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ديدگاه

سياست به مثابه مسووليت و محبوبيت

آيا قوام در سپهر سياسي ايران استثنا بود؟
    آيت وكيليان/

دوگان��ه مصدق- ق��وام در تاري��خ سياس��ي معاصر اي��ران ب��ه داليلي چون 
نماد سازي، هويت يابي و س��اخت هژموني سياسي، از س��وي حاميان و مخالفان 
اين دو مدل سياس��ت ورزي ايران��ي در دهه ه��اي 20 و 30 را از س��احت و بافت 
تاريخي ش��ان خارج كرده اس��ت. قوام و مص��دق از بازمانده هاي ديوان س��االري 
س��نتي اي��ران ، خاندان ه��اي منش��يان و مس��توفيان دوران قاج��ار بودن��د و 
بازيگراني پراگماتيك در عرصه سياس��ت. در باور سياس��ي مصدق و قوام انديشه 
مش��روطه خواهي و تش��كيل دولت ملي مش��هود ب��ود. عيار سياس��ي مصدق را 
مي توان تركيبي از مشروطه خواهي س��نتي و توده يي و عيار سياسي قوام رويكرد 
نخبه گرايانه و سياست ورزي تش��كيالتي و امتناع از قاعده بازي سياست توده يي 
تلقي كرد. در دوره  مسووليت اجرايي ش��ان همواره خواهان كسب اختيارات ويژه 
)تقنيني( بودند؛ دوره ي��ي مصدق انح��الل پارلمان را در كارنامه سياس��ي خود 
داش��ته و حزب دموكرات كه به عنوان حزب متبوع قوام ش��ناخته مي شد، متهم 
به تقلب انتخاباتي شد. قوام ضرورت ايجاد تشكيالت سياسي و حزبي را ضروري 
مي دانس��ت. تش��كيل كابينه يي ائتالفي از حزب دموكرات اي��ران، حزب توده و 
حزب ايران از دستاوردهاي نخس��ت وزيري قوام و ابتكار عمل سياسي مهمي در 
تاريخ ايران آن زمان محسوب مي شد. كابينه ائتالفي در آغاز جنگ سرد نشان از 
بلوغ سياسي سياستمداران از موقعيت خطرناكي بود كه ايران در آن قرار داشت. 
عملگرايي سياس��ي قوام همراه با اتخاذ تاكتيك هاي متنوع بود، به كارگيري اين 
روش نشان از تحاش��ي وي از پوپوليسم و خواست هاي بي ش��كل توده يي بود اما 
از طرفي بس��تر آس��يب پذيري در تقابل با رقباي سياس��ي اش را فراهم مي كرد. 
مصدق در صفحه شطرنج سياس��ي ايران به سياس��ت حزبي و تشكيالتي معتقد 
نبود، تنها به تشكيالت جبهه يي اكتفا كرد، پذيرش اين سياست هم نيم بند بود، 
چنانچه در جريان دوره هفدهم مجل��س اجازه نداد كه جبهه مل��ي با نام او وارد 
كارزار انتخاباتي ش��ود. مصدق در ميان دو گانه سياس��ت ورزي حزبي و توده يي، 
دومي را به عنوان اس��تراتژي خود برگزيد. اتخاذ اين روش يعني سياس��ت ورزي 
جدا از نهادهاي سياس��ي و پرهيز ازچانه زني با كانون ه��اي اصلي قدرت. مصدق 
موج سواري مي كرد و پيش��برد اهداف سياس��ي اش توام با عواطف سياسي مردم 
بود. كمونيسم هراسي، روش سياسي اي بود كه مصدق در تصميمات كالن و خرد 
داخلي و بين المللي خود دخيل مي داش��ت اما قوام برگ هاي بازي متعددي را رو 

مي كرد، قوام به مذاك��ره و گفت وگو با كانون هاي قدرت جهان��ي تكيه مي كرد و 
در تصميمات سياس��ي خود به دنبال محبوبيت نبود. مصدق خاس��تگاه توده يي 
را مبناي عمل سياس��ي خود قرار مي داد و در تفكر سياس��ي اش حل موضوعات 
پراكنده و متنوعي چون بيگانه س��تيزي، استقالل و رهبري مردمي متمركز بود و 
به نوعي سويه سلبي آن بر وجه ايجابي اش مي چربيد. در عرصه سياست خارجي 
مصدق رويكرد س��لبي داش��ت و در مقابل نظريه موازنه مثبت قوام كه مبتني بر 
تس��امح سياس��ي با قدرت هاي خارجي بود، نظر موازنه منفي را پيش مي كشيد 
و معتقد بود سياس��تمداران س��نتي بقاي كشور را به واس��طه سياست نادرست 
موازنه مثبت در معرض خطر قرار داده اند. بس��ياري از تحليلگران، مساله نفت را 
با مصدق حل نشدني مي دانس��تند و مصدق پس از كودتا معترف شد كه: »هدف 
ملت ايران پول نبود، آزادي و اس��تقالل بود كه به دس��ت آورده بود و در سايه آن 
مي توانس��ت همه چيز تحصيل كند«. در كالم مصدق ف��روش نفت به قيمت روز 
مادام كه ملتي آزادي و استقالل نداش��ت در حكم غالمي بود كه خود را به مبلغ 
گزافي مي فروخت. قوام برخالف مصدق، حين صدارت در خصوص مس��اله نفت 
گفت: »با اس��تخراج منابع ثروت مملكت موجبات ازدياد منافع عمومي و تكثير 
عايدات دولت و ترفيه حال اهالي فراهم شده، ضمنا براي عده كثيري تهيه شغل 
شده باش��د.« مصدق در مقابل راه س��ازگاري و تفاهم كه تنها امكان حل بحران 

