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پرونده ویژه روزنامه خراسان بهمناسبت سالروزکودتای 28مرداد1332

الفایراندوستیپهلویها درترازویکودتا

درگفتوگوبا دکترموسیحقانی،دکترجوادمنصوری و دکترمسعود رضایی،استادانتاریخمعاصرابعادمختلف
یکیازضدایرانیترین رویدادهایقبلازپیروزیانقالباسالمی را واکاویکردهایم
گروه تاریخ –  69سال از روزهایی که باالخره آمریکاییها و انگلیسیها ،با نقشهای
مشترکوحسابشده،عواملداخلیخودشانرابهکارگرفتندوباعثشکستنهضت
ملی شدن صنعت نفت شدند ،میگذرد .محمدرضا پهلوی در هماهنگی کامل با
کودتاگران ،در 25مرداد سال ،1332فرمان عزل دکتر مصدق را صادر کرد ،اما وقتی
نقشه « »Aعملیات آژاکس شکست خورد ،بزدالنه به آن سوی مرزها گریخت و زمانی
به کشور بازگشت که کودتاچیان در  28مرداد ،جاده را برایش صاف کردهبودند! شاه
میدانستکهنهضتملیشدنصنعتنفت،یکیازمردمیترینوایرانیترینجریانهای
تاریخ سرزمین ماست؛ او میدانست که ملت برای کسب دستاوردهای این نهضت چه
خونهادادهوچههزینهسنگینیراتقبلکردهاست.بااینحال،عطشقدرتورسیدن
بهدیکتاتوریایکهپدرشواجدتمامعیارآنبود،باعثشدکهبهآرمانهایملتشپشت

ت دست بیگانگان شود و نقشی اساسی در ساقط کردن این نهضت ملی و بر باد
کند ،آل 
دادنثروتهایمادیومعنویایرانیانبرعهدهبگیرد.دراینواقعههولناک،شاهالبتهتنها
نبود؛خواهرشاشرف،اعضایخانوادهاش،درباروهمینطوروابستگانوجماعتالت
و ُلمپنیکهبرایکسبحداقلمنافع،همهارزشهایانسانیراکنارمیگذارند،همراه
محمدرضا پهلوی بودند .کودتای  28مرداد ،بیتردید ،محکی مناسب برای سنجیدن
الفایراندوستیپهلویهاست؛کسانیکهمیکوشندپیشینهخودرا،درپسگذرزمان
و با اتکا به حافظه محدود تاریخی مردم ،انکار کنند یا دستکم نادیده بگیرند؛ اما تاریخ و
شواهد آن ،اظهر من الشمس است .به مناسبت سالروز کودتای 28مرداد ،در گفتوگو
با استادان تاریخ ،ابعاد مختلف ،نتایج و عبرتهای این واقعه غمفزا را ،در پروندهای ویژه،
موردارزیابیقراردادهایم.

دکترمنصوری:کاهشسطح«وحدتملی»
باعثغلبهکودتاگرانشد

رودسری–درجریانکودتای 28مردادسال،1332اختالفوچنددستگیمیان
مردم ،عامل اساسی غلبه کودتاچیها بود .این را دکتر جواد منصوری ،پژوهشگر
تاریخ معاصر ایران و سفیر اسبق کشورمان در چین و پاکستان میگوید .او معتقد
است مهمترین عبرتی که میتوان از واقعه کودتای  28مرداد گرفت و آن را در آینده
و برای همیشه به کار بست ،توجه به وحدت ملی و دوری از هر عامل و فتنهای است
که به این اصل راهبردی خدشه وارد میکند .آنچه در ادامه میخوانید ،مشروح
سخناناوباخراساندربارهعبرتهایکودتای 28مردادوزمینههایشکلگرفتن
ضدایرانیترین رویداد دوران قبل از انقالب است .دکتر منصوری ،افزون بر وحدت
ملی،توجهبیشتربهموقعیتژئوپولیتیکایرانراهمبهعنوانیکیازعبرتهایقابل
مدنظرقرارمیدهدومعتقداستمابایدبهدلیلظرفیتویژهایکهدر
احصایکودتا ّ
حوزهموادمعدنیداریموموقعیتجغرافیاییخاصیکهدرآنقرارگرفتهایم،همواره
نسبتبهاقداماتبیگانگانهوشیارباشیم.
▪وحدت؛کلیدواژهپیروزی

