نگاهی به تحوالت کودتای  28مرداد  1332در اصفهان
عبدالمهدی رجایی

هنوز ٬با گذشت نیم قرن  ٬از کودتای  28مرداد بسیاری از زوایای ایـن حـادثه مـهم
تاریخی روشن نشده ؛ به خصوص آنچه در خارج از پایتخت روی داده است.
در این مقاله سعی شده با نگاهی به روزنامههای آن عصر و چند سند به جای مانده از
آن روزها ٬تصویری از اصفهان آن زمان و آنچه را گذشت ارائه دهد .با توجه بـه ایـنکه
بسیاری از روزنامههای آن عصر از بین رفتهاند و اـکنون تک شمارههای آن به دست ما
رسیده قطعًا جریانات و نامهای بازیگران چندی در این مقاله ناـگـفته خـواهـد مـاند یـا
نامهایی ناشناخته در روزنامهها آمده بوده کـه اشـتباهات ایـن قـلم را بـزرگان و احـیانًا
ـکوشندگان سیاسی آن روزگار تصحیح خواهند کرد .آنچه بر نگارنده محقق شده پنجاه
سال پیش از این شهرهایی چون اصفهان نسبت به امروز استقالل و وزن سیاسی بیشتری
در مقایسه با پایتخت داشتند و هـمین اهـمیت  ٬پـژوهشهایی جـداـگـانه را دربـاره آنـان
ضروریتر مینماید .این نکته نیز گفتنی است تنها کتابی که چند صفحه را به ذـکر حوادث
سالهای جنبش ملی شدن صنعت نفت در اصفهان اختصاص داده گ زارشی از حماسه 15
خرد اد در اصفهان میباشد که در خالل بیان خاطرات سیاسی کـوشندگان آن روزگـار بـه
سالهای مذکور نیز نقبی زده است1.

اوضاع شهر اصفهان در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم
آن سالها اصفهان را ”منچستر شرق “ لقب داده بودند چرا که دارای ده کارخانه بزرگ
نساجی و دهها هزار کارگر با شرایطی ویژه بود .کارخانههای مذکور اغلب بـه صـورت
 .1این کوشندگان سیاسی ٬که در چند صفحه به ذـکر آن حوادث پرداخته اند ٬رضا میرمحمد صـادقی ٬فـضل اللـه
صلواتی و مرتضی مقدادی و چندتن دیگر میباشند.

شرکت سهامی بودند و اـکثر مردم شهر از سود سهام خود بهره میبردند .در سـالهای
جنگ کارخانهها با حداـکثر ظرفیت خود کار میکردند و بدینطریق ”ـکارخانه ریسباف و
یکی دو کارخانه دیگر سالی دو مرتبه سود می دادند“ 2و قیمت سهام آنها چند برابر بهای
اولیه شده بود .اما این بهار دلکش با پایان یافتن جنگ به خزان تبدیل شد .در سال 1331
به نوشته چهلستون ” ٬ـکارخانهها از سه سال قبل نتوانسـته بـودند دیـناری سـود دهـند“3
بحرانهای مالی به سراغ کارخانهها آمده بود .علت را روزنامه اصفهان چنین نوشت :
در پایان جنگ عمومی ...هیئتهای دولت به عنوان دلسوزی برای مردم بیبضاعت
مرتبًا به یک عده تاجر سـودپرست اجـازه ورود پـارچـههای پشـمی و پـنبهای و
مخصوصًا لباس کهنههای آمریکایی را خیلی بیش از آنچه مورد احتیاج اهالی بود
میدادند ...نتیجه همین شد که در سال  1327کارخـانجات داخـلی  ٬بـه خـصوص
ـکارخانجات دولتی  ٬مراحل بحران و ورشکستگی خود را تدریجًا طی نمودند4

تصمیم دولت رزم آرا ٬برای آزادی صدور پشم و پنبه  ٬سه کارخانه اصـفهان  ٬زایـنده
رود ٬نور و پشمباف را به تعطیلی کشاند و کارخانه ریسباف هم رو به تعطیلی می رفت5.
قرضههای ناچیز دولتی تا چندی چرخ کارخانهها را گـردانـد امـا بـحران ادامـه داشت.
بحرانهای مالی روابط بین کارگر و کارفرما را به شدت تیره کرده بود” :اغلب کارخانهها
بیش از ظرفیت خود کارگر پذیرفته و حاال نمیتوانند به خدمت آنها خاتمه بدهند و نه
وضع مالی آنها اجازه می دهد که حقوق آنها را مرتب بپردازند .از این جهت  ٬هر روز با
اعتصاب و تشنجاتی روبهرو هستند“ 6کارگران کارخانجات  ٬که یک دهه فعالیت حـزب
توده آنان را در تشکیالتی منسجم کرده بود ٬هر روز به درگیری با مقامات کـارخـانه و
مقامات انتظامی شهر میپرداختند و این یکی از عوامل تشنج و ناامنی در شهر شده بود.
به عنوان نمونه  ٬در  24فروردین  1330وقتی کارگران قصد داشتند از طریق گذشتن از
سیوسه پل در میدان  24اسفند یا مجسمه )انـقالب فـعلی( بـرای ابـراز هـمدردی بـا
ـکارگران اعتصابی خوزستان میتینگی برپا کنند با ممانعت نیروهای شـهربانی در مـوقع
ـگذشتن از سیوسه پل مواجه شدند؛ اما کارگران کارخانه رحیمزاده در خیابان عباسآباد
آمدند و با مأموران شهربانی درگیر شدند .یک کارگر کارخانه رحیمزاده کشته شد و این
 .2چهلستون ٬ش  16 ٬39تیر .1331
 .4اصفهان ٬ش  12 ٬742فروردین .1330
 .6چهلستون ٬ش  4 ٬79خرداد .1332

 .3همان.
 .5همان.

اجتماع طرفداران حزب ایران در

اصفهان ] 124-1637ط[

بحران را تشدید کرد .چند هزار کارگر کارخانجات چهارباغ بـاال از رودخـانه گـذشتند٬
نعش را برداشتند و به طرف دروازه دولت آمدند .چند روزی شهر در ناآرامی بود 7.از
سویی  ٬روزنامه اصفهان دست عوامل انگلیس را در این اغتشاشات می دید تا با ”مشغول
ـکردن این استان به یک موضوع مهم داخلی فکر ساـکنین آن را از موضوع نفت منحرف و
در عین حال دولت و مجلس را نگران اوضاع اصفهان بکنند“ 8آیتالله کاشانی در پیام
جداـگانهای به کارگران اصفهان منشأ اغتشاش را اجنبی و اجنبیپرستان می دانست و از
ـکارگران اصفهان سکوت و آرامش میخواست9.
محاصره اقتصادی ایران را که از سوی انگلستان اعمال می شد باید به عنوان عـامل
مؤثر دیگری در ایجاد بحرانهای اقتصادی ذـکر کرد” .دولت ایران هر اندازه سعی میکرد
برای نفت خود مشتریانی به غیر از کمپانی سابق پیدا کند دولت انگلستان با ایجاد موانع و
 .7اصفهان ٬ش  29 ٬747فروردین .1330
 .9همان ٬ش  2 ٬748اردیبهشت .1330

 .8همان.

مشکالت فراوان مانع میگردید ]پس[ خزانـه دولت تـهی بـود و بـه هـیچوجه قـادر بـه
پرداخت وجوهی برای حوائج ضروری خود نبود“ 10پرداخت حقوق کارمندان دولت در
اصفهان یک ماه تأخیر داشت و برنامههای عمرانی کًال تعطیل گردیده بود11.
حرکتهای مردمی

اشاره به این حقیقت که در آن سالها موج گستردهای از مردم اصفهان و اطـراف آن
برای کار در مناطق نفتخیز خوزستان به آنجا میرفتند موجب شد تا روزنامه چهلستون
نظر دهد” :مردم اصفهان بیش از سایر افراد کشور از شرکت استعمارطلب نفت سـابق
صدمه دیده و از این جهت حق دارند در پشتیبانی از دولت آقای دکتر مصدق پـیشقدم
باشند“ 12و البته چنین بود .شاید نخستین تظاهرات عمومی مردم اصفهان در جنبش ملی
شدن نفت در  17شهریور  1330اتفاق افتاد .روزنامه اصفهان درانعکاس اخـبار آن روز
نظر داد که بازار اصفهان بعد از چهل و چند سال دوباره یکپارچه تعطیل گردید .عـلت
تعطیلی و تجمع مردم مخالفتهایی بود که با دولت مصدق در مجلس به وسیله بعضی از
نــمایندگان دوره  16مـی شد .هـمین روزنـامه دربـاره ” :اجـتماع بـرادران بـازاری مـا در
تلگرافخانه که چندین هزار نفر را در داخل و خارج آن تشکیل میدادند و نطقهای آتشین
چندین نفر ناطق )اشراقی و کلباسی( که علیه مظالم شرکت نفت و عـمال جـابر دولت
انگلستان و سیاست ظالمانه او میکردند و فریادهای زندهباد و مردهبادی که از حلقوم
هزاران نفر بیرون میآمد“ گزارش مفصلی به چاپ رساند ٬اصـفهان ادامـه مـی دهد” :بـا
اینکه ابتدا قرار بود فقط دکانها و تجارتخانههای بازار و خیابان سپه تعطیل شوند ولی...
تمامی مغازهها و تجارتخانههای خیابانهای سپه و شاه و چهارباغ نیز بسته شدند و خیابان
شاهپور هم که مرکز فعالیت دهها گاراژ ]است[ ...تعطیل عمومی بود“13.
مردم تلگرافهایی به دکتر مصدق و مجلس زدند و قصد داشتند شب در تلگرافخانه
چادر برپا کرده بمانند اما با توصیه سـران بـازار و عـلما تـا چـند روز بـعد از اعـتصاب
خودداری کردند.
 .10چهلستون ٬ش  26 ٬26اسفند .1330
 .11کتابی که دو سال بعد از کودتا نوشته شـده و جـامعترین تـصویر را از اوضـاع اقـتصادی اصـفهان بـه دست
می دهد :اصفهان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ٬نوشته حسن عابدی میباشد.
 .13همان.
 .12چهلستون ٬ش  25 ٬2شهریور .1330

