاله ارائه دهـيم اينك الزم است

كه اين بحث اصوالً از مقوله  و علي الزم به تأكيد باشد به عواطف يا تعـصبات سياسـي ارتبـاطي داشـتهي مباحث علمي است االصول نبايد

به.باشد و استدال به عبارت ديگر، اگر نظرات زير را كساني نپسنديدند، آن(الت آن را رد كنند تر است شواهد تا خود ايـن نگارنـده نيـز از

و بايد براي مقابله بـا آن، بـه تعـصبات ديگـري). نظرات بازگردد  كه مبناي اين اظهارات بر تعصبات سياسي قرار دارد كه گمان برند نه اين

و جنبش اما البته اين نتيجه.متوسل شد  و درك حوادث و چنـين هاي سياسي صد سال گيري علمي در فهم  اخير ايران نيز مؤثر خواهـد بـود

.نيز بايد باشد

به تاريخـ1 مي)و از آن جمله تاريخ ادبيات فارسي( اگر كه لفظ رجوع كنيم، به پيروان اديـان گونـاگون اطـالق ملتبينيم ، در گذشته

به نام.»ملت مسيح«،»ملت يهود«،»ملت مسلمان«شده، مانند مي و النحل در كتاب معروف شهرستاني و. همين است» ملل«، منظور از الملل

و دو ملت همه را عذر بنه«در اشعار معروف حافظ، و مولوي،»جنگ هفتاد ز ملت«، و مـذهب/ ها جداست ملت عاشق عاشـقان را ملـت

مي.طور، نيز همين»خداست به كار به اين معني درنرفته، چنا حتّي تا شصت هفتاد سال پيش، لفظ ملت هنوز گاهي كـه مـصدق در نطقـي

كه اين بنده همه«: گويد مجلس ششم مي و هواخـواهي آقاياني ـ همه را مـسلمان كه از ملل متنوعه هستند ـ غير از آقاياني جا تشريف دارند

و طرفدار اصالحات مي  و مسيحيان ايرانـي هـستن»ملل متنوعه«از جا منظورو در اين.»1دانم مملكت د كـه در مجلـس، زرتشتيان، يهوديان،

.ي خود را داشتند نمايندگان ويژه

به مجموعه، رفته»ملت« اماـ2 و مي رفته مفهوم مردم را يافته بود و محتواي اجتماعي ايـن.شدي طبقات اجتماعي اطالق ليكن مفهوم

و» ناسيون«.يكسان نبود» نيشن«، يا ناسيوني فرنگي لفظ، با واژه  به ايـنبه عنوان يك استنباط سياسي سـو در فرنـگ اجتماعي، از رنسانس

از)در فرنگ( كهي دولتبه اضافهي طبقات اجتماعي است در فرنگ، مجموعه» ناسيون«. پديد آمد  ، به نحوي از انحاء مـشروعيت خـود را

كه در ايران لفظ. گرفت طبقات اجتماعي گوناگون مي ـ اجتماعي» ملت«حال آن و اغلـب بـه» دولت«به كلي از استنباط سياسي جـدا بـود

به كار مي  كه فرصت طرح آن نيز در اين مختصر نيست، اما هاي اين مسأله در جامعه ريشه. رفت عنوان متضاد آن شناسي تاريخي ايران است

.2هاي ديگر مشروح افتاده است در نوشته

و نطق1 او دكتر مصدق ص)1324علمي،: تهران(، به كوشش حسين مكي هاي تاريخي ،47

�:رجوع فرماييد به2



و نهضت مليا 23صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه امروز اصطالح» ملي« در نتيجه،ـ3 به معنايي س» مردمي«صفتي بود و نزديك اختهرا براي آن به آن، اند » پوپـولر«ترين الفاظ فرنگي

و ملت(و» غيردولتي«اما مفهوم دقيق اجتماعي آن،. است» دموكراتيك«و ـ نـه بـه معنـاي فرنگـي» ضددولتي«،)هنگام برخورد دولت بـود

بل»آنارشيست« به مفهوم ايراني، دريو اين از آن جهت بود كه دولت نماينده.»ضداستبدادي«كه و در نتيجه  زيربناي استبدادي جامعه بود،

آن(فوق طبقات، يعني در فوق ملت، يعني در فوق اجتماع قرار داشت در انقالب مشروطه از نيروهـاي ضداسـتبدادي).و نه فقط در رأس

مي» مليون«توأماً به عنوان  به عنوان ياد و از نيروهاي استبدادي .»ها دولتي«و» مستبدين«شد

و كاربرد نمونهاينكوـ4 و انقالب مشروطه»دولتي«و» ملي«و» دولت«و» ملت«هاي مختصري از مفاهيم :، در قرن نوزدهم

يكي از رهبران نهضت تنباكو، به ناصرالدين در نامه بـا آن كـه خـود اسـتدعاي ...«: شاه آمده استي حاج ميرزا حسن مجتهد آشتياني،

و سبب حضور  كه مقتضاي اتحاد مجلس اجتماع را نموده و معلوم است و ملت ساير علما شده كه اگـر مطلبـي را ببيننـد ... دولت آن است

و ملتكه خالي از صالح  »...1 بل موجبدولت

كه صورت آن مجلس از اين قرار است…«  جناب آقا ميرزا حسن:از طرف ملتاجزاي حضار مجلس: مجلسي در دربار تشكيل دادند

س ـ جناب آقا ـ حاج شيخ فضل يد عليآشتياني ـ جناب امام اكبر تفرشي ـ جنـاب آقـا اهللا نوري ـ جناب آقا سيد محمدرضا طباطبايي جمعه

ـ وزير اعظم، امين نايب: از طرف دولتاجزاي حاضرين ... سيد عبداهللا بهبهاني ـ كامران ميرزا ـ حاج امين السلطنه »...2السلطنه السلطان

بهي مظفرالدين در نامه ـ چنـين مـي پسرش محمدعليشاه سه هفته پيش از امـضاي فرمـان مـشروطيت ـ دو همگـي...«: خـوانيم ميرزا

و ملت دعاگوي  حق...ي ما هستندو طرف توجه ملوكانه دولت و ملت ها را هم كه مبني بر صالحآنو عرايض  باشد قبول خـواهيم دولت

».3فرمود

در از نطق مظفرالدين و تنظيم نمايم تا بـدين اين«: 1324 رجب25شاه وسـيله است كه من مصمم شدم مجلس شوراي ملي را تشكيل

و ملت بنيان  و اتفاق دولت وبه طوري كه دل اتحاد و اميـدوارم ان شـاء اهللا تعـالي، بـه آن آرزو نايـل شـوم خواه من است مستحكم شود،

و ملت طوري اساس  و بالعكسولي هر تكليفي متض... استوار شوداتحاد مابين دولت و ملـت بايد اساس ... من حقي است  موافقـت دولـت

».4ي صحيحي گذارده شود بر شالوده

كه قرن«: قمري آمده است 1326االولي،ي مورخ نهم جمادي در اعالميه ها دچار استبداد كيست نداند ملت نجيب قديم ايران بعد از آن

گر به واسطه... بوده االول بـراي زيـادتي روابـط كه در اواخر ماه ربيع چنان... فتار چه مشكالت شده؟ي نامساعدتي شاه با اساس مشروطيت،

بي... هاي ملي اتحاد حقيقي، عموم انجمن  كه چون و بدگماني شاه از ملتاطميناني از مجلس مقدس درخواست كردند  منـافي ملـت از شاه

و ملتي مقاصد عاليه »...5 استدولت

� H. Katouzian: “The Aridisolatic Society: A model of Long-Term Economic and Social Development in Iran”, The 
International Journal of Middle East Studies, 1983 

:و نيز به

H. Katouzian: “The Political Economy of Modern Iran”, London: MacMillan and NewYork: NewYork University 
Press, 1981 

صتاريخ بيداري ايرانياناالسالم كرماني، ناظم1 25، به كوشش سعيد سيرجاني، جلد اول،

ص2 49ايضاً،

ص3  537ايضاً،

ص4  615ايضاً،

صايض5  140اً، جلد دوم،



و نهضت مليا 24صفحه ستبداد، دموكراسي،

مي ناظم كه شخص اعلي«: نويسد االسالم ضمن شرح وقايع و عجب است به اين وقايع ناگوار نمي دولتيانحضرت باشـند، ولـي راضي

آن شيخ فضل و اتباعشان و سيد علي يزدي مي اهللا »...1نمايند طور با اوالد پيغمبر سلوك

كه در حفظ...«: شاه آمده استي علماي بزرگ عتبات به محمدعلي در نامه و تكليفي وبه اقتضاي وظيفه و ملـت دين  بـر عهـده دولت

و ملتيي كلمه تفرقه... داريم به ... دولت و بوم ايران را و تا مرز و ملت كلي ويران و مملكـت را تـسليم اجانـب دولت  را بـالمرّة معـدوم

».2نكنند مرادشان حاصل نخواهد شد

كه در هر موقع ...«: آمده است 1326 شعبان20ي مليون مورخ در اعالميه طلبان اقدامي نمايد، آشـكاراي مشروطه دولت درباره آن بوده

و صريحاً عذر مي و از فرمان... خواستند قدم را پس نهاده »...3تافتند مروت برمي بيدولتيانو اسلحه را ريخته

از]يعني مردم آذربايجان[ملت آذربايجان چارهبي«: در شرح وقايع چيـز خـود همـهو مجاهدين غيور تبريز كه چهار ماه اسـت دسـت

»...4هاي آتشين نموده هاي عزيز خود را سپر گلوله شسته تا جان

در«: شاه از تلگرام علماي بزرگ نجف به محمدعلي و ملـت ولي چون هرچه از اول امـر تـاكنون اقـدام و اتحـاد بـين دولـت اصـالح

به همراهي با ملت دعوت كرديم ... كرديم مي... هاي عرقوبي گذراندهدهبه وع دولتبرعكس همه را ...و دولت را كه  تمـام دانستيمو با اين

و دولتيان خائن مفاسد حادثه از تحريكات كه از او حـذر داشـتيم واقـع تا آن ... است، باز محض حفظ مراتب اغماض نموديم دولت چه را

و رشته و ملتي اتحاد شد ».5 يكباره گسيختدولت

اگر صدمات اين دو سال را مقايـسه نماييـد، صـدي«: مشيرالسلطنه صدراعظم آمده استبه) 1327 محرم12(ي مردم اصفهان در نامه

نه عايد  و ».6 شدهملت، يكي اسباب زحمت دولتنود

كه در شرح حوادث مي اول مطلبي.ي ايشان السلطنه را مالقات كردم، تكليف غلياني كرد، رفتم به خانه فخامدر بين راه جناب«: خوانيم

باكه گفت اين  كه در تبريز فتح به سفارت انگليس شده است و اردوي ملتبود كه از خط كمپاني تلگراف ».7اند را متفرق كردهدولت بوده

به سعدالدوله كه علي محاربه با ملتاردوي دولتي در مقام):1327 صفر11(از تلگرام ستارخانه الرسـم بـا مجاهـدينـ به عوض اين

كه براي استرداد  و تا آخرين قطره حقوق حقه مسلح ملت و اند جنگ نمايند، در نهايت وحـشيي خون خوديشان ايستادهي خود قيام گـري

بي بي بي رحمي بر اهالي دهات ».، ستارفدايي ملتامضاء ... طرف اطراف محله حمله نموده سالح

مي، از تقي 1326االولي جمادي17در قـشون.ي سخت است لس هم با شاه در مذاكرهمج«: رسد زاده تلگراف رمزي به مجاهدين تبريز

».8زاده، تقيفداي ملت... باشند از هر طرف در شرف حركت ميملي

ص1  183ايضاً، جلد دوم،

ص2  187ايضاً، جلد دوم،

ص3  212ايضاً، جلد دوم،

ص4  224ايضاً، جلد دوم،

ص5  229ايضاً، جلد دوم،

ص6  308ايضاً، جلد دوم،

ص7  312ايضاً، جلد دوم،

يك1346اميركبير،: تهران(ي ايران تاريخ مشروطهاحمد كسروي،8 ص)جلدي، ،625 



و نهضت مليا 25صفحه ستبداد، دموكراسي،

ازـ5 و اصطالحات جنگ بين پس مي»ملي«،»دولت«،»ملت«الملل اول نيز لغات به كار برده و غيرهم باز هم .شد،

مي1301، ميزان16يه، شمار)الشعراي بهاري ملك نشريه(ي نوبهار در روزنامه :خوانيم،

و از ظهـوري تبريـز، اليحـه، در مجلس ملي آقاي معتمدالتجار، نماينـده) ميزان جاري12( صفر13 شنبه روز پنج« اي را قرائـت كـرده

و نقض قوانين شكايت نموده  و اوضاع و رشت و بايد حكومت:و باألخره گفتند ... ارتجاع در تبريز تقاضاهاي خيلي هاي نظامي ملغي شود،

به مفهوم»تقاضاهاي مايه«جا در اين(» ...1 ديگري مليه .)به كار رفته است» هاي مردمي يا دموكراتيك خواست«،

و«: گفـت) 1304نهـم آبـان(در دفـاع از تغييـر سـلطنت آقا سيد يعقوب انوار در نطق پـس از آن كـه مجلـس بـه تـوپ بـسته شـد

و خواهان در تمام اقطار ايران آزادي و درباري قوه منتشر شدند، خدا خواست كه در مقابل قواي ملي تـسليمي ملي غلبه كرد ها ناچار شدند

و مشروطيت را اعاده دهند ».2شوند

و پس از آن، روشن به» دموكراسي«فكران مشروطه » ملـي«و» كراسـي«بـراي» حكومـت«ترجمه كرده بودند، يعني» حكومت ملي«را

:»حكومت ملي«هايي از مورد استعمال عبارت نمونهو اينك.»دمو«براي

مي)براي استيضاح از دولت سردار سپه( خود در مجلس پنجم 1302 جوزاي12سيد حسن مدرس در نطق معروف : گويد،

و و ملت بيدار شد  مبـدل حكومـت ملـي بـه نفـري حكومت يـك تا اين كه به زمان ما رسيد، يعني انقالب ايران برپا شد

 ...3شد

: چنين گفت) 1306 بهمن ماه28(مصداق در نطق خود در مجلس ششم

كه ملت بي ، سـزاوار نيـست كـه چاره كه از حكومت ملي هم محروم است ملت بي خبر است، از انتخابات وكيل بي چاره

.مورد مالمت هم بشود

:و نيز

مي به آزادي انتخابات معتقد باشد، اصالح قانون را هم خودش پيش هر گاه دولت و اگر نكرد، باز هم با همـين نهاد نمايد،

 ...4 تشكيل دادحكومتي نسبتاً مليقانون ممكن است 

:ها در يك رباعي سياسي سرود فرخي يزدي در همان سال

؟5 چيستحكومت مليي پس فايده/ اگر وكيل تحميل شود ملتبر

و موارد استعمال آن، پس از شهريور بيست نيز ادا6 و اين مفاهيم ميـ :يابد مه

كه1320 مهر14وزير، در نطق راديويي محمدعلي فروغي، نخست : خود گفت

ص)1323تهران،(، جلد اول تاريخ مختصر احزاب سياسيالشعراي بهار،لكم1 ،266 

ص28، جزوه)1322تهران،(، جلد دوم بازيگران عصر طاليينوري، نقل از ابراهيم خواجه2 ،197 

و نطقحسين مكي،3 او دكتر مصدق صهاي تاريخي ،42

ص4  به بعد239ايضاً، از

ص)1366اميركبير،: تهران( حسين مكي، به اهتمامديوان فرخي يزدي5 ،210 



و نهضت مليا 26صفحه ستبداد، دموكراسي،

را«: است» قسم«نظام سياسي بر سه مي حكومت ملي ميقسم سوم هـا هرچـه ملت...نامند گويند كه اروپاييان دموكراسي

و بلوغ نزديك و به رشد مي داناتر ميشوند، به قسم سوم، يعني حكومت ملي، متما تر شما ملت ايران، به موجب. گردند يل

.1 سال پيش مقرر شده است، داراي حكومت ملي پادشاهي هستيد35اي كه تقريباً اساسي قانون

: گفت) 1322 اسفند16(مصدق در نطق خود در مجلس چهاردهم

هي ...ي استبداد به جايي نرسيد هيچ ملتي در سايه و بايـد يا بايد گفت كه در جامعه افراد در حكم هـا را يـك نفـرآن چند

و قانون سلطنت استبدادي اين همان. اداره كند  و يا بايد است كه بود، مجلس براي چه خواستند اساسي براي چه نوشتند؟

و تمام حكومت ملي گفت كه  غم است و در مقدرات آن شـركت نماينـد، در ايـن صـورت مردم بايد خوار جامعه باشند

و پيشوا مورد ندار  ...2دمنجي

:ي آن نوشت، ارگان حزب توده دربارهرهبرروز بعد از اين نطق،

و گونه رجال سياسـي پـاكي اين با آن حالتي كه به خوبي جنايات ديكتاتوري را حتّي درباره سخنراني دكتر مصدق دامـن

مي ميهن مي داد، روح تازه پرست نشان و ملي دلديروز هم اين... دمد اي در كالبد هر عنصر شريف  ملـي سـوز سياستمدار

ي خودي خود، دكتر مصدق، نداي مظلومانهي مظهر اراده به وسيلهملت ايران... ايران رسانيدملتهمان خطر را به گوش

 ...3ي جهانيان رسانيد را به گوش همه

: گفت) 1324 شهريور26(در نطق خود در مجلس چهاردم مصدق

كهي رضاشاه معت من يك آدمي بودم كه دوره  ...4شؤون ملي ما بايد به دست ملت ايران باشد، نه به دست يك نفرقد بودم

كه در آن مصدق را به علت مخالفت او با اعطاي امتياز نفت شمال به شوري كوبيد، نوشت وري در مقاله پيشه :اي

از. اغلب لوايح تقديمي شما روي حفظ منافع مالكين بوده است .5ترسيد ميآزادي ملتشما

سييك :نوشت)ي علني حزب توده نشريه(به سوي آيندهي ام تير معروف، روزنامه روز پيش از

و هدفش تشكيل مجلـسي مند بود كه عمال سياست آمريكا را در درجه دكتر مصدق عالقه ي اول به كرسي وكالت بنشاند

يعني كانديداهاي حزب[ندگان واقعي ملي نمايولي در عمل براي جلوگيري از هر گونه پيروزي. با اكثريت آمريكايي بود

و عمال امپرياليسم انگليس سازش كرد]توده .6، با دربار

: گفت) 1330 فروردين22(مصدق در نطق خود در مجلس شانزدهم

 182ـ 181صص) 1366علمي،: تهران(، جلد هشتم، حسين مكيي ايران ساله تاريخ بيست1

ص)1327ظفر، جلد اول،: تهران(،ي منفي سياست موازنهكي استوان،2 ،34

 1322 اسفند17، رهبر3

، جلد دومي منفي سياست موازنهكي استوان،4

 1323 آذر14، آژيري امهروزن5

 1331 تير29، به سوي آينده6



و نهضت مليا 27صفحه ستبداد، دموكراسي،

 مملكـت مـا را بـه روز سـياه ديكتـاتوري.و بر طبق اصول مشروطيت اداره شـود مملكت ايران بايد به طريق دموكراسي

و ي ملت روي كنيد تا به طور قطع آقايان محترم شما بياييد به كعبه ... وقت ملت ايران طالب نبوده استن را هيچآنشانده

 مطمئن باشيد كه ملت با انتخاب كساني موافقت ...كند] يعني مجلس شوراي ملي[ي خودي خانه دو ثلث از شما را روانه

ب .1ه او ثابت كنندخواهند نمود كه صميميت خود را در اين دوره نسبت

: خود گفت1332 در نطق راديويي پنجم مرداد مصدق

و استقالل: تر وجود ندارد ايم، دو راه بيش اي كه اكنون در پيش گرفته در مبارزه و پايداري، كه پايان آن سعادت يا مقاومت

و تسليم، كه نتيجه  و عظمت ملت ايران است، يا انقياد و واقعي و رسوايي ابدي حكومـت محروميت از مزايـاي اش ننگ

و مظالم ملي و ديكتاتوري حكومتو تحمل مفاسد .2 استهاي فردي

از(نهضت مقاومت ملي كه پس و نيروهاي نهضت ملي در) مرداد براي مبارزه با دولت كودتـا تـشكيل شـده بـود28سازمان احزاب ،

مييكي از اعالميه :نويسد هاي خود

و تـأميني راه مصدق، يعني كوشش در راه انتقال حق حاكميت به ملت ادامه ايران، رسالت تاريخي نهضت مقاومت ملي

و آزادي كشور است .3استقالل

و مـورد» حكومت ملـي«،»ملي«،»ملت«هايي بود براي روشن ساختن مفهوم واژگانچه در باال آمد، فقط مثال آن و غيـرهم در كـاربرد

به اين مثال. استعمال آنان به دوره ويژه ها را و.ي خاصـي از آن ارتبـاط داشـته از ادوار مختلف نهضت ملي انتخاب كرديم، تا گمان نرود كه

و سازمان و قلم افراد ـ برگزيديم، نيز آنان را از زبان و با عقايد مختلف يا متضاد ـ  كه اين تصور پديد نيايد كـه فقـط هاي سياسي گوناگون

و سازمان و از نمونه اما از اين نمونه. اند هايي داشتهشتاي چنين بردا هاي ويژه افراد هاي ديگر، تا خواسته باشـيد در مطبوعـات سياسـي ها،

و قرن بيستم يافت مي و سازمان ايران قرن نوزدهم و قلم افراد و از زبان .تري هاي بسيار بيش شود

»ناسيونال«به» ملي«و» ناسيون«به» ملت«ي ترجمه

سي» ناسيون« ـ اجتماعي فرنگي است، يك استنباط ـ پـنج قـرن اخيـر در اروپـاي غربـي پديـد آمـده اسـت اسي صـفت.كه در چهـار

ـ وجـه تـسميه» ناسيوناليسم«و مكتب(يز بر اساس آن ساخته شده» ناسيونال« به آن بازخواهيم گشت كه ـ اش را از همـان واژه گرفتـه نيز

).است

و استنباط به فارسي ترجمه كنند، چون در واقع معادل فارسي براي آن موجود نبـود، اصـطالح»ناسيون«فرنگي وقتي خواستند واژه  را

به اين» ملت« و اگر مسأله به همين توضيحات نيز نيازي پيدا نمي را در مقابل آن به كار بردند  اشكال كـار.شد جا ختم شده بود، شايد هرگز

كه چون براي اصطالح از آن مع» ناسيونال«جا شروع شد به» ناسيونال«ادلي در فارسي نداشتيم، هم و در درجه» ملي«را ـ ي اول برگرداندند

و صنايع دولتي در مورد شركت كه شكل طبيعي اين واژه. ها آن سازي حال آن ـ يعني مي ها و اجتماعي ايران وفق دادچه با واقعيات تاريخي

به خود به وجود آمده بود  را»دولتي«دولت را يعني اموال.ـ همان بود كه خود و اموال مردم آهن دولتي، راديوي مانند راه: گفتندمي» ملي«،

و مدرسه وي دولتي، در برابر مدرسه دولتي، .»ساعت ملي«ي ملي، اتوبوس ملي،

جهاي دكتر مصدق نطق1 ص4، انتشارات دكتر مصدق،  122ـ 121،

و ضمايم آن اسناد نهضت مقاومت ملي ايران2 ص)1363: تهران(، نشريات راه مصدق ،133 

ص3  138ايضاً،
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هم»ملي«البته هم كه بـا) در برابر خارجي(» داخلي«و) در برابر بيگانه(» خودي«، مفهوم»ناسيونال«و چـه مـا در ايـن آن را هم دارند

از» بانك ملي«مثالً وقتي. كند گوييم، تناقض حاصل نمي يادداشت مي آن» ملي«درست كردند، غرض ـ در برابر بيگانه، چون تـا خودي بود

و بانك استقراضي روس بودند روز بانك   نفـت«يو واژه» ملي كردن نفـت«همچنين عبارت. هاي حاكم در ايران بانك شاهنشاهي انگليس

به»ملي خا، و قدرت بيگانه به اين دليل به كار برده شد كه صنعت نفت را از دست يك شركت  وجه تازه در اين مورد،. رج كرده بودند ويژه

و عميق نه فقط از دست بيگانگـان خـارج. تري از مسأله نيز دخالت داشت ديگر زيرا كه در جريان آن مبارزه، در چارچوب آن دولت، نفت

يك شده بود، بل ـ حكومت مليكه در تملك ـ به مردم ايـران به ملت و به اين ترتيب، واقعاً ، يعني يك دولت غيراستبدادي نيز قرار داشت

.تعلق يافته بود

مي در هر حال، و مدارك موجود نشان كه تا كودتاي اسناد و اموال دولتـي، اصـطالح مرداد، حتّي در حوزه28دهد ي اموال خصوصي

ميملي اغلب در و دولتي در مورد دوم مورد اول به كار .رفت

»ناسيوناليسم«با» ملي«ي رابطه

ـ ناسيوناليسم و از اواسـط قـرن الف و هفده در اروپاي غربي فـراهم شـد كه مقدمات آن از قرون شانزده  يك ايدئولوژي فرنگي است

به اوج خو ـ ـ اول در تئوري، بعد در عمل يا ايـن هـر(ها مدعي برتري قوم يا نژاد خود ناسيوناليست.د رسيدنوزدهم تا اواسط قرن بيستم

و شيوه) دو و تجليات ناسيوناليسم در دوره.ي كار آنان رژيم ديكتاتوري بود بودند و در نقاط مختلـف اروپـا اما طبيعتاً وجود هاي گوناگون

كنـيم، كـه دولـتب انگلستان، در قـرن هفـدهم، مـشاهده مـيي ناسيوناليسم اروپايي را در حوادث انقال يك نمونه. صددرصد يكسان نبود 

به رهبري اليور كرامول، مردم ايرلند را به شدت سركوب كرد  يكي از ريشه(انگليس ازو هاي بزرگ تاريخي خصومت بين اين دو ملت نيز

آن نمونه). جا پديد آمد همين اي ديگر و در جريـان تـشكيل نخـستين بـه رهبـري نـاپلئون(مپراتـوري آن كـشور در دنبال انقالب فرانسه،

شد) بناپارت به قدرت رسيدند هاي در قرن بيستم نيز جنبش. ديده كه فقط بعضي از آنان انـدو از اين جمله. ناسيوناليستي در اروپا زياد بود

و اتريش دوره ايتالياي موسوليني، آلمان هيتلري، اسپانياي دوره .ي شوشنيگي فرانكو،

ـ ازب به پس خواندن تاريخ را دارد پيش و ناسيوناليست گفتن، حكم از پيش و خارج از اروپا، سخن از ناسيوناليسم . اين دو سه قرن

كه فرنگي( آن يعني آن چيزي به و رستم فرخ .) گويندمي» آناكرونيسم«ها كه ما رستم دستان و جالل مثل اين و شـاه زاد الـدين خوارزمـشاه

و نادرشاه  و جز اسماعيل صفوي و هـرودوت را ناسيوناليـستآن افشار و زنـون و تيميستوكل هـاي ها را ناسيوناليست بخوانيم، يا پريكلس

و گاليـا را ناسيوناليـست  و اوكتـاو اوگوسـت و قيـسر و چنـان(هـاي روم قـديم يونان قديم نام دهـيم، يـا كراسـوس كـه از نظـر تـاريخي

را اي قرنه شناختي، بازرگانان ايراني يا فنيقي جامعه را» بورژوا«ها پيش شـمردن خـالي از دقـت» كمونيست«خواندن جايز نيست، يا مزدك

و علمي است ).تاريخي

ـ وو مردم آن در برابر تسلط، تجـاوز يـا دفاع از يك سرزمين پرستي، اما ميهنج و اعـتالي ميـراث فرهنگـي تحقيـر ديگـران، حفـظ

و اقتصادي يك كشور رفت اجتماعي سرزمين خود، كوشش براي پيش  و اجتماعي متـضمن ايـدئولوژي خاصـي يـك هيچ...و ترقي سياسي

و مكان هم نمي نبوده و زمان و نيستند، و سـاير. شناسند اند و هلنـد و فرانسه و انگلستان و شوروي و يونان و چكسلواكي اگر مردم لهستان

و هو  و فرهنگي خود دفـاع كردنـد، ايـن را بـه نقاط در جنگ جهاني دوم در برابر تهاجم بيگانه از سرزمين و حيثيت تاريخي و ناموس يت

بل حساب ناسيوناليسم نمي  مي وطن) در ايران(كه ما كه اين همان چيزي است توان گذاشت، و فرنگي پرستي آن خوانيم » پاتريوتيـسم«ها بـه

.گويند مي

ـ و در رابطه با جنـبش در قرند و جهـان سـوم، تخليطـي بـين وطـني كـشور طلبانـه هـاي اسـتقالل بيستم پرسـتي، هاي اسـتعمارزده

و ناسيوناليسم، از سوي ديگر پديد آمدو آزاديطلبي، استقالل ـ ـ از سويي و. خواهي و ديگـران از اسـتقالل و جناح و پاتل و نهرو گاندي
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و هويت هند دفاع مي و حيثيت نه توسعه. كردند آزادي د اما نه خواهان رژيم و نـژادي طلب بودند، نه معتقد به برتـري قـومي و. يكتاتوري،

و ضداستعماري، ضمناً، شكل ناسيوناليـستي بـه هاي استقالل اما در موارد ديگري نيز جنبش. هاي ديگري نيز در اين زمينه هستند مثال طلبانه

كه نمونه و بسياري از كشورهاي آمريكا خود گرفتند و عراق و مصر و يونان ميهايش را در تركيه .توان يافتي التين

ـ ـ در بـر. نهضت ملي ايران، از نوع اول بودهـ ـ از پيش از انقالب مشروطه تا پـس از ملـي شـدن نفـت  اين نهضت چندين دهه را

و برنامه اين نهضت داراي جناح. گيرد مي و مكتبوها و تاكتيك. هاي گوناگون بود ها و برنامه شعارها اً در هـر هاي روز اين نهـضت، طبيعتـ ها

مي دوره و شالوده.شد اي مستقيماً به همان دوره مربوط و اما اساس و آزادي كشور، دفاع از نـواميس ي اين نهضت هميشه بر تأمين استقالل

و استقرار)ي اقوام ايراني يعني همه(حيثيت فرهنگي ملت ايران از سرانيكو هيچ.، يعني دموكراسي بود»حكومت ملي«، مبارزه با استبداد،

و هواخواه رژيم ديكتـاتوري شاخص اين نهضت نيز نژادپرست، ضدخارجي، توسعه  از ميـرزاي. نبودنـد) چـه رسـد بـه اسـتبدادي(طلب،

و سـيد حـسن تقـي  و آقا سيد محمد طباطبـايي و مجتهد آشتياني و سـيد جمـال شيرازي و جهانگيرخـان شـيرازي و زاده الـدين اصـفهاني

گر ناظم و مستوفياالسالم كرماني و اخير فته تا مدرس و بسياري ديگر، از قديم و مصدق و مشيرالدوله .الممالك

ـ مي در ايران قرن بيستم،ز و استنباط تاريخي در بـاال(توان ناسيوناليست خواند فقط كساني را و طبيعتاً با تعاريفي كه از اين اصطالح

اي) ايم عرضه كرده و اقوام بلكه مدعي برتري ذاتي نژاد ـ ـ بر سايرين بوده راني و. اندكه قوم فارس وو ايجاد كينه دشـمني ذاتـي بـا تـرك

كه عرب در فالن»ذاتي«گوييممي. نيز از همين طريق بودعرب  ـ اگـر درسـت، چون گفتن اين و ترك در فالن مسأله درمانـد جا ظلم كرد

ـ امري است عيني  و ذهني، كه از نظر» نادان« ترك اساساًو» وحشي«ولي تبليغ اين كه عرب اصالً. باشد و ماهوي است، ادعايي است ذاتي

و  و اخالقـي خطرنـاك و اجتمـاعي و از نظر سياسـي ي مبـانيو ايـن، از جملـه. غيرمنـصفانه اسـت) كـم دسـت(علمي قابل اثبات نيست

و عقايد نهضت ملي نه از آراء .ايدئولوژيك دولت پهلوي بود،

ـ بخ حال اگر1ز چه در ايـران، چـهي مردمان وطن واهند عالوه بر اين، همه كساني ـ و خواهان دموكراسي را هم پرست، ضداستعمار،

و لغت نداريم  و جدلي بر سر لفظ ـ ناسيوناليست بخوانند، ما بحث و صرف. در جاهاي ديگر ـ مي فقط ـ معلوم شـود نظر از توضيحات باال

و براي  به وطن خود نباشد و پيشكه هر كه خائن ـ يعني حق شـركت حفظ ميراث آن و در عين حال خواهان دموكراسي رفت آن بكوشد،

ـ باشد، نيز ناسيوناليست است .فعال مردم در سرنوشت خويش

ـ از ضمناً،ح ـ چـون سـابقه 1357 بهمن22از چند ماه پيش كه ي تاكنون، دو اصطالح تازه در فرهنگ سياسي ايران پديد آمده است

ن و اجتماعي آن نيز درست روشن نيست تاريخي ـ مفهوم سياسي مفهوم اين. است» گرا ملي«و ديگري» گرايي ملي«يكي از اين لغات،. دارد

ميآن. ها جستآن بايد در كاربرد) مانند هر لغت ديگري، خاصه اگر تازگي داشته باشد(لغات جديد را نيز  توان گفت،چه فعالً در اين باره

و»نهضت ملي«،»ملي«،»ملت«ضيحات ما در باال، به واژگان اين است كه تو  و اصـطالحاتي كـه» حكومت ملي«، نه بـه لغـات ارتباط دارد،

و سابقه تازه خلق شده .ي تاريخي ندارند اند

1366اسفند

و ما براي حفظ امانت، عيناً آورديمدارند،»ز«ي چاپي نيز دو پاراگراف پياپي عبارت در نسخه1  گرداب. كه قاعدتاً اشتباه است
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دو، چرخهسيرالملوك يا نامه سياست در الملك طوسي خواجه نظام و انقالب در جامعهي ـ يعنـي چگـونگي اسـتقرار لت ي سنتي ايران

به وسيله و جانشيني آن مي يك دولت استبدادي، سرنگون شدن آن، ـ را چنين توصيف : كندي يك دولت استبدادي ديگر

و او را به هنرهاي پادشاهانه ستوده و روزگاري، يكي را از ميان خلق برگزيند، و آراسته گرداند، ايزد تعالي، اندر هر عصر

و فتنه را بدو بسته برگرداند و آشوب و در فساد و آرام بندگان بدون بازبندد، و حـشمت اوو مصالح جهان ]را[و هيبت

و چشم خاليق بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار مـي در دل او ها و بقـاي دولـت و ايمـن همـي باشـند گذراننـد،

.1خواهند مي

و فتنه«س از آن كه بر اثر فروريختن يك دولت استبدادي،پبه زبان ديگر، و آشوب مي» در فساد و هرج باز و بـي گردد و ومرج نظمـي

و نـاموش او گيرد، ناامني جامعه را فرا مي  و مـال كه زورش به ديگري رسـيد، بـه جـان و يك حكومت، اينك هر و در عوض يك قدرت

مي ـ نيروم دست ـ يا دولت مياندازد، پادشاه كه ندي ظهور او«كند و حشمت و نـشاند، را محكم بـر سـر جـاي خـود مـي» خاليق... هيبت

و ثبات» عدل« ـ در چارچوب يك رژيم استبدادي ديگر بازمي)و آباداني(ـ يعني نظام و نتايج مثبت حاصل از آن را ـ. گرداند، و مردم نيـز

ـ كم براي دست مي«مدتي از»خواهند بقاي دولت او و بـي هرج، چون و آشوب اسـتبداد همگـاني بـه جـاي اسـتبداد: يعنـي(نظمـي ومرج

و فتنه«پس. اندبه جان آمده) شخصي و آشوب مي در هر دوره» فساد .گردد اي سبب تجديد نظام استبدادي

بل نيز براي هميشه پايدار نمياما دولت جديد به قول نظام ماند، ـ ـ نافرماني مردمان از احكاكه ميالملك شود كـه بـر اثـرم الهي سبب

 خشم خداوند،

و هر كه را دست قـوي ... و خون ريخته آيد و شمشيرهاي مختلف كشيده شود تـر، هـر پادشاهي نيك از ميان ايشان برود

و خون كاران همه اندر ميان فتنه كند تا آن گناه چه خواهد همي و صافي شود ها و جهان از ايشان خالي ريزش هالك شوند

بي جهت شومي اين گناهو از  و از جهت مجاورت خشك، بسيار نيـز از ... ها هالك شوند گناه در آن فتنه كاران بسياري از

