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را بــرای ملــت ایــران گلســتان ســازد.
مصــدق در خــوش بینانهتریــن حالــت بــه سیاســتهای پشــت
پــرده کــه قدرتهــای بــزرگ را در رســیدن بــه اهــداف چندگانــه
در یــک مســیر واحــد قــرار مــیداد واقــف نبــود ولــی تجربــه
ایــن واقعیــت را بــه او اثبــات کــرد کــه «دیــوار آمریــکا» دیــوار
مناســبی بــرای تکیــه کــردن نیســت.

مقدمه
امــروز ســالگرد کودتــای  28مــرداد  1332و ســقوط دولت مصدق
اســت ،نگاهــی بــه تاریــخ نشــان دهنــده آن اســت کــه مصــدق
از پلــی ســقوط کــرد کــه وی گمــان میکــرد از طریــق آن
مشــکالت را رد کــرده و دولــت خــود را مســتمر خواهــد ســاخت،
کودتــای آمریکایــی -انگلیســی  28مــرداد ایــن آرزوهــا را بــر بــاد
داده و اثبــات کــرد آمریــکا و انگلیــس دو روی یــک ســکه واحــد
مستظهر به حمایت آمریکا!
بــوده و بــه هیــچ یــک نمیتــوان اعتمــاد کــرد.
مصــدق در جــواب نامــه معــروف آی ـتاهلل کاشــانی کــه او را از
وقــوع یــک کودتــای قریبالوقــوع بیــم مــیداد نوشــته بــود:
شصت و پنجمین سالگرد
ن هســتم».
«مســتظهر ب ـه پشــتیبانی مل ـت ایــرا 
کودتای  28مرداد 1332
شــصت و پنجمیــن ســالگرد کودتــای  28مــرداد  1332فــرا مــرور تاریــخ نشــان دهنــده آن اســت کــه مصــدق مــردم را تنهــا
رســید ،ایــن کودتــا در خــود حــاوی نــکات و درسهایــی اســت زمانــی قبــول و بــه حمایــت آنــان نیازمنــد بــود کــه بتوانــد از
کــه متاســفانه برخــی تمایلــی بــه فکــر کــردن بــه آن نیســتند و طریــق آنــان مخالفیــن را از صحنــه سیاســت ورزی کشــور حــذف
شــاید هــم بــه صــاح مســیر و منافعــی کــه بــرای خودشــان در کنــد ،اگــر او بــه حمایــت مــردم پشــت گرمــی داشــت نیــازی بــه
نظــر گرفتهانــد نباشــد کــه بــه آن درسهــا و نــکات توجهــی از ایــن نبــود کــه دســت دوســتی و گدایــی بــه ســوی آمریــکا دراز
کنــد و علیرغــم پاســخهای منفــی مکــرر ایــاالت متحــده پــا
ســر دقــت داشــته باشــند.
مصــدق کــه بــود؟ و چــه کــرد؟ در ایــن مجــال چنــدان مهــم پــس نکشــیده و بــه کمکهــای آینــده آمریــکا امیــدوار باشــد.
بــه نظــر نمیرســد کــه هــر شــخصیتی از منظرهــای متعــددی «روزنامــه داد» بــه مدیریــت «مصطفــی الموتــی» در شــماره 23
میتوانــد مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد ،روی ســخن در ایــن آبــان  1330و در ســتون «آخریــن خبــر» نوشــت :آقــای دکتــر
گــزارش آنجــا اســت کــه مصــدق گمــان میکــرد میتوانــد از محمــد مصــدق نخســتوزیر ایــران امــروز ضمــن نطــق در
طریــق کمکهــای آمریــکا و مذاکــرات پشــت پــرده بــا ایــاالت کلــوپ مطبوعــات ملــی آمریــکا اعــام کــرد کــه چــون مســئله
متحــده آتشــی کــه از طریــق دشــمنی انگلیــس ایجــاد کــرده بود نفــت بــه وســیله انجــام مذاکــرات مســتقیم هنــوز حــل نشــده

