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 چكيده
هاي روزنامه باختر امروز به قلم حسین فاطمي را مقاله حاضر نحوه ملي شدن صنعت نفت در سرمقاله

 كند. این پژوهش با روش گفتمان انتقادي و استخراج مفاهیم و مقوالت مورد نظر در سه سطحبیان مي

هاي باختر امروز دهد كه مفهوم ملي شدن صنعت نفت در سرمقالهتوصیف، تفسیر و تبیین نشان مي

پردازي را با گفتمان رقیب ارزیابي كرده است. پردازي شده است و گفتمان حاكم بر مفهومچگونه مفهوم

را را در بازنمود هایي كه به موضوع تحقیق نزدیك بود و بیشترین نقش اساس سعي شد تا سرمقالهبراین

-گیري هدفمند است و بهتر ميگفتمان حاكم داشت به صورت هدفمند انتخاب شوند؛ چون روش نمونه

 تواند پاسخگوي اهداف و سؤاالت تحقیق باشد. 

كند، نتایج نشان داد راهي كه گفتمان روزنامه باختر امروز براي تحقق ملي شدن صنعت نفت ترسیم مي

هاي مانند گذرد. تا جایي كه ملي شدن صنعت نفت ذیل واژهو كودتاي نفتي مياز خالل مبارزه جهادي 

شود. ملي شدن صنعت نفت در گفتار روزنامه باختر دموكراسي، عدالت، قانون و حق حاكمیت تئوریزه مي

چرخد و در چارچوب قانون  آزادي مي-امروز حول حق مردم، ثروت ملي، حقوق ملي، عدالت و استقالل

در روزنامه باختر امروز دشمنان، جاسوسان، « دیگري»حقوق به رسمیت شناخته شود؛ لذا  باید این

 .كننداند كه ثروت ملي ایران را غارت ميخیانتکاران و استعمارگراني
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 طرح مسئله

اي حساس از تاریخ ایران است. درباره صنعت نفت و برههملي شدن صنعت نفت در دهه سي 

ها و مقاالت زیادي چاپ شده است یا در آینده خواهد رسید. آنچه مهم ملي شدن آن، كتاب

است تأثیرگذاري برخي افراد كلیدي در این رویداد مهم تاریخي است. محمد مصدق كه نقش 

ادداشتي پس از تیرباران حسین فاطمي راهبري جریان ملي شدن نفت را به عهده دارد، در ی

اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي »گوید: توسط رژیم پهلوي دوم )محمدرضا شاه( مي

است كه به مملکت شده، باید از آن كسي كه اول این پیشنهاد را نمود، سپاسگزاري گردد و آن، 

پیشنهاد خود را داد شهید راه وطن حسین فاطمي است كه روزي در خانه جناب آقاي نریمان 

اهلل كه عمده نمایندگان جبهه ملي حاضر در جلسه، آن را به اتفاق آرا تصویب نمودند. رحمه

 «.جانب حتي یك ترک اولي از آن بزرگوار دیده نشد علیه كه در تمام مدت همکاري با این

سین توان به نقش حرو بر اساس یادداشت مصدق و برخي شواهد تاریخي مکتوب مي ازاین 

فاطمي در ملي شدن صنعت نفت اذعان داشت. براي پي بردن به این كه تا چه حد حسین 

فاطمي در روند ملي شدن نفت تأثیر داشته است، باید به بررسي نوع نگاه و تفکر سیاسي او 

نگار بوده و تمام مبارزات خود را از این منظر  پرداخت. حسین فاطمي به لحاظ اینکه روزنامه

تا  9998مردادماه  8را از زمان تأسیس، یعني  باختر امروزه است، لذا باید روزنامه او، ابراز داشت

هاي  و سرمقاله باختر امروز، در نظر گرفت. با بررسي این بازه زماني روزنامه 9999اردیبهشت 

توان به نقش فاطمي و احیاناً مقاالتي علیه استعمار در دیگر صفحات موجود این روزنامه، مي

 مي در ملي شدن صنعت نفت پي برد.فاط

را در باختر امروز هاي روزنامه  بنابراین، محقق در این تحقیق به دنبال آن است كه سرمقاله

زمان با ملي شدن نفت( با روش تحلیل )هم 9991تا اسفندماه  9991بازه زماني آذرماه 

در ملي  باختر امروزروزنامه  تأثیر ویژه بهگفتمان، بررسي و ارزیابي كند تا زوایاي نقش فاطمي، 

 شدن نفت، مشخص شود.

 ملی شدن صنعت نفت و پيامدهای آن

زمان با خلع ید از دستگاه اداري شركت در جنوب، از سازمان اداري كمپاني در تهران نیز  هم

تیر نمایندگان وزارت دادگستري و پلیس خانه ریچارد سدان را اشغال كردند  1خلع ید شد. روز 

به انبوهي از اوراق و اسناد محرمانه شركت دست یافتند. بسیاري از اسناد مزبور در  و در آنجا

داد  آتش سوزانده شده بود و در میان خانه سدان اسنادي نیز به دست آمد كه نشان مي
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هاي كشور، با مقامات نفت و  نگاران و شخصیت وزیران، وزیران وكالي مجلس سنا روزنامه نخست

ارتباط و همکاري داشتند. انتشار بخشي از اسناد خانه سدان در مطبوعات اداره اطالعات آن 

تیرماه،  98وزیر، در جلسه روز  داخلي خشم مردم ایران را برانگیخت. فاطمي معاون نخست

گزارش ناصر وثوقي دادیار دادسراي تهران در مورد چگونگي ضبط و رسیدگي به اسناد مذبور را 

هاي خانه سدان نگران شده  مجلس فرستاد. لندن كه از افشاگريبراي استحضار نمایندگان به 

بود آن را تکذیب كرد و ادعا نمود كه این اقدامات به منظور منحرف ساختن افکار عمومي بر 

(. در این بین یکي از نمایندگان مجلس 993-999: 9911، 9ضد شركت بوده است )نجاتي، ج 

ها را در برابر  ترین تعارض دهاي جاري در ایران بزرگعوام انگلیس به دولت اظهار كرد كه رویدا

المنافع فراهم ساخته كه احتماالً تاكنون سابقه نداشته است و افزود: باید  كشورهاي مشترک

هاي جامعه  براي مقابله با مشکالتي كه بریتانیا در ایران با آن مواجه است، از كمك ملت

ركت نفت در مجلسین و مطبوعات مورد بحث المنافع استفاده كرد. جنجال اسناد ش مشترک

قرار گرفت و مقرر شد آنچه منطبق با قانون مجازات عمومي است به وسیله دادیاران دیوان 

 كشور به محاكمه عمومي ارجاع كنند، ولي در نهایت نتیجه اعالم نشد.

 در پي شکایت دولت انگلیس براي تشدید فشار بر ایران جلسه شوراي امنیت در مهرماه

ترین بحثي كه در شورا  براي رسیدگي به شکایت دولت انگلیس از ایران تشکیل شد. مهم 9999

مطرح شد صالحیت آن در رسیدگي به شکایت انگلیس علیه ایران بود. مصدق خود با حضور در 

جلسات شوراي امنیت گفت: ملي شدن صنعت نفت موضوعي است داخلي كه با حاكمیت ملي 

رسیدگي به چنین موضوعي در صالحیت دیوان داوري الهه و شوراي امنیت  ایران ارتباط دارد و

باره تا  سازمان ملل نیست. در نتیجه مباحث شورا چنین تصمیم گرفته شد كه بحث دراین

المللي الهه در خصوص صالحیت خود براي رسیدگي به  سازمان اعالم نظر دیوان داوري بین

ین دیوان نیز در نهایت به این نتیجه رسید كه قرارداد مسئله نفت ایران مسکوت گذاشته شود. ا

قراردادي میان یك دولت و یك شركت خارجي بوده است بنابراین صالحیت خود را در  9199

 (. 11-13: 9981خصوص رسیدگي به اختالف پدید آمده سلب كرد )میرترابي، 

شور پدید آمده بود در این زمان به واسطه مشکالت مالي شدیدي كه از عمران نفت براي ك

دولت مصدق دست نیاز به سوي مردم دراز كرد. در همین راستا اوراق قرضه ملي براي نخستین 

میلیون ریال آن فروخته شد. با برگزاري انتخابات مجلس  19بار در تاریخ ایران انتشار یافت و 

اكثریت قاطع كار خود را آغاز كرد. مجلس جدید با  9999هفدهم، مجلس جدید در اوایل سال 
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ماه اختیارات  6وزیري مصدق رأي داد. اما وي براي مقابله با بحران اقتصادي به مدت  به نخست

العاده درخواست كرد. ازآنجاكه شاه با این درخواست مخالفت كرد، مصدق از پست خود  فوق

م تیر به ا اي كه در سي استعفا داد. با كنار رفتن مصدق قوام سركار آمد، اما تظاهرات گسترده