نفتي )رنسانس سياسي( بود را به بن بست كشاند. 
معماي 30 تير

 30 تير در وجدان تاريخي م��ا ايرانيان انعكاس اراده ملي بر بس��تر حادثه يي 
پيچيده بود، آش��تي دولت- ملت و تغيير تضاد س��نتي تلخي ك��ه در طول تاريخ 
ايران گريبان اين دو عنصر را گرفته بود و در عص��ر جديد حاصل تقليل مفهومي 
در مواجهه با فرآين��د مدرنيته بود. 30 تير در تاريخ ما ذوابعاد اس��ت، اگر آن را به 
خلع قوام و نص��ب دوباره مصدق تقليل دهيم، از س��اده انگاري ما اس��ت. 30 تير 
عرصه آزمون و خطاي سياست ورزي ايراني اس��ت: سياست ورزي سياستمداري 
كه سياست را به مثابه مسووليت نگاه مي كند، ديگري از دريچه محبوبيت. آزمون 
تاريخي عرصه عمومي جامعه ايراني. باور راي��ج و تحليل عمومي حوادث 30 تير 
در دو بعد ش��كل گيري جنبش خود جوش مردم در حمايت از مصدق و بركناري 
دولت غيرقانوني قوام برجس��ته ش��ده اس��ت اما آيا قيام 30 تير خودجوش بود و 

اراده ديگري در پس پرده نبود و دولت قوام فاقد موازين قانوني و پارلماني بود؟
 مصدق به اختيار مقام نخس��ت وزيري را وانهاد. حال بايد ديد آيا انتصاب قوام 
بر اس��اس موازين دموكراتيك و طبق مناس��بات پارلماني صورت گرفت. قوام با 
ارس��ال نامه يي به مجلس ش��وراي ملي مي نويس��د: »نه بر خالف رويه معمول و 
عادي شاغل نخست وزيري شده ام و نه پيشنهاد كننده حكومت نظامي بودم و نه 
مردم را تحريك به تجمع و مقابله با مامورين حكوم��ت نظامي و پليس كرده ام و 
نه هيچ دستوري به حكومت نظامي داده ام.« مصدق نيز بعد از كودتاي 28 مرداد 
در دادگاه نظام��ي بر روند قانوني بودن دولت قوام صحه  گذاش��ت: »من اس��تعفا 
كردم رفت��م. دولتي بع��د از بنده آمد، مجلس ش��وراي ملي راي تماي��ل به آقاي 
قوام السلطنه داد. ايشان نخست وزير ش��دند. ولي دولت خود را به مجلس معرفي 
نكردند. در اين اثنا، البته مس��وول مملكت همان نخس��ت وزيري بود كه مجلس 
به او راي تمايل داده و بايد دس��تور بدهد كه مطابق سياس��ت خودش. سياست 
خوب بود يا بد بود، به قوه انتظامي مربوط نبود ك��ه فكر يا تامل بكند آنها بايد امر 
دولتي را اجرا مي كردند اگر بنا باش��د آنها را براي اجراي آن امر بياورند محاكمه 
كنند، ديگر چطور ممكن است افسران بتوانند از دولت هاي وقت اطاعت بكنند؟« 
مجلس��ي هم كه به نخس��ت وزيري قوام راي اعتماد داد همان مجلس��ي بود كه 
مصدق را به مقام نخست وزيري رساند. حتي اگر اين مجلس فاقد صالحيت الزم 
و مناسبات دموكراتيك باشد نس��بت به هر دو نخست وزير تركيب يكسان داشت 

