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Abstract
In 1950-1953, oil was an important subject in
political events in Iran contemporary history.
Debate of 1933 contract, government’s locality in
relation to it appointment of Mosaddegh as prime
minister and other events of his government added
to importance of this historical period of Iran past.
National movement’s motives and goals were
emphasis on “national sovereignty” and
“independence”. Reaction of oil nationalization of
Iran in all of Iran’s cities presents political-social
Parties and organizations' activities as basic
centers of them. In fact, religious cities, oilfield
and tribal areas. These regions played in oil
nationalization of Iran. This paper based on
compiled documents, represents action and
reaction of people of different cities as centers of
activities of branches of Parties or spontaneous
struggles. in this article, it’s been studied Parties'
role and activities of them in cities of Iran, the
Press, both local and formal newspapers,
telegrams, announcements and declarations that
issued by clergy and people duties. In this essay it
will be concluded that in spite of regional, local
and social differences in all of Iran.
Keywords: Oil Nationalization Movement of Iran,
Dr. Mosaddegh, Religious and Tribal areas, Oil
Rich Regions.
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چکیده
 دورة،م با محوریت نفت9192-9191/ش9223-9231 سالهاي
 در جریان نهضت ملي شدن.مهمي از تاریخ معاصر ایران است
 نسبت به آن، هر گروه و قشري از نقاط مختلف ایران،صنعت نفت
 تحوالت، تحقیقاتي که به این دوران ميپردازند.واکنش نشان داد
تهران را بهعنوان پایتخت بررسي کرده و به تحلیل عملکرد نیروهاي
 تحوالت دیگر مناطق، در نتیجه.سیاسي فعال در این شهر پرداختهاند
ایران مورد بيتوجهي قرار گرفته به طوريکه بررسي و تحلیل نیروهاي
 به دلیل گستردگي رویدادها.سیاسي آن مغفول و یا ناقص مانده است
 این مقاله،و واکنشهایي که منتهي به ملي شدن صنعت نفت گردید
سعي دارد بهطور موردي به واکنش مناطقي بپردازد که در سه بخش
 عشایري و مذهبي ایران قرار ميگیرند و اقشار اجتماعي،نفتخیز
 سؤال مقاله این است. عشایر و روحانیون را شامل ميشوند،کارگران
که واکنش مردم این سه منطقه و برداشت آنها از سیاستها و
تصمیمات دکتر مصدق در زمینة اختیارات فوقالعاده چگونه بوده
 براساس روش توصیفي تحلیلي رویکرد اجتماعي،است؟ مقالة حاضر
.در توصیف و تبیین اختیارات مصدق را مورد توجه قرار داده است
 مناطق، مناطق مذهبي، نهضت ملي شدن نفت:کلیدواژهها
. مناطق نفت خیز،عشایري

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال ششم ،شماره اوّل ،پیاپی 88

861

 .1مقدمه

ملي شدن صنعت نفت در میان مناطق سهگانه وجود

در بسیاري منابع و تحقیقات انجام شده ،با دیدگاهي

داشته است که به مشارکت سیاسي مردم این مناطق

مرکزگرایانه و با توجه خاص به جایگاه تهران و

منتهي ميشود .با توجه به محتواي اسناد موجود،

واکنشهاي عمومي این شهر ،تحوالت نهضت ملي

تحقیق حاضر نشان ميدهد بسیاري از وقایع و

شدن صنعت نفت ،توصیف و تبیین شده است .در

واکنشهاي مردم تهران در نهضت مليشدن صنعت

بررسي رویدادهاي مختلف سیاسي ،اغلب کنش و

نفت نیز متأثر از کنشهایي بوده که در مناطق دیگر

واکنش شهري خاص مورد مطالعه قرار گرفته است.

ایران ،بهویژه مناطق سهگانة نفتخیز ،مذهبي و

اما رویکرد اجتماعي مقاله حاضر این است که به

ایلي ـ عشایري صورت گرفته است و شناخت این

چگونگي واکنشهاي مناطقي بپردازد که در سه گروه

تأثیر و تأثرات ،الگویي جامعتر از توصیف و

نفتخیز ،عشایري و مذهبي تعریف ميشوند.

تحلیلهایي دربارة نهضت ملي شدن صنعت نفت به

اهمیت این تقسیمبندي در نگرشهایي است که

دست ميدهد.

مردم این مناطق در مورد اهداف و نتایج ملي شدن
صنعت نفت داشتهاند و اینکه برداشت آنها از اجراي
عملي مليشدن صنعت نفت در کشورشان چیست.
ضمن اینکه چه تفاوتها و هماهنگيهایي در میان
مردم این مناطق نسبت به مورد خاص اختیارات
فوقالعادة دولت مصدق وجود داشته است .در نتیجه
امکان تبیین جامعتري از ابعاد نهضت ملي ایران
فراهم ميشود و ميتوان فراگیري آرمانهاي این
نهضت را در تمام مناطق ایران ،وراي کنشهاي
نیروهاي پایتخت مالحظه نمود.
این مقاله با ارائه الگویي براي تقسیمبندي مناطق
ایران

در

سه

منطقه

نفتخیز،

مذهبي

و

ایلي ـ عشایري ،کنش و واکنشهاي مردم این مناطق

 .2بررسی پیشینة پژوهش و معرفی منابع و اسناد
پژوهشها در رابطه با دورة نخستوزیري دکتر
مصدق ،نهضت مليشدن صنعت نفت ،مباني و
پیامدهاي سیاسي و اقتصادي آن نسبتاً وسیع و
9

گسترده است اما بهطور مشخص در رابطه با
واکنش هایي که مردم شهرهاي مختلف در نهضت
مليشدن صنعت نفت نشان دادهاند ،پژوهشي جامع
صورت نگرفته است و چند نمونة معدودي نیز که
با موضوع مليشدن صنعت نفت به نگارش درآمده،
تکنگاريهایي منفرد است .از معدود تحقیقات
موردي دربارة واکنش شهرهاي مختلف ایران به این
تحوالت ميتوان از مقالة نادر پروین ،با عنوان

را مسئلة تحقیق قرار داده است .هدف آن است که با
تکیه بر روش توصیفي تحلیلي ،به این پرسش پاسخ

 . 9به طور مثال آثار غالمرضا نجاتي ،تحقیقات محمد علي همایون

داده شود که واکنش مردم این سه منطقه و برداشت

کاتوزیان ،کتاب خواب آشفته نفت محمدعلي موحد و تحقیقات
مصطفي فاتح ،کتاب تاریخ ملي شدن صنعت نفت فؤاد روحاني،

آنها از سیاستها و تصمیمات دکترمصدق در مورد

کتاب اختیارات ،اصالحات و لوایح قانوني دکتر محمد مصدق ،اثر

اختیارات فوقالعاده چگونه بوده است؟ مدعاي مقالة

مسعود کوهستانينژاد ،و نیز دیگر تحقیقات مشابه ،ضمن بررسي

حاضر این است که همانند پایتخت ،درک عمومي

نهضت ملي شدن صنعت نفت ،از نظر سیاسي ،اقتصادي و حقوقي به

همگون و فراگیري از اهداف و آرمانهاي نهضت

واکنش جامعه ایران نسبت به حکومت دکتر مصدق ،اقدامات جبهه
ملي ،گروهها و نیروهاي فعال سیاسي و اجتماعي پرداختهاند.
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«کرمانشاه و ملي شدن صنعت نفت» 9و رسالة

که گزارشگر وضعیت آن مناطق هستند نیز مورد

جمشید قشنگ ،با عنوان «مشهد و کودتاي 32

استفاده قرار گرفته است.

مرداد» 3یاد کرد که در این مقاله از اطالعات آنها
استفاده شده است؛ اما هیچیک نگرش مقایسهاي ،و
در عینحال جامع ،نسبت به تحوالت این دوران،

 .3تقسیمبندی مناطق ایران بر اساس الگوی
سهگانه :ترکیب بافت اجتماعی و نیروهای سیاسی

براي ارائة توصیف و تبیین همگاني از آرمان نهضت

سالهاي 9223-9231ش9192-9191 /م دورة

ملي شدن صنعت نفت در میان مناطق و اقشار

مهمي از تاریخ معاصر است که با محوریت موضوع

گوناگون جامعة ایران ندارند.

نفت ،روابط بینالمللي و سیاست خارجي ،وضعیت

بخش اصلي منابع پژوهشي و تحقیقاتي این مقاله

داخلي ایران را تحت تأثیر قرار داده است .مناقشهها

مربوط به اسناد و مدارک آرشیوي در فاصلة

بر سر قرارداد الحاقي ،مواضع کابینهها نسبت به آن،

سالهاي  9231-9223ميشود که از مرکز اسناد

ظهور و سقوط دکترمصدق و بازتاب آن ،چه در

کتابخانة مجلس شوراي اسالمي و سازمان اسناد و

داخل و چه در وقایع جاري بینالمللي ،از جمله

کتابخانة ملي جمعآوري شده است .محتواي اسناد

موضوعاتي است که بر حساسیت این دورة تاریخي

مذکور به واکنش مردم شهرهاي مختلف ایران در

افزوده است .برآمدن نهضت ملي شدن صنعت نفت

راستاي نهضت ملي شدن صنعت نفت ميپردازد که

که بر استقالل و حاکمیت ملي تأکید داشت ،پیرو

شامل گزارشها ،تلگرافها و نامههاي ارسالي از

شرایط پس از جنگ جهاني دوم بود .شرایطي که

شهرهاي مختلف به تهران بوده و توسط شهرباني هر

تسلط و مداخلة نیروهاي خارجي ،موجي از

بخش از شهرها فرستاده ميشد .با توجه به اینکه

نیروهاي ضداستعماري را بهوجود آورد که نه تنها

توضیح و تبیین مسئلة مقاله بر تقسیمبندي شهرهاي

ایران ،بلکه سراسر کشورهاي غیرغربي را فراگرفت.

ایران به مناطق سهگانة نفتخیز ،مذهبي و

به این ترتیب بود که «استقالل»« ،بيطرفي»« ،موازنه

ایلي ـ عشایري در مورد اختیارات فوقالعاده متمرکز

منفي»« ،عدم تعهد» و «حاکمیت ملي» به شعار

است بنابراین آن دسته از اسناد و مدارکي که به

رهبران کشورهاي خاورمیانه و آسیایي تبدیل شد.