2

ویژه نامه
کودتای  28مرداد

خبرنامه اطالع رسانی داخلی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

بــا در نظــر گرفتــن وعدههــای قبلــی مقامــات آمریــکا دائــر
بــه کمــک اداره همــکاری اقتصــادی آمریــکا بــه ایــران اینجانــب
تصمیــم گرفتــم کــه از دولــت آمریــکا تقاضــای وام کنــم و عوایــد
نفــت ایــران را وثیقــه وام قــرار دهــم تــا بدیــن وســیله چرخهــای
اقتصــادی کشــور ایــران را بــه راه بینــدازم ولــی معالوصــف هنــوز
مذاکــرات مربــوط بــه ایــن موضــوع بــه نتیجــه مثبــت نرســیده
اســت».
بــر اســاس گــزارش ایــن روزنامــه «نخس ـتوزیر ایــران تاکیــد
کــرد کــه دولــت ایــران تصمیــم راســخ دارد اوضــاع مالــی و
اقتصــادی خــود را ترمیــم و اصــاح کنــد و بــرای ایــن منظــور
هــم اکنــون نقش ـههایی طــرح و بــه موقــع اجــرا گــذارده شــده
اســت».
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده بــود « :نخســتوزیر فرتــوت و
بیمــار ایــران بــه خبرنــگاران اطــاع داد کــه مطبوعــات غربــی
آن طــور کــه بایــد و شــاید در اختالفــات ایــران و انگلیس نســبت
بــه ایــران رویــه منصفان ـهای اختیــار نکردنــد و نیــز گفتنــد کــه
ایــران بــا بیــرون رانــدن انگلیس ـیها از کشــور خــود از بدتریــن
نــوع امپریالیــزم کــه در مــدت  50ســال بــه آن تحمیــل شــده
بــود رهایــی یافــت و اکنــون صنعــت نفــت خــود را بــا کمــک
کارشناســان خارجــی و در صــورت الزم بــه تنهایــی اداره خواهــد
کــرد».
مصــدق در نطــق خــود بــه دشــمنیهای انگلیــساشــاره
میکنــد و بــه زعــم خــود میخواهــد بــرای عبــور از ایــن
دشــمنی آمریــکا بــه داد او برســد و «از اینکــه دولــت آمریــکا بــه
ایــران کمــک اقتصــادی ننمــوده گلــه کــرده و میگویــد مقامــات
آمریکایــی پــس از جنــگ بــه مــا وعــده کمــک اقتصــادی داده
بودنــد ولــی تاکنــون بــه نحــو اکمــل ایــن وعدههــا را انجــام
ندادنــد».
مطبوعــات آمریــکا نیــز  21نوامبــر  29 /1951آبــان  1330بــا
حــروف درشــت خبــر قطــع کامــل مذاکــرات نفــت را منتشــر و
هــر یــک تفســیری ارائــه کردنــد.
واشــنگتن پســت نوشــته بــود« :تــراژدی تهــران یــک بــار دیگــر
در واشــنگتن تکــرار شــد .مذاکــرات آمریــکا بــا نخســتوزیر
ایــران قطــع و دکتــر مصــدق دســت خالــی بــه ایــران مراجعــت
کــرد».
صــدای آمریــکا نیــز در همیــن روز بــه اظهــارات مصــدق اشــاره
و اعــام کــرد« :مصــدق ضمــن نطــق اظهــار کــرد از ترومــن
خواســته اســت هــر چــه زودتــر بــه ایــران کمــک مالــی کنــد
تــا بحــران اقتصــادی ایــران رفــع شــود زیــرا اوضــاع اقتصــادی
ایــران بــه طــوری بحرانــی اســت...که بایــد عالجــی شــود».

