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Abstract: 

 

The 16th term of the National Assembly (1328-1330) was one of the most important and influential 

assemblies of the second Pahlavi period, which led to the creation of the largest coalition of political forces 

in Iran's contemporary history called the "National Front". By sitting in the royal palace due to the lack of 

free elections, its members not only paved the way for Dr. Mossadegh's entry into the 16th parliament, but 

also achieved the nationalization of the oil industry in this period of the parliament. The purpose of this 

article is to explain the role and position of the National Front in the process of events of the 16th Parliament 

in a descriptive-analytical way, and the main question is how its members were able to prepare for the 

nationalization of the oil industry? 
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ث مجلس شانزدهم با تکیه بر نقش جبهه ملیبررسی روند حواد
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چكیده

ترین و اثرگذارترین مجالس دوره پهلوی دوم بود که ش.(، از جمله مهم 1330 – 1328دوره شانزدهم مجلس شورای ملی )

شد. اعضای آن با تحصن در کاخ « جبهه ملی»در تاریخ معاصر ایران به نام ترین ائتالف نیروهای سیاسی باعث خلق بزرگ

بستگی و  سلطنتی به دلیل عدم انتخابات آزاد، نه تنها زمینه ورود دکتر مصدق به مجلس شانزدهم را فراهم کردند، بلكه با هم

آن است که به صورت توصیفی  قالهاز این ماتحاد توانستند ملی شدن صنعت نفت را نیز در این دوره از مجلس رقم بزنند. هدف 

و پرسش اصلی این است که اعضای آن،  ی در روند حوادث مجلس شانزدهم بپردازدتبیین نقش و جایگاه جبهه مل تحلیلی به

 چگونه توانستند مقدمات ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند؟ 

 نفت، مصدق. مجلس شانزدهم، جبهه ملی، ملی کردن صنعت های کلیدی:هواژ

ایران  1دانشجوي دکتري گروه تاریخ، واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، 

Bigdeli.hist@gmail.com(نویسنده مسئول)2استاد گروه تاریخ، واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایران
nematahmadi@gmail.comاستادیار گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ، ایران3

تاریخ دریافت : 1401/06/15 
تاریخ پذیرش: 1401/07/21

mailto:nematahmadi@gmail.com


 

 

 

3705 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم 

،
د

اسفن
1401

 

 مقدمه .1

المللی باشد. به همین خاطر با آغاز جنگ جهانی دوم شد تا همواره متاثر از وقایع بینموقعیت استراتژیكی ایران باعث می

میالدی تغییرات بزرگی به وقوع پیوست. متفقین که برای مقابله با آلمان متحد شده بودند، بر سر تصرف ایران و  1939در سال 

ش. به عمر دیكتاتوری او پایان دادند. این  1320رضا شاه که طرفدار آلمان شده بود به تفاهم رسیدند و در شهریور سرنگونی 

بار دیگر و به دور از سلطه خواهان یکباری را برای مردم ایران به همراه آورد، اما باعث شد تا آزادیواقعه هرچند اوضاع اسف

 ود بپردازند. دیكتاتوری به بیان عقاید و نظرات خ

آمده به نفع اجتماعی سعی داشتند از شرایط پیشها و اقشار های سیاسی نوظهور با مطرح کردن عالیق گروهاحزاب و گروه

خود استفاده کنند. یكی از این احزاب، حزب توده بود که توسط برخی اعضای گروه پنجاه و سه نفر و با مرام کمونیستی ایجاد 

شد. اما این حزب به خاطر طرفداری از شوروی نتوانست سیاست مستقلی را برای خود برگزیند و در نتیجه از صحنه سیاست 

 به حاشیه کشیده شد. 

های ش. حكم یک تماشاگر را در صحنه 1320های دهه تجربه و در حقیقت تا نیمهرضا شاه هنوز جوان بود و بیمحمد

گرایی در ایران پس از سقوط رضا سیاسی داشت. با این حال حضور مداوم متفقین در کشور باعث شد تا مرحله دیگری از ملی

گرایان را مخالفت با دخالت و نفوذ خارجی از جمله اهدافی بودند که ملیشاه پدیدار شود. مبارزه با استبداد و فساد داخلی و 

 به صحنه سیاست کشاند و در نتیجه زمینه برای پیدایش و ظهور جبهه ملی فراهم آمد که در مقاله حاضر به آن خواهیم پرداخت.

 (1328بهمن  –انتخابات مجلس شانزدهم و تشكیل جبهه ملی )تیر  .2

ش. تا بهمن ماه همان سال به طول انجامید. مصدق که در این دوره از  1328ز مجلس از تیر ماه انتخابات این دوره ا

انتخابات به نمایندگی از تهران شرکت کرده بود، معترض به تقلب در انتخابات بود؛ عالوه بر این از طرح و زمینه چینی دولت 

قعی مردم در آن وجود نداشته باشد، با خبر بود. بدین خاطر، به ساعد در ایجاد مجلسی که در نظر بود جایی برای نمایندگان وا

مهر، شماری از مدیران و نمایندگان مطبوعات در منزل دکتر  18منظور مقابله با اقدامات ضد ملی دولت و آگاه کردن مردم، در 

آوردند. اعضای این مصدق حاضر شدند و یک کمیسیون هفت نفری جهت پیگیری مبارزه با تخلفات انتخاباتی به وجود 

 (. 403، 1358کمیسیون تصمیم گرفتند تا با تحصن در کاخ سلطنتی، صدای اعتراض خود را به گوش شاه برسانند )فاتح، 

 خواست که مردم شاهد این اعتراض باشند و خطاب به ملت ایران اعالم کرد که:مصدق نیز می

قبل از ظهر، در جلوی سر در سنگی اعلیحضرت حاضر شویم.  مهر ماه، دو ساعت 22ایم در روز جمعه ما تصمیم گرفته»

 « (2: 1328، 3239)ستاره، ش  کس نگذارید.ای مردم ! در آنجا ما را تنها و بی

 گوید:ه. ش. مجلس شورای ملی می 1329خرداد  23او همچنین در این باره در جلسه ی 

ز آقایان مدیران جراید در خانه من جمع شدند و برای ه. ش. دعوتی شده بود که عده ای ا 1328مهر ماه  18در »... 

 جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس، تبادل نظر نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. 

مهر ماه، مقابل کاخ سلطنتی حاضر شوند و همگی  22اینجانب از عموم طبقات شهر دعوت نمودم که قبل از ظهر جمعه 

لیحضرت شاهنشاهی تقدیم رویه و خالف قانون دولت ساعد به پیشگاه اعض حال خود را از اقدامات بیبه اتفاق، عر

 (.7، 1379نام، )بی« کنیم...
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حضور پیدا کردند؛ مرمر ای از دعوت مصدق به عمل آوردند و هزاران نفر جلوی کاخ مردم تهران استقبال گرم و شایسته

آنها از سوء .انتخاب و در دربار متحصن شدند حضارنفر از  19ر دربار ممكن نبود، لذا اما از آنجا که تحصن آن عده کثیر د

شان هایهجریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس و مداخالت نامشروع مأمورین دولت به دربار شكایت کردند، ولی خواست

 مورد توجه قرار نگرفت.