.2تر سوخته آيد

به نظر نظام كه و ثبات(الملك سقوط يك دولت استبدادي اين و)و در نتيجه، از بين رفتن نظم بر اثـر نافرمـاني مـردم از اوامـر الهـي،

بهخشم گرفتن خداون ـ در تشريح چرخه. وجه تعجبي ندارد هيچد بر آنان است، كه او و انقالب در جامعـه مهم اين است ي سـنتيي دولت

و عصيان به پايان مي كه عمر يك رژيم استبدادي معموالً با قهر ـ از اين نكته آگاه است و نتيجه ايران بي رسد و وي آن بروز آشوب نظمـي

 
و نشر كتاب،: تهران(، به اهتمام هيوبرت دارك سيرالملوك1 ص)1340بنگاه ترجمه ،13

ص2 14و13همان كتاب،
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ق كه تا اوايل مي) با بار منفي(را» انقالبات«رن بيستم حتّي گاهي لفظ ناامني است به كار ـ چنـان. بردند براي آن و آشوب كـه باري؛ اين فتنه

و  ـ با ظهور پادشاه نيرومند مي» عادلي«پيش از اين ديديم و آباداني بازمي به سر و ثبات و نظم وبه اين ترتيب، چرخه. گردد رسد ي دولـت

سن انقالب در جامعه ـ استبدادي و آشوب ـ فتنه ...تي ايران عبارت است از استبداد

طي پانزده سال گذشته در نوشته و ريـشه اين نگارنده در و تحليـل كـرده و هاي گوناگون اين چرخه را در سطوح مختلف تـشريح هـا

ـ روشن ساخته  و دانش خود و شعور ـ در حدود فهم و وجوه مختلف آن را و فـشردهبه طور بسيار.ام مباني ي سـنتي در جامعـه: خالصه

نه فقط در رأس، بل و و نقطـه. كه در فوق آن قرار داشته ايران، دولت از جامعه جدا بوده، ـ دولـت پايگـاه ـ در تحليـل نهـايي ي در نتيجه

و اتكاي مداومي در درون اجتماع نمي به همين دليل نيز از نظر طبقات مـردم مـشروعيت سياسـي نداشـته و منـافع آن را نماينـدگي داشته،

وبه اين ترتيب، همه. كرده است نمي و طبقـه» حقوقي«ي حقوق اجتماعي، مĤالً در انحصار دولت بوده و(ي اجتمـاعيكه هر فـرد، گـروه،

و اراده) حتّي كل جامعه د از آن برخوردار بوده، اساساً بر مبناي اجازه ولت در هر لحظـهي دولت قرار داشته، يعني در حكم امتيازي بوده كه

و ايـن درسـت معنـاي. توانسته آن را ملغي كند مي و مشروط نبـوده به هيچ سنت، عرف، قرارداد يا قانون مداومي منوط يعني قدرت دولت

ـ است عادي واژه و خودسري ـ يعني خودرأيي نه سياسـت، بـه آن معـاني كـه در تـاريخ جوامـع در چنان جامعه.ي استبداد و اي نه قانون

به كار برده شده ارو كه دولـت اسـتبدادي بـه اراده» قانون«به زبان ديگر،. اند، وجود خارجي ندارد پايي و احكامي است ي خـود همان اوامر

مي صادر مي و هر گاه بخواهد تغيير و كند و» سياست«دهد و نـابودي رقيبـان و امحـاء و كوشش براي حذف و دسيسه نيز از حدود توطئه

و  و حفظ و اجتماع، چندان فراتر نمي حراست سلطه دشمنان، و هـم. رودي دولت و جامعـه، كـه هـم سـبب اين جدايي اساسي بين دولت

مي نتيجه و انحصار حقوق اجتماعي توسط آن است، الزاماً سبب به صـورت يـك نيـرويي عدم مشروعيت دولت كه جامعه به دولت، شود

و  ن» حكومت زور«بيگانه و آن را از خود 1.داندبنگرد

مي هر آزادي و هر حقي وظيفه اي، مسؤوليتي ايجاد كه هيچ.اي كند و آزادي در اجتماعي كه دولت هـر(گونه حق به عنوان امتيازي جز

مي  مي وقت خواست و هر وقت خواست پس و مـسؤوليتي ايجـاد نمـي وجود نداشته باشد، هيچ) گيرد دهد و گونـه احـساس وظيفـه شـود

و طغيـان. اساساً با دولت در ستيز است) يعني كل جامعه(ر چنين اجتماعي، ملتد. گردد پذيرفته نمي  يعني حتّي در زماني كه امكان عصيان

و عافيت ـ ترس(انديشي نيست، اطاعت مردم از دولت تنها مبتني بر ضرورت ـ در تحليل نهايي و پـذيرش)و در يـك. است، نه رضـايت

د ـ با تعريف نظام چنين رژيم استبداد سنتي، اگر دولت مير كار خود موفق باشد، يعني ـ دولت عادلي باشد، دو كار انجام يكي: دهد الملك

و ديگري  و ثبات در اجتماع، و كاروان»آباداني«ايجاد نظم ـ شهر، يعني ساختن قنات ـ حتّي و و رباط انجام اين دو كار فقـط بـراي. سراي

و اعتالي قدرت دولت نيز الزم استكه براي حفظ موجودي خرسندي ملت نيست، بل ـ.ت ـ به درجات گوناگون ولي در هر حال مردم نيز

مي از ثمرات آن بهره  به ديده. شوند مند و در نتيجه مسؤوليتي ندارد، معموالً اين را نيز در نگـرد، بـلي سپاس نمي اما ملت چون حقوق، كـه
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مي به م ترين حاالت آن را ناچيز و در بدترين و فـساد، يـا فـريفتن مـردم وارد، آن را هم به حساب حيلـه شمارد اي بـراي بـسط زورگـويي

.گذارد مي

مي»انقالبات«و» آشوب«و» فتنه« مي، هنگامي بروز به زمان ديگر فرق به داليل گوناگون داخلي يا خارجي، كه از زماني ـ كه كنـد كند

مي  و اعتماد به نفس عادي خود را از دست و گروه.ددهـ دولت سلطه از ايـالت گرفتـه تـا(هاي گوناگون مردم در چنين شرايطي، طبقات

ـ عمال خود دولت  ـ مĤالً و و بازرگانان، و تيول به دفاع از آن نمي) صاحبان اقطاع از. شـتابند اگر هم بر ضد آن بسيج نشوند، و ايـن يكـي

كه سرنگوني رژيم در داليلي است ومـرج سقوط دولت سبب بروز هـرج. مدت نسبتاً كوتاهي رخ داده استهاي استبدادي در ايران، معموالً

و  بي» خاني خان«و آشوب ميو و ناامني شديدي و صد رژيم استبدادي، در تعـارض بـا ثباتي شود، انگار كه يك رژيم استبدادي افتاده باشد

اگ. يكديگر، جاي آن را گرفته باشند  و مثالً و ضعف دارد، به وسيله البته اين نكته شدت ي يك قدرت خـارجي نيرومنـدر سرنگوني دولت

بي صورت پذيرفته باشد، بي و كم نظمي دورانش كوتاه ثباتي و شدتش به جـايي مـي. تر خواهد بود تر رسـد كـه مـردم ولي در هر حال، كار

كه يك رژيم استبدادي ديگر استقرار يابد، از گردن حاضر مي و ثبات»نسق بگيرد«كشان شوند ـ اگـر خـدا، نظم و  نـسبي را برقـرار سـازد،

ـ در و مستبد است، در زمان اقتدارش آرزوي نظام» پادشاه عادل«يعني همان. نيز بكوشد» آباداني«خواست كه چون خودسر الملك طوسي،

مي  بي چنان. كنند نابودي او را به رغم و شكست هاي افسانه رحمي كه شاه از خارجيان، چونيلآور فتحع هاي خجلت اي آغامحمدخان قاجار،

و امنيـت نـسبي را بـه جامعـه  و ثبـات كه بر اثر سقوط دولـت صـفوي پديـد آمـده بـود نظـم و متناوبي توانستند پس از آشوب بلندمدت

از. راه دوري نرويم. كم در اوايل كار از رضايت مردم برخوردار بودند بازگردانند، دست ـ كـه در بـسياري  حتّـي پـس از انقـالب مـشروطه

و برنامه و طغيان اش با عصيان وجود عمده، انگيزه و خان ها و القيدي ـ كار آشوب و خرابي در انـدك هاي سنتي متفاوت بود و ناامني خاني

به جايي رسيد كه ناصرالدين  و گفتند مدتي مي«شاه را شاه شهيد خواندند و پس از سقوط رضاشـاه.»خواهد هنوز ملك ايران چوب استبداد

به دست خارجي انجام شد، اما اگر دولت او در ميـان طبقـات مـردم پايگـاه محكمـي مـي كه اگر( داشـت الزامـاً بـه اسـتعفاي او منجـرچه

و طبقات ملت، پس از چندي بازگشت، دست)گرديد نمي و امنيت«كم برخي از آحاد و ثبات مي دوره» نظم .كردندي او را آرزو

و بديل استبداد و لجام سنتي، هرجبه اين ترتيب، نقيض و خاني و خان و آشوب و نقيض بديل ايـن نيـز مـĤالً رژيـم ومرج گسيختگي،

كه جامعه. استبدادي بوده است  و كالم از ايـن چرخـهي ايراني دست حتّي پس از انقالب مشروطه، و كم در لفظ ي تـاريخي خـارج شـده،

و لـزومكه بر ضد استبدادنه فقط بر ضد يك دولت استبدادي، بل مبارزه و سـخن از اهميـت قـانون كـه(» حكومـت ملـي« صورت گرفت

و همه. سنت بر سر جاي خود باقي بودهاي اينبه ميان آمد، ريشه) بود» دموكراسي«ي اصطالح ترجمه اي از آن انقـالب جانبـه تحليل دقيق

پيو انگيزه و و حتّي يك مقاله آمدهاي آن، در حوصله ها ـ ولي در هر حال، حتّي در ده پـانزده سـال اول.ـ نيستي جداگانهي اين نوشته

و متداول كلمه، دموكراسي نمي  و مفهوم دقيق به معنا هـاي شـكي نيـست كـه دخالـت. توان ناميد رژيمي را كه پس از آن انقالب پديد آمد،

به  ـ و نظامي خارجيان نه فقط(ويژه سياسي ـ نقش بسيار وير) اما اما بـراي پـي بـردن بـه. اي را ايفا كرد گرانهاندر دوران جنگ جهاني اول

و انگليس  و نـاروايي در امـور گونه دخالت بـي هيچ) يا هر قدرت خارجي ديگري(اساس مسأله، بايد پرسيد كه اگر در آن زمان روس جـا

مي ايران نمي  و غيرهم، حاضر و واليان و وكيالن ي خود را با منـافع عمـومي اجتمـاع بودند بخشي از منافع خصوص كردند، آيا عموم وزيران

و هم و هم در رقابت با يكديگر، حداقل حق مسؤوليت و در نتيجه، هم در انجام وظايف خود بستگي اجتمـاعي را ادا كننـد؟ يكسان بدانند

و بازرگانان بيش آيا زمين مي داران به دولت و خان تر ماليات خود را ـ در حـدودي هاي واليات حاض پرداختند؟ آيا سران ايالت ر بودند كـه

و با آن همكاري كنند؟ آيا روشن ـ با دولت كنار بيايند و ترقيكه در آن شرايط امكان داشت مي فكران و(شدند خواهان حاضر با هر آرمـان

كه داشتند  و قدرتي نمي) آرزويي كه هيچ دولت و اقتـصادي بپذيرند و اجتمـاعي و فرهنگـي تواند در آن شرايط كـشور را از نظـر سياسـي

مي يك كه دولت كه اگر هر كاري و قبول كنند به هر كمالي كه آرزويش را داشتند برساند، يـك آنـان وفـق ندهـد، بـه كند با نظـر يـك شبه

بي  و و نبايـد آن را بـه كلـي مـردود دانـست؟ آيـا روزنامـه خودي خود، دليل خيانت يا فساد و شـاعران در بيـان كفايتي آن نيست نگـاران

مي مخالفت و هتاكي پرهيز و تاجر، از فحاشي و عالم و وكيل و با وزير ؟...كردند هايشان با يكديگر،



و نهضت مليا 33صفحه ستبداد، دموكراسي،

و عدم حس مسؤوليت ـ ـ از ثمرات نظام اسـتبدادي و چه غلط باشد ـ چه درست و طبقات ملت نسبت به يك دولت استبدادي آحاد

ـ اجتناب  مش اما دولت. ناپذير است به اين معنا چه بودند، استبدادي نبودندهاي بين انقالب و رضاشاه، هر كه. روطه يكي اين بود اشكال كار

بي  و و دموكراسي، آزادي مطلق و لجام برداشت مردم از مشروطه كه در تحليل نهايي، همان حالت آشوب . گـسيختگي اسـت قيدوشرط بود

و طبقه و گروه مي هر فرد . ت، ولي حاضر نبود هيچ مسؤوليت اجتمـاعي را بپـذيرد خواس اي، در حدود تصور خود، همه حقوق اجتماعي را

كه خيلي از ترقي و ناتواني كارش به جايي رسيد و ضعف و درس پريشاني و روشن خواهان به ايـن نتيجـه خواندگان و سياستمداران فكران

و شهرستان چماق حكومت فرود ميايد، مملكت  و روستان و در ايل اين بود كـه. از دست خواهد رفت رسيدند كه تا قدرت متمركز نشود،

و نسقي برقرار ساخت، در سال و نظم ـ هاي نخست، گروه بزرگي از دست وقتي رضاخاني ظهور كرد اندركاران سياسـي طبقـات گونـاگون

به طرز افزايندهكه در غايت امر حتّي جمعي از مقامات باالي روحاني را شامل مي ـ به جنبش او روي آوردند شد ا. اي و حتّي مثال مـصدق

و مشاركت سياسي را رعايت كند، با او هم  كه اگر رضاخان حدود قانون و مدرس نيز حاضر شدند آميـز سياسـي زيـستي مـسالمت مستوفي

و آزادي اما همان. داشته باشند  كه تعبير عموم مردم از دموكراسي و آرمان هاي اساسي تركيبي از آشوب گونه و انتظارات نامعقول طلبي  گرايي

و عقبو نامحدود از دولت و هاي ضعيف يك كشور فقير و امنيـت و ترتيـب و استعمارزده بود، بـه همـان ترتيـب نيـز ايجـاد نظـم مانده

شد» آباداني« و سپس بازگرداندن استبداد، مترادف .در اندك مدتي با استقرار ديكتاتوري،

و استبداد را با يكديگر مترادف مي از چون اغلب الفاظ ديكتاتوري نه فقط با تعريف ما كه ديكتاتوري انگارند، الزم است توضيح دهيم

و عمده كه با آن تفاوت استبداد متفاوت است، بل  را هـاي صـوري ايـن دو شـيوه اي از شباهت اي دارد؛ اگرچه پاره هاي اساسي ي حكومـت

و روم قديم است. توان انكار كرد نمي كه خون( ابتدايي اين دو كشور در دموكراسي. اصطالح ديكتاتور از يونان خواهـان قيـصر، پيش از آن

ـ حكومت)جمهوري روم را براندازند ـ مثالً به دليل اغتشاشات داخلي يا خطرات خارجي كه كنندگان براي مدت معيني، مواردي پيش آمد

و بارز تفويض مي  به يك فرد قابل و تا امر تصميمكردند حقوق حاكميت خود را در چارچوب قراردادهاي موجود، و اقـدام سياسـي گيـري

و عنوان اين مقام را ديكتاتور نهادند، زيرا كه اجازه داشت در چارچوب قراردادهاي موجود، بدون رعايـت تـشريفات  نظامي را تسريع كند

و مشورت جمعي، اقدام كند  سز ترين نمونهو برجسته. شور و در روم قديم ژول در جهـان. بود) قيصر(ار هاي اين در يونان قديم پريكلس،

و صرفه نو نيز ديكتاتوري اصوالً يك پديده ـ طبقات حاكم صالح به داليل داخلي يا خارجي ـ باز هم راي اروپايي است كه در آن ي خـود

و قدرت اجرايي را در دست فرد يا افـ دانند كه در چارچوب قراردادهاي موجود، از تشريفات قانون در اين مي رادي متمركـز گذاري بكاهند

و قـانون نيـز. گردانند به اقليتي اسـت كه مشاركت محدود به عبارت ديگر، در يك رژيم ديكتاتوري هم مشاركت هست، هم قانون؛ جز آن

و قشرهاي گوناگون جامعه تبعيض مي و بيش وضوحاً بين طبقات و اين تفاوت كم به اين. هاي اصلي آن با دموكراسي پارلماني است گذارد

و حمايت هـيچ طبقـه، ترتيب به رضايت و مـشروط رژيم ديكتاتوري با استبداد فرق فاحشي دارد، زيرا كه اوالً استبداد ي اجتمـاعي منـوط

و ثانياً و قراردادي نمي)به همان دليل(نيست، و قانون و مرز 1312مثالً حكومت رضاشاه تا حـدود سـال. شناسد در تحليل نهايي هيچ حد

و به استبدادي بدل گشتديكتاتوري بود، .1ي از آن حدود تا خروج او از ايران

آن باري؛ چنان چه پس از انقالب مشروطه پيش آمده بود، پس از سقوط حكومت رضاشاه هم پديـدكه پيش از اين اشاره كرديم، مشابه

و همان. آمد به كار افتادند و هم در طول جامعه و آن ايالـت از فرمـان طور يعني نيروهاي گريز از مركز، هم در عرض كه مردمان اين ايل ي

و مبارزه دولت مركزي سر پيچيدند، همان چه در روزنامه طور نيز رقابت ـ چه در مجلس، ـ اساسـاً بـري سياسي و بـازار چه در كوچـه ها،

و كتك  و فحاشي و افترا و اكثريت بزرگ اهل سياست مبناي اتهام و ترور قرار گرفت و وحشت و ارعاب ، از صدر تا ذيلشان، ايـن را كاري

مي. گذاشتند به حساب دموكراسي مي كه مخالفان دموكراسي آرزوي بازگشت به رژيم پيشين را و هواخواهـان كردنـد، تفاوتشان در اين بود

و ناتواني مطلق دولت دموكراسي حتّي اين مايه از بي و در نتيجه ضعف ـ و جز آن و هتاكي و ناامني د مـاه يـك بـار هايي كـه هرچنـ نظمي

مي مي و ـ را كافي نمي آمدند و دائماً از كمي رفتند و اين درست ناشي از دوگـانگي تـاريخي. شكوه داشتند» دموكراسي«و» آزادي«دانستند

ف براي تفصيل بيش1 .ي اول اين مجموعه رماييد به مقالهتر، رجوع
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و امنيت كه هواخواهان نظم و آشوب است مـ در تحليل نهايي چيزي جز استبداد نمي استبداد و دموكراسي، و خواهندگان آزادي Ĥالً شناسند

و هرجبه كم و كوشش براي حذف يكديگر رضايت نمي تر از آشوب .دهند ومرج

كه از آن ظاهراً گرفته شدهو درسي زمان مصدق، تجربه ـ گرفته نشده(هايي ـ در واقع از. از هر نظر جالـب توجـه اسـت) يا برخـي

به شدت انت  كه ديكتاتوري بوده، و برخـي از هواخواهـانش از ايـن كـه يـك رژيـم قاد كرده مخالفان مصدق از حكومت او به اين عنوان اند

به در نكرد، ناراضـي بـوده  و دشمنانش را از ميدان و. انـد ديكتاتوري مستقر نساخت ـ گذشـته از حـب اشـكال اصـلي ايـن هـر دو گـروه

و ديكتاتوري بغض به مقوالت دموكراسي كه نسبت ـ در سوءتفاهمي است و سياسي پندارنـد همـان اسـتبداد مـي كـه اغلـب(هاي تاريخي

.دارند) است

و برنامه اصل دموكراسي مدرن بر مبناي مشاركت در تصميم و عقايد و تحمل آراء و تشتت ها قرار دارد، اما معناي آن هرج گيري ومرج

و قانونو خان  و در نتيجـه.شكني نيست خاني و تـشنج دائـم، و خـورد و زد و اگر قرار بـود كـه دموكراسـي بـا آشـوب و ضـعف  نـاامني

و اضمحالل اقتصادي، يكسان باشد، دموكراسي هرگز در هيچ كشور پيشرفته بي و در اندك مدتي به عنوان اي پا نمي تصميمي سياسي گرفت

ميي اداره يك شيوه و مخدوش و اختالفات اجتماعي مردود و حل برخوردها ـ بـا ايـن.شدي حكومت ـ به شكلي از اشـكال كه جوامعي

و ناهمگوني نبوده اداره شده شيوه و ضعيف و نيستند اند، جوامع پريشان كه اين شيوه. اند ي حكومـت را بـه درست است كه در كشورهايي

و دامنه كار بسته و قادر متعال نيست، ي قدرتش به حدودي محدود است، اما درست به همين دليـل، دولـت در ايـن اند، دولت فعل مايشاء

و در نتيجه در محدوده جوامع داراي پايگاه و مشروعيت سياسي است، و اجراي تصميمات اجتماعي به اخذ و قادر ي قدرت خود، نيرومند

و اقتصادي است .قاطع سياسي

مي در اين ـ گـاهي بـه نـرخ گونه جوامع، دولت واقعاً و از طبقات مختلف اجتمـاع ـ واقعـاً تواند قوانين مالياتي را اجرا كند هـاي زيـاد

و نمي در اين. بگيرد تا بتواند تعهدات اجتماعي خود را به انجام رساند ماليات و تواناست كه كـسي يـا گونه جوامع، دست قانون دراز گذارد

و كودتا، آن را ساقط سازند  و آشوب و حيثيت ديگران تجاوز كنند يا با ايجاد بلوا به جان يا مال يا آبرو گونه جوامـع، عمـوم در اين. كساني

ن  به همين دليل در حوزه مردم و به سهم خود حس مسؤوليت اجتماعي دارند و فـردوس بـرين را بـاي سياست، فاصله يز و آرزو ي آرمـان

و جهان خاكي تميز مي و احتمال مي امكان و درك مي. كنند دهند به عنوان يك مثال ساده، مي يعني و كه وقتي موجـودي فقـط دانند پذيرند

مي  نه توان ده تومان است، به به ده، يا يك به نسبت صفر به پنج تومان بين دو نفر تقسيم كرد، اما نمي ... آن را به هر يـك) مثالً(توان يا پنج

مي.سي تومان داد كه كس نخواهد گفـت كـه خواهند اين تقسيم صورت گيرد، اما هيچ در نتيجه، اختالف بين آنان بر سر نسبتي خواهد بود

سي تومان خواهم داد اگر من حكومت را در دس  به هر يك ي وگرنه در همه.ي اقتصادي براي بيان مطلب بود اين يك مثال ساده.ت بگيرم،

و فرهنگي نيز مسأله يكسان است و اجتماعي و روشـن(در نتيجه، رهبران مردم. وجوه سياسي نيـز بـا حفـظ) فكـران اعم از سياسـتمداران

و برنامه  كه با يكديگر دارند، مي اختالفاتي مي هاي گوناگوني كه عرضه و زمان را از گـردش كنند، نه از دولت كه زمين را از جنبش خواهند

و معجزاتي توفيق خواهند يافت بياندازند، نه خود مدعي مي  به چنين كرامات و حـس. شوند كه اگر بر سر كار آيند يعنـي نـه فقـط آگـاهي

مي  و هوچي شود كه مبناي اختال مسؤوليت اجتماعي آنان مانع و رقابت سياسي را بر رجزخواني بلف مي گري قرار دهند، كه شعور كه دانند

و حس مسؤوليت اجتماعي مردم نيز جايي براي توفيق اين شيوه .گذارد ها باقي نمي سياسي

ـ يا ديكتاتور نبود كه ديكتاتور بود به داليل. مشكل دولت مصدق اين نبود ـ كه بعـضاً مشكل اصلي اين بود كه حكومت او ي گوناگون

و هاي ديگر اين در نوشته و داراي تحمـل به يك دموكراسي مدرن، يعني يك حكومت متكـي بـه اكثريـت مـردم ـ جانب مطرح شده است

و توانا باشدي صدر سياسي، سعه كه بتواند نيروهايي را كـه بـا شكـستن قـانون بـراي.، تبديل نشدكه در عين حال نيرومند يعني حكومتي
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ميف تضعي و با شيوهو سرنگوني آن ـ بر اساس قانون، ـ بر سر جاي خود نشاند كوشيدند در مراحـل گونـاگون قـرن حاضـر.1هاي قانوني

كه جامعه و ناگزير بايد بارها گفته شده است ـ براي دموكراسي آماده نيست به اين دليل يا آن دليل ـ بـا) بـراي مـدت نـامعلومي(ي ايراني

ميي ديكتاتوري شيوه ـ اداره شود تا براي پذيرش دموكراسي آمادگي يابدـ كه اغلب .پندارند همان استبداد است

كه. اين نظر بر مبناي چندين سوءتفاهم قرار دارد مييكي اين و تحمـل فرض را بر اين ـ چون مبتني بر مشاركت گذارد كه دموكراسي

و برنامه بي آراء ـ با بي هاي گوناگون است و كه به شيوهمسؤ نظمي كه دولت در كشورهايي ي دموكراسي مـدرن وليتي همراه است، در حالي

به از رژيمي اختيارات خود در محدوده شوند اداره مي هـاي ديگر اين كه اگر هم در مـواردي رژيـم. مراتب نيرومندتر است هاي ديكتاتوري

و بيش دموكراتي تحول يافته باشند ديكتاتوري به حكومت  ، از نظـام اسـتبدادي انتظـار)ي آن باشد شايد اسپانيا بارزترين نمونهكه(هاي كم

آن. توان داشت ترين پيشرفتي را نمي كوچك كه بر اساس خودسري مطلق قرار دارد، اصالً سياسـت بـه معنـاي متعـارف چون در حكومتي

و پيشرفت كه در آن تجربيات جديدي شود كه دمو. هايي پديد آيد موجود نيست ـ درست به اين دليـل كـه ادعـاي كمـال سوم اين كراسي

ـ شيوه  و مكان تطبيق داده شود ندارد و فقـط عبـارت از نـسخه كنيم گمان اگر. اي پوياست كه بايد با امكانات زمان ايكه دموكراسي فقـط

كه مي و براي هر جامعهي اداره توان از شيوه است پي فرانسه يا انگليس يا چند كشور ديگر برداشت رسـيم يچيد، ناچار به اين نتيجه مـي اي

كه دموكراسي شيوه. اما اين فرض درست نيست.كه دموكراسي در خيلي از جوامع كنوني ممكن نيست  مي زيرا كه توان در حـدود اي است

به نسبت افزايش بر اين ظرفيت، آن را گـسترش داد  و و اقتصادي جامعه به كار برد و فرهنگي و اجتماعي يي اداره شـيوه.ظرفيت سياسي

و پنجـاه سـال پـيش، اساسـاً بـر دموكراسـي اسـتوار بـود و هشتاد سال پـيش و كشورهاي مشابه، در صد سال پيش و انگليس ا. فرانسه امـ

و پيشرفته هاي گذشته بسي گسترده دموكراسي در اين كشورها، امروز به نسبت دوران .تر است تر

به همان مسأله اسبه اين ترتيب باز هم ميي و روشن. رسيم اسي در فكران جامعه يعني اگر دموكراسي هم در دست سياستمداران اي كه

و ناتوان است، بـه آرمـاني بـدل گـردد  و فرهنگي محدود و اجتماعي و اقتصادي و ظرفيت سياسي و امكانات البتـه. هر حال از نظر تجربه

ج. اش جز شكست چيزي نخواهد بود نتيجه كه در چنين و ايـدئولوژي آن هـر امعهممكن نيست و مكتـب و عنوان ـ اسم اي هيچ حكومتي

طي ده سال شيوه  ـ بتواند مثالً در و چـارچوبچه باشد ي حكومتي، روابط سياسي، نهادهاي اجتماعي، ساختار اقتـصادي، سـطح زنـدگي،

و آمريكاي شمالي موجود است، پديد آورد كه در ژاپن، اروپاي غربي و تكنولوژيكي را ا گروهـي كـه در چنـينيـ بنابراين، هر فـرد.علمي

ـ به احتمال بيش چنين وعدهاي جامعه ـ عـوام هايي به مردم دهد، يا سخت ناآگاه است، يا و فاقـد حـس)ي عـوام حتّـي فريفتـه(فريـب تر

به دليل آرمان. مسؤوليت اجتماعي است طلـب، يـا بـراي ايجـادو معجزهدالنه، يا براي كسب وجاهت بين مردمان ناآگاه گرايي ساده يعني يا

مي  به محال و اجتماعي را تعليق به قدت، يپيشرفت سياسي و توسـعه. كند بلوا، يا براي رسيدن به دموكراسي كه به جاي اين ي اقتـصاديو

به اين طرز فكر دامن مي .نيست) يا استبداد(اي جز ديكتاتوريي امور چاره زند كه براي اداره خدمتي كرده باشد،

كه تجربه ميي جامعهي گذشته خالصه اين كه در عمل، حكومت نيرومند با استبدادي استبدادي سبب و آزادي)يـا ديكتـاتوري(شود ،

و لجام بيو دموكراسي با آشوب و راو اين حتّي در زمان. مسؤوليتي شناسايي شود گسيختگي هاي كوتاهي كه دولت ماهيت استبدادي خود

ب  و آزادي وده، زيرا كه عدم تجربه از دست داده صادق نه فقط هاي اجتماعي، حداقل واقعي مشاركت سياسي و حس مسؤوليت الزم را بيني

به بين مردم، بل  و بـي. ويژه در ميان رهبران سياسي آنان به وجود نياورده است كه مـسؤوليتي ملـت، دو روي يـك سـكه خودسـري دولـت

و. اند بوده كه رژيم اما پس از انقالب مشروطه، بي پس از شهريور بيست، و خاصـه خيلـي(مسؤوليتي ملت هاي استبدادي فرو ريخته بودند،

و سياسي آنان و استبداد، سهم بزرگي ايفا كرد) از رهبران فكري .در بازگشت ديكتاتوري

1371آذر

و ترجمـه Musaddiq and the Struggle for Power in Iran: رجـوع فرماييـد بـه1 و مبـارزهي فارسـي آن،، ي قـدرت در ايـران مـصدق

و نيز)الذكر سابق( و اسفند36و35ي، شمارهكلك،»السلطنهي مصدق معاصي كبيره«؛ ).ن كتابتجديد چاپ در همي(1371، بهمن
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آورد تـا بـا همكـاري وزيـري مـصدق بـه عمـل مـي هايي است كه سفارت انگليس در چند ماه اول نخست وضوع اين مقاله، كوششم

و دالالن خود در حوزه بستگان، دوست دل آن داران، ياران، و نيز كـساني كـه بـه خـاطر وحـشت از قـدرت انگلـيس بـا ـ ي سياست ايران

ـ دولت مصدق را ساق همكاري مي و دولت ديگري را بر سـر كـار آورد كردند هـاي بارهـا روزنامـه مـصدق، حكومـتي در دوره.ط كند،

و نرسيدن به راه)و سپس آمريكا(انگليس  بي حلي بر سر مسأله نوشتند كه دليل قطع مذاكرات و اين. انعطافي مصدق استي نفت، لجاجت

و نيز كتاب  شدها ادعا، بعدها در خاطرات سياستمداران انگليس، و مدارك موجود نشان.و مقاالت تاريخي بسياري تكرار كه اسناد  حال آن

و جبهـه دهد كه وزارت خارجه مي و سفارت آن كشور در ايران، از ابتدا با مصدق دري انگليس، و حتّـي ي ملـي سـر ناسـازگاري داشـتند

كه با او بر سر مسأله مي صورتي به توافق ميي نفت كه او از نخستد رسيدند، باز هم ترجيح را ادند و ديگـري جـاي او وزيري كنـار بـرود

مي.1بگيرد كه اين نكته ثابت به تنهايي براي نهضت ملي مسأله كند كه ملي كردن نفت به عنوان حربـهبل(ي اساسي نبود همچنان اي الزمكه

و  مي» حكومت ملي«براي دست يافتن به استقالل كامل ـ تلقي و،)شدـ يعني دموكراسي امپراتوري انگلـيس ضـديت خـود را بـا مـصدق

بلي ملي شدن نفت خالصه نمي نهضت ملي در مسأله و ادامه كرد، .ي چنين نهضتي در ايران مخالف بودكه اساساً با وجوئد

به تصويب اليحه) 1951مارس(1329 در اسفند ماه آرا ترور رزم و شد، منجر)و سپس در سنا(ي ملي شدن نفت در مجلس از سويي

كه اين دو موضوع با يكديگر ارتباط مـستقيمي داشـتند، چـون هـر. از جانب ديگر موضوع تشكيل دولت جديد را مطرح كرد آشكار است

مي  كه بر سر كار وي نخست، با مسأله آمد، ناگزير بود كه در وهله دولتي و اين كاري بود كه هم صداقت، هم جـرأت، ي نفت برخورد كند

مي. واستخ هم كفايت مي و مدارك نشان نه او را دسـت رزم دهد كه انگليس حاضر بود با دولت اسناد ي خـود نـشانده آرا كار كند، اگرچه

آن از جمله رجوع فرماييد به كتاب1 و مأخذهاي :هاي زير

H. Katouzian: Musaddiq and the Struggle for Power in Iran (London and NewYork: l.B. Tauris, 1990) 

F. Azimi: Iran, The Crisis of Democracy, 1941 – 1953, the same publishers, 1989 
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و نهضت مليا 37صفحه ستبداد، دموكراسي،

نه صددرصد به آن معتقد بود مي و كه نقطه(1دانست به رزمو جالب توجه است و دولت شوروي نسبت و بـيش آرا نظر دولت آمريكا ، كـم

ـ چنان).طور بود همين و اميدوارم در فرصت دگيري حاصـل پـژوهش هاي ديگر گفته جانب در نوشته اينكه اما هـاي خـويش را در ايـن ام

ـ شاه، به رغم ظواهر امر، با حكومت رزم  به تفصيل عرضه دارم و رزم زمينه از. دانـست خـوبي مـي آرا نيز اين واقعيـت را بـه آرا موافق نبود

علكه مصدق چند بار در جلسه جمله، چنان آرا شاه دو سه بـار هاي آخر حكومت رزمني مجلس با حضور خود جمال امامي گفت، در ماهي

و به او پيشنهاد نخست  مي.2وزيري كرده بود جمال امامي را محرمانه پيش مصدق فرستاده و مدارك گواهي كه شاه نمي اسناد توانـست دهند

و عالقه كوچك و وجه خواهان نخست هيچبهآراكه پس از ترور رزم، چنان وزيري مصدق داشته باشد اي به نخست ترين ميل وزيري او نبـود

و اراده  به رغم خواست كه پـس تنهـا دليـل.ي بركنار كردن دولت او بود وزير شد، از همان روز نخست در انديشهي او نخست هنگامي هم

و حكومت رزم پيشنهاد نخست  و محبوبيت مصدق براي بركنـار كـردن رزم آرا، اين بود وزيري او به مصدق، در زمان حيات آرا كه از قدرت

به نظر او  حق(استفاده كند تا پس از آن بتواند با حريفي كه هم خطرتر از رزمكم)و به .آوردي كند آرا بود،

و كامالً غيرمترقبه باري؛ ترور رزم ـ از جملـه سـفارت انگلـيس اي را براي همه آرا شرايط تازه ، شـاه، سياسـتمداراني نيروهاي سياسي

و جبهه محافظه ـ پديد آورد كار، مصدق، مي.ي ملي به شاه فشار كه سفارت انگليس براي بستن مجلس و شـاه پيش از اين، مدتي بود آورد

ش. نباشد»3ي نفت به شرط آن كه بر سر مسأله«نيز ظاهراً موافقت اصولي خود را با اين اقدام اعالم كرده بود، اما  رط پيداسـت كـه از همين

به  كه آرا نمي وجه حاضر نبود كه مجلس را منحل كند، چون انحالل مجلس معنايي جز استحكام حكومت رزم هيچ شاه باطناً داشت، حال آن

و چـه آرا كشته شده بود، مسأله اينك كه رزم. آرا همان مجلس بود رزم ابزار اصلي شاه براي تحديد قدرت  كه چـه كـسي، ي فوري اين بود

ه هم براي شاه هم براي سفارت انگليس، قابل قبول باشدن و گفت. وع حكومتي، بر سر كار آيد وگو بر سر اين موضوع، در دو مرحله بحث