نفع مصدق و با حمایت رهبراني همچون كاشاني صورت گرفت، قوام را مجبور به استعفا كرد و 

 (.196 -191: 9911زاده انصاري، مصدق بار دیگر به عرصه بازگشت )تقي

، دولت ایران از انگلیس خواست نسبت به پرداخت دیون شركت نفت 9999مردادماه 

میلیون لیر  39چنین پرداخت مبلغ دور نفت ایران و همجنوب، خسارات ناشي از جلوگیري ص

طلب ایران كه در ترازنامه شركت به آن اشاره شده بود اقدام كند، ولي دولت انگلیس به كلي 

ها قطع روابط سیاسي ایران و انگلیس در مهرماه  منکر طلب ایران شد. نتیجه این تبادل پیام

 (.989: 9911وقي، بود كه توسط دولت مصدق اعالم شد )ذ 9999

آذر از  3نامه شركت ملي نفت ایران، براي اداره امور صنعت نفت كشور در  تصویب اساس

مشي مصدق در دو نکته  نامه خط رفت. در این اساس جمله اقدامات مهم مصدق به شمار مي

آذر  3شد. در  مهم، یعني نقش مجلس در حکومت و وضع اتباع بیگانه در كشور روشن مي

ئت نظارت صنعتي به منظور حسن اداره و توسعه و حمایت در صنایع كشور به هی 9999

ریاست وزیر اقتصاد ملي تشکیل شد. اعضاي این هیئت عبارت بودند از: وزیر اقتصاد ملي و یا 

مقام او و نمایندگان وزارت كار، سازمان برنامه، بانك ملي و یك نفر مطلع در امور صنعتي  قائم

ها نظارت در اوضاع  هاي نظارت صنعتي تشکیل گردید كه وظیفه آن هیئت ها نیزدر شهرستان

ها در مسائل  ها و حمایت و راهنمایي آن ها و كارگاه برداري از كارخانه فني و مالي و اداره بهره

برداري معاون و برقراري روش واحد در  مزبور بود. ماه بعد مصدق الیحه قانوني اكتشاف و بهره

ر معدني را تصویب كرد. با تعطیل صنعت نفت و قطع درآمد آن، مصدق و یاران استفاده از ذخای

او چون فاطمي برنامه اقتصاد بدون نفت را پیشنهاد داده و در پیش گرفتند و به عنوان بخشي 

از برنامه مذبور، قانون تشویق صادرات و تولیدات را به تصویب رساندند. به موجب این قانون 

شدند. پس از چندي  از پرداخت عوارض داخلي و مالیات بر درآمد معاف ميكنندگان كاال  صادر

به منظور تشویق صادرات نیز بانك توسعه صادرات تأسیس شد تا انواع كاالهاي صادراتي را با 

كنندگان را  المللي تطبیق بدهد و در مورد بازارهاي فروش خارجي، صادر  استانداردهاي بین

 (.19: 9911راهنمایي كند )نجمي، 
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كار اختالف و عدم توافق اصولي بر سر اجراي ملي شدن نفت و خلع ید از تأسیسات نفت 

جنوب موجب شد كه دولت انگلیس شکایت خود را به شوراي امنیت ببرد. پنجم مهرماه سال 

اي تصمیم دولت ایران را در مورد اخراج كاركنان وزارت خارجه انگلیس طي اعالمیه 9999

فت از آبادان به عنوان تخلف از قرار تأمین صادره از سوي دیوان دادگستري انگلیسي شركت ن

المللي اعالم كرد. دولت انگلیس همان روز،  المللي و حکم توسل به زور و مغایر اصل بین بین

اي به دبیركل سازمان ملل فرستاد و در این نامه تقاضا كرد چون دولت ایران به قرار صادره  نامه

المللي دادگستري توجه نکرده است، شوراي امنیت، موضوع را قبل از اخراج  بیناز طرف دیوان 

كارمندان انگلیسي مورد رسیدگي قرار دهد و دولت ایران را ملزم به رعایت قرارداد موقت دیوان 

دادگستري كند. شوراي امنیت سازمان ملل شکایت دولت انگلیس را در دستور كار خود قرار 

هرماه به دولت ایران اطالع داد كه سیاست نمایندگي ایران در جلسه داد. سپس روز ششم م

 شود، حضور یابد.  مهرماه تشکیل مي 99شوراي امنیت كه بنا به تقاضاي ایران در روز 

مصدق در رأس هیئتي متشکل از سیدحسین فاطمي، حسین نواب،  9999مهرماه  91روز 

عازم امریکا شدند. مذاكرات شوراي امنیت در مظفر بقایي، الهیار صالح، سیدعلي شایگان و... 

مهرماه مصدق در بیانات خود چند سند از  91مهرماه ادامه داشت. روز  91و  99و  99روزهاي 

اسنادي را كه از محل اقامت سدان نماینده شركت نفت انگلیس در تهران به دست آمده بود 

( بر اثر 9199ه صورت قرارداد )قرائت كرد و چنین نتیجه گرفت كه تمدید قرارداد دارسي ب

زاده وزیر  فشار و تهدید به عمل آمد و چون امضاء كننده آن قرارداد )اشاره به اعتراف تقي

دارایي وقت در مجلس پانزدهم مبني بر آلت فعل بودن( آزادي كامل نداشته، فاقد اعتبار 

طور مختلف مداخله  بهعالوه شركت نفت انگلیس همواره در امور داخلي ایران حقوقي است، به

كرده، كما اینکه به منظور جلوگیري از ملي شدن صنعت نفت، دست به اقدامات ناروایي زده 

مهرماه آخرین جلسه شوراي امنیت بدون حضور هیئت نمایندگي ایران  96است. دو روز بعد در 

شکایت  تشکیل شد و در آن اجالس به پیشنهاد نماینده دولت فرانسه مبني بر مسکوت ماندن

المللي در زمینه رسیدگي به عرض حال دولت  دولت انگلیس تا اخذ تعلیم دیوان دادگستري بین

انگلیس اخذ رأي به عمل آمده و به تصویب رسید و تاریخ رسیدگي به شکایت انگلیس در تاریخ 

اي به عرض  نامهتعیین شد. دولت ایران ضمن اعالم عدم صالحیت دیوان، پاسخ 9999تیرماه  8

حال دولت انگلیس تهیه كرد و به وسیله هیئتي به آن دادگاه ارسال داشت. هیئت ایراني، پس 

از عزیمت به شهر الهه و قبل از تشکیل جلسه عمومي دادگاه با رئیس دیوان دادگستري 
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طور خصوصي مالقات كرد و نظریات ایران را در مورد عدم صالحیت دیوان در  المللي به بین

تیر نیز  99ال دولت انگلیس توضیح داد. هنگام تشکیل جلسه عمومي در رسیدگي به عرض ح

المللي  اعضاي هیئت در جایگاه تماشاچیان قرار گرفتند و در این جلسه دیوان دادگستري بین

حکم قرارداد تأمیني كه به نفع انگلستان بود را صادر كرد. به موجب این قرارداد طرفین ملزم 

دادگاه از هر نوع اقدامي كه به حقوق طرف دیگر لطمه وارد سازد  بودند تا اعالم رأي نهایي

 (.999-999: 9911خودداري كنند )نجمي، 

المللي براي رسیدگي به شکایت دولت انگلیس علیه  خرداد دیوان دادگستري بین 91در 

 ایران تشکیل جلسه داد و روز بعد پروفسور رولن دفاعیات خود را شروع كرد و دالیل مربوط به

عدم صالحیت دیوان را در رسیدگي، به دعاوي انگلیس عنوان كرد و گفت تصمیم به ملي كردن 

میان  9199امري است مربوط به امور داخلي ایران و بر این نکته تأكید كرد كه قرارداد سال 

دولت ایران و شركت نفت انگلیس منعقد شده نه بین دولت بریتانیا و ایران نتیجه گرفت كه 

ه دعاوي بین دولت ایران و شركت نفت انگلیس، خارج از حدود صالحیت دیوان رسیدگي ب

المللي است. در نهایت دادگاه پس از دوازده جلسه رسیدگي به دعاوي طرفین  دادگستري بین

به عدم صالحیت دیوان  9999تیرماه  99م مصادف با روز  9139ژوئیه  99وارد شود شد و 

آور آنکه  به درخواست انگلیس رأي دادند. عجیب و شگفت المللي در رسیدگي دادگستري بین

 (.19-89: 9961قاضي انگلیس نیز به نفع ایران رأي داد )مصدق، 

به تهران رسید، شاه نیز  9999ام تیر  خبر پیروزي مردم ایران علیه بیگانگان شامگاه سي

لت ایران صمیمانه نتوانست در مقابل این پیروزي سکوت كند و طي پیامي این پیروزي را به م