یک هفته بعد دوباره در محل دروازه دولت در اطراف تلگرافخانه تجمع گستردهای
برپا بود .در این روز طبقات بیشتری از مردم اصفهان آمده بودند:

دیروز نیز ٬بار دیگر ٬از طرف طبقات مختلف اصفهان احساسات بینظیری نسبت به
حضرت آیتالله کاشانی و جناب آقای دکتر مصدق به عمل آمد بدین ترتیب که از
ساعت  8صبح عدهای از حجج اسالم روحانیون و طالب و عدهای از مدیران جراید
در تلگرافخانه حضور به هم رسانده و به منظور پشتیبانی از دولت جناب آقای دکتر
مصدق و ابراز نفرت و انزجار از عمل نمایندگان 14مخالف تلگرافاتی به رؤسـای
مجلسین شورا و سنا مخابره نمودند .پس از حضور آقایان علما ٬صاحبان دکاـکین
خیابانها و بازار نیز حدود ساعت  10صبح مغازههای خود را تعطیل و دستهدسته در
تلگرافخانه حضور یافته و پس ]از[ سخنرانیهای مهیج تلگرافـاتی مـخابره کـردند.
حدود ساعت  11نیز عده زیادی از کـارگران کـارخـانجات و آقـایان فـرهنگیان در
تلگرافخانه اجتماع نموده15...

اما ٬در همین روز ٬دکتر مصدق به وسیله تلگرافی  ٬که آیتالله اسماعیل کلباسی آن را
قرائت کرد ٬از مردم اصفهان خواست ”به تحصن خود خاتمه داده و به تشکرات قلبی این
جانب بیفزایند“.
دو روز بعد ٬حسین مکی  ٬که آن روزها سرباز وطن لقب گرفته بود )و البـته بـعدها
همراه با مظفر بقایی و دیگران از صف طرفداران مصدق جدا شد( ٬به اصفهان آمد و با
استقبال کمنظیر مردم این شهر مواجه گردید .حضور و سخنرانیهای او نبض سیاسی شهر
را تندتر کرد 16.همچنان که مردم تهران میدان بهارستان را محل اجتماع خود قـرار داده
بودند دروازه دولت اصفهان نیز شـاهد تـجمع هـر روزه مـردم بـود .مـردم از آنـجا بـه
تلگرافخانه میرفتند و نظرات و خواستههای خود را تلگراف میکردند )ـکـاری کـه در
انقالب مشروطیت نیز شاهد آن بودیم (.در هفتم مهر دوباره تلگرافخانه با اجتماع چند
هزار نفری مردم شلوغ شـد .در آنـجا آقـایان اشـراقـی  ٬صـهری  ٬عـلوی و مـحمدعلی
 .14اقلیتی از نمایندگان به رهبری جمال امامی ٬که معتقد به حل مشکل نفت با شرکت انگلیس بودند و ایستادگی
دکتر مصدق را نمیپذیرفتند ٬حمالتی را به شـخصیت دکـتر مـصدق آغـاز کـردند .جـمال امـامی در یکـی از
جلسات مجلس دکتر مصدق را یکی از مرضهایی نامید که ”خداوند برای جامعه ایـران ایـجاد کـرده است“.
غالمرضا نجاتی .جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28مرد اد .چ  .7تهران ٬شرکت سهامی انـتشار٬
 .15اصفهان ٬ش  25 ٬788شهریور .1330
 .1373ص .160
 .16همان ٬ش  4 ٬790مهر .1330

سیفپور برای مردم سخن گفتند .در ساعت  10پزشکان شهر نیز به صورت جمعی به
آن اجتماع پیوستند و دکتر محیی برای حاضران سخن گفت .پزشکان تـلگرافـی بـا 39
امضاء بـه تـهران مـخابره کـردند .حـوزه عـلمیه اصـفهان نـیز بـه امـضای ”سـید حسـن
چهارسوقی  ٬شیخ محمدباقر کرمانی  ٬حاج سید علینقی مدرس و عبدالله شیخاالسالم “
تلگرافی به تهران فـرستاده از ”مـنویات مشـروعه مـقدسه دولت آقـای دکـتر مـصدق “
پشتیبانی کردند .در پایان نیز قطعنامهای صادر شد که به قول روزنامه اصفهان به امضای
یکصد هزار نفر رسید) 17.این نکته حائز اهمیت است که در آن سال به نـوشته کـتاب
فرهنگ جغرافیایی ایران  ٬شهر اصفهان دویست و دههزار نفر جمعیت داشت(.
در روزهای بعد ٬مردم اصفهان  ٬به دعوت آیتالله کاشانی  ٬به حمایت از مردم مصر
در محل قیصریه اجتماع کردند .این اجتماع به مدرسه سلطانی )چهارباغ( ختم شد18.
اجتماع مردم به بهانههای مختلف به طرفداری از نهضت ادامه داشت .در زمان سفر دکتر
مصدق به الهه  ٬بنا به دعوت آیتالله کاشانی  ٬مردم اصفهان نیز برای موفقیت او دست
به دعا برداشتند” :در این چند روزه  ٬عالوه بر مجالس دعایی کـه بـه طـور عـمومی در
مساجد به منظور موفقیت جناب آقـای دکـتر مـصدق در سـفر الهـه بـرگزار شـده روز
پنج شنبه  15خرداد ٬طبق دعوت قبلی آقای امام جمعه  ٬مجلس دعایی در مسجد جامع
منعقد بود 19“.پس از این  ٬اجتماعات مـردمی در جـریان حـوادث مـختلف را بـررسی
خواهیم کرد.
موضوع دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد خرید اوراق قرضه ملی میباشد.
دکتر مصدق که با تنگنای اقتصادی شدیدی مواجه شده بود در تابستان سال  ٬1330طبق
قانونی  ٬تا یک میلیارد ریال برای تأمین هزینه قانون ملی شدن صنعت نفت به چـاپ و
فروش اوراق قرضه دستور داد و در پیامهایی مردم را به خرید این اوراق دعوت کرد .در
آن روز خرید اوراق قرضه نشانهای از همبستگی بـا جـنبش مـلی شـدن نـفت و دولت
مصدق به حساب میآمد پس خرید آن با تـبلیغات و مـراسـمی بـرگزار مـی شد؛ مـثًال
سرمایه داران شهر هریک تا 20هزار تومان اوراق قـرضه خـریدند و نـام و مـقدار اوراق
خریداری شده در روزنامهها به چاپ میرسید 20.البته در این میان حاج مـحمدجعفر
 .18اصفهان ٬ش  16 ٬801آبان .1330

 .17همان ٬ش  8 ٬791مهر .1330
 .19چهلستون ٬ش  19 ٬36مرداد .1331
 .20البته استقبال از خرید اوراق قرضه در کل کشور شایان توجه نبود .دکتر مصدق درجلسه معارفه مجلس  17به

ـکازرونی 21با خرید یک میلیون تومان اوراق قرضه قهرمان خرید اوراق قرضه در ایران
لقب گرفت 22.دانشآموزان مدارس شهر به صورت دسته جمعی به بانک ملی مراجعه
ـکرده همراه با مراسم مهیجی که با سخنرانی و سرود همراه بود اوراق قرضه خریداری
میکردند23.
مدارس شهر نیز در جریانات سیاسی نقش فعالی داشتند .در آن سال شهر اصفهان
سیهزار دانش آموز در مقاطع مختلف داشت .هـمچنین واجـد یک آمـوزشگاه عـالی
بهداشت و یک دانشکده پزشکی بود .صدر هاشمی  ٬که خود از معلمان شهر بود ٬بعد از
ـکودتا درباره فعالیت دانش آموزان قبل و بعد از کودتا مینویسد:
هر روز به نحوی محصلین را از نیمکت کالس بـه مـیدانـهای مـیتینگ بـرده و در
تظاهرات خانمان برباد ده آنها را شرکت میدادند ...صحنه کـالس  ٬کـه مـخصوص
مذاـکره و درس و بحث است  ٬به میدان مبارزههای حزبی تبدیل شده بود ...پس از 28
مرداد و روی کار آمدن تیمسار سپهبد زاهدی هنوز بعضی از محصلین نمیخواستند
باور کنند که آن وضع از بین رفته ...این بود که در ابتدای سال تحصیلی میخواستند
در بعضی از مدارس ”زنده باد ٬مرده باد“ راه بیندازند ولی با شدت عـمل روبـهرو
ـگردیده و سرجای خود نشستند24.