و نخستي ترور رزم يكي در فاصله. انجام يافت  وزيـر، ديگـري پـس از نخـست)1951آوريل(1330وزير شدن مصدق در ارديبهشت آرا

.شدن مصدق

ـ اسداهللا علم، وزير كار،ـ يعني چند ساعت پس از ترور رزم)1951 مارس7(1330 اسفند16روز در بعدازظهر ،»به دستور شـاه«آرا

كه اكنون.به دديدن سرفرانسيس شپرد، سفير انگليس در ايران رفت به قتـل رسـيده، دو آلترنـاتيو بـراي نـوعكه رزم علم به شپرد گفت آرا

يكي»نرم«آلترناتيويك: حكومت بعدي وجود دارد  و حضرت عقيده دارد كـه دوسـتي بريتانيـا بـراي ايـران حيـاتي چون اعلي«.»نيرومند«،

كه نظر مرا  را[است، ميل دارد به نظر وي، آلترناتيو».بداند] يعني نظر شپرد كه به او گفت تر است، ولي بـستگي دارد كـهبه» نيرومند«شپرد

و سپس پرسيدچه كسي در رأس آن قرار داشته باش  علـم پاسـخ داد كـه گمـان. ضياء در ميان گذاشته اسـت شاه موضوع را با سيدكه آيا د،

به سيدضياء پيشنهاد نخست نمي كه شاه . شپرد اين نظـر را تأييـد كـرد. وزيري كرده باشد، ولي به نظر او سيد ضياء انتخاب خوبي است كند

و ديگري سهيلي:صحبت از دو نامزد احتمالي ديگر نيز به ميان آمد به قوام نداشت. يكي قوام ـ نظر خوبي نسبت ـ مطابق معمول به. شپرد

حسن سهيلي در اين بود كه هم مي هم نظر علم، و هم انعطاف داشته باشد، ولي باز » تـرين بـه«ضـياءبه نظـر او سيد توانست نيرومند باشد

و گفت. نامزد بود كه فعالً براي يكي دو مـاه خليـل يل يك كابينهي مشكالت تشك دربارهوگو اما پس از بحث به اين نتيجه رسيدند ي قوي،

:ي انگلستان مثالً رجوع فرماييد به اسناد وزارت خارجه1

Minutes by L.A.C. Fry on ; A Paper by G. Leatings, 30/1/1951, FO 371/91452 
و مكتوبات دكتر مصدق نطقرجوع فرماييد به2 ص)1348انتشارات مصدق،: پاريس(5، مجلد ها و مجلد1، ص)1349(6، البتـه مـصدق. 160،

به گويد كه جمال امامي از جانب شاه آمده بود، ولي روشن است كه جمال امامي بدون موافقت قبلي شاه چنين كاري را نمي صريحاً نمي  ويژه كرد،

ـ كه با رزم  ـ با شاه مرتباً تماس داشت، به نحوي كه رزم آن كه او س آرا مخالف بود ي نامـه: فير انگليس گله كـرده بـود آرا از اين بابت از شاه پيش

 FO371/91452: 1951 ژانويه19ي انگلستان، سر فرانسيس شپرد به وزارت خارجه

 شپرد به جيمز باوكر، همان پرونده3



و نهضت مليا 38صفحه ستبداد، دموكراسي،

ـ نقش محلل را ايفا كندي رزمـ وزير مشاور در كابينه) الملك فهيم(فهيمي اما در واقع فهيمي نتوانست پشتيباني مجلـس را بـه دسـت.1آرا

و چنين شد كه حسين عال به نخست يكو وزيري رسيد؛ اگرچه جست آورد .همچنان ادامه يافت» حكومت نيرومند«جو براي

صف اول و علي سهيلي بودند قوام ضياء،سيدنامزدهاي ي نخست خواهان حكومت سيدضـياء بـود، سفارت انگليس در وهله. السلطنه،

نه فقط دوست انگليس، بل و باكفايت، درست چون او را ميكه در عين حال نيرومند و خواهان اصالحات در. انستد كار، سـفارت آمريكـا

و در يك مرحله آنان سهيلي را مطرح كردنـد، كـه نـه ايران نيز به سيد ضياء تمايل داشت، اگرچه نظر وزارت خارجه  ي آمريكا جز اين بود

ت بـه قـوام ويژه سفير آن كشور، شپرد، نسببهسفارت انگليس،. دانستندي انگليس، نه سفارت انگليس در ايران، مناسب نمي وزارت خارجه

ي نهـايي سـفارت شاه با قوام مخالف بود، هرچند در وهله. نظر چندان خوبي نداشت، اگرچه او را به عنوان يك نامزد بالقوه در نظر داشت

شد1331كه باألخره در تير ماه چنان(توانست او را بر شاه تحميل كند انگليس مي  وزيـري سيدضـياء از سوي ديگر، شاه از نخـست). چنين

و آلـت دسـت او نمـي. توانست چندان خشنود باشدم نميه به اين دليل كه سيدضياء سياستمداري مستقل از او بود شـد، ثانيـاً روابـط اوالً

مي ويژه و سفارت انگليس، طبيعتاً او را نگران و سوءظن او را برميي سيدضياء و حس حسادت و بـا توجـه. انگيخت كرد ـ با اين اوصاف

ـ شاه سيدضياء را بر همه به فشار سفارت و نهضت ملي و خطر مصدق ي نامزدهايي كه از آن رده ترجيح انگليس، مخالفت خود او با قوام،

بي.داد مي و عال بود، كه روابط صميمانه اما به سهيلي به سياستمداران شك تمايل قبلي او يا ي از نـوع ابـراهيم»آزاربي«اي با آنان داشت، يا

.2)لملكا حكيم(حكيمي

مي)1951 مارس15(1330 اسفند24سرفرانسيس شپرد، سفير انگليس، در گزارش خود از ناهاري كه روز :نويسد با شاه خورده بود،

ي كميسيون نفتي مجلس به اتفاق آراء، توصيه نماينده95 شاه در همان لحظه اين خبر را شنيده بود كه هنگام ورود من،

نف[را به. اند تصويب كرده]تدائر به ملي كردن ويژه به اين جهت كه هيچ مجلس بعدي او از اين مسأله اظهار تأسف كرد،

ي ملي براي ملي كردن او متأسف بود كه متوقف ساختن جنبشي كه جبهه... جرأت نخواهد كرد اين قطعنامه را منتفي كند 

.3نفت به راه انداخته، ممكن نشده بود

ميب يك نخست در همين ديدار، سخن از انتخا مي وزير نيرومند و شاه با نظر شپرد موافقت كند كه در اين زمينه، انتخـابي خـارج رود

و قوام نيست مي. از سيدضياء كه شاه ا توانـسته اسـت بـا گويد ـ بـا قـوام موافـق نيـست، امـ و هم به داليل سياسي ـ هم به داليل شخصي

به تفاهماتي برسد ي انگليس نوشته بود كـه وقتـي خليـل فهيمـي نتوانـست كابينـه شپرد به وزارت خارجه سه روز پيش از اين،. سيدضياء

شد اما او در آن لحظه حاضر نبود زمام. سيدضياء رجوع كرده بود تشكيل دهد، شاه به و در نتيجه به عال مراجعه چنـد روز پـس.4دار شود،

مي شپرد در گفت از مجلس ناهار با شاه،  ميگ وگويي با علم به او كه اگر شاه گمان در وزيري قوام پشتيباني مـي كند من از نخست ويد كـنم،

و سيدضياء بدون ترديد بر او برتري دارد رفته براي ايران مصيبتهم چون قوام روي«اشتباه است،  كـه در وي در گزارشـي.»5بار خواهد بود

به وزارت خارجه  مي همان روز ميي انگليس ب گويد نخست نويسد، تنها هنر قـوام شـهرت او بـه ايـن«: عدي يا قوام يا سيدضياء باشد وزير

 
 FO248/1518، 1951 مارس7گزارش شپرد از مالقات علم با او،1
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و نهضت مليا 39صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه مي و باجرأتي است كه براي انجام اصالحات نهايت كوشـش خـود ... هاي كوتاه بيابدحل تواند راه است كه سيدضياء آدم صديق حال آن

[را خواهد كرد اس] سفير آمريكا در ايران[گريدي،] دكتر هنري... بهنيز بر اين عقيده كه سيدضياء ».1ترين كانديداي موجود استت

ي انگلـيس، سفير انگلـيس در آمريكـا، ضـمن گزارشـي بـه وزارت خارجـه)1951 مارس27در(پس از ارسال اين تلگرام شش روز

كه مذاكرات او با وزارت خارجه مي كه آنان توصيه گويد بري آمريكا ثابت كرده است پشتيباني از سيدضـياء،ي سفير خود در ايران را، مبني

كه اين نظر خود را به وزارت خارجهبه. اند دريافت نكرده .2ي آمريكا اعالم كند تر است دكتر گريدي در تهران تشويق شود

كه انتظار نمي بر سر نخستباألخره توافق ـ و حسين عال از رفت كابينه وزيري سيدضياء قطعي شد ـ اش چندان مدتي به طول انجامـد

كه دو روز پس از نخست. وزيري استعفا كرد نخست او) سفير آمريكا(وزيري مصدق، شپرد با گريدي در مالقاتي كرده بود، گريـدي بـراي

به او  كه عال اين واقعيـت نـدارد، چـون.3گفته كه دليل استعفاي او، عدم همكاري مصدق با دولت بوده است) يعني گريدي(نقل كرده بود

كه اوالً خود آن جبهه در صدد در دست گرفتن قـدرت نبـود، ثانيـاً براي انداختن دولت عال كوشش نميي ملي در آن زمان جبهه كرد، زيرا

مي دولت عال را به مراتب به دولت ـ ترجيح و قوام ـ سيدضياء كه اليحهبا توجه. داد هاي احتمالي جانشين آن اي مـصدق مـاده9ي به اين

و خارجي كـشور كـه هـردر)يدي خلع معروف به اليحه( و احوال داخلي و با توجه به اوضاع همان زمان در شرف تصويب مجلس بود،

مي روز بحراني ـ با ويژگي تر مي شد، عال به سيدضياء ترجيح و اگرچه شاه او را ـ مرد آن ميدان نبود داد، اما شاه هم قاعـدتاً هايي كه داشت

كه عال ياراي عرض  و بخـشي از نيروهـايبه. اندام در برابر مصدق نخواهد داشتبه اين نتيجه رسيده بود عـالوه فـشار سـفارت انگلـيس

به توصيه. سياسي داخلي نيز در ميان بود و هم به ميل خود ـ احتماالً هم ـ از كـار كنـاره گرفـت تـا زمينـه بـراي به اين ترتيب عال ي شـاه

اس اما، چنان. وزيري سيدضياء آماده شود نخست و بـه جـاي سيدضـياء، مـصدق بـه كه معروف ت، تيـري كـه رهـا شـده بـود كمانـه كـرد

، ولي چون از نظر افكار عمومي بـه: وزيري رسيد نخست به سيدضياء آماده كند قرار شده بود جمال امامي مجلس را براي دادن رأي تمايل

به ساكن مناسب نبود، ـ با اين اطمينان كه مصدق اين پيـشنهاد را رد خواهـد داري كردي نخست به مصدق پيشنهاد زمام در وهلهطور ابتدا

و پس او مي آب درمي اگر مسأله لو نرفته بود، پيش. تواند با خيال راحت سيدضياء را پيشنهاد كند كرد ا. آمـد بيني جمال امامي درست از امـ

به زمام كه از تصميم ـ از طريق دكت خسرو قشقايي به گوش مصدق رساند داري سيدضياء باخبر شده بود، آن را ـ و چـون.ر عبداهللا منتظمي

مي داري سيدضياء همه به نظر مصدق با زمام كه جمال امامي نخست چيز از دست و در واقـع،(وزيري را بـه او پيـشنهاد رفت، به محض آن

.4كرد، او پذيرفت) تعارف

كه پارلمان پيشاپيش،وز مصدق پذيرفتن نخست. اي را به وجود آورد وزير شدن مصدق وضع تازه نخست به اين كرده بود يري را منوط

و در نتيجه، اينك با حربه ماده9ي اليحه و داخلي خود آمده اي خلع يد را تصويب كند به مصاف مخالفان خارجي ي بزرگ قانون خلع يد،

ميي دست همه.بود كه پيش از ايـ اندركاران كه موضوع خلع يد از اصل ملي كردن نفت، ن بـه تـصويب دو مجلـس رسـيده بـود، دانستند

و همـان ها يا شركت با اصل ملي كردن نفت ممكن بود شركت. ها پيش است فرسنگ هاي عاملي را از خارج بر عمليات نفي مسلط ساخت

به دست)كه باألخره قرارداد كنسرسيوم چنين كرد چنان(ي قديم را با تغيير ظواهر ادامه داد شيوه گرفتن تأسيسات نفتـي، اما معناي خلع يد،
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مه(ي مالقات او با گريدي متحدالمĤل شپرد درباره3  FO248/1518،)1951اول

كه از لحن كالم سفير آمريكا چنين برمي . او از مصدق دل خوشي نداردآيد

و تألمات مصدق رجوع فرماييد به دكتر محمد مصدق،4 و نطـق، كتاب دوم؛)1365تهران، انتشارات علمي،(، به كوشش ايرج افشار خاطرات هـا

ان، مؤسـسه خـدمات تهـر(، به تصحيح نصراهللا حـدادي هاي بحران سال؛ محمدناصر صولت قشقايي،)الذكر سابق(6و5، مجلد مكتوبات مصدق 

)1366فرهنگي رسا، 



و نهضت مليا 40صفحه ستبداد، دموكراسي،

دربه عبارت ديگر،.ي صنعت نفت توسط دولت ايران بودو اداره و انگلـيس پايگـاه خـود را با اجراي قانون خلع يد، شركت نفـت ايـران

مي  به كلي از دست در. داد صنعت نفت ايران و شوق عمومي چنان بود كـه تغييـرات سياسـي بزرگـي را و شور عالوه بر اين، هيجان مردم

مي  و روابط خارجي كشور ممكن و داخلي، حكومت. كرد اوضاع داخلي يكـي انـداختن: رو بودنـد اينك بـا دو مـسأله روبـه سازان خارجي

و ديگري انتصاب دولت مطلوب خويش  مي. دولت مصدق، به نظر به ظاهر پيروزمند او نفت را ملـي: آمد مشكل اساسي اين بود كه مصدق

گ كرده، اليحه  به حكومت رسيده بودي خلع يد را و بر فراز موجي از احساسات عمومي اگرچه اكثريت مجلـس پـشتيباني مـصدق. ذرانده،

كه مصدق از چنان محبوبيتي برخوردار بود، درافتادن با او را به صالح خويش نمي  تك نبودند، اما اوالً تا هنگامي و ثانياً با و روي دانستند، ها

كه در ميان همان رقابت به جاي مصدق كار آساني نبودهياي .اكثريت وجود داشت، توافق بر سر كانديدايي

به وزارت خارجه چند هفته باري؛ هنوز كه سفير انگليس از اي از عمر دولت مصدق نگذشته بود ي اين كـشور نوشـت كـه روز پـيش

به مصدق رأي اعتماد بدهد، جلسه كه قرار بود در آن مجلس و سيدضـياء، كوشـيدند چنـد تـن از افـراد صـاحب«اي نفـوذ، از جملـه شـاه

از.»نمايندگان را ترغيب كنند كه در جلسه حاضر نشوند  كه قريـب بـه در مالقاتي.1در جلسه شركت كردند» ترسشان«اما بسياري از آنان،

كه تا شكست سياست مصدق آشكار نشود، نمي به او گفت بر ده روز بعد شپرد با شاه داشت، شاه به. كنار كردتوان او را در همين زمينه، او

كه  و احتماالً تعطيل پااليشگاه آبادان نيز) يعني صادرات نفت(»هاكش توقف نفت«شپرد گفت ) براي متزلـزل سـاختن دولـت(كافي نيست،

بهبه. الزم خواهد بود و كه براي تغيير افكار عمومي، تبليغات راديويي، از عالوه او عقيده داشت ها، مؤثر خواهد طريق روزنامه ويژه تبليغات

در.ال.اف.ال، يكي از اعضاي سفارت انگليس،)1330 تير1951،16 ژوئيه7(چند روز پس از اين.2بود : گزارش داد متحدالمĤليپايمن،

و هم روزنامه. نگار، امروز صبح به مالقات من آمد محمدباقر حجازي، روزنامه« كه هم خود او بـ وي گفت ا آنـان ارتبـاط دارد، هايي كـه او

كه مصدق را بي ».3اعتبار كنند سخت در تالشند

به نظر هومن، حسين عال وزيرسه هفته كه پيش از اين، پايمن در گزارشي از مالقات خود با دكتر هومن، معاون وزارت دربار، نوشت

به  مي دربار، كه و مسأله ترين كسي خواهد بود را تواند جاي مصدق را بگيرد هومن، ضمن ابراز تأسف از اين كـه سـفارت. حل كندي نفت

به اندازه و بيشي كافي از نفوذ خود استفاده نمي انگليس ره كند به حال خود رها كرده است، تر دوستان خود را بدون  نمود

و درست  بـود كـه بـه دليل اصلي او بر فوريت اين كار، اين. كار را قوياً تأكيد كرد لزوم فوري تشكيل يك دولت نيرومند

و نادرست نظر او، حل مسأله و در نتيجه پرداخت مبالغ هنگفتي به يك دولت ضعيف ، مطلقاً]يعني دولت مصدق[ي نفت

و ساير اعضاي كابينه او ضمن اشارات پرمعنايي به فعاليت.بيهوده است ي فعلي، صريحاً گفت كـه هاي مالي حسين مكي

و شهرستان هاي دولتي در استان در دولت فعلي، پست .4اند ها به فروش رسيده ها

و حل مسأله كه دولت انگليس آمادگي خود را براي مذاكره و در شرف اعزام هيأتي بـهبه اين ترتيب، در حالي ي نفت اعالم كرده بود

و همكـاراي كوشش همهبود،)به رياست ريچارد استوكس، مهردار سلطنتي انگلستان(ايران و يـاران آن سفارت انگلـيس و هواخواهـان ن

كه دولت مصدق را از كار بياندازند صرف اين مي ميو چون حل مسأله. شد بـرد، تأكيـد بـر ايـن بـود كـهي نفت چنين احتمالي را از ميان

بل انگليس مسأله و ضعيف سازدي نفت را با مصدق حل نكند، كه دولت او را متزلزل ـ به اقداماتي دست يازد ـ برعكس ليس سفير انگ.كه

به ايران1330 تير1951،21 ژوئيه12(در گزارش مالقات خود با شاه  مي)، يعني دو روز پيش از ورود هريمن :نويسد،
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و نهضت مليا 41صفحه ستبداد، دموكراسي،

و شاه گفت او ترديدي ندارد كه دكتر مصدق بايد هر چه زودتر بركنار گردد سياسي گفتي اوضاع درباره او. وگو كرديم

در برنامه  نظر نداشت، ولي گفت كه آقاي سيدضياء را تشويق كرده اسـت كـه حـزبي روشني براي اجراي اين سياست

السلطنه دريافت كـرده كـه هايي بسيار مهرآميز از قوام عالوه بر اين، گفت كه نامه.ي ملي خود را تجديد سازمان كند اراده

مي نشان مي و به صحنه دهد قوام .ي سياسي بازگردد خواهد دوباره دوستي شاه را جلب كند

يكش و قوام را تشويق كرد كه وزيـري تشكيل دهند، اگرچه او هنوز هـم بـا نخـست» دولت ائتالفي«اه گفته بود شايد بتوان سيدضياء

ـ موافق نبود  ـ به داليل گوناگون مي«. قوام كه شاه بيش به نظر كه مسأله آمد و تر در فكر تشكيل يك دولت موقت است ي نفت را حل كنـد

ر كه آقاي عال ».1ا در نظر داردگفت

كه دو روز پيش از اين، دكتر طاهري يزدي، نماينده را«ي مجلس، ضمن مالقاتي با پايمن گفته بود كه مصدق بيش از پيش اعتقاد دارد

كه براي اين كار».بايد بركنار كرد :طاهري افزوده بود

و حساب يك برنامه : برد اين كار حياتي است سه نكته براي پيش.شده بايد ريخت كه آن را جزء به جزء اجرا كردي دقيق

به1 ـ نامزد مناسب را براي مقـام2. گونه توفيقي دست يابدي نفت، مصدق به هيچ وجه نبايد گذاشت كه در مسأله هيچـ

پياين شخص بايد براي بركنار كردنـ3. وزيري بايد يافت نخست ي اول اين معناي نكته. گير بپردازد مصدق به كوشش

و كارشناسان خارجي دست هاي نفت وجه نبايد به كشتي هيچ است كه مصدق به از كش و تقاضـاي او رسـي داشـته باشـد

و كارشناسان به انگليس بازگردانده شوند  ي دوم، تنهـا در مورد نكته. كارشناسان انگليسي كه در ايران بمانند، بايد رد شود

اي كساني كه مي و قوام توانند رهبري سياسي الزم را مي] سيدضياء[او اولي. اند السلطنه جاد كنند، سيدضياء دهـد، را ترجيح

او] قوام[اما اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد از دوم  و صريحاً به چنين گفتيم، او حاضر است] طاهري[پشتيباني كرد،

.2براي قوام فعاليت كند

بي چنان چ كه ديديم، قوام نيز و ميكار ننشسته بود كه بدون پشتيباني شاه، نخـست ون در دانست وزيـري او كـار آسـاني نخواهـد بـود،

كه با فرستادن وهله بل» هاي مهرآميز نامه«ي نخست سعي كرده بود ـ ـ گذشته را از ميان برداردبه شاه، آثار كدورت به.كه خصومت اما اين

به  مي تنهايي كافي نبود، چون او وزيـري سيدضـياء اش بـراي نخـست انگليس هم بسياري از هواخواهان ايرانيدانست كه هم سفارت خوبي

مي  كه فرستاده. كنند فعاليت او اين بود به آنان بگويد كه پشتيباني از سيدضياء سخت اشتباه است، چون اي به سفارت انگليس گسيل كرد كه

كه فرستاده.به طرفداري از انگليس شهرت دارد  و هنگـامي كـهي قوام تأكيد كرده بود او واقعاً نظرش نسبت بـه انگلـيس دوسـتانه اسـت،

به قوام بيان كرده بود، فرستاده جورج ميدلتن پاره  و قابـل اي از ترديدهاي آن سفارت را نسبت ي قوام گفته بود كه قوام كامالً عـوض شـده

و.3اعتماد است و موضوع امكان ائتالف او سيدضـياء بـه چنـين كـاري راضـي. قوام را مطرح كردچند روز بعد پايمن با سيدضياء مالقات

نه فقط با نخست  كه شاه و اصوالً عقيده داشت بل نبود، و تـرجيح مـيكه او نخست وزيري قوام، دهـد عـال يـا وزيري او هم مخالف اسـت

به جاي مصدق بگذارد) رضا حكمت(سردار فاخر  آن. را را بپذيرد، چون بـه نظـر او در اگرچه سيدضياء از اين راضي نبود، اما حاضر بود

:كرد وزيري بركنار نمي غير اين صورت شاه مصدق را از نخست

و بـه عامل ديگري كه او، سيدضياء، آن را بسيار مهم مي دانست، اين بود كـه مـا بايـد محكـم در برابـر مـصدق بايـستيم

مي كـه شـاه يقـين كنـد كـه تـا مـصدق فقـط هنگـا.ي نفت تـن در نـدهيمي ديگري با او بر سر مسأله گونه معامله هيچ

.ي نفت نخواهد بود، براي عزل او جسارت كافي خواهد داشت گونه اميدي به حل مسأله وزير است هيچ نخست

، همان پرونده1951 ژوئيه12گزارش مالقات سفير انگليس با شاه،1
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و نهضت مليا 42صفحه ستبداد، دموكراسي،

به سيدضياء مي به جـاي مـصدق پـشتيباني گويد كه سفارت انگليس با موافقت خود او از نخست در ضمن مذاكرات، پايمن وزيري او

و همكاري عده  به اين هدف جلب كرده استاي كرده به عال يا سردار فاخر متمايل اسـت، سـفارت. را براي وصول به نظر او شاه كه حاال

چه بگويد  به اين عده مي. بايد كه سيدضياء جواب ما همه«دهد كه»ي به مذاكره بـا مـصدق نيـستيم«بايد اعالم كنيم و» حاضر و اگـر شـاه

و كمونيسم گردد، كافي است كه مصدق را بر سـر قـدرت نگـاه دارنـدي نفت حل نشو خواهند مسأله مجلس مي و كشور دستخوش فقر .د

ما«زماني كه تصميم گرفته شد مصدق بركنار شود، به درباره» نظر اوي و. روشـن اسـت) يعني سيدضياء(ترين جانشين براي ا اگـر شـاه امـ

ا  به خودشان به شخص ديگري تمايل داشتند، مسأله مربوط ي شـهر سيدضـياء اضـافه كـرد كـه او بـه زودي در چنـد نقطـه. سـت مجلس

كم رستوران ـ باز خواهد كرد هايي براي فروش غذاي ارزان به افراد ـ تحت پوشش ديگري و شاه. بضاعت به جاي باريك رسيد اما اگر كار

كه مبارزه با مصدق از طريق شهرستان  آغ باز هم مصدق را عزل نكرد، الزم خواهد بود از شود؛ از جمله او رابط باارزشي در لرسـتان دارد ها

.1و مشغول بررسي امكانات در آن ناحيه است

ـ تـاـ ترور رزم) 1951مارس(1329اي كه ما در اين مقاله بررسي كرديم، از اسفند دوره و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفـت آرا

به آسـتانهـ به نتيجه نرسيدن مذاكرات) 1951سپتامبر(1330شهريور  و وصول و هريمن، در مصدق، استوكس ي اجـراي قـانون خلـع يـد

ـ را در بر مي كه از همان روز قتل رزم خالصه. گيرد آبادان و هواخواهانش در صدد بودندي مطلب اين است و دوستان آرا، سفارت انگليس

و  و نامزدهاي اصلي آنان نيز سيدضياء و لو رفتن كابينه. السلطنه بودند قوام دولت مطلوب خود را بر سر كار آورند ي محلل عال ديري نپاييد

ـ پس از گذراندن اليحهي نخست نقشه كه مصدق ـ نخست وزيري سيدضياء، سبب شد از همـان روز. وزيـر شـودي خلع يد از دو مجلس

و سياستمداران هاي ايرانيي توجه سفارت انگليس، رابط همه به اين بود كه چگونه مـصدق را بركنـار كار، محافظه اش، شاه، دربار،  معطوف

و سيدضياء، قوام، يا شخص ديگري را به جاي او به رياست دولت برگزينند به سـفارت. كنند و ديگران مرتباً در اين زمينه، شاه، سيدضياء،

مي  كه با توقف نفت انگليس تأكيد اكش كردند و غيره، دولت مـصدق را تـضعيف ها، بستن پااليشگاه آبادان، بازگرداندن كارشناسان نگليسي

و در هر حال، با او به ـ پيشنهادهايي كه، چنان هيچ كنند مي وجه كنار نيايند شدكه از تاريخ به كار بسته و .دانيم، تقريباً همه مقبول افتاد

٭٭٭

كه در اين زمينه موجود است، گزارش مالقات سفير مهم از بسياري جهات، مـصدق نـسبت بـه. زاده اسـت انگليس با تقي ترين سندي

ـ اگرچه هيچ تقي و ـ او را وابسته به سياست انگلـيس مـي زاده سخت بدبين بود ايـن.2دانـست جا اين نظر را صريحاً ابراز نكرد، اما تليوحاً

كه به  ـ به مصدق محدود نمي هيچ اعتقاد بل وجه در شد، ميكه طيف وسيعي از سياستمداران گوناگون را ـ اساساً ناشي از اين بـود بر گرفت

به همين دليل بود كـه تقـي. نفت را امضا كرده بود1933قرارداد) در مقام وزير دارايي رضاشاه(زادهكه تقي  زاده در مجلـس پـانزدهم شايد

ب  و بر اثر فشار رضاشاه ناگزير از امضاي آن شده كه او با آن قرارداد موافق نبود اما بيان ايـن مطلـب تـأثير زيـادي بـر.ودصريحاً اعالم كرد

كه در رباطهي او با دولت انگليس وجود داشت، نگذاشت  اي كه مصدق وزيري مصدق، بر اثر كنايهكه در همان اوايل نخست چنان. ابهاماتي

ـ دوباره مخالفت خود را با قرارداد زاده زد، تقيبه تقي ـ كه اينك رئيس مجلس سنا بود كه بـه او تهمـت تأكي1933زاده و كساني را د كرد

به مي و. احاله كرد» الكاتبين كرام«زدند و بركنـار كـردن مـصدق كه بـراي تـضعيف و با در نظر گرفتن موجي به اين سوابق، باري؛ با توجه

كه تقي ـ درست ماننـد شـا انتصاب يك دولت مقبول براي سفارت انگليس پديد آمده بود، بايد انتظار داشت و دكتـر زاده هم و سيدضـياء ه

كه همه به سفارت انگليس بگويد ـ و غيرهم و دكتر طاهري از هومن و سـپس يكـي ي نيروي خود را براي شكست مصدق به كار اندازند

مي چون تقي. حال آن كه واقعيت عكس اين است. نامزدهاي موجود را جانشين او سازند به سفير انگليس كه بـا مـصدق مـذاكره زاده گويد

و ضمناً، كنن مي) با زبان ديپلماتيك(د كه در امور داخلي ايران مداخله نورزندبه او گوشزد .كند

 FO.248/1514/V،)1330 شهريور31(1951 سپتامبر22گزارش پايمن از مالقات خود با سيدضياء،1

و تألمات مصدقبه عنوان نمونه، رجوع فرماييد به2 ، كتاب دومخاطرات
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به مـدت يـك سـاعت مـذاكره با تقي)1330 شهريور31(1951 سپتامبر22سفير انگليس در روز ـ به عنوان رئيس مجلس سنا ـ زاده

مي. كند مي تق او در گزارش خود از اين مالقات به كه با هاي آنان براي حل مسأله زاده گفته بود كوششينويسد بـه» دولت موجود«ي نفت

به سينه هيچ نتيجه  و ضمناً،«.ي آنان گذاشته است اي نرسيده، چون در هر فرصتي دولت مصدق دست رد كه شاه با من گرفته بود از تماسي

به تقي».مبراي من آورده بود سخن گفتي] وزير دربار[سندي كه روز بعد آقاي عال  مي باري؛ او كه بر اساس اين سوابق زاده وآن گويد ـ هـا

ـ به اين نتيجه رسيده شايد آمريكايي ي نفـت، كنـد كـه گذشـته از مـسأله او اضـافه مـي. اند كه مذاكره با دولت مصدق ممكن نيـست ها نيز

و راه را براي پيروزي كموني تصميمات دولت مصدق براي ايران فاجعه ميآميز است به. كند سم هموار تر است هر چـه زودتـر ايـن بنابراين،

ميي مسأله درباره. دولت تغيير يابد  در: كند كه الزم است ملي شدن صنعت نفت در دو مرحله انحام پـذيردي نفت هم سفير انگليس اظهار

از(يك مرحله، يك شركت خارجي صنعت نفت را اداره كند كه ماه پيش و او نپذيرفتـه يعني همان پيشنهادي اين استوكس به مصدق كرده

چه بدتري از آن  و و بعد از كودتا ي بعـدي، هنگـامي كـه ايـران بـهبه شكل كنسرسيوم پديد آمد؛ در مرحله) نظر منافع ايران از نقطه(بود،

به ملي شدن كامل منجر شود«ي كافي كارشناس داشت، اندازه :»ممكن است نهايتاً

د آقاي تقي ي نخست، موضوع ملي كـردن نفـت مسأله. اد كه برداشت او از اظهارات من حاوي سه نكته است زاده جواب

ايم، چون دولت ايران به طور قطع در صدد اسـت كـه به نظر او ما در اين مورد دچار سوءتفاهم شده. در دو مرحله است

 به نظر او ما بايـد از خـود شـكيبايي نـشان ثانياً. مذاكره كند] يعني ملي شدن كامل[ي دوم با ما براي تحقق فوري مرحله 

و پيشنهادش اين بود كه مـا او گفت استنباط او چنين است كه دولت اكنون براي رسيدن به يك راه. دهيم حل آماده است

 ترين پيشنهادي دهيم يا نظـري ابـراز كنـيم، سوم اين كه به نظر او، اگر ما براي تغيير دولت كوچك. به مذاكره ادامه دهيم 

.هيچ سفير ايران در لندن به پادشاه انگلستان توصيه نخواهد كرد كه دولتش را تغيير دهد. ايم اشتباه بزرگي مرتكب شده

مي سفير انگليس در پاسخ شرح بلندي از آن ميچه به نظر او بدرفتاري دولت مصدق را با آنان ثابت و از آن جمله مـي كند گويـد دهد

كه ما حاضريم درباره درباره«فاهمي گونه سوءت كه آنان دچار هيچ  كه آقاي«: باشند نمي»ي آن مذاكره كنيمي آن نوع ملي شدن آخرين سندي

مي  به من داده است، ثابت كه دولت ايران يك سانتي عال به سوي ما حركت نكرده است كند در واقع دولت آگاهانه طـرح تبليغـات. متر هم

د خصمانه و اعر فاصله اي را بر ضد ما ريخته است كه كه آقاي عال سند را تحويل داد، دولت، بانـك.ي روزي و روزي با من صحبت كرد

جا اضـافه كنـيم كـه سـفير انگلـيس از اقـدامات مناسبت نيست در اينبي».1را از معامالت ارزي محروم ساخت] يعني بانك شاهي[بريتانيا 

ذخ خصمانه ـ از جمله توقيف به ايران ـي دولت خود نسبت و امتناع شركت نفت از پرداخت بدهي خود اير ارزي ايران در بانك انگلستان

مي. گويد چيزي نمي به رغم پيشنهاد تقـي باري؛ او اضافه و ـ ـ آنـان زاده مبنـي بـر عـدم مداخلـه كند كه بنابراين ي در امـور داخلـي ايـران

كه با رجال ايران دربارهمي»ي خود وظيفه« :وگو كنند كشور گفتي خطر اضمحالل دانند

آميز نيست، او از پاسخ به اين سؤال طفـره زاده پرسيدم آيا به نظر او دولت فعلي براي كشور فاجعه در خاتمه از آقاي تقي

و گفت به نظر او تنها خطري كه كشور را تهديد مي  و دولت حاضر، قـادر اسـت بـا ايـن رفت كند، خطر كمونيسم است

ا. خطر مقابله كند  و در هر حال او عقيده داشتو مخالفان دولت، آن به نظر چنان كه من اظهار كرده بودم، نيرومند نيستند

.ي نفت با همين دولت بايد انجام پذيرد كه كوشش ديگري براي حل مسأله

مي گزارش سفير انگليس از مالقات با تقي :يابد زاده، با جمالت زير پايان

و نيز سندي كه در پي آن عال براي او آورده، در اسناد وزارت خار1 .ي انگليس اثري نيافتيمجهاز موضوع اين مالقات شپرد با شاه،



و نهضت مليا 44صفحه ستبداد، دموكراسي،

او نقـاط نظـر خـود را بـه. تر ايرانيان اسـت تري از بيش مرد برجسته داد كه او دولتزاده نشان وگو با آقاي تقي اين گفت

مي شيوه و روشن بيان به. كرد اي منطقي وجه قصد ندارد كه در حال حاضر براي تغيير دولت هيچ ليكن آشكار است كه او

و صميمانه عقيده دارد كه يك بار ديگر بايد براي مذاكره با مصدق .1 كوشش كردفعاليت كند

٭٭٭

به جايي نرسيد، تـا ايـن كـه باري؛ اين كوشش و قوام براي آن در اين مرحله و جانشين كردن سيدضياء ها براي انداختن دولت مصدق

شد هاي بعدي بر سر نخست در ماه  كه فرصت آن در تير ماه. وزيري قوام توافق حاصل سي تير 1331اما هنگامي شـاه را بـه پديد آمد، قيام

به مقام نخست  كه مصدق و سبب شد و دستگاه در اين زمان ديگر براي ديپلمات. وزيري بازگردد وحشت انداخت هاي اطالعاتي انگليس ها

از يقين حاصل شد كه براي برانداختن دولت مصدق چاره)و سپس آمريكا( و اگـر پـيش اي جز به راه انداختن يك كودتاي نظامي ندارنـد

ب  كه او عنـوان نـامزد شـمارها سرلشكر زاهدي تماس اين نيز ي يـك تـشكيل حكومـت بـه جـاي هايي گرفته شده بود، اما از اين زمان بود

و قوام را گرفت در. سيدضياء كه سفير انگليس در گزارش مالقاتي با او ) 1951مه31(وزيري مصدق در ابتداي نخستو البته اين واقعيت