و تبعيض سياسي در ميان بود. 
 قوام نزد آيت اهلل كاش��اني و مريدانش در مظان اتهام عقيدتي قرار گرفته بود. 
كاشاني در اعالميه خود از قوام به عنوان كس��ي ياد مي كرد كه: »توطئه تفكيك 
دين از سياس��ت را كه قرون متمادي س��رلوحه برنامه انگليس��ي ها بوده است« 
دنبال مي كرده تا »ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور ديني و دنيوي« 
از اين راه خود باز دارد. اين تفسير از انديشه قوام مربوط به اطالعيه يي بود كه وي 
تحت عنوان »كشتيبان را سياس��تي دگر آمد« صادر كرد. البي گري و مذاكرات 
جدي، از مالقات نمايندگان جبهه ملي با ش��اه گرفته تا ديدار آيت اهلل كاشاني با 
عالء وزير دربار، در مخالف��ت با دولت قوام صورت گرفت. در اي��ن مذاكرات بنا بر 
گفته كاظم حسيبي )نماينده جبهه ملي( شخص ش��اه اذعان كرده بود كه: »پي 

راه قانوني براي بركناري قوام باشيد.« 
٭پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

تاريخ
a n d i s h e h @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

 علي  ورامين�ي/ پير مرد از آخرين 
بازمانده هاي نسلي اس�ت كه جبهه 
ملي اول را تش�كيل دادن�د. بيش از 
90 سال س�ن دارد اما هرگاه صحبت 
از مص�دق و جري�ان مل�ي ش�دن 
نف�ت و اوض�اع و احوال آن س�ال ها 
مي ش�ود مانن�د جواني پرش�ور لب 
به س�خن مي گش�ايد. اديب برومند 
كه چندين دفتر قطور ش�عر در باب 
تاري�خ معاصر اي�ران دارد به ش�اعر 
ملي ش�هرت دارد. آنچه ب�ه جز بعد 
ادب�ي اش ه�ر ذه�ن كنج�كاوي را 
مش�تاق به گفت وگو ب�ا وي مي كند 
اين اس�ت ك�ه ادي�ب برومن�د تمام 
بزنگاه ه�اي تاري�خ معاص�ر اي�ران 
را به چش�م دي�ده اس�ت. آن هم نه 
به عن�وان ي�ك ناظر ت�ام بلك�ه در 
مقام يك كنش�گر. اين بار به س�راغ 
 او رفتي�م ت�ا م�ا را در خاطراتش از

 30 تير سال 1331 سهيم كند. 

   ش�ما در س�ال 1331 چند س�ال 
داش�تيد؟ مش�غول چ�ه كاري و در 

كجاي ايران ساكن بوديد؟ 
من در س��ال 1303 متولد شدم و در 
آن موقع 28-27س��الم بود. تهران بودم 
منتها موقت��ا به اصفهان رفت��ه بودم و در 
روز 30تي��ر در آنجا بودم. ام��ا در جريان 

كامل اوضاع تهران بودم. 
  آيا شلوغي فقط مختص به تهران 
بود يا اينكه بقيه ش�هرها هم شلوغ 

شده بود؟
بل��ه ول��ي مث��ل ته��ران نب��ود. مثال 
اصفهان هم شلوغ ش��د اما رييس دژبان 
آنجا مرحوم س��رهنگ باق��ر بخردي كه 
از اقوام م��ا هم ب��ود و مرد بس��يار رئوف 
و خوش اخ��الق ب��ود و هيچ خش��ونتي 
نداش��ت. جمعيت بس��يار زي��ادي جمع 
شده بود و ش��عار مرگ بر قوام و زنده باد 
مصدق سر مي دادند. در اطراف چهار باغ 
جمعي��ت دور مي زدن��د و منتظر فرصت 
بودند كه خش��ونتي به كار برده ش��ود و 
واكنش نش��ان دهند ول��ي آن مرحوم با 
لحن ماليمي كه داش��ت با مردم صحبت  
و آنه��ا را به بردب��اري دع��وت مي كرد و 
مي گفت عن قريب پيشواي جبهه ملي بر 
س��ر كار خواهد آمد و اين حكومت پايدار 
نخواهد ماند و خود م��ا هم مي دانيم قوام 
بيش از دو سه روز بيش��تر باقي نيست و 

در نتيجه مردم را آرام مي كرد. 
     به نظر ش�ما چقدر از اين قيامي 
كه پيش آمد به خاطر فتواي آيت اهلل 
كاش�اني و چقدر به خاطر محبوبيت 

دكتر مصدق بود؟
اي��ران  مل��ي  نهض��ت  فراكس��يون 
در مجل��س ب��ه اتف��اق كاش��اني مردم 
را ب��ه راهپيماي��ي و طلب حق��وق ملي 
خودش��ان از باب��ت اينكه دكت��ر مصدق 
بايد دس��ت اندركار باش��د، او بايد نهضت 
ملي را ادامه دهد، نهضت ك��ه نمي تواند 