حوادث شهر

شاید نخستین و خوشایندترین حادثه شهر برچیده شدن بساط و تابلوی شرکت نفت
انگلیس از سطح شهر بود 25.در  30خرداد  ٬1330بنا به دستور مرکز و نامه استاندار٬
 Øتاریخ  23فروردین  1331از سرمایهدارانی که با جلب حمایت بیگانگان و فساد دستگاه ثروتی اندوخته بودند
ـگله کرد و گفت” :اوراق قرضه ملی را بجز معدودی از متمکنین ٬اشخاصی خریدند که به هیچ وجه استطاعت
مالی نداشتند“ .مصطفی فاتح .پنجاه سال نفت ایران] .تهران[ ٬شرکت سهامی چهر .1334 ٬ص .601
 .21حاج محمدجعفر کازرونی فرزند حاج محمدحسین کازرونی ٬از رجال مشروطهخواه اصفهان و از نـخستین
ایجادکنندگان کارخانههای صنعتی در این شهر میباشد .او به سال  1300به تأسـیس چـند واحـد صـنعتی از
جمله کارخانه وطن دست زد و فرزندش حاج محمدجعفر نـیز اداره ایـن واحـدها را بـرعهده داشت .حـاج
محمدجعفر به سال  1358به وسیله اشخاص ناشناسی جلوی یکی از مساجدی که خود سـاخته بـود تـرور
 .22مجاهد ٬ش  25 ٬9دی .1330
شد .آثار خیر بسیاری از این خاندان برجا مانده است.
 .24چهلستون ٬ش  13 ٬114اردیبهشت .1333
 .23همان.
 .25دکتر مصدق در  12اردیبهشت  1330نخستین کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و در روز  24اردیبهشت
همان سال طبق قانون ملی شدن صنعت نفت طی بخشنامه ای انحالل شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیه

Ñ

تابلوهای شرکت نفت پایین کشیده شدند و از همان روز درآمد حاصل از فروش نفت و
بنزین به حسابی در بانک ملی شعبه اصفهان ریخته شد .در این تاریخ شرکت نفت در
اصفهان  334کارمند و کارگر داشت که دو نفر از آنها انگلیسی بودند) 26.ـگفتنی است در
موقع خلع ید تعداد کارگران خارجی شرکت  4520نفر بودند که اغلب انگلیسی و هندی
بودند(.
پس از آن  ٬انحالل کنسولگری انگلستان در اصفهان موجی از شادی در میان مـردم
پدید آورد؛ به طوری که عدهای از مردم شهر در بازار قیصریه برای رفتن کنسول انگلیس
و دیگر عمال کنسولگری  ٬در اقدامی نـمادین  ٬آش پشتپـا پـختند و پـخش کـردند27.
همچنین کاشی ”ـکوچه لندن “ را که کنسولگری در آن بود شکسـتند و نـام جـدید ”اول
بهمن“ )روز انحالل کنسولگری( را بر آن نهادند؛ 28و با نامگذاری خیابان ”دروازه تهران
تا انتهای فلکه شاهپور“ به نام دکتر مصدق از او قدردانی کردند.
 30تیر در اصفهان

حادثه دیگری در پیش بود واقعهای که در تهران به  30تـیر شـهرت داده شـد و در
اصفهان  29تیر به اوج رسید .مصدق فرماندهی کل قوا را از شاه خواسته و شاه نپذیرفته
بود .پس استعفا داد و ساعتی بعد مجلس با  40رأی حکم نخستوزیری قوامالسلطنه را
تأیید کرد .چهلستون خبر حادثه را چنین انعکاس داد:
از همان ساعتی که خبر ریاست وزرایی آقای احمد قوام به اصفهان رسید جمعی به
تلگرافخانه رفتند و در آنجا متحصن شدند و تلگرافاتی به مرکز مخابره نمودند .در
همین اثنا اعالمیههای مختلفی در شهر مبنی بر پشتیبانی از جناب آقای دکتر مصدق
منتشر گردید و روز جمعه قهرًا تعطیل بود و از صبح شنبه تمام مغازههای خیابان و

 Øادارات و سازمانهای دولتی اعالم کرد )غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص  .(157هیئت دولت روز  29خرداد دستور
داد در همه جا نام شرکت نفت سابق به نام شرکت ملی نفت ایران تبدیل گردد .همچنین دستور داد عـوایـد
فروش نفت از این به بعد باید فقط به شعبات بانک ملی ایران به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود.
 .26اصفهان ٬ش  20 ٬771تیر .1330
مصطفی فاتح ٬همان ٬ص 534ـ.
 .27مجاهد ٬ش  4 ٬7بهمن .1330
 .28دولت ایران در این تاریخ کنسولگریهای انگلیس را در نه شهرستان و شعب شـورای فـرهنگی بـریتانیا را در
شهرهای اصفهان ٬مشهد و تبریز منحل کرد .غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص .246

بازار تعطیل و مردم دستهدسته در خیابان حرکت میکردند و چندبار بـا مأمـورین
زدوخوردی روی داد؛ ولی به خیر گذشت .از روز یکشنبه وضع وخیمتر شد و از
ساعت  10صبح تمام کارخانهها نـیز تـعطیل گـردیدند و اجـتماعات و تـظاهرات
شدیدتر گشت و بعد از ظهر همان روز ٬طبق دسـتور دولت  ٬حکـومت نـظامی در
اصفهان ]برقرار بود[ روز دوشنبه نیز که تمام کشور تعطیل عمومی اعالم شده بود
مردم به تظاهرات شدید دست زده و دنباله اقدامات آنها تا حوالی عصر ادامه داشت
ـکه ناـگهان رادیو تهران خبر برکناری قوامالسلطنه را منتشر کرد که مـردم بـالدرنگ
مغازهها را باز کرده و از شنیدن این خبر شادی و خرمی نمودند29.

روزنامه قلم ما ابعاد دیگری از حادثه را به تصویر کشیده است :

قوای پلیس  ٬که از جلوگیری احساسات مردم عـاجز شـده بـودند ٬از قـوای ارتش
استمداد طلبیده بالفاصله سیل سرباز از فرحآباد با کامیونها به شهر سرازیر شد ...در
موقعی که نفرات به حالت دسته جمعی میخواستند به طرف تلگرافخانه حرکت
ـکنند و ”زنده باد مصدق و مرده باد قوام“ در هوا طنینانـداز بـود ٬دسـتور شـلیک
تیراندازی به سربازان داده شد .ناـگهان صدای تیر تفنگ و مسلسل مانند میدان کارزار
در هوا بلند شد30.

در حادثه آن روز ٬در اصفهان یک جوان  18ساله به نام اسماعیل چهار شکنبه 31کشته
شد و سه نفر دیگر به نامهای شکرالله محمدی  ٬حسین بنایی و یدالله شعبانی به ضرب
ـگلوله مجروح گردیدند 32.در روزهای بعد مردم اصفهان در حال برگزاری مراسم ترحیم
”شهید راه آزادی “ خود بودند که خبر پیروزی ایران در دادگاه بینالمللی الهه رسید” :سر
در عموم مغازهها تزیین و چراغان شده بود و مجالس بزرگ و کوچک در بیشتر نقاط شهر
تشکیل گردید” 33“.یکی از بهترین جلسات در قیصریه از طرف بازرگانان و اصناف برپا
ـگردید و پس از سخنرانیهایی که ایراد شد عدهای با اتوبوس به سه راه شیخ بهایی آمدند
 .29چهلستون ٬ش  31 ٬41تیر .1331
 .30قلم ما ٬چاپ اصفهان ٬ش  31 ٬8تیر .1331
 .31در روایتی که حسن گلبیدی از واقعه سیتیر به دست می دهد نام کارگر شهید را ”میر خلفزاده “ ذـکـر کـرده
است .گزارشی از حماسه 15خرد اد در اصفهان .اصفهان ٬بنیاد خاطرات تاریخ شعبه اصفهان.1371 ٬ص .108
 .32چهلستون ٬ش  24 ٬47شهریور  :1331گفتنی است در تظاهرات  30تیر در تهران بیست نفر کشته و هزار نفر
 .33چلهستون ٬ش  13 .42مرداد .1331
زخمی شده بودند.

و در آنجا تابلویی را که عکس قوام به

شکل میمون روی آن کشیده شده بود آتش زدند34.

حادثه چهارم مهر

اما حادثه عجیبی که دو ماه بعد در اصفهان به وقوع پیوست همه را بهتزده کرد .در
ـگزارش شهربانی راجع به وقایع چهارم مهر  1331آمده است:
جمعیتی حدود هزار نفر با سردادن شعارهایی چون ”زندهباد اسالم و مردهباد کفار“ به
خیابان چهارباغ هجوم آورده ابتدا ٬با این بهانه که در ایام محرم نباید سـینماها بـاز
باشند ٬به سینماهای این خیابان حمله کردند .آنـها درب سـینماهای ایـران  ٬تـاج ٬
مایاـک ٬سپاهان ٬خورشید و پاالس را شکستند و به آنها خسارتهایی وارد کـردند.
سپس  ٬درحالی که به اقلیتهای مذهبی فحش میدادند ٬مشروبفرشیهای سـراسـر
خیابان چهارباغ و شیخ بهایی و شاه را مورد تهاجم و غارت قرار دادند .دراین رویداد
 38نفر با اموال مسروقه دستگیر شدند بدون اینکه دقیقًا معلوم شود کدام گروه یا
سازمان مسئول این حرکت بوده است35.

در همان سند ٬در نامه رئیس شهربانی اصفهان به استاندار آمده است که ”بین اهالی
شهر انتشار دارد که مسبب اصـلی واقـعه روز  31/7/4آقـای عـالمه 36رئـیس انـجمن
تبلیغات دینی و آقای معزی واعظ بوده است “ 37روزنامه تودهای فرد ای پیروز این عمل را
به ”اوباش احزاب زحمتکشان و پانایرانـیسم و روحـانی نـمایان زیـر حـمایت پـلیس و
نظامیان “ نسبت داد38.
مراسم سالگرد  30تیر

در سالگرد قیام  30تیر در اصفهان تظاهرات عمومی بود .در اجتماع دروازه دولت:
 .34عرفان ٬چاپ اصفهان ٬ش  16 ٬3994مرداد .1331
 .35سند شماره  100005520گزارش شهربانی 4 ٬مهر  ٬1331سازمان اسناد ملی.
 .36سید ضیاءالدین عالمه از محققان و واعظان اصفهان بود که ابتدا به دندانسازی میپرداخت؛ سـپس بـه امـر
دین پرداخت .او بعد از  28مرداد به نجف رفت و پس از تکمیل تحصیالت به اصفهان بازگشت.
” .37انجمن تبلیغات دینی در مدرسه چهارباغ به رهبری آیت الله سید ضیاءالدین عالمه و ...در واقع جلسات امر
به معروف و نهی از منکری بود که عکسالعمل خارجی آن به شکل بـه آتش کشـاندن مشـروبفروشیها از سـال
 1325به بعد و یا ...بود“ گزارشی از حماسه 15خرد اد در اصفهان ٬همان ٬به نقل از خاطرات علی بزرگزاد٬صـ.14
.38فرد ای پیروز ٬چاپ اصفهان ٬ش  13 ٬45مهر .1331