را به رهبری دکتر مصدق اعالم « جبهه ملی»آمدند و سازمان سیاسی متحصنان روز اول آبان ماه در منزل دکتر مصدق گرد 

. آنها همچنین سید علی شایگان و کریم سنجابی را به (306، 1387؛ عاقلی، 84، 1388؛ ناظم، 87، 1350)وحیدنیا،  کردند

زب ملت ایران بر بنیاد هایی نظیر حزب ایران، حعنوان اعضای کمیته اجرایی موقت تعیین کردند و توانستند احزاب و تشكل

پان ایرانیست، نهضت خداپرستان سوسیالیست، مجمع مسلمانان مجاهد، فدائیان اسالم و حزب زحمتكشان ایران را نیز با خود 

 همراه کنند. 

اعتصابی که چهار شبانه روز به طول انجامید، تنها هنگامی به پایان رسید که معترضان تهدید به اعتصاب غذا کردند و شاه 

تن از نامزدهای جبهه ملی به هشت در نهایت وعده داد انتخاباتی منصفانه و بدون تقلب را برگزار کند. در تجدید انتخابات، 

برد، یكی از همین افراد بود که به طور غیابی برگزیده اهلل کاشانی هم که در تبعید به سر میمجلس شانزدهم راه یافتند و آیت

با این  (.16، 1365سمیعی، ؛ 61-57، 1388)رهدار،  یان استقبال عظیم مردم به تهران بازگشتش. در م 1329شد و در خرداد 

 (. 77، 1377ش. در غیاب نمایندگان تهران و توسط شاه گشوده شد )زعیم،  1328بهمن  20همه، مجلس دوره شانزدهم در 

بهمن به پایان رسید و دکتر مصدق به عنوان نماینده اول تهران به مجلس شورای ملی  25شمارش آرای انتخابات تهران در 

 راه یافت. او با دو موضوع اساسی وارد مجلس شانزدهم شد: 

الف( زنده کردن قانون اساسی به عنوان میراث انقالب مشروطه و میثاق ملی که با استناد به آن، نه تنها قدرت از آن ملت 

بایست صرفاً سلطنت کند و از حكومت کردن افراد در برابر قانون برابر هستند و بر مبنای همین الگو، شاه میاست، بلكه همه 

توان نقطه ثقل استراتژی مصدق را در انتقال تیر به وقوع پیوست و به این ترتیب می 30پرهیز نماید. این امر، پس از حادثه 

 قدرت از دربار به پارلمان دانست. 

ن صنعت نفت در ایران و برکناری انگلیس از منابع نفتی جنوب و اعمال حق مالكیت ملی بر تمام منابع و ب( ملی شد

 (40، 1382رخوردار بود. )بیگدلی، ثروت کشور که برای نخستین بار در تاریخ ایران به وقوع پیوست، از ارزش باالیی ب

 های تشكیل دهنده جبهه ملیگروه .3

 . حزب ایران 3-1

های مردم و مبارزات ش.(، در راه خواست 1320های پس از سقوط رضا شاه )شهریور گرا که از سالاز جمله احزاب ملی

بود و بعد، به پیشنهاد حسین « مهندسین ایرانی کانون». در ابتدا نام آن، (Foran, 1988, 627)کردضد استعماری فعالیت می

 (. 243، 1375دادند )بازرگان، نفر تشكیل می 40ی مؤسس آن را ضاکه اعمكی، نام این حزب را ایران گذاشتند 

زاده شفق، غالمعلی فریور، ضااللهیار صالح، کاظم حسیبی، راز جمله مؤسسین اولیه آن عبارت بودند از: کریم سنجابی، 

شناس و زاده، جهانگیر حقالدین امیر عالیی، عبدالحمید زنگنه، حسین معاون، اصغر پارسا، عبداهلل معظمی، احمد زیرکشمس
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ذکاء غفاری. این حزب از لحاظ اجتماعی، خواستار تهذیب اخالق و تعمیم فرهنگ و تأمین بهداشت عمومی است و در بعد 

سیاست خارجی، خواستار ارتباط مبتنی بر حسن همجواری، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز با دول خارجی )به ویژه ممالک 

(؛ به همین خاطر در جریان اعطای 184، 1376مداخله بیگانگان و مبارزه با امپریالیسم است )طیرانی،  همجوار( و طرد هر نوع

ش.، حزب مخالفت  1323های آمریكایی و درخواست دولت شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال در سال امتیاز نفت به شرکت

درصد سهام استخراج نفت  51یگانه اعالم و پیشنهاد کرد حداقل های بها یا شرکتخود را با واگذاری هرگونه امتیاز به دولت

ای منتشر کرده و ه.ش، بیانیه 1326سادچیكف در شهریور  –نامه قوام به دولت ایران واگذار شود. هم چنین پیرامون موافقت

 (. 498-502، 1393؛ ضیاء طریقی سعیدی،  5، 1329های خود را نسبت به مسئله نفت اعالم داشت )مكی، دیدگاه

 حزب در این مورد سه مسئله را مورد توجه قرار داد: 

عالقه به نفت و امور ایران، یعنی دولت شوروی، آمریكا و انگلیس اصالً به فكر پیشرفت ایران نبوده بلكه هرکدام اول( دول ذی

 به دنبال منافع خود در امور ایران هستند. 

های کند از پشتیبانی مردم، محروم و یگانه تكیه گاهش کمک دولتای که به ناحق بر ایران حكومت میدوم( هیئت حاکمه، طبقه

 رود. خارجی است؛ از این رو نفت که ثروت ملی است ابزار مناسبی برای تقویت جایگاهش به شمار می

روند، اما از داشتن یک زندگی مرفه می با آن که روی گنج سیاه راهبرد سوم( ملت ایران، ملتی که در فقر و بدبختی به سر می

 (. 189-197، 1376محروم هستند )طیرانی، 

از مروجان « جوانان ایران»و « اخبار ایران»، «نبرد امروز»، «جبهه»الدین جزایری، به مدیریت شمس« شفق»نشریاتی همچون 

(. 13: 1323، 14)شفق، ش  کردندعت نفت، مردم را با اخبار خود، آگاه میافكار و عقاید حزب بودند و در جریان ملی شدن صن

خود، از دکتر مصدق  گرایانهاین حزب، نخستین حزبی بود که پس از تشكیل جبهه ملی به آن پیوست و بر پایه آرمان ملی

تر از دیگر به حزب ایران، نزدیک تر مصدق نیزعقاید دک (.6079/290)مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، شناسه سند  حمایت کرد

های جبهه ملی بود و به همین خاطر، بسیاری از مشاوران نفتی او، از اعضای کمیته مرکزی حزب ایران بودند )عظیمی، گروه

