
سياس�تنامه|  بعد از انتش�ار اسناد جديد 
آمريكا  در مورد كودتاي  28 مرداد روزنامه 
»اعتماد« اقدام به انتشار يادداشتي از يرواند آبراهاميان 
كرد كه با نقد برخي صاحب نظران از جمله فريدون مجلسي 
مواجه شد.  اينك نقد فريدون مجلسي نسبت به يادداشت 

مذكور از نظر مي گذرد. 
آنچه اهميت دارد  اين است كه به نظر مي رسد در يادداشت 
آبراهاميان به نقش حزب توده در مس�اله كودتا به اندازه 
كافي توجه نش�ده بود و البته در يادداش�ت حاضر به قلم 
فريدون مجلسي نيز به نظر مي رسد به نقش امريكا در اين 

مساله توجه چنداني نشده است. 
به همين جهت سياستنامه بنا دارد پرونده اي را در همين 
راستا منتشر كند كه از زواياي مختلف به جوانب موضوع 
بپردازد. بخشي از اين پرونده به مناسبت سالروز 30تير و 
بخش ديگر آن در سالروز 28 مرداد ماه منتشر خواهد شد.

فريدون مجلسي
پژوهشگر، مترجم و ديپلمات سابق

در صفحه 10 روزنامه اعتماد پنجش��نبه 15 تير، مطلبي زير 
عن��وان: »يرواند آبراهاميان جزييات ديگري از اس��ناد جديد 
منتشر شده وزارت خارجه امريكا را افشا كرد« با عنوان فرعي 
»از نقش مس��تقيم سفير امريكا تا تالش براي كمرنگ كردن 
مس��اله نفت« به قلم آقاي »فريد مرجاني« آمده است كه »به 
عقيده اينجانب«، در جايگاه تحليلگر و كارش��ناس مس��ائل 
بين المللي كه اس��ناد جديد را ديده و 400 صفحه مرتبط آن 
را خوانده و مرور كرده ام و بس��ياري از وقاي��ع آن ايام را هم به 
ياد دارم، تحليل ايشان بيش��تر تالشي براي اثبات حقانيت و 
توجيه اعتقادات آقاي آبراهاميان درباره برخي نكاتي اس��ت 
كه اسناد منتشر ش��ده با آن اعتقادات مغايرت دارد. در واقع 
وارد كردن اعتقادات شخصي به تحليل اينگونه اسناد، مانند 
تالش مذهبيون اديان مختلف در استفاده از شيوه ها و مقوالت 
فلسفي براي »اثبات حقانيت اعتقادات خودشان« است. براي 
رعايت اختصار ايرادهاي شكلي و ماهوي خود را در اين مورد 

خالصه مي كنم: 
آق��اي آبراهاميان جزييات جديدي را افش��ا نكرده اند، وزارت 
خارجه امريكا اس��نادش را افش��ا كرده اس��ت. اش��اره آقاي 

آبراهاميان به: »تالش ]امريكا[ براي كمرنگ كردن مس��اله 
نفت« به ديدگاه شخصي ايشان باز مي گردد. اين اسناد انعكاس 
نظرات و تصميمات داخلي يك سيستم است كه 60 سال هم 
محرمانه بوده است. مقاله تبليغاتي نيست كه در آن تبليغاتي 
براي رسيدن به هدفي وجود داشته باشد. اگر در اسناد مثال از 
قول رييس سيا آمده بود، »تالش كنيد مساله نفت را كمرنگ 
كنيد!« برداشت ايشان درست بود. كتاب »كودتا« تحليل هاي 
هدفمند آقاي آبراهاميان در آن كتاب مربوط به قبل از اسناد 
جديد اس��ت. يك س��ال قبل از 28 مرداد، هنگامي كه دكتر 
مصدق بر سر فرماندهي كل قوا استعفا كرد و قوام السلطنه از 
طرف شاه نخست وزير شد، سه گروه شامل مليون طرفداران 
او، پيروان آيت اهلل كاشاني و اين بار براي نخستين بار كادرهاي 
منضبط و منسجم كارگري و دانشجويي و كارمندي حزب توده 
كه تا ديروز مصدق را بورژوا و عامل استعمار و امپرياليسم معرفي 
مي كردند، با اس��تفاده از فرصت، براي گرفتن امتياز و تقويت 
نفوذ خود و تشديد غرب ستيزي در ميان ايرانيان، به حمايت 
از او برخاس��تند و در قيام 30 تير شركت كردند. بعد از سقوط 
دولت مصدق اين ايراد مطرح بوده است كه پس از 28 مرداد آن 
مدافعاِن »از جان خود گذشتيم، با خون خود نوشتيم: يا مرگ 
يا مصدق« اكنون كجا رفتند؟ چرا س��كوت كردند؟ خصوصا 
از حزب توده اين ايراد گرفته مي ش��ود كه انسجام سازماني و 
تشكيالت نظامي مخفي هم داشتند؟ پاسخ واقعي اين است كه: 
  گروه اول يعني پيروان آيت اهلل كاش��اني كه از توسعه نفوذ و 
آزادي فعاليت حزب توده نگران بودند و به همين دليل با دكتر 
مصدق كه آنان را سركوب نمي كرد رنجيده بودند و با اختيارات 
قانونگذاري ايش��ان هم مخالف بودند، دليلي براي حمايت از 
ايشان نمي ديدند. در اسناد منتشر شده به استناد گزارش هاي 
س��فارت و »س��يا« به مخالفت آيت اهلل و پيروانش با مصدق 
اشاره شده اما من به اثري از اينكه اين اختالف آفريني از طرف 
سفارت القا شده باشد، برنخوردم. به اظهار نگراني آيت اهلل در 
يك ديدار سياسي درباره قدرت يافتن حزب توده اشاره شده و 
در اسناد و گزارش ها به مطرح شدن احتمال نخست وزير شدن 
آيت اهلل هم اشاره و چنين ارزيابي شده است كه »با مصدق كه با 
فرهنگ غربي آشناتر و ناسيوناليست و مخالف كمونيسم است 

