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کودتای  28مرداد  ،1332حاصل همراهی و همکاری
آمریکاییها و انگلیسیها بود .با این حال ،در مطالعاتی
که درباره این واقعه مهم تاریخ معاصر ایران انجام میشود،
بیشتر توجهات به سمت عوامل داخلی و اختالفاتی است
که در نهایت ،نهضت ملی شدن صنعت نفت را با شکست
روب ـهرو کــرد .به همین دلیل ،به دست آوردن شناخت
صحیح از محل قرار گرفتن آمریکا در این ماجرا و نقش
دولتمردان آمریکایی در ساقط کردن دولت دکتر مصدق،
میتواند به درک صحیح از حوادث روی داده در آن دوره،
کمک کند و در ضمن ،تجربهای ذیقیمت را در اختیار
نسل امروز و فردای جامعه ما قرار دهد .به همین منظور،
در گفتوگویی با دکتر موسی حقانی ،مورخ ،تاریخپژوه و
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،به
بررسی ابعاد مختلف تأثیرگذاری آمریکا در شکلگیری و
اجرای کودتای  28مرداد پرداختیم.
آمریکاییها در کودتای  28مــرداد سال
 ،1332در حالی با همکاری انگلیسیها دولت دکتر
محمد مصدق را ساقط کردند که پیش از آن وعدههایی
به وی داده بودند و حتی ،برنامههای اصل  4ترومن در
ایران ،اجرا میشد .آیا آمریکا از ابتدا تصمیم به حذف
دکتر مصدق و براندازی دولت وی داشت یا این تصمیم،
به تدریج به مرحله قطعیت رسید؟
آمریکاییها از ورود به ماجرای ملی شدن صنعت نفت
ایران ،هدف خاصی را دنبال میکردند .آن ها از مدتها
قبل ،ســودای حضور در صنعت نفت ایــران و بهر همند
شــدن از ایــن ثــروت هنگفت را داشتند ،امــا همیشه با
مخالفت انگلیسیها روبهرو میشدند .حتی یک بار در
دوران نخستوزیری رضاخان ،کنسول آمریکا در ایران،
یعنی رابرت ایمبری ،توانست با دولت ایران ،قراردادی
در حوزه نفت منعقد کند؛ اما عوامل انگلیس با به قتل
رساندن وی ،مانع از اجــرای قــرارداد شدند .بنابراین،
آمریکاییها برای حضور در صنعت نفت ایــران ،تالش
میکردند ،اما انگلیسیها سد راه آن ها بودند .به همین
دلیل ،هنگامی که نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز
شــد ،آمریکاییها ،بــرای برخی گــرو ههــای عضو جبهه
ملی ،پیغامهایی ضمنی ،مبنی بر حمایت از این نهضت
فرستادند تا بتوانند از این طریق ،ضمن تقویت جایگاه
خــودشــان ،رقیب را عقب برانند یا دستکم ،مجبور به
سازش کنند .البته باید توجه داشته باشیم که شکلگیری
و آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت ،ارتباطی به حمایت
آمریکاییها نداشت .این نهضت ،نهضتی کام ً
ال مردمی
بود و ملی شدن صنعت نفت ،مطالبه عمومی و اصلی

قانون اساسی  51مادهای مشروطه که در دیماه 1285
تدوین شد و به امضای مظفرالدینشاه رسید ،به دلیل
ـول با عجله
تعجیل نویسندگان آن ،مرکب از مجموعه اصـ ِ
سرهمبندیشدهایبودکهآنهاراصرفابراینحوهبرقراری
مقررات و عملکردهای مجلس تنظیم کرده بودند و هرگز
به یک سند قانونی روشمند ،که قرار است به پایه یک دولت
استوار،برمبنایحدودوحقوقمعلوم،تبدیلشود،شباهتی
نداشت .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
خیلی زود مشخص شد که ایــن قانون اســاســی ،نواقص
عدیدهای دار د و ضروری است اقداماتی به منظور تکمیل آن
انجام شود .مهمترین مشکل قانون اساسی مشروطه ،معین
نشدن حدود وظایف مجلس ،شاه ،وزیــران ،مردم و مبهم و
نامعلومبودناینوظایفبود.نقصهایقانوناساسی،خیلی
زودبهدرگیریشدیدبیننمایندگانمجلسمنجرشد؛چرا
که جناحهای سیاسی در پی آن بودند که مواضع خود را با
اقتباسازقانوناساسیکشورهاییکهبهنظراتشاننزدیک
بود،واردمتم مقانوناساسیکنندوآنهارابهصورتقانون
درآورند .به این ترتیب ،برای تهیه و تدوین این متممها ،در
مجلسوخارجازمجلس،کشمکشهاییکهمتکیبراصول
و منافع طبقاتی بود ،آغاز شد .در این بین ،مبارزه و درگیری
اصلی به ساختار آینده دولت مربوط میشد .دستهای که
بعدها به آزادیخــواهــان یا همان مشروطهطلبان معروف
شدند ،خواهان اقتباس از قانون اساسی بلژیک بودند؛ زیرا
قدرتشاهرابهشدتمحدودمیکرد.درمقابل،دستهایکه
طرفدار شاه و دربار بودند ،خواهان اقتباس از قانون اساسی
آلمانبهشمارمیرفتند؛چراکهشاهرادررأسهرمقدرتنگه
میداشت .تقابلها درباره اقتباس قانون اساسی ،بهتدریج
باال گرفت؛ هر دو گروه به این موضوع توجه نمیکردند که
آنچه درصدد به دست آوردنش هستند ،کمتر به فرهنگ و
سننایرانیارتباطدارد؛اقتباسیبودنقانوناساسیباعث
شد که برخی از اصول آن ،هرگز اجرا نشود .بنابراین ،باید
گفت که اگرچه ممکن است استفاده از تجربه و رویکردهای
سیاسیکشورهایدیگر،مفیدوفایدهمندباشد،امااقتباس
گستردهوبدونمبناازقوانینکشورهایدیگر،فقطیکمعنا
داردوآنهمبرزمینماندنواجرانشدنآنقانوناست!