 (.150، 1387؛ نجاتی،  74، 1359؛ مهربان،  460، 1372

 ایرانیست. حزب ملت ایران بر بنیاد پان3-2

تر، جنبشی است که وحدت های ایرانی و در معنای دقیقسیاسی است مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و تیره ایایرانیسم، عقیده پان

 (. 1، 1378؛ رزمجو،  254، 1373؛ صدری،  331، 1390شان را خواستار است )معین، و یگانگی همه ایرانیان در میهن بزرگ

های محسن پزشكپور، تقی عالی خانی، محمدرضا عاملی نامای دانشجو به ش.، این حزب توسط عده 1326در شهریور سال 

زاده تهرانی، مهدی عبده، داریوش فروهر، خداداد فرمانفرمائیان، فرید سیاح سپانلو، ناصر ماضدی، مهدی بهره مند و جواد تقی

انشجوی دانشكده حقوق( ایجاد شد که ایدئولوژی ناسیونالیستی )ملی گرایانه( داشتند. رهبری این حزب با داریوش فروهر )د

به دبیرکلی « حزب پان ایرانیست»بود که پس از جدایی پزشكپور و عاملی تهرانی از حزب و تأسیس سازمان دیگری به نام 

حزب رسید. افراد حزب غالباً از میان جوانان تحصیل کرده و دانشجویان دانشگاه تهران بودند و تا پایان حكومت دکتر مصدق، 

مرداد طی زد و خورد خونین با اوباشان و مزدوران کودتا در  28هایش وفادار بودند که در روز بت به آرماندر کنار او و نس

)مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، شناسه سند  میدان بهارستان و مجروح شدن جمعی خود، این مسئله را به اثبات رساندند

تحریكات حزب توده ایران نیز نقشى اساسى ایفا کرد. در واقع، دکتر  . حزب ملت ایران در مقابله با اغتشاشات و(6501/290
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های این های تهران نیز پشت گرم بود و اگر فعالیتمصدق با وجود حزب ملت ایران، افزون بر ریاست هیئت دولت، به خیابان

 (.51-61، 1387؛ نوروزی،  97، 1380رسید )زارعشاهی، حزب نبود، مصدق خیلی زودتر به بن بست می

 . نهضت خداپرستان سوسیالیست3-3

-گرایی غربی، تجدد و سوسیالیسم تأسیس شد )تربتیش. توسط گروهی از جوانان مذهبی متمایل به خرد 1322در سال 

 ین آشتیانی و کاظم سامی از جمله رهبران این نهضت بودند. الدلجال(. محمد نخشب، حسین راضی، 221، 1375سنجابی، 

 این گروه سه عقیده مشترک داشتند: 

« گراییالتزام به عدالت اجتماعی و برابری یا به زعم خودشان سوسیالیسم احساسات قوی مذهبی و اعتقاد عمیق قلبی به ملی»

 (. 12، 1360نام، )بی

یست داشتند. مذهبی، نگرشی کامالً غربی، متجدد و سوسیال –جمعیت خداپرستان سوسیالیست جدا از رویكرد انقالبی 

های دینی، مؤسس حزب در مجموعه آثاری که از وی برجای مانده است بر این مسئله تأکید دارد که دین و ارزش« نخشب»

گردد، دارای ارزش و کارکرد است. وی در این آثار به این مسئله که وی به تنها در این مسئله که سبب تعالی روح انسانی می

پذیرد. در واقع نخشب با های اخالقی میکند و توحید را نیز در چهار چوب ارزشای نمییز اشارهاسالم و قرآن اعتقاد دارد ن

سوسیالیستی را با  –تلفیق دموکراسی و اسالم، در پی آن بود تا فضای جامعه آن روز ایران که پر شده بود از عقاید مارکسیستی 

های خود بر این اندیشه است که سیالیسم ارائه دهد. وی در نوشتهملی تلفیق کند و یک نمونه ایرانی از سو –عقاید مذهبی 

واژه اجتماعی که از این تاریخ در مباحث ایدئولوژیک جای بزرگی خواهد داشت، سوسیالیسم بر پایه طرز تفكر خداپرستی »

 (.274، 1381)نخشب، « است

ش. پس از ائتالف با حزب  1329سط سال ش. در مبارزات سیاسی شرکت داشتند و در اوا 1329تا  1323های طی سال

بروز اختالف بین جوانان (. 28-29، 1377های خود را در زمینه ملی شدن صنعت نفت گسترش دادند )نكوروح، ایران، فعالیت

جمعیت »نهضت خداپرستان سوسیالیست و گردانندگان حزب ایران، منجر به انشعاب جوانان از حزب ایران شد و آنها توانستند 

این  (.123-124، 1384را که وابسته به جبهه ملی و وفادار به دکتر مصدق بود، تشكیل دهند )شریعتمداری، « ادی مردم ایرانآز

حزب »مرداد،  28های دربار و عوامل ضد ملی، بعد از کودتای ی مردم درباره خطر توطئهآگاه سطح تقاءجمعیت با هدف ار

 (. 308، 1381ب، را پایه گذاری کردند )نخش« مردم ایران

 مجمع مسلمانان مجاهد .3-4

آبادی )واعظ، سیاستمدار و نماینده مجلس دوره الدین قناتاهلل کاشانی و سید شمسش. و با رهبری آیت 1327در سال 

(. بیشتر توسط بازاریان، رؤسای اصناف، طالب و 19، 1390وند و آزادبخت، شانزدهم تا هجدهم( تشكیل شد )بهرامی، حسن

گرای وی در عرصه سیاسی نهضت ملی شدن توان گفت که بازوی نیرومند کاشانی و نیروی عملشد و میکسبه حمایت می

ش. در کنار جبهه  1331تیر  30. این جماعت تا قیام (6609/290)مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، شناسه سند  صنعت نفت بودند

، 1376ن کاشانی و مصدق، از مصدق جدا شده و به مبارزه با او پرداختند )طیرانی، ملی بود، ولی پس از آن به دلیل اختالف میا
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اهلل زاهدی(، وزیر جدید )فضلاش به نخستآبادی با دربار و مشاورهمرداد نیز به دلیل همكاری قنات 28(. پس از کودتای 297

 این جمعیت متالشی شد. 

