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چکیده
پس از س��قوط رضاش��اه در شهریور  ،1320پس��رش محمدرضا با تالشهای محمدعلی
فروغی و خواست متفقین بر سریر قدرت نشست .هرچند در ابتدای حکومت پهلوی دوم،
آزادیهای سیاس��ی برقرار شد و فضا برای تنفس احزاب و گروههای سیاسی بوجود آمد،
اما همین آزادی موجب گردید که رفتهرفته مخالفان حکومت از گوشه و کنار سربرآورده،
نوای اعتراض سر دهند و درصدد به لرزه درآوردن پایههای سلطنت پهلوی و سپس نابودی
آن ش��وند .در چنین ش��رایطی که هیاهوی اعتراض از هرسو شنیده میشد ،دولت و شاه
از هر وس��یلهای برای پیش بردن امیال و خواستههای خود سود میجستند .یکی از این
ابزارهای کارآمد ،گروههایی از افراد جامعه بودند که با توس��ل به زور بازو و قبضة چاقو به
اهداف خود دس��ت مییافتند .این افراد که با کارهایی چون چاقوکشی ،درگیری لفظی و
فیزیکی با مردم ،زورگویی و گاهی قتل و خونریزی باعث ارعاب مردم میشدند ،به حربهای
در دست دولت بدل گردیدند.
یکی از این افراد که به عنصری دولتی بدل شده بود و در راستای امیال حکومتی گام
برمیداش��ت ،طیب حاجرضایی بود .نقش او را بهطور گسترده در حادثة  9اسفند ،1331
کودتای  28م��رداد  ،1332دخالت در حوزههای انتخاباتی مجلس هجدهم و درگیری با
عوامل ملیگرای مخالف شاه میتوان مشاهده کرد .تغییر موضع ناگهانی طیب حاجرضایی
و رویگردانی وی از حکومت شاه و روی آوردن به نهضت امام خمینی ،جنبة دوم زندگانی
طیب را تشکیل میدهد ،بهطوریکه نقش وی را در قیام ضد حکومتی پانزده خرداد 1342
به وضوح میتوان مشاهده کرد .بدین ترتیب ،این مقاله با شیوة توصیفی -تحلیلی و با هدف
ش��ناخت نقاط تاریک کودتای س��ال  1332به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که
تاریخ دریافت | 1395/1/15 :تاریخ پذیرش1395/9/2 :
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طیب حاجرضایی با چه هدفی در این کودتا شرکت کرد ،چه نقشی در کودتا ایفا نمود و
عملکرد او چه تاثیری در روند وقوع کودتای 28مرداد داشت.
کلیدواژهها :طیب حاجرضایی ،کودتای 28مرداد ،مصدق ،پهلوی ،قیام 15خرداد.
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پیشین ة پژوهش
در زمینة بررس��ی نقش طیب حاجرضایی درکودتای  28مرداد ،1332تاکنون کتابی مستقل
منتش��ر نشده و صاحبنظران مختلف در حین پرداختن به سایر نظرات و مباحث ،اشاراتی به
این موضوع کردهاند .منابع موجود عمدتا به صورت مقاله و مصاحبه ،بخشهایی محدود را به
این مبحث اختصاصدادهاند .کتابهایی نظیر طیب در گذر لوطیها ،لومپنها در سیاست عصر
پهلوی و کتاب آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک ،نمونههاییاند که بیشتر
حاوی اطالعات خام ،اما مهم و دست اول میباشند.
در مورد این واقعه ،یعنی کودتای سال  1332و نقش اقشار مختلف و از جمله ساکنان
نواحی فقیرنشین شهری ،بررس��یهایی کامل و جامع توسط صاحبنظران صورت گرفته ،اما
جادارد که در بررسی وقایع ،جایگاه تکتک افراد موثر و نقش آنها در حادثة مزبور روشن گردد.
این مقاله درصدد است تا بررسی نقش طیب حاج رضایی را در کودتای 28مرداد مورد کاوش
و بررسی قرار دهد .از آنجا که اکثر منابع و مقاالت به نقش مشارالیه در قیام 15خرداد اشاره
کردهاند ،در اینجا تنها یک کتاب که به طور محسوس به موضوع مورد نظر این مقاله پرداخته،
معرفی میشود.
زادهمحمدی ،مجتبی( .)1389لومپنها در سیاس��ت عصر پهل��وی ( ،)1342-1304تهران:
مرکز .