بهتر مي توان كنار آمد.« 
   در اسناد همه جا عنوان »تي. پي. آژاكس« ]تي. پي. اِيِجكس[ 
ذكر شده، كه نشان مي دهد نگراني اصلي امريكايي ها احتمال 

قدرت يافتن حزب توده بوده اس��ت. در اسناد مطلبي درباره 
»بركناري مصدق از همان آغاز« مالحظه نشد. در زمان ترومن 
حتي از مصدق در مقابل انگلستان حمايت هم مي كردند. حتي 
اسناد دوران اوليه آيزنهاور حكايت از ادامه اين حمايت دارد. در 
كتاب هاي آقاي آبراهاميان همه جا بخش اول اين نام گذاري 
يعني تي. پي حذف شده است. ]تي. پي. مخفف حزب توده و 
آژاكس نام ماده ش��وينده معروف آن زمان بود. اين نام گذاري 
نش��ان از هدف برنامه در قالب جنگ سرد دارد كه مي توان با 

جست وجوي ساده اينترنتي آن را يافت.[
   برخالف نظر ايشان در اس��ناد اهميت نفت هرگز كمرنگ 
نشده اس��ت. با اينكه، بر خالف پندار مرحوم مصدق و برخي 
از مش��اورانش، نياز به نفت اي��ران در آن زم��ان هرگز امري 
اجتناب ناپذير نبود، اما اهميت آن از لحاظ تنوع بخش��يدن 
به عرضه كنندگان براي تثبيت بهاي نفت و ابزاري براي فشار 
آوردن به ديگران زياد بود. در اس��ناد اخير چندين بار به خطر 
كودتاي حزب توده اش��اره ش��ده و حتي مص��دق را با ادوارد 
بنش، نخست وزير دموكرات چكسلواكي مقايسه كرده اند كه 
با كودتاي كمونيست ها سرنگون شد و چكسلواكي در شمار 
اقمار شوروي درآمد كه نشان مي دهد در شرايط جنگ سرد و 
جنگ كره چگونه نگراني اوليه امريكا حزب توده و نفوذ آن بود. 
    در اسناد به عنوان پالن »بي« يا طرح اضطراري در صورت 
كودتاي حزب توده، پيش��نهاد شده است كه در صورت وقوع 
امريكا در كوه هاي زاگرس نيرو پياده كند و دولتي در كرمانشاه 
تشكيل دهد تا شوروي ها به نفت خوزستان و پااليشگاه آبادان 
دست نيابند. طبق اسناد حتي در اين باب تماس هايي با برخي 
خوانين قشقايي و بختياري گرفته مي شود. خوانين طرفدار 
مصدق قش��قايي هم قول مي دهند كه در ص��ورت كودتاي 
كمونيس��تي با اين طرح همكاري خواهند كرد. اين پيشنهاد 
نشان دهنده اين است كه نقش نفت را هم حتي به بهاي تجزيه 