 حزب زحمتكشان ایران. 3-5

و با هدف ایجاد فضایی آزاد برای عامه مردم و ممانعت از « ی انتخاباتآزاد بر نظارت سازمان» نام با بتدااین حزب در ا

تقلب حاکمیت، در حین همه پرسی مجلس شانزدهم به رهبری مظفر بقایی شكیل شد. بقایی که یكی از امضاءکنندگان طرح 

کرد. او همكاری نزدیكی با اصلی نهضت معرفی میهای ملی شدن صنعت نفت بود، همواره خود را به عنوان یكی از چهره

خلیل ملكی )روشنفكر مارکسیستی که حزب توده را به دلیل اختالفات سیاسی با رهبران آن، ترک کرده بود( داشت و با کمک 

ف را تأسیس کرده و به جبهه ملی پیوستند. از اهدا« حزب زحمتكشان ملت ایران»ش.،  1330یكدیگر در اواخر اردیبهشت 

حزب، مقابله اصولى با حزب توده ایران بود، ازاین رو نام زحمتكشان را برگزیدند تا نشان دهند که در حمایت از کارگران، از 

دادند و آن گرا تشكیل میحزب توده پیش رو تر هستند؛ به همین خاطر اعضای حزب را ترکیبی از کارگران و روشنفكران چپ

جایگزین « عطار»کرد و در هنگام توقیف، روزنامه بیان می« شاهد»های آن را ابتدا روزنامه . دیدگاهاندرا پنج هزار نفر اعالم کرده

هاى سیاسى بود. در جریان ملی شدن نفت ایران، اسناد شرکت نفت آن شد. این حزب، به گفته بقایی کرمانی، خواهان دگرگونی

نفت در تهران( کشف کرد که این عمل بر اعتبار حزب افزود و مصدق ایران و انگلیس را از خانه ریچارد سدان )نماینده شرکت 

(. اما وفاداری 212، 1383نام، المللى الهه از آن استفاده کرد )بینیز براى دفاع از حقوق ملت ایران، در شوراى امنیت و دادگاه بین

ش. و در پی تطمیع سازمان سیا و ام آی  1332این حزب نسبت به دکتر مصدق چندان دوام نیاورد؛ چرا که در اول اردیبهشت 

اهلل زاهدی ربوده و کشته شد. ، سرتیپ محمود افشار طوس )رئیس شهربانی دولت مصدق(، به دست عوامل این حزب و فضل6

مخ نیز از جمله حامیان این حزب بود و به همین دلیل مرداد نیز به خانه مصدق حمله کردند. شعبان بی 28در ماجرای کودتای 

 مرداد علیه دولت دکتر مصدق معرفی کردند.  28مطبوعات، بقایی را یكی از رهبران اصلی کودتای 

 فدائیان اسالم. 3-6

ش. توسط  1324 این گروه از نزدیک با کاشانی همكاری داشت، ولی رسماً به جبهه ملی وابسته نبود. فدائیان اسالم در سال

که اغلب از میان  -ای جوان به نام سید مجتبی میرلوحی )مشهور به نواب صفوی( و با همكاری تعدادی از همفكرانش طلبه

(. فاقد حزب یا گروه منسجمی بود 43-44، 1381تشكیل شد )میزبانی،  -جوانان دارای مشاغل رده پایین در بازار تهران بودند 

 باره گفته است که: ک حزب نام برد. نواب صفوی در اینتوان از آن به عنوان یو نمی

 (.12)همان منبع، « مغز و اساس مخالفمما دفتری نداریم که در آن اعضای خود را ثبت کنیم. من با این کارهای بی»

 اعضای آن خواستار حكومت اسالمی و اجرای احكام شرعیه بودند. با مفاسد اجتماعی نظیر 

خواری در ادارات دولتی رشوههای مبتذل و ی، فروش و مصرف مشروبات الكلی، قماربازی، پخش فیلمبندوبارحجابی، بیبی

شكن مید هدایت احمد کسروی )مورخ سنت(. نواب به ا313، 1360کردند )افراسیابی دهقان، مخالف بودند و با آن مبارزه می

مباحثه و مذاکره با کسروی پرداخت و وقتی این مذاکرات  و نویسنده مشهور غیر مذهبی( و اطرافیانش، در جلسات متعددی به

)مرکز  ثمر دید، در نتیجه فداییان اسالم در نخستین اقدام، احمد کسروی را ضد اسالم تشخیص داده، اقدام به قتلش نمودندرا بی
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و در پی آن نبودند که جنبش  دانستندای برای اصالح جامعه میترور را وسیله آنان .(3866بررسی اسناد تاریخی، سند شماره 

گرفت. شان نیز مبنای تئوریک نداشت و تنها به پشتوانه حكم، فتوا و امثال آن بود که صورت میهایاجتماعی ایجاد کنند. ترور

شان با ملی شدن صنعت نفت، مورد آرا را نیز به خاطر وابستگی به حكومت پهلوی و مخالفتعبدالحسین هژیر و حاجیعلی رزم

 (.4، 1392؛ صالحی سیاوشانی،  302-303، 1379؛ مالیی توانی،  33، 1385؛ سالمتی،  35-39، 1384قرار دادند )رهنما،  هدف

، اقدام به ترور حسین عالء «پیمان استعماری بغداد»مرداد نیز به قصد مخالفت شدید با شرکت ایران در  28پس از کودتای 

)مرکز بررسی  م ماند و اعضای جمعیت به زودی دستگیر شده، به شهادت رسیدندوزیر وقت( کردند؛ ولی ترور نافرجا)نخست

 .Afkhami, 2009, 307) ؛29204/2اسناد تاریخی، سند شماره 

اهلل بروجردی، جمعیت فدائیان اسالم را مایه ننگ شیعه خوانده و حضور در میان مراجع و روحانیون نیز برخی به مانند آیت

اهلل خوانساری، فدائیان اهلل طالقانی و آیت( و برخی نظیر آیت143، 1379)منتظری،  را ممنوع کرده بودند آنان در حوزه علمیه قم

دانستند )افراسیابی وزیری دکتر مصدق میهای تأثیر گذار در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران و نخستاسالم را یكی از جریان

 .( 237-239، 1393؛ جعفریان،  140، 1360دهقان، 

 (1331اردیبهشت -1328روند حوادث مجلس شانزدهم )بهمن  .4

ش. دولت جدید خود را به مجلس معرفی کرد و سعی داشت تا با افتتاح  1328ای در روز نهم اسفند محمد ساعد مراغه

مجلس شانزدهم، هرچه سریع تر قرارداد الحاقی را به تصویب مجلس جدید برساند؛ ولی مورد حمله تعدادی از نمایندگان جبهه 

، 1377ه بودند )قنات آبادی، ملی قرار گرفت، چرا که آنها مسئله ملی شدن نفت را به عنوان شعار اصلی حزب خود قرار داد

 (. 23، 1392؛ احمدی نسب صادقی،  266

اسفند استعفا داد و به جای  27ساعد که از این اوضاع به ستوه آمده و از پرداختن به مسئله نفت هم خسته شده بود، در روز 

ی را خطرناک تر از حزب توده (. شاه که موقعیت جبهه مل341، 1388وزیری تكیه زد )عامری، او علی منصور بر کرسی نخست

طرفی اعالم و با جبهه گیری کند؛ ولی منصور سیاست خود را بیوزیر جدید انتظار داشت تا علیه آن موضعدید، از نخستمی

ملی نرمش و مدارا پیشه کرد. او حتی از هرگونه اظهار نظر در خصوص الیحه الحاقی خودداری کرد و تعیین تكلیف درباره آن 

 (.100،  1378؛ موحد،  41، 1378دانست )مشیر، ه مجلس میرا وظیف

ش. به مجلس پیشنهاد کرد تا به منظور کارشناسی بیشتر و مطالعه مجدد الیحه الحاقی، قبل از  1329خرداد  23همچنین در 

عرض فشار افكار طرح در مجلس، به کمیسیون ویژه ارجاع داده شود. هدف او از انجام این کار آن بود تا هم خود را در م

نفره به ریاست دکتر  18یز پیشنهاد وی را پذیرفت و کمیسیونی ن لسعمومی قرار ندهد و هم بتواند زهر الیحه را بگیرد. مج

 مصدق تشكیل داد.

