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  نگاهی به يک واقعه
  عدالن پارسا

  
، به چشم می خورند وقايع بسيار ،در گذر تاريخ ايران. دگردنگاه گذشته چراغ راه آينده است اگر بدان واقع بينانه   

يکی از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران که همواره . وقايعی که بعضا دستمايه تفرق يک ملت گشته اند تا مايه اتحادشان
مورخان، . ت و هشت مرداد می باشدسسندگان ايرانی بوده است، واقعه ملی شدن صنعت نفت و کودتای بيدستمايه نوي

اما هر يک واقعه را از دريچه . نويسندگان و فعاالن سياسی بسياری در باب آن سخن رانده يا سياه بر روی سپيد نهاده اند
 روشی که دردی را برای يک ملت دوا نمی .وايت نموده اندديد خود و آميخته با انديشه ها و احساسات خود نگريسته و ر

اگر بخواهيم خطاهای گذشته را تکرار نکنيم، بايد بدان به ديده منطق و عدالت نظر فکنيم، وگرنه تجربه را .  و نخواهد کردکند
 1."ست خوردگان استرفت آن مرهون شکجهان گرچه همواره به کام پيروزمندان بوده است، اما پيش. " تجربه خواهيم کرد

. در نوشته پيش رو بار ديگر به واقعه کودتای بيست و هشت مرداد نظر افکنده و سعی به تحليل آن از منظر ديگر می نمايم
همگی انسانهايي جايز الخطا می باشند که حضور و عملکرد . از منظری که در آن نه کسی اهريمن است نه ديگری اهورا

  .  را رقم زده استآنان بخشی از تاريخ ايران
جنبش ملی شدن صنعت . زنده ياد دکتر محمد مصدق برای بسياری از ايرانيان نماد ميهن پرستی و مبارزه با استعمار است

تماما متوجه تالشهای بيگانگان و يا نفت به مدد تالشهای وی و همقطارانش به بار نشست، اما آيا شکست اين جنبش 
 و يا خبط رهبر جنبش و عدم اتخاذ سياست صحيح در اداره آن وی و همراهانش را با شکست پادشاه فقيد ايران می باشد؟

  . روبرو نمود؟ برای يافتن پاسخی برای اين پرسشها ابتدا به تحليل شخصيت و عملکرد دکتر محمد مصدق می پردازم
آری مصدق يک . پرسشی که همگان به اتفاق بدان يک پاسخ می دهند، همين پرسش است پرست بود؟آيا مصدق ميهن 

او سرآغاز حرکتی بود که هنوز به بار . ميهن پرست بود که جنبشی ضد استعماری را هدايت و به سر منزل مقصود رساند
 زيرا هنوز ايران توان استخراج نفت.  نمی باشدنشسته است، زيرا تنها ملی نمودن صنعت نفت دليل بهره بردن از منافع آنن

رفته در استخراج نفت، ميزان قابل توجهی از را به تنهايي نداشته و به گفته کارشناسان عدم برخورداری از فن آوری پيش
به هر جهت، نهضت ملی ی بار. ثروت کشور را در ميان اليه های آب که تا ابد غير قابل استخراج هستند، محصور می نمايد

يک آزاديخواه بود، آزاديخواهی مصدق . شدن صنعت نفت، حرکتی به نفع منافع يک ملت بود که با هدايت مصدق آغاز گرديد
  . شکايت عليه روزنامه ها را به اتهام توهين به خود ممنوع کرده بودکه

يک وفادار به سوگند را صدق مضی ع ب.مصدق يک بت نبود، يک انسان بود که همانند تمامی انسانها اشتباه می کنداما 
ز واقعه سی ام تيرماه هزار و سيصد و سی و يک دو روز پس ای و رازي .می دانندخويش و قانون اساسی مشروطه 