الیحه ملي كردن نفت ایران از تصویب مجلس  9991اسفند  91تبریك گفت. در نهایت در 

شوراي ملي سنا گذشته بود، شکل قانوني به خود گرفت. در تمام مراحلي كه صنعت نفت براي 

اند. غیر از كاشاني  ملي شدن طي نمود علما و از جمله كاشاني نقش محوري و رهبري داشته

گیري نهضت ملي نفت نقش مهمي را ایفا كردند. سیدمحمدتقي  راجع دیگري نیز در شکلم

خوانساري كه از مراجع تقلید وقت بود، فتواي شرعي بر ضرورت ملي شدن صنعت نفت صادر 

چون صدر، حجت و فیض نیز فتاوي در همین زمینه صادر كردند و كرد. دیگر مراجع تقلید هم

هاي كاشاني و مراجع  وسیعي از مردم مذهبي شدند و اگر فعالیتهاي  موجب هماهنگي توده

توانستند در برابر فشارهاي انگلیس و مخالفان داخلي  قدر نبود مصدق و جبهه ملي نمي عالي

هایي كه ایشان در مقابل تحریکات انگلیس براي خلع ید و  ملي شدن نفت ایستادگي كنند. پیام
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كرد بیانگر آن بود كه با حفظ اتحاد،  كت نفت صادر ميكارشکني در كارگران و كارمندان شر

اتفاق و انتظامات از دولت مصدق پشتیباني كنند و از هرگونه اعتصاب كه موجب اغتشاش شود 

 هاي آن و سایر مفسدان پیروي نکنند.  خودداري و از دسایس و حیله

دولت مصدق را به وقتي دولت انگلیس در اولین اقدام خود در قبال ملي شدن نفت ایران، 

باش درآورد. كاشاني ضمن ارسال  مداخله نظامي تهدید كرد و چتربازان خود را به حالت آماده

هاي كشور آنان براي مقابله با ایران حضور  پیامي به مردم عراق كه نیروهاي انگلیس در آب

اي اعالم كرد   هیافته بودند از آنان خواست تا با نیروهاي دشمن به مقابله برخیزند و طي بیانی

: 9911در صورت تهدید نظامي انگلستان به ایران فتواي جهاد صادر خواهد كرد )نجمي،

918-911.) 

مصدق براي مواجهه با مخالفان داخلي كه در رأس آن دربار قرار داشت از شاه  9999تیرماه 

دق استعفا خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار وي قرار دهد و چون شاه نیز نپذیرفت مص

السلطنه را مأمور  (. بالفاصله پس از استعفاي مصدق، شاه، قوام999: 9918كرد )كاتوزیان، 

شدیداللحني به طرفداران نهضت ملي شدن نفت   السلطنه طي اعالمیه تشکیل كابینه كرد. قوام

ردم اهلل كاشاني از مجمعي كرد. در پي آن آیتهاي دستهحمله كرد و تهدید به اجراي اعدام

خواست تا براي مقابله با قوام به میدان بیایند و اعالم كرد: به خداي الیزال، اگر قوام نرود اعالم 

هاي دربار و  كنم. تالشكنم و خودم كفن پوشیده، با ملت در پیکار شركت ميجهاد مي

م كرد: اهلل كاشاني به نتیجه نرسید. كاشاني اعالالسلطنه در متقاعد كردن آیتنمایندگان قوام

)نجمي، « اگر در بازگشت دولت مصدق اقدام نشود، آتش انقالب را متوجه دربار خواهم كرد»

9911 :991.) 

مردم تهران در محاصره نیروهاي نظامي و انتظامي و  9999تیرماه  99در اولین ساعات روز 

دند. رشادت محابا به حركت درآمدد و حماسه ملي و غرورآفرین خلق كرها بيپوشها و زرهتانك

ها شد، موجب موافقت  مردم تهران و سایر شهرهاي كشور كه منجر به شهادت تعدادي از آن

 وزیري منصوب كرد. شاه با بركناري قوام شد و بار دیگر مصدق را به نخست

كاشاني به ریاست مجلس انتخاب شد و مصدق عالوه بر   با روي كار آمدن مجدد مصدق، 

با حفظ سمت وزارت جنگ را نیز بر عهده گرفت و از موقعیت  قدرت سیاسي و ریاست دولت

مستحکمي برخوردار شد. به گفته فردوست شاه در این زمان بدون اجازه مصدق دست به 

 (.961: 9919، 9زد )شهبازي، ج اقدامي نمي
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مصدق توانست سلطه خود را بر دربار افزایش دهد زیرا عالء را كه  9999اواخر اردیبهشت 

برداري، ابوالقاسم امیني، را به جاي او گمارد.  وفاداران شاه بود بركنار كرد و فرد فرمان در شمار

كه الیحه  در این زمان برخي از هواداران و حامیان مصدق از جمله كاشاني از او بریدند، هنگامي

گیري رسیده  محدود كردن اختیارات شاه نسبت به نیروهاي مسلح در مجلس به مرحله رأي

مجلس دچار تشنج شد و كاشاني، رئیس مجلس، مصدق را متهم كرد كه قانون اساسي را بود، 

ام  گیرد. همچنین مسامحه و عدم تعقیب و مجازات مسببان كشتار مردم در سينادیده مي

تیرماه از سوي دولت و روي كار آمدن افرادي كه از حسن سابقه برخوردار نبودند و اقدام مصدق 

س هفدهم موجب گشت تا كاشاني یار پرنفوذ مصدق كه همواره او را مبني بر انحالل مجل

 (.911-913: 9968كرد از وي كناره بگیرد )آوري،  حمایت مي

در چنین شرایطي رهبران نهضت كه براي قطع دست استعمار از منافع ملي ایران تالش مي

(. در رویارویي با 911: 9961خواستند كه ایران خانه خویش را خود بسازد )جامي: كردند و مي

هاي خارجي در دسیسه چیني و مخالفان داخلي نتوانست اهداف نهضت را به ثمر برساند. توطئه

ها، روند  طلبي ها و قدرتكفایتي برخي از اعضاي كابینه دولت، رقابتصنعت ساختاري و بي

 99اي قعهجدایي و بروز شکاف و تشتت سیاسي مانع از آن شد كه بار دیگر مردم هم چون وا

آرام  مرداد آرام 98تیر در صحنه مبارزه حاضر شوند به همین ترتیب زمینه پیدایش كودتاي 

مرداد عوامل خارجي است موانع دولت  98گیري كودتاي  فراهم آمد. یکي از عوامل مهم شکل

فوذ مقابله با نآمریکا در قبال نهضت ملي نفت از سیاست حمایت و میانجیگري به تدریج به بهانه

گري و توسل به عملیات براندازي كودتا شد. دولت وقت ها در ایران، تبدیل به مداخلهكمونیست

اش از نفت ایران، هاي نفتي با انگلستان در خاورمیانه و سهم خواهي آمریکا در چارچوب رقابت

صار (؛ زیرا این اقدام به انح91: 9968از قانون ملي شدن نفت پشتیباني كرد )لوئیس و بیل، 

داد، شرط حمایت آمریکا از ایران در این دوران كه در  شركت نفت ایران و انگلیس پایان مي

برد، این بود كه ایران به هر قیمتي متحد غرب باقي بماند. جنگ سرد با شوروي به سر مي

عالوه بر این آمریکا خواهان حفظ ثبات بازار نفت در جهان براي جلوگیري از بحران اقتصادي 

 (. 963: 9968شورش بود )گازیوروسکي، در ك

این اهداف متضمن تضعیف دولت مصدق و براندازي او نبود با این حال مقامات رسمي 

باره با همتاي  ها دراین آمریکا از اقدامات محرمانه انگلیس علیه دولت مصدق اطالع داشتند، آن
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یي اجازه ورود ي نفتي آمریکاها ها به شركتكردند، انگلیسينظر مي انگلیسي خود بحث و تبادل

 ها به همکاري آمریکا در اجراي طرح كودتا نیاز داشتند. به امور نفتي ایران را دادند زیرا آن

 روزنامه باختر امروز

حسین فاطمي. روزنامه سیاسي تندرو، ارگان رسمي جبهه ملي. حسین فاطمي،  -روزنامه عصر

 9999مرداد  98. مدیر پس از 9999 - 99هاي لترین نشریه سا سردبیر نصراهلل شیفته. معروف

 (.18: 9919بنا به رأي دادگاه نظامي تیرباران شد )برزین، 

اي با  مجله 9999گردد. در سال  هـ. ش برمي 9991سابقه این روزنامه به قبل از سال 

پور فاطمي به عنوان  آقاي سیف 9991شده است، در سال  عنوان باختر، ماهانه منتشر مي

دوره مجله  9991مورخ مهرماه  99و مدیرمسئول معرفي شده است، با انتشار شماره  مؤسس

روزنامه باختر به مدیري )نصراهلل  9991پایان یافته و به جاي آن روزنامه باختر منتشر شد. سال 

اي  پور( در اصفهان تأسیس و منتشر شده، روزنامه باختر ابتدا هفتگي و پس از مدتي هفته سیف

هـ. ش محل طبع آن به تهران انتقال  9999یافت تا اینکه قبل از شهریور  انتشار مي سه شماره

طور روزنامه منتشر شد. بعد از مدتي اداره روزنامه در اصفهان به عهده آقاي حسین  یافت و به

پور واگذار گشت و مشارالیه روزنامه را در اصفهان و چه پس از  فاطمي برادر آقاي نصراهلل سیف

 كرد. به تهران اداره مي انتقال

امتیاز روزنامه را  پور فقط سمت صاحب پس از آنکه باختر در تهران منتشر شد آقاي سیف

داشت و باختر به مدیري )آقاي حسین فاطمي( منتشر گردید تا اینکه نامبرده هم عزیمت 

 پاریس نمود و از آن پس دیگر روزنامه باختر منتشر نشد.