نيمه كاره رها ش��ود و... دع��وت كردند و 
مردم هم از بازار، سرچشمه و ساير نقاط 
با جمعي��ت عظيم خود خش��مگين و در 
عين حال به صورت منظ��م و عالقه مند 
به طرف مجلس آمدند. در جلوي مجلس 
هم وسايل سركوب و كشتار مانند تانك، 
توپ و... وجود داش��ت به طوري كه وقتي 
كه م��ردم رس��يدند دقايقي تي��ر هوايي 
ش��ليك كردن��د ولي چ��ون تي��ر هوايي 
اثري نداش��ت مردم هم هياهو مي كردند 
و به طور پيوس��ته فرياد مرگ ب��ر قوام و 
زنده باد مصدق س��ر مي دادن��د بنابراين 
تير هوايي به تيراندازي واقعي به س��وي 
مردم تبديل و اوضاع بدتر شد چون مردم 
كشته هايشان را بر سر دست مي گرفتند 
و شعار سر مي دادند كه »در روز 30تير با 
خون خود نوش��تيم يا مرگ يا مصدق«. 
واقعا هم همين طور ب��ود. مردم در حالي 
كه تيراندازي ادامه داش��ت روي زمين با 
خون خود شعارهايش��ان را مي نوشتند. 
البته من همه اينها را ندي��دم ولي آنقدر 
دوس��تان براي من نقل كردن��د، انگار كه 
خود حضور داش��ته ام. گوش��ه به گوشه 
خيابان س��خنراني بود، تهييج مردم بود، 
دعوت به پاي��داري بود. س��اير خيابان ها 
هم همين وضعيت را داش��تند. مردم هم 
به طور جد پاي��داري و مقاومت مي كردند 
و در برابر ش��ليك حكومت مطلقا پا پس 
نمي كش��يدند. يعني يك انق��الب چند 
س��اعته )به تمام معنا انق��الب( به وجود 
آمده بود و از ساعت 8:30 صبح كه شروع 
شده بود تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه 
داش��ت. رژيم تيراندازي مي كرد و مردم 
هم مقاوم��ت مي كردند. فق��ط در تهران 

حدود 40-30 نفر كشته شدند. 
     بازاريان هميش�ه به عنوان قشر 
مذهبي شناخته شده اند. يعني شما 
اعتقاد داريد كه اقبال مردم به دكتر 

مصدق زياد بوده است؟
با وجود اينك��ه مذهبي بودن��د اما به 
مص��دق اقبال بيش��تري داش��تند چون 
موضوعي كه دكتر مصدق پيش كش��يده 
بود، خيل��ي جاذبه داش��ت. بيرون كردن 
انگليس��ي ها ازايران ح��رف بزرگي بود. 
از بي��ن بردن ش��ركت اس��تعماري نفت 
هيجان و ش��ور خاصي در مردم به وجود 
آورده بود. حتي آنهايي كه مذهبي بودند 
بيش��تر تحت تاثير ق��رار گرفت��ه بودند. 
مملكت كه دست خارجي  ها باشد معني 

ندارد بنابراين مردم جذب مي شدند. 
   در تهران دس�تور تيران�دازي را 

چه كسي صادر كرده بود؟
دس��تور تيراندازي را جز شخص شاه 
كس ديگري نمي تواند صادر كند. به اين 

دليل كه شاه رييس كل قواست. 
   غائله كي به اتمام رس�يد؟ ش�اه 

كوتاه آمد؟
نه، تيران��دازي ادامه داش��ت تا اينكه 
در ساعت 4 بعدازظهر بود كه چند نفر از 
فراكس��يون نهضت ملي كه شامل آقايان 

مهندس رضوي و مهن��دس حصيبي بود 
بدون اينكه وق��ت قبلي بگيرن��د به طور 
ناگهاني و سراس��يمه به ديدار شاه رفتند 
و گفتند كه اعلي حضرت شما همين طور 
نشس��ته ايد در حالي ك��ه م��ردم را درو 
مي كنند و مي كش��ند و اين چه مملكتي 
است كه ش��ما درس��ت كرده ايد و... شاه 
هم بالفاصله گفت كه من خبر نداش��تم 
و اگر اين طور اس��ت كه ش��ما مي گوييد 
من الساعه قوام را معزول مي كنم و همان 
موقع هم فرمان عزل ق��وام را صادر كرد 

كه در راديو قرائت شد. 
  بعد از اينكه شاه حكم عزل را داد 

فضا چگونه    شد؟
آن موقعي كه حكم عزل قوام را دادند 
تمام نظاميان و پاسبان ها و كليه كساني 
كه در ش��هر بودند، به خانه هايش��ان پناه 
بردن��د و از خانه بي��رون نيامدند. ش��هر 
حدود ي��ك روز در اختيار م��ردم بود. در 
چهار راه ه��اي راهنمايي افراد ايس��تاده 
بودند و كار پاسبان ها را انجام مي دادند و 
مردم هم به خوبي به موضوع واقف بودند. 
نظامي��ان از ترس اص��ال خود را آش��كار 