چگونگي واکنش و شرایط سیاسي و اجتماعي مناطق

ایران ،شرایطي را پس از جنگ جهاني دوم گذراند

مذکور پرداخته مورد استفاده قرار گرفته است .به

که پیوند همه وقایع مربوط به آن منشأ حرکتهاي

منظور تکمیل دادههاي اسناد ،به غیر از کتابهاي

سیاسي ـ اجتماعي گردید .سقوط رضاشاه ،اشغال

خاطرات و نیز تحقیقات مختلف ،روزنامههاي محلي

کشور توسط متفقین و خروج آنها ،راه را براي
نیروهاي اجتماعي ـ سیاسي در حالِ جوشش باز

 .9پروین ،نادر ( .)9221کرمانشاه و ملي شدن صنعت نفت ،مطالعات

کرد .بنابراین ،این نیروها فرصتي یافتند تا با هر نوع

تاریخي ،س ،4ش .91ص .392-319

ایدئولوژي از چپ تا راست فعالیت خود را آغاز

 .3قشنگ ،جمشید ( .)9221مشهد و کودتاي  32مرداد .پایان نامه
کارشناسي ارشد .به راهنمایي دکتر حسین الهي .دانشگاه فردوسي
مشهد .دانشکده ادبیات و علوم انساني.

کنند و ،از تشکیل حزب گرفته تا نگارش مقاالت
مطبوعاتي ،در یک نقطه اتفاق نظر داشتند؛ محکوم
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ساختن نفوذ بیگانگان در امور داخلي .البته در آن

روشنفکران ،دانشجویان و کارگران صنعتي گرچه در

زمان هدف حمالت آنها متوجه بریتانیا بود زیرا هنوز

اواخر سالهاي نخستوزیري دکترمصدق ،از اوضاع

یک قدرتِ بزرگِ جهاني محسوب ميشد و قدرتِ

اقتصاد سیاسي ناراضي بودند ،پشتیبان حکومت

خارجيِ مسلط بر ایران به شمار ميآمد و مظهر آن

دکترمصدق و اهداف جبهه ملي ماندند در حاليکه

چیزي جز شرکت نفت انگلیس نبود که نماینده نفوذ

گروه محافظهکار ،طرفدار رژیمي بودند که مالکیت

و مداخله یک نیروي بیگانه و مسلط در امور سیاسي

خصوصي و حقوق و نفوذ اقتصادي را به رسمیت

و منافع ملي محسوب ميشد .گستردگي و تنوع

بشناسد (کاتوزیان .)391 :9223 ،عشایر نیز که از

تحوالت و نیروها در روند این رویدادها به نحوي

دورة پهلوي اول ،تالش و ضرورت براي یکجانشین

است که ارائه الگویي مناسب براي توصیف،تبیین و

کردن آنها به هر صورت ممکن در دستور کار قرار

فهم رویدادها و نیروهاي فکري سیاسي آن دوران

گرفته بود و نتیجة آن تبدیل بافت عشایري به

ضروري به نظر ميرسد .بر این اساس تقسیمبندي

جمعیت روستایي با توجه به حفظ ویژگيهاي قومي

شهرها به مناطق نفتخیز ،مذهبي و ایلي ـ عشایري

و اخالقي آن بود ،از نیروهاي فعال در این دوره

و بررسي واکنشهاي هریک از این مناطق نسبت به

بودند .در میان عشایر ،قشقایيها نیرومندترین ایل

وقایع ملي شدن صنعت نفت به این جهت ارائه شده

هماهنگ بهشمار ميرفتند .از آنجا که رهبران قشقایي

است که بتواند شمایي دقیقتر و عمیقتر از روند

پشتیباني خود را از جبهة ملي اعالم کرده بودند،

تحوالت و نیز ماهیت نیروهاي سیاسي ـ اجتماعي و

ساموئل فال ) ،(Samuel Falleکنسولیار انگلیس در

عملکردهاي آنان ارائه کند .به گونهاي که مردم

شیراز ،عقیده داشت بریتانیا باید اتحادي از قبایل و

شهرهاي قم و مشهد ،تنها به فعالیتهاي مذهبي

عشایر مخالف آنها بهوجود آورد تا به این طریق

مانند برپا داشتن مراسم دعا در حمایت یا

قدرتشان را خنثي کند ولي این نظریه هرگز نتوانست

عدمحمایت از نهضت مليشدن صنعت نفت و وقایع

به عمل درآید (علم.)914 :9229 ،

مرتبط به آن نپرداختند بلکه ضمن صدور فتاوي از
سوي مراجع و سخنرانيهاي روحانیت و وعاظ

 .4نهضت ملیشدن صنعت نفت در مناطق سهگانة

فعال ،با گروهها و احزاب مختلف سیاسي همکاري

نفتخیز ،مذهبی و عشایری

داشتند .بهطور مثال استانهاي آذربایجان ،فارس،

الف) مناطق نفتخیز

مازندران ،خراسان ،خوزستان و کردستان ضمن اینکه

مناطق نفتخیز خوزستان و کرمانشاه در شکلگیري

جمعیت عشایري داشتند ،اما اقشار دیگر این مناطق

قشر کارگري و اتحادیهکارگري نقش مهمي داشتند.

نیز فعال بودهاند .در مورد خوزستان ،اتحادیههاي

البته این مناطق صرفاً در محدودة شهرهاي نفتخیز

کارگري و جمعیت عشایري در کنار دانشجویان و

قرار نميگیرند؛ چرا که ایالت و عشایر مختلفي در

کارمندان و دانشآموزان در این نهضت فعال بودهاند.

این مناطق ساکن بودند .اما تسلط فعالیتهاي سیاسي

بهطور کلي در طي نهضت مليشدن صنعت نفت،

قشر کارگري در آنها برجستهتر بوده است.

بازاریان ،خردهفروشان ،متخصصان و بخشي از

فعالیتهاي خانوادههاي کارگران و کارمندان شرکت
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نفت ،به ویژه در خوزستان ،مصداقي بر این ادعاست.

مبارزه در ملي شدن صنعت نفت بوده است و از

نیروهاي فعال این منطقه شامل نیروهاي صنفي

کانونهاي اصلي مردم کرمانشاه ،حسینیهها بودند که

(اتحادیههاي کارگري ،بازاري و تجار) ،سیاسي

از جمله حسینیه داللباشي ،محل تحصن و مرکز

(احزاب و شعب آن که در برگزاري میتینگها

ارتباط کرمانشاهیان با مردم دیگر شهرهاي ایران بود.

فراخوان داده و رهبري برخي از تظاهرات را بر عهده

بهترین نمونه از اوضاع و تأثیر پاالیشگاه نفت و

داشتند) و نیروهاي مختلط دیگر که در هماهنگي با

حضور مأمورین انگلیسي در کرمانشاه ،یادداشتهاي

نیروهاي فوق واکنش نشان ميدادند ،مانند

مرتضي تکوک ،از مبارزان نهضت ملي شدن صنعت

دانشجویان ،دانشآموزان ،فرهنگیان و کارمندان

نفت ،است:

ادارات .بهطور مثال در  39ديماه  9231از طرف

شهر ما که در مجاورت پاالیشگاه قرار داشت ،شاید

یکي از اهالي خوزستان نامهاي به نخست وزیر

بهتر و بیشتر از سایر نقاط ،سنگیني و فشار وجود

ارسال شد که راجع به عدم فعالیت دانشآموزان

کارگران انگلیسي را روي شانههاي رنجدیدة خود

دبیرستان بایندر در خرمشهر و سردادن شعار «صنعت
نفت باید ملي شود» است .در این نامه توضیحات
کاملي در مورد برخورد فرماندار نسبت به
دانشآموزان و والدین آنها ارائه شده« :فرماندار
بعضي از اولیاي محصلین را خواسته و تهدید نموده

احساس ميکردند .زیرا کمپاني نفت گویي یک
شهر انگلیسي است در دل خاک پهناور کشور ما با
تمام ویژگيهایش .زیرا رؤسا و کارفرمایان بدون
استثنا انگلیسي بودند ،فرهنگ و زبان انگلیسي بود
و تنها چیزي که با خط کج و معوجي روي آن
فارسي نوشته شده بود «استعمال دخانیات ممنوع»

و یکي از اولیاي محصلین در جواب فرماندار (که

بود ،همین و همین .وجود استعمار انگلستان به

خواستار منع تظاهرات از سوي والدین دانشآموزان

خوبي قابل لمس بود .رابرت سن )(Robert Sen

شده بود) ،گفت من که پیر و شکسته شدهام ،پنجاه

رئیس انگلیسي کمپاني در واقع مالک الرقاب شهر

سال حقوق مرا شرکت نفت خورد ،حال که پسرم

بود و سایر مقامات مطیع و منقاد این مهمان و یا در

ميخواهد حق خود را مطالبهکند او را مانع شوم؟»

واقع صاحبخانه ناخوانده بودند (پروین:9221 ،

(مرکز اسناد کتابخانة مجلس شوراي اسالمي ،پروندة

.)313

نفت ،سند  39ديماه  )9231و در ادامه از تحت

هستة اصلي مبارزین کرمانشاه ،نادعلي کریمي،

فشاربودن احساسات اهالي خوزستان سخن گفته و

عبدالعلي کریمي ،محمدعلي کریمي ،رکنالدین

تقاضا کرده که« :مردم خوزستان را از چنگال

حجتي ،محمد کاشفي ،مرتضي تکوک ،مرتضي

استعمارچيها و مأمورین خائن دست نشاندة آنها

مهدوي،

هاشمينژاد،

(ابوذر ،فرماندار و سرهنگ قریب) نجات دهید»

سیدابوطالب شیرازي ،حاجغالمعلي عقیقي ،حسین

(مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسالمي ،

علیزاده ،سیدرضا یاسیني و حاجعباس خامچي

پرونده نفت ،سند  39ديماه .)9231

بودهاند (پروین .)313 :9221 ،ایرج هندسي ،از جمله

در کنار خوزستان ،کرمانشاه نیز از مراکز مهم

سیدحسین

حجتخواه،

کرمانشاهیاني است که تفاوت وضعیت کارگران
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انگلیسي و ایراني و تحقیر و توهیني که نسبت به

محمدرضاشاه یا در حمایت از وي در کرمانشاه

ایرانیان در شرکت نفت مي شد را دیده و به گفتة

فعالیت ميکردند بهطور مثال روزنامة «سعادت ایران»

خود وي به دستور مستقیم رابرت سن ،رئیس

از روزنامههاي محلي کرمانشاه و وابسته به

شرکت نفت کرمانشاه مورد ضرب و شتم مأموران

استانداري بود که با سردبیري فیضاهلل سعادت و در

نظامي قرار گرفت:

حمایت از محمدرضاشاه و مخالفت با مبارزین

تا آنجا که از اوان جواني به یاد دارم ،وجود

کرمانشاهي منتشر ميشد در حاليکه شیخحسن

تصفیهخانه نفت در شهر ما که آن را به نام کمپاني

خراساني ،روحاني پیشگام نهضت ملي شدن صنعت

ميشناختند ،برایم سؤالانگیز بود .وقتي دیوارهاي

نفت ،در مردادماه  ،9232به همراه رکنالدین حجتي،

سیمکشي شده و گاز و بخاري را ميدیدم که شب
و روز از دودکش خارج ميشد با آن نگهبانان قوي
هیکل و سورمهپوش که گُل کمربندي بزرگ و
طالیيرنگ داشتند و تنها جاده آسفالته (کرمانشاه)
را که حدود دویست متر بیشتر نبود و ساختمان
مختصري در کنار در بزرگ آهني که روي پالک

روزنامه طوفانغرب و مبارزین کرمانشاهي در
99تیرماه  9232براي تقویت جبهه مبارزات فرهنگي
خود ،روزنامه مهرداد ،به مدیریت محمد کاشفي را
منتشر کردند (پروین .)314 :9221 ،روزنامة
طلیعةغرب نیز در  99شهریورماه  9232با مدیریت

برنجي آن نوشته شده بود  ،Labour.de.Onlyبرایم

حاج شیخ عباس حجتي فرید و روزنامة

هزار و یک سؤال مطرح ميشد که خدایا در پشت

سلحشورانغرب در اوایل ديماه  ،9232به مدیریت

این سیمها چه خبر است و چه ميکنند؟ راستي این

رحیم معیني و صدايغرب ،با مدیریت عبدالعلي

ماشین شورلت شیک که آن آقاي رابرت سن

کریمي ،و آیینةروز در آبانماه  ،9232به مدیریت

همیشه در قسمت راست صندلي عقب لمیده یا به

مرتضي مهدوي که همگي از مبارزان نهضت ملي

کنسولگري انگلیس و یا استانداري ميرود و یا قبالً

بودند ،شروع به فعالیت کردند .آنها با وجود نداشتن

به مقر کلنل فلیچر ) (Flicherفرماندار نظامي

هرگونه کمک مادي ،توانستند «جبهه مطبوعات ملي

اشغالگران انگلیسي ميرفت ،در شهر ما و مملکت
ما چه ميکند؟ براستي این کارگران که عصرها با دو
سه کامیون ،ساکت و صامت مانند زندانیان روي
صندلي نشسته و در میدان شهرداري قدیم و مقابل
ادارة تبلیغات در آن پیاده ميشوند ،کارگران ایراني
هستند یا انگلیسي؟ چرا کارگران ما به مهندسان و
کارگران ساده انگلیسي ميگویند صاحب .این افکار

کرمانشاه» را تشکیل دهند .اما در طرف مقابل،
جلسات متعددي با حضور مستوفي ،رئیس کارگزیني
شرکت نفت انگلیس و مسیو عزیز ارجمند ،مترجم
کنسولگري و رابرت سن برگزار ميشد و تصمیماتي
علیه مبارزین نهضت ملي نفت اتخاذ ميگردید .از
جمله اقدامات و تصمیمات آنها ،طرح توطئه علیه

و هزاران نظیر آن همیشه مرا رنج ميداد (پروین،

افراد فعال نهضت ،انتقال شکیبا ،رئیس خدمتگزار

)2 :9221

فرهنگ ،و انتصاب اکبرنیا به جاي وي ،تأکید بر

یکي از ابزارهاي اصلي مردم کرمانشاه در

تعویض محمدرضا اقبال ،چهرة ملي و مذهبي از

حمایت از ملي شدن صنعت نفت ،مطبوعات محلي

ریاست اوقاف ،برخورد با اجتماعات و میتینگها و

بود که در جهت مبارزه فرهنگي و تبلیغاتي با

بازداشت غیرقانوني سخنران جبهة ملي مطبوعات،

شیدا صابری :بررسی واکنش مناطق سهگانه نفتخیز مذهبی ،مذهبی و ایلی _ عشایری به اختیارات فوق العاده دکتر مصدق ...
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زنداني و توقیف رکنالدین حجتي و رحیم معیني

مطالبي در ارتباط با برگزاري میتینگ اظهار داشت.

کرمانشاهي ،مدیران روزنامههاي طوفان غرب و

پس از دستگیري نعمتاهلل جمشیدي و رکنالدین

سلحشوران غرب بود (روزنامة سلحشوران غرب،

حجتي ،دانشجویان کرمانشاهي دانشگاه تهران و

 93اسفندماه  :9232بدون شمارة صفحه) .مرتضي

عضو نهضت ملي در تهران اعالمیهاي منتشر کردند

ورودي با درج مقالهاي تحت عنوان «جقهچوبي»،

(روزنامة صدايغرب 2 ،ديماه  :9231بدون شماره

موجب خشم جهانشاه صمصام (استاندار کرمانشاه)

صفحه) .شعار دانشآموزان کرمانشاهي« ،نهضت باید

شد و مورد ضرب و شتم مأموران استانداري

ملي شود» بود که به تعداد زیاد بر روي پارچهاي

قرارگرفت و احساسات عمومي را تحریک کرد .به

نوشته شد و مأمورین شهرباني کرمانشاه در مقابل،

دنبال این اتفاق ،مدیران مطبوعات اعالمیهاي را در

دانشآموزان را بدون مجوز قانوني از تحصیل

 39فروردینماه  ،9231تحت عنوان «آقاي استاندار

محروم کردند (روزنامة صدايغرب 2 ،ديماه :9231

بداند که اهانت به مطبوعات ،اهانت به مقدسات ملي

بدون شماره صفحه).

است» در شهر منتشر کردند و پیگیريهاي آنان

با وجود حمالت پلیس و سرهنگ گیویان،

باعث اعزام یک بازرس جهت معرفي و دستگیري

ریاست شهرباني کرمانشاه ،دومین میتینگ در نیمة

خائنان به جبهه ملي شد که موضع مطبوعات ملي و

دوم مهرماه  9231در مسجد جامع کرمانشاه برگزار

محلي کرمانشاه را مقابل حکمران و حامیان طرفدار

شد .جوانان و دانشآموزان دبیرستانها ،شعار

انگلیس آن قرار داد .نعمتاهلل جمشیدي ،شاعر

«صنعت نفت باید ملي شود» را بر سینههایشان نصب

کرمانشاهي ،در شعر طنزآمیزي در روزنامة

کرده بودند و همراه با چهارهزار نفر از اهالي و

طوفانغرب گفتهاست:

تجار ،اصناف ،کسبه و کارمندان در این میتینگ

یک تن ز دشمنانم مشمول بند جیم 9است

شرکت کردند و بر ادامة مبارزه تا استیفاي حقوق و

گفتم تو هم که آري ،گفتا خدا کریم است.

لغو قرارداد  9122و مليشدن صنعت نفت تأکید

(روزنامه طوفانغرب 99 ،فروردینماه  :9231بدون
شماره صفحه)

در اولین میتینگ ملي شدن صنعت نفت در

کردند (روزنامة زبان غرب ،ش ،9سهشنبه 31ديماه
.)9231

کرمانشاه که روز جمعه اول ديماه  9231در خیابان

ب) مناطق مذهبی

شاهبختي (خیابان معلم امروز) برگزار شد،

در رابطه با شهرهاي مذهبي مانند قم و مشهد ،هر

دانش آموزان ،بازاریان ،کارمندان و بسیاري از مردم

کدام با ویژگيها و ماهیت نیروهاي مؤثر در آن

دیگر حاضر بودند .محمدعلي کریمي متني از

واکنش نشان دادهاند .شهر قم به دلیل جنگ جهاني

نهجالبالغه قرائت کرد سپس رکنالدین حجتي

دوم ،از لحاظ اقتصادي ،آسیبهاي بسیاري متحمل
شده بود .پس از درگذشت آیتاهلل عبدالکریم

 .9بند جیم ،معرفي و دستگیري خائنان به جبهه ملي نامیده شد که
توسط سران مطبوعات مطرح گردید.

حائري یزدي (متوفي به سال 9299ش) بنیانگذار
حوزة علمیة قم ،هیئتي سه نفره مرکب از آیتاهلل
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محمدتقي خوانساري (متوفي 9223ش) ،آیتاهلل

نکند ،مسلمان نیست» و یا آیتاهلل روحانيقمي،

محمدحجت کوهکمرهاي (متوفي 9223ش) و آیتاهلل

آیهاي از قرآن را قرائت کرد که« :ولَن یَجعَل اهلل

صدرالدین صدر (متوفي 9223ش) اداره حوزه را

لِلکافرینِ علي المؤمنین سبیالً و هرگز نميگشاید

براي دهسال در دست داشتند .آیتاهلل بروجردي در

خدا از براي کافران راهي علیه مؤمنین [سوره نساء،

سال 9239ش9141/م درحاليکه قم گرفتار مشکالت

آیه ( »]941روحانیت و ملي شدن صنعت نفت،

بسیاري شده بود ،از بخش خصوصي خواست که

.)91 :9292

حوزه را تحت حمایت مالي خود قرار دهد .چرا که

آیتاهلل خوانساري در تأیید ملي کردن صنعت

اوضاع اقتصادي قم ،به علت رکود بازرگاني ناشي از

نفت ،فتوایي صادرکرد که در پاسخ به سؤال گروهي

جنگ ،نابسامان و در نتیجه از میزان خمسي که تجار

از بازرگانان شهر تهران به منظور همکاري با آیتاهلل

به روحانیون ميپرداختند کاسته شده بود (بیل ،جیمز

کاشاني و جبهه ملي و سازمانهایي بود که در راه

و راجر لوئیس )992-993 :9223 ،بنابراین

ملي کردن صنعت نفت در تمام ایران مبارزه

نگرانيهاي مالي و عدم حضور روحانیون آن شهر

ميکردند:

در صحنه سیاسي کشور و فعالیت سیاسي که آیتاهلل

اگر از پیغمبر(ص) بپرسند که یک منبع مهم و

کاشاني در پیش گرفته بود ،فعالیتهاي روحانیت را

فوقالعاده ثروتي (طالي سیاه) و عایدات بيپایاني

محدود ميکرد .اما روحانیون سرشناسي چون

که هر روز میلیونها تومان از آن منبع خداداد،

آیتاهلل خوانساري و محمد خرمآبادي در قم از
آیتاهللکاشاني پشتیباني ميکردند .پس از قتل رزمآرا،
سایر روحانیون نیز رفتهرفته به صحنة سیاست قدم
گذاشتند و فتواهایي در لزوم ملي کردن صنعت نفت
صادرکردند .در میان روحانیون ميتوان از آیتاهلل