پاسخدرسآموزآمریکابهیکپیشنهادذلیالنه!
«روزنامــه داد» یــک روز پــس از انتشــار اظهــارات مصــدق و
واکنشهــای جهانــی بــه ایــن نطــق نوشــته بــود« :مهمتریــن
و تازهتریــن مطلبــی کــه در ایــن نطــق جلــب توجــه نمــود دراز
کــردن دســت دریوزگــی دکتــر مصــدق بــه ســوی دولــت آمریــکا
اســت بــرای گرفتــن وام!؟ مــن وقتــی ایــن خبــر را خوانــدم
هرگــز بــاور نکــردم ایــن حــرف از دهــان دکتــر مصــدق خــارج
شــده باشــد آن هــم دکتــر مصدقــی کــه در مجلــس چهاردهــم
میگفــت« :اگــر انگلیســیها نفــت جنــوب را در دســت دارنــد
دلیــل بــر ایــن نمیشــود کــه مــا نفــت شــمال را بــه روسهــا
بدهیــم تــا از هــر دو دســت مقطــوع الیــد گردیــم! ...مصــدق کــه
دریافــت وام را در حکــم کشــیدن زنجیــر اســارت دولتهــای
خارجــی بــر پیکــر ملــت ایــران میدانســت یــک چنیــن دکتــر
مصدقــی چگونــه حاضــر شــده اســت عالوهبــر نفــوذ روس و
انگلیــس در ایــران ،نفــوذ یــک دولــت قــوی پنجــه دیگــری مثــل
آمریــکا را هــم بــه دســت خــود در ایــران تقویــت نمایــد؟».
اســناد نشــان دهنــده آن اســت کــه مصــدق هنــگام تســلیم یکــی
از نامههــای خــود کــه خطــاب بــه ترومــن رئیسجمهــور آمریــکا
نوشــته شــده بــود به هندرســون ســفیر آمریــکا ،گفتــه بــود« :ایران
گدایــی هدیــه و بخشــش نمیکنــد؛ [بلکــه] فقــط از دوســت خــود
وام میخواهــد .اگــر آمریــکا مایــل باشــد ،ایــران آمــاده و عالقمنــد
اســت در ازای کمــک آمریــکا ،تمــام نفتــی را کــه درحالحاضــر
موجــود دارد ،بــا پنجاهدرصــد تخفیــف بــه آمریــکا بفروشــد».
(هندرســون بــه آچســون ،تلگــراف  29 ،2848ژانویــه )1952
ایــن گزارشهــا و نامههــا کــه در مطبوعــات  1330تــا مــرداد
 1332منتشــر و در اختیــار افــکار عمومــی گذاشــته شــده بودنــد
بــه وضــوح نشــان مـیداد کــه مصــدق بــرای نجــات از دشــمنی
انگلیــس و اداره اقتصــاد ویــران کشــور کــه نتیجــه برخــی
سیاســت ورزیهــای پوپولیســتی وی ناظــر بــر عــدم مشــورت بــا
متخصصیــن و کارشناســان امــر بــوده اســت بــه نوشــته یکــی از
روزنامههــا دســت دریوزگــی بــه ســوی آمریــکا دراز کــرده بــود!
ولــی نتیجــه ایــن درخواســت کمــک بــه قــول خــود مصــدق
پاس ـخهای منفــی و عــدم همراهــی آمریــکا بــود ،مصــدق خــود
میدانســت و اعــام میکــرد کــه آمریــکا وعدههــای خــود
بــه ایــران را عملــی نکــرده اســت ولــی بــاز مذاکــره بــا آمریــکا
بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب را ادامــه م ـیداد ،پیشــنهاد
خفتبــار فــروش نفــت بــا  50درصــد تخفیــف بــه آمریــکا بــا
پاســخ درسآمــوز ایــاالت متحــده در  28مــرداد  1332مواجه شــد
و نشــان داد کــه آمریــکا قابــل اطمینــان نیســت و بــه دوســتی و
کمــک او نیــز نمیتــوان اعتمــاد داشــت.
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