نمي كردند. 
يك چي��زي من ش��نيده ام، البته من 
سنديتي براي اثبات آن در اختيار ندارم. 
مردم چون مانعي در كار نبود و نظاميان 
هم بيرون نيامده  بودند، قصد كرده بودند 
كه به كاخ ش��اه حمله كنن��د. به مصدق 
اطالع دادند. باز هم تاكيد مي كنم س��ند 
قطعي براي اثبات حرفم ن��دارم. مصدق 
هم دكت��ر ش��ايگان و دكت��ر معظمي را 
فرس��تاد و جمعي��ت را قس��م دادند كه 
از جاي خ��ود حركت نكنند و ش��اه را در 
محل كاخ خ��ود آزاد بگذارند و به س��راغ 
وي نروند. مصدق گفته بود كه من راضي 
نيستم باليي سر ش��اه بياورند و ضرورت 

دارد شاه حضور داشته باشد. 

  ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه مي فرماييد 
نيروه�اي نظام�ي و انتظام�ي وجود 
نداشتند، پس امكان اينكه حكومت 

شاه سقوط كند وجود داشت؟
بله، امكان پذير بود. اتفاقا كار س��ختي 
هم نبود. هيچ نيروي تامين كننده امنيت 
و كنترل كنن��ده وج��ود نداش��ت. البت��ه 
منطقي هم اس��ت. وقتي مردم كس��ي را 
جلودار خود نمي بينند، پس به ذهن شان 
خطور مي كند كه كار را از اس��اس و ريشه 
انجام دهن��د. مردم دل خوش��ي از ش��اه 

نداشتند. 
   چرا مصدق مان�ع چنين حركتي 

شد؟
مصدق اعتقاد داش��ت كه س��لطنت 
باي��د در ايران وجود داش��ته باش��د ولي 
ش��اه نباي��د دخالت��ي در ام��ور اجرايي 
بكند. رژي��م جمهوري را ب��راي ايران در 
آن ش��رايط پيش��نهاد نمي كرد و اعتقاد 
داشت كه جمهوري براي ايران فعال زود 
اس��ت و فردا كه جمهوري برقرار شد هر 
فردي كه از راه مي رس��د بدون هيچ گونه 
آگاهي و صالحيتي نس��بت به پس��ت و 
جايگاه و ش��رايط رياست جمهوري، خود 
را نام��زد خواهد ك��رد. ما هنوز به رش��د 
ملي نرسيده ايم. ش��اه بايد باشد اما مانند 
پادش��اه س��وئد. محترم و تش��ريفاتي و 
مورد محب��ت مردم باش��د و دخالتي هم 
در كاره��ا نكند چ��ون هر وق��ت دخالت 
كرد ديگر آن محبوبيت خود را از دس��ت 
خواه��د داد. در اي��ن صورت ه��ر جايي 
كه خراب باش��د و عيبي داش��ته باشد و 
گرفتاري پيش آمده باش��د، هم��ه آن را 
به گردن ش��اه مي اندازند. وزرا هم همين 
را مي گوين��د. آنها اظه��ار مي كنند كه ما 
منوي��ات اعلي حضرت را اج��را مي كنيم. 
خودشان را از مسووليت  مبرا مي كنند  . 

  ارت�ش از قب�ل آمادگ�ي داش�ت 

ي�ا اينك�ه در هم�ان روز ك�ه مردم 
ب�ه خيابان ها آمدند س�ر و س�امان 

گرفت؟
ارتش از قبل آماده بود. مي دانس��تند 
كه خبري خواهد ش��د. ب��ه همين دليل 
تان��ك و زره پ��وش در خيابان گذاش��ته 
بودند و موقعي ك��ه جمعيت آمدند، اينها 

حضور داشتند. 
 ش�اه اين اتفاق�ات، ش�لوغي ها و 

سركوب ها را گردن قوام انداخت؟
البته نقل اس��ت ك��ه ق��وام آن موقع 
در دفتر نخس��ت وزيري مش��غول انجام 
كارهاي معمول خود بوده است و بي خبر 
بود. بعدا كه به وي مي گويند بيرون شلوغ 
شده است، شاكي مي شود كه چرا زودتر 
ب��ه او خبر نداده ان��د. مخصوصا دس��تور 
تيراندازي را هم��ه متفق القول مي گويند 

كه دستور شخص شاه بوده است. 
 يعني ق�وام موافق تيران�دازي به 

روي مردم نبوده است؟
بل��ه همين ط��ور اس��ت. بع��دا ك��ه 
خواس��تند ق��وام را اذيت كنن��د، عنوان 
مفسد في االرض به او چسباندند و اموالش 
را مص��ادره كردند. كاش��اني خيلي عليه 
قوام س��ختگيري به كار ب��رد و اصطالحا 
دور برداش��ت. علتش هم اين اس��ت كه 
در زمان قوام الس��لطنه يك بار كاشاني را 
به خ��ارج تبعيد كرده بودن��د. مصدق هم 
مي دانس��ت كه بيش��تر اين قضايا زير سر 
شاه بوده اس��ت بنابراين سعي كرد از قوام 
تا حدي دفاع كند و مان��ع از عملي كردن 
بسياري از بالهايي كه قرار بود بر سر قوام 
بياورند ش��د. بر س��ر منزل او دو، سه نفر 
محافظ گم��ارد و بعدا هم گف��ت كه قوام 
مفسد في االرض نيس��ت و قوام در جريان 