حقوق حقه این ملت به رایگان در طبق اخالص
گذارده و تقدیم اجنبي شود و مملکتي که از 99
میلیون 94 ،میلیون آنها فاقد وسایل زندگي هستند و
هر روز دچار مخاطرات مختلفه و مبتالي یموت
اسفرو اسود شوند ،نه معاش ،نه لباس زندگي داشته
باشند و از این منبع مهم عظیم استفاده و بهره قابلي

خوانساري ،آیتاهلل محمد روحاني قمي و آیتاهلل

نبرند ،چه صورت دارد؟ آیا اهتمام به امور مسلمین

عباسعلي شاهرودي یاد کرد که هر کدام فتواهایي در

مصداقي از این بهتر دارد که میلیونها مسلمان به

مورد مليشدن صنعت نفت صادر کردند؛ بهویژه

این فالکت و به این وضعیت رقتبار نباشند ،اگر

آیتاهلل سیدجعفر غروي که در  2ديماه  9231به

سلب عواطف بشریت از ما نشده بود ،ميبایست

سخنراني در این رابطه پرداخت .همینطور نامة

خون گریهکنیم .آیا سزاواراست همچه موضوع قابل

سرگشاده طالب علوم دیني در  92ديماه همان سال

اهمیتي را انسان اهمیت ندهد!!» (روحانیت و ملي

که در رابطه با مليشدن صنعت نفت منتشر گردید

شدن صنعت نفت)92 ،91 :9292 ،

(حجتي .)421 :9223 ،بهطور مثال ،آیتاهلل

آیتاهلل خوانساري در حمایت از ملي کردن

خوانساري در رابطه با ملي شدن صنعت نفت این

صنعت نفت هم دلیل عقلي و وجداني ميآورد و هم

حدیث نبوي را نقل کرد که« :کسي که شب را به

دلیل نقلي .وي پس از اقامه ادلّه خود به وضوح

صبح برساند در حاليکه اهتمام در امور مسلمین

ميگوید اگر به عنوان مؤمن نپذیریم که ملي کردن
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صنعت نفت ،اهتمام در امور مسلمین است و در

 9231فدائیان اسالم فعالیتهاي خود را گسترش

نتیجه از اعالم این استنباط احتراز ورزیم ،ردّ قول

داده بودند و در میان طالب جوان نفوذ داشتند.

پیغمبر کردهایم و عاقبت چنین امري روشن است.

سیدعبدالحسین واحدي در این زمان از سوي نواب

(همان :همانجا) از میان روحانیون قم که رسماً از

صفوي مأموریت داشت تا ارشاد و آگاهسازي مذهبي

آیتاهلل کاشاني و موضع او در مورد ملي شدن

طالب و رهبري مبارزات ایشان در قم را بر عهده

صنعت نفت دفاعکردند ،پس از آیتاهلل خوانساري و

بگیرد (امیني .)42 :9229 ،آیتاهلل منتظري در مورد

عباسعلي شاهرودي ميتوان از سیدمحمود روحاني

نفوذ چشمگیر فدائیان اسالم در قم ،به دنبالهروي

قمي نام برد .وي نیز در فتوایي در رابطه با ملي شدن

طالب از فدائیان اسالم اشاره ميکند که باعث بر هم

صنعت نفت اعالم داشته است که:

خوردن درس و بحث شده و حوزه را قبضه کردند و

بر تمام مسلمین و هموطنان عزیز حتم و الزم است
که نهایت سعي و کوشش را مبذول دارند تا گریبان
خود را از چنگال جابرانه اجانب خالص و سعادت
را نصیب خود نمایند (همان.)91 :

آیتاهلل عباسعلي شاهرودي در پاسخ معتمدین
تهران و شهرهاي دیگر راجع به ملي شدن صنعت
نفت فتوایي صادر کرده است که از حکم شرع و
دین راجع به قطع «ایادي اجانب و خائنین از
مِلک(ملي شدن صنعت نفت)» سخن گفته و
اینکه«معلوم و جاي هیچگونه تردید نیست که
کوتاهکردن دست اجانب از کشور و مسلمین و ملي
کردن صنعت نفت در سراسر کشور بر هر مسلماني
الزم و واجب است که در این موضوع مهم و امر
حیاتي جدیت نمانید و روي موازین شرع و دین
مقدس اسالم براي مسلمین در اقدام بر ملي شدن

صحن مدرسة فیضیه در کنترل آنها قرار گرفته بود.
(منتظري )21 :9221 ،بنابراین در این شهر ،چالش
میان طرفداران آیتاهلل کاشاني و حامیان دکترین
آیتاهلل بروجردي در مورد عدم دخالت طالب در
امور سیاسي ،منتهي به فائق شدن نظر آیتاهلل
بروجردي شد .از نظر مهدي حائري یزدي روابط
خوبي میان آن دو وجود نداشته و روابط سردي میان
آنها حاکم بوده است .آیتاهلل کاشاني به آیتاهلل
بروجردي همچون رقیب مينگریست زیرا وي
مرجع تقلید بود و آیتاهلل کاشاني یک رهبر
سیاسي ـ مذهبي محسوب ميشد .درحاليکه
مرجعیت تقلید نداشت و قابل مقایسه با یکدیگر
نبودند (الجوردي .)42 :9223 ،با وجود چالش
مذهبي میان دو جناح طرفدار آیتاهلل بروجردي و

صنعت نفت در سراسر کشور جاي هیچگونه شبهه و

آیتاهلل کاشاني در قم ،دیگر گروههاي اجتماعي

تردیدي باقي نميماند» (همان :همانجا).

مانند اصناف ،جوانان ،اتحادیه بازرگانان و شعب

در شهر قم ،حوزة علمیه و مراجع آن ،فعالیت
فدائیان اسالم و تالشها در دو جهت فکري آیتاهلل

احزاب فعال نیز به صدور اعالمیهها پرداخته و در
حمایت از مليشدن صنعت نفت فعال بودهاند.

بروجردي ـ آیتاهلل کاشاني ،آن شهر را مرکزي مهم

در مشهد ،نهادهایي مانند کانون نشر حقایق

در رویدادهاي مربوط به ملي شدن صنعت نفت تا

اسالمي ،شعب احزاب زحمتکشان ،حزب ایران ،پان

کودتاي  32مردادماه قرار داد .در سالهاي  9232تا

ایرانیست ،جمعیت نهضت شرق ،انجمن تبلیغات
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اسالمي ،انجمن جوانان خراساني مقیم مرکز،

است ،مگر شما مردهاید! چرا از نمایندگان خود

هیئتهاي مذهبي ،اتحادیه هیئت مذهبي خراسان و

آنچه را که مصلحت مملکت است ،نميخواهید،

اتحادیه جوانان سادات حسیني ،کلوپ مصدق و

چرا همچون سایر مردم زنده شهرستانها اقدام

چند انشعاب درون گروهي که همچون شهرهاي
دیگر یا از سال  9231فعالیت خود را آغاز کرده و یا
در آستانه ملي شدن صنعت نفت فعال شده بودند،
در این تقابلها شرکت داشتند (سازمان اسناد و
کتابخانه ملي ،پرونده  ،311114312محل در آرشیو

نميکنید ،شما را چه ميشود که اینگونه خاموش
نشسته و یا خفتهاید .به خداي الیزال قسم این
خاموشي شما ،ما مردم خراساني مقیم مرکز را نزد
مردمان با شرف تهران شرمنده ميسازد .برخیزید
براي ملي شدن صنعت نفت ،فریاد خود را به
مجلس ،به دولت ،به جراید برسانید .میتینگ بدهید،

 29ن  9آ ب  ،9به تاریخ  .)9229محمدتقي شریعتي،

سخنراني کنید ،از وکالیتان بخواهید به ملي شدن

رهبر فکري کانون نشر حقایق اسالمي ،آیتاهلل

صنعت نفت در تمام سراسر کشور رأي دهند .اي

کلباسي و علماي دیگر از نهضت ملي شدن صنعت

مردمان باشرف خراسان به هماهنگي مردم کشور

نفت دفاعکردند اما از اولین گروههایي که قبل از

بپاخیزید .امروز نجات مملکت بسته به خواستة

سال  9221و دورة نهضت ملي شدن صنعت نفت و

ملت است (روزنامه نور ایران ،س  ،3ش  ،3دوشنبه

بیدارکردن مردم خراسان ،بهویژه در شهر مشهد

 3بهمن  9 :9231و .)3

فعالیت ميکردند ،انجمن جوانان خراساني مقیم مرکز

تأثیرپذیري مردم شهرهاي مختلف از یکدیگر در

بود .بخشي از اعالمیة این انجمن که خطاب به

راستاي ملي شدن صنعت نفت را ميتوان از بیانیهها

خراسانیان صادر شده و از آنها تقاضاي مشارکت در

و اعالمیههایي که صادر نمودهاند ،دریافت .به طور

مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت داشتهاند عبارت

مثال ،مهدي عطاران دبیر انجمن جوانان خراساني

است از:

مقیم مرکز در مقاله روزنامه ایران مبارز اشارهاي به

خراسانیان شرافتمند ،امروز حیاتيترین مسئله کشور

مبارزات شهرهاي دیگر کرده و نوشت:

مطرح گردیده و طبقات مختلف ملت ایران که به

همین مردمي که در محیط اختناق و مرگبار خراسان

خوبي منبع بدبختي و فساد مملکت را تشخیص

حاضر به هیچگونه تظاهر و اجتماعاتي نیستند،

دادهاند و دانستهاند که از چه چشمهاي ،آب،

وقتي به مفاهیم مبارزه واقعي همشهريهاي تهراني،

گلآلود ميشود .با انرژي فوقالعاده ،با حرارت زیاد

قمي ،قزویني ،رشتي ،شیرازي و  ...خود پيبردند،

براي دفع کانون فساد بپاخاسته و به پیروي از

دعوت را از جان و دل پذیرفته و بيپروا قلب

مردمان باشرف تهران از تمام شهرستانها سیل

استعمارچیان را جریحهدار و از مبارزان نهضت ملي

تلگراف و اعتراض به تهران روان گردیده و همگي

شدن صنعت نفت پشتباني خواهند کرد (روزنامه

خواستار ملي شدن نفت در سراسر کشور

ایران مبارز ،ش  ،21دوشنبه 91بهمنماه 9 :9231

گردیدهاند .اي فرزندان ابومسلم و نادر چگونه است

و.)3

شما که در استقالل مملکت سهمي بسزا دارید اینک

اسناد راجع به وضعیت مشهد در راستاي ملي

خاموش و در این امر حیاتي ابراز عقیده و اظهار

شدن صنعت نفت نشان ميدهد که تبلیغات مذهبي

وجود نميکنید .اگر محیط مشهد و خراسان مختنق

به نوبه خود در سخنرانيها انجام ميشده و در
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پیشبرد مبارزه ،نیروهاي مختلفي نقش داشتهاند .در

دامن زد و نه صرفاً مسئلة سیاسي را مطرح کرد بلکه

اسناد مربوط به این دوره آمده است که سازمان

«حاکمیت یک ملت بر منافع و منابع ملي خود» و

متشکلي در مشهد در حمایت از آیتاهلل کاشاني

«کوتاه کردن تسلط بیگانه بر امور داخلي» را مطرح

وجود ندارد .در خراسان هم زمینهاي براي ایجاد

ساخت و از این رو ،به پیوند نیروهاي مختلف در

چنین سازماني وجود نداشت زیرا عدهاي از

پیشبرد نهضت منتهي شد .روحانیون مشهد

روحانیون مشهد با طرز کار و چگونگي پیشرفت

بهخصوص آیتاهلل حاج میرزا احمد خراساني،

منویات آیتاهلل کاشاني مخالف بوده و موفقیت او را

آیتاهلل یونسي اردبیلي و آیتاهلل الهي ،اگرچه در

به زیان خود ميدانستند .بدین لحاظ از طرف

بعضي موارد ظاهراً مخالفتي نميکردند اما با پیشرفت

دستجات مخالف ،اقدامات الزم براي خنثي نمودن

نظریات آیتاهلل کاشاني در خراسان که در حوزة

فعالیت طرفداران آیتاهلل کاشاني به عمل آمد.