به ایران بازگشت و تصمیم گرفت روزنامه باختر را پس  9991سیدحسین فاطمي در سال  

 (.16: 9969از دو سال تعطیل منتشر كند )صدرهاشمي، 

مردادماه  91هـ. ش انتشار داد و تا  9998اولین شماره خود را در نهم تیرماه  باختر امروز

 شماره منتشر شد. 9911تداوم داشت و طي آن مدت  9999

هاي سرگذشت و باختر  چند بار توقیف شد و به جاي آن روزنامه این روزنامه طي این مدت

هـ. ش با بهاي یك ریال و پس  9991منتشر شدند. روزنامه از آغاز انتشار تا بیستم شهریورماه 

شد. این نشریه در چهار صفحه كه هر صفحه آن  از آن تاریخ با بهاي یك ریال و نیم عرضه مي

رسید. مركز اداري، تحریریه و انتشار در  نتیمتر به چاپ ميسا 18× 91ستون داشت و با قطع  6
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ها و  طور یومیه به استثناي جمعه كرد. این روزنامه به تهران بود و چاپخانه تابان آن را چاپ مي

 شد. دیگر تعطیالت رسمي و زمان توقیف منتشر مي

 روش پژوهش

، تاریخي و اجتماعي بر هاي سیاسي، فرهنگي هدف تحلیل گفتمان این است كه چگونه زمینه

گذارد. با توجه به اینکه هدف  ها( تأثیر مي ارتباطات )شامل معاني، محتوا، ساختارها، استراتژي

از سال آذرماه  باختر امروزاین تحقیق بررسي مفهوم نهضت ملي شدن صنعت نفت در مطبوعه 

وش تحلیل گفتمان است، لذا براي تحقیق پیرامون این مسئله، از ر 9991تا اسفندماه  9991

شود. تحلیل گفتمان، رویکردي ساختاري به متن است كه  انتقادي نورمن فركالف استفاده مي

كند. این روش براي پژوهش، كارایي  شناختي را فراهم مي هاي جامعه امکان اتصال متن به جنبه

تمان آن براي تحلیل سیستماتیك ساختار محتوا در مطبوعات است و ازآنجاكه در تحلیل گف

اند، لذا در این فصل سعي خواهیم كرد تا نحوه اجراي این روش  روش و نظریه در هم تنیده

 تفصیل مورد بررسي قرار دهیم. )تحلیل گفتمان( را به

در این پژوهش براي بررسي مفهوم نهضت ملي شدن صنعت نفت در مطبوعات ایران در 

منتشر  باختر امروزكه در روزنامه  -ها  ه( از میان همه سرمقال9991آرا )وزیري رزم دوره نخست

شود.  اند رجوع مي طور خاص به مفهوم ملي شدن نفت پرداخته هایي كه به به سرمقاله -اند  شده

هاي منتشرشده با مفهوم صنعت نفت در روزنامۀ  درواقع جامعه آماري ما شامل تمام سرمقاله

 است. باختر امروز

گیري، تحلیلي و  گیري آماري نیست، بلکه این نمونه گیري در تحلیل گفتمان نمونه نمونه

گیري در این پژوهش،  گیري از موارد برجسته است. شیوه نمونه مبتني بر هدف، در واقع نمونه

گیري هدفمند است؛ چراكه در تحلیل گفتمان، اساساً كیفیت حضور یا غیبت مفاهیم در  نمونه

گیري هدفمند بهتر  ر این پژوهش روش نمونهگیري هدفمند مورد نظر است. د متن، روش نمونه

هاي تحقیق باشد. درواقع سعي شده است كه ابتدا تمامي متون یا  تواند پاسخگوي هدف مي

شده، مطالعه و بررسي شود و سپس از میان تمام  هاي انتخابي در دوره تعیین سرمقاله

نبه نمونه معرف را داشته هاي را كه ج( متنباختر امروزمورد بررسي )  هاي روزنامه سرمقاله

 اند، انتخاب شوند. ترین نقش را در بازنمود گفتمان حاكم یا مسلط را داشته باشد یا بیش
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 های روزنامه باختر امروزتحليل گفتمان سرمقاله

 متن اول -

 عنوان سرمقاله تاريخ نشر روز هفته شماره مقاله

 9991بهمن  91 یك شنبه 155
تنها « اسر کشورملی شدن صنعت نفت در سر»

 شعاری است که مورد قبول ملت ايرانست.

 متن سرمقاله

ترین مراحل رسیده و این روزها مخصوصاً باید كمال مراقبت را به كار برد كه این  مبارزه با شركت نفت به حساس

ز دستجات دستگاه شیطاني نتواند یك بار دیگر صفوف را بهم بریزد و از حس خودپرستي و سینه جلو دادن برخي ا

مغرور حداكثر استفاده را برگیرد و از تجزیه و تفکیك قواي ملي هیوالي دیکتاتوري سرخ و سیاه را از دور به ملت 

 ایران نشان دهد.

كردند و  را فداي مصالح اجتماع مي« خودپرستي»هایي كه دعوي مبارزه اصولي را دارند حق این بود كه غریزه  آن

ا كه تمام مردم شروع كرده و به مقدار زیاد پیشرفت و موفقیت نصیبشان شده است اي ر دادند مبارزه اجازه مي

را به خود بگیرد ادامه پیدا كند و تا زماني كه موفق به « حرفا»و مارک زورآزمایي « حزبي»بدون این كه رنگ 

ه تمام قوا براي حصول نتیجه نهایي نشده است این احساسات شورانگیز ملي را نباید تخطئه كرد و در عوض اینک

 ریشه كن ساختن قدرت پوشالي و متزلزل استعماري بکار افتد آتش اختالف و تحریکات كودكانه را نباید دامن زد.

جبهه ملي در كار »هاي افراطي پریروز ضمن تفسیر اخبار خود نوشته بود كه  یکي از اوراق منتسب به چپ

« محمد مسعود»ینست كه در همین ساعت در آرامگاه ا« كارشکني»و دلیل « كند میتینگ جمعه كارشکني مي

حضور « خبر»یادبود سالیانه او را برگزار خواهند كرد. اكثر مدیران جرائد پایتخت كه در جلسه هفتگي روزنامه 

روزي گرفته شد كه هنوز جنگجویان « مرد امروز»داشتند مطلع هستند كه تصمیم تجلیل سالیانه مدیر شهید 

« ریتس»نفت پا به عرصه وجود نگذاشته بودند شاید هم در همان ساعت كه در مهمانخانه جدید مخالف شركت 

 شد رفقاي نامه نگارشان در اتخاذ این تصمیم ما شركت داشتند. ها بسته مي نطفه آن

را غیر از آنچه هست به جامعه « جبهه ملي»غرض از انتشار اینطور اخبار اگر اینست كه مردم را گمراه كنید و 

ناپذیر ما علیه كمپاني غارتگر و  اید زیرا ملت ایران از مبارزه خستگي رفي نمایید زحمت بیهوده متحمل شدهمع

اي را كه در برابر وطن  غاصب آبادان كم و بیش آگاه است و دیده است كه نه تنها در مجلس و مطبوعات وظیفه

هاي بزرگ و كم  ر و محله به محله با تشکیل میتینگایم بلکه شهر به شه ایم شرافتمندانه و جسورانه ادا كرده داشته

گذاشته از ایشان براي « شركت»میهن گرسنه و رنجور را در جریان مظالم و تجاوزات  ها و صدها هزار هم نظیر ده

 ایم. محو این آثار عدوان و خودسري كمك خواسته

اي جمعیت در  ه نفع امتیاز بیگانهحرف جبهه ملي از این جهت بیشتر در مردم تأثیر داشت كه ما هیچ وقت ب

براي امتیاز نفت شمال تقویت شده باشد « كافتارادزه»ایم و براي اینکه از تقاضاهاي  هاي تهران حركت نداده خیابان