ايران به شمالي و جنوبي، كمرنگ نكرده اند. 
آقاي آبراهامي��ان ظاهرا نوش��ته اند: »برخ��الف انتظار، اين 
مجموعه مدارك، اطالعات جديدي در مورد خود »عمليات« 
كودتا، جاسوس��ان، خبرچين ها، انتقال پول و عمليات سياه 
كاري ارايه نمي كن��د.« و مي افزايند »از گ��زارش ويلبر، يك 
ضميمه به خصوص منتشر نش��د: ضميمه اي حاوي اسامي 
روزنامه ن��گاران، سياس��تمداران، س��ناتورها، روحاني��ون و 
نمايندگان مجلسي كه از سازمان سيا مواجب مي گرفتند. آن 

ضميمه در اين مجموع اسناد اخير وزارت خارجه نيز منتشر 
نشده است. « در واقع انتشار چنين مدركي مي توانست بن بست 
آق��اي آبراهاميان را در ارايه يك نظري��ه قابل قبول رفع كند. 
منظور آقاي آبراهاميان فقط اين نيست كه ثابت كند كودتاي 
امريكا موجب سقوط مصدق شد. آيزنهاور، رييس جمهور وقت 
در گزارش ساالنه اش به كنگره، سقوط مصدق را دستاورد مهم 
امريكا در س��ال گذش��ته مي نامد. خواه كودتا باشد يا رخداد، 
خواه امريكايي باش��د يا ايراني! آقاي آبراهاميان با كاس��تن از 
نقش منفي و تحريك آميز حزب توده در س��رنگوني مصدق، 
مي خواهد ارتباط ميان حمايت امريكا از سقوط دولت مصدق 
و حمايت آن كش��ور از دولت س��پهبد زاهدي را با حزب توده 
انكار و عدم واكنش »صفوف فش��رده« حزب توده را در مقابل 
آنان، بر خالف دخالت شان در قيام ملي 30 تير، به گردن دكتر 
مصدق بگذارد كه در بعد از ظهر 27 م��رداد و پس از ديداري 
طوالني با هندرسون، سفير امريكا، اعالميه اي صادر كرد و از 
طرفدارانش درخواست كرد خيابان ها را ترك كنند. اين اسناد 
حكاي��ت از درگيري هاي طرفداران مصدق و افراد حزب توده 
در فاصله 25 تا 28 مرداد دارد كه منجر به صدور آن دس��تور 
شد و در همين اسناد جديد با اشاره مكرر به خطر حزب توده به 
گزارشي از تظاهرات سالگرد قيام 30 تير يعني چهار هفته قبل 
از 28 مرداد اشاره مي كند كه چگونه صفوف كادرهاي حزب 
توده منظم و منسجم با شمار چندين هزار نفر و صفوف جبهه 
ملي و طرفداران شان آشفته و در هم ريخته و با شمار اندك بوده 
است. ]البته دليلش روشن است، طرفداران جبهه ملي شامل 
روشنفكران، قضات، فرهنگيان، دانشگاهيان، پزشكان، وكال، 
كارمندان و دانشجويان غير توده اي بود كه اغلب از طبقات و 
از كس��اني بودند كه اهل تظاهرات خياباني نبودند. اما بخش 
عمده قيام كنندگان 30 تير سال گذش��ته از پيروان آيت اهلل 
كاشاني بودند كه در سالگرد 30 تير با توجه به اختالف اصولي 
با مصدق ديگر تمايلي به شركت در تظاهرات نداشتند! بسياري 
از اينان همان هايي هستند كه به موجب همين اسناد در 28 
مرداد به خيابان آمدند به سوي شمال شهر حركت كردند، به 
شمارشان افزوده مي شد، به طرف ايستگاه راديو ]ميدان ارك[ 
و تلگراف خانه ]ميدان سپه[ و خانه مصدق آمدند، و در حدود 
ظهر تانك هاي ارتشي به آنها پيوستند وبه خانه مصدق حمله 
كردند و...؛ كه گزارش آن در اس��ناد منتشره از صفحات 390 
تا 720 به طورمشروح آمده است. نمي دانم دنبال يافتن اسناد 
كدام عمليات محير العقول ديگري هستند؟]شكايت مليون و 
برخي از كادرهاي قرباني شده حزب توده اين بوده است كه چرا 
حزب توده مداخله و مقاومت نكرد؟ در واقع به دو نكته بايد توجه 
داشت، نخس��ت اينكه اگر حزب توده دخالت مي كرد و پيروز 
هم مي شد، آيا سرنوشت مصدق همان سرنوشت ادوارد بنش 
نمي بود؟ و دوم اينكه هفت سال پيش از آن نيز قواي شوروي 
ناچار از حمايت پيشه وري دست كشيدند و بساط او فرو پاشيد. 
به عبارت ديگر توافق يالتا را در جنگ جهاني دوم ميان شوروي 
و امريكا نبايد فراموش كرد، كه ايران و يونان سهم دايره نفوذ 
شوروي نبودند، خصوصا در آن روز كه استالين هم ديگر زنده 
نبود. البته من نيز اشاره اي به اين نكته اخير در ميان اسناد افشا 
شده جديد نديدم![در اسناد اشاره اي به ليست نامزدهاي 18 
نفره سفارت امريكا براي نخست وزيري در زمان نخست وزير 