متعلق به آنها ،مخالفاني داشته ،به طور محرمانه

(روحاني مبارز آیتاهلل کاشاني به روایت اسناد،

اقدامات الزم براي خنثي کردن فعالیتهاي طرفداران

229 /9 :9221ـ )221بنابراین جمعیت فدائیان اسالم

وي به عمل ميآوردند .زمانيکه آیتاهلل کاشاني براي

و از جمله طرفداران آیتاهلل کاشاني در مشهد

زیارت و ایجاد هسته مرکزي طرفداران خود به

نتوانستند موفقیت کاملي به دست آورده و از

مشهد رفته بود با وجود استقبال قابل توجهي که از

موقعیت این شهر که جنبة مذهبي دارد ،حداکثر

وي به عمل آمد ،به واسطة فعالیت و اقدامات

استفاده را ببرند .زیرا فعالیتهاي نیروهاي مذهبي و

مخالفین ،اقدامات او به جائي نرسید و در نتیجه

کانونهاي مختلف در جهت اهداف نهضت ملي

بدون اینکه بدرقهاي از وي صورت گیرد به تهران

شدن صنعت نفت بهشمار ميرفت و همکاري آنها

بازگشت (همان :همانجا) .از جمله روحانیون

در واکنشهاي مربوط به پیشرفت نهضت و اهداف

طرفدار آیت اهلل کاشاني در مشهد حاج حسن آقا

آن در تلگرافهایي که از سوي مراجع و روحانیون

قمي بود که به نفع او تبلیغات مي نمود .همچنین

در این شهرها ارسال گردید یا در بیانیهها و

افصح المتکلمین که از طرف آیت اهلل کاشاني به

اعالمیههایي که صادر ميکردند ،نشان داده شد .اگر

مشهد آمده بود نیز علیه حاج میرزا احمد

فعاالن گروههاي خاصي چون فدائیان اسالم

خراساني(از مخالفان کاشاني) اقداماتي انجام داد .از

نتوانستند به موفقیت دست یابند به دلیل اختالف نظر

جمله تبلیغات او این بود که میرزا احمد خراساني

آنها و برخي از روحانیون شناخته شده شهر مشهد

به سوء استفاده از بیت المال آستان قدس رضوي و

بوده که منتهي به جناحبندي طرفدار و مخالف

حقوق طالب علوم دیني پرداخته است .میرزا

آیتاهلل کاشاني شد .ولي در نهایت باید گفت که

خراساني و یاران و نزدیکان وي نیز علیه تبلیغات و

اهداف نهضت مليشدن صنعت نفت؛ حاکمیت ملي

فعالیت طرفداران آیتاهلل کاشاني مقابله به مثل

و استقالل ،واکنش فراگیري را از سوي نیروهاي

کردند .به این ترتیب در خراسان طرفداران آیتاهلل

مختلف فراهم ساخت .زیرا نه اختالفات مذهبي را

کاشاني و جمعیت فدائیان اسالم زمینهاي براي
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فعالیت پیدا نکردند (همان :همانجا).
ج) مناطق ایلی ـ عشایری

 ،311111244محل در آرشیو  339و  3الف ب ،9
به تاریخ .)9221

در مورد مناطقي که جمعیت عشایري داشتهاند،

 .5اختیارات فوقالعاده دکترمصدق و واکنش

استانهاي خوزستان ،آذربایجان ،لرستان و کردستان

مناطق سه گانه نفتخیز ،مذهبی و ایلی ـ عشایری

قابل توجه بودند .در خوزستان ،عشایر بختیاري و

پس از وقایع مربوط به سي تیرماه  9229و

عرب ،بيتأثیر از اتفاقات و رویدادهاي مربوط به

حمایتهاي عمومي ،دکترمصدق پیامي از رادیو

مليشدن صنعت نفت نبودند .همچنین عشایر فارس

ارسال کرد که شامل سپاسگزاري از احساسات مردم،

و ایالت قشقایي که عشایر سمیرم و کهگیلویه و

یادي از شهداي سي تیر و تقاضایي مبني بر حفظ

بویراحمد را تحت نظارت داشتند ،کردستان و

امنیت و نظم ميشد و در تاریخ پنجشنبه 3مردادماه

کرمانشاه ـ ایل کلهرـ و همینطور طوایف و عشایر

 9229مجلس شوراي ملي جلسه فوقالعادهاي را به

خراساني و آذربایجاني نیز در این دوره فعال بودند

منظور تصویب سي تیر به عنوان «قیام ملي» تشکیل

به طور مثال خوانین محليِ مناطق عشایري لرستانـ

داده که در جلسه  91مردادماه نیز به تصویب مجلس

بروجرد ،شاهدوست معرفي شدهاند (همان/9 :

سنا رسید (ترکمان )412 ،221 :9219 ،و در نهایت

219ـ .)212وضعیت استان لرستان به عنوان یکي از

دورة دوم زمامداري دکترمصدق آغاز گردید؛ دورهاي

مناطق عشایري به علت پایین بودن سطح فرهنگ و

که با طرح تصویب اختیارات فوقالعاده و همینطور

محدود بودن ارتباطات اهالي با شهرهاي بزرگ و

انتصابات جدید از سوي او کمابیش حکومت وي را

همچنین اعتماد و اعتقاد کاملي که به دستگاه ارتش

به سمت رویدادهاي دیگر پس از قیام سي تیر سوق

داشتند ،در آنجا احزاب و گروههاي سیاسي و غیر

داد .رویدادهایي که زمینههاي الزم براي مخالفت

سیاسي تشکیل نیافته و افرادي نیز که فعالیت

هواداران سابق را نیز فراهم ساخت و به سقوط

نمودهاند به علت نامساعد بودن محیط ،موفقیتي

حکومت دکترمصدق منتهي شد.از پنجم مردادماه تا

نداشتند .به همین جهت افراد و گروههایي که قصد

زماني که دکترمصدق برنامه خود را با انتخاب کابینه

فعالیت سیاسي داشتند با تبلیغات در پناه مصونیت

جدید در مجلس به تصویب رسانید ،نامهها و

مذهبي فعالیت ميکردند و در هنگام انتخابات نیز با

سرمقالههاي روزنامهها بازتاب درخواستها ،انتقادها

روزنامههایي که تحت نظارت آنها بود به تبلیغات

و پیشنهادات نسبت به اختیارات دوره دوم حکومت

پرداخته و خود را جزء طبقه روحاني قلمداد

دکترمصدق بوده است .ضمن اینکه مسئله انتصابات

ميکردند .جمعیتهاي سیاسي لرستان شامل انجمن

و درخواست پُست وزارت جنگ ،موضوع نامههاي

سادات بوده که تحت حمایت آیتاهلل کاشاني قرار

مبادله شده آیتاهلل کاشاني و دیگر نمایندگان با

داشت و دیگري حوزة علمیه که زیر نظر یکي از

دکترمصدق بود .اقدامات دکترمصدق در دوره دوم

روحانیون محلي به نام حاج روحاهلل کمالوند اداره

نخستوزیري نیز در حدود یک نخستوزیر

مي شد (سازمان اسناد و کتابخانه ملي ،پرونده

مشروطه و اختیارات قانوني تعریف شد و از نظر
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وي مردم داراي اختیار بوده و ميتوانستند همه چیز