آمریکاییها خودشان خوب میدانند که با کودتای 28مرداد ،1332نزد ایرانیان
بیآبرو شدند .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،رئیسجمهور وقت آمریکا ضمن یک
سخنرانی به این نکته اشاره کرد و گفت :آنچه در ایران اتفاق افتاد ،نتیجه کاری بود
که ما در سال  ،1953یعنی کودتای  28مرداد  ،1332انجام دادیم .جریان کودتا
و اتفاقاتی که در آن رخ داد ،هزینه سنگینی به مردم ما تحمیل کرد و به همین دلیل،
بایدازتجربهوعبرتهایآن،درسبگیریم.بهاعتقادمن،نخستیندرسیکهبایداز
این رویداد و نتایج آن گرفت ،تکیه بر داشتههای خود است؛ ما باید به آنچه داریم ،به
نیروها و توانایی خودمان در تمام امور متکی باشیم و اگر قرار است فناوری یا هر چیز
دیگری را از خارج اخذ کنیم ،باید حواسمان باشد که این بهرهگیری ،صرف ًا جنبه
تکمیلتواناییهایخودمانراداشتهباشد.بایدمراقبباشیمکهاستفادهازدانشو
فناوریخارجی،مارابهورطهوابستگینیندازد.نکتهدیگریکهبایدآنرابااستفاده
مد نظر قرار دهیم ،توجه
از تجربیات و عبرتهای واقعه کودتای  28مرداد حتم ًا ّ
ویژه و بسیار جدی به وحدت ملی است؛ وحدت ملی باید به هر قیمتی حفظ شود.
ما اصلیترین ضربه را در جریان کودتا ،از ناحیه تفرقه و اختالفات داخلی خوردیم
و کاهش سطح وحدت ملی ،باعث غلبه کودتاگران شد .همین اختالفات بود که به
دشمناننهضت،مجالتکاپووفعالیتدادوعرصهرابرایاقداماتآنهافراهمکردو
درنهایتباعثموفقیتآنهادراجرایطرحهایشانشد.تفرقهوتضعیفوحدتملی،
بهشدتاستقاللوتواناییهاییکم ّلتراتضعیفمیکند.مامیتوانیماینمسئلهرا
دربررسیتاریخایرانودیگرکشورهایدنیا،بهخوبیببینیم.
▪درسیکهبایدازامام(ره)گرفت

به همین دلیل ،حضرت امام(ره) بعد از سال 1341ش و شروع نهضت ،اینقدر
بر مسئله وحدت تأکید داشت؛ اص ً
ال اگر بیانات و نوشتههای ایشان را مرور کنید،
میبینید که وحدت ،یکی از پرکاربردترین و اساس ًا کلیدواژههای اصلی آنهاست.
اینیکنگاهمنطقیاست؛مجموعهقدرتمردموهمبستگیآنها،باعثبهوجود
آمدن قدرت غیرقابل تعرضی میشود که بیگانگان و دشمنان خارجی ،به راحتی
نمیتوانندبرآنغلبهکنندودرواقع،هزینههراقدامیراعلیهم ّلتمتحد،بهشدت
باال میبرد .بزرگترین اهرم پیروزی بر قدرتهای استکباری همین وحدت و
همدلی است .طاغوتها ،در همه ادوار تاریخ ،میخواستهاند با ایجاد تفرقه،
حکومت خود را پایدار کنند .در آیه چهار سوره قصص ،درباره سیاست فرعون
«ج َع َل َأ ْه َلها ِش َيع ًا» ،مردم را گروه گروه میکرد،
برای کنترل مردم میخوانیمَ :
بین آنها تفرقه میانداخت ،علیه یکدیگر به کار میگرفت تا بتواند به حکومت
خودش ادامه دهد ،قدرت خودش را حفظ کند و مانع شکل گرفتن اعتراضات
و مخالفتهای مؤثر علیه خودش شود .این نکته بسیار مهمی است که باید در
تحلیل و عبرتگیری وقایع مربوط به کودتای  28مرداد مورد توجه قرار دهیم.
نکتهدیگریکهبایدنسبتبهآنحساس
باشیم ،موقعیت جغرافیایی کشور ما
و منابع طبیعی سرشار آن است که
در طول تاریخ ،همواره محل طمع
حکومتهای سلطهگر بوده .باید
توجه داشتهباشیم که قدرتهای
استعمارگر ،هیچگاه از
سوداگری و میل به
تهای
چپاولثرو 
مــــــا کــــوتــــاه
نمیآیند.