حوادث آن روز نبوده است. 
 بعد از 30تير ك�ه مصدق مجددا به 
صحنه قدرت بازگشت، آيا همچنان 
قابل ب�ه فرماندهي ق�وا و در اختيار 

گرفتن ارتش و نيروهاي نظامي بود؟
بله. ب��ه دس��ت آورد. اصال خواس��ته 
و ش��رط اصل��ي اي��ن ب��ود. عل��ت عزل 
وي همي��ن بود. ش��اه ه��م به خواس��ته 
دكت��ر مص��دق ت��ن در داد و در نهاي��ت 
ب��ا نخس��ت وزيري مج��دد وي، اختيار و 
فرماندهي ق��وا را ب��ه اجبار ب��ه  مصدق  

سپرد. 
 يعني تا 28 م�رداد فرماندهي قوا 

در اختيار مصدق بود؟
بله. 

 عده ي�ي اعتقاد دارن�د كه مصدق 
به اين دليل در 30تير پيروز ش�د كه  
ديگرهمراهي اش  گرو ه ه�اي  برخي 
مي كردن�د و در 28 مرداد شكس�ت 
خورد چون  ايشان با وي نبودند. نظر 

شما چيست؟
ك��ه  اس��ت  كس��اني  اف��كار  اينه��ا 
مي خواهند به نحوي از انحا مصدق را كنار 
بزنند و حركتي مذبوحانه اس��ت چون كار 

مصدق در دنيا تثبيت شده است. 

بررسي تاريخي30تير در گفت وگو با اديب برومند

بيرون كردن انگليسي ها از ايران كار بزرگي بود

تحليلي بر 30 تير در پاسخ هاي احمد بني جمالي به »اعتماد«: 

پيروزي بزرگ، شمارش معكوس

 در 30تي�ر چ�ه اتفاق�ي افت�اد؟ چه 
اتفاقاتي به 30 تي�ر انجاميد؟ آيا مصدق 
در درخواس�تي كه از شاه داشت قانوني 

عمل مي كرد؟ 
30تير محصول واگرايي گس��ترده دهه 
20 و رادي��كال ش��دن رونده��اي سياس��ي 
كشور بود. بن بست مذاكرات نفتي كه نتيجه 
سازش ناپذيري دو طرف و دست باال داشتن 
جناح هاي راديكال در تهران و لندن بود، سبب 
شد مصدق خسته از الينحل ماندن مذاكرات 
و توطئه هاي داخلي و به خصوص ناكامي در 
كسب اكثريت مجلس 17 و نيز دادگاه الهه 
يك باره درخواس��ت اليحه اختيارات ويژه از 
مجلس و سپس درخواس��ت كنترل وزارت 
جنگ از شاه و با مخالفت شاه استعفاي خود 
را اعالم كند. البته درخواست اختيارات ويژه 
از مجلس بي سابقه نبود و قبل تر هم نخست 
وزي��ران و وزرا از جمل��ه خود مص��دق و قوام 
يا وثوق الدوله چنين اختياراتي گرفته بودند. 
مش��كل جايي بود كه به دلي��ل تنزه طلبي و 
اهمال مصدق مجلس 17 از دست رفته بود و 
اكثريتي وجود نداشت كه حامي مصدق باشد. 
 نقش ق�وام در اي�ن واقعه چ�ه بود؟ 
آيا چنان ك�ه آقاي ش�وكت در كتابش 
مي گويد قوام در اين واقعه بيشتر مغبون 

نبود؟ در اعتراضاتي كه در اين واقعه رخ 
داد، نقش گروه هاي مختل�ف چه اندازه 
بود؟ ب�ه عب�ارت ديگر نق�ش گروه ها و 
احزابي چ�ون حزب ت�وده، جبهه ملي، 
طرفداران آيت اهلل كاشاني و... در 30 تير 
چه اندازه بود؟ خود مصدق چه نقشي در 