 ش. درباره قرارداد الحاقی نفت و خطاب به منصور گفت:  1329خرداد  30دکتر مصدق در جلسه 

کنید که من در تهران ست. آن انتخاباتی که در تهران شد، رفراندوم بود. شما تصور میملت ایران با این الیحه مخالف ا»

خورم این اندازه که به من رأی دادند، از نظر مخالفتی بود که با الیحه نفت بود. این قدر رأی موافق داشتم؟ قسم می
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پای صندوق برود و به من رأی ندهد.  هایی خرج کردند. من گفتم که داوطلب نمایندگی نیستم؛ ولی نبود کسی کهپول

 چرا؟ چون مخالف با الیحه نفت بودم.

ست. با صراحت لهجه کنم که حضرتعالی یا با این الیحه موافقید یا مخالف، از دو حال خارج نیحاال بنده استدعا می

نیم. این را به شما قول خواهیم که چوب الی چرخ دولت گذاریم و مخالفت کحرف بزنید... ما به هیچ وجه و اصالً نمی

 کنیم.دهیم. ما هرگز مخالفتی با هیچ کس از روی عناد نمیو اطمینان می

است... بنده چندین سال در ممالک خارجه زندگی  اند مصدق ضد خارجی است، یعنی اکزنوفوبام که گفتهبنده شنیده

اند. نه آقا، ستم که استادان خارجی به من دادههایی هام، دارای معلومات شدم و مدیون و مرهون و سپاسگزار درسکرده

ها وطن پرست من ضد خارجی نیستم. از روی منطق به وطنم عالقه مندم. به من نگویید چرا وطن پرستی. وقتی خود آن

ف ها از دزدی و تمام کارهایی که امروز بر خالخواهند، وقتی که آناند، وقتی خودشان مملكتشان را از دیگران بیشتر می

خواهیم همان مند شوند. آقا ما در مملكت خودمان میکنند، حق ندارند از من گلهمصالح اجتماع است، جلوگیری می

کنید. کار خوب اگر آن جا خوب است، این جا هم خوب است. اگر آن جا بد کاری را بكنیم که شما در مملكتتان می

نویس جا روزنامهسال طول بكشد. اگر آن 10، این جا هم سال طول بكشد 10است، این جا هم بد است. حكومت نظامی 

اندازند، این جا هم باید بكنند. اگر آنجا انتخابات آزاد است، این جا کنند و توی زندان میرا بدون محاکمه توقیف می

 هم باید باشد...

رییس دولت هستید  کنم یک قدری صراحت لهجه پیدا کنند. اگر جناب عالیمن از جناب آقای منصور خواهش می

 بشود.کنم این الیحه در کمیسیون مطرح تشریف بیاورید پشت این تریبون و بفرمایید که من پیشنهاد می

اهلل خدا شاهد است که این دول دیكتاتوری که از بین رفتند برای این بود که مشورت نكردند. برای این که یک نفر بود ... و

بنده مخالف هستم کسی که نه معلومات و سابقه سیاسی و نه وجهه ملی، چه عرض  کرد...مشورت میو هر کاری را بی

 30دوره شانزدهم مجلس، ) «وزیر بشودکنم و نه معلومات حقوقی دارد، با شنل و چماق و چكمه اش بیاید این جا نخست

 (.175، 1377نجاتی، ؛ 38، جلسه 1329خرداد 

خواست به سرنوشت هژیر گرفتار شود، در پنجم تیر منصور که از پذیرش الیحه الحاقی خودداری کرده بود و نیز دلش نمی

ش. تحت فشار دربار استعفا داد و شاه همان روز، بدون اطالع مجلس و بر خالف میل قلبی خود، سپهبد حاجی علی  1329

وزیری منصوب کرد.روحیه های حساس سیاست آن روز بود، به نخستمهرهآرا را که حامی سیاست انگلستان و یكی از رزم

بخواند و خطر استقرار یک دولت نظامی را به ملت ایران « شبه کودتا»آرا باعث شد تا جبهه ملی دولت او را دیكتاتوری رزم

تواند هر وقت که بخواهد، فرمان که میمعتقد بودند آرا قرار گرفتند؛ چون خالفین رزمهشدار دهد. آنها از همان ابتدا در صف م

انحالل مجلس شورای ملی و سنا را بدهد. هر چند نمایندگان جبهه ملی در مجلس در اقلیت بودند، ولی نفوذشان در میان سایر 

ای وزیری مخالف بود و در نطقی در مجلس شورآرا به نخستنمایندگان بسیار بود. دکتر مصدق از همان ابتدا با انتصاب رزم

 ملی گفت:

دانم با صدای بلند نه تنها به گوش ملت وزیر شود؛ بنابراین الزم میکند که نخستآرا وسایلی فراهم میسپهبد رزم»

ایران، بلكه به گوش جهانیان برسانم که ما نمایندگان جبهه ملی تا روح در بدن داریم، با تشكیل چنین دولتی مخالفت 

 (.55، 1377خلیل اهلل مقدم، ؛ 35، جلسه 1329خرداد  23 دوره شانزدهم مجلس،) «کنیممی
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یعنی آمریكا و انگلستان و شوروی( موازنه برقرار کند و منافع هر آرا در نظر داشت میان سه کشور قدرتمند آن روز )رزم

عیت خود در صدد های سیاسی داخل کشور پایان دهد؛ به همین خاطر جهت تحكیم موقیک از آنها را تأمین کرده، به کشمكش

ها تری با شرکت نفت، مسئله نفت را حل کند و هم با شورویبود تا با تلفیق منافع انگلستان و آمریكا و امضای قرارداد مناسب

)عظیمی،  ها تحكیم و بهبود ببخشدکنار بیاید و با توسعه روابط سیاسی و تجاری با مسكو، موقعیت سیاسی دولت را با شوروی

کرد. در تالش بود تا از (. او در مورد نفت سیاستی مبهم و پیچیده را دنبال می198-211، 1385یمی تقویان، ؛ کر305، 1372

هرگونه اظهار نظر در برابر مجلس و کمیسیون نفت خودداری کند، اما دکتر مصدق به عنوان رئیس کمیسیون نفت، به روش 

 ر برابر الیحه نفت روشن کند و خاطر نشان کرد: خواست تا موضع خود را دآرا معترض بود و از او میرزم