”نمایندگان بازرگانان  ٬اصناف  ٬کارگران  ٬ارباب جراید ٬هـریک بـه نـوبه خـود ٬از پشت
میکروفون ابراز احساسات نموده مطالبی درباره قیام سـیام تـیر بـرای حـاضران ایـراد
ـکردند 39“.روزنامه از اینکه با تدبیر استاندار ٬گروههای چپ اجتماع خود را در حوالی
بازارچه حاج محمدعلی برپا کرده و درگیری به وجود نیامده بود تشکر کرد40.
ـکودتای  25مرداد

در این روز مردم شهر از تالش نافرجامی باخبر شدند که برای برکناری دکتر مصدق
انجام شده بود ٬تالشی که سرانجام آن به خروج شاه از کشور انجامید .واـکنش مردم نشان
می دهد که احزاب تندرو و چپ سلطنت شاه را خاتمه یافته تلقی کـرده بـودند .شـرح
ماجرا از زبان چهلستون :
به محضی که خبر کودتا در شهر منتشر شد بالدرنگ تمام کارخانهها و بـازارهـا و
مغازهها تعطیل و سیل جمعیت از بخشها و بازار و کارخـانهها روانـه تـلگرافـخانه
ـگردید .جمعیت دستهدسته در تلگرافخانه جمع بودند و با دادن شعارهای مختلف و
با فریادهای مصدق پیروز است مجازات عاملین کودتا را درخـواست مـینمودند.
تظاهرات بـه قـدری شـدید و دامـنهدار بـود کـه تـوصیف آن امکـانپذیر نـیست.
خواستههای مردم به وسیله تلگراف به جناب آقای دکتر مصدق مخابره شد .مردم
هر لحظه با نگرانی خاصی به انتظار اخبار جدیدی بودند .تا ظهر این تظاهرات ادامه
داشت .ناطقین از هر دسته و طبقه برای حاضرین سخنرانـی مـیکردند .عـدهای در
تلگرافخانه متحصن شدند .بعد از ظهر مجددًا میتینگ و تظاهرات شـروع گـردید.
عبور و مرور در دروازه دولت قطع گردید و این وضع تا پاسی از شب رفته ادامـه
داشت41.

حادثه دیگر آنکـه در سـراسـر کشـور گـروههای چپ بـه مـجسمههای پـهلویها در
میدانهای شهر هجوم برده آنها را به زیر کشیدند .در شب  27مرداد ٬گروههای چپ در
 .39چهلستون ٬ش  5 ٬87مرداد .1332
 .40به گفته دکتر صدیقی ٬وزیر کشور دکتر مصدق ٬این تقسیمبندی راهپیماییها اشـتباه بـود خـصوصًا در تـهران:
”ـگفتند صبح ملیون تظاهرات برپا کنند و عصر عناصر چپ .انگلیسیها از این پراـکندگی نیروها استفاده کردند و
در تبلیغات خود عناصر چپ را قدرتمندتر از آنچه بودند معرفی کردند تـا آمـریکاییها را از خـطر کـمونیسم
بترسانند .موفق هم شدند) .غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص .(534
 .41چهلستون ٬ش  26 ٬91مرداد .1332

اجتماع دهقانان و کارگران در اصفهان بر ضد حزب

توده ]4-3818ع[

میدان مجسمه )انقالب( به سراغ مجسمه رضاشاه که بر اسب نشسته بود رفتند .آن را به
زیر کشیدند و البته کامیونی از ارتش مجسمه را به فرح آباد برد.
ـکودتای  28مرداد

شاید در روزهای  25تا  27مرداد هیچ کس به بازگشت سلطنت نمیانـدیشید .امـا
سازمان سیا و عوامل داخلی دربار تدبیر دیگری اندیشیده بودند .چنانکه گـفتیم  ٬تـنها
منبع ما در ذـکر وقایع روز  28مرداد اصفهان روزنامه چهلستون و مجاهد میباشند که آنها
هم چون به صورت هفتگی منتشر می شدند جزئیات امـر را نـمیتوان از آنـها فـهمید.
شماره بعدی چهلستون در دوم شهریور ماه از چاپخانه درآمد و آن روز دیگر همه چـیز
عوض شده بود حتی لحن روزنامه:
پس از رسیدن خبر سقوط دولت سابق ...مردم دسته دسته در خیابانها راه افتاده و با
دادن شعارهای شاه پیروز است حرکت مینمودند .سردر تمام مغازهها و دکاـکین با

بیرق ایران تزیین شده بود .مردم نظامیان غیور را ...در آغوش گرفته به آنها تبریک
میگفتند  ...در این چند روزه سردر شهرداری همچون شب یکشنبه ساعت  19که
پیام اعلیحضرت همایونی برای ملت فرستاده شد آتشبازی و چراغانی مفصلی از
طرف شهرداری در میدان شاه برقرار بود .درآن شب از کثرت جمعیت و ازدحام مردم
در میدان شاه محل خالی وجود نداشت42.

از دیگر حوادث روز چهارشنبه  28مرداد آن بود که ”تـظاهرات شـدید و دامـنه دار
عصر چهارشنبه  ٬مطبعه راه نجات و نمایندگی روزنامه قانون 43مورد دستبرد قرار گرفت و
به اولی خسارت مـختصری وارد آمـد و تـابلوی دومـی را شکسـتند و هـمچنین مـحل
جمعیت نیروی سوم مورد دستبرد قرار گرفت“ 44.اـگرچه پس از آن مجلس اعانهای برای
بازماندگان شهدای ”قیام ملی  28مرداد!“ در اصفهان تشکیل شد 45و پـولی نـیز جـمع
ـگردید ولی در منابع موجود هیچجا از درگیری و ضد و خورد شدید و قتل خبری نیست.
موضوع دیگری کـه در مـنابع آمـده دسـتگیری کشـاورز صـدر 46٬اسـتاندار اصـفهان ٬
میباشد .کشاورز صدر از یاران صدیق مصدق و به قول چهلستون هم او دستور برچیدن
عکسهای شاه را از ادارات داده بود 47او با وقوع کودتا به خانه دکتر مرتضی حکمی رفت
و در خانه او پنهان شد؛ اما دستور جلب او رسیده بود و اوباش محمدرضا شاه او را یافته
به تهران فرستادند و خانه دکتر مرتضی حکمی را نیز غارت نمودند48.
استانداری اصفهان از طرف دولت زاهدی به کفالت تیمسار سرتیپ دولو 49فرمانده
 .42همان ٬ش  2 ٬92شهریور .1332
 .43روزنامه قانون به سردبیری رسا در تهران منتشر می شد و جهتگیری ضد شاه شدیدی داشت.
 .45همان ٬ش  23 ٬95شهریور .1332
 .44روزنامه چهلستون ٬همان شماره.
 .46کشاورز صدر یکی از قضات کشور و مدتی نیز در دادگستری اصفهان انجام وظیفه نموده بود .او چند دوره
وکیل مجلس و نیز معاون سیاسی نخستوزیری ساعد و مدتی نیز استاندار تهران و گیالن بود .این اطالعات
همراه با خبر انتصاب او به استانداری اصفهان در تاریخ  1332/2/29در روزنامه مجاهد به چاپ رسید.
 .48همان.
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 .49نام سرتیپ محمد دولو فرمانده لشکر اصفهان در کتابهای بررسی کودتای  28مرداد آمده است .زمـانی کـه
ـکودتای  25مرداد به شکست انجامید کودتاـگران ٬که به واحـدهای ارتشـی مسـتقر در شـهر تـهران اطـمینان
نداشتند ٬تصمیم گرفتند از پادگانهای دیگر شهرها مدد بگیرند یا حتی دولت کودتا را در جنوب تشکیل داده
بعد تهران را متصرف شوند .روز  26مرداد اردشیر زاهدی برای جلب همکاری سرتیپ دولو با عجله خود را
به اصفهان رسانید؛ اما سرتیپ دولو به او گفته بود ”نه مخالف شاه است و نه طرفدار مصدق؛ و در شرایـط

Ñ

لشکر اصفهان سپرده شده بود .دو هفته بعد هم امیر نصرت اسکندری  ٬که پیش از آن
دوبار استاندار این استان شده بود )یکبار آن در زمان رضاشاه( ٬از طرف زاهدی به عنوان
استاندار جدید وارد شهر شد 50.استاندار جدید در نخستین اطالعیه خود قول داد در
تعدیل نرخ برق شهر و ارزانی نان و گوشت بکوشد51.
اصفهان پس از کودتا

بهرغم آنچه گفته می شود ایرانیان و علیالخصوص اصـفهان بـه یکـباره خـاموش و
تسلیم دولت کودتانشد ٬دو روز بعد از کودتا در اصفهان حکومت نـظامی اعـالم شـد.
اطالعیه سرتیپ مظهری فرمانده لشکر نهم اصفهان گویای تحرکات بعد از کودتاست :
از مجموع اطالعات موثقی که به مراجع انتظامی رسیده است محقق شده است که
بعضی عناصر ماجراجو و اخاللگر که ...از تاریخ  25مرداد ماه گذشته به بعد نیز به
عملیات و تحریکات خویش ادامه داده و با تشکیل جلسات محرمانه  ٬نشر اـکاذیب
فریبنده و اغواـکننده  ٬صدور اعالمیههای غیرقانونی و طرح نقشههای آشوبطلبانه
و مخل نظم اجتماع  ٬موجبات ناراحتی فکـری و نگـرانـی خـاطراهـالی مـحترم و
میهنپرست اصفهان را فراهم ساختهاند ...لذا ٬به تصویب هیئت دولت  ٬از تاریخ 21
روز سیام شهریور حکومت نظامی در شهرستان اصفهان برقرار و سرهنگ عبدالله
فرمانفرمایی به سمت فرماندار نظامی منصوب ] ...میگردد52[.