این آمریکا همان آمریکا است!
امــروز  65ســال از کودتــای  28مــرداد  1332میگــذرد و تجربــه
نشــان داده اســت کــه ترامــپ بــا ترومــن فرقــی نــدارد ،آمریــکا
همچنــان غیرقابــل اعتمــاد بــوده و کســی از پــل مذاکــره بــا ایــن
ابرقــدرت شــیطانی بــه ســرمنزل مقصــود نمیرســد.
برجــام یکــی از آخریــن تجربههــای ملــت ایــران اســت ،دولــت
یازدهــم مذاکــرات منتهــی بــه برجــام را آغــاز و دههــا دیــدار بیــن
وزیــر خارجــه کشــورمان و طــرف آمریکایــی صــورت گرفــت،
ایــن دیدارهــا ســرانجام بــه قــرارداد پــر حــرف و حدیــث برجــام
رســید ولــی رئیسجمهــور بعــدی ایــاالت متحــده آن را پــاره
کــرد تــا نشــان دهــد بــه امضــای شــیطان نبایــد امیــد بســت.
ایــران بــه تمامــی تعهــدات خــود در چارچــوب برجــام عمــل کــرد
و طــرف مقابــل بــه اکثــر تعهــدات خــود پایبنــد نبــود و امــروز بــه
دنبــال تحمیــل تعهــدات جدیــد و انجــام نــدادن تعهــدات قدیــم
پــاره شــده خــود هســتند!
هیــچ دیپلمــات عاقلــی بــا سیاســتمدارانی کــه چنیــن ویژگیهای
مشــمئزکنندهای دارنــد پــای میــز مذاکــره نمینشــیند چــرا کــه
بــه امضــای او اعتمادی نیســت.
تالشهایــی کــه همــه بــا شکســت روبــرو
شــده اســت
تالشهــای آمریــکا و متحــدان آن بــرای بــه شکســت کشــاندن

جمهــوری اســامی در چهــل ســال گذشــته همــواره تــداوم
داشــته اســت ،از پیگیــری سیاســت نفــوذ و جاسوســی تــا حملــه
نظامــی کــه در طبــس بــا شکســت روبــرو شــد تــا حمایــت از
صــدام در جنــگ هشــت ســاله و در چنــد دهــه پــس از انقــاب
اعمــال تحریمهــای بــه اصطــاح فلجکننــده کــه همــه و همــه
بــا شکســت روبــرو شــده و جمهــوری اســامی بــا اقتــدار بــه
مســیر خــود ادامــه میدهــد.
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اخیــر بــا هــزاران نفــر از اقشــار
مختلــف مــردم تمرکــز شــیطان بــزرگ بــر جنــگ اقتصــادی را
ناشــی از ناامیــدی از جنــگ نظامــی ،سیاســی و امنیتــی و حتــی
جنــگ فرهنگــی خواندنــد و افزودنــد« :رویشهــای جــوان و
پربرکــت انقــاب و شکســت حــوادث و آشــوبهای امنیتــی
سیاســی ســال  ،۸۸نشــاندهند ه شکســت و یــأس دشــمن در
ایــن عرصههــا اســت».
حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنــهای تأکیــد کردنــد« :البتــه بــه
توفیــق الهــی و هوشــیاری مســئوالن و مــردم ،آمریــکا در جنــگ
اقتصــادی نیــز شکســت خواهــد خــورد».
ایشــان بــا بیــان اخبــار و اطالعاتــی از پشــت صحنـهی اقدامــات
آمریکاییهــا ،صهیونیســتها و ســعودیها افزودنــد« :آنهــا
بــرای ایجــاد ناامنــی در دیمــاه گذشــته ،چنــد ســال فعالیــت
کــرده بودنــد امــا ملــت بــا هوشــیاری تحســینبرانگیز ،بــه
میــدان آمــد و زمینهســازیهای چندســاله آنهــا را بــه بــاد داد».
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مصــدق بــرای مقابلــه بــا انگلیس بــه آمریکا تکیــه کرد و
همیــن خوشــبینی ،ســاده اندیشــی و غفلــت ،زمینهســاز
موفقیــت کودتایــی آمریکایــی شــد ،کودتایــی کــه همــه
زحمــات ملــت را در ملــی کــردن نفــت بــه هــدر داد.