شدن قوام السلطنه، يعني در فاصله چندروزه بازگشت مصدق از 
الهه و اختالف مصدق و شاه بر سر فرماندهي كل قوا و استعفاي 
مصدق و صدور فرمان نخست وزيري قوام و دولت سه روزه او 
نديدم. اين اتهام را مي توان ناش��ي از نفرت حزب توده از قوام 
دانس��ت كه در ماجراي آذربايجان نقش مهمي عليه رفقاي 
دموكرات بازي كرده بود. گزارش سفارت امريكا به واشنگتن 
درباره پيش بيني و حدس اينكه به نظر آنان چه كسي نخست 
وزير خواهد شد، با تهيه ليست 18 نفره براي نخست وزيري فرق 
مي كند. كمك به روي كار آمدن قوام 81 ساله از سوي امريكا و 
سقوط سه روزه او بيش از آنكه نشانه نفوذ و سلطه امريكا باشد 

نش��انه ناتواني و حماقت آنان مي بود!درباره حمايت امريكا از 
پرداخت غرامت بابت دارايي هاي ملي شده انگليس ترديدي 
نيست. اين مقوله از ديد آنان حقوق و اصولي و تضمين كننده 
اصول سرمايه داري و احترام به مالكيت بوده است وگرنه همه 
اقدامات مالي و تجاري خودشان در جهان در معرض مصادره 
كردن بدون غرامت قرار مي گرفت. اين اسناد ]و نه تحليل هاي 
آقاي آبراهاميان[، حكايت از آن دارد كه نظاميان پاكس��ازي 
شده توسط مصدق دور هم جمع شدند تا با كمك همقطاران 
مش��غول به خدمت عليه مصدق »كودتا« كنند. اين اس��ناد 
نش��ان مي دهد كه امريكايي ها از آغاز حامي دولت ملي گراي 
مصدق بودند، اما ملي كردن نفت را مستلزم پرداخت غرامت 
مي دانستند، اسناد نش��ان مي دهد كه پس از روي كار آمدن 
دولت آيزنهاور، مخالفت مصدق با پيش��نهادهاي مختلف از 
جمله بانك جهاني، افزايش روز افزون اقتدار حزب توده، پيدا 
ش��دن نيروهاي مخالف مصدق در داخل، امريكايي ها از آغاز 
سال 1332 تدريجا و بسيار محتاطانه به نظاميان كودتاچي 
روي آوردند، اس��ناد از س��رتيپ فرزانگان و سپهبد گيالنشاه 
به عنوان كساني كه از سوي نظاميان با آنها در تماس بوده اند، 
نام مي برد. اسناد نش��ان مي دهد كه حمايت شان از نظاميان 
در قالب همان يارگيري هاي جنگ س��رد قرار داش��ته است. 
اسناد نشان مي دهد كه وقتي مصدق شاه را متقاعد به خروج 
از كش��ور كرده بود، آقايان كاشاني و بهبهاني با آن مخالفت و 
دسته هاي پيرو خود را براي جلوگيري از خروج در 9 اسفند )و 
نه بحران 8 اسفند!( به خانه اش اعزام كردند )من آن روز شاهد 
حركت چماق به دست گروه شعبان جعفري بودم.( اسناد به 
قتل افشارطوس و دستگيري شركت كنندگان در آن توطئه 
اش��اره مي كند، اما گويي متوجه اهميت عملياتي آن نبودند. 
اسناد نش��ان مي دهد كه زاهدي در تماس هاي خود خواهان 
حمايت مالي امريكا از دولتش پس از پيروزي كودتا مي شود و 
سفير امريكا پس از مشورت با واشنگتن آن كمك را موكول به 
پيروزي آنها مي كند. اسناد نشان مي دهد كه پس از رفراندوم و 
حذف مجلس دليل مخالفت شاه با نخست وزير كردن كودتايي 
و غيرمتعارف زاهدي رفع مي شود و در شرايط حذف مجلس 
فرمان عزل مصدق و نخست وزير زاهدي را صادر مي كند. اسناد 
نشان مي دهد كه هندرس��ون كه عكس آن فرامين را توسط 
اردشير زاهدي ديده و صحت امضاي آن را نيز به تاييد مترجم 
رسمي سفارت ]فكر مي كنم علي پاشا صالح كه در اسناد نام او 
نيامده[ رسانده است، در آخرين ديدار خود در عصر 27 مرداد 
زيركانه از مصدق مي پرسد: »آيا شاه فرماني درباره عزل شما 
و نخس��ت وزيري زاهدي صادر كرده اس��ت؟« و مصدق انكار 
مي كند و سپس مي گويد »حتي اگر چنان فراميني صادر كند 
او نخواهد پذيرفت.«  اس��ناد نشان مي دهد كه بعد از شكست 
اقدام اوليه 25 مرداد كه تصور مي كردند با ابالغ فرمان، يعني 
كودتاي كاغذي، مصدق كنار خواهد رفت و كار پايان خواهد 
يافت، اما منجر به مقاومت او و دستگيري حامل فرمان سرهنگ 
نصيري و خروج ش��اه از كشور ش��د، امريكايي ها اقدام براي 
بركناري مصدق را شكست خورده مي دانستند و در اسناد نيز 
منعكس است. اسناد بعدي حكايت از گزارش آغاز تظاهرات 
و مراحل دخالت ارتش��يان و س��قوط دولت مصدق دارد و نيز 
حكايت از آن دارد كه دو روز بعد آقاي س��فير در و فاي  به عهد 