اين واقعه داشت؟
در ظاهر امر 30 تير محصول اش��تباهات 
سياسي قوام در برآورد غلط از فضاي سياسي 
كشور به چالش كش��يدن مخالفان سياسي، 
اطمينان زياد به حمايت هاي شاه و طرف هاي 
خارجي، اصرار در بي اهميت انگاش��تن افكار 
عمومي بود كه البته درس��ت هم هست. ولي 
در يك برداش��ت كالن تر 30 تي��ر نقطه اوج 
جنبش توده يي ده��ه 20 و به وي��ژه پس از 
نهضت ملي بود كه خش��م خ��ود از وضعيت 
نابس��امان اقتصادي هرج و مرج ناامني فشار 
خارجي را بيروون ريختند. البته گروه گرايي، 
سياس��ت طايفه يي، پوپوليس��م تم��ام عيار 
گروه ها و نبود احزاب منسجمي كه مطالبات 
مردمي را سازماندهي كنند نيز باعث مي شد 
كنش سياسي راديكال ش��ود. به هر حال 30 
تير باعث شد مصدق خس��ته و نااميد از حل 
مش��كالت داخلي و خارجي بر خالف ميلش 
دوباره به قدرت برگردد؛ اين را نمي خواس��ت 

ولي در بازگشت مصدق ديگري شده بود. شور 
و حمايت عمومي او را به هيج��ان آورده بود و 
البته همه نيروه��اي درون جبهه ملي و توده 
مردم را. مطالبات راديكال ش��ده بود و ديگر 
انعطاف طرف خارجي را كافي نمي دانست در 
حوزه داخلي هم رهبران جبهه هريك سهم 
خود را طلب مي كردند و البته كه مصدق نيز 
ديگر اهل امتياز و سهم دادن نبود به كساني 
كه به هر حال در 30 تير نقش داشتند. 30 تير 

هم يك پيروزي بزرگ و هم شمارش معكوس 
تشديد اختالفات و شكست نهضت ملي بود، 
وقايع پس از 30 تير مسيري تراژيك بود؛ رد 
شدن پيشنهاد ترومن چرچيل، ادامه بحران 
اقتصادي، تنش مي��ان مصدق و كاش��اني، 
مخالفت مجلس با تمديد اختيارات مصدق، 
توطئه هاي دربار، فعال ش��دن سرويس هاي 
امنيت��ي امريكا و انگليس، اس��تيضاح دولت 
و باالخ��ره رفراندوم انح��الل مجلس همگي 
نشانه هاي حركت نهضت به سمت نقطه صفر 
بود. با هيجان عمومي به حركت درآمده پس 
از 30 تير ديگر نه امكان حل بن بست نفتي بود 
و نه امكان مصالحه ميان رهبران جبهه، چه 

رسد به مصالحه با مخالفان!
 آيا مي ت�وان 30تي�ر را نقطه عطفي 
خوان�د ك�ه پ�س از آن خط كش�ي ها و 
مرزبندي هاي داخلي درون جبهه ملي 
بيش از پيش روشن شد؟ به عبارت ديگر 
بعد از 30 تير و به واس�طه آن بسياري از 
گروه هاي داخلي جبهه ملي مش�خصا 
ب�ه س�هم خواهي از دس�تاوردهاي آن 
پرداختند و همين به باال گرفتن شكاف ها 

ميان ايشان انجاميد. 
30تير قطع��ا باعث پيچيدگي بيش��تر 
روندهاي سياس��ي در داخل و راديكال شدن 

فضا ش��د. ش��رايط عمومي هم البته مساعد 
بهبود اوضاع و شكل گرفتن روندهاي سياسي 
حل منازعه نبود. واگرايي رو به تش��ديد هيچ 
محصولي جز واكن��ش ارگانيك ب��ه تمركز 
سياسي و تجميع منابع قدرت نداشت و از اين 
حيث اصرار مصدق به افزايش اختيارات را هم 
مي شود درك كرد. ش��رايط عمومي كشور و 
مرحله تاريخي خاص از حيث توسعه سياسي 
كه ايران در آن قرار داش��ت مس��اعد گذار به 
دموكراس��ي يا الاق��ل فرآيندهاي سياس��ي 
مصالحه گرا نبود. مرحله يي كه هر دولتي كه 
در ايران بر سر كار مي آمد چاره يي جز تمركز 
قدرت نداشت. اين البته به معناي توجيه رژيم 
ديكتاتوري نظامي پس از كودتا نيست بلكه 
فقط توجه به س��اختارها و روندهاي موجود 
اس��ت. از طرف ديگر نهضت ملي را نمي شود 
تافته ج��دا بافته يي از رونده��اي عمومي در 
منطقه و جهان بدانيم. بايد به خاطر داش��ت 
كه شكست نهضت ملي و كودتاي 28 مرداد 
قطعه يي از زنجيره س��قوط دموكراسي هاي 
نوپاي��ي بود ك��ه از زمان جن��گ جهاني دوم 
در آس��يا، آفريقا و امريكاي التين بر س��ر كار 
آمدند اما به دليل آماده نبودن شرايط داخلي، 
نداشتن تجربه دموكراسي و نهادهاي مناسب 
و نيز حل نشدن بحران دولت ملت و تجميع 