 ایم. میتینگ و تظاهرات راه نینداخته

ه از پارلمان را دیروز مصدق به مجلس چهاردهم پیشنهاد داد كه هیچ دولت حق دادن امتیاز نفت بدون كسب اجاز

ندارد و براي این كار بهانه اشغال دائمي شمال ایران را از جلو برداشت و امروز هم در پیشاپیش صفوف ملیون ایران 

« جبهه ملي»وقت  دهد. هیچ به جهاد طوالني خود ادامه مي« وراث دارسي»براي خاتمه دادن به غارتگري نیم قرني 

زه عظیم و اساسي را به خود اختصاص دهد زیرا گر افتخاراتي در این راه نخواسته است افتخارات یك چنین مبار

ها هزار جوان دانشمند و اصناف و كارگران و رنجبر ایرانیست كه خدمتگزاران خویش  شود مربوط به ده تحصیل مي
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ها وقتي  ثر آننریخته از اك« جبهه ملي»ها را  ها اساس میتینگ كند. در هیچ یك از شهرستان را تقویت و تأیید مي

رسیده است. در  خبردار شده كه از طرف اهالي محل دعوت به شركت در آن اجتماعات منظم و آبرومند براي ما مي

شهر مقدس و مذهبي قم فقط بیست و چهار ساعت قبل از وقت به ما اطالع رسید كه تظاهرات عظیم اهالي بر ضد 

 گیرد. انجام مي« سر كشورملي شدن صنایع نفت در سرتا»شركت نفت و تقویت از 

رغم تحریکات و تشبثات وكالي محل در زیر یك  ها بود علي سال پیش زندان انگلیس كه تا پنج« اراک»در شهر 

 برف سنگین و سابقه بارندگي چند روزه هزاران نفر مردم دور و نزدیك در میتینگ عمومي شركت جستند.

ینگ بزرگ خود مردم ترتیب دادند و مأمورین دست نشانده در كرمانشاه كه حوزه امتیازي دارسي است دو میت

ها به حبس و زجر افراد پرداخته  محلي به حدي از این نهضت و جنبش اهالي وحشت زده شدند كه مثل درنده

 بقوه نظامي و پلییس تظاهر كنندگان را متفرق كردند.

پانزده هزار نفري تشکیل شد و از شعار  رشت و حتي شیراز و اصفهان اجتماعات ده هزار و –همدان  –در قزوین 

 ملي كردن نفت با كمال نظم و آرامش تقویت و حمایت كردند.

دعوت شده كه در اجتماعات آینده « جبهه ملي»نگارن  االن از چندین شهرستان كوچك و بزرگ از وكال و روزنامه

 ها حضور به هم رسانند. آن

ها  خواهد شاهد رنج و ناكامي و دربدري میلیون كه بیش از این نمي این صدا از حلقوم هر فردایراني پاک نژادیست

 هموطن پریشان روزگار خود باشد.

ترین وسیله زندگي در بدترین  ها هزار كارگر ایراني كه در بدترین شرایط و تحت رژیم پلیسي محروم از ساده اگر ده

سابقه ملي  ند در این اجتماعات و تظاهرات بيتوان برند اكنون نمي ترین آب و هواي خوزستان به سر مي و كشنده

اند كه فتح  صدایي كرده خوب احساس نموده شركت كنند. برادران دیگرشان در تهران و والیات همه جا با ما هم

 ها اثربخش خواهد بود. جهاد تاریخي تا چه حد براي آسایش و سعادت فرداي آن

مبارزه یك دقیقه از حمایت و پشتیباني مؤثر خویش جبهه ما  روشنفکران و دانشجویان و اصناف در تمام طول این

اند و از همه مهمتر تعالیم و رهبري پیشوایان بزرگ مذهبي و دیني است كه با شجاعت و  نصیب نگذاشته را بي

 اند. صراحت كم نظیر مردانه در صف مقدم این جنگ وطني قرار گرفته

هاي مفید و اساسي ایشان سبب  ف است و اقدامات عملي و راهنمایيقدم و زعیم واقعي این ص اهلل كاشاني پیش آیت

شد كه روحانیون بزرگ دیگر نیز از دور و نزدیك به تقویت جدي مبارزین بپردازند و فتواي آیت اهلل خوانساري و 

 بینیم هیچکس از كوچك علماي معروف اصفهان و رشت بیش از پیش به اهمیت جهاد افزود و اینست كه امروز مي

شود كه خواهان قطع ایادي بیگانه از ذخایر و ثروت ملي ما نباشد و در این راه بذل سعي  و بزرگ در ایران پیدا نمي

 و جانبازي نکند.

آیا رواست كه بهانه و دستاویز به دست خودي و بیگانه داده شود كه در مركز و والیات یك چنین رستاخیز 

اجتماع ایراني « كادر»وه دهند و مطلبي را كه تا امروز در تاریخي را به صورت تبلیغات چپ و راست جل

 چرخیده در شمار اقدامات حزبي درآورند. مي

اند بخواهند  در تهران میتینگ داده« كافتارادزه»را كساني كه دیروز به نفع « جنوب»وقتي موضوع ملي كردن نفت 

ها آتش بیار معركه هستند و این  رقباي آنوسیله تظاهر و تجدید حیات كنند حرف مخالفین این خواهد بود كه 

عظمت و ابهتي را كه جدال ملت ایران با شركت غارتگر آبادان اكنون به خود گرفته به كلي از میان نرود الاقل 

 ها قرار خواهد گرفت. چي و سوءاستفاده مستعمره« شانتاژ»وسیله 

كشد و بیشتر به مقصود و هدف  در خود مياگر كسي پر نسیپ و عقیده داشته باشد حس خودفروشي و غرور را 

 گردد. نهایي خویش متوجه مي
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تواند  كنند، جمعیتي كه هنوز یك هفته از تاریخ تشکیل آن نگذشته چگونه مي مردم ایران این شوخي را باور نمي

بگویید  ترسید از اینکه ترتیب بدهد و چطور قادر است افراد و عناصري را دور خود جمع كند؟ آیا مي« میتینگ»

خواهد جان و رمق پیدا كند و به قیمت خراب كردن مبارزه یك ملت  كه یك حزب غیرقانوني در لواي نفت مي

مردمي « اي یك هفته»دست به مانور میزند یا اگر گمان دارید ایراني اینقدر احمق است كه باور كند دور جمعیت 

 اید. ود را گول زدهكشند خ كنند و به سالمتي )شهداء كره( هورا مي اجتماع مي

تواند در بحبوحه تولد خود دست به فعالیت ببرد مگر آن كه سایه یك جمعیت   اي نمي هیچ دسته و حزب وجهه

 دهد. اي ادامه مي دهد و عملیات مخفیانه خود را آشکار و علني به نام تازه متشکل دیگر باشد كه تغییر نام مي

هاي مخفي به  مخالفم، باید اجازه بدهید این فعالیت« حزب توده»ختن من از آن كساني هستم كه با غیرقانوني شنا

كنم در طي این هشت نه سال اخیر  صورت علني انجام پذیرد تا مردم بدانند با چه كسي سروكار دارند. گمان مي

ها احساس كرده باشند كه جدال ما با هیئت حاكمه متضمن سقوط مملکت و محو تاریخ  اي این مطلب را توده

 ایران نیست.

هاي پرافتخار  اي رشوه خوار و دزد و ناپاک و جاسوس باید همه گذشته كنیم كه براي از بین بردن عده ما فکر نمي

 ها را خفه كرد و سنن و آداب ملي را لگدمال ساخت. وطن را نیز از میان برد و مرزها را شکست و آزادي

ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور، عملي كنیم »ه خواهیم كه دست شركت غاصب نفت جنوب را از را ما مي

ها و جبهه ملي پیدا شده موضوع  اي كه امروز شاید به تحریك خود كمپاني بین افراطي  و این اختالف كلمه

كوچکي نیست كه قابل گذشت باشد. شمال ایران و آذربایجان قابل بخشیدن نیست و هر دسته و جمعیتي كه 

را نپذیرد مبارزه او را به حساب مبارزه ملت ایران نباید گذاشت « سراسر كشورملي شدن نفت در »موضوع 

را هرگز نغمه ملي نخوانده « وري یاشاسون پیشه»و انقالب فریادكشان « كافتارادزه»كه دیروز صداي هواداران  چنان

 و نخواهیم خواند!