چكي به مبلغ 5 ميليون دالر وام براي واريز به خزانه خالي ايران 
به »سپهبد زاهدي« كه اكنون نخست وزير شده بود، تقديم 
مي كند! اسناد نش��ان مي دهد كه هم انگليس زخم خورده و 
فقير بعد از جنگ از سقوط مصدق خشنود مي شود و اقداماتي 
ه��م براي كمك به بركناري او كرده بود و هم امريكا كه نگران 
توسعه كمونيسم بود، خش��نود مي شود. از روز بعد از استقرار 
دولت زاهدي دستگيري و سركوب اعضاي حزب توده آغاز  و 
سال بعد منجر به كشف سازمان افسري حزب توده و سركوب 
آن مي ش��ود، بي آنكه قربانيان آن فرصتي براي عرض اندام در 

راه آرمان از دست رفته خود يافته باشند. 

تاريخ معاصر

ابعاد تجاوز 
روس ها به 

 شمال ايران 
به حدي 
وسيع و 

دردناك بود كه 
محمدعلي شاه 

دستور داد تا 
مراسم جشن 

تولد او را 
تعطيل كرده و 
هزينه هاي آن 
را صرف مردم 
خسارت ديده 

كنند 

7سياستنامه
نگراني آيت اهلل از قدرت يافتن حز ب توده
پيروان آيت اهلل كاشاني كه از توسعه نفوذ و آزادي فعاليت حزب توده نگران بودند و  از دكتر مصدق رنجيده و با اختيارات قانونگذاري ايشان هم مخالف بودند، دليلي براي حمايت از ايشان نمي ديدند. در اسناد منتشر شده به استناد 
گزارش هاي سفارت و »سيا« به مخالفت آيت اهلل و پيروانش با مصدق اشاره شده اما من به اثري از اينكه اين اختالف آفريني از طرف سفارت القا شده باشد برنخوردم. به اظهار نگراني آيت اهلل در يك ديدار سياسي درباره قدرت يافتن 
حزب توده اشاره شده و به مطرح شدن احتمال نخست وزير شدن آيت اهلل هم اشاره و چنين ارزيابي شده است كه »با مصدق كه با فرهنگ غربي آشناتر و ناسيوناليست و مخالف كمونيسم است بهتر مي توان كنار آمد.« 
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كاستن از نقش منفي حزب توده در سرنگوني مصدق
آقاي آبراهاميان با كاستن از نقش منفي و تحريك آميز حزب توده در سرنگوني مصدق، مي خواهد 
ارتباط ميان حمايت امريكا از سقوط دولت مصدق و حمايت آن كشور از دولت سپهبد زاهدي را با حزب 
توده انكار و عدم واكنش  »صفوف فشرده« حزب توده را در مقابل آنان، بر خالف دخالت شان در قيام 
ملي 30 تير، به گردن دكتر مصدق بگذارد كه در بعد از ظهر 27 مرداد و پس از ديداري با هندرسون، 
سفير امريكا، اعالميه اي صادر كرد و از طرفدارانش خواست خيابان ها را ترك كنند. اين اسناد حكايت 
از درگيري هاي طرفداران مصدق و افراد حزب توده در فاصله 25 تا 28 مرداد دارد كه منجر به صدور آن 
دستور شد و در همين اسناد جديد با اشاره مكرر به خطر حزب توده به گزارشي از تظاهرات سالگرد 
قيام 30 تير اشاره مي كند كه چگونه صفوف كادرهاي حزب توده منظم و منسجم با شمار چندين هزار 

نفر و صفوف جبهه ملي و طرفداران شان آشفته و در هم ريخته و با شمار اندك بوده است.