اصالحات به شمار ميرفت (روزنامه نیروي سوم،

را بخواهند و هر چیزي را که آنها بخواهند به طور

ش  32 ،29فروردینماه  .)9 :9229طرح مسئله

حتم انجام ميشود (روزنامه هشت صبح ،ش1 ،29

اختیارات به موقعیت شخص دکتر مصدق در

مردادماه 9 :29و .)3

مجلس ،عدم وجود جانشین و جایگزین براي او در

پس از تشکیل مجلس هفدهم دکترمصدق

ساختار سیاسي ایران ،آنهم در شرایطي که

تصمیم گرفت در جلسه خصوصي مجلس شوراي

محمدرضاشاه نیز همواره از سیاستمداران قدیمي و

ملي به تاریخ  33مهرماه  9229الیحه اختیارات

بانفوذ دوره مشروطیت دوري ميکرد ،بستگي داشت

فوقالعاده را به منظور افزایش درآمد و کاهش هزینه

.بنابراین در چنین اوضاع و احوالي موضوع را با

پیشنهاد کند .او در این جلسه تصریح نمود با توجه

محمدرضاشاه در میان گذاشت و سپس آن را در

به موقعیت کشور و لزوم اجراي تصمیمات فوري و

میان نمایندگان مجلس مطرح ساخت .در این قضیه

اصالحات ضروري بهخصوص در مسائل مالي و

محمدرضاشاه نقشي مهم ایفا ميکرد .با وجود

اقتصادي ،تشکیل کابینه بستگي به تفویض اختیارات

سخنان مشاورین وي در رابطه با اینکه با وجود

به وي دارد (اطالعات ،ش 33 ،2292مهرماه :9229

دکترمصدق ،گره اوضاع مالي گشوده نميشود ،معتقد

 .)9دکترمصدق در مالقات خود با محمدرضاشاه

بود که تظاهرات آبادان ،طومارهاي ارسالي در

(94تیرماه  )9229برنامهاي به نام اصالحات داخلي

پشتیباني از دکترمصدق و فعالیتهاي بازار نشان از

ارائه داد و به محمدرضاشاه گفته بود که اگر سه ماه

زنده و نیرومند بودن دکترمصدق به لحاظ سیاسي

دیگر با پشتیباني اعلیحضرت در سر کار بماند کار

است .بنابراین با توجه به وخامت وضع مالي کشور

مملکت را به جایي رسانیده و کنار خواهد رفت

تأکید کرد که حکومت جدید باید بکوشد تا با

و گرنه با س قوط حکومت وي ،کشور دچار هرج و

دستیابي به درآمد نفت در راه ارتقاي سطح زندگي و

مرج خواهد شد که خطرات آن بیش از همه متوجه

تعمیم عدالت اجتماعي گام بردارد و برداشت

مقام سلطنت است (کوهستانينژاد 41 :9222 ،و

نمایندگان از این سخنان چیزي جز انتخاب مجدد

 .) 42اما براي آنکه این اصالحات انجام شود ،راهي

دکترمصدق نبوده است (موحد 392 /9 :9229 ،و

نداشت غیر از آنکه درخواست اختیاراتي را داشته

 .)392در مالقاتي که چند تن از نمایندگان در منزل

باشد که فارغ از درگیريها ،دغدغهها و تشریفات و

دکتر مصدق داشتند ،موضوع درخواست اختیارات

آئین قانوني بتواند به وضع قانون و اجراي آن

فوقالعاده از مجلس براي برنامههاي مالي و اقتصادي

بپردازد .بهبود وضع داخلي مملکت ،موقعیت

مطرح شد و دکترمصدق درخواست خود را در ماده

حساس از لحاظ سیاست خارجي و حل مسئلة نفت،

واحدهاي به مجلس ارائه کرد تا ظرف ششماه

هدف تمدید اختیارات از سوي دکتر مصدق بود که

لوایحي را براي امور مالي ـ اقتصادي ،دادگستري،

باعث سلب قدرت مجلس نميگردید (موحد،

سازمان بانکي ،استخدامي و ایجاد سازمانهاي محلي

 )122 /3 :9229و شرط الزم براي حل مسئله نفت و

تنظیم و اجرا نماید و پس از آزمایش براي
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تصویب به مجلسین تقدیم نماید (کوهستاني نژاد،

عنوان«رادیو تهران ،این بلندگوي هیئت حاکمه خائن

 ) 91 : 9222در واقع در سخنراني  91دیماه

ایران را خفه کنید» نوشت و قرائت طومارها و

 1 / 9229ژانویه  9193دکترمصدق خطاب به

تلگرافهاي جعلي را نوعي مسخرهبازي تلقي کرد

مردم ایران ،قصد خود از اختیارات فوق العاده را

که خواهان کسب اعتبار براي حکومت دکترمصدق

لزوم « سرعت عمل و داشتن قدرت» براي «اصالح

بوده و هیچگونه پیوندي با مردم نداشته است (به

حال مردم زحمتکش از کارگر و دهقان و سایر

سوي آینده ،ش34 ،293ديماه  9 :9229و  .)4شعر

افراد طبقه سوم که در وضع ناگواري زندگي

«طومار بازي» به همین مناسبت در هفتهنامه فکاهي

مي کنند»  ،عنوان نمود .وي با « تصفیه دستگاه

چلنگر به چاپ رسید:

دولت و تنظیم بودجه مملکت» و دست زدن به

رادیو تهران به این بازیگري

اصالحات در تمام شئون کشور ،آرزومند

اي صدایت را بگیرد دیفتري

اصالحاتي بود که موجب شود حریف سرسخت

دیفتري افتد به آن کَرناي تو

خارجي از پیشرفت نقشه هاي خود مأیوس شده و

دیفتري افتد به آن هي هاي تو

پیش از این در کار نفت کارشکني ننماید
(امیرخسروي .) 242 : 9229 ،با اعالم درخواست
اختیارات فوق العاده از سوي دکتر مصدق
گزارش هایي از ارسال تلگراف ها و طومارها در
جراید طرفدار وي به چاپ رسید .حمایت باختر
امروز از دکترمصدق در تمام دوره زمامداري وي

سورمه یک خروار در حلق شما
استراحت

تا

نماید

گوشها

مالیات از ما بگیر و نوش کن
چهرههاي زشت را روتوش کن
واقعاً اي بوق بي مقدار و پست
توي انبارت چه قدر طومار است
صدر وقتي مي شود رأس امور

ادامه داشت و در سال  9223به طور کامل

هي بخوان طومارها اي گور به گور

موفقیت دکترمصدق را در درخواست اختیارات

چند از این خفتهي زیر لحاف

فوق العاده تأیید کرد و نتایج حاصل از آن را

مي زني وِر ،تلگراف هي تلگراف

تعدیل بودجه ،راه اندازي دستگاه هاي تولیدي و

کیست راضي از جناب پیشوا

عمراني و تقویت شرایط کارمندان دانست و

کیست راضي غیر امثال شما

یادآور شد لوایح امضاء شده توسط دکتر مصدق،

چه نکرد این در ظرف دو سال

کشور را از سراشیبي سقوط نجات داد

دکترِ کم کارِ پرحرف دو سال

( باخترامروز ،ش 91 ،9991خردادماه .)3-9 :9223

خواسته

با تمدید قانون اختیارات فوقالعاده در دیماه
 ،9229ارسال تلگرافها و طومارهاي فراوان از نقاط
مختلف ایران در حمایت از اختیارات یادشده ،با
واکنش حزب توده مواجه شد که در  34دیماه
 ،9229روزنامه «به سوي آینده» یادداشت اعتراضي با

اختیاراتي

که

مصدق

جمله گاهي بهر خود آراسته
مي کند مجلس حضورش پشت خم
قاتالن

روز

سي

تیر

هم

لیک این ترمزچي هر چه ناقالست
هرچه کهنه مهره و ظالم بالست

شیدا صابری :بررسی واکنش مناطق سهگانه نفتخیز مذهبی ،مذهبی و ایلی _ عشایری به اختیارات فوق العاده دکتر مصدق ...

818

در مقابل ،خلق ما بیدار هست

شهرهاي بندرماهشهر ،مسجد سلیمان ،آغاجاري،

دشمنِ سرسختِ استعمار هست

اهواز ،کرمانشاه ،صورت گرفت و شعب تشکلهاي

(هفتهنامه چلنگر ،ش 39 ،929ديماه )4-9 :9229

سیاسي در شهرهاي ایران ،واسطه انتقال پیامهاي
مردم شهرهاي ایران به رهبران و اشخاص با نفوذ

 .6مناطق نفتخیز

سیاسي بهشمار ميرفتند .بهطور مثال مردم شهر

هشتاد نفر از عشایر و کسبه شادگان در خوزستان به

آبادان ،با سر دادن شعار «یا مرگ یا مصدق» از فرزند

پشتیباني از دکترمصدق ،بازار را تعطیل و در

آیتاهلل کاشاني [محمد کاشاني نماینده مجمع

تلگرافخانه متحصن شدند و درخواست خود را

مسلمانان مجاهد در آبادان] درخواست کردند صداي

مبني بر اینکه «اختیارات یکساله پیشواي ما را

آنان را به آیتاهلل کاشاني رسانده و در مورد

تصویب تا کشتي طوفانزده این کشور که به دست

اختیارات رأي مثبت دهد (کوهستانينژاد:9222 ،

دولت بیگانه متالطم است به ساحل نجات برسد»

 .)211-221در میان تمامي شهرهایي که به تحصن،

تأخیر در تصویب اختیارات را «موجب سوء استفاده

ارسال طومار و تلگراف پرداختند ،آبادان وضعیتي

بیگانگان» دانستند (مرکز اسناد کتابخانه مجلس

استثنایي داشت ،هم به دلیل وجود پاالیشگاه بزرگ و

شوراي اسالمي ،پرونده نفت ،سند 31ديماه .)9229

هم مخازن نفت تصفیه شده و بنزین که بر اهمیت آن

در کرمانشاه ،مطبوعات محلي با تعطیل عمومي «به

ميافزود .گزارشها از وقوع تظاهرات و تحصن در

حمایت از دکترمصدق و تصویب اختیارات تام»

این شهر حاکي از فعالیت طرفداران حسین مکي بود

پرداختند و اظهار کردند که«ملت ما بیدار است و

که در  39ديماه  9229پس از استعفاي 9او از

خادم را از خائن ميشناسند و انتظاري جز تصویب

مجلس در نقاط مختلف کشور به خصوص تهران و

الیحه اختیارات از طرف نمایندگان نداریم» و از
طرف هزاران نفر از هیئت انصار ابوالفضل(ع) و

 .9در  92دیماه  9229پس از پایان قرائت نامه دکترمصدق در جلسه

سایر گروههاي دیني همراه با دیگر طبقات ضمن

علني مجلس نسبت به اعطاي یک سال اختیارات و مخالفتهاي برخي

تعطیل کار خود ،در تلگرافخانه متحصن شده و از

از نمایندگان ،حسین مکي از مجلس خارج شد و علت اقدام خود را
چنین گفت« :من به آقاي دکترمصدق اعتماد دارم .این اعتماد چیزي

مجلس خواهان این بودند که «مبارزات گذشته

نیست که قابل تردید باشد .البته ممکن است اختیاراتي که مجلس به

خودشان را به یاد آورده و [به] اتفاق کلمه به کمک

آقاي دکترمصدق داده و نحوه استفادهاي که از این اختیارات ميشود

سایر نمایندگان راهي جز تصویب اختیارات تام

متضمن منافع ملت ایران باشد ولي حسن نیت و اعتماد به این حسن
نیت به تنهایي نميتواند تضمین کند که قدمي به اشتباه برداشته

دکترمصدق عزیز اتخاذ ننمایند» (مرکز اسناد کتابخانه

نخواهدشد .هیتلر با کمال دلبستگي و اشتیاق سوزاني که به خدمت به

مجلس شوراي اسالمي ،پرونده نفت ،سند  21ديماه

ملت آلمان داشت ،اگر اختیارات قانونگذاري و قضایي و اختیارات

.)9229

دیگر را در دست خود نداشت که بتواند هرطور صالح بداند آلمان را
اداره کند آن سرنوشت وحشتانگیز نصیب آلمان و دنیا نميشد ،با