خواهد رود، یعنی میدولت باید صریحاً بگوید عقیده من روی الیحه چیست. حاال دولت از این شاخه به آن شاخه می»

بگوید من کاری به این کار ندارم و کمیسیون مسئول این کار است. کمیسیون با کی باید مذاکره کند؟ آیا کمیسیون حق 

 (107، 1397؛ نجاتی،  71، 1329)مكی، « ارد با شرکت نفت مذاکره کند یا نه؟د

ش.،  1329مهر  27آرا انجامید و در جلسه سرانجام کشمكش میان نمایندگان جبهه ملی و دولت، به استیضاح دولت رزم

به انتقاد از الیحه قرارداد الحاقی و زاده و حسین مكی(، هر یک نمایندگان وابسته به جبهه ملی )الهیار صالح، ابوالحسن حائری

 های سیاسی، اجتماعی و فنی پرداختند. م. از جنبه 1933اعتبار بودن قرارداد بی

 الهیار صالح عملكرد شرکت را مانع رشد ملت ایران خوانده، آن را دشمن استقالل و ترقی ایران دانست و گفت:

کند؛ این دو عامل یكی پول است و دیگری عقب افتاده را تعیین میدر دنیای امروز دو عامل قوی، سرنوشت ممالک »... 

تواند همیشه نظر خود را تحمیل نماید. شرکت نفت یكی از بزرگترین مؤسسات صنعتی زور و آن که هر دو را دارد می

المللی ول بینهای درجه اهای مالی مملكت ما خارج و در ردیف تواناییدنیا است. توانایی مالی آن از حدود توانایی

ای در ایران نیست. سهام دار اصلی شرکت نفت، دولت انگلیس است. در مقابل پول شرکت نفت، هیچ پول قابل مقایسه

باشد. بدین ترتیب شرکت داند در ایران تا چه اندازه است( در اختیار شرکت نفت میو قدرت انگلستان )که هر کس می

کنند شرکت نفت غافل زور را در اختیار دارد و بیچاره آن کسانی که تصور می نفت انگلیس و ایران هر دو عامل پول و

ای روشن و واضح است که نشسته و سیاستی که مطابق منافعش باشد بر ایران تحمیل نخواهد کرد! این ضررها به اندازه

ل دارد، امضا نمایند و ملتی هایی را که شرکت میبه طور مسلم مردان آزاده و پاک هیچ گاه حاضر نخواهند شد قرارداد

ها است، دانا و توانا هرگز زیر بار قبول آن نخواهد رفت. پس سیاست شرکت نفت که خواهان امضای این گونه قرارداد

 «تواند باشد.جز حكومت ناپاکان و ضعف ملت ایران نمی

 های شرکت پرداخت: زاده نیز به خالفكاریابوالحسن حائری

باس کمپانی، در داخل ایران، یک دولت قوی در شكم دولت ضعیف ایران تأسیس کرده و مروج حكومت انگلستان در ل»

 های نامشروع شده و به کلی استقالل اقتصادی و انتظامی ما را لطمه دار ساخته است.قدرت

با ندادن نفت و های اقتصادی ایران را تعطیل کند و چرخ تمام دتواننفت اگر برای منافع خود مقتضی بداند، می شرکت

ها شهری )از خبازی و حمامی و برق و غیره( را متوقف کند. شرکت نفت لباس بنزین، تمام وسایط نقلیه و تمام دستگاه
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شترمرغ در بردارد و در صورت ظاهر، کمپانی و تاجر است؛ ولی در زیر این لباس، عامل دولت انگلیس است. بنابراین 

 (37، جلسه 1329خرداد  27)دوره شانزدهم مجلس،  «این دستگاه فاسد یكسره شود.باید هرچه زودتر تكلیف ایران با 

های شرکت را تشریح کرد و خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی خاطر نشان حسین مكی نیز از جنبه فنی، خالف کاری

 کرد: 

نیست و در محروم کردن ایرانیان شرکت نفت برای دولت ایران حق کنترل واقعی عملیات فنی و محاسباتی خود را قائل »

های گمرکی که شرکت از آن استفاده کرده، به میزانی است که با یک از تصدی مشاغل فنی و مهم تعمد دارد... معافیت

پرداخت، برد، ولی حقوق گمرکی را روی وارداتش میشود که شرکت اگر نفت را بالعوض میحساب ساده معلوم می

است، به دولت ایران بپردازد. آیا وجدان شما نمایندگان که به  االمتیازحقن لیره که چند برابر میلیو 60مجبور بود سالی 

هایی که به این ترتیب دهد که با قرارداداید، به شما اجازه میاسم دفاع از منافع ملت ایران در قلب کشور جمع شده

 )همان( «عملی شده است موافقت نمایید؟کنیم های زیان بخش دیگری که بحث کرده و میتنظیم و به ترتیب

 1933های ناشی از رژیم دیكتاتوری و چگونگی تبدیل قرارداد دارسی به قرارداد دکتر مصدق نیز در همان جلسه به توضیح زیان

 م. و استبداد دوران رضاشاهی پرداخت و گفت: 

سال دیگر، در تحت  43م.، یعنی تا  1993تنفیذ قرارداد دوره دیكتاتوری، سبب خواهد شد که ملت ایران تا سال »

است،  باطل قرارداد نمقررات ظالمانه آن قرارداد قرار بگیرد و از منافع هنگفت معادن تحت االرضی خود محروم شود. ای

ی این که طرفین قرارداد باید اول صالحیت انعقاد آن را داشته باشند و بعد هم آزاد باشند و در تصویب و امضای آن برا

دانید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دوره دیكتاتوری، نمایندگان حقیقی اری نداشته باشند. و شما خوب میاجب

 .)همان( «ملت نبودند و وزرا هم برای انجام وظایف خود، آزادی عمل نداشتند....

 کند: آرا را فاش کرده، اعالم میوزیری رزماو همچنین در ادامه، ماهیت واقعی نخست

 ارماند. امیدوگس آورده –آید که او را برای اجرای قرارداد ساعد در مجلس سنا، این طور بر می آرارزماز مذاکرات آقای »

یندگان حساس و وطن پرست، به سینه این نامحرم دست رد بزنند و با دادن یک ورقه کبود، ثابت کنند که ایرانی نما که

شوند؛ ولی کنند و کشته میهر کجا افسران برای دفاع از حقوق ملت جنگ میدهد. در به تسلیم وطن خود، تن در نمی

خواهد دست وکال را ببندد و تسلیم شرکت کند. ای مرگ بر آن کسانی که به جای خدمت، در این مملكت، سپهبد می

 «.دهندخیانت به وطن را پیشه خود قرار می

اما دولت در پاسخ استیضاح نمایندگان مذکور جبهه ملی، با صراحت اعالم کرد که با قرارداد الحاقی موافق است و از آن 

آرا پیشنهاد جمال امامی ای که به منظور دفاع از الیحه قرارداد الحاقی تشكیل شده بود، رزمدفاع خواهد کرد. حتی در جلسه