 فرصت طلبان 
قيام 30 تير

يك سال قبل از 28 مرداد، 
هنگامي كه دكتر مصدق 
بر س�ر فرماندهي كل قوا 
اس�تعفا كرد، س�ه گروه 
ش�امل مليون طرفداران 
او، پيروان آيت اهلل كاشاني 
ر  نخس�تين با ي  ا ب�ر و
كادرهاي منسجم كارگري 
و دانش�جويي و كارمندي 
حزب ت�وده كه ت�ا ديروز 
مصدق را ب�ورژوا و عامل 
اس�تعمار و امپرياليس�م 
معرف�ي مي كردن�د، ب�ا 
اس�تفاده از فرصت، براي 
گرفت�ن امتي�از و تقويت 
 نف�وذ خ�ود و تش�ديد 
غرب ستيزي، به حمايت 
از او برخاس�تند و در قيام 

30 تير شركت كردند. 

پاسخ به تحليلي جانبدارانه از افشاي مدارك جديد امريكا درباره 28 مرداد

حلقه مفقوده

تقويم تاريخ

از سعدآباد تا اختالف ايران و شركت نفت انگليس
17 تير

انعقاد پيمان »سعدآباد« در تهران
ايران، قبل از جنگ جهاني 
دوم، تحت نفوذ سياس��ت 
اس��تعماري انگليس بود و 
ق��درت متمركز رضاخان، 
اداره مملك��ت را برعهده 
داشت. با روي كار آمدن آتاتورك در تركيه، با تحريك انگلستان، 
در هفدهم تيرماه 1316 ش برابر با هش��تم جوالي 1937 م، 
پيمان دوستي و عدم تجاوز بين ايران، تركيه، افغانستان و عراق 

در كاخ سعدآباد تهران به امضا رسيد. 

18 تير
خروج ميرزاكوچك خان جنگلي از رشت 

يك ماه پس از اعالم حكومت جمهوري 
در گيالن توس��ط انقالبيون جنگلي، 
قزاقان حمله كننده به گيالن توس��ط 
ارتش سرخ روسيه متالشي شدند. اما 
مدتي بعد، اعضاي حزب عدالت وابسته 
به روسيه، به ترويج مرام كمونيسم در شهر رشت پرداختند. اين 
موض��وع، ميرزاكوچك خان را چنان ناراحت س��اخت كه در 
هجدهم تيرم��اه 1299 ش، ب��ه فومن رفت. پ��س از خروج 
اعتراض آميز ميرزا از رشت، در اين شهر كودتاي سرخ صورت 

گرفت و بلشويك ها اداره امور را به دست گرفتند. 

19 تير 
تجاوز روس  ها به شمال ايران و قتل و غارت روستاها

در 19 تير 1287 ش، يك 
كاپيتان روس��ي به بهانه 
اينكه اس��بش ب��ه خاك 
ايران فرار كرده، به همراه 
شش س��رباز روسي وارد 

خاك ايران شدند و دو ايراني ساكن در آن منطقه را كشتند. 
اقوام كشته شدگان نيز به انتقام از اين رفتار وحشيانه، كاپيتان 
روس��ي و دو همراه او را كشتند. روس ها كه خود در پي بهانه 
بودند، پس از آگاهي از اين ماجرا، به روستايي در بين مرز دو 
كشور حمله كرده و به كشتار مردم و غارت روستا پرداختند. 
چهار روز بعد، روس��تاهاي ديگري را نيز غارت كرده و پس از 
كشتن عده اي از مردم، خانه ها را آتش زدند. ابعاد اين فاجعه 
و جنايت به حدي وس��يع و دردناك بود كه محمدعلي شاه 
دستور داد تا مراسم جشن تولد او را تعطيل كرده و هزينه هاي 