ا«او را بـود، سياسـت آداب ديگـري خوانده بود، در اين تصميم بعدي تأثيري نداشت، زيرا كـه اگـر جـز ايـن مـي»2عتمادكامالً غير قابل

.داشت مي

1371خرداد  
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 FO.248/1518، 1951مه31گزارش سفير انگليس از مالقات خود با سرلشكر زاهدي،2
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 طرح مسأله

مي را آماده اقتصاد سياسي ايران جانب آخرين متن انگليسي كتابكه اين)سال انقالب(1357در سال و تحليلي كردي نشر م، در شرح

و حكومت دكتر مصدق عرضه داشتم، از جمله درباره  كهي رد پيشنهاد بانك بينكه از نهضت ملي مصدق با رد اين پيـشنهاد«المللي نوشتم

شد داري ترين خطاي دوران زمام بزرگ و نيز در نوشته.»1اش را مرتكب جانب هاي بعدي اين داليل اين نظر در حدود صفحات همان كتاب،

و استراتژي اقتصاد بدون نفت«يـ از جمله در مقاله  و در كتاب»2مصدق و مبارزه، جـا ارائه گرديده، اما در هيچ3ي قدرت در ايران مصدق

كه خاصه با توجـه بـه مقالـه از اين مهرگاني اينك شوراي نويسندگان مجله. به تفصيل بيان نشده است  ي آقـاي فـؤاد جانب خواسته است

و تحليل مفصل4يني در شمارهروحا .4تري عرضه دارم آن مجله، نظر خود را در اين باره، با شرح

به مسائلي از اين قبيل در جامعه با توجه به حساسيت بي هايي كه نسبت مناسبت نيست پـيش از ورود بـه بحـث،ي ايراني وجود دارد،

كه غرض از ارزيابي كوهاي جدي از مقوالت مهم تاري اشاره شود و شايد مهم خي، يكي ـ و ديگري به حقيقت، از شش براي دست يافتن تر

و آينده است  ـ آموختن تجربه براي حال ـ. آن و انگلـيس ـ مثالً همين دعواي نفت بين ايران كه يك معضل تاريخي البته اين درست است

كه موضوع مشابه.به احتمال زياد دوباره عيناً تكرار نخواهد شد ـ اما اين هم درست است و يـكي مثالً اختالف بزرگ ديگري بـين ايـران
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و آينده پديد آيد ـ ممكن است در حال و دولتي از خطـا مـصون. قدرت بزرگ خارجي و ملت و اجتماع كه بگذريم، هيچ فرد از اين نكته

ميو از آن جمله، هم هواخواهان استبداد اشتباه كرده. نيست و و دموك اند وجه تمايز اين دو گـروه ايـن. راسيكنند، هم هواخواهان استقالل

مي  يكي اشتباه كه و ديگري اشتباه نمي نيست و نيرويي اساساً از خطا مبـرا نيـست چون چنان. كند كند و نهضت تفـاوت. كه گفتيم هيچ فرد

و گروه ديگري خواستار دموكراسي است  كه يك گروه خواهان استبداد هر. آنان دقيقاً در اين است و رويداد سياسيبه عبارت ديگر،  پديده

و ديگري نتايج آن؛ يعني قوت: توان مورد بررسي قرار دادو اجتماعي را از دو نظر مي هاي نسبي آن براي پيـشبردو ضعفيكي ماهيت آن،

.ي دوم است موضوع گفتگوي ما در اين نوشته، از مقوله. هاي خود هدف

به بحث، را تر است نتيجهبه پيش از ورود و بررسـي در ايـن نوشـته، از ابتـداي اصلي آن و اختصار بيان كنيم تا جهـت نقـد به ايجاز

حلـي بـراي هم آقاي روحاني هم بنده، عقيده داريم كه شرط الزم براي اجتنـاب از شكـست نهـضت ملـي، رسـيدن بـه راه. مشخص باشد

و انگليس در موضوع نفت بود بهبه نظر ايشان آخرين پيشنهاد انگليس. اختالف ايران ـ معروف ، كـه توسـط»پيشنهاد هندرسـن«و آمريكا

كه اگر پذيرفته مـي ـ در شرايط آن روز پيشنهاد مناسبي بود به مصدق ارائه شد  مـرداد پـيش28شـد، كودتـاي لوي هندرسن، سفير آمريكا

خو. اي ندارم بنده با اين نظر اختالف اساسي. آمد نمي ي آقاي روحـانيي ديگر مقاله نكته. اهم كرداگرچه مسأله را بعداً در اين مقاله بررسي

نه فقط آخرين، بل به اين است كه پيشنهاد هندرسي ـ بر پيـشنهاد ترين پيشنهادي بود كه در زمان زمامكه ـ از جمله و داري مصدق ارائه شد

بي. بانك جهاني برتري داشت بهبه نظر بنده، پيشنهاد هندرسن به ترديد ـ ـ براي حـل نهـايي ترين پيشنهادي بود كه و علني  صورت رسمي

حل نهايي بـراي دعـواي توان با پيشنهاد بانك جهاني مقايسه كرد، چون بانك جهاني يك راه دعواي نفت ارائه گرديد، اما آن پيشنهاد را نمي

بل نفت عرضه نمي مي كرد، ـ اداره كنـد تـاكه ـ براي مدت دو سال و صادرات نفت را موقتاً و انگلـيس خواست توليد در آن فاصـله ايـران

در1330پيشنهاد بانك جهاني در دي ماه. حل نهايي به توافق رسند بتوانند بر سر يك راه  و دولـت آن را به دولت ايران عرضـه شـد ، رسماً

ـ رد كرد 25 ـ يعني يك سال تمام پيش از پيشنهاد هندرسن در بانـك بـيني بنده پذيرفته شدن پيشنهادبه عقيده. اسفند همان سال المللـي

به  مي زماني كه نهضت ملي هنوز در نه فقط سبب و خارجي قرار داشت، كه ضعف ترين شرايط داخلي و برخوردهـاي شد و مـشكالت هـا

به راه بعدي پديد نيايد، بل مي كه رسيدن .كرد حل نهايي بهتري از پيشنهاد هندرسن را نيز ممكن

شدحل راه  هايي كه پيشنهاد

و علنيوزيري مصدق پنج پيشنهاد در طول مدت نخستي خود اشاره كردند، كه آقاي روحاني در مقاله طور همان  براي به طور رسمي

، پيـشنهاد)1330دي(، پيشنهاد بانك جهـاني)1330مرداد(، پيشنهاد استوكس)1330خرداد(پيشنهاد جاكسن: حل دعواي نفت مطرح شد

و آمريكا و آمريكا، يا پيشنهاد هندرسـن)1331مرداد(اول انگليس ـ ). 1331اسـفند(، پيشنهاد دوم انگليس ايـن پـنج پيـشنهادي بـود كـه

به توافق نيانجاميد چنان و مذاكره بر سر آن و علني مطرح شد اما بحث به طور رسمي ـ اما يك پيشنهاد ديگر نيز بـه طـور.كه تأكيد كرديم

و همراهانش در  و آبان(شوراي امنيت خصوصي در هنگام شركت مصدق ، معـاون وزارت George McGgee گـي بـين جـورج مـك)1330مهر

و مورد مذاكره قـرار)ي آن كشور، وزير خارجهDean Achesonو دين اچسن(ي آمريكا خارجه ـ طرح شد ـ از سوي ديگر و مصدق از سويي،

اي. گرفت به اين است كه مصدق آن را پذيرفت، ولي كه در دولت جديـد حـزب محافظـه اهميت اين پيشنهاد كـار انگلـيس بـه وزارت دن

آن.1 خارجه رسيده بود، آن را رد كرد  به اين دليل ما ديگـر در ايـن مقالـه بـه و و در مأل عام مطرح نشد،  اما در هر حال اين پيشنهاد رسماً

.1نخواهيم پرداخت

:رجوع فرماييد به1

G. McGhee, “Recollections of Dr. Muhammad Musaddiq” in Bill and Louis (eds): Mussadiq, Iranian Nationalism, and 
Oil (London, l.B. Tauris, 1988); and Envoy to the Middle World, NewYork, Harper & Row, 1983 �



و نهضت مليا 47صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه مصدق براي پاسخ به دعواي انگليس در شور در همان زماني و در ضـمن انجـام ايـن كـار پيـشنهاد(اي امنيت در آمريكا بود گويي

شد جورج مك كه مصدق، علي) گي نيز مطرح پي پيشنهادي هم از جانب بانك جهاني رسيد اما بـه شـرحي. جويي آن موافق بود االصول با

و تأمل، دولت ايران باأل  به سه ماه مذاكره و وضـع بـهكه بعداً در اين نوشته خواهد آمد، پس از قريب خره پيشنهاد بانك جهاني را رد كـرد

.حالت پيشين خود برگشت

پي شكست مداخله كه دولت انگليس دو سياست پيشين خود را يكي شكايت از دولـت ايـران بـه. جويي كندي بانك جهاني سبب شد

و ديگري كوشش براي بركنار كردن دولت مصدق مراجع بين به طرح دعواي انگلي. المللي، وس در دادگاه بين اولي المللي الهه منتهـي شـد

سه چهار روزه  ا ايـن دو واقعـه در اين هر دو مورد، سياست.ي احمد قوام دومي به حكومت هاي انگليس در آن مرحله شكست خـورد، امـ

و رأي دادگاه الهه نقطه( سي تير د)ي اوج آن بود كه قيام و قـدرت او و سبب شد كـه اوالً محبوبيـت عمـومي مـصدق ر پارلمـان تحكـيم

و اين در بروز دلخوري و دشـمني تـأثير مهمـي داشـت؛ ثانيـاً دسـت تقويت شود، و تبديل شد آن به برخـورد هاي داخلي در نهضت ملي

كه با مصدق نمي  به اين را. توان معامله كرد قوي سازد انگليس را در اقناع آمريكا با در صفحات بعد، جوانب گوناگون پيشنهاد بانك جهاني

.تري بررسي خواهيم كرد جزئيات بيش

ـ چرچيل  پيشنهاد ترومن

به دولت انگليس پيام داد كه براي مـذاكره بـراي حـل اخـتالف آمـاده، 1331 در مرداد المللي، پس از رأي دادگاه بين دولت ايران رأساً

به رغم پيروزي. است كه دولت ايارن، ب معناي اين عمل اين بود كه اخيراً و از مـذاكره بـراي هاي بزرگي ه دست آورده بود، سر عناد نـدارد

كه دو ماه پس از توقف مذاكرات با هيأت استوكس بر سر كار آمده بـود، از همـان ابتـدا اما دولت محافظه. كند رفع اختالف استقبال مي كار

در قصد بازگشايي باب مذاكره را با مصدق نداشت، اگرچه مي  كه ايـن بـود. مأل عام انعطاف داشته باشـد دانست كه صالحش در اين است

به ارائه به ميز مذاكره، با جلب نظر آمريكا به جاي بازگشت زدكه ـ چرچيل، با يـك تيـر چهـار نـشان ي هـم از مـذاكره:ي پيشنهاد ترومن

به معامله است، هم دولت ايران را در موضع پاسخ ـ از همـه مهـم گويي قرار داد مستقيم طفره رفت، هم وانمود كرد كه حاضر و همه ـ، تـر

به دست آورد .پشتيباني صريح آمريكا را براي پيشنهاد خود

ـ چرچيل حاوي دو نكته از جزئيات كم و نكته:2ي اساسي بود اهميت كه بگذريم، پيشنهاد ترومن ي اول ايـن كـه دو دولـت انگلـستان

ال ايران داوطلبانه حل مسأله و رأي دادگاه (هه ارجاع كنندي نفت را به رسيدگي در. توضيح اين كه دادگاه الهه رأي به عدم صالحيت خود

 
مي مك� و با جزئيات شرح و مذاكرات مربوط به آن را به دقت مي گي موضوع اين پيشنهاد ها به دنبال كند كه آمريكايي دهد، اما ايدن فقط اشاره

به. حلي بودند، ولي او به آنان گفت زياد نگران نباشندهرا :رجوع فرماييد

A. Eden: Full Circle, The Memoirs of Sir Anthony Eden (London, Cassell, 1960) 
مك«:، طي يك سخنراني مفصل به اين موضوع اشاره كرد)1330نوزده آذر(ي مجلس شورا مصدق در جلسه1 20گي مـدت در واشنگتن با آقاي

مي. روزه در تماس بودم روز، حاال درست به خاطر ندارم، همه26روز متجاوز يا مك بعضي روزها اتفاق گي دو مرتبه به ديـدن افتاد كه آقاي ژرژ

و خيرخواهي بودند، ولي متأسفانه مذاكرات ما به جايي نرسيد من مي و بسيار شخص مهربان م نطق» ...آمدند و مكتوبات دكتر ،5ي، شمارهصدقها

ص1348: جلد دوم، دفتر اول، اروپا ،19

ـ چرچيل، رجوع فرماييد به2 تاريخ ملي شـدن صـنعت؛»...وزيري دكتر مصدق آيا در تاريخ نخست«فؤاد روحاني،: براي جزئيات پيشنهاد ترومن

فزندگي سياسي مصدق در متن نهضت ملي ايران؛)1352تهران، جيبي،(نفت ايران  و كتـاب پنجاه سـال نفـت ايـران اتح؛، مصطفي و مقـاالت، هـا

به. جانب يادشده در باال، از اين ـ چرچيل ارائه داد، رجوع فرماييد و مكتوبـات مـصدق نطـق: براي داليلي كه مصدق براي رد پيشنهاد ترومن ، هـا

 1349، جلد دوم، دفتر دوم، اروپا،6ي شماره



و نهضت مليا 48صفحه ستبداد، دموكراسي،

به شكايت انگليس داده بود، اما اگر هر دو دولت توافق مي كه دادگاه بـين رسيدگي و كردند المللـي شـكايات متقابـل دو طـرف را بررسـي

و بـه ايـن مصدق اين روش را علـي.)شتداي آن رأي صادر كند، ديگر مانعي براي دخالت آن دادگاه وجود نمي درباره االصـول پـذيرفت

كه يا شركت نفت به دادگاه  به مواضع پيشين خود نرمي نشان دهد، چون تا آن زمان نظر دولت ايران اين بود هاي ترتيب، حاضر شد نسبت

و يا مستقيماً با دولت ايران به مذاكره پردازد ـ چرچيلي مهم ديگر در پيشنه نكته. ايران شكايت كند، از(اد ترومن كه مĤالً سبب رد پيشنهاد

كه دو دولت از دادگاه الهه بخواهند تا اختالف آنان را با رعايت موقعيت حقوقي طرفين پيش از ملي شـدن) طرف دولت ايران شد اين بود

 شدن صنعت نفت است كه پيش از اين ابتدا دولت ايران گمان كرد كه منظور از قيد اين شرط، انكار اصل ملي. نفت مورد بررسي قرار دهد 

بل. دولت حزب كارگر پذيرفته بود كه منظور اين نبوده، كه معناي شرط مزبور اين بوده است كه دولت ايران نـه توضيحات بعدي نشان داد

كه طرفين توافق كنند(فقط بايد ارزش اموال شركت را  بل)به هر شكلي از(1933كـه بايـد بـراي ابطـال امتيـاز بپردازد، چهـل سـال پـس

.نيز غرامت دهد) سررسيد آن

و محافل انگليـسي در آن زمـان.به جاست كه اين نكته را مختصراً بشكافيم كه مطبوعات )و ايـدن بعـداً در خـاطرات خـود(هنگامي

مي»1مال دزديده شده«صريحاً از ) غرامـت آن را بپـردازدكه دولت ايـران حاضـر بـود(بردند، منظورشان دارايي شركت نفتي انگليس نام

كه اگر نفت ملي نميبل.نبود ـ مقدار سودي بود ـ عالوه بر آن مي كه 1933مانده از امتياز توانست در طول چهل سال باقي شد شركت نفت

مي. مند گردد بهره آن(خود»و كار از دست رفتن كسب«يا» النفع عدم«شد كه دولت ايران بايد به شركت نفت بابت به زبا نان روز، گفته در

نه عادالنه بود، نه سابقه داشت. غرامت بپردازد) مانده از آن امتياز چهل سال باقي  و چـه. اين ادعا غرامت صنايع ملي شده، چـه در انگلـيس

يك يعني اصل بر اين بود.شد ساير كشورهاي اروپاي غربي، معموالً بر مبناي بهاي سهام آن صنايع، پيش از ملي شدن، تعيين مي  به يـككه

مي سهام)و در نتيجه همه( كه اگر پيش از ملي شدن، سهام خود را در بازار مي داران آن مبلغي پرداخت شود به دست ا. آوردنـد فروختند امـ

ـ چرچيل، مشابه اين بود كه وقتي چند سال پيش از آن دولت حزب كارگر صنعت ذغال  سـنگ انگلـيس معناي شرط باال در پيشنهاد ترومن

بل: گفتند را ملي كرد، صاحبان اين صنعت مي به ما پرداخت گردد، مينه فقط بايد بهاي جاري معدن ـ ـ عالوه بر آن ي بايـد بهـاي همـه كه

به ما غرامت داده شود .توليدات اين معادن در آينده

كه داد، تا اندازه مصدق اين شرط را نپذيرفت، به مواض اما با پيشنهاد متقابلي پيـشنهاد او ايـن. نشيني كـردع پيشين خود عقباي نسبت

كه خواستار آن بودند در دادخواست خود اعالم كننـد تـا بـر مبنـاي ادعـاي آنـان،  و شركت نفت، حداكثر غرامتي را كه دولت انگليس بود

م. دادگاه الهه رأي صادر كند  كه در هر دعوايي، وقتي طرفين دعوا براي حكميت به مرجع مياستدالل اين بود كننـد، ورد توافق خود رجوع

مي  و اخذ تصميم بپردازد از ابتدا ميزان مطالبات خود را اعالم به رسيدگي را. كنند تا مرجع مزبور بر مبناي آن دولت انگلـيس ايـن پيـشنهاد

به جايي نرسيد  ـ چرچيل و در نتيجه، پيشنهاد ترومن ا واقعيت اين است كه مـسأله ام. از نظر حقوقي، حق با دولت ايران بود.2هم نپذيرفت

ـ حقوقي نبود و حتّي اساساً ـ مي. صرفاً تـراز توانست صرفاً يا اساساً حقوقي باشد كـه طـرفين دعـوا از نقـاط نظـر ديگـر هـم مسأله وقتي

به آن مراحل نمي. بودند مي .كشيدو اگر چنين بود، اگر هرگز

1“The Stolen Property”و ايدن هم در خاطرات خود آن را ذكر كرده، عين اصطالحي اس ت كه در برخي از مطبوعات انگليس به كار برده شد
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و نهضت مليا 49صفحه ستبداد، دموكراسي،

 پيشنهاد هندرسن

و ايـن. آن را بـه مـصدق ارائـه داد 1331 آمريكا بود كه لويي هندرسن، سفير آمريكا، در اسـفند آخرين پيشنهاد، پيشنهاد دوم انگليس

به هاي خود تأكيد كرده كه آقاي روحاني نيز در نوشته پيشنهاد، چنان  از اند، ترين پيشنهادي بود كه تا آن تاريخ براي حل نهايي اختالف نفـت

و آمريكا مط  و دو دولت انگليس و نيم پيش از ايـن، دولـت انگلـيس پيـشنهاد(رح شده بود جانب شركت نفت كه يك سال يادآوري كنيم

ـ رد كرده بود مك ـ كه مصدق پذيرفته بود ـ هـم). گي را كه اصالً ارزش بررسي نداشت ـ يعني از نظر منافع ايران، هم بر پيشنهاد جاكسن

ـ چرچيل برتري داش  و هم بر پيشنهاد ترومن وسه ويژگي عمده.تبر پيشنهاد استوكس، ي اين پيشنهاد در قياس با پيـشنهادهاي اسـتوكس

ـ چرچيل، از قرار زير بود ـ چرچيل. ترومن و قـرارداد بعـدي(اوالً پيشنهاد جديد نيز مانند پيشنهاد ترومن اما بر خالف پيشنهاد استوكس،

به پيشنهاد استوكس شباهت داشت  كه اساساً م)كنسرسيوم و كارهـايي، اصل را بر اين گذاشت كه صنعت نفت در دست شركت ملي باشد

و مهارت  ـ با تأمين خدمات و فروش را ـ شركت ملي انجام دهد توليد اي جزئيـات مهـم هـم بـر پيـشنهاد ثانياً در پاره. هاي الزم از خارج

ـ چرچيل برتر بود  و هم بر پيشنهاد ترومن كه اين پيشنهاد نيز مانند پيش. استوكس ـ چرچيـل، خواهـان غرامـت بـراي سوم اين نهاد ترومن

و كار«يا» النفع عدم« به نتيجه نرسيد. شركت نفت بود» از دست رفتن كسب به همين دليل مصدق در نطق راديويي خـود در روز.و درست

ـ به تفصيل دربارهـ دومين سال1331 اسفند 29 و چگونگي به نتيجه نرسـيدن روز ملي شدن نفت از آن گفـتي اين پيشنهاد و وگـو كـرد

: جمله، چنين گفت

جانب به عمل آورد، دولت انگلستان پيشنهاد نمـوده در مذاكرات اخيري كه جناب آقاي هندرسن، سفيركبير آمريكا با اين

غرامت منصفانه بـراي از دسـت«، عبارت»وضع حقوقي طرفين بالفاصله قبل از ملي شدن نفت«ي بود كه به جاي جمله 

و  و نامعين براي تعيين غرامت موانع عديده. شركت گذارده شود» كار رفتن كسب ... اي در بر داشت قبول اين مبناي مبهم

و كار به عنوان اساس غرامت از طرف دولت ايران نمي  دولت ايران در مقابـل. توانست پذيرفته شود از دست رفتن كسب

و تأسيسات شركت   سابق در ايران قرار دهند، زيرا اين تنها غرامتي بود كـه پيشنهاد كرد كه اساس غرامت را ارزش اموال

مي طبق اصول مقرره .1توانست قبول كندي جهاني دولت ايران

به اين دليل نمي كه كار از مرحله همين سبب شد و دوي مذاكرات مقدماتي رد نشود كه اگر مسأله با توافق هر توان با قاطعيت دانست

به دادگاه بين  ا دولت مي الملل مي شد، نتيجه رجاع آب در چه از اي آقاي روحاني بر مبناي اطالعات غيررسـمي.آمدي مالي رأي دادگاه دقيقاً

به احتمال زياد نتيجهكه در آن زمان منتشر شده بود، تخمين زده ـ پنجاه اند كه به رزم(ي مالي اين توافق از قرارداد پنجاه آرا پيـشنهاد كه هم

مي شده بود، هم جاكسون  و هم در قرارداد بعدي كنسرسيوم مبناي سازش قـرار پيشنهاد كرد، هم استوكس خواست بر مبناي آن معامله كند،

ميكم) گرفت مي ـ چنان تر ـ بزرگ كه آقاي روحاني تأكيد كرده شد، اگرچه كه صـنعت نفـت در دسـت اند ترين مزيت اين پيشنهاد اين بود

م(2ماند شركت ملي مي ـ چرچيل نيز اساساً درست بوداين نكته در ).ورد پيشنهاد ترومن

و دولت انگليس كنـد كـه رسـيد، روشـن مـي) در دو مورد با پشتيباني دولـت آمريكـا(بررسي پيشنهادهايي كه از جانب شركت نفت

كه اداره: حل راضي بود انگليس فقط به يكي از دو راه  كه شركت عاملي توسط شركت نفت تأسيس شود و صادرات نفتييكي اين توليد

ـ پنجاه بر عهده گيرد  كه اداره. ايران را، مثالً براي بيست سال، بر اساس قرارداد پنجاه ي صنعت نفت به شركت ملي واگـذار شـود، دوم اين

طي قراردادي، براي همان مدت، دولت ايران بر مبناي و كار«ولي ي آن بـهي مـال شركت غرامت بپـردازد، كـه نتيجـه» از دست رفتن كسب

صپنجاه سال نفتفاتح،1 ،642 

و»...وزيري دكتر مصدق آيا در دوران نخست«روحاني،2 انـد، اگرچه آقاي روحاني اين نكته را صريحاً بيان نكرده . ...مصدقزندگي سياسي دكتر،

و شادروان مهندس رضوي، با اين پيشنهاد مخالف بوده هاي ايشان چنين برمي اما از نوشته  اند، ولي مهنـدس رضـوي آيد كه شادروان دكتر شايگان

.بعداً مخالفت خود را پس گرفته است



و نهضت مليا 50صفحه ستبداد، دموكراسي،

ـ پنجاه هم براي ايران كم مي احتمال زياد از قرارداد پنجاه از. بود تر كه دولت ايران يكي اين دو مبنا را براي رسيدن بـه توافـق اگر قرار بود

مي  و از سوي زيرا كه از يك سو راه. بايست دومي را انتخاب كند بپذيرد، مسلماً و حل اول مخالف روح ملي شدن صنعت نفت بود، ديگـر،

هم بسيار مهم  و چه در حكومت، بارها اعالم كرده بودند كه بزرگ كارانش، چه در جبهه تر از آن، مصدق و ترين هدف سياست ملـيي ملي

و سفارت انگليس» ترين امپراتوري دنيا برچيدن بساط بزرگ«كردن نفت،  از ايران بود تا ديگر سياست داخلي ايران تحت نفوذ شركت نفت

و  .1جامعه بتواند در جهت دموكراسي پارلماني رشد كندنباشد

و آمريكا پرسيم اينك مي به پيشنهاد هندرسن( كه آيا مصدق بايد پيشنهاد دوم انگليس به او ارائـه شـد، 1331را كه در اسفند) معروف

به اين سؤال، بايد نكات زير را در نظر داشت پذيرفت؟ براي ارائه مي :ي پاسخ

ن.1 و عدالت طبيعي، كامالً حق داشت هيچ ظر حقوق بين دولت ايران از و يك از دو راه المللي حـل مـورد قبـول شـركت نفـت

و مبناي غرامت را بر بهاي دارايي شركت قرار دهد .دولت انگليس را نپذيرد

و دولت انگليس چنين چيزي را بپذيرند، چون نتيجه.2 نه فقط يك باخت بـزرگ اما ممكن نبود كه شركت نفت وي آن  مـالي

و آبروي امپراتوري انگليس را در خاورميانهي بين كه يك شكست فاحش سياسي در صحنه اقتصادي، بل كه منافع المللي بود

.انداختو سراسر جهان در خطر مي

كه.3 مي تا اندازه)ويژه در زمان حكومت ترومنبه(دولت آمريكا بهي نقش ميانجي را ايفا ر هيچ كرد، نيز حلـياهوجه بـه چنـان

ي چون گذشته از اين كه حاضر نبود چنان شكستي بر انگليس وارد شـود، پيـروز شـدن كامـل ايـران سـابقه.شد راضي نمي 

مي) مانند آرامكو(هاي نفتي آمريكايي خطرناكي براي شركت .آورد پديد

و حكومت دكتر مصدق، بدون حل اختالف نفت دوام نمي.4  مـرداد هـم موفـق28ي يعني حتّي اگر كودتـا. يافت نهضت ملي

و باألخره به و عادي، در درازمدت دوام يابد و حكومت بتواند در شرايطي نسبتاً آرام كه آن نهضت نشده بود، امكان نداشت

و خارجي مخالف خود از ميان مي .رفت دست نيروهاي داخلي

و با در نظر گرفتن اهميت اساسي هدف استقالل سياسي، اد به نكات باال، و پيش امهبا توجه وي نهضت ملي رفت به سوي دموكراسـي

و توسعه  و رشد و آمريكا قابل قبـول مـيي سالم اقتصادي، جز با حل مسأله اقدام به تجديد حيات بـود،ي نفت به شكلي كه براي انگليس

وي صـنعت نفـت اداره)1(اي نداشت جز اين كه بر مبنـاي در اين صورت دولت ايران چاره. داشت امكان نمي  )2( توسـط شـركت ملـي،

به شيوه به دعواي نفت پايان دهد پذيرفتن پرداخت غرامت و دولت انگليس قابل تحمل باشد، كه براي شركت نفت چنين اقدامي سبب. اي

و آمريكا دست از تالش براي برانداختن دولـت مـصدق بردارنـد، تحـريم نفـت ايـران پايـان يابـد، مخالفـان مي كه دو دولت انگليس شد

و جامعـه كار دولت كه همه محافظه و آمريكا با مصدق بود خلـع سـالح شـوند، وحـشت طبقـات مرفـه به خصومت انگليس يي اميدشان

و در نتيجـه،» خطر كمونيسم«مذهبي از و اوضاع اقتصادي كشور به سرعت رونق پـذيرد فرو نشيند، وضع مالي دولت به شدت بهبود يابد،

كه برنامهرفت به سوي استقال روند پيش و دموكراسي و نهضت ملي بود، ادامه يابدل .2ي اصلي مصدق

ب مسأله1 و دموكراسي، در)شـد كه ملي كردن نفـت فقـط جـزء بزرگـي از آن محـسوب مـي(ه عنوان هدف اصلي نهضت مليي استقالل ، مرتبـاً

مي سخنراني و چه در دوران حكومت خود، تكرار و يارانش، چه وقتي كه در اقليت بودند به.شد هاي مصدق :رجوع فرماييد

H. Katouzian: Musaddiq and the Struggle for Power in Iran (London and NewYork: l.B. Tauris, 1990); Musaddiq’s 
Memoirs (Introduction); “The Political Economy of Modern Iran” and “Oil Nationalization and Non-Oil Economics” in 
a volume edited by K. Pirouz, Montclair College, forthcoming.  

، فصل نهماقتصاد سياسي ايران2



و نهضت مليا 51صفحه ستبداد، دموكراسي،

بي: البته بدون تحمل مشكالت بزرگي ممكن نبود چنين كاري، و علنـاً دولـت را بـه تـسليم شـدن در برابـر حزب توده ترديد، صريحاً

مي امپرياليسم متهم مي  و مدعي و نهضت مليي تهمت شد كه همه كرد به ثبوت رسيده استهايي كه به مصدق كـم برخـي دست.1زده بود،

كه پيش گونه تهمت كار مصدق نيز همين از دشمنان محافظه ـ مي ها را ـ به او زده بودند و آمريكـا جـرأت(زدند تر نيز اما از ترس انگلـيس

به راه اندازند نمي كه بر سر آن، علناً هياهو كه بيش). كردند و مكي، ب كساني مانند بقايي و بـا تر ه داليل شخصي از نهضت ملـي جـدا شـده

مي مصدق شديداً دشمني مي به نهضت ملي وانمود و خيانت به عنوان الغاي ملي شدن نفت .ساختند كردند، چنين كاري را

 پيشنهاد بانك جهاني

و انگيزه اينك با تفصيل بيش و بررسي پيشنهاد بانك جهاني پي تري به شرح و مي ها ـ پـس. پردازيم آمدهاي آن مصدق در گزارشي كه

ـ در  :به مجلس شانزدهم داد، گفت1330 آذر19از بازگشت از آمريكا از طريق مصر

مي در اثنايي كه ما با ژرژ مك ي سـفارت كبـراي پاكـستان بـا مـن داخـل المللي هم به وسيله كرديم، بانك بين گي مذاكره

مي بانك بين. مذاكره شد بر المللي اظهار : يعني[من. اي اين كه كار نفت راه بيافتد، حاضرم پولي، وجهي، بياورمكرد كه من

مي. وجه طالب امتياز نيستم هيچبه] بانك جهاني و در بازار بين من فقط المللي جريان پيـدا خواهم كه كار نفت راكد نماند

و بانك بين] مصدق: يعني[من. كند كه ظاهراً مربوط به يكـي از دول المللي بانكي نيست هم با اين قسمت موافقت كردم

و بانك بين  مي بانك بين. خواهد از ما تعهداتي بگيرد المللي نمي باشد، خواست موقتاً كار نفت را در جريان بياندازد المللي

.2تا تكليف اين امر به كلي روشن شود

ي از اين گفته روشن است كه مصدق، علي به عنوان به بانك جهاني، يـكي هـيچك ميانجي، يعني عاملي كه نماينده االصول حاضر بود

باري؛ بـر.ي مهمي است كه بايد براي تحليل حوادث بعدي به خاطر سپرد اين نكته. از دو طرف دعوا نباشد، در كار نفت ايران دخالت كند 

ـ بدواً رابرت گارنر  ـ در همان آذر ماه و سـپس يـوجين Robert Garner اثر اين توافق اوليه بر اصل دخالت بانك جهاني بود كه ، معـاون بانـك،

به لندن سفر كردندEugen Black بلك دولت انگليس با چند اصل دخالت بانك مخالفت نكرد، اما بـا.، رئيس آن، براي مذاكره با دولت انگليس

كه بر اين نكته. كا رفت چند روز بعد چرچيل براي مذاكره با پرزيدنت ترومن به آمري.ي پيشنهادهاي يوجين بلك موافق نبود همه دليل اين

ـ چنان تأكيد مي كه و مدارك وزارت خارجه كنيم، اين است مي كه اسناد به خوبي نشان و از خاطرات سياستمداران انگليسيي انگليس دهد

بهو آمريكايي نيز برمي ـ ـ دولت انگليس ـ به مراتـب تـرجيح مـي ويژه پس از روي كار آمدن حزب محافظه آيد داد كـه بـا مـصدق بـه كار

و بيش هيچ به بركناري حكومت مصدق سازد گونه توافقي نرسد و اما نكته. تر كوشش خود را معطوف ي مهم ديگري نيز در اين نهفته است

كه دولت انگليس مي كه در اين آن اين  حـقيا(گونه موارد هر اندازه هم كه يك طرف دعوا نسبت به طرف ديگر قدرت داشته باشد دانست

بهي امتياز شوروي براي ماهي ساله25ي يك ماه پيش از آن، دوره. انجام شد 1331مذاكرات مصدق با هندرسن در اسفند1 گيري در درياي خزر

و شوروي تقاضاي تمديد آن را كرد  و ماهي. پايان رسيد  بهمـن22روز چهارشنبه. گيري در درياي خزر را ملي كرد مصدق اين تقاضا را نپذيرفت

و شوروي«:، ارگان مركزي حزب توده، نوشت مردمي، روزنامه 1331 و تمامـاً بـه] كذا[پيشنهاد مبني بر تمديد فعاليت شركت مختلط ايران كامالً

و منطبق با منافع ميهن ما بود  و ميهن ما به دسـ با وجود اين دولت مصدق، علي ... سود ملت ما تور رغم اين حقايق آشكار، بر خالف منافع ملت ما

او اربابان بيگانه  شـركت مخـتلط] امتيـاز: يعني[تصميم گرفته است فعاليت ...ي خود، در جواب پيشنهاد دولت شوروي رسماً اطالع داد كه دولت

و شوروي را تجديد ننمايد  مي. ايران از مردم ايران اين اقدام ضدملي مصدق را تقبيح و پيـروي و محـرك آن را خـصومت بـا منـافع خلـق كننـد

ميت مي».دانند مايالت اربابان امپرياليست كارگردانان كنوني سياست ايران توان حدس زد كه اگر يك ماه بعد مصدق با هندرسـن بـه هـر به آساني

مي توافقي مي .بود رسيد، واكنش حزب توده چگونه

و مكتوبات مصدق نطق2 ص5ي، شمارهها  119، جلد دوم، دفتر اول،



و نهضت مليا 52صفحه ستبداد، دموكراسي،

به افكار عمومي جهان چنين وانمـود كنـد، الزاماً نمي)به جانبش باشد و در هر صورت بايد تواند صددرصد حرف خود را به كرسي بنشاند

و مسالمت  كه دولت انگليس حاضر شد ميـانجي. جويانه است كه روش آن نرم گـري بانـك باري؛ پس از اين مالقات چرچيل با ترومن بود

.جهاني را بپذيرد

و رئوس كلي طرح بانك را كـه در يـك نامـه1330در اوايل دي ماه به ايران آمدند از، دو تن از اعضاي ارشد بانك جهاني ي رسـمي

به مصدق ترسيم شده بود، به نخست مي.وزير ايران ارائه دادند گارنر بي بانك پيشنهاد كه براي مدت دو سال به عنوان يك عامل طـرف كرد

و اداره به دست نيامـده، مخـارج آن را بـر عهـدهي توليد و فروش به دست بگيرد تا هنوز درآمدي از كارهاي توليد  صادرات نفت ايران را

مي بابت سرمايه. گيرد به كار مي اي كه موقتاً كه انجام و خدماتي دو اندازد دهد سودي نبرد، درآمد حاصل از فروش نفـت را در ايـن مـدت