 28مرداد  - 1332شعبان جعفری
و اوباش طرفدار شاه در خیابان های تهران

دکتر رضایی :نفوذیها و جاهالن
دکترحقانی درگفتوگو با خراسان مطرح کرد

کاربرد وقایع کودتای  28مرداد
در «جهاد تبیین»
جواد نوائیان رودسری – ملکالشعرا بهار در فرازی از قصیده بلند و زیبای «پیام ایران» سرودهاست« :گذشته پایه و بنیان
حال و آیندهاست  /سوابق است که هر شغل را نظام دهد» .نگاه به حوادث تلخ و شیرین گذشته و به خصوص استفاده از
پیش روست .بنابراین ،آنچه در
عبرتهای رویدادهای تلخ و پرهزینه ،یکی از راهکارهای کسب توفیق در طی
طریق ِ
ِ
بررسی کودتای  28مرداد و نتایج آن ضرورت دارد ،تنها پرداختن به جزئیات و اسناد این واقعه نیست؛ بلکه باید بتوانیم با
توجه به آوردهها و شواهد تاریخی ،عبرتهای متناسبی را برای عبور از گردنههای سرنوشتساز آینده به دست آوریم .این
نگاه به تاریخ ،نگاهی پویا و کاربردی است که در گفتوگو با دکتر موسی حقانی ،رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،در پی آن بودهایم .آنچه در ادامه میخوانید ،مشروح صحبتهای این پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران،
درباره چرایی و چگونگی وقوع کودتای  28مرداد و عبرتهایی است که باید از آن گرفت و در آینده ،برای کسب موفقیت
از آنها بهره برد.
▪عملیاتجنگنرمعلیهنهضت