تعطیلي و تحصن در انتظار شنیدن پاسخ مثبت

توجه به این سوابق تاریخي ممکن است آقاي دکترمصدق اشتباهي

به درخواست اختیارات دکترمصدق در بسیاري از

مرتکب شوند که زیانهاي جبران ناپذیري براي ملت ایران در بر
داشته باشد» (کوهستانينژاد.)311-911 :9222 ،

811

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال ششم ،شماره اوّل ،پیاپی 88

خوزستان تظاهرات زیادي به نفع مکي و علیه الیحه

از همراهي کارگران و کارمندان شرکت ملي نفت

اختیارات دکترمصدق صورت گرفت (روزنامه داد،

ایران و دیگر گروهها ،مردم ،خون خود را ضامن

ش 39 ،3911ديماه  )4 :9229عالوه بر این،

بقاي دکتر مصدق و استقالل کشور دانسته و سرودي

وضعیت خاصي بر تلگرافخانههاي آبادان حاکم

ساخته بودند که آن را در تظاهرات  32دیماه به طور

بود .شایسته ،رئیس تلگرافخانه آبادان تحت

دسته جمعي ميخواندند :اي آبادانِ قهرمان و

حمایت دکترفالح که نفوذ کامل داشت خود را

سرفراز ،روز تجدید عهد و مودت ما با مصدق فرا

کاندیداي آبادان نمود و مانع مخابره تلگراف علیه

رسیده ،ما با مشتهاي گره کرده به دشمنانِ سعادتِ

دکترفالح شده بود .تلگرافها را سانسور کرده و

مُلک و ملت اعالم ميکنیم تا پاي جان ،مصدق را

گاهي هم به صاحبان تلگراف از نظر مشاوره حفظ

یاري خواهیم کرد (روزنامه اطالعات ،ش ،2112

مصالح ،در مورد چگونگي تلگراف مطالب تذکر

32ديماه  .)2-9 :9229در تلگرافهایي که از سوي

مي داد و براي مقابله با افکار عمومي از تودهايها

شعب احزاب مختلف در آبادان در حمایت از

استفاده ميکرد تا در صورت هرگونه مخالفت ،به

اختیارات ارسال ميشد ،ميتوان عدم هماهنگي

معترضین برچسب تودهاي بزند (هفتهنامه دموکرات

برخي از آنان را با مرکز در تهران دریافت .به طور

اسالمي ،ش 32 ،34ديماه  .)3-9 :9229گزارشهاي

مثال نماینده مجمع مسلمانان مجاهد احمد انارلویي

دیگر از آبادان به عنوان منطقهاي نفتخیز ،حکایت

از جمله کساني بود که براي شنیده شدن عرایض

از درگیري شدید در آن شهر داشت .فعالیت

مردم و دیگر احزاب ،تلگرافهایي به تهران

تودهايها و خساراتي که وارد ميکردند باعث

ميفرستاد( .روزنامه اطالعات ،ش 32 ، 2112ديماه

تعطیلي مغازهها شده تا از خسارات وارده در امان

 )2-9 :9229در حاليکه در این زمان مجمع با

بمانند( .روزنامه کیهان ،ش 32 ،3112ديماه :9229

تمدید اختیارات دکترمصدق مخالف بود ،اما شعبه

 ) 2مردم آبادان موقعي که از جریان مذاکرات مجلس

آن در آبادان رویکرد دیگري داشت .عالوه بر

در روز پنجشنبه  39ديماه مطلع شدند ،متأثر شده و

تلگرافخانهها ،شهرباني نیز محل تحصن مردم براي

بالفاصله اعتصاب عمومي اعالم کردند .اعالمیههایي

مخابره به تهران و دیگر شهرها بوده است (روزنامه

از طرف حزب ایران ،مجمع مسلمانان مجاهد ،نیروي

باختر امروز ،ش 32 ،9111ديماه  )2 :9229زیرا

سوم و طرفداران ادامه نهضت ملي ،بازرگانان و

مردم از طریق تلگرافخانهها و کانونهاي عمومي

پیشه وران صادر گردید که در آن متذکر شده بودند

ميتوانستند پیامهاي خود را ارسال کنند و به گفته

مردم آبادان و مبارزان انقالب خونین سيتیر بدین

هفته نامه حقوق زنان در صورتيکه اغراض شخصي

وسیله روز شنبه  32ديماه را تعطیل عمومي اعالم

و خصوصي در این مبارزه کنار نرود ،دیگر کسي

کرده و تا تصویب اختیارات دکترمصدق در

یارايِ توانایي در برابر اراده ملت نخواهد داشت

تلگرافخانه متحصن ميشوند و طوماري را که به

(هفتهنامه حقوق زنان ،ش 32 ،22ديماه .)4-9 :9229

طول  91متر و عرض دو متر و حاکي از پشتیباني

تا که گردد کشور ما قبله آزادگان

دکتر مصدق بود را با خون خود امضاء کردند .پس

پیش با فرمان و امر پیشواي انقالب
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کاخ استبداد را باید کَندن ،ویرانه کرد

در تلگرافخانه حاجحسین اردکاني و محمدتقي

تا بِروي آن بهپا گردد بناي انقالب

شریعتي ،حمید موسویان و مزاري و سپهري بودند

[]...

که به ایراد سخنراني پرداختند( .روزنامه آفتابشرق،

(هفتهنامه غریو مردم ،ش 32 ،92ديماه )9 :9229

س  ،32ش  ،911چهارشنبه 9بهمنماه)9 :9229

به این ترتیب تعدادي از شهرها تعطیل عمومي

همینطور از سوي خانوادههاي صادقیه و ملکپور

اعالم کردند .تعداد زیادي از کارخانههاي کشور

تلگرافي به اداره تبلیغات تهران فرستاده شد که

تعطیل و کارگران از کار دست کشیدند .در دزفول،

«تقاضاي تصویب فوري اختیارات نخستوزیر ملي

آبادان و اهواز ،ایالت و عشایر وارد شهر شده و با

ایران» داشت( .مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوراي

فریاد «یا مرگ یا مصدق» توطئه خیانتکاران را

اسالمي ،پرونده نفت ،سند 31ديماه )9229عالوه بر

محکوم کردند (روزنامه نیرويسوم ،ش 21 ،29

آن عشایر خراساني شامل «خزائي ،عشایر سرخس،

ديماه .)4-9 :9229

ایل قرائي ،عشایر باخرز ،طوائف زنگنهاسدي ،هزاره،

 .7مناطق مذهبی
در خراسان ،مردم شهر مشهد شعار «زنده باد مصدق»
و «مرگ بر منافقین و دشمنان نهضت ملي» سر
دادند .طبقات مختلف این شهر از صبح دوشنبه 31
دیماه  9229جهت ارسال تلگراف در پشتیباني از
دکتر مصدق و اعطاي الیحه اختیارات به وي به
سوي تلگرافخانه حرکت کردند (روزنامه آفتاب
شرق ،س ،32ش  ،911چهارشنبه  9بهمنماه :9229
 .)9اعضاي آستان قدس ،تمامي کارمندان ،رؤساي
بخشهاي اداري ،سرخدمه خدام و پاسدارهاي
آستان قدس نیز در اجتماع این روز حضور داشتند
(روزنامه خراسان ،س ،4ش  ،9132سهشنبه  21دیماه
 .)4 :9229اصناف مختلف در این تحصن شرکت
کردند .از جمله آیتاهلل کلباسي و عدهاي از طالب
در این تحصن شرکت داشتند .تلگرافهاي بسیاري
از سوي اقشار مختلف شهر مشهد در حمایت از
دکتر مصدق و درخواست اختیارات فوقالعاده به
تهران ارسال شد ( روزنامه خراسان ،س ،4ش
 ،9132سهشنبه  21دیماه  .)4 :9229سخنرانان حاضر

زورآباد و بلوچ سرخس همراه با اعضاي کانون نشر
حقایق اسالمي ،محمدتقي شریعتي ،حزب پان
ایرانیست ،حزب ایران ،حزب زحمتکشان ،نمایندگان
انجمن شهر ،مالکین ،بازاریان ،اصناف مختلف» تا
تصویب الیحه اختیارات در تلگرافخانه متحصن
شدند( .روزنامه خراسان ،س  ،4ش  ،9121پنجشنبه
 3بهمنماه  )4 :9229کارمندان بانک ملي نیز «در
پشتیباني از دکتر مصدق و نیّات خیرخواهانه وي در
اصالح امور» خواهان تصویب الیحه اختیارات شدند
(مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسالمي ،پرونده
نفت ،سند 21ديماه .)9229
در شهر فردوس ،از دیگر شهرهاي استان
خراسان ،اهالي بازار نیز در پشتیباني خود از تصویب
اختیارات دکتر مصدق تلگرافي ارسال کردند که «با
بيصبري در انتظار تصویب اختیارات به دکتر
مصدق» هستند (مرکز اسناد کتابخانه مجلس شوراي
اسالمي،پرونده نفت ،سند 21ديماه  )9229در این
میان عناصر وابسته به دربار به حمایت ظاهري از
دکترمصدق پرداختند و به آیتاهلل کاشاني حمله
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نمودند .افرادي از مالکین بزرگ در تلگرافخانه

حاضر شده و تلگرافهایي مبني بر پشتیباني از

حاضر شدند و قصد داشتند تا تلگرافي براي

حکومت دکتر مصدق ،به مرکز مخابره نمودند

دکترمصدق ارسال کنند در حاليکه به آیتاهلل

(باختر امروز ،ش 34 ،9112ديماه .)9 :9229

کاشاني بد و بیراه ميگفتند و به کساني که در

همچنین تلگراف اهالي بروجرد و طایفة فوالدوند آن

تلگرافهاي خود آیتاهلل کاشاني را «حضرت

منطقه نیز در روزنامهها چاپ شد (باختر امروز ،ش

آیتاهلل العظمي آقاي کاشاني ریاست محترم مجلس»

32 ،9191ديماه  .)9 :9229از سوي مناطق

مورد خطاب قرار دادند ،اظهار ميکردند که «این

قشقایينشین و نیز عشایر ادریس و انصار کعب

سید فالن فالن شده که از پشت به مصدق ضربه

خرمشهر نیز در پشتیباني از دکتر مصدق

ميزند» را رها کنید (قشنگ 312 :9221 ،در گفتگو

تلگرافهایي ارسال گردید که همگي بر پشتیباني از

با طاهر احمدزاده32 ،تیرماه  .)9224با وجود این

دکتر مصدق و تصویب الیحه اختیارات اذعان داشت

اتفاقات ،کانون نشر حقایق اسالمي تلگرافهایي به

(باختر امروز ،ش  31 ،9199ديماه 3 :9229؛

تهران و خطاب به آیتاهلل کاشاني ارسال کرد که از

هفتهنامه قانون ،ش  ،29س 32 ،23ديماه .)9 :9229

وي با احترام درخواست شده بود براي حفظ وحدت

در سرتاسر جنوب ،عشایر عرب خوزستان به شهر

و رسیدن به پیروزي نهایي با تمدید الیحه اختیارات

آبادان آمده و فریاد «یا مرگ یا مصدق» سر دادند

موافقت کند و در نهایت محمدتقي شریعتي در طي

(روزنامه نیروي سوم ،ش 31 ،21ديماه  )3 :9229و

تلگرافي وي را از توطئه دربار مطلع کرد (قشنگ،

شعري با عنوان «بوقلمونها» سروده اسالم کاظمیه

 312 :9221در گفتگو با طاهر احمدزاده32 ،تیرماه

خطاب به مخالفان دکتر مصدق و تهدید آنان به

.)9224

زمین خوردن از سوي کارگران و پیشهوران در

شهر قم نیز همچون مشهد به عنوان یکي از

روزنامه نیروي سوم به چاپ رسید:

شهرهاي مذهبي ،حمایت روحانیت و مراجع مذهبي

[ ]...به مصدق نتوان تهمت بیهوده زدن

را در راستاي اختیارات فوقالعاده به همراه داشت.