سه بخش تقسيم كند  به و بخش ديگر را نگاه دارد تا پـس از آن كـه: سال بخشي از آن را به ايران بپردازد، بخشي را به شركت نفت بدهد،

و انگليس بر سر مسأله  به توافق نهايي رسيدند، بر اساس آن توافق بين دو طرف تقسيم شود ايران واكنش دولت ايران نسبت بـه.ي غرامت

اي  كه بانك بايد وگـو بـا بانـك انجام دهد، اما در هر حال حاضر شد كـه گفـت» از طرف دولت ايران«ن عمليات را اين طرح اوليه اين بود

و سنگين، هيأت بزرگ 1330 بهمن21يك ماه پس از اين، در روز. جهاني ادامه يابد  به ايران تر به رياست گارنر تري از جانب بانك جهاني

ه. آمد و چند بار نزديك بود به طول كشيدن مذاكرات.م بخورد، اما بر اثر اصرار بعضي از مشاوران مصدق ادامه يافتمذاكرات طول كشيد

و برخي ديگر مـي  كه پيشنهاد بانك رد شود، . گفتنـد صـالح در پـذيرفتن اسـتبه اين دليل بود كه برخي از مشاوران مصدق اصرار داشتند

به توافق نرسيدند و نمايندگان بانك جهاني درو در اعالميه باألخره دولت ايران كه اگـر 1330 اسفند25ي مشتركي كه  صادر كردند، گفتند

به ايران بيايند پيشرفت و به ايـن ترتيـب، دخالـت بانـك. هاي ديگري در مذاكرات ممكن باشد، نمايندگان بانك حاضر خواهند بود دوباره

.1جهاني با شكست مواجه شد

ت بانك جهاني پيشنهاد مي كه نفت ايران را به بهاي خليجكرد و و پنج سـنت(فارس وليد و هفتاد 175از ايـن. بفروشـد) يعني يك دالر

كل85ي توليد منظور كند، سنت براي هزينه30سنت، 50در نظـر گيـرد،) يعني شركت نفت انگلـيس( سنت به عنوان تخفيف به خريدار

و به دولت ايران بپردازد، ن37سنت به هر شـكلي كـه دو طـرف سنت مانده را در يك حساب سپرده گاه دارد تا پس از حل نهايي اختالف

از سنت هزينه30اگر. توافق كنند، بين آنان تقسيم گردد  40يعنـي( سـنت85ماند كـه سنت بهاي ويژه مي 145 سنت بها كم كنيم،175 را

مي) درصد آن آن5/34يعني( سنت50شد،به شركت نفت انگليس پرداخت مل) درصد و دولت ايران تعلـق مـيبه شركت وي 37يافـت،

آن5/25يعني(سنت مانده مي در سپرده) درصد از58. ماند تا بعداً بين دو طرف تقـسيم گـرددي بانك 40و در نتيجـه،( سـنت50 سـنت

مي بيش) درصد5/34درصد از ـ پنجاه نبود تر است، پس ظاهراً سهم انگليس از سهم ايران بيتشر اما بايد توجه داشت كـه. شد، يعني پنجاه

مي) درصد5/25( سنت 37 كه در چنان صـورتي، اگـر مانده پيش بانك شكي نيست و ماند تا بعد از توافق نهايي بين دو كشور تقسيم شود

به نتيجه ـ پنجاه براي ايران كم تر نميي نهايي كار از پنجاه بـراي دو سـال منظـور اما در هر حال، اين ترتيب فقط.شد تر از آن نيز نمي شد،

ـ چنان و ـ دليل اصلي شكست پيشنهاد بانك جهاني، اختالف بر سر نتايج مالي آن پيشنهاد نبود شده بود .كه خواهيم ديد

كه مصدق در ارديبهشت بي درباره1331در گزارشي نتيجه ماندن مذاكره با بانك جهاني به مجلـس سـنا داد، گفـت كـه اوالً دولـتي

مي  نظر دولت ايران بر اين اساس استوار بـود«ثانياً. گري خود كارشناس انگليسي استخدام نكندت بانك جهاني در مدت ميانجي خواس ايران

و شيوه درباره.»كه بانك بايد خود را در اين عمل، نماينده يا نايب مناب دولت ايران بداند  راي بهاي نفت خام ي توزيـع آن، همـان نكـاتي

به آن اعتراضي داشته باشدهكه در باال شرح داد كه كه بانك جهاني همان بهايي نفت تصفيه درباره.ايم بيان كرد، بدون اين 75/1شده گفت

شروحاني،1 )الذكر سابق(هاي گوناگون؛ كاتوزيان، نوشته...پنجاه سال نفت؛ فاتح، ...دن صنعت نفتتاريخ ملي



و نهضت مليا 53صفحه ستبداد، دموكراسي،

و اضافه كرد كه قيمت متوسط هر بشكه نفت تصفيه«: دالر را در نظر داشت به نسب محصوالت مختلفـي بايستي متذكر گردم شده، با توجه

به دست مي مييد،آكه از نفت ايران و پنج سنت و هفتاد ».1باشد بر اساس قيمت خليج مكزيك، معادل دو دالر

و شيوهبه اين ترتيب، روشن است كه اختالف غير قابل حلي درباره ي اسـتخدام كارشناسـان دربـاره.ي تقسيم سود ويژه نبودي قيمت

به ياد. تري وجود داشتي بزرگ انگليسي از جانب بانك جهاني، مسأله كه در تابـستان الزم ، مـصدق اصـرار داشـت كـه 1330آوري است

و انگليس داشتند، در استخدام ايران بمانند كارشناسان انگليسي با همه كه در شركت نفت ايران و مزايايي او.ي حقوق در حالي كه دشمنان

مي  به اين كار تن ندهدبه سفارت انگليس قوياً توصيه كه شركت نفت د2كردند و در نتيجه ي اقامـت كارشناسـان ولت نـاگزير شـد اجـازه،

ـ وضع طور ديگري بود. مزبور را لغو كند ـ پس از گذشت هشت ماه مكي. البته اكنون كـه در آن تـاريخ(در آخرين كتابي كه آقاي حسين

و مؤثر مصدق بودند مي منتشر كرده» هاي نهضت ملي سال«ي درباره) هنوز از مشاوران نزديك :نويسند اند،

مي...ي اتباع خارجي از طرف بانك استخدام شوند شنهاد بانك از اين قرار بود كه همه پي نمـود كـه كارمنـدان بانك اظهار

و سوابق استخدامي، به عنوان كارمند بين خارجي صرف و به اين ترتيب، نظر اساسي نظر از مليت المللي تلقي خواهند شد

.ي دخالت در امور داخلي هـيچ كـشوري را ندارنـد دمين بانك مطلقاً اجازهدولت ايران را تأمين خواهد نمود، زيرا مستخ 

به ولي در جواب اين نكته دولت ايران متذكر مي را وجه اجازه هيچ گرديد كه وضع سياسي ايران ي استخدام اتباع انگليسي

.3دهد نمي

كه گفتن اين كه به«پيداست ، اشاره بـه خطـر تهمـت خـوردن»دهدع انگليسي را نميي استخدام اتبا وجه اجازه هيچ وضع داخلي ايران

به خطر نمي. دارد مي زيرا كه استخدام كارشناسان انگليسي توسط بانك، استقالل ايران را و اگر هم ترس از اين از انداخت بـود كـه بعـضي

مي  ر هر حال، اين موضوع نيز مانع اصلي توافـق بـاد. شد انجام داد آنان مأمور اطالعات انگليس باشند، اين كار را با كارشناسان سوئدي نيز

مي بانك جهاني نبود، چنان طي مذاكرات، نمايندگان دولت ايران نظر خود را تا اين حد تعـديل نمودنـد كـه«: نويسند كه خود آقاي مكي در

كه سابقه بانك مي ».4 خدمت در ايران نداشته باشندي تواند در حدود دويست نفر از اتباع انگليسي را استخدام كند، ولي به شرط اين

مي دليل واقعي شكست كه دولت ايران از طـرف دولـت«خواست در قرارداد ذكر شود كـه بانـك مزبـور پيشنهاد بانك جهاني اين بود

مي. عمليات خود را انجام خواهد داد»5ايران :نويسند آقاي مكي در اين باره

. أله بود كه بانك به چه سمت وارد عمليات نفت ايـران خواهـد شـد مربوط به اين مس ...ي شكست مذاكرات علت عمده

يي ايران عمـل كنـد، ولـي بانـك خـود را يـك واسـطه خواست بانك به عنوان عامل يا وكيل يا نماينده دولت ايران مي

مي بي مد] رئيس هيأت نمايندگي بانك[در اين باب گارنر ... دانست طرف ي بانـك اخلهبه نمايندگان ايران توضيح داد كه

و انحـراف ... در كار نفت ايران، فقط به شرط موافقت طرفين، يعني هم دولت ايران هم دولت انگلستان مجاز خواهد بود

.6طرفي بانك منافات خواهد داشت از اين ترتيب، با بي

و مكتوبات مصدق نطق1 ص6ي، شمارهها  178، جلد دوم، دفتر دوم،

يد تالش انگليس براي انتصاب نخست«جانب،ي اين اين واقعيت در مقاله2 ، دقيقاً 1371تان، زمس4 مهرگان،»وزير ايران از ملي شدن نفت تا خلع

(مستند شده است .)اين مقاله در اين كتاب تجديد چاپ شده است.

ص)1370تهران، علمي،(، جلد اول هاي نهضت ملي سالحسين مكي،3 ،141 

جا همان4

 ”for and on behalf of the Iranian Government“: عين عبارت اين بود5

صهاي نهضت ملي سالمكي،6  142، جلد اول،



و نهضت مليا 54صفحه ستبداد، دموكراسي،

ا»طرفي بانكبي«البته منظور از لزوم و دولت كه طبيعتاً شركت نفت به اين واقعيت بود نگليس، كـه طـرف ديگـر دعـوا بودنـد،، اشاره

كه بانك جهاني حاضر نمي  چون از نظر حقوقي درست مانند آن بـود كـه ايـن كـار توسـط وزارت. اقدام كند» از طرف دولت ايران«شدند

مـصدق حاضـر بـه ام، هاي گوناگون خود در يازده سال گذشـته نوشـته جانب در نوشتهكه اين با اين وصف، چنان. دارايي ايران انجام پذيرد 

كه حزب توده بـه راه. پذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني بود، اما برخي از مشاوران بانفوذ او، او را از اين كار بر حذر داشتند  كه از غوغايي زيرا

مكي در ادامه.1ناك بودند انداخت سخت بيم مي مي آقاي :نويسندي شرح خود از رد شدن پيشنهاد بانك جهاني

ب عد معلوم گرديد، دكتر مصدق شخصاً از اين بابت نگراني نداشت، ولي مشاورين او چنين اظهار نمودند كه به طوري كه

را مداخله و بنابراين، دكتر مصدق نظر خـود ي بانك بدون تصريح عامليت از طرف ايران، مضر به منافع ايران خواهد بود

شخصاً مايل بود راهي براي سازش با بانك پيدا شـود، ولـي در دكتر مصدق ... داير به استفاده از وساطت بانك، تغيير داد

.2دانستند، تسليم گرديد مراحل نهايي، در مقابل نظر مشاورين خود كه پيشنهادهاي بانك را غير قابل قبول مي

و خـسروخان قـش از جملـه دكتـر علـي شـايگان از محمدحـسين. اما بعضي از مشاوران ديگر مصدق نظر ديگـري داشـتند قايي خـان

كه او پيشنهاد بانك بين  و بكوشند به ديدن مصدق روند و هنگـامي كـه مـصدق بـاألخره نظـر.3المللـي را بپـذيرد درخواست كرده بود كه

و ابوالقاسم نجم و سروري پـس(الملك مخالفان پيشنهاد بانك جهاني را پذيرفت، محمد سروري و پشتيبان دولت بودند، كه هر دو سناتور

و نهضت ملـي، در قبـول) شخص مصدق رئيس ديوان عالي كشور شد از اين توسط  كه صالح دولت و حجت آوردند به ديدار او شتافتند ،

به آنان گفته بود كه اگرچه پيشنهاد بانك اساساً قابل قبول است، ولي اگر دولت آن را بپذيرد، دشـمنانش بـه. پيشنهاد بانك است اما مصدق

ك .4ه خيانت كرده استمردم چنين القا خواهند كرد

كه چرا پذيرفتن پيشنهاد بانك بين با اين و نهضت ملـي بـود همه، بايد توضيح داد به صالح دولت مصدق ي نخـست، در وهلـه. المللي

و اسفند كه اوالً اين پيشنهاد بين دي به بن 1330الزم به تأكيد است و در اواخر اسفند دوم در حـالي كـه پيـشنهاد(بست رسيد بررسي شد

و رد شد  ـ يك سال پس از اين تاريخ طرح ـ يعني پيشنهاد هندرسن و آمريكا حل نهايي براي پايان دادن ثانياً اين پيشنهاد يك راه). انگليس

و دولت انگليس نبود به دعواي نفت عرضه نمي  و طرف آن، شركت نفت به اين دليل، اين كـه.كه وساطتي بود براي مدت دو سالبل. كرد

ميهوقتي تود«: خود نوشت12يي تعليماتي شماره در زماني كه مذاكرات دولت با بانك جهاني در جريان بود، حزب توده در نشريه1 كه ها بينند

مي حوادث روزمره نيز نظرات ما را تأييد مي  كه. آورند كنند، به نظرات ما ايمان يا را دربـاره نظرات مـ ... المللي كاري با بانك بين سازش... هنگامي

و دسته و دار و چهرهي عوام مصدق ».ي خيانتكار او را همه ديدند فريبش ثابت كرد، نقاب دشمنان خلق دريده شد

صهاي نهضت ملي سالمكي،2  143ـ 142، جلد اول،

و مهنـدس كـاظم كه پيشنهاد مزبور بر اثر مخال)و اين شايعه ادامه يافت(پس از شكست پيشنهاد بانك جهاني، شايع شد3 فت دكتر علي شـايگان

ي، از قول آنان نقـل كـرد كـه اداره)1330 آذر26(ي كيهان اي به اين دليل بود كه در اوايل كار روزنامه اين شايعه تا اندازه. حسيبي رد شده است 

و مبـارزهمجانب كتاب اما هنگامي كه اين. نفت جنوب توسط بانك جهاني با قانون ملي شدن نفت سازگار نيست از را مـيي نفـت صدق نوشـتم،

موافق با پـذيرفتن پيـشنهاد بانـك) كم در آخر كار دست(ايشان مؤكداً پاسخ دادند كه شايگان. شادروان مهندس حسيبي در اين باره استفسار كردم 

از سوي. رداد، پيشنهاد بانك را بايد رد كرد در قرا» از طرف دولت ايران«بود، در حالي خود خود ايشان مصرانه عقيده داشتند كه بدون قيد عبارت 

از بدون اين كه ايـن(وگويي در لندني مجلس بود، در گفت خان قشقايي، كه در آن تاريخ نماينده ديگر، محمدحسين  جانـب در ايـن بـاره سـؤالي

ك)ايشان كرده باشم  و برادرشان، شادروان خسرو قشقايي، سفارش او، گفتند كه دكتر شايگان به ايشان و بـه رده بودند كه به ديدار مـصدق برونـد

و موافقـت در هر حال، روشن است كه پيشنهاد بانك نمي. اصرار كنند كه پيشنهاد بانك جهاني را بپذيرد  تواند فقط بـا مخالفـت يـك يـا دو تـن،

.ديگران، رد شده باشد

و خيل يافراد ديگر هـم مـستقيماً از خـود او شـنيده از شادروان محم) 1349بار آخر در سال(شرح اين واقعه را بنده چند بار4 د سروري شنيدم

. بودند



و نهضت مليا 55صفحه ستبداد، دموكراسي،

و فروش نفت در آن دوره عملي در.زد اي به سياست دولـت ايـران نمـي گرفت، لطمهي دو ساله در دست شركت ملي قرار نمي ات توليد بـا

:نظر گرفتن اين دو نكته

و رد شد، دولت مصدق در موقعيت بسيار خوبي.1 كه پيشنهاد بانك جهاني طرح و در هر حـال، موقعيـت بـسيار(در تاريخي

ط به و شاه تصادم. بود) رح پيشنهاد هندرسن تري از زمان و نفـرت نكـشيده هنوز بين مصدق و كار به كينه هاي بزرگي نشده

و از پشتيباني گسترده. بود به عاقبت كـار خـوش.ي مردم برخوردار بود هنوز نهضت ملي يكپارچه، و هنوز مردم بـين بودنـد

و نگراني در دل .ها ايجاد نشده بود يأس

مي پيشنهاد بانك بين.2 كه قرارداد نهايي صلح پـس(بس در جنگ ميان دو كشور مقايسه كرد توان با اعالم نوعي آتش المللي را

مي آن، كوشش بر اثر). از آن بسته خواهد شد شد، صنعت نفت ايـران بـه هاي انگليس براي برانداختن دولت مصدق متوقف

مي كار مي به پايان و تحريم نفت ايران هم .رسيد افتاد،

به مـشكل آن زمان دولت مصدقتا.3 و كه دعواي نفت را به زودي به پايان رساند گرفتـار» اقتـصاد بـدون نفـت«اميدوار بود

به اقتصاد بدون نفت تن در دهد. نيايد كه از. شكست پيشنهاد بانك جهاني دولت را ناچار كرد يعني بدون اين كـه درآمـدي

و تراز پرداخت هاي كارمندان صنعت نفت داشته باشد، هم هزينه  . هاي كشور را اداره كندو كارگران آن را بپردازد، هم بودجه

ـ دست هاي عاقالنه دولت مصدق با در پيش گرفتن سياست ـ اقتـصاد بـدون نفـت را اداره كم در كوتاه اي توانست كه مـدت

پي اما اين سياست اضطراري هم از نظر سياسي زيان.1كند و بدتر از همه اين بود. رفت اقتصاديشبخش بود، هم از نظر رفاه

و مردم باور نمي .كردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره كندكه خيلي از سياستمداران

مي اگر اين آتش.4 ـ بيش بس اعالم كه و شد، مصدق ناگزير نبود ـ از مجلـس شـورا به خاطر اداره كردن اقتصاد بدون نفـت تر

نه خالف دموكراسي اين. سنا اختيارات بخواهد  و.2كار نه غيرقانوني بود، و مخالفانش افزود  اما بر شدت اختالف بين دولت

و دشمني در داخل نهضت ملي را نيز فراهم اورديكي از علل يا بهانه كه پيشنهاد بانك جهاني مطـرح. هاي برخورد در زماني

آندق را مـي بود، عمر مجلس شانزدهم، كه در آن اقليت بسيار كوچكي دولت مـص  و بـه دنبـال كوبيدنـد، بـه پايـان رسـيد

و باألخره پس از انتخاب شدن  و خوردهاي شديدي شد كه در آن زد ـ انتخاباتي  نفر80انتخابات مجلس هفدهم شروع شد

و خون تن نمايندگان مجلس، ناگزير در حوزه136از كه در آن خطر تصادمات مي ريزي هايي .رفت توقف يافـت هاي بزرگي

كه چندين تن از آنان نيز بعداً با دولت مصدق شديداً مخالف شدند30 نماينده، فقط80از آن . تن هوادار نهضت ملي بودند

مي اگر پيشنهاد بانك پذيرفته شده بود، انتخابات مجلس هفدهم در محيطي بسيار آرام و تعداد بسيار بيش تر انجام تري گرفت

.شدند از هواداران نهضت ملي انتخاب مي

ـ با همه.5 و نهم اسفند سي تير كه حتّي حوادثي چون و دشمني ريزيي خون شايد زايد بر توضيح باشد و كينه ها هـايي كـه ها

ـ ممكن نمي در جامعه . مرداد كه جاي خود دارد28شد؛ي سياسي ايران پديد آوردند

كه نهاييحلي داليل باال، راه به همه.6 و(اي و) فروش نفت توسط بانك جهاني پس از آغاز به توليد براي دعواي نفت ايـران

به يقين از پيشنهاد هندرسن انگليس يافته مي كه دولت مصدق از هر جهـت(شد، به احتمال نزديك ـ وقتي كه يك سال بعد

و)الـذكر سـابق(”Oil Boycott and the Political Economy“جانـبي ايـن اين نكته، در مقالـه1 ،“Oil Nationalization and Non-Oil 

Economics”و نيز كتاب آقاي انور خامه و تحليل شده است)1369شركت سهامي انتشار، تهران،(اقتصاد بدون نفتاي،، .، تشريح

و كامبيز عزيزي، ترجمهاقتصاد سياسي ايران2 ي محمدرضا نفيسي
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ـ مطرح شد 1330تر از اواخر سال بسيار ضعيف مي) بود  همان پيـشنهاد اما حتّي اگر هم در حدود. بود براي ايران سودمندتر

و دولت مصدق از همه كه در باال شمرديم برخوردار شده بودند هندرسن بود، تازه ايران .ي مزايايي

و دقايق مسأله كامالً روشن نبود 1330انداز آخر سال شايد از چشم و كليات آن، بـي.، آنچه در باال گفتيم در جزئيات ترديـد اما اصول

و قابل پيش  كه مذاكره با نمايندگان بانك، چند ماه به طور انجاميد؛ كـه مـصدق اصـوالً. بيني بود قابل درك و درست به همين دليل هم بود

و مخالف پيشنهاد بانك جهاني تقسيم شده بودند به دو گروه موافق و مشاورانش به توافقي با بانك بود كه ياران به رسيدن .مايل

كه پيشنهاد بانك جها تحليل باال نشان مي مي دهد اي جـز ايـن اما البته پس از فوت شدن آن فرصت، باز هم چـاره.شد ني بايد پذيرفته

به پيش  و اميد كه براي حفظ دستاوردهاي نهضت ملي به دعواي نفت خاتمه داده شـود نبود ي جانـب در ايـن نكتـه ايـن. رفت آن، باألخره

چن ترين اختالف اساسي، كوچك  نوشتم، حتّي پس از شكست پيشنهاد بانـك جهـاني، 1357كه در سالاننظري با آقاي روحاني ندارم، زيرا

و پذيرفتن به :ساخت آماده ميممكنترين شرايط دولت مصدق بايد خود را براي يافتن

و دموكراسي، ملي كردن نفت تنها يكي از استراتژي ي مهمـي بـود بـراي اين نهضت وسـيله. ها بود در نبرد براي استقالل

به.تري بزرگرسيدن به هدف را ترين شرايط ممكن را از موضع قدرت بـه دسـت مـي از اين رو مصدق بايد آوردو مـسأله

و تزلزل دوستانش[بدون توجه به  مي] مخالفت دشمنان ـآني همه. كرد حل ها، بنا بر ماهيتشان در پي موفقيت اجتمـاعي

ميگذاشتن سياسي ناشي از حصول چنان توافقي، مخالفت را كنار مي  و به دنبال او به راه انگليس الاقـل بـه طـور. افتادندد

و محافظه. ساخت موقت اقدامات خود را بر عليه مصدق متوقف مي  مي كاران خلع شاه تزريق عوايد نفت بـه. شدند سالح

مي پيكر اقتصاد، كه به وسيله  و غير فاسد مورد استفاده قرار ميي دولتي دموكرات دا گرفت، و ي رفـاه منـه توانست سـطح

ـ اجتماعي مردم را افزايش دهد و اقتصادي اساسي هم امكان. اقتصادي مي اصالحات اجتماعي و سرانجام تمامي پذير شد

و حتّي احقاق حقوق كامل ايران از توليد نفت، در خالل چند سال بعدي هموار مي . كرد اين تحوالت، راه را براي افزايش

و عقل سليم سخ مي گيرترين ضدامپرياليستتما وجدان اجتماعي به: طلبيم هاي ايران را به قضاوت تر آيا اين سير وقايع،

 بود؟ ناپذيري كه شكست ملي بر اقتصاد سياسي ايران وارد آورد، نمي از صدمات جبران

1372ارديبهشت
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به او لقبيكي از گناهان كه؛1داده بودند» السلطنه مصدق«مصدق ظاهراً همين است كه در كودكي، الـسلطنه كـه بر خالف قوام( با اين

هم هم و مي. كردند معموالً از مصدق با ذكر اين لقب ياد نمي) وسالش بودسن دوره كه وقتي و گويند مستوفيو با اين و مشيرالدوله الممالك

و  و مهندس شريف امامي و دكتر بقايي و اميركبير به دليـل القابـشان گنـاهي، ظاهراً...سردارسپه كه افراد مذكور صرفاً  منظورشان اين نيست

و جرمي مرتكب شده مي. اند كرده و مليون حزب توده اول دوسـت«،»ليبـرال«،»كـار سـازش«انـد، بعـد»جاسـوس انگلـيس«گفت مصدق

آن»امپرياليسم آمريكا  و جز و پاره.2، مي اي از سياستمداران محافظه شاه و اين اتهـام را شـاه حتّـي» جاسوس انگليس«د او گفتن كار نيز است

كه پس از انقالب منتشر ساخت، تكرار كرده است  كه نزديك بود دست مصدق را در عنفوان جـواني.3در كتابي  شاه ضمناً، ادعا كرده است

كه مستوفي خراسان بود( رانيست او را بـه فراماسـونري منتـسباي يكي از اعضاي سابق حزب پان.4به جرم دزدي اموال دولتي ببرند) وقتي

 
 چـه كـسي منحـرف شـد:؛ دكتر مظفـر بقـايي)1363انتشارات اسالمي،:قم(السلطنهي حقيقي مصدق چهرهحسن آيت،: مثالً رجوع فرماييد به1

)1363تهران،(

و غيرهم بسيار زياد است اين در روزنامه هاي نمونه2 و چـه«: مثالً. هاي مردم، به سوي آينده، شهباز، هر كجا صداي دكتر مصدق، چه در مجلـس

و چه در دولت بلند شده است، آن  شـهباز،(».الشعاع منافع امپرياليسم آمريكا قرار گرفته است جا منافع ملت ايران تحت هنگامي كه ليدر اقليت بود

؛)1331 تير29به سوي آينده،(» ...ي اول به كرسي وكالت بنشاند مند بود كه عمال سياست آمريكا را در درجه دكتر مصدق عالقه«؛)1331رتي 23

و شوروي« ب] يعني شركت شيالت[پيشنهاد مبني بر تمديد فعاليت شركت مختلط ايران و منطبق با منافع ميهن ما و تمام به سود ملت ما ...ودكامالً

و ميهن ما به دستور ارباب بيگانه با وجود اين دولت مصدق، علي  ي خود، در جواب پيشنهاد دولـت رغم اين حقيقت آشكار، بر خالف منافع ملت

و شـوروي شوروي رسماً اطالع داد كه دولت او به مناسبت انقضاي مدت فعاليت شركت شيالت تصميم گرفته است فعاليت شركت مختلط ايران

ت  هاي انگليس را از ايران بيرون كند تا جا براي امپرياليسم بايد امپرياليست] نفت[اين ملي شدن كذايي«؛)1331 بهمن22مردم،(» ...مديد ننمايد را

بي جبهه... متوفق آمريكا باز شود  يكـا را بـه ها باشد كه امپرياليسم استعمارگر آمري انگليس ميل نيست كه ملت چنان سرگرم دشمني با همهي ملي

ي ملي مبلغ ناشي ناسيوناليـسم اسـت بـراي جبهه... باشد امپرياليسم آمريكا نيز خواهان ملي شدن صنعت نفت مي ... كلي به دست فراموشي بسپارد 

و دور داشتن مبارزه به امپرياليـسم باألخره براي خدمت ... هاي ديگر، براي ايجاد دشمني با كشور شورويي ملتي ملت ايران از مبارزه جدا كردن

)12،1330يي تعليماتي حزب توده، شماره نشريه(».آمريكا

و تاريخ نشر مجهول(پاسخ به تاريخمحمدرضا پهلوي،: مثالً رجوع فرماييد به3 ص)ناشر ،73

 محمدرضا شاه پهلوي،: رجوع فرماييد به4

Mission for my Country, London: Heinteman, 1960, chapter 5 

ك .ام جانب آن را به صورت كتاب به زبان فارسي نديده هاي تهران به فارسي منتشر شد، اما اين اب به صورت پاورقي در روزنامهتاين
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و بر اساس يك توطئه1كرد كه مصدق از جواني، و بقايي تقريباً ادعا كرد هاست يكي از هواخواهان كاشاني و و دقيق فراماسـوني،، ي عميق

.2خواست دين را از سياست جدا كند مي

و مشابه و اتهامات يكآن اين اظهارات كه در و ما در اين مقالـه ها، ارزش آن را ندارند و بررسي جدي مورد مطالعه قرار گيرند  بحث

ـ صرف. ها نخواهيم پرداختآن بيش از اين به كه هـا نهفتـهآن هايي كـه در پـس نظر از انگيزه اما حمالت ديگري نيز به مصدق شده است

و هدف همه  و استدالل سنجيده گردد و بحث ـ بايد با محك دليل كه مصدق به دموكراسـي اعتقـادي ها نيزآني است اثبات اين مدعاست

به نداشت، بل و قانونكه .شكن بود عكس، ديكتاتور

به مصدق زده كه اين اتهام را مي كساني  يكي هواداران شاه سـابق؛ يكـي ديگـر كـساني كـه در زمـان.توان به سه گروه تقسيم كرد اند،

دال مصدق از شاه پشتيباني مي به و دوستانـشان كـه تـا يل ديگري با شاه مخالف شدند؛ سوم، بقايي، مكـي، حـائري كردند، ولي بعدها زاده،

ـ با نهضت ملي( همراه مصدق بودند، ولي بعداً با او 1331ام تير سي ـ در عمل كه از اين تقسيم. درافتادند)و نيز بندييكي از نكات جالي

مي  د آيد، اين است كه همه در كه به مصدق تهمت مي يكتاتور بودن زدهي كساني و زنند، مستقيماً يـا بـه طـور غيرمـستقيم، در كودتـاي اند

و شريك بوده بيست و استقرار رژيم ديكتاتوري پس از كودتا سهيم و ايجاد ي ايـني جالب ديگر اين است كـه همـه نكته. اند وهشتم مرداد

كه چون انتخابـات مجلـس مثالً بقايي هيچ. موافق نيستندآورند، با يكديگرسه گروه در مجموع داليلي كه براي اين اتهام مي جا نگفته است

و نهضت ملي جدا نشده بود كه خود او در آن زمان هنوز از مصدق به اين دليل به پايان نرسيد مصدق ديكتاتور بود، البد .هفدهم

كه يك نكته پيش از اين كه وارد موارد خاص اين اتهام شويم، بي ـي كلي مناسبت نيست و آن اين است كـه  ديگر را نيز مطرح سازيم

و ديده جا كه شنيده تا آن كه مصدق پيش از نخست ايم ـ كسي نگفته است ي از سوي ديگـر، مطالعـه. وزير شدن هواخواه ديكتاتوري بود ايم

و اجتماعي مصدق از انقالب مشروطه تا هنگام نخست كارنامه نظو نيز در دادگاه(وزيريي سياسي و در نامههاي هاي خود از تبعيـدگاه امي

مي) احمدآباد مي نشان و دموكراسي مبارزه كه او براي استقالل و هفتـاد.3كرد دهد و پنج سال عمر كرده كه هشتاد كه كسي آيا ممكن است

و سياست بوده است، فقط براي يك سال  از(سال در كار حكومت ه ديكتـاتوري شـده هواخـوا) مـرداد28 تـا كودتـاي1331 تير30يعني

و دو سالگي؟ ممكن است گفته شود كه او چون در آن دوره نخست و هفتاد و يك سالگي يـا بـه قـول(وزيـر بـود باشد، آن هم بين هفتاد

و در برابـر.، به ديكتاتوري گرويد)دكتر بقايي، چون در يك سال آخر حكومتش دچار غرور شده بود  اما اين استدالل بسيار ضعيفي اسـت

مي آن و بهمن در ماه. توان آورد، ولي يكي از اين داليل كافي است هزار دليل سه بـار آرا هنوز نخست كه رزم1329هاي دي وزير بود، شاه

و او را به نخست توسط جمال امامي به مصدق پيام داده بود كه حاضر است رزم  و مصدق، در هر سـه آرا را عزل كند وزيري منصوب سازد

كه سبب شد او در جلسه4نهاد را رد كرده بود نوبت، اين پيش  پيـشنهاد) 1330 ارديبهـشت18شـنبه(ي مجلـس العـادهي فـوقو تنها عاملي

كه نخست و او از خسرو قشقايي(وزيري را بپذيرد، اين بود كه قـرار اسـت سيدضـياء را نخـست) از دكتر عبداهللا معظمي، وزيـر شنيده بود

.5كنند

)1347تهران،(خانه يا فراماسونري در ايران فراموشاسماعيل رائين،1

 السلطنهي حقيقي مصدق چهرهحسن آيت،2

:بر)81ـ1ص(جانبي اين ه، رجوع شود به مقدمهبراي شرح مختصر، ولي منظمي در اين بار3

Musaddiq’s Memoirs, London, JEBHEH 1988 
و نيز در خاطرات خود، كه سـال4 ـ علناً نقل كرده است و با حضور جمال امامي ـ هـا مصدق اين نكته را بيش از يك بار در مجلس شوراي ملي

به. پس از مرگش منتشر شد  و نطق: رجوع فرماييد و نيـز 1356، از سـال)انتشارات مصدق: اروپا( مكتوبات دكتر مصدقها و بـه بعـد؛ خـاطرات

، كتاب دوم)1365تهران، علمي،(، به كوشش ايرج افشار تألمان مصدق

و تألمان مصدق5 و نيزخاطرات ص1366تهران، رساة(هاي بحران سالمحمدناصر صولت قشقايي،:؛ ،258(



و نهضت مليا 59صفحه ستبداد، دموكراسي،

مي باري؛ اتهام ديكتاتور انتخابات مجلس هفدهم؛ گرفتن اختيارات از مجلـس شـورا؛ بـستن: زند بودن مصدق بر سر پنج موضوع دور

و نپذيرفتن فرمان عزل در روز  و انتخاب مجلس هژدهم؛ . مرداد25مجلس سنا؛ رفراندوم براي بستن مجلس هفدهم

ـ انتخابات مجلس هفدهم1

و بازگشت پس آن.ي انتخابـات مجلـس هفـدهم مواجـه شـدبه ايران، مصدق با مسأله) طريق مصراز(از توفيق در شوراي امنيت در

مي دوران ماه  به اتمام رسد ها طول و شمردن آراء در جامعه چون اوالً جمع. كشيد تا انتخابات مجلس و خاصه در نواحي(ي روستايي آوري

به خاطر پراكندگي حوزه) دوردست و جز آن، كشور، و كمبود راه و كار سادهها و زد و حتّـي تقلـب و برخـورد، و ثانياً كـشمكش اي نبود،

به عنوان مثال در انتخابات مجلس شانزدهم در خـود شـهر تهـران تقلـب كردنـد تـا بـر اثـر. ها مرتباً ادامه داشت اي از حوزه خورد در پاره 

تي شديد جبهه مبارزه و در انتخابات دوم هشت كه جمع نمايندگان(ي ملي از تهرانن از كانديداهاي جبههي ملي انتخابات اولي باطل شد

(وكيل شدند) نفر بود12آن و. به ترتيب وكـالي اول كه در انتخابات اولي اصالً انتخاب نشده بودند، در انتخابات دومي و بقايي و مصدق

پس. دوم تهران شدند به اين ترتيب وكالي واقعي تهران در مجلس شانزدهم، چند ماه .) از افتتاح مجلس در آن حضور يافتندو

ي برگـزاريي نحـوه وگو با شاه درباره اساسي گفت البته از نظر قانون.ي چگونگي مجلس هفدهم با شاه مذاكره كرده بود مصدق درباره

مي. انتخابات لزومي نداشت ـ مصدق هميشه سعي ـ از يك طرف به شرط آن كه قانون پاي اما كه شـ كرد اه را در جريـان امـور مال نـشود،

و از جانب ديگر، او مي  و ژانـدارمري در واليـات، در انتخابـات دخالـت بگذارد، كه توسط فرماندهان ارتش كه شاه خواهد كوشيد دانست

كه انتخابات بايد مطلقاً آزاد باشد. كند ده چطـور؟ي حـزب تـو شاه اصوالً موافقت كرده بود، ولي پرسـيده بـود دربـاره. او به شاه گفته بود

كه هواخواهان آن حزب نيز بايد حق داشته باشند به نامزدهاي انتخاباتي خود رأي بدهند، ولي اضافه كرده بـود كـه  مصدق جواب داده بود

و آزادي انتخابات سبب پيروزي آن نخواهد گرديد  كشمكش واقعي در آن انتخابات بين نيروهاي.1حزب توده در ميان مردم پايگاهي ندارد