 سطح اول: توصيف

 . واژگان:1

 آزادي -مصالح اجتماع -ملت ایران -قواي مليمثبت )سفيد(:  -

 متینگ -گمراه -اوراق -كارشکني -دیکتاتوري سرخ و سیاه -دستیجات مغرور -حس خود پرستيمنفی )سياه(:  -

 ها )مثبت و منفی(: . افراد و نهادهای مطرح شده در متن و نگرش متن نسبت به آن2

 -اهلل كاشانيآیت -روشنفکران -دانشجویان -مرد امروز -روزنامه خبر -محمد مسعود -جبهه مليمثبت:  -

 آیت اهلل خوانساري -روحانیون

 دیکتاتوري سرخ و سیاه -حزب توده -وارث دارسي -هاي افراطيچپي -شركت نفتمنفی:  -

 بندی )غيريت سازی(: . قطب3

 -دانشمند -جسور -شرافتمند -خستگي ناپذیر -جنگجویان -احساسات شور انگیز «:خود»توصيف و معرفی  -

 روشنفکر -جوان

 -غارتگر و غاصب -هاي افراطيچپي -دیکتاتور -خودپرستي -دستگاه شیطاني«: ديگران»توصيف و معرفی  -

 جاسوس -دزد و ناپاک -رشوه خوار -رژیم پلیسي

 . استناد به ذکر شواهد:1

 هاي افراطياستناد نویسنده به اوراق چپي -

 هاي دكتر مصدق در مجلس چهاردهم استناد به صحبت -
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 استناد به تظاهرات خود جوش مردمي در شهرهاي قم، كرمانشاه، همدان و ... -

 ها: فرض . پيش5

 خواهد شاهد رنج و ناكامي روزگار خود باشد.ملي شدن نفت خواسته هر فرد ایراني است كه نمي -

 ست.هاي پرافتخار وطن و سنن و آداب ملي نیملي شدن صنعت نفت به معناي از بین بردن گذشته -

 پذیرند از ملت ایران نیستند.را نمي "ملي شدن صنعت نفت"كساني كه موضوع -

 های ضمنی متن )تلقين و تداعی(: . داللت1

 اند.اي كه تمام مردم شروع كردهمبارزه -

 این احساسات شور انگیز مردم را نباید تخطئه كرد. -

 نریخته است.« جبهه ملي»ها را  ها اساس میتینگ در هیچ یك از شهرستان -

خواهد شاهد رنج و ناكامي و دربدري  این صدا از حلقوم هر فردایراني پاک نژادیست كه بیش از این نمي -

 ها هموطن پریشان روزگار خود باشد. میلیون

 رستاخیز تاریخي -

 دیکتاتوري سرخ و سیاه -

 جدال ما با هیئت حاكمه متضمن سقوط مملکت و محو تاریخ ایران نیست. -

 در متن:« نهضت ملی شدن صنعت نفت». مفاهيم 5

 فتح جهادي -

 ثروت ملي -

 رستاخیز تاریخي -

 و دارای مقبوليت:« ملی شدن صنعت نفت». تلقی و استنباط از واژگان 8

تلقي و استنباط از واژگان ملي شدن صنعت نفت مثبت است. نویسند در این نوشتار از این نهضت به عنوان فتح  -

 وث ملي در مقاله بکار برده است.جهادي و ثر

 های اساسی متن: . گزاره0

 مبارزه با شركت نفت -

 جبهه ملي -

 متینگ مردمي بر ضد شركت نفت -

 ملي شدن صنعت نفت -

 پشتیباني روشنفکران و دانشجویان از این مبارزه )ملي شدن صنعت نفت( -

 روحانیون نیز در صف مبارزین قرار دارند. -

 جتماع مردم براي خراب كردن مبارزه یك ملتحزبي كردن ا -

 آزادي عمل به احزاب براي شناخت آنها -

 هاي حزب تودهدسیسه -

 های اجماع و مورد توافق در متن: . مؤلفه19

 شود كه خواهان قطع ایادي بیگانه از ذخایر و ثروت ملي ما نباشد. هیچکس از در ایران پیدا نمي -

در سراسر كشور، قطع « ملي كردن صنعت نفت»غاصب نفت جنوب را از راه  خواهیم كه دست شركت ما مي -

 كنیم.
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 تحليل متن و تحليل فرامتن )تفسير و تبيين(:

شود، نویسند با نشان دادن تئوریزه مي« ملي شدن صنعت نفت»چفت بست گفتماني متن كه حول دال مركزي  -

هاي شركت نفت خبردار كند و د كه ملت ایران را توطئهحساس بود این مرحله از مبارزه با شركت نفت سعي دار

نشان دهد كه این نهضت به دور از هر گونه حزب و حزب بازي شروع شده است و این فقط خواسته مردم است و 

زند كه شركت تنها شعاري است كه ملت ایران قبول دارند و همچنین نویسند به این آگاهي سازي نیز دست مي

با تخطئه كردن مبارزات مردم علیه شركت نفت و نشان دادن جبهه ملي غیر از آن چیزي كه نفت سعي داردكه 

 هست نشان دهد.

متن همچنین تالش دارد كه نشان بدهد این مبارزه ملت ایران بصورت كامالً خود خوش و از دل هزاران جوان 

-و جبهه ملي آن را به خود اختصصا نميدانشمند و اصناف و كارگران در واقع دانشگاه و باراز بیرون آماده است 

دهد. گزاره اصلي این متن این است كه نهضت ملي شدن نفت تنها خواسته مردم است كه به حمایت از جبهه ملي 

هاي همچون مصدق و آیت اهلل كاشاني به عنوان در این مبارزه برخواسته اند. نویسند با برجسته شمردن شخصیت

اي در كار نیست و ملي شدن صنعت نشان بدهد كه در این مبارزات هیچگونه توطئهرهبران این نهضت سعي دارد 

 نفت در سراسر كشور تنها شعاري است مردم قبول دارند.

 متن دوم

شماره 

 مقاله
 عنوان سرمقاله تاریخ نشر روز هفته

 دوشنبه 182
اسفند  98

9991 

خواهند  چرا مطبوعات خارجی مزدور کٌمپانی نفت، می

 ملت ايران را به حساب جاسوسان کمينفرم بگذارند مٌبارزه

 متن سرمقاله:

هاي فرانسه و امریکا روي موضوع نفت ایران خیلي خواندني و  گریه و زاري اكثر جراید لندن و برخي از روزنامه

 تماشائیست.

ازارهاي پاریس و اند مطبوعات را به حركت و جنب و جوش انداخته از ب هاي نفتي آن كه در یك حلقه «تروست»از 

شد كه تنها در مدت بیست و چهار ساعت  نیویورک نیز جنجال و غوغا برخاسته است. در اخبار دیروز خوانده مي

آرا خورد  بیش از یك میلیون دوالر به صاحبان سهام كمپاني نفت آبادان ضرر خورده است و تیر اولي كه به مغز رزم

داران بزرگ نفتي در دنیا  را پایین آورد. بدیهي است این سرمایهبالفاصله صدي بیست و پنج ارزش سهم شركت 

هاي پوسیده و  اندازند و یکي از حربه نشینند و تمام قواي خودشان را بر ضد اقدام ملت ایران به كار مي فارغ نمي

ها  ها در كار ملي شدن صنعت نفت دست داشته و این موضوع به نفع آن زنگ زده قدیمي ایشان اینست كه روس

اگر استخراج »... پرستي است كه نیویورک تایمز نوشته بود:  ورزي و منفعت تمام خواهد شد و روي همین غرض

منابع نفت بدین سهولت تحت نظارت پارلمان ایران درآمد از كجا كه به زودي این پارلمان معاهده دیگري با مسکو 

 یار مسکو درآید.هاي نفت جنوب ایران به اخت امضاء ننماید تا استخراج چاه

این پیروزي را كه ملت ایران بدون زحمت به دست آورد تنها شکست انگلستان نباید دانست بلکه شکست بلوک 

 «غربي باید محسوب كرد.

خواهند مطلبي  گیرند و راجع به مملکت ما مي عیب كار اینست كه وقتي نویسندگان خارجي قلم به دست مي

ها را رود كه ایران در حین جنگ دوم شدیدترین مبارزات و مقاومت ي یادشان ميبنویسند از روي تعمد و كور باطن
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براي ندادن امتیاز نفت شمال به كار برد و وقتي آقاي كافتارادزه به تهران آمد و پیشنهاد چهل و نه و پنجاه و یك 

وف خود را روي درصد را همراه آورد همین مصدق لیدر اقلیت دوره چهاردهم و پیشواي جبهه ملي طرح معر

 ها خاتمه داد.هاي نفتي آمریکایي و درخواست شورويتریبون گذاشت و به تحریکات شركت

هاي امریکایي خیال  در مجلس بود كه وقتي شنید كمپاني« توده»در آن ایام یك فراكسیون هشت نفري حزب 

در جلسه علني ایراد كرده ضمن نطقي  9999پیشنهاد دارند یکي از وكالي این فراكسیون در روز نوزدهم مرداد 

هاي خارجي به طور كلي مخالفیم همانطوري كه ملت  بنده با رفقایم با دادن امتیازات به دولت»... آن چنین گفت: 

توانیم تمام  آهن را خودش احداث كند بنده یقین دارم كه با كمك مردم و با سرمایه داخلي ما مي ایران توانست راه

 همین ناطق پس از توضیحات نخست وزیر وقت مجدداً اظهار داشت:« را استخراج كنیم... منابع ثروت این مملکت

شد كه آیا مجلس شوراي ملي یعني مجلس چهاردهم موافق با دادن امتیازات  خوب بودن نظر مجلس خواسته مي»

 «شدند. ه ميكردند وارد هرگونه مذاكر هاي خارجي هست یا نه؟ پس از آن كه جلب نظر مجلس را ميبه دولت

ها به نفت بلوچستان نظر پیدا  شنیده بود امریکائي« مخالف استعمار»ها از این نظر بود كه حزب  تمام این صحبت

كمیسیوني از طرف دولت شوروي  9999اند ولي دو ماه بعد ورق به كلي عوض شد یعني در اواخر شهریور ماه  كرده

ریاي ملي امورخارجه شوروي سوسیالیستي به ایران آمد. معاون كمیسا« س.ي كافتارادزه»تحت ریاست آقاي 

كمیسیون مزبور مسافرتي هم به شمال نموده نواحي نفت خیز را مورد بررسي قرار داد و با ساعد نخست وزیر وقت 

 نیز مذاكراتي كرد.