اگر قرار باشد ماجرای کودتای  28مرداد را تنها در بازه زمانی
اجرایآن،یعنیمث ً
الازروز 25تا 28مرداد 1332بررسیکنیم،
شایدنتوانعبرتهایچندانیدرآنیافت؛االاینکهبهمسئلهفعال
عمل نکردن دکتر مصدق در این بازه زمانی توجه داشتهباشیم؛
اقدامی که اگر او به آن توجه میکرد ،میتوانست جلوی به نتیجه
رسیدن کودتا را بگیرد و کار به سقوط دولت او و ضربه اساسی
زدن به نهضت ملی شدن صنعت نفت ،نکشد .با این حال ،اگر
به نگاهمان وسعت بدهیم و ماجرای کودتا را در یک بستر زمانی
مناسب بررسی کنیم ،به نتایج بهتر و عبرتهای قابل ارائهتری
میرسیم.ازحدودیکسالونیمقبلازوقوعکودتا،یکعملیات
گستردهجنگنرم،نهفقطعلیهدولتدکترمصدق،بلکهبهصورت
گسترده،علیهنهضتملیشدنصنعتنفتآغازشد؛طبیعیبود
کهدراینهجمههمهجانبه،دکترمصدقهمکهاجراکنندهقانون
ملی شدن صنعت نفت بود ،هدف ترکشهای این جنگ نرم قرار
بگیرد.طیاینبازهزمانییکسالونیم،تمامتالشگردانندگان
این جنگ نرم ،در درجه اول ،این بود که بین صفوف طرفداران
نهضت اختالف ایجاد کنند؛ آنها هم به آیتا ...کاشانی حمله
میکردند و هم به دکتر مصدق؛ تقریب ًا از هر فضا و موقعیتی که
میشدبرایدامنزدنبهاختالفاتاستفادهکرد،بهرهمیبردند.
این هجوم همهجانبه بود ،افراد ،شخصیتها و حتی مواضع ،از
این هجمه در امان نبودند .درنهایت هم توانستند رهبران نهضت
را مقابل یکدیگر قرار دهند و به نتایج مدنظرشان برسند .نتیجه
این اقدام ،ایجاد دوگانگی شدید در کشور بود؛ طرفداران آیتا...
کاشانی و دکتر مصدق ،رودرروی هم قرار گرفتند .این جریان،
رجالسیاسیونخبگانیراهمکهدربرابرنهضتملیشدنصنعت
نفت،بهدالیلمختلف،سازمخالفمیزدند،موردتوجهقراردادواز
ظرفیتهایمختلفآنها،ازجملهظرفیترسانهای،درراستای
تحقق اهدافش استفاده کرد .این اختالف گسترده در شرایطی
بر نهضت حاکم شد که کشور ما در محاصره بود ،نمیتوانستیم
نفت صادر کنیم .انگلیسیها با کمک متحدانشان ،تحریمهای
گستردهای را علیه دولت ایران سازماندهی کردهبودند .این
موضوع ،یعنی تحریمهای گسترده ،آسیبی جدی به ساختار
معیشتیزندگیمردمواردکردهبودودشمنانایران،ازاینبستر
برای رسیدن به اهدافشان خیلی استفاده میکردند؛ در تالش
بودند که او ًال ،مردم را به کارآمدی دولت به عنوان مجری قانون
ملی شدن صنعت نفت ،بدبین کنند و ثانی ًا ،اینطور در ذهن عامه
جابیندازندکهاصلنهضتملیشدنصنعتنفتهم،کارعبثو
بیهودهایبودهاستوایرانیهادرپیتحققتوقعوتمنّاییبودهاند
کهاصو ًالشدنینیست.دریککالم،رویهاینبودکهمردمایرانرا
ازنهضتملیشدنصنعتنفتکهبرایبهثمررسیدنش،آنهمه
فداکاریوایثارکردهبودند،ناامیدکنندوبهویژه،اینناامیدیرابه
آینده بسط بدهند .بنابراین ،در تحلیل رویداد کودتای 28مرداد
و برای شناخت و استخراج عبرتهای آن ،باید به این موارد توجه
ویژهداشتهباشیم.
▪فعالعملکردنوحساسیتداشتن

به اعتقاد من ،نخستین عبرتی که میتوان از ماجرای ملی
شدن صنعت نفت و متأسفانه فرجام شومی که گریبان آن را
گرفت ،به دست آورد ،حساسیت داشتن نسبت به تحرکات
دشمن و به ویژه جنگ روانی او برای رسیدن به اهدافی است که
دارد .باید این حساسیت را در میان مردم و به ویژه نخبگانمان