و محافظه نهضت و شاه و از امالك خود وكيل مـي كاران زمين بعضي از محافظه. كاران از سوي ديگر بود ملي از يك سو و دار بودند شـدند

و خوانين محلي بودندي زمين بعضي ديگر نماينده. در مجلس هفدهم هم شدند  از پاره. داران وآن اي ها مستقيماً با شاه معامله كـرده بودنـد

ب  مصدق اصرار داشت كه انتخابات آزاد باشد، اما معناي انتخابات آزاد ايـن. شدنده زور فرماندهان محلي ارتش از واليات وكيل مي معموالً

و ژاندارمري آزاد باشند رأي مردم را عوض كنند نيست كه پاره  و مـشهود ايـن نـوع انتخابـات، يك نمونـه. اي از فرماندهان ارتش ي بـارز

ح و امام مصدق، شوهرعمه. از مهاباد بود)ي تهران جمعه امام(سن امامي انتخاب دكتر سيد جمعه نيز تا آن روز بـا مـصدقي دكتر امامي بود

ـ وكيل نشد، چون مردم تهـران بـه دوازده. مخالفتي نكرده بود كه يكي از آزادترين انتخابات دوران مشروطه بود ـ اما او در انتخابات تهران

و به كمك فرماندهان ارتش در شـهر مهابـاد، از آن شـهر نماينـده جمعه با توصيه در نتيجه امام. ملي رأي دادندي تن كانديداي جبهه  ي شاه

و امام و سني بودند كه اكثريت قريب به اتفاق آن كرد و ارتبـاطي بـا آن شـهر جمعه نيز كوچـك شناخته شد؛ شهري و عالقـه تـرين سـابقه

.نداشت

يك هاي روزانه اشتناصر قشقايي در ضمن يادد عـصر هـم بـا«: نويـسد، از جمله چنين مـي 1330شنبه دهم آذر ماهي خود براي روز

شد. فرمانده لشكر مالقات كردم  به انتخابات صحبت به. راجع كه ما كنيم، ولي در ضمن صحبت معلوم شـد وجه مداخله نمي هيچ اظهار كرد

ماكه گفته  كه كه همان به عباسقلي هايش حقيقت ندارد، چون صريح گفت و ميل شاه هم بر اين است خان عرب شيباني كمك خواهيم كرد

كه مردمان خوبي هستند، انتخاب شوند  به من اظهار كرد شما. وكالي سابق خالصـه فهميـدم كـه دسـتور. بايد گذشت داشته باشيدبعد هم

 
و تألمات مصدق1  كتاب دوم، خاطرات



و نهضت مليا 60صفحه ستبداد، دموكراسي،

و وزير جنگ دارد و جـوان خـوبي اسـت شيباني هم خان عرب بعد اظهار كرد كه عباسقلي. كامل از طرف شاه البتـه در ايـن. قطار ما بـوده

»...1چه كسي هم بخواهد مخالفت كند، قدرت ندارد اگر چنان. صورت من ناگزيرم كمك كنم

سهو نيز در يادداشت مي)1330(شنبه دوازده آذر ماه هاي بعـد ... شب رفتم خـدمت آقـاي دكتـر مـصدق«: خوانيم ناصر قشقايي چنين

به  به. ها نگرانم انتخابات فرمودند صددرصد بايد آزاد باشد، ولي من از قشوني راجع من عرض كردم بـه. ها بكنيدآن هر فكري داريد راجع

مي طور تحقيق قشوني  خـودم هـم: فرمودنـد. گوينـد گويند به ما مربوط نيـست، ولـي يقـين دارم دروغ مـي ها مداخله خواهند كرد، گرچه

»...2دانم مي

يك در يادداشتو همچنين و نيم با آقاي عال وزير دربار مالقـات، قريـب«: هشتم دي ماه ناصر قشقايي آمده است شنبه هاي نه ساعت

و بدي اقتصاد مذاكره كرديم  و خواهرهاي اعلي. يك ساعت راجع به اوضاع مملكت حضرت خاطرنشان كـردم بعد راجع به مداخالت مادر

و اين عمليات باعث انز  ميكه خوب نيست و... باشد جار مردم و اظهار داشت همين اعتـراض را خـودم هـم كـردم، آقاي عال تصديق كرد

و خوش عجالتاً مادر شاه تشريف برده  به مردآباد، ملك خودشان، بعـد آمـدم بـا آقـاي پيرنيـا رئـيس تـشريفات ... بختانه در تهران نيستند اند

و اطرافيصحبت كرديم، ايشان هم دلي پرخون داشتند از وضع ماد »...3هار شاه

كهو نيز در يادداشت به وضـع سـميناري«: هاي همان روز ناصرخان قشقايي آمده است كـه[بعد رفتم خدمت آقاي دكتر مصدق راجع

كه جهانشاه] گويا نام محلي است در فارس  و فاميل خودشان هم تـصويب كـرده مذاكره كردم خان را كه گويا اهل محل مايلند انتخاب كنند

كه نظريه است، فقط نظر خود جهانشاه  به] يعني با موافقت شما باشد[عالي باشدي جناب خان اين است كه من وجـه نظـر هـيچ جواب دادند

و اعتبارنامه  كه مردم بخواهند مي ندارم، هر كس را و او را وكيل حقيقي دانم، ولـو ايـن كـه شـمري او را هم مردم بدهند، من حرفي ندارم

ميبع... باشد »...4كنم در انتخابات فارس بگذاريد هر كس بايد بشود، يعني مردم انتخاب كنند، همان بشودد فرمودند از تو خواهش

كه در يادداشتو باألخره و«: هاي دوشنبه نهم دي ماه ناصرخان آمده است كه كانديـد اسـت سرلشكر محمدحسين فيروز تلفن كردند

كا. كمك خواست ميولي از طرف حزب توده ».5باشد نديدا

و تا اوايل تابستان،136باري؛ در آن زمان تعداد وكالي مجلس جمعاً  چند ماه بـود كـه. تن از اين عده انتخاب شده بودند80 تن بود

و بدون مجلس اداره مي و همـه مملكت در دوران فترت انتخاباتي بود و وكـاليي دسـت شـد ـ شـاه، مـصدق، دولـت، انـدركاران اصـلي

مي انتخاب ـ را.ي اعضايش انتخاب شده باشند، آغـاز نمايـد خواستند مجلس كار خود را اپيش از اين كه همه شده در نتيجـه شـاه مجلـس

در افتتاح كرد، ولي پس از آن انتخاب حوزه  كه و كشمكش وجود داشت، متوقف ماندآن هايي جـا كـه اين واقعيـات تـا همـين. ها برخورد

به نكات زير نيز در اين رابطه مفيد خواهد بود. گذاردبه مصدق نمي» ديكتاتوري«ايم، جايي براي تهمت ديده :اما توجه

ـ از كه فراكسيون نهضت ملي را در مجلس تشكيل دادند80الف مـدتي. وكيل مجلس هفدهم، فقط سي نفر هوادار نهضت ملي بودند

به اين نكته باز خواهي  و ما سي نفر كاهش يافت مي.م گشتبعد تعداد اين خواست در انتخابات تقلب كند بـه آيا يك دولت ديكتاتوري كه

ـ چنان اين نتيجه مي و اعمال زور رسيد، يا و ارعاب و تهديد و ارتشاء ـ با تطميع به سود خود اعالم95كه رسم ديگران بود  درصد آراء را

و مي مي136كرد به مجلس تحويل  داد؟ تن وكيل براي خود

صهاي بحران سالناصر قشقايي،1 ،217 

ص همان2  219ـ 218جا،

ص همان3  227جا،

ص همان4  229جا،

ص همان5  229جا،



و نهضت مليا 61صفحه ستبداد، دموكراسي،

ـ ادامه كه در آن متوقف شده بود، در دست مجلس بوديب كه مجلس اراده مـي. انتخابات در نقاطي آن هر لحظه كـرد، انتخابـات در

مي  كه اكثريت قاطع آن هوادار نهضت ملي نبود. رسيد نواحي نيز به پايان اگر مجلس چنين نكرد، درست بـه ايـن دليـل.و اين مجلسي بود

ميخواست مسؤوليت اغتشا بود كه نمي به آن منجر و كشتاري را كه .شد بپذيردش

كه مصدق انتخابات را در حوزه ـ اين ادعا ايـم، اكثريـتكه ديـده چنان. تر بودند متوقف كرد، درست نيست هايي كه مخالفينش قويج

امثـال» تخـاب شـدنان«خواسـت در انتخابـات تقلـب كنـد، جلـوي مصدق اگر مـي. وكاليي كه انتخاب شدند، پشتيبان نهضت ملي نبودند 

و دكتر طاهري يزدي را مي ـ كـه رأي آن بـدون عالوه انتخابات از جمله در حوزهبه. گرفت سيدمهدي ميراشرافي هايي چـون شـهر آبـادان

ـ متوقف ماند .زحمت در اختيار نهضت ملي بود

ـ در هر كشور دموكرات پيشرفته ك.شد اي، در چنين شرايطي اصالً انتخابات نميد ه كشور تقريباً در حالت جنگي قرار داشت؛ آن زيرا

بعدها در همان ايران دكتر علي امينـي بـه. المللي دوم، اصالً انتخابات نشدي جنگ بين در انگلستان در طول دوره.»جنگ پشه با حبشه«هم

و بدون انتخابات حكومت كرد،كه مي اين عنوان  و اميني هر اتهامي خورده باشد، به خواهد اصالحات ارضي كند، چهارده ماه بدون مجلس

.ديكتاتور بودن متهم نشده است

.ـ مصدق مجلس سنا را بست2

و مخالف حكومت مشروطه بود، چـون نـصف درست است كه مجلس سنا يك نهاد. اين ادعا صرفاً خالف واقع است غيردموكراتيك

مي  دو اعضاي آن را شخصاً شاه انتصاب و نيم ديگر در يك انتخاب مي درجه كرد شدند، درست اسـت كـه در همـان انتخابـات اي انتخاب

و ليست سناتورهاي  از» انتخابي«همان مجلس سنا نيز تقلب شده بود هاي مخـالف اعـالم كـرده بودنـد،، روزنامه»انتخابات«تهران را پيش

سـي ادوار مشروطه مجلس سنا تشكيل نشده بود جز در همان سال درست است كه در همه  و ناتورهاي انتـصابي شـاه هـم مرتبـاً بـراي ها،

مي  و مجلس شورا اشكال ايجاد كـه اكثريـت آن هـوادار(ولي در هر حال طرح انحالل مجلس سنا را مجلس شـوراي ملـي. كردند مصدق

به توشيح شاه رساند) نهضت ملي نبودند  و و تصويب كرد و مستقيماً تدوين ت. رأساً و شاه عطيل كردنـد، مجلس سنا را مجلس شوراي ملي

و دولت او .1نه مصدق

»مصدق از مجلس اختيارات گرفت«ـ3

ـ اختياراتي نداشت 1331وزير شد، تا مردادكه نخست1330مصدق از ارديبهشت و چهار ماه اول حكومتش در.ـ يعني يك سال ا امـ

و مجلس سنا اليحه 1331مرداد  كه مجلس شوراي ملي در.به توشيح شاه هم رسيدي اختيارات او را تصويب كردند شش ماه بعـد، يعنـي

و يارانـشان روبـه.، مصدق از مجلس تقاضاي تمديد اختيارات كرد 1331دي ماه  و بقـايي ا اين تقاضا با محالفت شديد كاشاني رو شـد، امـ

ساآن باألخره  و در هر صورت، اكثريت قاطع مجلس اختيارات را براي مدت يك .ل ديگر تمديد كردها هم رأي مخالف ندادند

:ي اختيارات مصدقو اينك مالحظاتي درباره

كه گرفتن اختيارات كوچك ـ روشن است به مقوله الف در.ي ديكتاتوري ندارد ترين ربطي و اين اختيارات را پارلمـان بـه مـصدق داد

نو. گذاري، از جمله توشيح شاه، رعايت شده بودي تشريفات معمول قانون تصويب آن همه  ي ديگـري بـراي تمديـد بت دوم نيز اليحـه در

و حائري و بقايي كه كاشاني آن اختيارات به مجلس تقديم شد و با هياهوي زياد، بـا به شدت و چند تن ديگر در خود مجلس، و مكي زاده

 
و تألمات مصدق: به عنوان نمونه، رجوع فرماييد به1 و نيز ناصرخان قشقايي، خاطرات صهاي بحران سال، كتاب دوم؛ ،322 
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و شاه نيز قانون مربوط را توشيح نمود مخالفت كردند، ولي مجلس اليحه چه ربطـي» شكني قانون«و» ديكتاتوري«.ي مزبور را تصويب كرد

 به اين موضوع دارد؟

ـ مملكت با امپراتوري انگليس طرف بود هاي ارزي ايران را در بانـك انگلـستان اين امپراتوري نفت ايران را تحريم كرده، اندوخته.ب

ا شركت سابق نفت نيز بدهي.ي اقتصادي گذاشته بودو ايران را در محاصره توقيف كرده،  به هـاي كـشتي. پرداخـت يـران نمـي هاي خود را

مي انگليس با اعمال زور از صدور نفت جنگي و آمريكا. كردند ايران جلوگيري و غيرايرانـي(عوامل انگليس مرتبـاً در حـال) اعم از ايراني

كه دولت را به وسايل غيرقانوني ساقط كنند  مي. توطئه بودند و شوروي هيچ حزب توده دولت را از كوبيد كـرد، سـهل آن نميگونه حمايتي

به ايران  به طالهاي ايران مشهور است(است، ديون ارزي خود را ـ مهـم، پس نمي)كه و اين و داد ـ معنـا و اقتـصادي تـر از اهميـت مـالي

و ديپلماتيك كامالً روشني داشت .مفهوم سياسي

ـ بيش از يك سال دولت با بي بيج و و تحريم نفت سر كرده بود پولي سو. ارزي ايي مجريه بـه انـدازه در آن دوران، قوهي ديگر،از

به قوه كه شايد در تاريخ دموكراسي نسبت از هاي پارلماني در سراسر جهان سابقه نداشته باشد، بـه نحـوي كـه پـارهي مقننه ضعيف بود اي

ميترين پاافتاده پيش به تصويب مجلسين ـ. رسيد تصميمات ادراري بايد قبالً از طريق لوايح دولتي ـ حتّـي در شـرايط عـادي در كجاي دنيا

و محاصره  كه در آن كشور در حالت تحريم به مجلس اليحه ببرد؟ چه رسد به شرايطي ي اقتـصادي دولت بايد براي ازدياد حجم اسكناس

و سياسي است؟

ـ در آن شرايط، الد به عدم حضور احزاب پارلماني در داخل مجلس، دولت بايد بر سر هر كم يحهو با توجه و ماه اهميتي هفتهي ها ها

و كال چانه مي مي با فردفرد و گروكشي به تصويب برساند زد تـوان هـايي حتّـي در انگلـستان امـروز نمـي با چنين شيوه.كرد تا بتواند آن را

به ايران آن روز چه رسد .مملكت را اداره كرد،

چه بود؟ ـ اما موضوع اين اختيارات كه پاره موضوع اين اختياهـ كه بعداً يك سال ديگر(اي از لوايح دولتي براي شش ماه رات اين بود

، بدون تصويب پارلمان قابل اجرا باشند، ولي پس از انقضاي مدت براي رد يا قبول)تمديد شد، اما پيش از شش ماه دوم دولت سقوط كرد 

مو»اي از لوايح پاره« گفتيم.به مجلس تسليم گردند بـه.ي نفت مصدق نه از مجلس اختيارات خواسـت، نـه گرفـت رد مسأله، چون مثالً در

مي عبارت ديگر، اگر دولت در مورد حل مسأله  به صورت اليحـهي نفت با انگلستان به توافق كه فوراً آن را اي بـه مجلـس رسيد، ملزم بود

.تقديم كند

چه استفاده ـ از آن اختيارات ها قانون سهيم كردن كشاورزانآني امور كشور تهيه شد كه اهمره تعداد زيادي اليحه براي اداشد؟ايو

و شهرداري  و مانند آن بود در سهم اربابي، اصالحات عدليه، اصالحات ارتش، اصالح قوانين مالياتي  ميليـون تومـان نيـز اسـكناس312. ها

ـ هم از نظر سيا كه در جاي ديگر مشروح افتاده است به داليلي ـ كه و هم از نظر قانوني، هـيچ چاپ كردند گونـه سي، هم از نظر اقتصادي

به آن نمي  مي.توان گرفت ايرادي به آن كه و بايد تنها ايراد جدي كه ازدياد حجم اسكناس براي آن شرايط كافي نبود توان گرفت، اين است

و مدارك موجود نشا با وجود اين همه(1تري اسكناس چاپ كرده بودند مقدار بيش  ميي اسناد ون كه دولت در كار مقابلـه بـا تحـريم دهد

شد محاصره  ).2ي اقتصادي موفق

)الذكر سابق(خاطرات مصدقي انگليسيب بر ترجمهجاني اين رجوع فرماييد به مقدمه1

:جانبي اين رجوع فرماييد به مقاله2

“Oil Boycott and the Political Economy: Musaddiq and the Strategy of Non-Oil Economics”, in J.A. Bill and Wm.R. 
Louis (eds.),  Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil (London, l.B. Tauris, 1988); Habib Lajevardi, “Constitutional 
Government and Reform under Mussadiq”.  

و نيز، انور خامه در همان كتاب فوق )1369تهران، شركت سهامي انتشار،(اقتصاد بدون نفتاي، الذكر،
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ـ بلز و اهميت سياسي خود كم نكرد، كه مجلس با تفويض اختيارات مزبور از نقش كه جلـسات آن مرتبـاً شايد زايد بر توضيح باشد

مي  دا تشكيل و فضيحت دائماً در آن جريان و فحش و فرياد و اختالف و بحث به نطق(شت شد هاي دكتر بقـاييو از جمله رجوع فرماييد

).در آن دوره

».رفراندوم غيرقانوني بود«ـ4

كم،1332در مرداد كه ـ ـ تعطيل كرد تـا مصدق با مراجعه به آراي عمومي، مجلس هفدهم را تر از يك سال از عمرش باقي مانده بود

آن.بالفاصله به انتخابات عمومي مجلس هژدهم بپردازد  و عواقب سياسي 28و25يعني كودتـاي( اين تصميم از نظر سياسي درست نبود،

شد) مرداد ـ از جمله دكتر معظمي، دكتر شايگان، دكتـر سـنجابي، جمعي از برجسته.در عرض دو هفته روشن و هواداران او ترين مشاوران

به همين داليل سياسي كو  ـ و محمود نريمان كه او را از اين تصميم منصرف كنند، اما او بر سر رأي دكتر صديقي، خليل ملكي، شش كردند

ـ بـه دليـل اما در ايـن.1ام هاي ديگري، داليل نادرست بودن اين تصميم را از نظر سياسي بيان كرده جانب در نوشته اين.خود باقي ماند جـا

مي  ـ از آن و فقط درباره محدود بودن صفحات مقاله ـ بـهي ادعاي غيرقانو گذرم كه موضوع بحث ايـن مقالـه اسـت ـ ني بودن اين تصميم

مي گفت .پردازم وگو

ـ رفراندوم غيرقانوني نبود ميدولت انگلستان. الف كه بخواهد، و انتخابات بعدي را شروع كنـد هر زمان . تواند مجلس عوام را تعطيل،

و شروع انتخابات بعدي با نخست در ايران هم هيچ قانوني مخالف اين نبـود. وزير انگلستان است در واقع تعيين وقت انحالل مجلس عوام

و انتخابات بعدي را شروع كندي دو سالهكه دولت مجلس را پيش از انقضاي دوره  مـصدق. اما مصدق اين كار را نكـرد.ي آن منحل سازد

و پس از اخذ موافقت عموم، اليحه  ا. توشيح پـيش شـاه فرسـتادي انحالل مجلس را برايبه آراي عمومي مراجعه كرد از»اِ.آي. سـي« امـ

به اين ترتيب شاه بـراي مـصدق فرمـان. خواست راه اندازد، شركت كند مدتي پيش شاه را آماده كرده بود كه در كودتايي كه آن سازمان مي

و چون كودتاي اول شكست خورد، ايران را ترك كرد .عزل فرستاد

ـ دوازده تن ناب به كه و از آن جمله از وكاليي ـ و زاده، زهري، مشار، قنات بقايي، مكي، حائري:م نهضت انتخاب شده بودند آبـادي،

ـ از نهضت برگشته بودند  راآن. نادعلي كريمي و بـا تمـام قـوا دولـت ها رهبري مخالفـان دولـت را در داخـل مجلـس بـه دسـت گرفتـه

و ساير توطئهآن.كوبيدند مي مي گران زيرزمي ها با زاهدي ها در ايجـاد بلواهـاي خيابـاني بـر ضـد دولـتآن. كردندني عليه دولت همكاري

و يارانشان در روز نهم اسفند  به قصد كشتن نخست1331شركت داشتند ـ بـه خانـهـ يكـي از آنـان جـداً بـه. ور شـدندي او حملـه وزير

و قتل رئيس شهرباني متهم شده بود توطئه يك.ي ربودن كه دولت را در دست در انگلستان اگر به دست وكالي حزبي  صدم چنين حوادثي

و دوباره انتخابات خواهد كرد، كه ديگر اين افراد را از حزب خود كانديـدا دارد صورت بگيرد، دولت بالفاصله مجلس را منحل،  بدون اين

مي. كند و ببينند اين آن افراد البته به شكل ديگري كانديدا شوند .بار چند نفر به آنان رأي خواهند دادتوانند منفرداً يا

ـ مهم كه دولت اصالً چارهترين دليلج و دوبـاره براي قانوني بودن رفراندوم اين است اي نداشت جز اين كه مجلـس را منحـل كنـد

ا. انتخابات كند  به رفراندوم گرفت، در حدود دو سوم از نمايندگان مجلس، به عنوان پشتيباني كه دوست تصميم ز تـصميم دولـت، از وقتي

بري اين مقدمه: از جمله، رجوع فرماييد به1 و نيز فصل نهـم)1368تهران، شركت سهامي انتشار،(، نشر دوميخاطرات سياسي خليل ملكجانب ،

):جانبي اين نوشته(كتاب زير

H. Katouzian: “The Political Economy of Modern Iran”, London: MacMillan and NewYork: NewYork University 
Press, 1981 

 1372ز،، نشر مركاقتصاد سياسي ايران:و همچنين روايت فارسي آن
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و چاره. نمايندگي استعفا كردند به كار خود ادامه دهد به.اي نبود جز آن كه دوباره انتخابات شودبه اين ترتيب، مجلسي باقي نمانده بود كه

به خود تعطيل شده بود و معنايي نداشت، زيرا مجلس خود .عبارت ديگر، پس از استعفاي وكال ديگر رفراندوم لزوم

ـ جد و مخالفان انحالل مجلسا كردن محل رأيد و لزومي هم نداشـت) در جريان رفراندوم(گيري براي موافقان ا.كار خوبي نبود امـ 

ـ چنان به رفراندوم منفي مـي اوالً اين كار غيرقانوني نبود، ثانياً اصالً و حتّي اگر پاسخ ـ نيازي به رفراندوم نبود ج باال ديديم شـد،كه در بند

ه  و انتخابات را شروع كندم دولت چاره باز كه مجلس هفدهم را منحل، زيرا اكثريت قاطع وكال داوطلبانـه از نماينـدگي. اي نداشت جز آن

.استعفا داده بودند

».مصدق فرمان عزل را پذيرفت«ـ5

ا به شاه»اِ.آي.سي«پيش از اين گفتيم كه و او نيز پس و آمريكـا، تكليف كرده بود كه مصدق را عزل كند ز تأييد راديويي از انگلستان

به همكاري شد  مرداد، سرهنگ نصيري، فرمانده گـارد سـلطنتي، فرمـان عـزل مـصدق را بـه25شب روز ساعت يك بعد از نصف. حاضر

خي دكتر فاطمي، وزير امور خارجه، حمله پيش از اين، افراد گارد سلطنتي به خانه.ي او برد خانه و او را از . اش ربـوده بودنـد انـه ور شـده

و مهندس زيرك ها به خانهآن همچنين حقي رئيس ستاد ارتش حمله كرده و مهندس آن) وزير راه(شناس زاده البتـه(جا ربوده بودنـد را از

كه در آن لحظه خانه نبود  كه نصيري فرمان عزل را به مصدق داد، نيروهاي كودتاچيا).هدف اصلي خود رئيس ستاد بود را هنگامي ن محلـه

و ارتش براي مقابله با آنان بـسيج شـده بـود در محاصره .ي نظامي گرفته بودند، اما از اين نكته غافل بودند كه پيش از توطئه، كودتا لو رفته

به مصدق رسيده بود و ديگـ. خبر كودتاي آن شب از دو منبع ـ ـ توسط دو تن از افسران جوان گـارد سـلطنتي به طور غيرمستقيم ري يكي

به عظام  ـ از جانب محمدحسين آشتياني، ملقب و با جزئيات دقيق » فرمان عزل«موضوع پذيرفتن يا نپذيرفتنبه اين ترتيب،. الدوله مستقيماً

مي»اِ.آي.سي«كه دقيقاً به تسليم يا مقاومت در برابر كودتايبل. نبود .1شد مربوط

كه بگذريم، ح تازه از اين هم كه او از نظـر قـانوني حـق نداشـت لـوايح وزير را معزول كند، چنانق نداشت نخست شاه از نظر قانوني

مي ليكن از نظر تشريفاتي، هر گاه مجلس كسي را براي نخست.ي مجلس را توشيح نكند مصوبه خواسـت، شـاه او را بـه ايـن مقـام وزيري

و هر اليحه منصوب مي مي كرد مي اي را تصويب و هلندي ممالك مشروطه در همه. ساخت نمود، شاه رسماً موشح ـ از انگلستان ي سلطنتي

ـ عيناً همين و دانمارك و نروژ و اگر جز اين باشد، سخن از مشروطه چيزي جز ياوهو بلژيك گرفته تا سوئد .سرايي نخواهد بود طور است

 اشتباهات مصدق

و در مثالً روزول.و از اين اصل كلي گريزي نيست كند هر انساني اشتباه مي سه در طول زندگي سياسي خـود و دوگل هر و چرچيل ت

و درشتي كردند كه امروز در كتاب بي مراحل مختلف اشتباهات ريز از اما اين واقعيت سبب نمي.شماري مشروح افتاده است هاي شـود كـه

 
و بررسي شده است1 و وجوه گوناگون كودتا در هزار جا تشريح به. جزئيات جنـبش ملـي شـدن سرهنگ غالمرضا نجـاتي،: مثالً رجوع فرماييد

و كودتاي  و نيز مقدمه)1366شركت سهامي انتشار، چاپ سوم،: تهران( مرداد28صنعت نفت خـاطراتي انگليـسي جانـب بـر ترجمـهي ايـن،

و مصدق :نيز،

Mark Gasiriowski, “The 1953 Coup d’Elat in Iran”, The International Journal of Middle East Studies, August 1987 

را.ي كتاب سرهنگ نجاتي در تهران انتشار يافته استي فارسي آن اخيراً به ضميمه كه ترجمه  و نيز براي شهادت مـستقيم خارجيـاني كـه كودتـا

:سازمان دادند

Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for the Control of Iran (NewYork: McGraw Hill, 1979); C.M. 
Woodhouse, Somthing Ventured (London, Granada 1982); and Brain Lapping (ed.): End of Empire (London, 1985) 
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و فرصتارزش كارهاي مثبت آنان براي كشور خود كاسته گردد، يا اين كه مقام تاريخي آنان را در حد و كوچك طلـب سياستمداران حقير

به خائن( و نصب است كـه ديگـران دربـاره پاره. پايين آورد) چه رسد به عزل و حتّـي گـاهي اي از اشتباهات مصدق مربوط ـ ي آن زيـاد

ـ صحبت كرده و مكي درباره از اين جمله است مبالغه.اند زيادي و انتـصابي بردن دكتر احمد متين دفتري بـه شـور هاي بقايي اي امنيـت،

و نيز از اين جمله است ايراد كم  به معاونت وزارت كار، بـه انتـصاب سـرتيپ دفتـري بـه)و كاشاني(وبيش درست آنان دكتر شاپور بختيار

و عزل دكتر محمود شروين از رياست اداره  هي ايـن مـوارد اشـتباه كـرد اما بر فرض كه مـصدق در همـه.1ي اوقاف فرماندگي گارد گمرك

و در همه جاي دنيا زيرا هر صاحب. باشد، مسأله چندان بزرگ نيست و نصب اشتباهاتي خواهد كرد و. كاري در عزل ـ اما اشتباهات بزرگ

مي  ـ مصدق را و بيش قابل اجتناب كه هيچ كم يكـي. انـد يك از آنان تاكنون توسط دشمنان او مطرح نـشده توان زير سه عنوان خالصه كرد

ـ براي هـر باز گذاشتن  و كانون افسران بازنشسته و زاهدي و آمريكا گرفته تا حزب توده ـ از عوامل جاسوسي انگليس دست دشمنان خود

در دعـواي نفـت بـا انگلـستان»بس آتش«المللي براي اعالم نوعي دومي نپذيرفتن پيشنهاد بانك بين. گونه اقدام غيرقانوني بر ضد دولت او 

وبيسومي). پيشنهاد موافق بود، ولي يكي دو تن از يارانش رأي او را زدند گرچه مصدق اول با اين( و بقـايي به كاشـاني اعتنايي او نسبت

و شكننده و سپس دشمني عظيم ـ شـد ديگران، كه سبب مخالفت، و در نتيجه با نهضت ملي ـ هـاي اگرچـه دلخـوري(ي آنان با شخص او

و جنبه  و محكـي سـزاوار اي روانه آنان تقريباً تماماً خصوصي بود و اگرچه رفتاري كه آنان با مصدق كردند با هـيچ معيـار شناختي داشت،

و اگرچه در تحليل نهايي ضرر خود آنان از رفتارشان بسي بيش به شخص مصدق زدند نبود، كه ).تر از ضرري بود

و تفصيل درباره و توضيح دري بحث ي اين نوشته نيست، از جملـه بـه خـاطر حوصلهاين اشتباهات دولت مصدق، به داليل گوناگون

كه از عنوان آن برمي كه موضوع اصلي اين مقاله همان مطلبي بود شد اين و در صفحات باال بررسي در. آيد لـيكن دليـل ذكـر ايـن اشـتباها

به نظر اين نويسنده، مصدق با هر شخص ديگري، اين اشتباه در تـشخيص بـه كلـي مبـرا از جا، براي اين بود كه خوانندگان گمان مبرند كه

كه اشتباه نمي. بود و دست كسي و اگر هم وجود داشته باشد، از اين دنيا  اما الزم به تأكيد اسـت.2اندركاران اين دنيا نيست كند، وجود ندارد

به اين معني نيست كه باه كرد، زاهـدي هـم اشـتباه كـرد، مصدق اشتباه كرد، شاه هم اشت«كه ذكر اين واقعيت كه مصدق نيز اشتباه كرد، ابداً

مي پس نتيجه مي ... كاشاني هم اشتباه كرد، سرهنگ نصيري هم اشتباه كرد  و تفاوتي بين آنان نيـست گيريم كه همه اشتباه افـراد بـشر.»كنند

مي  مي همه اشتباه كه و در انگيزه كنند، اما آنان هم در نوع اشتباهاتي م كنند به اشتباه كه آنان را هميهايي كشاند، سخت با يكديگر متفاوتند،

كه نمي  و وسوسه در اشتباهاتي به آن تسليم نمي كنند كه به خاطر استقالل كـشورو از اين جمله.شوند هايي كه ي فوق بسيار است بين آنان

و كيفي هم و رشد كمي و استقرار دموكراسي در آن، مي خود ك ميهنان خود گاهي دچار اشتباه و آنان و شوند ه در راه استقرار استبداد فـردي

و اندازه به خاطر منافع بي مي حد به اشتباه كه براي شخص خود قائل هستند، مي اي و راه خطا .پيمايند افتند

1368دي

و تحليل بيش1 مق براي شرح .خاطرات مصدقي انگليسي جانب بر ترجمهي اين دمهتر رجوع فرماييد به

او(ي اشتباهات بزرگ مصدق جانب به تفصيل درباره اين2 و گفت در نوشته)و نيز اشتباهات كوچك  The Political“:ام وگو كرده هاي زير بحث

Economy of Modern Iran”)الذكر سابق(فـصل نهـم؛ ،“Oil Boycott and the Political Economy”)يي ترجمـه؛ مقدمـه)الـذكر سـابق

ـ از همه)الذكر سابق(خاطرات مصدقانگليسي و نيز در جا مفصل؛ ـ :تر

Musaddiq and the Struggle for Power in Iran (London and NewYork: l.B. Tauris, 1990) 
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و نهضت ملي پ 1331ام تير در سي مصدق و و محبوبيت خود رسيدند و اگرچـه هرگـز، به اوج قدرت س از آن، سير نزولي پيمودنـد

و28اعتماد مردم را از دست ندادند، حتّي در و پيـروزي كودتـا، داليـل گونـاگون  مرداد مصدق هنوز هم از اعتمـاد مـردم برخـوردار بـود

كه. متعددي داشت يكي هم اين بود كه به دوام حكومت او از دست داد اما به او، به اين دليـل، هـم بـه.ه بودندمردم اعتماد خود را، نه هم

به دليل اين كه دولت دليل غافل  و هم و بسيج نكرد، آنان) گير شده بود كه خود نيز غافل(گيري، آنان را براي مقابله با كودتاچيان فرانخواند

دل با چشمان بهت و . بيرون نياوردندها عمليات كودتا را مشاهده كردند، اما دستي از آستين هاي غمگين در خيابان زده

و مقاله ها داده اند، اعالميه اند، شعرها سروده ها كردهي سي تير، نطق درباره و.اند ها نوشته اند،  اما تاريخ آن هنوز بـه دقـت نوشـته نـشده

كه سبب بروز آن حادثه پاره به كلي از نظرها دور مانده است اي از عوامل مهمي هيم كوشـيد كـه آن ما در اين نوشـته خـوا.ي تاريخي شد،

به در آوريم و ضمناً، اين عوامل را نيز از محاق تاريكي ـ بازگو كنيم، ـ در حد يك مقاله .تاريخ را

 سوابق

به چند دليل عمده، نمي و پـس از رفـتن. وزير شود خواست مصدق نخست شاه، كه مصدق از مخالفان سرسخت رضاشاه بود يكي اين

و رسم او خودداري نمي او از ايران، از هيچ فرصتي براي در. كرد كوبيدن راه هاي گوناگون خـود در مجلـس، رضاشـاه را هـم نطقمصدق

مي  و هم عامل انگليس اعالم اتهام وابستگي او را به انگلستان نيز تا همـين اواخـر،. توان داشت در استبداد رضاشاه ترديدي نمي. كرد مستبد

ر  ـ از جمله بسياري از هواداران مي عموم مردم ـ  بـاري؛.1كننـد هاي تاريخي ديگري اين اتهـام را رد مـي پذيرند؛ هرچند بررسي ژيم پهلوي

دل شاه، دست و به پدرش عصباني به كم به داليل عاطفي، از حمالت مصدق و ي مخالفـان خواسـت كـه سردسـته وجه نمي هيچ چركين بود

به دست گيرد كه شاه. پدرش اختيار حكومت را ـ علي دليل دوم اين بود به يك جرگـه رغم روابط مؤدبانهو مصدق ـ كه بين آنان بود ي اي

و سوابق خانوادگي خـود، در جرگـه. سياسي تعلق نداشتند و از قبيـلي سياسـتمداران محافظـه مصدق، برعكس روابط كـار قـرار نداشـت

و غيرهم سياستمداراني چون سيدضياء، قوام  بـه عبـارت. نبود) كه با يكديگر اختالف هم داشتند(السلطنه، ساعد، هژير، صدراالشراف، عال،

و بيگانگي ديگر،  و سياسـتمداران قـديمي ديگـر» طبيعي«يك نوع جدايي كه در آن زمان بين شاه و مصدق وجود داشت و حتّـي(بين شاه

):از اين نگارنده(رجوع فرماييد به كتاب زير1

“The Political Economy of Modern Iran”, London: MacMillan and NewYork: NewYork University Press, 1981, 
Chapters 5 and 6 

و كامبيز عزيزيو ترجمه  تهران، نـشر مركـز،(ي صفوي اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله:ي فارسي آن، توسط محمدرضا نفيسي

و ششم)1372 ، فصل پنجم
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كه روابطش با شاه سخت تيره بود قوام كه مصدق به حكومت مشروطه.شد، ديده نمي)1السلطنه، به يـك سيـستم سوم اين ي سلطنتي، يعني