سانید و آقاي ساعد در یکي از جلسات اواخر مهرماه پارلمان حاضر شده و جریان امر را به استحضار مجلس ر

تلویحاً عدم آمادگي دولت را براي مذاكرات امتیاز نفت متذكر شد چند روز بعد یك كنفرانس مطبوعاتي در سفارت 

دولت اتحاد جماهیر شوروي در نظر دارد امتیاز نواحي »...شوروي تشکیل شد و آقاي كافتارادزه صریحاً گفت كه: 

تي از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالي )شمال و قسم« مازندران»و « گیالن»و « آذربایجان شمالي»

 «قوچان( را تحصیل نماید...

حزب »میتینگ  9999مصاحبه مطبوعاتي سفارت شوروي سه شنبه دوم آبان انجام گرفت و روز جمعه پنجم آبان 

اجرا « حده مركزيشوراي مت»در پایتخت به نفع امتیاز نفت شمال داده شد. این میتنیگ سیار كه با شركت « توده

 شد چند كامیون از سربازان مسلح شوروي را نیز همراه داشت.

براي « كافتارادزه»شد غالباً برعلیه دولت و بر له درخواست  شعارهایي كه از طرف میتینگ دهندگان داده مي

ز جمعه را یادداشت كند نباید رو« حزب توده»تحصیل امتیاز نفت بود. اگر كسي بخواهد تاریخ شکست قطعي 

 را از یاد ببرد. 9999پنجم آبان 

خواهي داشتند و جان درراه زحمتکشان بگرو  كردند و ادعاي وطن زیرا تا آن روز جماعتي كه با الفاظ بازي مي

ها كه دو ماه پیش  جنگیدند پرده از بهره خویش برگرفتند و همان مي« استعمار»گذاشتند و با حرف برضد  مي

 «هاي خارجي به كلي مخالفیم متیازات به دولتبا دادن ا»گفته بودند: 

تاریخ بیست و یکم آبانماه « رزم»ها به میان آمد حتي به انتحار سیاسي تن دادند و در روزنامه  وقتي پاي روس

كنند دولت شوروي كه  ها تقاضاي امتیاز مي طرف آن وقتي از آن»... نوشته شد: « به موقع آمدند»تحت عنوان 

جناب آقاي كافتارادزه دیر تشریف آورده و زود »و چون آقاي مصدق گفته بود كه « را نکند؟همسایه ما است چ

 در جواب نوشت:« ضداستعمار»روزنامه ارگان حزب « خواهند تشریف ببرند مي

آقاي مصدق بنابراین اگر آقاي كافتارادزه از لحاظ خودشان دیر تشریف آوردند از لحاظ مصالح كشور ایران خیلي »

 «قع آمدند...!به مو

 اظهار داشت:« كافتارادزه»در جواب به درخواست  9999مصدق ضمن نطق تاریخي و مهم خود در هفتم آبان ماه  
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 «كنند... ها كه طالب ترقي و تعالي میهن خود هستند با هر سیاستي در مصالح وطن نیست مبارزه مي آن»

دند، اگر معلومات آنها قدر ما نبود ایمانشان از ما بیشتر كر ما باید همان سیاستي را پیروي كنیم كه نیاكان ما مي

بود و به همین جهت توانستند كه متجاوز از یك قرن ملت را بین دو سیاست حفظ كنند و براي ما ذخایري 

 بگذارند كه امروز مورد توجه و نظر جمع شود...

 است.« منفي»شد و آن توازن است یعني توازني كه در نفع مملکت « توازن سیاسي»ملت ایران آرزومند 

كند و از اولین روزي كه من وارد مجلس شدم با قرارداد مالي و هر  وقت با توازن مثبت موافقت نمي ملت ایران هیچ

 رأي داده بودند مخالفت كردم.« توزان مثبت»هاي بعد از شهریور از نظر  عملي كه دولت

ند بدهیم پر واضح است كه دول مجاور بسیار خوشوقت خواه هر چه دول مجاور مي« توازن مثبت»اگر از نظر 

دهند و آن را به رخ ملت  ها را براي خود سرمایه بزرگي قرار مي هاي خائن هم خوشوقتي آن  شوند و دولت مي

 «داند كه با این رویه طولي نخواهد كشید كه هر چه دارد از دست بدهد... كشند ولي ملت مي مي

و غارتگري كمپاني آبادان را به طور مشروح بیان كرده و به شدت به  9199ارداد در همین نطق مصدق معایب قر

این كانون انتریك و دسیسه و جنایت حمله برده است دنباله مبارزه لیدر اقلیت در مورد درخواست امتیاز اجانب 

 :دومین نطق خود را ایراد كرد و در این نطق گفت 9999بدانجا منتهي شد كه روز یازدهم آذر 

زمامداران اتحاد جماهیر شوروي باید از عدل و انصاف دور نشوند و با ملت ضعیفي مثل ما همانطوي كه تاكنون »... 

و نیز در همین بیان تاریخي بود كه جمله معروف و مشهور خویش را « اند باز هم رفتار نمایند. خوب رفتار كرده

 براي اولین مرتبه پشت تریبون به زبان آورد:

سال بدهیم و به این طریق  19گاه ما تعقیب از سیاست مثبت كنیم باید امتیاز نفت شمال را هم براي مدت هر»... 

موازنه سیاسي برقرار كنیم گذشته از اینکه ملت ایران براي همیشه و اكنون مجلس با این كار موافق نیست و دادن 

ه دست دیگر او را هم قطع كنند در صورتي امتیاز مثل اینست كه مقطوع الیدي براي حفظ موازنه راضي شود ك

كه هر مقوطع الیدي براي حفظ ظاهر هم كه باشد طالب دست مصنوعي است و آن مقطوع الیدي كه بخواهد 

 «مقطوع الیدن بشود خوب است خود را از مذلت زندگي خالص و قبل از اینکه یدثاني او قطع شود انتحار كند!
هاي خارجي به اتفاق آرا به استثناي وكالي  تحریم مذاكره امتیاز با كمپاني دنباله صحبت مصدق طرح او دائر به

اي چاپ تهران به  هاي بادكوبه به تصویب رسید و از فرداي آن روز سیل دشنام و ناسزا را روزنامه« توده»فراكسیون 

ن ماجرا متمتع سوي لیدر اقلیت روانه كردند و گفتند و نوشتند كه شركت نفت جنوب بیش از همه كس از ای

ملي كردن صنعت نفت در سرتاسر كشور آغاز شده تا »كه در این دوره هم از روزي كه مبارزه براي  شود. چنان مي

اند و فرداي آن  جز كارشکني، تحریك، فحاشي و تخریب كار دیگري به نفع مملکت صورت نداده« ها اي توده»امروز 

در میتینگ سوگواري « پیشتازان خلق»ادان را به آتش بکشد موفق شد ریشه كمپاني آب« جبهه ملي»روزي كه 

دار در آنجا اوراقي را كه مملو از  كردند و یك جاسوس مارک را مطالبه مي« الغاء قرارداد»هنوز « شركت»براي 

 نمود. هتاكي و فحش به جبهه ملي بود پخش مي

گذارد كه افکار عمومي دنیا را برضد ما  مي «مسکو»از این جهت مبارزه ملت ایران را به حساب « نیویورک تایمز»

دانند كه پیشتازان مخالف  تحریك كند و از منافع یك دستگاه دزد و چپاولچي حمایت كرده باشد وگرنه همه مي

هاي بیگانه در  هاي اجنبي در موقع نفت كافتارادزه در پناه مسلسل خانه هاي در سفارت استعمار مثل جاروكش

 كنند. بحث مي« آن»ه افتادند و هنوز هم از ملي شن هاي تهران را خیابان

باشد شامل خواهد شد. ملي شدن صنعت « خوریان»را نیز كه عبارات از نفت « این»در صورتي كه تصمیم مجلس 

هاي جاسوسي و مزدوري را واژگون ساخت و هواخواهان ایجاد دیکتاتوري سرخ و سیاه براي اولین  نفت تمام آشیانه

سه قرن در برابر اراده ملت و افکار عمومي به زانو آمدند و مطبوعات آنگلوآمریکن و موافقین فرانسوي بار پس از دو
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غرض هستند به حقایق كامالً  ها كه بي كنند كه ذهن دنیا را مشوب نمایند زیرا تمام آن ها بیهوده تالش مي آن

 واقفند.