پس از آن  ٬فرماندار نظامی اعالمیه شماره  1خود را صادر کرد که به موجب آن عبور
و مرور از ساعت  20الی  5/5به کلی ممنوع اعالم می شد و موارد دیگری کـه  ٬مـثًال٬
اجتماعات و انجمنها موقوف است و  53...عدهای در شهر توقیف شدند اسامی چند تن
از آنها آمده است .روزنامه مجاهد :
چون عدهای به تشخیص دستگاه انتظامی مخل آسایش قاطبه اهالی اصفهان بودند و
در گذشته عملیات آنها کامًال مشهود بود به وسیله شهربانی توقیف و تحت پیگرد
قرار گرفتهاند ٬عبارتاند :آقایان محمد سپاهانی  ٬جعفر نوروزی دبیر ورزش  ٬نورسته

 Øموجود حاضر نیست هیچ نوع تعهدی به عهده بگیرد “.غالمرضا نجاتی ] اقدام نکردن[ دولو را کافی نمیداند و
میگوید ”او یک لشکر را عاطل و باطل نگاه داشت و عمًال به وطنفروشان کمک کرد “.غالمرضا نجاتی ٬همان٬
 .50چهلستون ٬ش  23 ٬95شهریور .1332
ص .427
 .52مجاهد ٬ش  31 ٬58شهریور .1332
 .51روزنامه مجاهد ٬ش  58 ٬31شهریور .1332
 .53همان.

خراز ٬محمد سیاسی  ٬حاجی جعفر لباف و عدهای دیگر54.

حکومت نظامی  9ماهی در شهر برقرار بود و در  19اردیبهشت  1333خبر لغو آن در
روزنامهها آمده است 55.چندی بعد از کودتا” ٬جمعیت قیام  28مرداد“ با حضور  28نفر
از شخصیتهای شهر در منزل آقای حسن اسکندری تشکیل گردید .این جمعیت دولتی ٬
برای تجلیل از آن روز تاریخی ! تشکیل شده بود 56.اما از این سو نیروهای ملی نیز دست
به صدور اعالمیه میزدند که باید اخبار آن را از البهالی سطور روزنامهها ]جست و جو[
ـکرد:
در ظرف این چند روزه اخیر بیانیههای مفصلی به امضای شـخصیتهای بـرجسـته
اصفهان  ٬خصوصًا تجار و بازرگانان شهر ٬دایر بـه پشـتیبانی از حکـومت قـانونی
فضلالله زاهدی در شهر منتشر شده و انزجار خود را از عدهای معدود ٬که بـه نـام
بازرگانان اعالمیههایی منتشر کردهاند ٬ابراز داشتهاند57.

اما تا ماهها بعد مردم اصفهان به فعالیت خود برضد دولت کودتا ادامه دادند؛ شرح
مفصلی از آن را از زبان روزنامه چهلستون  ٬که حاال دیگر به نفع دولت کودتا مینوشت٬
بخوانیم:
 ...دست به کار شایعه میزنند .هر روز به نحوی اعصاب مردم را تحریک مینمایند.
یک روز شایعه جنگ قشقایی ٬روز دیگر شایعه اخبار وحشتآور از تهران و تعطیل
بازار و روز دیگر خبر انقالب آذربایجان ...من جمله از چندی پیش شایع کرده بودند
ـکه اعتصابی در تمام مملکت در فاصله روزهای  15تا  20آبان رخ خواهد داد...؛ ولی
خوشبختانه  ٬به علت مراقبت شدید و دائم قوای انتظامی و مـخصوصًا حکـومت
نظامی و شهربانی  ٬نه فقط اعتصابی در شهر وجود نداشت بلکه دانشآموزان مدارس
نیز مانند سایر روزها به کار خود مشغول بودند فقط در دبیرستان سعدی چند تن از
دانشآموزان  ٬که عده آنها از مجموع انگشتان دستها تجاوز نمیکرد ٬چند شعار داده
ـکه آنها هم بالفاصله دستگیر و زندانی و غائله اعتصاب وسـیع روز پـنجشنبه بـه
همین جا خاتمه یافت58.
در بازار هم چون سرمنشأ کار جلوگیری شده بود نتوانستند دست به کاری بزنند

 .55چهلستون ٬ش  19 ٬125اردیبهشت .1333
 .54همان.
 .57همان ٬ش  31 ٬58شهریور .1332
 .56مجاهد ٬ش  14 ٬60مهر .1332
.58چهلستون ٬ش  24 ٬103آبان .1332

و در همان صبح پنج شنبه  ٬پس از آنکه اسم چند دکانی که هنوز باز نکرده بودند از
طرف مأمورین انتظامی یادداشت شد ٬بقیه حساب کار خود را کرده دست به کار باز
شدن نمودند ...ما از آن بازرگانی که هنوز در بازار مشغول اخاللگری است سـؤال
میکنیم آیا به فرض محال اـگر ایران جمهوری توده]ای[ شده بود باز هم شما قسمت
عمده کارخانه زاینده رود را در دست داشتید؟59

ـگویا تحریکات کارگران اصفهان آنقدر بوده که فضلالله زاهدی پیام جداـگانهای برای
ـکارگران اصفهان میفرستد با این وعدهها که ”دولت اینجانب تصمیم دارد برای بهبود
وضع زندگی و تأمین رفاه کارگران اقدامات مثبت و مؤثری به عـمل آورد“ و فـعًال ایـن
وعدهها را به کارگران می دهد:
نواقص قانون کار رفع میشود ٬حداقل دستمزد  15درصـد افـزایش مـییابد ٬کـار
ساختمان یکصد خانه کوچک به زودی آغاز میشود ٬دو درمانگاه در داخل شـهر
برای کارگران ساخته میشود و  ...او از کارگران میخواهد نظم و ترتیب را رعایت
ـکنند و اخاللگران را تحویل دهند60.

نصب مجسمه رضاشاه

یکی از اقدامات دولت کودتا ایجاد هیاهوهای خیابانی برای بستن دهان مخالفان بود.
نصب مجسمه پایین کشیده شده رضاشاه اولین بهانه برای دولت جدید بود:
ـگروه گروه طبقات مردم و جمع زیادی از کارگران کارخانجات با وسائط نقلیهای که
با پرچم سه رنگ و تمثال همایونی تزئین شده بود برای انتقال مجسمه اعلیحضرت
فقید ...در میدان فرحآباد حضور به هم رسانده و ٬پس از آنکه از مقابل مجسمه رژه
رفتند ٬مجسمه را که به طرز جالبی تعمیر و رنگآمیزی شده بود در کـامیونی کـه
مملو از دستههای گل بود قرار داده ...در میان هلهله و شادی هزاران نفر به شهر حمل
ـکردند .در مسیر راه چندین طاق نصرت ...بسته شده بود ...در چندین محل چند گاو
و گوسفند قربانی کردند.

مجسمه به باشگاه افسران برده شد و سپس ساعت  12شب در محل خـود نـصب
ـگردید .همچنین ”عصر روز جمعه جشن باشکوهی در میدان مجسمه از طرف معتمدین

 .59همان ٬ش  2 ٬104آذر .1332

 .60مجاهد ٬ش  28 ٬62مهر .1332

بخشها منعقد شد ...و مراسم پردهبرداری از مجسمه آغاز گردید 61“.چند روز بعد ٬به
مناسبت بازگشت شاه به میهن ” ٬مجلس ضیافتی بسیار مجلل از طرف تجار اصفهان در
محوطه میدان نقش جهان برپا بود که وجوه طبقات مختلف شهر و متجاوز از دههزار نفر
از قاطبه اهالی در آن شرکت داشتند “.در این جلسه علی مجاهد مدیر روزنامه مجاهد  ٬که
به خاطر جانبداری از شاه مدیر اداره تبلیغات اصفهان شده بود ٬سخنانی ایراد کرد و در
خاتمه آتشبازی مفصلی به عمل آمد62.
سفر تبلیغاتی شاه به اصفهان

تونل کوهرنگ در سال  1327کلنگ زده شده بود و افتتاح آن خوراـک تبلیغات خوبی
را برای رژیم کودتا در سراسر کشور به همراه داشت .آمدن شاه و ملکه و هیئت دولت دو
ماه بعداز کودتا به اصفهان و با هیاهوی بسیار ٬تأثیر زیادی بر ثبات رژیم کودتا داشت.
اـکبر مسعود )صارمالدوله( در پیامی به همین مناسبت گفت :
در موقعی با همشهریان عزیز صحبت میدارم که آرزوی سیصد ساله هموطنان در
پرتو توجهات عالیه اعلیحضرت شاهنشاهی برآورده میشود .الحاق کوهرنگ بـه
زاینده رود آرزوی دیرین سالطین صفوی بوده63...

چنان گفته می شد که شاه کار نکرده سالطین سیصد ساله ایران را به انجام رسـانده
است.
عالوه بر آن  ٬شاه در عمارت چهلستون با رؤسای ادارات  ٬رؤسای دبیرستانها ٬چند
نفر از استادان دانشکده پزشکی  ٬مدیران جراید ٬مدیران کارخانجات اصفهان و خانهای
بختیاری دیدار کرد .شاه در جملهای که در این مراسم به زبان آورد نشان داد که هنوز در
ثبات حکومت خود تردید دارد .او به مدیران روزنامههایی که هـنوز مـنتشر مـی شدند
ـگفت ” :باید آقایان صف متحدی در مقابل خائنین تشکیل بدهند و عمده مسئله همین
است که خائنین متحد ولی آقایان متشتت و پراـکندهاند 64“.هرچه بود حضور شاه و هیئت
دولت در اصفهان شهر را به سکوت در مقابل حکومت کودتا دعوت میکرد .یک سال
پس از وقوع کودتا ٬سپهبد زاهدی 65نیز ٬همراه با عدهای  ٬برای استراحت به قامشلو آمد
 .62همان.
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 .65فضل الله زاهدی در سالهای جنگ جهانی دوم مدتی فرمانده لشکر اصفهان بود و مسلم در این شهر عالقه و

و ورود او به شهر همراه با استقبالی بود که

طرفداران دربار را جانی تازه داد66.