منابع قدرت نتوانس��تند گذار به دموكراسي 
را انجام دهند و نهايت��ا در اثر منازعات داخلي 
و به ويژه مالحظات ناش��ي از جنگ سرد كه 
باع��ث حمايت امري��كا و غ��رب از رژيم هاي 
اقتدارگرا مي شد طي حدود 15 سال اكثر اين 
دموكراسي هاي نوپا با كودتاي نظامي مواجه 
و ساقط ش��دند، پديده يي كه به دومين موج 
برگشت و به سقوط دموكراسي هاي كم رمق 

دهه 1955-1940 ميالدي معروف است. 
  در نهايت اينكه آي�ا 30 تير به عنوان 
يك واقعه يا رخداد تاريخي در درازمدت 
و ميان مدت و كوتاه مدت دوره )به تعبير 
مكتب آنال(  پيامدي داشت و آن پيامد يا 

پيامدها چه بود؟
به نظر مي رس��د تجربه نهض��ت ملي و 
كودتا را زماني بهتر مي شود، فهميد كه آن 
را در بس��تر منطقه يي و بين المللي اش قرار 
دهيم و هم به الزامات دوره تاريخي كه ايران 
از حيث توسعه سياسي در آن به سر مي برد، 
توجه كني��م تا تجربه نهضت مل��ي و كودتا 
بيش از آنكه مجالي براي تصفيه حساب هاي 
سياس��ي و به محاكمه كش��يدن اين و آن 
باش��د، فرصتي ب��راي گفت وگ��و در مورد 
پيچيدگي ها و الزامات گذار به دموكراسي و 

دانستن قدر موقعيت ها باشد.

   محسن آزموده/   از هر منظري بنگريم، 30تير سال 1331 نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران است،  انتخابات مجلس هفدهم به 
داليل مختلف متشنج شده است، روز 25 تيرماه 1331 دولت دكتر مصدق كه كوشيده نفت را ملي كند و با اين كار جلوي قدرت 
بين المللي زمانه اش يعني بريتانيا ايستاده و گام هاي موثري در تداوم مشروطه خواهي و محدود كردن قدرت سلطنت برداشته 
حاال پس از رد درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت توسط شاه محمدرضا شاه پهلوي جوان استعفا مي دهد. شاه قوام السلطنه، 
رجل قدرتمند و پر نفوذ را بر سر كار مي نشاند، قوام اعالميه معروف و جنجالي »كشتيبان را سياستي ديگر آمد« را منتشر مي كند. 
گروه هاي سياسي و اجتماعي مخالف خشمگين به خيابان ها مي ريزند، تظاهرات به خون كشيده مي شود، قوام استعفا مي دهد و 
مصدق بار ديگر بر مصدر دولت مي نشيند، بار ديگر دولت تشكيل مي دهد و اين بار با وجود اين پيروزي موقتي گويي در مسيري 
سراشيب قرار مي گيرد، شركا و رفقاي قبلي حاال سهم خواهي مي كنند، شكاف ها نمايان مي شود، مذاكرات بيش از پيش طاقت فرسا 
شده است، پيرمرد خسته شده است، منش و روشش گويي تغيير كرده است، اين بار دولت كمي بيش از يك سال دوام مي آورد، بعد 
از ناكامي كودتاچيان در وقايع 9 اسفند، اين بار در 28 مرداد دولت مصدق ساقط مي شود و فصلي تازه از تاريخ اين مرز و بوم آغاز. اين 
تنها روايتي ساده و ظاهري از كل ماجراست. درباره وقايع آن سال ها البته كم نوشته نشده است، هر نسلي تاريخ گذشته اش را بايد از 
نو بنويسد. نگرش امروز نيز به 30تير، از منظر و مرآي يك ايراني مقيم در سال 1393 بدان ماجرا مي نگرد، اگرچه نبايد چنان كه دكتر 
احمد بني جمالي در پرسش و پاسخ حاضر تاكيد مي كند، در اين بازخواني، اقتضائات زمانه را فراموش كند و دچار كژخواني بشود.  

دكتر بني جمالي، استاد تاريخ پيش از اين كتاب »آشوب: مطالعه يي در زندگي و شخصيت دكتر محمد مصدق« را نگاشته است. 

تجربه نهضت مل�ي و كودتا 
بيش از آنك�ه مجالي براي 
سياسي  تصفيه حس�اب هاي 
ب�ه محاكم�ه كش�يدن  و 
اي�ن و آن باش�د، فرصتي 
ب�راي گفت وگ�و در مورد 
پيچيدگي ها و الزامات گذار 
به دموكراس�ي و دانس�تن 
ق�در موقعيت ه�ا  اس�ت

موضوعي ك�ه دكتر مصدق 
پيش كش�يده ب�ود، خيلي 
جاذبه داشت. بيرون كردن 
انگليس�ي ها ازايران حرف 
بزرگ�ي ب�ود. از بين بردن 
ش�ركت اس�تعماري نف�ت 
هيج�ان و ش�ور خاصي در 
مردم به وج�ود آورده بود 