بیشتر کنیم .مرور حوادث نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی
از مصادیقی است که میتواند در جهاد تبیین مورد توجه قرار
گیرد .اگرچه حاکمیت امروز ما با حاکمیت دوران نهضت ملی
شدن صنعت نفت متفاوت است و ما ،شکر خدا ،امروز از قدرت
فوقالعادهای برخوردار هستیم ،اما عملکرد فعلی دشمنان ما،
با اقدامات دیروزشان ،کام ً
ال قابل قیاس است؛ مخصوص ًا در
حوزه جنگ نرم و رسانهای که به کمک ابزارهای جدید ،وارد
شکل و شمایل جدیدی شده و ضریب نفوذ باالیی هم پیدا کرده
است؛ آگاهی مردم ما از وقایع کودتای  28مرداد و به خصوص،
آگاهی نخبگان ما در این حوزه ،میتواند نقش مهمی در تقویت
جبهه خودی داشتهباشد؛ امروز هم مانند دوران ملی شدن
صنعت نفت ،بازار سیاهنمایی داغ است و تالش عمده دشمن بر
ناامیدکردن مردم و به خصوص نسل جوان ما تمرکز دارد .خب،
اگر وقایع کودتای  28مرداد را در قالب جهاد تبیین ،برای آنها
بازگو کنیم ،میتواند در تقویت شناخت دشمن و راههای نفوذ
آن ،بسیار مؤثر باشد و جوانان و نخبگانی را که خداینکرده ،در
دام انفعال و ناامیدی گرفتار شدهاند ،نجات دهد .نکته دیگری
که باید به عنوان یک عبرت در واقعه کودتای  28مرداد مورد
توجه قرار گیرد ،اهمیت برخورد فعال با مسائل و رویدادهاست.
ببینید ،در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت ،برخی را با
فشار روانی ،تعدادی را با جوسازی و شایعهپراکنی و عدهای
را هم با ترور شخصیت ،از معرکه بیرون راندند و ظرفیتهای
اجتماعی و سیاسی آنها را از بین بردند .همین مسئله ،نقش
مهمی در ناامیدی مردم نسبت به نهضت داشــت .من حتی
معتقدم دکتر مصدق هم دچار همین ناامیدی شد هبود؛ او
خیلی به آمریکاییها امید داشت و فکر میکرد با کمک آنها
میتواند از این مخمصه نجات پیدا کند؛ اما نتوانست و نتیجهاش
ناامیدی نسبت به آینده شد .اینکه فکر کنیم میتوانیم با تکیه
بر بیگانگان ،مسائل خودمان را حل کنیم ،تصوری اشتباه و
بیهوده است .وقتی آمریکاییها دست رد به سینه مصدق زدند
و جانب انگلیس را گرفتند ،مصدق دچار یک انفعال شدید
شد؛ آنقدر که نتوانست در ماجرای کودتای  28مرداد ،حتی
بیانیهای برای کمک گرفتن از هوادارانش صادر کند .شاید او
میاندیشید :گیریم که این کار انجام شد؛ بعد از آن چه کنیم؟
سد مسائل بگذریم؟ بنابراین ،برخورد فعال با
چگونه باید از ّ
مسائل و تکیه بر داشتههای خودی را باید یکی از عبرتهای
مهم کودتای  28مرداد و حوادث مربوط به آن بدانیم.

بالیجان نهضت بودند

نوائیان – بیگانگان ،نهضت ملی شدن صنعت نفت را به دست عوامل داخلی
خودشان به انحراف و شکست کشاندند .نفوذیها از یک طرف و افراد ناآگاه و
جاهلی که با افراط و تفریطهای خودشان ،جاده صافکن جریان نفوذ بودند ،از
طرف دیگر ،پایان آن نهضت مردمی را رقم زدند .دکتر مسعود رضایی ،تاریخپژوه
و مدرس تاریخ معاصر ایران معتقد است که نباید حضور نفوذیها را در جریان
سقوط نهضت ملی شدن صنعت نفت دستکم گرفت و این مسئله را باید یکی
از عبرتهای جدیای بدانیم که میشود از ماجرای کودتای  28مرداد سال
 1332به دست آورد .او در کنار این موضوع ،مسئله دشمنشناسی را هم مهم و
ضروری میداند و اعتقاد دارد که اگر در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت،
جریانهای هوادار استقالل و کرامت ایران ،در عرصه دشمنشناسی درست
عمل میکردند و در تشخیص منافع ملی دچار ضعف و کوتاهی نمیشدند،
عاقبت کار به شکل دیگری رقم میخورد و نهضت به قهقرایی که دچارش شد،
نمیرسید .دکتر رضایی ،توجه به ابزارها و شیوهها را هم برای حصول به هدف
ضروری میداند و این مسئله را هم به عنوان یکی از عبرتهای کودتای 28
مرداد ،مدنظر قرار میدهد .آنچه در پی میآید ،مشروح گفتوگوی خراسان
با این محقق فعال تاریخ معاصر ایران است.
▪دشمنشناسی ضروری است