اقدامات عمرانی شهرداری

دولت  ٬با دالرهای اهدایی آمریکا و بازگرداندن  11تن طالی مورد مطالبه ایـران از
شوروی  ٬به منابع درآمد جدیدی دست یافته بود .اولین گام آن بود که نشان دهد برای
عمران و آبادی شهرها و رفاه مردم جدی است ) ٬چرا که دولت انگلیس در تـمام دوره
زمامداری مصدق با محاصره اقتصادی مانع فروش نفت کشورمان شـده و بـزرگترین
عایدی دولت را قطع کرده بود (.شهرداری اصفهان  ٬در اطالعیههای پی در پی اقدامات
خود را به رخ میکشید:
برای آسفالت دهها خیابان شهر قرارداد بسته شد؛ برای تأمین آب شرب شهر پـنج
حلقه چاه عمیق زده شد؛ چند خیابان جدید کشیده شدند؛ میدان دروازه دولت و
میدان شاهپور تکمیل شدند؛ سد کنار زاینده رود بسته شد؛ کشتارگاه اصفهان ساخته
شد؛ یک دستگاه آتش نشانی برای شهر خریداری شد و ...اینها همه کارنامهای بود
ـکه تا اردیبهشت سال بعد به اطالع رسید67.

مراسم سالگرد  28مرداد ٬هیاهویی دیگر

حکومت بسیار تالش داشت  28مرداد را در تـقویم و تـاریخ ایـران بـرجسـته کـند.
همچنین سعی میکرد تمام اقشـار مـردم را در شـادی سـاختگی آن شـریک کـند و بـا
هزینههای گزاف چشمها را خیره نماید .اولین سالگرد این روز در اصفهان برگزار شد:

صدها طاق نصرت در مسیر خیابانها و هزارها چراغهای الوان الکـتریک در سـردر
مغازههای بزرگ و سردر عمارتهای دولتی نصب شده بود و آنقدر بیرق سه رنگ به
در و دیوار زده بودند که ...در میدان شاه چند شب آتشبازی بود .میدان باشکوه 24
اسفند از بسیار]ی[ طاق نصرتها و قالیچههای زربفت] ...برای تـماشای رژه ارتش[
ـکشاورزان روی به شهر آورده و در کنار خیابانها منزل کرده بودند] .در موقع رژه در

 Øدوستانی داشت اتفاقًا در خالل همین سالها بود که بواسطه ارتباط با آلمان ٬بوسیله یک افسر انگلیسی دستگیر
و به فلسطین فرستاده شد .او این دستگیری را عالمت ملی گرایی خود قلمداد کرده و با این سابقه توانست در
ـکابینه اول دکتر مصدق وزیر کشور شود .مصدق پس از پیبردن به ارتباط او با شرکت انگلیسی نفت او را از
 .66مجاهد ٬ش  9 ٬103شهریور .1333
ـکابینه اخراج کرد .غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص .352
 .67چهلستون ٬ش  27 ٬126اردیبهشت .1333

میدان  24اسفند[ دستجات مختلف ”جمعیت جاویدان“” ٬جمعیت میهنپرستان“٬
دانشآموزان  ٬نمایندگان عشایر و ایالت  ٬نمایندگان کارگران کارخانجات  ٬نمایندگان
حمل و نقل و نظامیان  ...با غریو شادی در حرکت بودند68...

دهها مجلس دیگر در میدان دروازه دولت )ـکاخ شهرداری که بعد از سالها تکمیل شده
بود( ٬ساختمان شهربانی  ٬باشگاه افسران )عمارت تیموری( و ...برگزار شد.
احزاب و جریانات سیاسی ودرگیریهای آنها

تهیه لیستی از تمام احزاب و جریانات سیاسی و نشان دادن وزن آنها کاری مشکـل
است .تا آنجا که از روزنامههای آن زمان برمیآید ٬این احزاب و جریانات از این قرار بودند:
باغ نو

اـکبر مسعود )صارمالدوله( فرزند ظلالسلطان بود و همراه با دیگر برادران و فرزندش
اصغر مسعود برای حفظ منافع و صدها ملک و آبادی و کارخانه )شهرضا( که داشـتند
تمامی نفوذ و اعتبار خود را به کار میبردند .تقریبًا روزنامههای تندرو دست ”باغ نو“ را
در تمام جریانات و حوادث نشان می دادند .گویا روابط نزدیکی هـم مـیان ”بـاغ نـو“ و
ـکنسولگری انگلیس برقرار بود” .باغ نو“ با بسیج کشاورزان امالـک خود و خریدن رأی آنها
تقریبًا هر که را میخواست به عنوان نماینده به مجلس میفرستاد .آنـقدر کـه آیتاللـه
ـکاشانی  ٬برای انتخاب مجلس  ٬17نامهای به صارمالدوله نوشت و به تندی گله کرد” .از
قراری که متوات رًا از اصفهان شکایت مینمایند ٬شما جدیت در انتخاب اشخاص پولدار
فاسد خائن از اصفهان مینمایید .لهذا ٬محض خـدا ٬مـینویسم آخـر عـمر شـماست ؛
رحمی به خود و این ملک فلکزده از دست رفته بنمایید “...البته اـکبرمسعود در پاسخ
ـگفت که خود شما راجع به سه نفر از کاندیداهای اصفهان نظر بدهید تا من هم از آنها
پشتیبانی نمایم69.
”باغ نو“ پس از کودتا یکی از قطبهای سنگین طرفداری از دربـار در اصـفهان بـود؛
چنانکه یک روز پس از کودتا پیام اصغر مسعود از رادیو اصفهان پخش شد کـه عـنوان

 .68چهلستون ٬ش  1 ٬139شهریور .1333

 .69مجاهد ٬ش  30 ٬14فرودین .1331

محمدرضا پهلوی در اصـفهان ؛ از راست :حسـام دولتآبـادی  ٬مـرتضی یـزدانپـناه  ٬فـضلاللـه زاهـدی ٬
امیرحسین ایلخان ظفر بختیار ٬سرهنگ نجمآبادی ٬محمدرضا پهلوی و علی

صائب ]4-5241ع[

میکرد” :آنان به مظهر استقالل و ملت ما ٬یعنی اعـلیحضرت هـمایون مـحمدرضاشاه
پهلوی  ٬خیانت کردند ولی غافل بودند؛ به جنگ خدا نمی شود رفت !“70
حزب توده

پس از ترور شاه در دانشگاه تهران در سال  ٬1327حزب توده غیرقانونی اعالم شد و
دفترهای این حزب در کشور جمع شد .اما اندیشه آنان با مارکهای دیگر به بازار آمـد.
وجود دهها هزار کارگر در اصفهان و تنش مالی و مدیریتی زیاد در شهر ٬زمینه مناسبی
برای فعالیت این اندیشهها در اصفهان به وجود آورده بود .چهلستون از دوران اقتدار حزب
توده در اصفهان مینویسد” :چند سال پیش که حزب توده در اصفهان به منتهی ] درجه[
قدرت خود رسیده و آقایان سرمایه داران هر کـدام بـه گـوشهای فـرار کـرده ...حـبس و
 .70همان ٬ش  31 ٬58شهریور .1332

زندانی کردن مدیران در اتاق کار خود در بیشتر کارخانجات معمول بود ...معروف بود که
همان ایام یکی از مدیران مهم کارخانهها حاضر شده بود یکصد هزار تومان بـه ]تـقی[
فداـکار بدهد و فداـکار دو سه ماه از اصفهان خارج شـود ٬او قـبول نکـرده بـود 71“.در
حکومت دکتر مصدق حزب توده با حداـکثر ظرفیت به میدان آمـده بـود .تـودهایـها بـا
دوچرخه عکس استالین را بین کشاورزان تقسیم میکردند 72.در اصفهان معروف بود که
”جمعیت پـاسداران آزادی انـتخابات “ مـارک جـدید حـزب تـوده است .ایـن جـمعیت
روزنامهای به نام فرد ایپیروز به صاحب امتیازی حسین شیروانی منتشر میکرد.
در واقع  ٬فعالیت حزب توده ضربههای مهلکی به جنبش ملی شدن نفت زد .به عنوان
نمونه  ٬در اصفهان نیروهای محافظه کار را از قدرت گرفتن آنها خیلی ترساند و به دامان
دولت کشاند 73.روزنامه چهلستون نوشت:
تردیدی نیست که از چند سال پیش عدهای دراین کشور ٬به تحریک سیاست بیگانه ٬
درصدد انقالب و برقراری رژیم کمونیستی هستند ...در این چند روزه دستههای چپ
حداـکثر استفاده را در آزادی نموده و کارها و شـعارهایی را کـه حـتی شـبها خـیلی
مخفیانه جرئت انجام دادن آنها را نداشتند ٬بدون ترس و واهمه  ٬در خیابانها انجام
میدهند .شعارهای دسته جمعی روز پنجشنبه آنها در خـیابانها لرزه بـر انـدام هـر
میهندوستی میافکند و مشاهده این اوضاع و دادن این همه آزادی به مخالفین دربار
سبب میشود که مردم در حمایت از دولت قدری پیش خود فکر کنند.