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ایرانیان محسوب میشد .با این حال ،پالسهای مثبتی
که آمریکاییها برای برخی از گروههای وابسته به جبهه
ملی فرستادند ،باعث شد که دکتر مصدق ،به وعدههای
آن ها دل ببندد .اما این مسئله ،تمام قضیه نبود؛ کالنتر
از این ماجرا و حواشی آن ،راهبرد کلی آمریکاییها در این
دوره تاریخی ،برای عبور از عصر استعمار کهنه به استعمار
نو بود .آن ها یک طرح کلی جهانی داشتند که بر مبنای
آن ،باید انگلیس ،به عنوان نماد استعمار کهن ،به تدریج
کنار زده میشد و جای آن را شکل نوینی از استعمار ،با
محوریت آمریکا میگرفت .در الگوی استعمار کهنه که
انگلیسیها در آن صاحب سبک بودند ،استعمارگران یا
کشورها را رأس ًا اشغال میکردند یا با کمک عواملشان،
یک کودتا یا شبه کودتا به راه میانداختند و وابستگانشان
را در کشور مد نظر ،به قدرت میرساندند؛ نظیر کودتای
سوم اسفند  1299که طی آن ،رضاخان را به قدرت
رساندند.امادرالگویجدیداستعمارگریکهآمریکاییها
مجری و طرفدار آن محسوب میشدند ،او ًال ،بنا بر این
بود که مانع از پیوستن کشورها به بلوک شرق و شوروی
شوند و ثانی ًا  ،هدف این بود که کشورهای استعمارزده
را ،در مسیر صیانت از منافع استعمارگران در هر منطقه،
با خود همراه کنند .بدیهی است که این روش ،با روش
انگلیسیها متفاوت بود و ابزار و روشهای خاص خودش
را داشت .آمریکاییها برای رسیدن به این هدف ،حمایت
از جنبشهای ناسیونالیستی را در کشورهای جهان سوم،
در دستور کار قرار دادند .این دوره ،مصادف با اوجگیری
این جنبشها در آسیا و شمال آفریقاست .عمده مبارزات
هم برای بیرون راندن استعمار انگلیس انجام میشد.
بنابراین ،برای آمریکاییها فرصتی پیش آمد تا بتوانند
رقیب قدیمی را از میدان به در کنند .آمریکا با استفاده
از همین موقعیت ،سرانجام توانست انگلیس را به دادن
امتیاز راضی کند؛ امتیازی که آمریکاییها پس از جنگ
جهانی اول به دنبال آن بودند و پس از جنگ جهانی دوم،
بسیار به آن نزدیک شدند .بنابراین ،حمایت آمریکا از
جنبشهای ناسیونالیستی در آسیا و شمال آفریقا ،اصو ًال
برای عقب راندن رقیب و کسب امتیازات استعماری در
این مناطق بود.