به اعتقاد من ،نخستین درسی که باید از ماجرای کودتای  28مرداد و اتفاقات
قبل و بعد از آن آموخت ،توجه به مقوله دشمنشناسی است؛ اینکه دقیق ًا بدانیم
چه کسانی دوست ما هستند ،ولو اینکه با ما اختالفنظر دارند و چه کسانی
دشمنان ما هستند ،ولو اینکه به ما لبخند میزنند و چهره دوستانه به خود
میگیرند .یکی از مشکالت اساسی آن دوره ،یعنی دورانی که کودتای 28
مرداد اتفاق افتاد ،این بود که دوستان نتوانستند درست یکدیگر را پیدا کنند و
البته ،دشمن اصلی ،واقعی و مشترک خودشان را بشناسند که اگر این اتفاق
افتاده بود ،اصو ًال کودتای  28مرداد رقم نمیخورد یا به نتیجه نمیرسید.
بحث دیگر ،توجه و شناخت صحیح و مؤثر منافع ملی است .باید تشخیص
ما در این عرصه دقیق باشد و در مسیر تحقق این منافع گام برداریم .توجه
داشتهباشید که وقتی درباره منافع ملی حرف میزنیم ،صحبت از شیوهها و
مد نظر گرفتهشود.
ابزارهای دستیابی به این منافع هم مطرح است که باید ّ
ا یبسا افــرادی که مدعی هستند در مسیر منافع ملی گام برمیدارند ،اما
شیوه و ابزار انتخابی آنها ،هیچ تناسبی با هدفشان ندارد و به همین دلیل،
نه تنها به مقصد نمیرسند ،بلکه ممکن است از جایی سر دربیاورند که درست
نقطه مقابل منافع ملی باشد .نکته دیگری که باید آن را ذیل موضوع وحدت
نیروهای مدافع استقالل ،عزت و کرامت ایران بررسی کنیم ،مسئله شناخت
نفوذیهاست .مسئله نفوذیها و ضرباتی که به نهضت ملی شدن صنعت نفت
وارد کردند و نقشی که در شکلگیری و اجرای کودتای  28مرداد داشتند،
اص ً
ال مسئله ساده و پیشپا افتاد های نیست .در قضیه کودتا ،این نفوذ یها
هستند که دست به تخریب گسترده چهر ههای نهضت و دستاوردهای آن
میزنند؛ رابطهها را تضعیف میکنند و دوستیها و همدلیها را برهم میزنند
و از بین میبرند .البته بخشی از این کار ،دست نفوذیها نیست و باید آن را
حاصل عمل افراد و عوامل جاهل و نادانی بدانیم که ایبسا به جریان نفوذی
هم وابسته نیستند ،اما با افراط و تندرویهای خودشان و احساساتی که درباره
موضوعات پیشپا افتاده به خرج میدهند و البته فقدان بصیرت و بینش الزم
برای ورود به عرصههایی که در آن فعال هستند ،ضرباتی جبرا نناپذیر به
منافع ملی وارد میکنند .این گروه ،با ایجاد فضای هیجانی ،کار را به دشمنی
و تخاصم داخلی میکشند و باعث میشوند که فضا بــرای نفوذیهایی که
میدانند دارند چه میکنند ،فراهم شود .به نظر من یکی از درسها و عبرتهای
مهمواقعهکودتای 28مردادایناست
که بدانیم ،مجموعه عوامل
نفوذی و جاهل ،میتوانند
چــــه بـــــای مــهــلــکــی را
بــــر ســــر حـــرکـــتهـــای
استقاللخواهانهوافرادیکه
در مسیر تحقق منافع ملی گام
برمیدارند ،بیاورند .در واقع باید
نفوذیهاوجاهالنرابالی
جـــان نــهــضــت ملی
شــــدن صنعت
نفت بدانیم.