بعد ٬این روزنامه توضیح مـی دهد کـه شـعارهای آنـها ”عـلیه مـقام سـلطنت “ بـوده
است 74.حزب توده  ٬بیش از آنکه درپی اثبات خود باشد ٬سعی میکرد دیگران را عقب
بزند” :حزب توده نیز بیکار ننشسته و هر جا جمعیتی سراغ کند فورًا درصدد اخالل و
بــرهم زدن آن بـرمی آید و هـمین امـر ٬بـه نـفع سـازمان نـظارت و حـزب ایـران تـمام
می شود 75“.کاندیدای چپیها برای انتخابات مجلس  17تقی فداـکار بود 76.جالب است
ـکه با وقوع کودتا در روزنامههای اصفهان صدها نفر از همین جوانان تودهای در روزنامه ٬
 .72مجاهد ٬ش  11 ٬26شهریور .1331
 .71چهلستون ٬ش  8 ٬4مهر .1330
 .73پس از کودتای  25مرداد ”حزب توده با ایجاد تظاهرات آشوبگرانه و پخش شعارهای ضد سلطنت خواستار
تغییر فوری رژیم و ایجاد جمهوری دموکراتیک شده بود .عملیات حزب توده درآن دوران حساس و تاریخی
درست در جهت خواستههای لندن و واشینگتن بود“ .غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص .416
 .75همان ٬ش  14 ٬20بهمن .1330
 .74چهلستون ٬ش  30 ٬74فروردین .1332
 .76همان ٬ش  32 ٬22اردیبهشت .1331

ندامتنامه چاپ کرده و با ذـکر اینکه فریب خورده بودهاند از حزب توده بیزاری جستند.
احزاب دیگر

تا پیش از حادثه  30تیر تمامی احزاب ملی یکدست بودند؛ اما پس از آن  ٬انشعاباتی
در میان آنان به وجود آمد .فعالیتهای انتخاباتی مجلس  17نیز در این امر بیتأثیر نبود.
روزنامه چهلستون این انشعابات را چنین در مدارس توصیف مـیکند” :جـمعی طـرفدار
خلیل ملکی و گروهی رهبری لیدر حزب زحمتکشان را پذیرفته و دستهای پـیرو دکـتر
سنجابی و سایر سران حزب ایران بودند77“.
”سازمان نظارت ملی “ شعبه ”حزب زحمتکشان “ در اصفهان بود که روزنامه پل  ٬به
مدیریت دکتر حسنقلی اوژند ٬ارگان رسمی آن به حساب می آمد .نامزدهای آنها برای
مجلس  17دکتر نعمتاللهی و شهشهانی بود 78.محل این جمعیت در پاساژ سلطانی در
چهارباغ پایین بود” 79.حزب ایران“ نیز در پاساژ کازرونی دفتر داشت و رهبران آنها در
اصفهان شفیعزاده و آتش بودند” .پانایرانـیستها“ نـیز در اصـفهان فـعال بـودند و دائـمًا
مشغول درگیری بـا حـزب تـوده 80.در روزنـامهها خـبر از شکـلگیری گـروهی بـه نـام
”صلحجویان “ آمده که کاندید آنها برای انتخابات  17مـحمود هـرمز و عـلم آموز بـوده
است 81.روزنامه چهلستون از تشکـیل ”مـجمع مـجاهدین اسـالم “ در طـیران کـرون یـاد
میکند82.
حسن صدر 83از کاندیداهای مستقل و مطرح آن زمان بود .عدهای از طالب عـلوم
دینی ”شیخ محمدباقر زندکرمانی  ٬جمالالدیـن صـهری و حسـین شـهشهانی “ را بـرای
انتخابات  17معرفی کرده بودند .از میان روحانیان در اصفهان مهمتر از هـمه آیتاللـه
میرزا سید حسن چهارسوقی بود .او در بیانیهای از جنبش ملی شدن نفت حمایت کرد که
”حرمت تسلیط اجانب و کفار بر مسلمین و اموال و نفوس و اعراض و نوامیس آنـها از
 .78همان ٬ش  21 ٬21بهمن .1330
 .77همان ٬ش  13 ٬114اردیبهشت .1333
 .79حزب زحمتکشان پس از کودتا پاداش مخالفتهایش با دکتر مصدق را گرفت؛ به عـنوان نـمونه ٬دکـتر اوژنـد
بالفاصله بعد از کودتا به جای دکتر حکمی ٬که تحت تعقیب بود ٬حکم ریاست دانشکده پزشکی را از وزیـر
 .80عرفان ٬ش  16 ٬3294مرداد .1331
علوم سپهبد زاهدی گرفت.
 .82همان ٬ش  64 ٬6بهمن .1331
 .81چهلستون ٬ش  21 ٬21بهمن .13330
 .83حسن صدر وکیل دادگستری و ناطق زبردست و نویسنده چند کتاب راجع به اسالم بود .او به عنوان مـنشی
هیئت اعزامی به الهه همراه با نخستوزیر به آنجا رفت .وی برای سخنرانیهای سیاسی به اصفهان میآمد.

بدیهیات و مسلمات اولیه و جای هیچ

شبهه و تردید نیست84“.

روزنامهها

سالهای جنبش ملی شدن نـفت را دومـین بـهار مـطبوعات نـامیدهانـد .فـضای آزاد
سیاسی همانطور که افراد را به میدان کشانده بـود بسـیاری را نـیز بـه انـتشار روزنـامه
ترغیب کرد .در ابتدای سال  1331در اصفهان  43روزنامه منتشر شد ٬که البته انـتشار
بیشتر آنها هفتگی بود .طبیعی است که در میان روزنامههای شهر اختالف و جنگ قلمی
زیادی بود .تقریبًا تمام مردان سیاسی و سخنوران احزاب و جریانات صاحب روزنـامه
بودند .نام روزنامهها و مدیران آنها از این قرار است  :اصفهان  /امیرقلی امینی  ٬راه نجات /
نجاتالله نجات  ٬چهلستون  /محمدصدر هاشمی  ٬عـرفان  /خـانم عـرفان ٬امـید و آرزو /
اسدالله شعاعی ٬پیکار اصفهان  /ابراهیم حسامی ٬دنیایفرد ا  /کریم تیموری ٬رعد جنوب /
نجمایی ٬خد ایی  /خدایی ٬گنج کوهرنگ  /رحمن گنجی ٬مجاهد  /عـلی مـجاهد ٬نـخبه /
حسین مرندی ٬بامد اد  /جعفری ٬زنده رود  /مهذب ٬تفسیر سیاسی روز  /مهرداد ٬طـوفان /
فشارکی ٬پژنگ  /پژنگ ٬فرد ای پیروز  /حسین شیروانی ٬سعادت اصفهان  /جنابزاده ٬نبرد
در راه آزادی  /براتی ٬غرش هفته  /سرکوب ٬صد ای اصفهان  /مکرم ٬گیتی  /حیدری ٬اسرارحق
 /علمآموز ٬اوستا  /اوستا ٬راننده روز  /کلینی  ٬نبرد کشاورزان  /مهرابی ٬نیروی ایران  /صانعی٬
اولیاء اصفهان  /اولیاء٬د انش اصفهان  /دانش ٬هالل ایران  /ربیعی ٬پاد اش  /بزرگ زاد ٬پل /
دکتر اوژند ٬حیات اصفهان  /دکتر محیی  ٬پرند  /دکتر علوی ٬ورزش ود انش  /تاـکی ٬ارژنگ /
وزیرزاده ٬نهیب شرق  /صفیری ٬سپنتا  /عبدالحسین سپنتا ٬ممتاز  /دکتر ممتاز ٬ند ای دستباف
 /امینی  ٬رهبر کارگران  /شمس صدری و ستاره اصفهان  /میهنخواه.
از میان مردان روزنامهنگار شاید امـیرقلی امـینی نـامی پـررنگتر است .او یکـی از
دانشمندان اصفهان است که فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 1299ش شروع کرد و از
سال  1307تا  1320روزنامه اخگر را منتشر میکرد بـعد از آن سـال  1322تـا آسـتانه
انقالب اسالمی روزنامه اصفهان را منتشر کرد .البته این روزنامه بعد از کـودتا بـه عـلت
حمایت از جنبش ملی ده سـالی تـعطیل شـد 85.امـینی در چـند نـوبت رئـیس انـجمن
 .84به نقل از زندگانی حضرت آیت الله چهارسوقی .اصفهان ٬کتابفروشی تأیید اصفهان .1332 ٬ص .32
 .85علی مجاهد که با امینی مخالف بود در ٬به اصطالح ٬افشاـگری خود نامه امینی را بـه مـصدق بـعد از وقـوع

Ñ

روزنامهنگاران اصفهان گردید.
بعد از وقوع کودتا روزنامههای چپی تعطیل شدند؛ اما چند روزنامه ریشه دار شهر به
ـکار خود ادامه دادند .مدتی بعد نیز ٬با تصویب قانون جدید و تنگ نظرانه مطبوعات در
دولت کودتا ٬مجبور به خاموشی گردیدند) .چهلستون از آن جمله بود86(.
یک تلگراف در محکومیت تحرکات دولت عراق  ٬پنج سال بـعد از کـودتا ٬بـه شـاه
زدند .این روزنامهها ٬که به احتمال زیاد تمامی روزنامههای درحال فعالیت بودند ٬آن را
امضا کرده بودند :عرفان  ٬مجاهد  ٬ستاره اصفهان  ٬خبرهای روز  ٬گوهر مراد  ٬اولیـاء  ٬راه نـجات و
مکرم 87.از آن میان روزنامهای که بیش از همه از دربار طرفداری میکرد روزنامه مجاهد
بود .علی مجاهد مدیر روزنامه  ٬که در دولت مصدق بازداشت نیز گردید ٬بعد از کودتا
رئیس اداره تبلیغات اصفهان شد و در حوادث بعد از آن از طرفداران سرسخت شاه و در
میدان سیاست اصفهان بازیگری مؤثر گردید 88.روزنامه مجاهد در سال  1354ناچار به
تعطیل گردید و در آستانه انقالب اسالمی چند صباحی منتشر می شد.
انتخابات مجلس

نمایندگان اصفهان در مجلس شـانزدهم آقـایان ابـوالفـتح قـهرمان )سـردار اعـظم(٬
دولت آبادی و برومند بودند .اما مجلس هفدهم حکایت دیگری داشت .به قول نویسنده
چهلستون اهمیت مجلس  17و علت اقبال گسترده مردم به آن این بود:
پس از شانزده دوره که انتخابات مجلس شورای ملی بیسروصدا صورت میگرفت

 Øـکودتای  25مرداد چاپ کرد .در آن نامه ٬به حمایت از دکتر مصدق ٬مجازات عاملین کودتا را خواستار شده
بود .مجاهد ٬ش  6 ٬798خرداد  .1344امینی در این تلگراف ٬که از سوی انجمن روزنامهنگاران اصفهان و به
تاریخ  25مرداد  1332فرستاده بود ٬با ابراز تنفر شدید از مسببین کودتای نافرجام” ٬محاـکمه و اعدام فوری “
آنان را ٬در هر مقام ٬خواسته بود.
 .86در اعالمیهای که  34نفر از شخصیتهای سیاسی و مذهبی ٬یک سال پس از کودتا و در اعتراض بـه قـرارداد
ـکنسرسیوم منتشر کردند ٬راجع به فضای اختناق حاـکم گفته شده ”تمام روزنامههای مخالف دولت در توقیف
و چاپخانهها تحت کنترل شدید و روزنامههای مجاز هم تحت سانسور شدید میباشند “.غـالمرضا نـجاتی٬
همان ٬ص  .495گفتنی است کسانی چون آیت الله طالقانی ٬مهندس بازرگان ٬حسن صدر و دکتر نعمت اللهی
 .87مجاهد ٬ش  6 ٬397شهریور .1337
اعالمیه مذکور را امضا کرده بودند.
 .88علی مجاهد بعدها به ذـکر خاطرات خود در روزهای کودتا پرداخت و ٬بیش از پـیش ٬نـقش خـود را در آن
روزها برمال کرد .از جمله هم او بود که اوباشان را به درب خانه دکتر حکمی کشانیده بود تا خانه را غـارت
ـکنند؛ و کشاورز صدر را با تحقیر به باشگاه افسران )عمارت تیموری( برده بود) .روزنامه مجاهد(.