: " د تصريح نمودامضا و مهر برای محمدرضا شاه پهلوی فرستاخورشيدی ضمن شرحی که در پشت قرآن نوشته و پس از 
و رژيم مملکت  گر قانون اساسی را نقض کنندو همچنين ادشمن قرآن باشم اگر بخواهم بر خالف قانون اساسی عمل کنم 

اسی برای مملکت قانون اس" او هان کسی است که با استدالل ا ام 2".را تغيير دهند من رياست جمهوری را قبول کنم
اين عملکرد وی را بعضی .  قانون اساسی را ناديده گرفتانحالل مجلس هفتم،و با  3"است نه مملکت برای قانون اساسی

، اما مجلس همانجا می باشدورند که هر جا مردم هستند  بانشانه پايبندی به دمکراسی حقيقی می دانند و مانند او بر اين
نهادهای سياسی متعدد در قانون برای حفظ دمکراسی و عدم تمرکز قدرت در دستان فردی واحد می از ياد برده اند که 

  . باشند
ن صنعت نفت را به پيروزی رساند، اما به همان ميزان هم مصدق مرد توانمندی بود که توانايی اش نهضت ملی شددکتر 

. ايط جهانی را درک و از آن با هوشياری و اتخاذ سياست های صحيح به نفع ايران بهره بردفردی ناتوان بود که نتوانست شر
 اياالت متحده را که تا عمل بيش از حد حزب تودهآزادی . شکست او حتمی نبود، شکست او ناشی از عملکرد غلط وی بود

م واهمه داشت بر آن داشت که با بريتانيا زخم خورده از حرکت ملی کمونيسمرزهای پايان جنگ سرد همواره از توسعه 
اسی عمل نمود که هدايت  دکتر مصدق آنقدر حس بيگانه ستيزی داشت و احس.شدن صنعت نفت همگام گردد

نوکر امپرياليست خواندن بعضی  .او اتحاد مخالفانش را برانگيختملکرد  ع.انديشمندانه يک کشور را قربانی احساسات نمود
 .، بسياری از آنان را در زمره مخالفانش قرار دادسپهبد زاهدی که وزير کشور وی بود همانند از ناسيوناليست های افراطی

دوست بسازد و با آنها مدارا کند، دشمنان را متحد و خويش به جای آنکه دوستان خود را نگه داشته و از دشمنان مصدق 
   . فرستادنادوستان را به جرگه آن
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تأکيد کرد که اگر مصدق همه  ،شوارتسکوف ديدار خود با محمدرضا پهلوی در دهم مرداد هزار سيصد و سی و دو دروقتی 
پرسی را اجرا و مجلس را منحل کند آنگاه وی طبق قانون اساسی اختيار تام دارد که مصدق را برکنار کند و نخست وزير 

کاشانی هم که از حتی  .؛ مصدق همانگونه عمل نمود که مخالفانش خواهان آن بودندمنتخب خود را به جای وی بنشاند
 زمينه ،تباه وی و عدم شناخت شرايطشاعملکرد   4.غيرقانونی خوانداجرای همه پرسی در سيزده مرداد را حاميان وی بود 

   .را برای شکست او فراهم نمود
با آنچه ما  ا. آن زمان، پرسشهای بسياری هنوز وجود داردتاريخ ايران درعرصه کودتای بيست و هشت مرداد و بازيگران درباره 
که مصدق را فردی رخوردی  ب. در دسترس داريم، ما را از برخوردی احساسی و يکسو نگر وا می داردتاريخاز کنون که تا

ست به تاريخ با اهتر  ب.، خطايي بيش نيستمعصوم از هر اشتباه بدانيم و يا مخالفان او را وطن فروشانی نوکر امپرياليسم
سازی و تنفر عالج ت  ب.نظر نيفکنيم بلکه بدنبال شناخت صحيح آن برای جلوگيری از خبط های گذشته باشيمديده اغماض 

  .واقع بينی و حقيقت جويي گشاينده راه ماستبلکه ، دردهای ما نيست
  

      پارساعدالن 
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