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از اين تير تا آن مرداد 

در تاريخ سياس��ي ما لحظات پرشكوه همچون 30 تير 
1331بس��يار است. گفته مي ش��ود لحظه، چراكه در 
بس��ياري اوقات به سال نمي كشد. لحظاتي كه در آن 
مردم، نمايندگان آنها، رهبران، گرايش��ات سياسي با 
اعتماد به نفس و اعتماد به ديگري يكپارچه و مقتدر و البته بي دريغ و جان بركف به قصد بود كردن نابوده اي؛ 
آزادي، قانون، استقالل و... دوشادوش به صف مي شوند؛ ترس ها، عقل حسابگر، بدبيني و نيز حس موذي ملعبه 
شدن را به كناري مي گذارند و باورشان مي شود قدرتند و ترسناك. 30 تير 1331 يكي از همان لحظات بي بديل 
تجربه قدرت براي ملت است. اراده عمومي شكل مي گيرد و در عرض پنج روز محقق مي شود. ديگر نه تصميم 
شاه، نه تهديدهاي قوام، نه لشكركشي خياباني، نه كشتار، نه چانه زني از باال، نه بده بستان هاي سياسان، هيچ كدام 
قادر به جلو گيري از تحقق اراده مردم نيس��تند. ديگر كس��ي از خود نمي پرسد » از كجا معلوم « يا اينكه »كار 
خودش��ان« است يا مثال اينكه » به چه قيمت؟« براي لحظه اي به نظر مي آيد كه همه چيز معلوم است )مثال 
معلوم است كه مي خواهند پروژه ملي شدن نفت به بن بست بخورد(، معلوم مي شود كار»خودشان « نيست، كار 
خودمان است )يكپارچه شدن همه گرايشات سياسي و متحد شدن رهبران( و معلوم مي شود كه به» هر قيمت« 
بايد خواسته هاي ملت به كرسي بنشيند. گيرم شاه عزل كند )مصدق را( و نصب كند )قوام را( و قوام مدعي شود 
كه »كشتي بان را سياستي دگر آمد« و تهديد كند كه شايد تا جايي رود كه » با تصويب اكثريت پارلمان محاكم 
انقالبي تشكيل« خواهد داد و »روزي صد تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بي شفقت قانون قرين 
تيره روزي« كند. گيرم 42نفر از نمايندگان سرسپرده قدرت حاضر در مجلس شوراي ملي جلسه سري تشكيل 
دهند و به بهانه قانون 42 نفري راي به زمامداري قوام دهند. گيرم توپ ها و تانك ها خيابان ها را قرق كنند. همان 
طبقات اجتماعي اي كه قوام مدعي سركوبشان است به خيابان مي ريزند، همان شاه، حكمش را پس مي گيرد، 
همان نخست وزير پا مي گذارد به فرار، همان سربازان از تيراندازي سر باز مي زنند و... همان نمايندگان حكم به 
نخست وزيري دوباره مصدق مي دهند و همه اينها به فاصله يكي، دو روز. به فاصله يكي، دو روز، قانون را مردم 
مي گذارند و نمايندگان راستين آنها. كسي به جز شاه، مصدق را به زياده  خواهي و ديكتاتوري متهم نمي كند 
چراكه اختيارات بيش��تر خواس��ته اس��ت، وقتي مردم را گواه مي گيرد و استغفا مي دهد كسي او را پوپوليست 
نمي خواند. براي همه معلوم است كه خواستن اختيارات بيشتر، كمتركردن اختيارات شاه است و زيادتركردن 
اقتدار ملت. كسي به ياد دينداري يا بي ديني مصدق نمي افتد. اكثريت هاي قالبي علم نمي كنند، قانونگرايي هاي 
واهي را محمل نمي سازند و... كشته شده هاي 30 تير را تلف شده و قرباني جنگ قدرت نمي نامند. همين است 
كه ملت مي تواند از هفت صبح 30 تير 1331 تا عصر همان روز حرف خود را به كرسي بنشاند و نخست وزير 
مطلوبش را بر س��رير قدرت بنشاند، رييس مجلس دست نشانده را بركنار كند، فرماندار نظامي وقت و رييس 
شهرباني را تحت تعقيب قرار دهد، سناتورها را وادار به تاييد نخست وزيري مصدق كند، برادر و خواهر شاه را 
از ايران اخراج كند، رابطه سياسي ايران و انگليس را قطع كند و... قيام 30 تير به نتايج مطلوبي مي رسد. پس 

ت
داش

چرا اين لحظات پرشكوه يك سال دوام نمي آورد؟ شاه همان شاه است، بحران بين المللي همان، بحران اجتماعي یاد
همان، ناامني اجتماعي همان و در نتيجه مصدق همان مصدق و مثل قبل خواهان تمديد اختيارات. كودتايي كه 

در پي آمد گواهي بر مشروعيت خواسته مصدق نبود؟ 
از 30 تير 1331تا 28 مرداد 1332يك س��ال بيش��تر نمي گذرد. نه از صفوف متحد مردم خبري است و نه از 
همسويي گروه هاي سياسي و نه از همبستگي نمايندگان مردم: مصدق متهم به داشتن قصد تجاوز به حقوق عامه 
مي ش��ود و اين بار نه از س��وي شاه، با هيتلر مقايسه مي شود، نيروهاي سياسي رو در روي هم نزاع خونين به راه 
مي اندازند، قتل هاي سياسي توسط دوستان ديروز تدارك ديده مي شود، به خانه مصدق لشكركشي مي شود و... 
دستان خارجي در كار است؟ بضاعت نيروهاي داخلي است كه شكننده است؟ اين مصدق است كه خسته مي شود 
و بدبين يا اين مردمند كه خسته مي شوند و به رهبرانشان مشكوك؟ هرچه هست معلوم است در 28مرداد باز آن 

سوا ل هاي موذي به سراغ همه آمده است: »از كجا معلوم«، »كار خودشان« است و »به چه قيمت«؟ 
لحظات پرشكوه براي هر ملتي غنيمت است و دلگرم كننده، اما افسوس كه با لحظات شكوهمند نمي شود 

تاريخ باشكوه ساخت. سي  ام تير 1331 گرامي باد اما با 28مرداد 1332 چه كنيم؟ 
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