پیشامد ملی شدن نفت به وسیله مجلس شورای ملی ناـگهان افکار مردم را متوجه
ساخت که مجلس شورای ملی مرکز ثقل مملکت ] میباشد [...این اندیشه  ٬خـواه
ناخواه  ٬جمعی را به فکر راه یافتن در این مکان مقدس انداخته و دیگران را هم وادار
نموده است که در انتخابات نمایندگان شرکت و دخالت نمایند ...این پیشامد قهرًا
سبب گردیده که در مردم نـیز جـنب و جـوشی پـدید آیـد ...شـاهد ایـن فـعالیتها
اعالمیههای رنگارنگ و مختلفی است که با امضاهای متعدد به در و دیوار چسبانیده
و یک یا چند کاندید خود را معرفی نمودهاند89.
راجع به تعداد کاندیداهای شهر در روزنامهها اختالف نظر وجود دارد :روزنامه عرفان

عده کاندیداهای شهر را  110نفر میدانـد؛ 90امـا ٬در هـمان زمـان  ٬روزنـامه چـهلستون

ـکاندیداها را متجاوز از سی نفر می داند 91.از آنجا که حوزههای برخوار ٬جی ٬قـهپایه٬
برآن  ٬ماربین و اردستان جزو حوزه شهر اصفهان بودند ترس کاندیداهای ملی آن بود که
باز ٬مانند سابق  ٬آراء شهر تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات نداشته باشد و فئودالها بتوانند
با بسیج و خرید آراء قصبات مذکور خود را واجد اـکثریت کنند و سه نفر کاندیدای حوزه
اصفهان به این شکل انتخاب شوند.
در اسفند  1330انجمن نظار شهر ٬با دعوت از  108نفر از بزرگان و رأیگیری میان
آنها و انتخاب  9نفر ٬تشکیل شد .اولین رئیس انجمن امام جمعه )سلطانالعما( شـد و
باقی اعضاء عبارت بودند از :دکتر مرتضی حکمی  ٬محمدعلی نـواب  ٬تـقی مـحمدی ٬
ـکاظم صدریه  ٬جالل ناصری  ٬فاضل نوری  ٬ابوالقاسم تبریزی و غالمعلی توسلی .انجمن
به سرعت کار خود را در کتابخانه فرهنگ شروع کرد 92.اما از همان ابتدا انجمن نـظار
اصفهان گرفتار تشنج و چند دستگی شد؛ تا به آنجا که عدهای از آنان از جـمله رئـیس
انجمن استعفا داد و به جای او دکتر حکمی رئیس انجمن نظار گردید .از  29آبان ٬1330
انتخابات شروع شد .انتخابات چند شهر کشور بـه انـجام رسـیده بـود و قـرار بـود کـه
انتخابات اصفهان نیز در اوایل خرداد  1331انجام گیرد که دکتر مصدق بار سفر الهه را
بست .نخستوزیر ٬که خود امید فراوانی به مجلس  17بسته بود ٬با این استدالل که در
غیاب او مخالفان در امر انتخابات دخالت سوء خواهند کرد ٬دستور داد شهرهایی کـه
 .89چهلستون ٬ش  21 ٬21بهمن .1330
 .90عرفان ٬چاپ اصفهان ٬ش  21 ٬1337آذر .1330
 .92مجاهد ٬ش  11 ٬11اسفند .1330

 .91چهلستون ٬ش  1 ٬14دی .1330

متوقف کنند93.

انتخابات آن انجام نگرفته تا بازگشت او از الهه کار را
پس از آن  ٬مـاجرای  30تـیر و رفـرانـدوم انـحالل مـجلس  17و مسـائلی کـه هـنوز
برنگارنده معلوم نیست انتخابات اصفهان و چند شهر دیگر را به تعویق انداخت و البته
همین به درازا کشیدن تبلیغات انتخاباتی فضای سیاسی شهر را در التهاب دائم نگه داشته
بود .روزنامه مجاهد  ٬یک سال بعد ٬از دکتر مصدق گـالیه مـیکند کـه ”مـهمترین اصـل
مشروطیت را تعطیل کرده “ و ”تا امروز که متجاوز از یک سـال از افـتتاح مـجلس ] [17
میگذرد و هنوز  57صـندلی نـمایندگی خـالی است و اسـتانها و شـهرستانهای بسـیار
حساس و مهمی در اداره امور وطن خود شرکت ندارند 94“.بدتر آنکه مدتی بود دوره
انجمن شهر اصفهان نیز به پایان رسیده و انتخابات اعضای انجمن شهر نیز انجام نگرفته
بود؛ یعنی از پایان سال  1330تا بهمن سال  1332اصفهان فاقد اعضای انجمن شهر و
نمایندگان مجلس بود.
به هر حال  ٬چنانکه گفتیم  ٬مجلس  17منحل شد و مجلس  18نیز بعد از وقوع کودتا و
ـکمرنگ شدن فعالیتهای سیاسی احزاب و مردم انجام پذیرفت .روزنامه چهلستون راجع به
انتخابات  18در اصفهان مینویسد:
آنچه پیشبینی میشود این است که کار انتخابات استان دهم بدون سروصدای زیاد
خاتمه پیدا کند و علت هم کمی تعداد کاندیداهاست نسبت به ادوار گذشته ؛ زیرا تا
آنجا که مسلم شده در خود شهر اصفهان بیش از پنج شش نفر تاـکنون کاندیدا وجود
ندارد ...از سه نفر یکـی تـقریبًا مسـلم و بـالمعارض مـیباشد و آن جـناب آقـای
حسامالدین دولتآبادی 95مـیباشند ...آقـایانی کـه بـیشتر شـانس وکـالت دارنـد
حسامالدین دولت آبادی  ٬دکتر مشیرفاطمی و حیدرعلی برومند میباشند96.

انتخابات مجلس هیجدهم در اصفهان به تاریخ  14بهمن  1332انـجام پـذیرفت و٬
همانگونه که چهلستون پیشبینی کرده بود ٬همان سه نفر انتخاب شدند؛ امـا مـیزان آراء
نشان از تقلب گسترده در انتخابات است :کل آراء اخذ شده 147509 :رأی :حسامالدین
 .93عرفان ٬ش  5 ٬3277خرداد .1331
 .94مجاهد ٬ش  8 ٬41اردیبهشت .1332
 .95حسامالدین دولت آبادی در دوره  14مجلس از اصفهان وکیل شد .مدتی شهردار تهران بود و در دوره  16و
 17از تهران نماینده شده بود .بعد از وقوع کودتا معاون سیاسی زاهدی گردید.
 .96چهلستون ٬ش  28 ٬112دی .1332

دولت آبادی  56236رأی  ٬عبدالحسین مشیر فاطمی  49816رأی و حیدرعلی برومند
 41457رأی 97.جای تعجب است که در رفراندوم انحالل مجلس با آن همه شور و شوق
در اصفهان  43هزار رأی به صندوق ریخته شد و در انتخاباتی که از یک ماه پیش نتایج آن
دقیقًا پیشبینی می شد  147هزار رأی داده شد!98
روزنامه چهلستون  ٬در اعتراض به روند انتخابات  ٬نوشت ” :به عقیده دستهای تاـکنون
در هیچ یک از ادوار گذشته انتخاباتی رسواتر از این دوره نبوده است ؛ زیرا که در بعضی
حوزههای داخل شهر به اندازهای خرابکاری و اعمال نظر شـده کـه حـقًا بـاید انـجمن
مرکزی آراء صندوقهای متعلق به آن حوزهها را ابطال نماید 99.در همان زمان  ٬انتخابات
دومین دوره مجلس سنا در اصفهان نیز انجام پذیرفت و نتایج آراء چنین بود :صارمالدوله
 1907رأی  ٬مشیر فـاطمی  ٬1904رأی و سـیدحسن چـهارسوقی  1711رأی 100.ایـن
نتایج به حقیقت بسیار نزدیکترند .چنین بود که مردم اصفهان و ایران تجربه دیگری را
در دفتر مبارزات ضد استعماری و استبدادی خود به یادگار نهادند.

 .97همان ٬ش  17 ٬119اسفند .1332
 .98خبرنگار مجله تایم انتخابات مجلس هـیجدهم در تـهران را چـنین شـرح مـی دهد” :مـاجرا یک چشـمبندی
قشنگ بود .دوازده تن منتخب خوشبخت پیش از آنکه اولین رأی دهـنده رأی خـود را بـه صـندوق بـیندازد
 .99چهلستون ٬همان.
انتخاب شده بودند .غالمرضا نجاتی ٬همان ٬ص .490
 .100همان ٬ش  19 ٬115بهمن .1332