تر را پذیرفت. وی در این مذاکره دولت با شرکت نفت جهت انعقاد قرارداد منصفانه )عضو جناح اکثریت کمیسیون( مبنی بر

های مسائل مربوط به نفت، از شور و جلسه کوشید تا با استناد به نظر مشاوران فنی خود و تأکید بر مشكالت اداری و پیچیدگی

 حرارت هواداران ملی کردن نفت بكاهد؛ وی در این خصوص اظهار داشت: 

های کشور را در نتیجه عدم قدرت توانید با پرسنل خود اداره نمایید. شما که کارخانها که کارخانه سیمان را نمیشم»

خواهید نفت را خودتان استخراج و دهند، با کدام پرسنل و با کدام وسایل میفنی به صورت فعلی انداختید که ضرر می

 .(128، 1378)موحد،  «ملی نمایید؟
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شد تا پیكاری جدی میان او و جبهه ملی بر سر نفت به راه افتد و آرا و اعالم موضع او درباره نفت باعث میماین اقدام رز

گیر را جهت ملی شدن نفت فراهم کند. در عین حال، کمیسیون مخصوص نفت بیش از پیش، زمینه ظهور یک نهضت همه

ش.، پاسخ دکتر  1329وم کمیسیون نفت به تاریخ چهارم آذر داد و در جلسه بیست و دهمچنان پر شور به کار خود ادامه می

شد.  ائتنامه غالمحسین فروهر )وزیر دارایی وقت( که برای دفاع از الیحه الحاقی به کمیسیون تسلیم شده بود قرمصدق به

دوم جهت تصویب وای صادر کرده بودند که آن را در جلسه بیستش. قطعنامه 1329آبان  15یندگان جبهه ملی در جلسه نما

 تقدیم کمیسیون کردند، اما کمیسیون آن را تأیید نكرد. اکنون عین قطعنامه:

نماییم که صنعت نفت به نام سعادت ملت ایران و برای کمک به تأمین صلح جهانی، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می»

برداری در دست کتشاف، استخراج و بهرهایران در تمام نقاط کشور بدون استثنا، ملی اعالم شود. یعنی تمام عملیات ا

 «دولت قرار گیرد.

، 1397؛ پوریا،  136-137، 1374حسین مكی. )ترکمان، ، دکتر محمد مصدق، دکتر شایگان، اللهیار صالح، زادهحائری

 (173، 1329؛ مكی،  178

 تن آن به هیچ روی ممكن نبود.از این به بعد، فكر ملی کردن نفت چنان بر فضای سیاسی کشور چیره شد که نادیده گرف

 گیرینتیجه .5

دچار  رانیا یو اجتماع یاسیشد که اوضاع س لیتشك یدر زمان رایز ؛ باشدیم قیدق ینگرش ازمندین یو عملكرد جبهه مل یابیارز

را  یجبهه مل لیدو عامل روند تشك .فراهم کرد یجبهه مل لیتشك یرا برا نهیزم ،تیوضع نیبود و هم یفراوان یهایآشفتگ

اما مسئله نفت و مبارزه با شرکت  .مبارزه با استبداد بود یگریو د سیو انگل رانیمبارزه با شرکت نفت ا یكی :دیشدت بخش

 یجبهه مل شدیو احتماالً اگر مسئله استقالل کشور مطرح نم آمدیتشكل به شمار م نیو مهم در اتحاد ا یعامل اصل یسیانگل

  .دکتر مصدق بود کیزماتیکار یداشت رهبر ریکه بر حفظ اتحاد جبهه تاث یگریل دعام .آمدیهم هرگز به وجود نم

 یسه مكتب فكر ریچرا که تحت تأث .نامتجانس داشتند یساختار یدهنده جبهه مل لیتشك یاحزاب و گروههاناگفته نماند که 

 یبا هم تفاوت اساس تیشدند اما در ماه كدلیاگرچه در ظاهر با هم همراه و  وقرار داشتند  سمیونالیو ناس سمیالیسوس ،اسالم

 رانیخود آموخته بود که احزاب در ا یاسیس تیمصدق در طول فعال .معلوم بود که محكوم به فناست همداشتند و از همان آغاز 

دارد و  یهماهنگ زین سیبا انگل كایمتوجه شده بود که مواضع آمر نیعالوه بر ا ؛توان به آنها اعتماد کردیو نم ستندیکارآمد ن

 یجبهه مل یاعضا انیدو قدرت م نیمسئله خود باعث شده بود که ا نیشان باشد. ا یهاها و کمکتیبه حما دواریتواند امینم

زاده  به یو حائر یمك ی،کاشان یی،دکتر مصدق همچون بقا روزیو همرزمان د ارانیاز  یشمار .کنند جادیتفرقه و اختالف ا

است  یمصدق ناراض از یاهلل کاشان تیشده بود که آ عهیشا یحت .شده بودند لیو منتقدان امروزش تبددشمنان  نیسرسخت تر

و  كایآمر یکودتا با همكار قیدکتر مصدق از طر یپس فكر سرنگون نیاز ا .اوست یبه جا گرید یفرد ینیگزیجا یو در پ

فرو برد. اما آنچه که از  رتیو همگان را در بهت و ح وستیکه در مجلس هفدهم به وقوع پ یاقدام .شده بود یجد سیانگل
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را در راه  نهیهز نیشتریاست که ب یوفادارش از جمله دکتر فاطم ارانیاز  یمصدق و برخ دکتر کینام ن ،ماند یباق یجبهه مل

 .او پرداخت کردند یجبهه مل یآرمان ها

 منابع

 . 3239، شماره (1328)ستاره، 

 .14(، شماره 1323شفق، )

 .35، جلسه 1329خرداد  23دوره شانزدهم مجلس، 

 .37، جلسه 1329خرداد  27، --------------

 .38ش، جلسه  1329خرداد  30، --------------

 6609/290، شناسه سند 1330خرداد  24، مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران

 .6501/290، شناسه سند 1331تیر  28، --------------------

 .6079/290، شناسه سند 1331آذر  29، --------------------

 .3866، سند شماره 1324تیر  11مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

 .29204/2، سند شماره 1334، پنجم آذر ------------------

به اهتمام  شدن صنعت نفت، یو مل یمل یمجلس شانزدهم شورامقاله:  (،1392) ،یصادق ونسیاهلل و نسب، نعمت یاحمد

 مجلس.  یمل شی، تهران: همایططر یعل

 .لوفری، تهران: نخیو تار یطالقان (،1360) دهقان، دیو سعافراسیابی، بهرام 

 نا.، تهران: بیی، گفتگو با غالمرضا نجاتبازرگان: شصت سال خدمت و مقاومت یخاطرات مهد (،1375) ،یبازرگان، مهد

 گاهیو پا یاسیس یمجمع مسلمانان مجاهد؛ تكاپوها (،1390) وش آزاد بخت،اهلل، شهرام حسن وند و سر، روحیبهرام