آن را صرف مردم خسارت ديده كنند. 
تاسيس حكومت ويشي به رياست »پُتن« در فرانسه

در جريان جنگ جهاني دوم، مارشال 
هانري فيليپ پُتن، نخست وزير وقت و 
افسر فرانسه، در پي شكست اين كشور 
از آلمان نازي، قرارداد آتش بس با آلمان 
امضا كرد. براساس اين پيمان كه در روز 
22 ژوئن 1940م امضا شد، شمال فرانسه از جمله پاريس در 
اشغال ارتش آلمان نازي باقي ماند و پايتخت فرانسه و دولت 
دست نشانده مارش��ال پُتن به شهر ويشي در مركز اين كشور 
منتقل شد. اگرچه مارشال پُتن از قهرمانان جنگ جهاني اول 
بود، اما امضاي اين پيمان كه به منزله ايجاد دولت دست نشانده 
هيتلر در فرانسه بود، باعث طرد وي از جانب مردم فرانسه شد. 

20 تير
حمله تاريخي مشروطه  طلبان براي تصرف تهران

محمدعلي شاه به بهانه ترور 
ناموف��ق خ��ود، مجل��س 
ش��وراي مل��ي را در دوم 
تيرم��اه 1287ش به توپ 
و  مجاه��دان  و  بس��ت 
مش��روطه خواهان را س��ركوب كرد. اين عمل ش��ورش هاي 
متعددي را در شهرهاي گوناگون كشور برانگيخت و سرانجام 

مجاهدان تصميم به فتح تهران و خلع محمد علي شاه از قدرت 
گرفتند. نخس��تين جنبش��ي كه براي فتح تهران و بركناري 
محمدعلي شاه قاجار به عمل آمد در سال 1288 ش و از ناحيه 

محمدولي خان تنكابني، سپهدار اعظم و ياران او بود. 
فتح شهر بيت  المقدس توسط مسلمانان 

جنگ  هاي صليبي كه از 
اواخر قرن يازدهم ميالدي 
از جان��ب اروپايي��ان ب��ر 
مس��لمانان تحميل ش��د 
داراي چندين مرحله بود 
و اشغال س��رزمين هاي ش��رق و به ويژه تس��لط بر منطقه 
بيت المقدس و آزادي عمل مسيحيان در آن منطقه را دنبال 
مي كرد. فروپاشي خوارزمشاهيان در ايران و نيز عدم وجود 
دولت قدرتمند اسالمي باعث شد تا صليبي ها به تسخير كامل 
بيت المقدس فكر كنند. در اين ميان، درگيري هاي پراكنده 
مسلمانان و مسيحيان در شهرهاي مختلف فلسطين، بيشتر 
با پي��روزي مس��لمانان همراه ب��ود. همچنين ب��روز ضعف 
مسيحيان و ظهور توانمندي مس��لمانان باعث شد تا حاكم 
مصر با سپاهي به جانب بيت المقدس حركت كرده و در يازده 

جوالي 1244م به فتح آنجا دست يابد. 

21 تير
قيام مسجد گوهرشاد مشهد عليه كشف حجاب

پس از آنكه زمزمه كشف 
حج��اب به گ��وش مردم 
رسيد اعتراضات سراسري، 
كشور را فرا گرفت. در اين 
ميان يكي از علماي مشهد 
در شوراي مجتهدان شهر، به عنوان نماينده معرفي شد تا با 
رضاخان مذاكره كند ولي به محض رسيدن به تهران، به دستور 
رضاخان بازداشت و در ري ممنوع المالقات شد. مردم كه در 
مسجد گوهرشاد مشهد به اين امر اعتراض داشتند با سخنراني 

وعاظ، ش��وري چند برابر يافته و خواه��ان مراجعت آن عالم 
شدند. در ادامه اعتراضات، در روز شنبه 21 تيرماه 1314، در 
مسجد گوهرشاد، شعارهاي ضد سلطنت و ضدحجاب زدايي 
داده ش��د. قواي دولتي كه مقاومت مردم را ديدند به دستور 
رضاخان به اجتماع آنان يورش برده و در كش��تاري خونين و 
وحشيانه بين 2 تا 5 هزار نفر را كشتند. برخي اين حادثه را در 

31 مرداد ذكر كرده اند. 
مرگ »الكساندر هميلتون« سياستمدار و نظريه پرداز

الكس��اندر هميلتون، سياس��تمدار و 
نظريه پرداز سياس��ي امريكا در س��ال 
1757 متول��د ش��د. وي طرف��دار 
خواس��ته هاي ميهن پرس��تان بود و از 
مبارزان انقالب امريكا به شمار مي رفت. 
در انديشه سياسي هميلتون يك حكومت مقتدر داراي جايگاه 
ويژه اي است در حالي كه او به  استدالل و حسن نيت توده هاي 
مردم اعتقاد و اعتماد نداش��ت. هميلتون در سياست خارجي 
معتقد به گرايش امريكا به سوي انگلستان بود و توانست جان 
آدامز دومين رييس جمهور امريكا را به امضاي پيمان اتحاد با 
انگلس��تان وادار كند. اين پيمان كه به نقض قرارداد امريكا و 
فرانسه منجر شد، باعث بروز اختالف ميان دو كشور و در نتيجه 
به جنگ امريكا و فرانس��ه انجاميد. الكساندر هميلتون در 12 
جوالي 1804 در جريان يك دوئل در 47 سالگي كشته شد. 