 سطح اول: توصيف

 . واژگان:1

ترقي و  -ملي شدن صنعت نفت -افکار عمومي -توازن منفي -وطن خواهي -ملت ایرانمثبت )سفيد(:  -

 پیشرفت

 -كارشکني -دشنام و ناسزا -سیاست مثبت -توازن مثبت -استعمار -منفعت پرستي -غرض ورزيمنفی:  -

 فحاشي

 ها )مثبت و منفی( . افراد و نهادهای مطرح شده در متن و نگرش متن نسبت به آن2

 جبهه ملي -مصدق -ملت ایرانمثبت:  -

 -نویسندگان خارجي -رزم آرا -كمپاني نفت آبادان -هاي فرانسه و آمریکاروزنامه -جراید لندنمنفی:  -

 روزنامه رزم -ساعد -حزب توده -شوروي -آمریکا -كافتارادزه

 بندی )غيريت سازی(: . قطب3

 مارگریزاستع -عدالت خواه -زحمتکش -مبارز -ملت ضعیف«: خود»توصيف و معرفی  -

 استعمارگر -جاسوس -دزد -غارتگر -خائن -تعمد و كور باطني«: ديگران»توصيف و معرفی  -

 . استناد به ذکر شواهد:1

 استناد به نیویورک تایمز -

 9999استناد به وكالي فراكسیون حزب توده در روز نوزدهم مرداد  -

 اسناد به روزنامه رزم -

 استناد به سخنان دكتر مصدق -

 ها: فرض يش. پ5

گذارد كه افکار عمومي دنیا را برضد  مي« مسکو»مطبوعات خارجي از این جهت مبارزه ملت ایران را به حساب  -

 ما تحریك كند.

 هاي جاسوسي و مزدوري را واژگون ساخت. ملي شدن صنعت نفت تمام آشیانه -

 های ضمنی متن )تلقين و تداعی(: . داللت1

ها در كار ملي شدن صنعت نفت دست  و زنگ زده قدیمي ایشان اینست كه روسهاي پوسیده  یکي از حربه -

 داشته.

را از یاد  9999را یادداشت كند نباید روز جمعه پنجم آبان « حزب توده»اگر كسي بخواهد تاریخ شکست قطعي  -

 ببرد.

 جنگیدند. مي« استعمار»گذاشتند و با حرف برضد  خواهي داشتند و جان در راه زحمتکشان بگرو مي ادعاي وطن -

آن مقطوع الیدي كه بخواهد مقطوع الیدن بشود خوب است خود را از مذلت زندگي خالص و قبل از اینکه  -

 یدثاني او قطع شود انتحار كند.

 در متن:« نهضت ملی شدن صنعت نفت». مفاهيم 5

 حق مردم -

 وليت:و دارای مقب« ملی شدن صنعت نفت». تلقی و استنباط از واژگان 8
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در این متن استنباط و تلقي نویسنده از ملي شدن نفت مثبت و به معناي حق مردم و پیشرفت و آباداني مهین  -

 بکار برده شده است.

 های اساسی متن: . گزاره0

 توطئه چیني مطبوعات خارجي علیه نهت ملي شدن نفت -

 نهضت ملي شدن نفت خواست ملت ایران است نه كشور روس -

 هاي حزب تودهو كارشکنيتوظئه  -

 های اجماع و مورد توافق در متن: . مؤلفه19

 مبارزه با استعمار -

 ندادن امتیاز نفت -

 استخراج سرمایه داخلي با كمك مردم -

 تحليل متن و تحليل فرامتن )تفسير و تبيين(:

انسه و آمریکا در مبارزات مردم هاي فرهاي جراید لندن و روزنامهگفتمان حاكم بر متن با بیان نقشه و توطئه -

-ها در كار ملي شدن صنعت نفت در ایران نقش دارند گزارهایران براي نهضت ملي شدن نفت با بیان اینکه روس

هاي تاریخي در زمان جنگ جهاني دوم براي ندادن كند. نویسنده متن با ذكر روایتهاي اصلي متن را مشخص مي

هاي مطبوعات خارجي در جریان ملي شدن صنعت نفت ر فاش كردن توطئهامتیاز نفت شمال به روسیه سعي د

كند كه از تاریخ ایران و مبارزات مصدق براي ندادن امتیاز به آمریکایها و دارد. و مطبوعات را كوباطناني معرفي مي

 خبرند.شوروي بي

دن امتیاز نفت شمال به شوروي هاي تاریخي گذشته از نقش و خیانت حزب توده در دانویسنده متن با ذكر روایت

هاي مطبوعات خارجي مبني بر كونسیت خواندن نضهت ملي نفت و نقش شوروي در این سعي دارد كه توطئه

دهد و نهضت را خنثي سازد و و نشان دهد كه ملت ایران به هیچ اجنبي چه شوروي و چه انگلستان امتیاز نمي

هاي نفت است. و با ملي شدن صنعت نفت به تمام آشیانه خود خواسته و خود جوش خواستار ملي شدن صنعت

 جاسوسي و مزدوري و دیکتاتوري سرخ و سیاه پایان داده است.

 گيرینتيجه

ریشه در گفتمان حاكم بر این  باختر امروزنحوه بازتاب نهضت ملي شدن نفت در سرمقاله روزنامه  

شود. در واقع این جبهه ملي بود تغذیه ميروزنامه دارد. گفتمان مسلط این روزنامه از جبهه ملي 

كه گفتمان ملي شدن نفت را آغاز و اعالم كرد و از نفت به عنوان حق مردم و ثروت مردم یاد 

هاي نیز با مشخص كردن توطئه باختر امروزكرد. در این بین، حسین فاطمي، مسئول روزنامه 

ست و نقش رهبري افرادي همچون كمپاني شركت نفت در غارت این ثروت ملي به مبارزه برخا

اهلل كاشاني و مصدق در این نهضت را برجسته ساخت. حسین فاطمي در سرمقاله خود با  آیت

اقتصاد واژگان حاكم بر متن فهماند موضع )ملي شدن صنعت نفت( به عنوان حق مردم و ثروت 

از غارت نفت  كشور در بازتاب نهضت ملي شدن صنعت نفت نقش بسزاي دارد؛ و ملت ایران را

مفاهیمي كه از ملي شدن صنعت توسط افراد خیانتکار داخلي و كمپاني نفت هوشیار ساخت. 
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مدنظر است، عالوه بر منافع ملي، درآمد ملي و كلید اقتصاد، حول  باختر امروزنفت در روزنامه 

ز مضامیني چون حق مردم، حقوق ملي، ثروت ملت و قانون و آزادي و عدالت و دموكراسي نی

گردد و در این روزنامه از نهضت ملي شدن صنعت نفت به عنوان رستاخیز تاریخي، نهضت مي

توان گفت مفاهیم فوق حول دال مركزي گفتمان شود. مي آزادي و كودتاي نفتي نام برده مي

جبهه ملي كه همان اعاده حق مردم است، شکل گرفته و مفاهیمي كه درباره كمپاني شركت 

باختر گردد. راهي را كه گفتمان روزنامه شده است، حول گفتمان استعمار مي كار بردهنفت به

كند، از خالل مبارزه جهادي و كودتاي نفتي براي تحقق ملي شدن صنعت نفت ترسیم مي امروز

هایي مانند دموكراسي، عدالت، قانون و گذرد. تا جائیکه كه ملي شدن صنعت نفت ذیل واژهمي

حول حق  باختر امروزكند. ملي شدن صنعت نفت در گفتار روزنامه حق حاكمیت تئوریزه مي

چرخد و در چارچوب قانون باید این  آزادي مي -مردم، ثروت ملي، حقوق ملي، عدالت و استقالل

دشمنان، جاسوسان،  باختر امروزدر روزنامه « دیگري»حقوق به رسمیت شناخته شود؛ لذا 

اند. در واقع آنچه ثروت ملي ایران را به غارت بردهخیانتکاران و استعمارگراني هستند كه 

تراشي هیأت حاكمه و شركت  كند، مانعدرباره ملي شدن نفت ترسیم مي باختر امروزروزنامه 

آشام،  ها را به عنوان خون ملي نفت در برابر تحقق این امر مهم )ملي شدن نفت( است كه آن

 كند.مي خیانتکاران، غارتگر، غاصب و استعمارگر توصیف
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