 . نهمدانشگاه الزهرا )س(، شماره  رانیاسالم و ا خیمجله تار ،یاجتماع

 . 15، شماره یروابط خارج خی، تاردکتر مصدق یو ناکام یفقدان استراتژ(، 1382بیگدلی، علی، )

 ، تهران: شورای انتشارات.مسلمانان مبارزاسناد و مدارک جنبش (، 1360نام، )بی

 . اسناد ساواک یجا: مرکز بررس، بیاسناد ساواک تیبه روا یجبهه مل(، 1379، )----

 ی.خیاسناد تار ی، تهران: مرکز بررساسناد ساواک تیبه روا مظفر بقایی کرمانی(، 1383، )----

 تهران: ققنوس. ، 1397 ،کارنامه مصدق، ارسالن، ایپور

 .ایتهران: آس ،رانیا یاسیباور و احزاب س انیقربان(، 1375تربتی سنجابی، محمود، )

 تهران: هزاران.  ،دکتر مصدق یهانامه (،1374) ترکمان، محمد،

 یروزیکار آمدن محمد رضا شاه تا پ یاز رو رانیا یاسیس - یمذهب یهاها و سازمانانیجر (،1393) ، رسول،انیجعفر

 تهران: علم.  ،یانقالب اسالم

 تهران: علم.  ،شدن یجامع مل خیتار (،1377) اهلل مقدم، احمد،لیخل

 . یتهران: مرکز اسناد انقالب اسالم ،ستیرانیحزب پان ا (،1378) اکبر، یرزمجو، عل
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 . 20پانزده خرداد، شماره  ،شدن صنعت نفت یو نهضت مل تیروحان(، 1388)رهدار، احمد، 

 ، تهران: گام نو. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی(، 1384رهنما، علی، )

 . یمرکز اسناد انقالب اسالم: ، تهرانرانیا یو انحالل جبهه مل لیعلل تشك (،1380) ،ی، احمدعلیزارعشاه

 . مهر رانی، تهران: امرداد 28 یتا کودتا شیدایاز پ رانیا یجبهه مل(، 1377)، کوروش، میزع

 انیو فدائ یحزب توده، جبهه مل یمورد ی)بررس رانیاحزاب در ا التیتشك یشناسبیآس (،1385) ، محمد مسعود،سالمتی

 . انیتهران: نشر پا ،اسالم(

 . زی، تهران: شباوو هفت سال یس(، 1365)، احمد، یعسمی

و فرهنگ  خیتار، مجله هشتمج  ،یاسالم شیها و گرایحزب توده، مل تی، فعالیخینكات تار (،1384) ،ی، علیعتمداریشر

 معاصر. 

 . یتهران: مرکز اسناد انقالب اسالم ،شدن نفت یدر مل یمذهب یروهاینقش ن (،1392) ، زهره،یاوشانیس صالحی

 تهران: مؤسسه نشر کلمه.  امروز، یفرهنگ فارس (،1373) ،نیصدری افشار، غالمحس

ی پاسخ در سالهابی یهازاده: پرسشرکیخاطرات مهندس احمد ز (،1393) ،یدی، ابوالحسن و خسرو سعیقیطر اءیض

 . لوفریتهران: ن ،ییاستثنا

 رانیا یتهران: سازمان اسناد مل ،رانیا یاسیاحزاب س (،1376) ، بهروز،یرانیط

 تهران: گفتار. ،یتا انقالب اسالم شروطهاز م رانیا خیروز شمار تار (،1387) ، باقر،یعاقل

 ، تهران: پارسه. یجواد خان عامر رزای؛ خاطرات میمحمدرضا پهلواز رضا شاه تا (، 1388)، هوشنگ، یعامر

 ، تهران: البرز. ینوذر ژنیو ب یترجمه عبدالرضا مهدو ،رانیدر ا یبحران دموکراس (،1372) ،نی، فخرالدیمیعظ

 ، تهران: پیام.پنجاه سال نفت ایران(، 1358فاتح، مصطفی، )

 یتهران: مرکز بررسج اول،  ،یآبادشدن صنعت نفت؛ خاطرات شمس قنات یدر مل یریس (،1377) ، شمس،یآبادقنات

 وزارت اطالعات.  یخیاسناد تار

 سرا.  دهی، تهران: قصرانیا ینهضت مل یشناسبیآس (،1385) ،انیتقو نی، بهنام و ناصرالدیمیکر

 .، تهران: نقش هنریدکتر مصدق در دوره قاجار و پهلو (،1378) ،ی، مرتضریمش

 ج چهارم، تهران: دبیر.فرهنگ فارسی معین، (، 1390معین، محمد، )

 ، تهران: علمی.کتاب سیاه(، 1329مكی، حسین، )

 – یفصلنامه علم ،اسالم انییفدا تیو عمل جمع شهیدر اند یجنبش: تأمل کی یشناسبیآس(، 1379)، رضای، علیتوان ییمال

 ه پنجم و ششم. ، شمارنیمت پژوهشی

 . : نسخه الكترونیکقمج اول، ، خاطرات (،1379) ،ینعلی، حسیمنتظر

 ، تهران: کارنامه. خواب آشفته نفت(، 1378موحد، محمد علی، )

 تهران:ج اول، ، رانیا یو انقالب یدر مقابله با جنبش کارگر برالیل یمختصر احزاب بورژواز یبررس (،1359) رسول، مهربان،

 . رانیا کیپ

 . ی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمیمحمد واحد دیخاطرات شه (،1381) ، مهناز،یزبانیم
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 ، تهران: آگاه. (ش. 1332 - 1329) رانیا یاسیو تحوالت س یفاطم نیحس دیس(، 1388)ناظم، رزا، 

 ، تهران: رسا.1377، مبارزه و مقاومت یهامصدق، سال (،1377نجاتی، غالمرضا، )

  تهران: رسا.ج اول، ، )از کودتا تا انقالب( رانیو پنج ساله ا ستیب یاسیس خیتار (،1387) ،-----------

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.1332مرداد  28جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای (، 1397، )-----------

 تهران: چاپخش.  ،مجموعه آثار محمد نخشب (،1381) نخشب، محمد،

 ، تهران: چاپخش. ستیالیسوسنهضت خدا پرستان  (،1377) نكوروح، محمد،

رساله  ،مرداد 28 یاز آغاز تا کودتا ستیرانیحزب پان ا تیگیری و فعال، شكلشیدایپ یبررس (،1387) ،سای، پرینوروز

 . یارشد، دانشگاه خوارزم یکارشناس

 .88، شماره نیفرورد دی، وحپست و تلگراف در مجلس شانزدهم ریداستان کتک خوردن وز (،1350) اهلل،فی، سایندیوح

 ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو. ،جیکمبر تیبه روا یمذهب یروهایو ن یسلسله پهلو (،1371) ،كلیو سا نی، گاویهمبل
Afkhami, Gholam R., (2009), The life and times of the Shah, University of California Press.  
Foran, John Francis, (1988), Social Structure and Social Chan, University of California: 

Berkeley. 