و اين البته براي شاه پذيرفتني نبود، چنـان كه شاه در آن قدرت سياسي نداشته باشد، عميقاً اعتقاد داشت كـه او بـاألخره دموكراسي پارلماني

كه هيچ  به جايي رساند و اراده كار را و قدرتي نداشته باشدي شخص او كوچك كس بدون ميل شناسـي چهـارم بـه رواني نكتـه. ترين مقام

به تجربه.يابد شاه ارتباط مي كه بعضاً ـ به داليلي و نوجواني او برمي شاه ـ عقدهي كودكي كهي خودكوچك گشت از چنـان(بيني داشت كـه

مي علم روان  به عقده)دانيم شناسي شدي خودبزرگف در موقع مناسب غ در نتيجه، او از محبوبيت فوق. بيني بدل و يرعادي مصدق در العاده

مي  و به آن حسادت مي. كرد ميان عموم مردم ناراحت بود و كه شاه از برخورد شديد مصدق با انگليس وحشت داشت ترسيد دليل آخر اين

و تخت خود را از دست بدهد كه روش مصدق در مسأله  كه او نيز تاج ا حاضـر بـود تـا» عامل انگليس« شاه.ي نفت، سبب شود نبـود، امـ

و موقعيت خود با آنان كنار آيدجا آن ـ ماننـد بـسياري از هـم.كه بتواند براي حفظ مقام ـ حتّي تا آخر عمرش وطنـان خـود زيرا كه او نيز

مي گمان مي و احوال تواند در هر حال اراده كرد كه انگليس .2 سياسي ايران تحميل كندي خود را بر اوضاع

 وزيري مصدق نخست

كه شاه مي مي وزير كند، چون اوالً انگلستان از نخستت سيدضياء را نخست خواس اين بود شد، ثانياً او هواخواه شعار وزيري او خشنود

نه حكومتم نبود«معروف  مي. اين كار ممكن نبود آرا بر سر راه او قرار داشت، اما تا وقتي كه رزم. شاه بايد سلطنت كند، بايـد چون از طرفي

م و انند رزمخود را با حريف نيرومندي و از سوي ديگر جواب مـصدق ـ طرف كند، ـ كه از او بيش از هر كس ديگري وحشت داشت آرا

به  ه ، شاه سه بار جمال امامي را آرا رزموزيري در زمان نخستدر نتيجه،. رفتند بدهد روي زير بار حكومت سيدضياء نمي هيچ نهضت ملي را

به او پيشنهاد نخست و كه در وهله.3ري كرد وزي پيش مصدق فرستاد و وجاهـت حساب شاه اين بود ي اول، با استفاده از محبوبيت عمومي

و سپس در موقع مناسب، با كمك اكثريت محافظه ملي مصدق، رزم كـار مجلـس شـانزدهم، مـصدق را نيـز كنـار آرا را از صحنه بيرون كند

و سيدضياء را بر سر كار آورد  ازو هم مصدق را از حكومت مـي آرا با اين حساب، هم رزم.بگذارد و عـالوه بـر آن انگلـستان را انـداخت،

مي  و خشنود حق(يك از اين پيشنهادها را نپذيرفت، چون او اصوالً مصدق هيچ. كرد خود راضي به وزير شدن صالح خود را در نخست)و

آن نمي و گذشته از آن، را دانست .بيني كند پيشقدر درك سياسي داشت كه بتواند چنين محاسباتي

و اينـك ايـن فرصـت وجـود چون حريف خطرناك. آرا ظاهراً كار شاه را آسان كرد ترور رزم به كلي از جهان فاني درگذشـته بـود تر،

به در كرد  و نهضت ملي را نيز از ميدان كه با دست سيدضياء، مصدق او حسين عال نخست. داشت كـه(وزير شد، اما در اندك مدتي شاه از

كه از مقام خود استعفا كند تا راه براي نخست)و خورد سياسي نبود اهل زد  از سوي ديگـر، اگرچـه. وزيري سيدضياء هموار گردد خواست

و افكار عمـومي را نمـي  و جو خارج از مجلس به راه افتاده بود و يارانش در مجلس بيش از هشت تن نبودند، اما نهضت ملي شـد مصدق

قر. يكسره ناديده گرفت  كه ناگهان فراخوانده شده بود، جمال امـامي در وهلـه العادهي فوق ار بر اين شد كه در يك جلسه پس يي مجلس،

تي درباره1 بهي و قوام، به عنوان نمونه، رجوع فرماييد هـاي دكتـر يادداشت): الملك به قلم حكيم(ي شاهي قوام در پاسخ نامه نامه: رگي روابط شاه

ص)1361جلد نهم، لندن،(، به اهتمام سيروس غني غني  617ـ 610،

دك449ـ 448سند مندرج در صفحات: به عنوان نمونه، رجوع فرماييد به2 مي خاطرات كه تر سنجابي، كه ضمن آن شاه به انگليس پيام اگـر«دهد

بي مي و نااميدي:»سروصدا مملكت را ترك كند خواهند كه او برود، بايد فوراً به او بگويند كه بتواند  ها، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي اميدها

)1368جبهه،: لندن(

و مكتوبات دكتر مصدق نطق: رجوع فرماييد به3 ص)اروپا( جلد دوم، دفتر اول،ها جـا مـصدق در ايـن.، نطق مصدق در مجلـس شـانزدهم 101،

و اين پيشنهاد را كرده بود مي اما در جاهاي ديگر صحبت از سـه بـار كـرده. گويد كه درست به يادش نيست چند بار جمال امامي به منزل او رفته

.است
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كه مصدق بار ديگر اين پيشنهاد را رد خواهد كـرد، موضـوع حكومـت سيدضـياء اول به مصدق پيشنهاد نخست و به اين خيال وزيري كند،

ا. مطرح شود  به مي اگر اين نقشه لو نرفته بود، كه. گرفتند حتمال زياد همين نتيجه را هم داستان) شايد از خود سيدضياء(اما خسرو قشقايي

به گوش مصدق رساند  حكايت را شنيد، متوجـه شـد كـه) در همان جلسه( وقتي مصدق.را شنيده بود، آن را از طريق دكتر عبداهللا معظمي

و افكـار عمـومي هـم نخواهـدي براي نخست گونه مانع اگر او پيشنهاد جمال امامي را رد كند، هيچ  وزير شدن سيدضياء باقي نخواهد مانـد

به مخالفت شديد برخيزد  و پس از گرفتن رأي تمايـل. توانست با آن به محض شنيدن پيشنهاد جمال امامي موافقت خود را اعالم كرد پس،

شد مخفي، نخست .1وزير

 كانديداي انگلستان: قوام

و حيثيت پي.و اعتبار سياسي امپراتوري بريتانيا در خطر بود منافع اقتصادي به شركت سـابق نفـت عالوه بر اين، حمالت درپي مصدق

و نيز عموم مردم انگلستان را جريحه  و سبب خصومت شخصي با او شده بودو استعمار انگليس، احساسات هيأت حاكمه ضمناً،. دار كرده،

كه حريف سخت مصمم است وزيري خود را مشروط به گذراندن مصدق نخست  به انگليس ثابت كرد و وقتي مـصدق. قانون خلع يد كرد،

اما اوالً اين دولت در آن زمـان دولـت ضـعيفي. وزير شد، حزب كارگر حكومت انگليس را در دست داشت نخست) 1330در ارديبهشت(

و سيزده سال  كه چند ماه بعد در يك انتخابات پيش از موعد شكست خورد، ثانياً در خود ايـن دولـت نيـز كـم كـساني. در اقليت ماندبود

و امپراتوري آن سياست خارجي  به خاطر انگلستان كه و رسم محافظه نبودند ثالثـاً. كاران چنـدان متفـاوت نبـود شان در بسياري موارد با راه

به جوي كه در روزنامه  و ملي شدن صـنعت نفـت، هاي انگليس ايجاد كرده بودند، افكارع مومي اين كشور را نسبت و نهضت ملي،  مصدق

و خشم و وجـود دولـت حـزب كـارگر رابعاً، سياست خارجي انگليس هنوز در كنترل هيأت حاكمـه. ناك كرده بود بسيار بدبين ي آن بـود،

گذي اين داليل، وزارت خارجه به همه.2كرد تفاوت زيادي در آن ايجاد نمي اشـت كـه بـراي سـقوطي انگلستان استراتژي خود را بر ايـن

به مـذاكره پـردازد دولت مصدق كوشش كند تا با  ، چرچيـل)1330مهـر(1951مـسلماً بـه محـض ايـن كـه در اكتبـر. دولت جانشين آن

آن نخست و تا كه ديگر با دولت مصدق مذاكره نكند و ايدن وزير خارجه شد، دولت انگلستان تصميم قطعي گرفت كه بتواند براي وزير جا

و روي كار آوردن دولت ديگري بكوشد برانداخ و نيروي محافظه.3تن آن، آن اگر شاه بردند، مسلماً انگليس قدر از انگلستان حساب نمي كار

كه آنان انگلستان را قادر متعـال مـي. اين كار را پيش ببرد)كه ديگر ممكن نبود(توانست بدون لشكركشي به ايران نمي و اما ديديم دانـستند

.وزيري مصدق بر باد رود ند سر آنان نيز با كاله نخستخواست نمي

از اي دوستانش در هيأت حاكمه قوام خود با پاره. السلطنه بود كانديداي انگلستان براي جانشيني مصدق در آن زمان، قوام ـ ي انگلـيس

و گفته بود كه اگر به او كمك كنند، حاضر است سررشته ـ تماس گرفته ا جمله جولين ايمري به دسـت گيـردي از جانـب ديگـر،.4مور را

يكي از عوامل قوام، به توافق وزارت خارجه  طي مذاكراتي با عباس اسكندري، كه در به ايران فرستاد .5هايي رسيدندي انگلستان نيز مأموري

و خاطراتش داده استه شرح اين داستان را نيز مصدق چند بار در نطق1 و مكتوبـات دكتـر مـصدق نطـق از جملـه.ا ص، همـان هـا و 102جـا، ؛

و تألمات دكتر مصدق، ص)1365تهران، علمي،( به كوشش ايرج افشار خاطرات  179ـ177،

بري اين تر، رجوع فرماييد به مقدمه براي تفصيل بيش2 ,Musaddiq’s Memoirs: جانب London, JEBHEH 1988 

 Full Circle, The Memoirs of Sir Anthony Eden (London, Cassell, 1960): له رجوع فرماييد به فصل نهم از كتاباز حم3

 Brian Lapping (ed.): End of Empire (London: Grafton Boooks,  1985): رجوع فرماييد به اظهارات جولين ايمري در كتاب4

به براي تفصيل بيش5 و نيز1951، دهم نوامبر FO248-1531 (Embassy Archieves):ي انگلستان سند وزارت خارجهتر، رجوع فرماييد ،:

W.R. Louis, “Mussadiq Oil and the Dilemma of British Imperialism”, in J.A. and W.R. Louis (eds.),  Musaddiq, Iranian 
Nationalism and Oil (London, l.B. Tauris, 1989)  �



و نهضت مليا 69صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه اين حوادث در زماني رخ مي كه هنوز از نخست بايد تأكيد كرد در.تگذش وزيري مصدق چند ماهي بيش نمي داد مثالً آخرين سندي كه

كه مرحوم ناصرخان قشقايي، روز شانزدهم آذر ماه  به دست آمده، يادداشتي است ي خـود هـاي روزانـه در دفتر يادداشـت 1330اين رابطه

ـ يعني هفت ماه پيش از تير ماه. وارد كرده است شــ مصدق تازه از سـفر موفقيـت 1331در اين تاريخ ركت در آميـزش بـه آمريكـا بـراي

و پاسخ مي. گويي به شكايت انگليس برگشته بود شوراي امنيت، :نويسد ناصرخان در يادداشت آن روز خود، از جمله

و صـريح گفتـه اسـت ... و شاه را مالقات كرده تـوانيم ايـران را بگـذاريم مـا نمـي: ميدلتن، كاردار سفارت انگليس، رفته

بك. كمونيست بشود  يا شاه مشروطه باشيد يا دولت جمهوري روي كار بيايـد كـه نگـذارد. نيدشما از دو كار، يك كار را

مي] كذا[اين دولت هم با كمونيست: شاه جواب داده است. كمونيست بشود [كند مبارزه با اين: جواب داده است] ميدلتن.

و] يعني شاه[او. شود كار كرد دولت نمي .1 روي كارالسلطنه بيايد حاال در نظر قوامهم حاضر شده است

و نخست به بركناري مصدق و ايراني موجود، تصميم و بر اساس اسناد انگليسي ام ها پيش از سـي وزير شدن قوام، از ماهبه اين ترتيب،

كه شـاه هميـشه در شـرايط دشـوار در و تزلزلي است و اگر اجراي آن چندين ماه به طول انجاميد، يك دليل آن ضعف تير گرفته شده بود

مي تصميم به مصر.شد گيري دچار آن كه از مصدق در سفرش و نصب قوام در شرايطي در راه بازگشت(اما اين هم هست كه عزل مصدق

ب)به ايران  به ايران و او نيز با دست پر از شوراي امنيت و آساني نبـود چنان تجليل پرشوري شد، درسـت اسـت كـه.ازگشته بود، كار سهل

كه تازه يكي از آنان نهضت ملي هنوز هم در مجلس  آن هيچ) اهللا كاشاني آيت( شورا بيش از هشت نماينده نداشت، گاه در جلـسات رسـمي

و نيروهاي محافظه شركت نمي  و عالوه بر آن، مجلس سنا تقريباً تماماً در دست شاه به پايان بـود. كار بود كرد، اما عمر مجلس شانزدهم رو

ميو افكار عمومي همچنان به شدت از مص  و نهضت ملي پشتيباني و نصب قوام، تا پايان انتخابـات مجلـس. كرد دق در نتيجه عزل مصدق

و محافظه. هفدهم به تعويق افتاد به هر قيمتي، شاه مي پس بايد .آوردند كاران اكثريت مجلس هفدهم را به دست

و قدرتي ارتش دخالت فعاالنه. هاي انتخاباتي از همان آذر ماه شروع شده بود فعاليت هاي محلـي در آن انتخابـات بـراي، ژاندارمري،

كه كانديداهاي هيأت حاكمه نماينده شوند، آن  به اثبات نـدارد اين كه تقريباً نيازي كـافي اسـت كـه در ايـن بـاره نيـز بـه. قدر مستند است

و هواي) در مورد انتخابات فارس(ي ناصرخان قشقايي هاي روزانه يادداشت در.2 آن انتخابات روشن شود رجوع كنيم تا حال نهضت ملـي

به مخـالفين  كه تازه چند ماه پس از تشكيل مجلس هفدهم، دوازده تن از آنان سي نماينده بدهد و شهرهاي ديگر مجموع توانست از تهران

كه. پيوستند در آن هـر دوازده تـن كانديـداي اگر آزادي انتخابات را معيار واقعي رأي مردم بگيريم، آزادترين انتخابات در تهران انجام شد

و دورافتادگي حوزه. نهضت ملي انتخابات را بردند  مي هاي روستايي، انتخابات ماه در آن زمان، به دليل مسافات و نماينـدگان ها طول كـشيد

مي نقاط گوناگون با فاصله  و خوردهاي شديد انتخاباتي اين بار دخالت. شدندي زيادي از يكديگر انتخاب و زد  نيز مزيد بر آن شده بـود ها

و چون كه ديگر در انتخابشنا دعوا باري؛ سابقه بر ايـن بـود كـه مجلـس. وچرايي نبود، انتخاب شدندو پس از چند ماه، فقط هشتاد نماينده

به مجلس اعزام شوند  ه هـم مـصدق هـم هـم شـا. پس از انتخاب اكثريت بزرگي از نمايندگان افتتاح شود تا نمايندگان نقاط ديگر نيز بعداً

مي سياستمداران محافظه ـ به داليل گوناگون ـ اما چه زودتر افتتاح شود كار به اين ترتيب، در اواخر ارديبهشت مـاه. خواستند كه مجلس هر

و اما جريان انتخابات همچنان ادامه يافت، ولي پـس از انتخـاب هـشتاد نماينـده، بـه دليـل همـان.، مجلس توسط شاه افتتاح شد 1331 زد

كه از آن ياد كرديم، متوقف شد و اغتشاشاتي .3خوردها

 Mussadiq’s Memoirsدر كتاب)52ص(جانبي اين همچنين مقدمهو�

ص)1366تهران، رسا،(،ييمحمدناصر صولت قشقا، خاطرات روزانه هاي بحران سال: رجوع فرماييد به1 و مقاله221، از«جانـب،ي ايـن؛ برخـي

.، در همين كتاب»هاي بحران هاي بحران در يكي از قرن سال

صهاي بحران سال: رجوع فرماييد به2 . به بعد127،

.، تجديد چاپ در همين كتاب»السلطنهي مصدق معاصي كبيره«جانب،ي اين رجوع فرماييد به مقاله3



و نهضت مليا 70صفحه ستبداد، دموكراسي،

 استعفاي مصدق

گـويي بـه دعـواي در رأس هيأتي بـراي پاسـخ) 1331در هفتم خرداد( از افتتاح مجلس نگذشته بود كه مصدق هنوز بيش از دو هفته

به هلند رفت انگليس در دادگاه بين  ب.المللي الهه، آن كار رسيدنگي در دادگاه الهه، و در ايـنچه گمان مـي يش از رفـت بـه طـول انجاميـد

به تشريفات رسيدگي به اعتبارنامه  كه دولت جديـد را بـر سـر كـار آورد فاصله، مجلس و آماده شد و جز آن پايان داد مـصدق، نـاگزير. ها

و مطابق رسم آن زمان، از نخست  به ايران بازگشت دا زودتر از پايان كار در الهه د تا مجلس جديد، دولـت مطلـوب خـود را وزيري استعفا

به زمام15در روز. انتخاب كند ـ پـس از يكـي دو نطـق. داري مصدق رأي تمايل داد تير ماه، مجلس هفدهم سـه روز بعـد، مجلـس سـنا

ـ با اكثريت ضعيفي اين رأي تمايل را تأييد كرد  ازي اعالم جريان مجلس سنا خود به منزله. انتقادي نسبت به دولت مصدق  خطري بود كـه

و افكار عمومي پوشيده نماند كه اين نگارنده در مقاله.1انظار نهضت ملي ـ به داليلي برد كار،ـ براي پيش2امي ديگري تشريح كرده مصدق

به  و شركتو م ويژه براي مقابله با تحريم خريد نفت ايران توسط انگلستان ويهاي نفتي آمريكا، از مجلسين اختيارات شش ماهه خواسـت،

 تير مجلس شورا طـرح22ي وي موضوع اختيارات را در جلسه. خاصه رأي تمايل ضعيف مجلس سنا در اين زمينه چندان نويدبخش نبود 

و حتّي در نظر داشت قبول نخست ا يـارانش او را ترغيـب.ي اختيارات توسط مجلـسين مـشروط كنـد وزيري را به گذراندن اليحه كرد امـ

به  كه را24و23بـه ايـن ترتيـب، روزهـاي.ي اختيارات را مطرح سازدو سپس اليحه است اول هيأت دولت را معرفي كندتر كردند  تيـر

و انديشه درباره به فكر و دودلي و روز مصدق با ترديد به دربار رفـت تـا پـس از مـشورت بـا شـاه25ي تعيين وزراي خود پرداخت  تير

و رأي اعتماد بگيردي هيأت دولت پيشنهادي خود، درباره به مجلس معرفي كند . آن هيأت را

كه مصدق. اما از چند جهت ديگر اين مشورت الزم بود. مشورت شاه براي تعيين هيأت دولت لزومي نداشت از نظر قانوني، يكي اين

مي از همان ابتداي كارش را شاه را در جريان اين  آن گذاشت تا فاصله گونه امور كه او مـي.كه بود نشودي آنان زيادتر از دانـست ديگر اين

كه نيمي از آنان را  ميكه مجلس سنا در دست شاه است، زيرا و نيم ديگر نيز در انتخاباتي دو درجه شاه منصوب هم(اي كرد كه چندان آزاد

مي. انتخاب شده بودند) نبود كه وزير جنگ را شاه نامزد مي سوم اين و مصدق كه وزارت جنگ كرد . را اين بار خود بر عهده گيرد خواست

كه شاه ماه و فرصتي را پي آن بود، فراهم آورد تا قوامو همين مسأله سبب اختالف شد .وزير كند السلطنه را نخست ها در

يكي از مراحل پيش:ي داستان از اين قرار بود سابقه به سوي قدرت كامـل، صـالح ديـده در زمان سردارسپهي خود، رضاخان در روي

از. اي يك بار جلسات خصوصي داشته باشد ود كه با چند تن از سياستمداران مورد اعتماد مردم، هفتهب ايـن سياسـتمداران، عبـارت بودنـد

و حسين عـال زاده، مصدق، حاج ميرزا يحيي دولت الملك، تقي الممالك، مشيرالدوله، مؤتمن مستوفي هـاي در يكـي از ايـن مالقـات. آبادي،

و نايب ولي( پس از شرح برخوردي كه اخيراً با محمدحسن ميرزا هفتگي يك بار او  كه او بايـد) السلطنه عهد و فرياد گفته بود داشت، با داد

كه در كشور مشروطه قدرت فرمانـدهي عمـالً.به عنوان فرمانده كل قوا شناخته شود  به عنوان يك استاد حقوق، تأييد كرده بود مصدق هم

كه رضاخان به عنوان رئيس. اسماً ممكن است با پادشاه باشد الوزراست، اگرچه با رئيس  الوزرا، فرمانـدهو باألخره مجلس تصويب كرده بود

كه رضاخان رضاشاه شد، او فرمانده تام.3كل قوا نيز هست  و: چيز بود االختيار همه بعدها و دولـت و ژانـدارمري از ارتش گرفته تـا پلـيس

به نخست پس از رفتن او از ايران،. مجلس كه وزير جنگ را شاه و در كابينه رويه شده بود ي اول مـصدق كـه سرلـشكر وزير پيشنهاد كند،

 1331 تير17،18،19، باختر امروزي هاي روزنامه به عنوان مثال رجوع فرماييد به سرمقاله1

»السلطنهي مصدق معاصي كبيره«2

بهبراي شرح مفصل رجوع3 و تألمات مصدق،)1329تهران،(، جلد چهارم حيات يحييآبادي، حاج ميرزا يحيي دولت: فرماييد ؛ مصدق، خاطرات

و سياست و مسائل حقوق و 1358، تهران، زمينه،)زير نظر ايرج افشار(مصدق ،)يادداشت شده توسط جليل بزرگمهر(تقريرات مصدق در زندان؛

و نيز مقاله1359،)ر نظر ايرج افشارزي(زمين تهران، فرهنگ ايران :جانبي اين،

“Nationalis Trands in Iran: 1921-1926”, The International Journal of Middle East Studies, November, 1979 



و نهضت مليا 71صفحه ستبداد، دموكراسي،

بـه رهبـري سرلـشكر(هاي شديدي از سوي ديگر، در داخل ارتش فعاليت. طور بود عبداهللا هدايت وزير جنگ شد نيز همين) بعداً ارتشبد(

و ديگران  و افسران ملي كه با مصدق تماس داشتند، به او گفته بودنـد كـه1ق جريان داشت بر ضد دولت مصد) زاهدي، سرلشكر حجازي،

كه. بايد به كار ارتش رسيدگي شود از) وزيـر بـودكه مطابق قانون با نخست( را فرماندهي كل قوا بر خالف تصور عموم، مصدق نرفته بود

ميبل. شاه مطالبه كند و در ايـن كـار نيـز. كند تا كار اداري ارتش در دست دولـت باشـد خواست وزير جنگ را خود او انتخاب كه او فقط

كه شخص ديگري را به عنوان وزير جنگ معرفي كند، پيشنهاد كرده بود كه خود او، بـه عنـوان به جاي اين به خرج داده بود، يعني ظرافتي

به اين اميد كه تحمل اين پيشن نخست كه خود بـه شـاه زيرا چنان. تر باشد هاد براي شاه آسانوزير، سرپرستي آن وزارتخانه را به دست گيرد،

به عنوان وزير جنگ نيز اعتماد كرد گفته بود، اگر كسي براي نخست .2وزيري مورد اعتماد باشد، بايد به او

و گفته بود شاه از اين و از اين مملكت بروم«: پيشنهاد از جا در رفته جواب داده بـود مصدق».3پس بگوييد من چمدان خودم را ببندم

و پس از تقديم استعفاي شفاهي خود، خواسته بـود از تـاالر خـارج شـود  ي در ايـن موقـع، منظـره.كه هرگز به چنين چيزي راضي نيست

مي چون شاه جلوي در بسته. آيد مضحكي پيش مي و مانع از خروج نخستي اتاق را شـاه نگـران بـوده كـه مـصدق. شـود وزيـر مـي گيرد

و مردم را به مقابله بخواند خشمگين از دربا  و با يك نطق آتشين، مجلس كه البته او نمي.ر خارج شود كه ذيالً شرح خـواهيم چنان(دانست

مي باري؛ كشمكش اين دو بر سر خروج نخست. گيري كند اي بود كه از كار كناره مصدق خود منتظر بهانه) داد شـود كـه وزير از تاالر سبب

و از حال برودگ» دچار حمله«وزير نخست مي. ردد مي پس از بهبودي مصدق، مذاكره ادامه و باألخره شاه به او تا ساعت هـشت«: گويد يابد

به شما خبري نرسيد، آن  آمـدي بكنـد، از شـما انتظـارچه بـراي مـن پـيشو چنان. وقت استعفاي خود را كتباً بنويسيد بعدازظهر اگر از من

و همراهي دارم  كه عرض شد مساعدت و به عهد خود وفادارم حضرت قسم ياد كرده به اعلي:، كه شاه از مصدق گرفت، دو دليل.»4ام قولي

مي: داشت كه مصدق پس از استعفا به تحريك مردم نپردازد، ديگر اين كه او و وزيري قـوام دانست نخست يكي اين الـسلطنه در آن اوضـاع

.سروصدا نخواهد گذشت احوال بي

به مصدق خبري نرسيد، چون اين بـه هشت بع البته تا ساعت ي توانـست نقـشه تـرين فرصـتي بـود كـه شـاه در آن مـي دازظهر از شاه

بي. وزيري قوام را به كار اندازد نخست و كه مصدق حاضر شده بود داوطلبانه و مشكلي نيز براي شاه ايجاد نكند زيرا .سروصدا استعفا دهد

به اينك اين سؤال پيش مي كه چرا مصدق و صـحنه را خـالي آيد آن سهولت استعفا كرد، فوراً همان شب از تهران به احمدآباد رفـت،

و داليل آن را نگفت گذاشت؟ او استعفاي خود را  در. اي هم در اين باره نداد اعالميه. از راديو اعالم نكرد سـهل اسـت، همكـاران خـود را

مي. نهضت ملي نيز در جريان نگذاشت  تص البته هر كس و در اين بـاره نمـي تواند با تـوان از كـسي ايـراد ميم خود از شغلش مستعفي شود

و. رو هـستيم اما در مواردي از اين قبيل، ما با مشكالتي سياسي روبـه. اخالقي گرفت  ايـن مـشكلي بـود كـه سـران نهـضت ملـي در فـردا

و انتصاب قوام، با آن روبه پس و در ميان خود مطرح فرداي استعفاي مصدق و ساير كـساني. كردندميرو بودند و بقايي و بعدها نيز كاشاني

در آن روزها مصدق چنان پشت به صـحنه كـرده بـود كـه.5كه از نهضت بريدند، آن را به عنوان انتقادي از طرز كار مصدق مطرح ساختند

به اين فكر افتاده بودند كه يك تن ديگر را از ميان خود براي پاره از نخستاي از سران نهضت ملي حتّي و در اين زمينـه وزيري نامزد كنند

مي  و دكتر عبداهللا معظمي نام كه اعالميه29حتّي روز. بردند اللهيار صالح و روزنامه تير و مقاالت كاشني، احزاب ملي، هاي ملي بـر ضـد ها

 
صهاي بحران سالهاي ناصرخان قشقايي، يادداشت: به عنوان مثال، رجوع فرماييد به1 ،320 

و تألمات مص2 صدقخاطرات ،210 

صهمان3  259 كتاب،

.همان كتاب، تأكيد بر كلمات افزوده شده است4

كرمـان،(شناخت حقيقتو) 1363تهران،(چه كسي منجرف شد، دكتر مصدق يا دكتر بقاييدكتر مظفر بقايي،: به عنوان نمونه رجوع فرماييد به5

)بدون تاريخ



و نهضت مليا 72صفحه ستبداد، دموكراسي،

ب و مردم اعتصاب را شروع كرده و نمايندگان نهضت ملي در مجلس بست نشسته و دولت قوام منتشر شد، ودند، مصدق در احمدآباد مانـد

 چرا؟. اي نيز صادر نكرد اعالميه

و حيـاتي بـود.ي اختيارات شش ماه از مجلسين مطرح بود پيش از اين گفتيم كه مسأله نـه. گرفتن اختيارات امري صددرصد ضروري

و هيأت حاكمه. كس ديگر كه هميخ مصدق، نه هيچ  و روش او را در برابر انگليس توانست بدون در گرفتن ايـن ارائه دهد، نميي ايران راه

و اگر چنين مي  مي اختيارات دنبال كار را بگيرد پس اگر مجلسين با اختيـارات شـش ماهـه.شد كرد، دير يا زود، مفتضحانه از صحنه خارح

و محترمانه از كار كنـاره كردند، مصدق هيچ چاره موافقت نمي  و اضـافه كـرديم كـه. گيـري كنـد اي نداشت كه استعفاي خود را تقديم كند

سي تن از هشتاد نماينده و فراكسيون نهضت ملي فقط مي مجلس سنا در اختيار شاه بود از سوي ديگر، اگـر. گرفتي مجلس شورا را در بر

ـ به بهانه  كه به مصدق اختيارات ندهند، آيا راه اين احتمال بود ـ مجلسين و مصدق در تعيين وزير جنگ درست ايـن نبـودي اختالف شاه

و اخت  و سپس اگر اختيارات نميكه مصدق هيأت دولت خود را معرفي كند را يارات بخواهد، و قـضاوت دادند از شغل خود مستعفي شـود

ـ بر خالف.به افكار عمومي بسپارد؟ از قضا معكوس اين نيز محتمل بود كه و در آن شرايط ادعا كنند كه مجلسين در آن زمان احتمال اين

ـ شاه بايد وزير جنگ را تعيين كند، بسيار ضعيف است قا كه مجلسين به دادن اختيارات تن دردهند تا گمـان نـرود كـه. نون پس بعيد نبود

به مسأله  مي.ي اختالف شاه بر سر تعيين وزير جنگ ارتباطي دارد ندادن اختيارات كه مجلس شورا چنين رويـه يعني چنين احتمال اي رفت

مي. توانست تصميم شورا را برگرداندو سنا هم نمي را در پيش گيرد آن بنابراين، مشكل ما بر سر جاي خود باقي ماند كـه چـرا مـصدق بـا

و به كلي از صحنه كنار رفت و مجلسين، استعفا داد و بدون مراجعه به يارانش، احزاب ملي، مردم، و آن قاطعيت .سرعت

 دليل اصلي استعفا

به ما داده استكليد حل اين معما را مصدق كه جايي البته او در هيچ.، خود در كتاب خاطراتش سه جا ـ حتّي در دو از خاطرات خود

سي به تفصيل درباره و و استعفا ميي اختالف خود با شاه به ايـن سـؤال نـداده اسـت ام تير سخن ـ پاسخي و. گويد ا در جـايي ديگـر، امـ

كه بحث او اصالً درباره  دي هنگامي و گريزان گري است، با اشارهي موضوع به(اي سريع مـسأله را بـراي مـا حـل)»حـواس بـي«اصطالحو

آن. كند مي ا پارهو اين در كه او و خانواده جاست از(اش اي حمالت شاه به او مي) مرداد28ضمن يك مصاحبه، پس در. گويـد پاسخ شـاه

مي آن مصاحبه، با اشاره  به مصدق، از جمله و بستگان خود استفاده«: گويدي ضمني به اقوام آيا ايـن. ها رساندند، جوازها دادند در آن مدت

مي»؟1بود نهضت ملت ايران به اين اشاره، چنين :نويسد مصدق در پاسخ ضمني خود

نامـه بـه مبلـغ از اعتبار مخارج سري دولت، فقط يك تـصويب] براي شركت در شوراي امنيت[قبل از حركت به آمريكا

و اين بيست هزا  جانب، به مصرف خرجر تومان از هيأت وزيران صادر شد كه زير نظر آقاي اميرعاليي، وزير دادگستري،

المللـيو چون ظن قوي بـود كـه در ديـوان بـين. هزار تومان آن به مصرف رسيد برسد، كه هفت] سفر به شوراي امنيت[

و اين  ي خود بـه، موقع حركت به الهه مبلغ مزبور را از كيسهجانب ديگر به ايران مراجعه نكنم دادگستري محكوم شويم،

و تصويب حسابداري نخست مي. نامه باطل گرديد وزيري پرداختم كنم به شرف عرض برسانم كه در تمـامو اكنون افتخار

.2جانب، از اعتبار سرّي دولت ديناري استفاده نشده است مدت تصدي دولت اين

و درستخوانندگان عزيز بايد توجه داشته كه صحبت بر سر صداقت سي باشند نه مصدق ميگويد كـه. ام تير كاري در امور مالي است،

وزير گرفته بود كـه هفـتي مخصوص نخست عازم شوراي امنيت بود، براي خرج سفر بيست هزار تومان از بودجه1330وقتي در مهر ماه 

(هزار تومان آن خرج شد  ا» سرّي«ي بودجه. ا او بـراي گـرفتن ايـن مبلـغ از هيـأت دولـت ختيار نخـست دولت در واقع در وزيـر بـود، امـ

 
و تألمات مصدق1 صخاطرات  275، ايضاً،

صهمان كت2 .تأكيد بر كلمات افزوده شده است. 279اب،



و نهضت مليا 73صفحه ستبداد، دموكراسي،

و وزير دادگستري به مصرف رسد تصويب كه تازه زير نظر خود او ـ بـراي شـركت در ديـوان .) نامه گذرانده بود، اما هنگام رفتن بـه الهـه

ـ يعني در اوايل خرداد بين ب1331المللي و بـه ايـني مخصوص نخسته بودجه، آن هفت هزار تومان را از جيب خود وزير برگردانده بود

كه چون او از دولت حقـوق نخـست او اضافه نمي. استفاده نشد» از اعتبار سرّي دولت، ديناري«ترتيب،  ـ ـ اگرچه مستتر است وزيـري كند

به اين ترتيب، تا آن زمان خود را هم نمي  و مخارج سفر الهه را نيز از جيب خود پرداخت، ديناري از مال) وزيريو تا پايان نخست(گرفت

به حساب خود خرج نكرد .دولت

به الهه«اما چرا مبلغ هفت هزار تومان را المللـي چـون ظـن قـوي بـود كـه در ديـوان بـين«داري بازگردانـد؟به حساب» موقع حركت

و اين  به ايران مراجعت نكنم دادگستري محكوم شويم و سـران نهـضت ملـي احتمـال زيـادي مـص. مطلب روشـن اسـت».جانب ديگر دق

مي مي كه دكتر كريم سنجابي در خاطراتش كه دعوا را در الهه خواهند باخت، تا جايي به مصدق توصـيه كـرده بـود كـه بـه دادند گويد او

به رسميت نشناسند  و در عمل، تصميمات آن را و) درستيبه( مصدق.1دادگاه نروند به دادگاه برود، كه در نتيجه بـه رأي آن تصميم گرفت

مي. نيز گردن نهد  به نفع انگلستان رأي خواهد داد، مصمم بـود كـه پـس از پايـان كـار، از همـان ليكن چون گمان جـا كرد كه دادگاه مزبور

و  به ايران مراجعت نكنداستعفاي خود را تقديم كند آن از سوي ديگر، چنان. ديگر مـ كه ديديم، كار دادگاه بيش از كـرد بـهيچـه او تـصور

ـ مطابق تشريفات قانون  به ايران بازگشت تا و او ناگزير به مجلس هفدهم استعفا دهد طول انجاميد ـ به. اساسي پس از اين استعفا مجلسين

و باقي داستان، كـه او رأي تمايل دادند، موضوع اختيارات نيز مطرح شد، نطق ـ و رأي تمايل ضعيف مجلس سنا نيز پيش آمد  هاي انتقادي

و برخورد با شاه ديگر ترديدي براي. ايم شرحش را پيش از اين داده اما در ذهن مصدق، احتمال زياد باختن در دعوا در الهه هنوز قوي بود