بچه جان عقل تو گم گشته مگر بیکاري؟

صدور اعالمیههاي آیتاهلل کاشاني مورد توجه

برحذر باش که ترسم به زمینت بزند

مراجع و روحانیون فعال در نهضت ملي شدن
صنعت نفت قرار گرفت و به این ترتیب بود که
واکنش همسویي را با شهرهاي دیگر در پي داشت.
 .8مناطق ایلی ـ عشایری

قدرت

کارگر

و

پیشهور

بازاري

بس کن و عربده کم زَن که از این راه و روش
عِرض خود ميبَري و زحمت ما ميداري
(روزنامه نیروي سوم ،ش  31 ،21ديماه )3 :9229

تعدادي از ایالت و عشایر نیز به نام «نمایندگان

تلگرافهایي نیز از سوي سران ایالت و عشایر در

دو هزار نفر از کشاورزان» حمایت خود را از

حمایت از الیحة تمدید اختیارات دکتر مصدق

دکترمصدق و اختیارات وي اعالم کردند که «تا

ارسال شد .از جمله محمدعلي صمصامي ،رئیس ایل

آخرین قطره خون خود پشتیبان منویّات آقاي دکتر

شاهسون ،به اتفاق عده زیادي در تلگرافخانة ساوه

مصدق» خواهند بود( .مرکز اسناد کتابخانه مجلس
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شوراي اسالمي ،پرونده نفت ،سند 31ديماه )9229

نفتخیز ،مذهبي و ایليـعشایري نیز مبتني بر اعتماد

ماده واحده اختیارات در شرایطي مطرح شد که

به تحقق اهداف نهضت یعني حاکمیت ملي و

نمایندگان مجلس شوراي ملي این اختیارات را مانع

استقالل بود که مردم این مناطق را با تصمیمات

نظارت در امور جاري مملکتي که وظیفه اصلي آنان

دکترمصدق همراه ساخت .زیرا از نظر آنان تحقق

بود ،ميدانستند .هرچند سعي آنها بر این بود که

این اهداف در سایه دولت مصدق میسر بود و با

موقتاً دست از اختالف بردارند .اما دکتر مصدق

وجودیکه از سوي محافل سیاسي دیگر اعتراضاتي

چهره مجلس را موافق با خود نميدید و شایعاتي نیز

به رویکرد مصدق در دوره دوم نخست وزیرياش

راجع به سکوت وي در برابر مطبوعات شکل گرفت

صورت ميگرفت اما همچنان پشتیباني عمومي

که همزمان با استعفاي وي پس از مالقات با

مناطق سهگانه از تصمیم دولت مصدق مبني بر

محمدرضاشاه در تاریخ 39تیرماه 99/9229جوالي

اختیارات فوقالعاده وجود داشت .هرچند نمیتوان

 9193بوده است .الیحه اختیارات مورد درخواست

نیروهاي مخالف در میان اقشار مختلف این مناطق را

دکترمصدق به شرحي که در جلسه 33تیر در مجلس

نادیده گرفت .در واقع بهبود وضع داخلي مملکت و

مطرح شد و به نتیجه نرسیده بود ،در جلسه نهم

حل مسئله نفت ،هدف مصدق از تمدید اختیارات

مرداد به مجلس تقدیم شد و در جلسه دوازدهم

بود که از نظر وي باعث سلب قدرت مجلس

مرداد مجلس به تصویب رسید .دکترمصدق تفویض

نميگردید بلکه براي حل مسئله نفت و اصالحات

اختیارات را مخالف قانون اساسي ميدانست اما

داخلي شرط الزمیبه شمار ميرفت و لزوم سرعت

وضع کشور و نظر به احتیاج مبرم به اقدامات سریع

عمل و داشتن قدرت براي اصالح حال مردم

و مؤثر ،ضرورت آن را به وجود آورد و اطمینان داد

زحمتکش از کارگر و دهقان و سایر افراد طبقه سوم

که هر نوع استفاده از این اختیارات تحت نظارت

که در وضع ناگواري زندگي ميکردند ،هدف کلي

شخص خود او و منحصر به تأمین نفع عامه خواهد

دولت مصدق براي طرح اختیارات بوده است تا

بود (روحاني.)21-22 :9293 ،

بتواند پیشرفت نقشههاي حریف سرسخت خارجي
را نقش بر آب نموده و از کارشکني آنها جلوگیري

 .9نتیجهگیری

نماید.

از ملي شدن صنعت نفت تا کودتاي  32مردادماه

با توجه به ویژگي اجتماعي ـ فرهنگي شهرهاي

 9223اعالمیهها ،بیانیهها ،نامهها ،تلگرافها،

ایران در واکنش به ملي شدن صنعت نفت و وقایع و

سرودهها و اشعار سیاسي عالوه بر تحصنها،

رویدادهاي متعاقب آن ،هرکدام از مناطق سهگانه

اعتراض و اعتصابها چه از زبان اسناد و چه در ال

نفتخیز ،مذهبي و ایلي ـ عشایري ،واکنشهاي

به الي منابع مربوط به این دوره ،نشان از واکنشي

متفاوت و مشابهي نشان دادند .واکنشهایي که در

داشت که از سوي جامعه ایران به نمایش گذاشته

شکل و ابراز آن تفاوتهایي داشت اما در حمایت از

ميشد .حمایت عمومي در قالب مناطق سهگانه

برنامه دولت مصدق براي اصالحات و تکمیل

816
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اهداف ملي شدن صنعت نفت هماهنگي داشتند .این

در واقع در افکار عمومي ،مضامین «استقالل»،

هماهنگي نشان از درک مشترک مردم نواحي مختلف

«استیفاي حقوق ملت» با ملي شدن صنعت نفت

از جمله مناطق سهگانه مورد بحث بود که هر کدام با

تحقق ميیافت که براي اعاده حیثیت ملي ،آنها را به

توجه به فعالیت حزبي ،صنفي و یا به طور مستقل در

مبارزه فرا ميخواند .این مضامین در تمام اشعار و

وقایع جاري سیاسي کشور مشارکت داشتند .جالب

بیانیهها ،اعالمیهها و تلگرافهاي مناطق سهگانه دیده

اینکه واکنشهاي مردم و نیروهاي این مناطق صرفاً

ميشود .از نظر مردم مناطق سهگانه ،اختیارات

متأثر از تهران ،به عنوان پایتخت کشور نبوده بلکه

فوقالعاده مصدق راهي براي اجراي اهداف نهضت

نهادها و نیروهاي سیاسي و اجتماعي این مناطق با

ملي شدن صنعت نفت به شمار ميآمد که حاکمیت

دریافت اخبار سیاسي کشور واکنش نشان داده و

ملي و استقالل را با خارج شدن از زیر نفوذ خارجي

حتي درخواست تصویب اختیارات را با صدور

و اصالحات داخلي عملي سازد .هرچند ماهیت

اعالمیه و ارسال تلگراف به پایتخت و مجلس اعالم

مناطق سهگانه ،تفاوت کنش و واکنشهاي آنان را در

ميکردند .این در حالي بود که نیروهاي فعال سیاسي

پي داشت اما تشابه برداشت آنان از تحقق اهداف

و اجتماعي هر منطقه برداشت خود را از اهداف

نهضت ،همسویي و همگرایي واکنشهاي عمومي را

نهضت ملي شدن صنعت نفت در کنش و واکنشها

نشان ميدهد .به تصویر کشیدن این حمایتها در

ارائه ميکردند به طور مثال در مناطق نفتخیز،

اسناد و منابع به معني تأیید تصمیم دولت مصدق در

نیروها و اتحادیههاي کارگري که در ارتباطي

الیحه اختیارات نیست بلکه توجه به شرایطي است

ملموس با شرکت نفت انگلیس بودند در شکلگیري

که نهضت ملي شدن صنعت نفت در میان افکار

کنش و واکنشهاي جمعي نقش مهمي داشتند و بر

عمومي ایجاد نمود .تا جایيکه اختالفات دروني

استقالل و قطع نفوذ خارجي تأکید داشته و تصویب

گروههاي سیاسي در مورد اختیارات مصدق تأثیرات

اختیارات مصدق را راهي براي اجراي این اهداف

خود را بر نگرش و یا واکنش عمومي نسبت به دورة

تلقي ميکردند یا نهاد روحانیت در شهرهاي مذهبي

دوم نخست وزیري مصدق گذاشت و همین امر

توجه به نفوذ نیروي خارجي و تسلط آن بر امور

باعث ایجاد شکاف در میان طرفداران نهضت و

داخلي را همسو با جامعه اسالمي ندانسته و وظیفه

مصدق گردید اما بارقههاي امید نسبت به تحقق

هر مسلمان را کوشش براي سلب تسلط خارجي بر

دولت ملي و اهداف مهم آن در استقالل و حاکمیت

منابع و مناقع ملي بیان نموده است ضمن اینکه

ملي بود که بسیاري از گروههاي اجتماعي ،بهویژه در

بياعتنایي به این مسئله را دور از عاطفه بشري تلقي

سه منطقه مورد نظر (نفتخیز ،مذهبي و

ميکرد .همینطور ایالت و عشایر نیز با جمعآوري

ایلي ـ عشایري) را حامي مصدق و تصمیمات وي

طوایف متحد خود در همراهي با نهضت ملي شدن

نگه داشت.

صنعت نفت فعالیت ميکردند که در شعارهاي خود
براي تصویب اختیارات با دو منطقه دیگر همسو
بودند.
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