برخی معتقدند که برای ساقط کردن دولت
دکتر مصدق ،ترومن و آیزنهاور ،رؤسای جمهور وقت
آمریکا ،دو دیدگاه کام ً
ال متفاوت داشتند .این موضوع
را چگونه ارزیابی میکنید؟
اینکه دیدگاه ترومن با آیزنهاور ،در زمینه ساقط کردن یا
نکردن دولت دکتر مصدق فرق داشت ،دیدگاه درستی
نیست .اتفاق ًا دسیسه آمریکاییها علیه نهضت ملی شدن
صنعت نفت از دوران ترومن شروع شد .در دوره او بود که

سیا و اینتلیجنس سرویس ،به این نتیجه رسیدند که باید
طی یک عملیات مشترک ،در ایران کودتا و دولت دکتر
مصدق را ساقط کنند .منتها ،تفاوت ترومن با آیزنهاور
در این بود که اولی ،با ظرافت و سیاست یا اصطالح ًا با
دستکش مخملی ،کار خودش را انجام میداد ،اما دومی،
به صراحت مقصود خودش را اظهار و علن ًا اعالم کرد که
هیچ حمایتی از نهضت ملی شدن نفت ایران نمیکند و
بعد ،اطالعیه صادر کرد و اقدامات عملی را هم انجام داد.
پرسشی که ممکن است به ذهن برسد،
ایــن اســت که اگــر دکتر مصدق حمایت همهجانبه
آمریکاییها و تسلط آن ها بر منابع نفت ایــران را
میپذیرفت ،آیا آمریکا به سراغ انجام کودتا در ایران،
با همکاری انگلیس ،میرفت؟ آیا این احتمال وجود
نداشت که همکاری مصدق با آمریکاییها ،ضامن بقای
دولت او شود؟
به اعتقاد من ،اساس ًا این اتفاق نمیافتاد و چنین نتیجهای
هم به دست نمیآمد .درست است که آمریکا و انگلیس ،بر
سر منافعشان ،در نقاط مختلف دنیا رقابت و حتی تقابل
داشتند ،اما آن ها اختالفاتشان را مدیریت میکردند و
رویکردهایتقابلیآنها،حدوحصریداشت.آمریکاییها
فقط میخواستند انگلیسیها را تحت فشار بگذارند و از
نفت ایران سهم بگیرند .آن ها هنگام مطرح شدن قرارداد
 1919کهایرانرارسم ًابهمستعمرهانگلیستبدیلمیکرد
هم ،چنین واکنشی از خود نشان دادند .برخی به اشتباه
فکر میکنند که آمریکاییها در آن زمــان ،رویکردهای
امپریالیستی نداشتهاند در حالی که اص ً
ال چنین نیست؛
حرف آمریکا این بود که چرا انگلیسیها قصد دارند کشور
بزرگوزرخیزیمانندایرانرا،یکجاببلعندوسهمیبهآن
هاندهند.بنابراین،اشتباهاستکهتصورکنیمدکترمصدق
میتوانست با انعقاد قرارداد با آمریکا ،خطر کودتا را از خود
دور کند .آمریکاییها حاضر نبودند در این حد با انگلیس
درگیر شوند؛ به هر حال ،منافع مشترک آمریکا و انگلیس،
فقطدرایرانخالصهنمیشدودرسایرنقاطدنیاهم،منافع
مشترک فراوانی داشتند .ضمن اینکه انگلیسیها هم،
هوشیارترازآنبودندکهاجازهبدهندچنیناتفاقیبیفتد.با
اینحال،اگرفرضبگیریمکهدکترمصدقچنینرویکردی
را در پیش میگرفت و آمریکاییها هم پشت انگلیسیها را
خالیمیکردند،دولتدکترمصدقبازهممحکومبهساقط
شدن بود؛ چون آمریکاییها ،اساس ًا فقط میتوانستند با
دولتهایدیکتاتوریوکام ً
الوابستهکارکنند.
دربــــاره چگونگی هــمــکــاری آمــریــکــا با
انگلیس در کودتای  28مرداد ،این نظر وجود دارد
که آمریکاییها مجری نقشهای بودند که انگلیسیها
طراحی کردند .نظرتان در این باره چیست؟

آنچه با عنوان کودتا ،از  25تا 28
مردادماه  1332برای براندازی دولت
دکتر مصدق انجام شد ،نتیجه 21ماه
فعالیت گسترده اطالعاتی بود .یعنی
طراحان کودتا ،این اقدام را پس از 21
ماه جنگ نرم علیه دولت دکتر مصدق
انجام دادند
آمریکا در آن زمــان ،سابقه فعالیت چندانی در ایــران
نداشت .آمریکاییها در زمــان کودتا ،یکی دو شبکه
اطالعاتی در ایــران داشتند .افــزون بر ایــن ،شبکهای
فراملیتی و صهیونیستی نیز بــاالی ســر دو سازمان
جاسوسی سیا و اینتلیجنس سرویس ،موسوم به «بدمن»
قرار داشت که همکاری این دو سازمان را تسهیل میکرد.