22 تير
شكست سپاه »محمدعلي شاه« از مشروطه طلبان

در پي اعمال مس��تبدانه محمدعلي ش��اه قاجار و س��ركوب 
آزاديخواهان، تعدادي از مش��روطه طلبان در سال 1288 ش 
به فكر فتح تهران و س��رنگوني شاه افتادند. از اين رو به سمت 
پايتخت به راه افتادند و وارد شهر شدند. پس از آنكه نيروهاي 
محمدعل��ي ش��اه، در نبرده��اي مختلف از قواي مش��روطه 
شكست خوردند، سرانجام درگيري نهايي در تهران روي داد و 

مشروطه طلبان به راحتي تهران را تسخير كردند. 

امضاي قرارداد اتحاد بين شوروي و انگلستان 
چرچيل و روزولت فرداي 
حمله آلمان به روسيه در 
24 ژوئن 1941م آمادگي 
خود را ب��راي همكاري با 
اس��تالين در براب��ر هيتلر 
اعالم داشتند، زيرا آنها هيتلر را خطر بزرگ تر و نزديك تري 
مي دانس��تند و معتقد بودند كه اگر هيتلر بتواند روس��يه را 
شكس��ت دهد ديگر هيچ قدرتي قادر به جلوگيري از تسلط 
وي بر جهان نخواهد ش��د. اس��تالين از پيام ه��اي كمك و 
همدردي چرچيل و روزولت اس��تقبال ك��رد و به دنبال آن 
نماينده اي از طرف دولت انگلس��تان براي عقد يك قرارداد 
دوستي و اتحاد عازم مسكو شد. اين قرارداد در روز 13 جوالي 

1941م در مسكو به امضا رسيد. 

23 تير
ميانجيگري »هريمن« بين ايران و شركت نفت انگليس

پس از تصويب اليحه ملي شدن صنعت 
نفت ايران در 29 اسفند 1329 ش در 
مجلس س��نا، دكتر مص��دق به عنوان 
نخس��ت وزير ايران درصدد اجراي اين 
قانون برآمد. دولت ايران در اين زمان، 
آمادگي داشت كه خود مستقيما نفت را صادر كند. از آن طرف 
خلع ي��د از ش��ركت نفت انگلس��تان، دولت اين كش��ور را به 
عكس العمل واداشت و كشتي جنگي به خليج فارس اعزام كرد. 
در نتيجه صادرات نفت ايران نيز متوقف شد. در ادامه، شركت 
نفت انگليس به ديوان بين المللي دادگستري شكايت برد ولي 
دولت ايران رسيدگي به اختالف يك شركت با يك دولت را در 
صالحيت ديوان نمي دانست. چون كار اختالف باال گرفت، در 
بيست و سوم تير ماه 1330ش، اورل هريمن مشاور مخصوص 
هري ترومن، رييس جمهور وقت امريكا براي ميانجيگري بين 

شركت نفت انگليس و دولت ايران وارد تهران شد. 

تهران- كودتاي 28 مرداد 1332

خطر كودتاي 
حزب توده

با اينكه، بر خ�الف پندار 
مرح�وم مص�دق و برخي 
از مش�اورانش، ني�از ب�ه 
نف�ت اي�ران در آن زمان 
هرگز امري اجتناب ناپذير 
نبود، ام�ا اهمي�ت آن از 
لحاظ تن�وع بخش�يدن 
به عرضه كنن�دگان براي 
تثبيت بهاي نفت و ابزاري 
ب�راي فش�ار آوردن ب�ه 
ديگران زياد بود. در اسناد 
اخير چندي�ن بار به خطر 
كودتاي حزب توده اشاره 
ش�ده و حتي مصدق را با 
ادوارد بنش، نخست وزير 
دموك�رات چكس�لواكي 
مقايس�ه كرده ان�د كه با 
كودت�اي كمونيس�ت ها 

سرنگون شد.

كارشكني حزب توده  در روايت آبراهاميان ناديده گرفته شد