و ساده. گيري براي او نگذاشت كناره مي اش بهانهبه اين ترتيب، اگر او با استعفاي سهل پي آن كه شاه براي انتصاب قوام در گشت بـه اي را

كه پيش آورد بهانه كه او براي كناره او داد، شاه نيز با اختالفي مي اي را .خواست فراهم ساخت گيري

به طور سربسته و اين بار ضمن صحبت درباره مصدق در جاي ديگري سيـ وي كه علت اصلي استعفاي سـهل ـ اين تئوري را ام تير

اي ساده مياش همان احتمال باختن دعوا در الهه بود، به : كندن ترتيب تأييد

دادي كذايي را نمي السلطنه آن اعالميه چه قوام چنان. كنم كه راجع به استعفا خطاي بزرگي مرتكب شدم اكنون اعتراف مي

ميو با مخالفت صريح مردم مواجه نمي  و دولت خود را تشكيل و قبل از اين كه دادگاه اعالم رأي كنـد، دولـت داد، شد،

و انگليس مي) روي اين نظر كه اختالف در صالح دولتين نيست(ايران و كار به نفع دعواي خود را از الهه پس ـ گرفتند

مي دولت انگليس تمام مي ـ زحمات هيأت نمايندگي ايران به هدر .2رفت شد

مي« به هدر در.، چون در نتيجه، دادگاه الهه به نفع ايـران رأي داد»رفت زحمات هيأت نمايندگي ايران  واقـع منظـور مـصدق از پـس

كه مرتكب شده« مي» خطاي بزرگي كه. كرد كه ايران دعوا را در الهه خواهد باخت بود، همان است كه او گمان ـ اگر واقعاً قرار بود وگرنه

به  ـ پس همان مي ايران دعوا را ببازد كه پيش از رأي، قوام تر را السلطنه يا هر نخست بود مشتركاً از الهه پس وزير ديگري جز مصدق، دعوا

به عنوان بازنده گرفتند تا دست مي سي تير، دادگاه الهه نيز رأي.ي قانوني وارد دعوا نشود كم ايران در مذاكرات بعدي در واقع، روز پس از

و مصدق هنگامي دوباره نخست  به نفع ايران داد كه اين مانع بزرگ نيز از سر راه او برداشته خود را وگرنه ايـن. شده بودوزيري را پذيرفت

سي  ـ حتّي پس از كه ـ اگر رأي دادگاه خالف ايران بود، او بـاز هـم از نخـست احتمال جدي وجود دارد و وزيـري سـر بـاز مـي ام تير زد

ـ به نتيجه نرسيده، شخص ديگري مي و شكست قانوني اين كشور بود ـ كه همانا هماوردي با انگليس كه چون استراتژي او الً احتمـا(گفت

به دست گيرد رشته) از سران نهضت ملي .ي امور را

و نااميدي: رجوع فرماييد به1 صها، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي اميدها ،115 

و تألمات مصدق2 صخاطرات .تأكيد بر كلمات افزوده شده است. 259،



و نهضت مليا 74صفحه ستبداد، دموكراسي،

و روزنامه نشيني فراكسيون نهضت ملي در مجلس، اعالميه داستان بست و مقاالت كاشاني، احزاب و اعتصابات ها سي29هاي ملي، امو

كه شاه را به عزل قوام ناگزير كرد، خود حكايت ديگري دارد كه جزئيات دقيق آن را بايد در . جاي ديگري آوردتير

1368مهر
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 هاي بحران سال

)1332 تا آذر 1329ي ناصر صولت قشقايي از فروردين هاي روزانه يادداشت(

)1366تهران، رسال، شهريور(به تصحيح نصراهللا حدادي

مي به تاريخ ايران كه مي. هاي بحران است ها سال سالي انگار كه همه انديشم، گاهي مـثالً. هاي بحـران سـخن گفـت توان از قرن حتّي

بـه خاطرتـان»ي افغـان فتنـه«البد فوراً. يعني از سقوط دولت صفوي تا صعود دولت قاجار. تاريخ ايران را در قرن هيژدهم ميالدي بگيريد 

ب؛آيد مي و چارهاگرچه اين فتنه در واقع قيام قومي از مردم ايران بود و مستمر و ايم مردم غلجهر ضد ظلم عريان اي كـه اي يـا غلـزه ناپذير،

و عقب قيام كردند از محروم .ترين مردمان ايران بودند مانده ترين

و شكوه اما عبرت و مقتدر كه آخرين امپراتوري بزرگ و انگيز اين است و تاجيكـستان كه در مراحلي مرزهاي آن بـه هنـد ـ مند ايراني

و سواحل جنوبي خليجازب و كركوك و موصل و ديار بكر و گرجستان و ارمنستان و فققاز مي كستان از فارس ـ بر اثر قيام يك مـشت رسيد

پس تيره و و فرو ريخت مانده روزترين را».تو گفتي فرامرز هرگز نبود«و. ترين رعاياي خود، همچون حبابي تركيد و ما كاريكاتوري از ايـن

به اين شباهتد به چشم ديده در روزگار خو و درسي كه درباره ايم، اما هنوز توجهي شناسي تاريخي ايـران بـهي وجود جامعه هاي تاريخي،

.دهند، نداريم ما مي

كه پسر ميرو يس يس(وقتي ـ ياغي شد، باور نميـ يعني محمود غلزه) يا ميراُو به محمود افغان شهرت يافت كه را اي، كه مـشهد كرد

ب  كه در اصفهان تاج هم به اين را. گذاري كند تواند بگيرد، چه رسد و جماعتش در اندك مدتي امپراتوري عظيم صفوي كه او و اين واقعيت

به خاطر اين نبود كه آنان كهبل. اي بدل شده بودندي صفوي به نيروي زاينده در برابر نيروي ميرنده) به اصطالح ماركسيستي(منهدم كردند،

كه هيچ طبقه خاصه به و وحشت اين دليل بود كه در برابر ايلغار، اين مردمان مظلوم پسي اجتماعي حاضر نبود و مانده، از دولت ظـالم زده

بيو وحشت  و و درمانده انگيز و روزگـار» انقالبات«جا شباهتوهايي بينو اگر باز هم در اين.ي صفوي دفاع كند عرضه و نيم پيش دو قرن

و تشابهات است نپنداريد كه همه از مقولهبينيد، ما مي .ي تصادفات

به خاطر آن كه گفتم قرن هيژدهم قرن بحران بود، فقط بلچه به فتنه باري؛ اين بهي افغان شهرت دارد نيست؛ به اين دليل استكه ويژه

و تـاكه در هـرجكه تا اواخر آن قرن، ايران در بحران كه سهل است، بل  و غـارت و قتـل و وحـشت بـاقي مانـد ومـرج آن. ريكي درو چـه



و نهضت مليا 76صفحه ستبداد، دموكراسي،

مي(نوشتندمي»ي زنديه سلسله«و»ي افشاريه سلسله«ي هاي درسي درباره كتاب و تـاريخي)نويسندو شايد هنوز هم ، غالباً از ارزش علمي

ـ خالي است بل اين.ـ يعني از حقيقت كه هيچ، به معناي ايراني كلمه(كه ها سلسله .ابي هم نبودندوحس دولت درست) حتّي

را» هاي بحران سال« را 1332تا1329هايو اما اگر بايد سال و آسايش سال«ناميد، كدام دوره از قرن بيستم بايد خوانـد؟» هاي امنيت

ش از هـاي پـي هاي جنگ را؟ يا سـالي بيست ساله را؟ يا سال هاي پس از كودتاي سوم اسفند را؟ يا دوره عصر انقالب مشروطه را؟ يا سال 

و پس از آن را؟ي انقالب سفيد را؟ يا سال خرداد را؟ يا دوره 15 در هر حال معلوم نيـست كـه عنـوان ... هاي پيش از انقالب را؟ يا انقالب

و انتـشار.ي ناصرخان قشقايي را خود آن مرحوم انتخاب كرده باشد هاي روزانه كتاب يادداشت  و بـاز هـم معلـوم نيـست كـه در تـصحيح

بلنويس دست مي او مالحظات زمان اصالً ملحوظ نشده باشد، كه عكس اين را .رساندكه اماراتي هست

كه اين يادداشت و در همان سال اما روشن است و از قلم آن مؤلف است و واقعيت دارد ها نيز نوشته شده، يعني ها، در مجموع اصالت

كه آيا اين يادداشتمياگرچه خواننده هنوز از خود. 1332 تا آذر 1329از فروردين  و بـه چـه متوقف شده1332ها واقعاً در آذر پرسد اند،

و مستتر است نهايي يادداشت كه در بخش چنان(دليل؟ يعني  از) ها مضمون به كلي و ساير سران ايل او چرا به محض اين كه ناصر قشقايي

مي  مي1332ام آذرسيناصرخان در روز دوشنبه(شوند فكر درگيري با دولت زاهدي منصرف ديگـر از نوشـتن) كندبه قصد تهران حركت

مي هاي روزانه دست برمي يادداشت به هم را كرد؟ دارد؟ جور ديگري هم سه سؤال مربوط ـ آيا ناصر قشقايي واقعاً در آخـر آذر1توان اين

و اگر اين2هاي روزانه دست كشيد؟ به كلي از نوشتن يادداشت1332 به نظر او طور باشد آياـ كه اينك» هاي بحران سال«به اين دليل بود

و اگر اين3به پايان رسيده بود؟  چه كسي تمام شده بود؟ براي ناصرخان، يا ايل قشقايي، يا دولت ايـران، يـا ملـتـ طور باشد بحران براي

 ايران؟

كه در اين يادداشت سرخط حوادث تاريخي مي اي به چشم كه خورد، ها با تاريخ آن دوره از نزديـك آشـنايي دارنـد، تـازه براي كساني

و. نيست و درشت بسيار جالب توجه و دقايق آن نكات ريز اصـوالً مزيتـي كـه. بـا ارزشـي نهفتـه اسـت) از نظر تـاريخي(اما در جزئيات

و روي(دارند» خاطرات«بر» هاي روزانه يادداشت« به سـر و)ت نكـشيده باشـند هـا دسـآنبه شرط آن كه پيش از انتشار زياد ، تروتـازگي

آن دم و نوباوگي در يادداشت دست بودن و اين تروتازگي مي هاست به چشم هـا خواننـده بـا در اين يادداشـت. خورد هاي ناصر قشقايي نيز

و نظر روبه  مي چند رديف از خبر و آشكار درباره: شود رو و عقايد پنهان  دست كـه خاصـهي حوادث بزرگ مملكي؛ مطالبي از همين اخبار

و شخص ناصرخان به اوضاع فارس، قشقايي و ملك منصورخان خسروخان، محمدحسين:و برادرانش(ها، و نيز مـسائل) خان، ارتباط دارد؛

مي  و نزديكانش ربط به زندگي شخص ناصرخان قشقايي كه منحصراً بهو حوادثي و ترين نمونـه يابد، كه ي ايـن آخـري، شـكارهاي مكـرر

كه نويسنده در اين حيصمتعدد است ميو نيز وجوهي از شرح سفري به آمريكا ـ. كند وبيص ـ يعني اختالط اخبـار گونـاگون همين نكته

كه يادداشت  به دست ما رسيدههم هاي مزبور، روي مؤيد اين نظر است و سالم و سـقم خـود ايـن اند، اگرچه درجه رفته، صحيح ي صـحت

يك گزارش و جداگان ها را بايد .ه بررسي كرديك

ا از جانـب. شود هاي ناصرخان ديده نمي اي در يادداشتي مهم تازه پيش از آن گفتيم كه در رئوس مطلب ممكلتي تقريباً نكته باري؛ امـ

ـ حرف  و گاهي جزئيات بسيار مهم ـ كم ديگر، تا بخواهيد در جزئيات و مـثالً. خـوردي تـاريخي بـه چـشم مـي وبيش تـازه هاي خواندني

مي همين :زنم طور كه صفحات را ورق

و قتل احمد دهقان از سوي ديگر اشاره به دعواي علني رزم ـ ـ از سويي و زاهدي آرا؛ يا اين كـه شـاه در ظـاهر از دولـت رزم57صآرا

مي  مي پشتيباني ا؛88و71صكوبد كند، اما در باطن او را گـر مـردم آذربايجـان يا اظهار اشرف پهلوي به ويليام دوگـالس بـه ايـن مـضمون كـه

مي گرسنه و كنار آمدنشان با آيـت؛80ص»علف بخورند«توانند اند و سيدضياء ؛ يـا نگرانـي سياسـتمداران95صاهللا كاشـاني يا آشتي كردن قوام

كه رزم و بست«هااي آرا با توده قديمي از اين ل مـصدق وزيـر كـشوري او در حالي كه تازه در كابينـه( يا نظر زاهدي؛109ص كرده باشد» بند

به خلع يد مانده و هنوز دو ماه در؛ يـا اشـاره 145صمبني بر اين كه مصدق بايد در اسرع وقت با انگليس كنار بيايـد) شده، ي قـوي مـصدق

كه شاه در كشتن رزم به اين و در نتيجـه(يا اين تصور؛ 146صآرا دست داشته است مجلس مي مالقـات بـا يـك مقـا در حين سـفر آمريكـا،



و نهضت مليا 77صفحه ستبداد، دموكراسي،

و ديگران بـه ها سرلشكر حجازي را براي كودتا در ايران نامزد كرده كه آمريكايي) آمريكايي و زاهدي اند، درست يك ماه پيش از توقيف او

به رياست شهرباني مخالف؛312ص) اگرچه طبق معمول، بعد از چند روز رهايشان كردند(اين اتهام   يا اين كه كاشاني با انتصاب افشار طوس

و ارتشيان در شيراز؛ 346صبوده  از ايـن نكـات كـم در سراسـر كتـاب پراكنـده.370ـ368صيا ايجاد بلوا بر ضد دولت مصدق توسط روحانيون

ـ در جنبه. نيست و قرقـاول، اگرچـه اغلـبو از جمله و كبـك و گـراز و مفـصل آهـو ـ شكارهاي مكـرر هاي خصوصي زندگي نويسنده

كه مي و هشت دانه«يا» شكار كم بود«خوانيم كه براي نخستين بار در جايي ... تر نزديم بيش» چهل و دقايق است و در ضمن همين ظرايف

كه قرار است پس از عالء، سيدضياء نخست مستند مي كه خسرو قشقايي منشأ اين خبر بوده كه مصدق خود نوشته(وزير شود شود حال آن

ب و كه اين خبر را از دكتر معظمي شنيده بوده كه از نقش خسرو قشقايي پيش از اين خبر داشتم، در مقدمه است ـ ـ كاتوزيان اي كـه بـر نده

كه ترجمه به مصدق:ي انگليسي خاطرات مصدق نوشتم نتيجه گرفتم و معظمي ).خسرو قشقايي خبر را به معظمي داده بود

و مهمي كه از اين به چشم نميه تر است، كم در اين يادداشت ها نيز درشت ليكن مطالب تازه به قسمتي از يادداشـت. خوردا هـاي مثالً

سي(1330روز شنبه، شانزدهم آذر ماه  :توجه كنيد) ام تير يعني هفت ماه پيش از

راجع به خودشان صحبت كردند، اظهار داشتند وكيل بشوند اگر ديدند] رضا حكمت[بعد آمدم منزل آقاي سردار فاخر ...

و برگشت، اظهار داشتد... وضع بد است استعفا بدهند  دكتر طاهري يـزدي:ر اين بين تلفن شد، آقاي سردار فاخر رفت

و احتمـال دارد حـاج گويد وكالي اقليت متحصن شده است، مي  اند، يعني در مجلس هستند با ده نفر از مـديران جرايـد،

هـم] نـوري[و شيخ بهاءالـدين] ستونياهللا چهل عبداهللا بن مسيح تهراني، معروف به آيت: كذا؛ صحيح[ميرزا عبداهللا واعظ 

و متحصن شوند  ما. بيايند جـرج[بعد اظهار داشت كـه. هم بايد مسؤول عمليات بشويم]ي مجلس يعني هيأت رئيسه[و

و صريح گفته است] ميدلتن و شاه را مالقات كرده توانيم ايران را بگذاريم كمونيست ما نمي: كاردار سفارت انگليس رفته

ا  ] ايـران[اي روي كـار بيايـد كـه نگـذارد يا شاه مشروطه باشيد يا دولت جمهوري.ز دو كار يك كار را بكنيد بشود، شما

مي] كذا[اين دولت هم با كمونيست: شاه جواب داده است. كمونيست بشود [كند مبارزه السلطنه جواب داده قوام] ميدلتن.

من. السلطنه بيايد روي كارو حاال در نظر است قوام. هم حاضر شده است]يعني شاه[او. بايد بيايد روي كار  ناصـر[البته

 ...1هيچ نگفتم، ولي زياد متأثر شدم] قشقايي

در هر حال روشن است كـه خبـري را كـه او بـه سـردار. دكتر طاهري يزدي شهرت به اين داشت كه با سفارت انگليس مربوط است

به قشقايي(فاخر حكمت  توانسته از سفارت انگليس در تهران گرفته باشد، چـون بـديهي اسـت كـه شـاه فقط مي داده بود،)و سردار فاخر

به دكتر طاهري نمي  و روي كار آوردن قوام پيش از اين، اسناد كوشش.2داد چنين خبري را كه(السلطنه دولت انگليس براي انداختن مصدق

به قيام سي م.3رو شده بودند) انجاميد1331ام تير باألخره به اين صراحت بگويد كه هفت ماه پـيش از ولي كه ا تاكنون سندي نديده بوديم

و شاه هم آن را پذيرفته بود .اين واقعه، ميدلتن مستقيماً اين پيشنهاد را به شاه كرده بود،

انتخابـاتي وسـيعي اسـت كـه او از جريـان هاي آقاي قشقايي، اطالعات روزانه هاي بسيار جالب توجه يادداشت يكي ديگر از بخش

مي  و جـا چيـزي در ايـن بـاره نمـي ام، در ايـني ديگري در اين باره صحبت كـرده دهد، اما چون اين نگارنده در مقاله مجلس هفدهم آورم
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و نهضت مليا 78صفحه ستبداد، دموكراسي،

مي عالقه به آن مقاله رجوع از1331شنبه، دوم اسفند(اما در شرح حوادث يك سال بعد.1دهم مندان را ) اسفند معـروف9، هفت روز پيش

كه مي :خوانيم

و كشمكش بـوديم چهار بعدازظهر رفتم خدمت آيت ايـشان عقيـده. اهللا كاشاني تا ساعت شش بعدازظهر مشغول مذاكره

و بدسابقه دارند كه دكتر مصدق،  و سـرتيپ] محمـد[اي مثل سرتيپ با سر كار آوردن اشخاص خائن ] محمـود[دفتـري

و مهندس فالح فال: كذا؛ صحيح[افشارطوس به]حدكتر رضا ازو از اين قبيل اشخاص، ترين دوستان خود آقاي مـصدق،

و حائري  و دكتر بقايي و با اين وضع قبيل حسين مكي تواند با ايـشان همكـاري نمي] كاشاني[زاده را از دست داده است

واهش كـردم خـ ... اش بدهد، كامالً حاضر به همكـاري اسـت تغييري در رويه] مصدق[ولي اگر. مخالفت هم ندارد. كند

دكتـر مـصدق اسـت: عـرض كـردم. غيرممكن است با اين وضع مالقات كنم: مالقاتي با دكتر مصدق كند، جواب دادند 

داري اهللا قبـول زمـام حاضر است كنار برود، در صورتي كه يك شخص مطمئني سر كار بياوريد يـا خـود حـضرت آيـت 

و فرم از زمام. بفرمايند عرض كردم با اين وضع. امروز كسي غير از مصدق نيست: ودندداري خودشان جداً تحاشي كردند

و هر دوي شما را شاه مضمحل خواهد كرد نمي مـن: باألخره بعد از مـذاكرات زيـاد فرمـود ... قدرت ندارد: فرمود. شود

به اعالميه صادر مي  و هر كاري كه كند مربوط به خودش هيچ كنم كه من و وجه با آقاي دكتر مصدق مخالف نيستم اسـت

هم. بعد آمدم با مكي مالقاتي كردم ... كاري به كارش ندارم  در: اظهـار كردنـد. دل پري داشـتند ايشان وضـعيت مـصدق

.2ي مذاكرات بود البته اين خالصه.ارديبهشت خيل بد خواهد شد

و مـصدق اسفند، روشي در پيش گرفت كه ديگر جاي9اهللا كاشاني يك هفته بعد در جريان حوادث روز اما آيت ي براي آشـتي بـين او

مي. نماند كه معلوم نيست قشقايي از كجا كه مصدق ديگر اين كه» حاضر است كنار برود«دانسته يـا ... يك شـخص مطمئنـي«به اين شرط

كه آخر اين كه پيش. جاي او را بگيرد»اهللا خود حضرت آيت  » شـد وضعيت مصدق در ارديبهشت خيلي بـد خواهـد«بيني مكي داير بر اين

و حيرت كه همين كار را باز سـاير وزرا و در صدد بودند به قتل رساندند و كه افشارطوس را دزديدند انگيز است، چون در همين زمان بود

.نمايندگان نهضت ملي نيز بكنند

مي چنان كم هاي روزانه بينيم، كتاب يادداشت كه و ابهامات ليكن شـايد. تاريخي استوبيش مهمي ناصر قشقايي پر از اطالعات، نكات،

و حوش كودتاي بيست ترين بخش آن همان يادداشت بتوان ادعا كرد كه مهم  كه از حول سـو وارد دفتـربه ايـن32وهشتم مرداد هايي است

كه روز بعد، در عـرض چنـد سـاعت دولـت را سـاقط حتّي يك روز پيش از اين تاريخ هم كودتاچيان تصور اين را نمي. شده است  كردند

مي. خواهند كرد  ي كودتـا، نماينـدگاني بـه دهنـده مرداد، كرميت روزوللت، سـازمان27و25دانيم كه در روزهاي بين ما از مأخذهاي ديگر

و ترغيب كند به ايجاد يك جنگ داخلي در ايران تشويق كه آنان را و كرمانشاه فرستاده بود در. فرماندهان ارتش در اصفهان فرمانده ارتـش

و مĤل بيش(اصفهان  ـ سـرهنگ،. در برابر اين پيشنهاد، به اصطالح جا خالي كرده بود) انديشي تر از سر دودلي در حالي كه فرمانده كرمانشاه

به تهران اعالم كـرده بـود  و آمادگي خود را براي لشكركشي و دل پيشنهاد مزبور را پذيرفته ـ با جان در.3بعدها سپهبد تيمور بختيار اينـك

مياي مقدمه به روز چهارشنبه، چهارم شهريور ماه نوشته شده، :خوانيمكه بر يادداشت مربوط

و سرلشكر زاهدي كه دولت مصدق مي و شاه فراراً رفت به اروپا و حـبس نمايـد، كودتاي اول خنثي شد خواست بگيرد

ـ با محمدحسين. محرمانه رفت به سفارت آمريكا ـ يك نفر آمريكايي و خسرو گودوين ] برادران ناصر قـشقايي[خان خان

و اظهار داشت دولت آمريكا تصميم گرفته كه مصدق حال شما بياييـد نقـداً ... السلطنهه را از كار بركنار كند مالقات نمود

 
د(» السلطنهي مصدق معاصي كبيره«جانب،ي اين رجوع شود به مقاله1 ).ر همين كتاب تجديد چاپ شدهكه
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و نهضت مليا 79صفحه ستبداد، دموكراسي،

و ببريد داخل ايل قشقايي، در آن و سرلشكر زاهدي را برداريد به جا فرمان نخست پنج ميليون دالر بگيريد وزيري كه شاه

آنزاهدي داد و از  ...1جا زاهدي را برداريد بياييد به طرف تهرانه اعالم كنيد

ـ دست28البته جواب منفي بوده، وگرنه كودتاي ـ اتفاق نيافتاده بود مرداد و با آن شكل كـه پـيش از ايـن اشـاره چنان.كم در آن روز

هـاي مربـوط بـه روزهـايحي است كه بعداً بين يادداشتكه توضيبل.ي ناصر قشقايي نيست هاي روزانه كرديم، اين قسمت جزء يادداشت 

و چهارم شهريور آورده شده  به نظر مـي اما با اين اوصاف، اطالع مهم تازه. سوم كه موثق نيز اوالً در آن تـاريخ ناصـر: چـون. آيـد اي است

ني. اند الذكرش در تهران بوده قشقايي در فارس بوده، ولي دو برادر فوق  به ايـن دو نفـر مراجعـه كـرده بنابراين، عجيب ست كه آن آمريكايي

كه آن را در يادداشت  و در نتيجه ناصرخان در آن تاريخ از آن پيشنهاد خبر نداشته به روزهاي باشد، . مـرداد وارد كنـد28تا25هاي مربوط

هم كه در باال گفتيم، از اين ثانياً، چنان به ديگران ك(گونه تشبئات به مراتب 5ثالثـاً رقـم. شده بـود) ها بود تر از قدرت قشقاييمكه قدرتشان

به قول دكتر علي اميني بـه عنـوان دسـت الف بـراي كودتـا) به نقل قول از برادرش خودش، ابوالقاسـم امينـي(ميليون دالر رقمي است كه

و اميني هم  و به نقل قول از ابوالقاسـم امينـي(پرداخت شده بود به قول خودش، ي وزارت دارايـي را مـستقيماً در خزانـه آن پـول) باز هم

ـ ـ يك بار ديگر به قول خودش كه هاي بعدي روشن است كـه هـم رژيـم هـم پـشتيبانان رابعاً از يادداشت.»خور نشود لوطي«گذاشته بود

ـ روي قدرت قشقايي و شايد بيش از اندازه ـ مي خارجي آن، خيلي .اند كرده ها حساب

بي تي نيز به نقش قشقايياشارااما پيش از اين كه به ـ يا، در عمل كه بـه يـك ها ـ در حوادث پس از كودتا بكنم، بد نيست نقشي آنان

بهي ديگر تاريخي كه از يادداشت نكته مي28هاي مربوط و پس از آن، نامه. آيد رسيدگي كنم مرداد در به خط كاشاني در اواخر انقالب، اي

به تاريخ  و شب(1332اد مرد27خطاب به مصدق شد) مرداد28يعني گزاري شديد از رفتار مصدق در اين نامه كاشاني ضمن گله.، منتشر

به همكاري كرده بود تا از  و بايـد آن را نقـل. جلوگيري كند» كودتا«با او، مصدق را دعوت مصدق نيز پاسخي داده بود كه خواندني اسـت

: كرد

شد]ي دختري كاشاني نوه[ آقا حسن آقاي سالمييي حضرت آقا به وسيله مرداد، مرقومه 27 جانب مستظهر اين. زيارت

.2والسالم. به پشتيباني ملت ايران هستم

و هست صحت اين مكاتبه، كه ايـن نامـه. هم بين اهل تاريخ هم اهل سياست مورد اختالف بوده هـا جعلـي نظر اينجانب بر اين است

كه پاسخ مصدق  به اين دليل به اين خوبي جعل كند اي نمي را به كاشاني، هيچ نابغه نيستند؛ خاصه ي من از مسأله ليكن عقيده. توانسته است

به زودي خـود او در مظـان اتهـام قـرار خواهـد27ي كاشاني در روز اين است كه نامه و كه كودتا شكست خورده و به گمان اين ـ  مرداد

ـ نوشته شده پي. گرفت و پس از وگرنه او تكليف سياسي خود را و رژيـم كودتـا28ش از آن، كامالً روشن كرده بود  مـرداد نيـز از دولـت

و مصدق را مستحق اعدام اعالم كرد كه اگر مصدق حاضر بـه مـصالحه باشـد، باري؛ در نامه. پشتيباني كرد به مصدق آمده است ي كاشاني

ميو ناصرخان قشقايي را براي مذاكره]اهللا كاشاني، پسر آيت[سيد مصطفي« كه از يادداشت»...فرستم خدمت هاي ناصرخان كـامالً در حالي

بهكه من در جاي ديگري شرح داده اما چنان. روشن است كه او دو سه ماهي اصالً در تهران نبوده  ي كند كـه نامـه وجه ثابت نمي هيچ ام، اين

به دو دليل ) تـرو بـه احتمـال بـيش(ثانياً.ن ناصرخان در تهران باخبر بوده اوال معلوم نيست كاشاني از نبود: كاشاني به مصدق جعلي است؛

و نام ناصرخان سهوالقلم است ـ ـ كه ديديم هر دو در آن تاريخ در تهران بودند .منظور كاشاني خسرو يا محمدحسين قشقايي بوده
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نـام،؛ بـي)1362تهـران،(، جلـد سـوم اهللا كاشـاني ات آيـتي مكاتبـ مجموعـه محمد دهنوي،: توان ديد متن اين دو نامه را در مأخذهاي زير مي2

و اسرار فاش  بي:قم(ي نهضت ملي شدن صنعت نفت نشده روحانيت : قـم(السلطنهي حقيقي مصداق چهره؛ حسن آيت،)تاريخ انتشارات دارالفكر،

)1363دفتر انتشارات اسالمي،



و نهضت مليا 80صفحه ستبداد، دموكراسي،

درمـ28ها همان بخش مربوط بـه ترين بخش يادداشت گفتيم كه از بسياري از جهات تاريخي، مهم و حـوادث بعـدي اسـت كـه رداد

را حدود پنجاه صفحه  مي) صفحه است 456كه جمعاً(ي آخر متن كتاب و ماه در هفته. گيرد در بر هاي اول پـس از كودتـا، رژيـم هنـوز ها

و وحشت  و بزرگ مليون نيروي نظامي نداشتند، ولي بيش. زده بود نگران ك ترين ميترين نيروي اجتماعي در خدمت آنان بود توانست برايه

و شبكه). اي هم كردو تا اندازه(رژيم دردسر ايجاد كند  به سازمان زيرزميني و بـه همـين دليـل نيروي حزب توده ي نظـامي آن بـسته بـود

به مي و نظامي ناگزير نيروي اجتماعي مليون را نيز  ميدان توانست رژيم را در شرايط بسيار خطرناكي قرار دهد، چون يك اقدام جدي منظم

كه تاكنون روشن نشده، كوچك. آورد مي به داليلي و گذاشت تا رژيم بند از بند خـودش نيـز جـدا كنـد اما حزب مزبور . ترين اقدامي نكرد

مي كه رژيم سخت از آن و نيروي آخري و نگران بود كه در فارس در لرستان قيـام كنـد، قـشقايي) احياناً(ترسيد، و ايـالت متفـق آنـان هـا

به تهران لشكركشي كنند آنان البته نمي. بودندجنوب  مي. توانستند و در ايالت مجاور نيـز اما توانستند اختيار امور فارس را در دست بگيرند

كه طغيان قشقايي. مشكالت بزرگي براي رژيم ايجاد كنند ـ كـه در اين مورد نيز ترس واقعي رژيم از اين بود به مـردم شـهرها ها در فارس

به خيابان پايگاه  و آنان را ـ قوت قلب دهد كه در ايـن زمينـه يادداشت. ها بكشد اصلي مليون بودند ـ گذشته از اطالعاتي هاي ناصر قشقايي

ميبه خواننده مي ـ چند نكته را روشن و وحشت رژيم: سازد دهد و اعماق ترس را از قيـام ايـل قـشقايي، دوم) هـاو آمريكايي(يكي ابعاد

و دودلي  به اقدام نظامي در منطقه، سوم پيشنهادهايي كه آنان براي مصالحه، يعني عدم طغيـان،و اختالف ترديد نظر سران قشقايي را نسبت

:1332هاي چهارشنبه چهارم شهريور مالحظه كنيد، از يادداشت. دادند به رژيم مي

و ميرزا محمدباقر خليلي از طرف ... اند كه بر عليه دولت زاهدي اقدامي نشوددهآم] فارس[دار استانغالمرضاخان ايلخان

و رضازاده از تهران آمدند.و اگر سروصدايي بشود قطعاً مملكت كمونيستي خواهد شد  پـس از تعارفـات. غروب كامبيز

با هايي كه محمدخان بهمن بر اثر صحبت: رضازاده اظهار كرد  ، رئيس اصل چهـار شـيراز نمـوده، او صـريح Brientبيگي

و اصفهان را تصرف مي گفته بود و شيراز بـر اثـر ايـن ... نمايند كه ايالت قشقايي بر خالف دولت فعلي قيام خواهند كرد

و سفيركبير آمريكا  و او هـم بـدون ... را مالقـات نمـوده) هندرسن(مذاكرات رئيس اصل چهار با طياره رفته است تهران

و گفته است من مأموري و شاه را مالقات كرده و عقيده معطلي رفته تانت دارم با شما راجع به وضع قشقايي صحبت كنم

و چه مي  ها بد نيستم من با قشقايي: شاه جواب داده است. ها بد هستيد گويند شما با قشقاييمي. خواهيد بكنيد چه هست

ميآنو  مي. آيد ها از من بدشان مي. ايد پدرشان را كشتهگويد كه از قرار معلوم شما سفير ام، پـدرم من نكشته:دده جواب

ميآن ها هم جزءآن پدر. يك عده را در ايران كشته است  و حـاال هـم هـر نـوع بگوييـد ها و مربوط به من نيـست باشد

من ها هم فرستاده آمريكايي. ها همكاري كنمآن حاضرم با  البته جواب هر چه باشـد بعـد ]. يعني ناصر قشقايي[اند پهلوي

ت. نويسم مي يك] دار فارس استان[لگرافي از آقاي علي هيأت بعدازظهر كـه[شـنبه بـروم بـه كردشـول آمده است كه روز

مي]محلي است در فارس  و خواهش آقايان اين است كـه مـن تلگـراف تبريكـي بـه. آيد براي مذاكره، فرمانده لشكر هم

.1و شاه بكنم] زاهدي[وزير نخست

كه اين مطالب روز چهارم شه مي28 يعني چهار پنج روز پس از ريور،بايد تأكيد كرد و نشان از مرداد نوشته شده كه رژيم سخت دهد

و نامطمئن است موقعيت خود بيم  و دار فـارس دسـت مـي مالقات با علي هيـأت، اسـتان) هشتم شهريور(ي بعد در روز يكشنبه. ناك دهـد

مي  به همكاري با دولت ميشتقشقايي در ياددا. كند هيأت، قشقايي را دعوت به آن روز او هاي مربوط نويسد جواب ايـن بـوده اسـت كـه

ومي» وزير ملي نخست«فقط مصدق را  مي]را[وزيري نخست«داند و در برابـر.»شناسـد آيد بـه رسـميت نمـي كه از سفارت آمريكا بيرون

كه دست مي اصرار هيأت كه آقاي«: گويد كم تلگرافي به دولت بزند، و ساير رفقا را كـه حـبس كـردهبه يك شرط ممكن است، انـد مصدق

در».2ممكن است از در صلح در بيايم. آزاد كنند  و زاهـدي و مدارك موجود به اين نتيجه رسيده بـودم كـه شـاه اين نگارنده از روي اسناد

 
صهاي بحران سال1 ،408 

ص همان2  411جا،



و نهضت مليا 81صفحه ستبداد، دموكراسي،

كه هنوز از اوضاع بيم ماه به اين شرط هاي اول پس از كودتا، و در هـر ناك بودند، حاضر بودند مصدق را رها كنند كـه بـه احمـدآباد بـرود

و خواسته بود كه توسـط، شاه تماس 1332ي بدوي در آذر ماه حتّي پس از انجام محاكمه. حال، سكوت اختيار كند  هايي در اين باره گرفته

به راه  مي. حلي برسد يوسف مشار كه در پس اين جريان بود، قشقايي اينك روشن كه يكي از عواملي اگرچه عوامل ديگـري اند، ها بوده شود

.نيز در ميان بود

و گفت و ايالت متحد آنان، با مأموران عالي باري؛ مذاكره مي وگو بين ايل قشقايي يابد، اما به هيچ مقام دولتي براي نوعي مصالحه ادامه

ه از خالل يادداشت. رسدي ملموسي نمي نتيجه به اين دوره است، سران قشقايي حكم پرنس كه مربوط ي ضدقهرمان نمايشنامه(املت هايي

مي) شكسپير و روشن است كه نمي را پيدا امي اين كتاب در تاريخ دوشنبه، سـي آخرين يادداشت روزانه. توانند تصميم خود را بگيرند كنند

و دو وارد شده است مي«: آذر ماه سي و بعد براي تهران حركت  ايل قشقايي به نحـويبه اين ترتيب، بحران».نمايم امروز عصر براي شيراز

مي پايان مي .يابد پذيرد، اما البته بحران همچنان براي ايران ادامه

1367بهمن



و نهضت مليا 82صفحه ستبداد، دموكراسي،

.ها ياري فرماييد با گزارش خطاهاي اماليي، ما را در بهبود كيفيت كتاب

ـ  1387تير ماه سايت گرداب