وظیفه «بدمن» که در آن از اسدا ...علم وابسته به انگلیس
تا دبیر سفارت آمریکا حضور داشت ،این بود که دو طرح
آمریکایی و انگلیسی را به هم نزدیک کند .انگلیسیها
به این طرح مشترک عنوان «عملیات چکمه» داده بودند
و آمریکاییها« ،عملیات آژاکــس» .توجه داشته باشید
که آنچه با عنوان کودتا ،از  25تا  28مردادماه 1332
بــرای بــرانــدازی دولــت دکتر مصدق انجام شد ،نتیجه
 21ماه فعالیت گسترده اطالعاتی بود .یعنی طراحان
کودتا ،این اقدام را پس از  21ماه جنگ نرم علیه دولت
دکتر مصدق انجام دادنــد .طی این مدت و در راستای
ایــن جنگ نــرم ،او ًال تــاش شد تا بین مــردم و رهبران
نهضت اختالف ایجاد شود .سعی کردند با فشار شدید
اقتصادی ،عم ً
ال سررشته امور را از دست دولت خارج
کنند .فروش نفت ایران به صفر رسید و برای ایجاد رعب و
وحشت در میان سیاستمداران ،تهدید به عملیات نظامی
در دستور کار قرار گرفت .جالب است که سیاستهای
امروز آمریکاییها ،به سیاستهای دیروزشان شباهت
فراوانی دارد .امروز هم آن ها میخواهند با استفاده از
همین روشها ،مقاومت ملت ایران را در هم بشکنند؛ در
حالیکهشرایطتغییربسیاریکردهاستوایرانیانامروز،
هوشیارتر و قدرتمندتر از آن هستند که تسلیم چنین
نقشههای مزورانهای شوند.

...

تاریخجهان
روایتی هولناک از خودکشی مردم یک شهر

در سال  ۱۹۴۵هزاران نفر از مردم آلمان به دلیل شکست
کشورشان در جنگ دوم جهانی دست به خودکشی زدند.
اما در این بین ،بزرگ ترین و دلخراشترین خودکشیهای
گروهی و جمعی ،در شهر دمین و به هنگام و پس از ورود
سربازان اشغالگر شوروی به این شهر ،روی داد .به گزارش
تاریخ ایرانی ،بیشتر این افــراد زنانی بودند که در بهار
 ،۱۹۴۵در شهر دمین ،جان خود و فرزندانشان را گرفتند.
در واقع ترس و وحشت ناشی از لشکرکشی ارتش سرخ
شوروی بود که آ نها را به خودکشی ترغیب کرد .در آن
زمــان ،در همه جای آلمان ،مــوارد متعدد خودکشی به
وقوع میپیوست و این عده ،اغلب ،کارگزاران حزب نازی
بودند که به دلیل شکست هیتلر و سقوط رژیم وی ،دست
به خودکشی میزدند .اما شمار باالی خودکشی ،آن هم
در عرض مدتی کوتاه و در یک محل خاص و در میان مردمی
با طبقات اجتماعی و جنسیتهای مختلف ،در نوع خود
امری بیسابقه بود .خودکشیهای دمین از روز  ۳۰آوریل
تا سوم ماه مه  ۱۹۴۵اتفاق افتاد .هر کس که امکانش را
داشت ،با شلیک گلوله یا خوردن زهر ،به زندگی خود پایان
میداد .با این حال ،اکثر انتحارکنندگان یا در آب خفه شده
یا خود را حلقآویز کرده بودند .به عبارت دقیقتر ،میتوان
گفت که این مادران وحشتزده ،نخست ،فرزندانشان را
در آب خفه می کردند و سپس ،خود را به دار میآویختند.
سرنوشت دمین ،در شب منتهی به روز اول ماه مه ۱۹۴۵
رقم خورد .هنگامی که سربازان جبهه دوم روسیه سفید،
به دروازههای دمین رسیدند ۲۱ ،مورد خودکشی در دفتر
امــوات شهرداری دمین ثبت شد .اما کشتههای تقریبا
اندک آن روز ،در واقع آغازی بر آن تراژدی بود .آن دسته
از مردم دمین که هنوز در شهر بودند ،با ملحفههای سفید
از پنجره خانههایشان ،خود را حلقآویز کردند .درست در
همان زمان بود که در  ۲۰۰کیلومتر دورتر ،آدولف هیتلر
به زندگی خود خاتمه داد .اکنون مردم دمین یعنی همان
شهر مصون مانده از ویرانیهای جنگ نیز ،سختی و شدت
خشونت جنگ را تجربه میکردند .هنگامی که نیروهای
ارتش سرخ به داخل شهر وارد شدند چه بسیار خانهها که به
آتش کشیده شد و چه بسیار زنان که مورد تجاوز قرار گرفتند
و این وضعیت خشونتبار برای روزها ادامه داشت.
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