کتاب مزبور چنان که از نامش پیداس��ت ،به بررسی نقش لومپنها در دوران پهلوی اول و
دوم پرداخته و س��یر حوادث را تا س��ال  1342دربر گرفته است .کتاب در هشت فصل تنظیم
شده که تنها فصل هفتم آن با موضوع مقالة پیش رو ارتباط دارد .مجتبی زاده محمدی در فصل
هفتم کتاب مزبور به نقش لومپنها در کودتای  28مرداد میپردازد و علت اصلی حضور آنها
را در این واقعه« ،صرف دالرهای آمریکایی» دانسته و در این فصل به اقدامات طیب حاجرضایی
در بسیج افراد و فعالیت در کودتا اشاره میکند .نویسنده در فصل هشتم که نقش لومپنها در
حوادث سالهای  1341تا  1342را در بر میگیرد ،چهرهای دیگر از طیب حاجرضایی را نمایش

از تولد تا  28مرداد
طی��ب حاجرضایی در س��ال  1291در تهران به دنیا آمد .پدرش حس��ینعلی بیک ،اهل
روستای سگمسآباد 1از توابع استان قزوین بود .نام خانوادگی طیب ،میرطاهری بود ،همانگونه
که در مدارک دوران تحصیلیاش در مدرسة نظام ،از این نامخانوادگی استفادهشده ،اما مردم
وی را با نام پدربزرگش میش��ناختند و او را طیب حاج محمدرضا مینامیدند .در گواهی فوت
وی نیز نامخانوادگی حاج محمدرضا ثبت شده است .رفتهرفته این نام در بین مردم جا افتاد و
باگذشت زمان ،وی به حاجرضایی مشهور شد (حاج محمدرضا ،مصاحبه.)1393/11/28 ،
میرزا حس��ینعلی(پدر طیب) ،که یکی از افراد متدین و لوطیمنش منطقة خرقان به شمار
میآمد ،مسئولیت پخش و توزیع سوخت منطقة مزبور را برعهده داشت .وی در سال  1285از
سگمسآباد به تهران رفت و در محلة صامپزخانه (صابونپزخانه) ساکن شد .شغل جدید او در
تهران ،جمعآوری هیزم و تهیة ذغال برای نانواییها بود .وی صاحب چهار فرزند پسر به نامهای
 .1دهستان سگمس آباد ،واقع در منطقة خرقان ،از توابع استان قزوین است که در زلزلة سال  1341تخریبشد ،و در همین
سال توسط ارتش شاهنشاهی مرمت و بازسازیگردید .این روستا از این تاریخ به بعد به ارتشآباد معروفشد .گفته میشود
طیب در این جریان ،کمک مالی فراوانی به این منطقه نمود.
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ت او در قیام 15
میدهد و به رویگردانی وی از حکومت ش��اه اش��اره میکند ،سپس به فعالی 
خرداد میپردازد و پس از آن مطالبی در رابطه با دستگیری ،محاکمه و اعدام وی ارائه میدهد.
نویسنده در آخرین فصل کتابش درمورد رویگردانی طیب حاج رضایی از حکومت به صورت
کوتاه و گذرا ،به اختالفات طیب با نعمتاهلل نصیری و سپس جلوگیری از واردات و فروش موز
توسط وی اشاره نموده و مسأله را بیش از این باز نمیکند.
کتاب لومپنها در سیاست عصر پهلوی با اینکه اطالعاتی بسیار مفید در اختیار خواننده
قرار میدهد ،اما تحلیلی جامع از نقش طیب حاجرضایی در کودتای  28مرداد ارائه نمیکند ،و
تنها هدف مشارالیه را از حضور در کودتا ،دالیل مادی عنوان کرده و دیگر عوامل موثر را نادیده
میگیرد ،در حالی که مقالة حاضر با به چالش کشیدن این دیدگاه ،بر این باور است که مسائل
مادی در ورود طیب حاجرضایی به کودتا ،کمترین تاثیر را داش��ته؛ در عین حال هرگز منکر
امتیازاتی که پس از  28مرداد به وی داده شد ،نمیباشد.
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مس��یح ،طاهر ،طیب و اکبر بود .از بین برادران ،طیب و طاهر از یک مادر به نام صغراخاتون،
زاده شده بودند (گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی )14:1392،در بین فرزندان حسینعلیبیک،
تحصیالت طیب باالتر از بقیه بود .وی دورة دبستان را در همان محلة صامپزخانه گذراند ،سپس
بهمنظور ادامة تحصیل وارد مدرسة نظام شد .این مدرسه وابسته به ارتش بود و بیشتر افرادی
که از آنجا فارغالتحصیل میش��دند ،اغلب به پستهای نظامی و دولتی دست مییافتند .این
مدرسه ،شرایطی بسیار سختگیرانه و دشوار داشت و از آنجا که طیب قادر به تحمل شرایط
مدرسة مزبور نبود ،تحصیل را رها کرد و هیچگاه موفق به ادامة تحصیل و اخذ مدرک تحصیالت
ش باستانی عالقه داشت ،بعد از خدمت سربازی به
متوسطه (دیپلم) نشد .وی که از جوانی به ورز 
زورخانههای جنوب تهران از جمله زورخانة اصغر شاطر واقع در محلة انبارگندم نزدیکی میدان
شوش ،زورخانة رضا کاشفی واقع در بازارچة سعادت حوالی باغ فردوس ،و دیگر زورخانهها واقع
در محلههای پاچنار و نظامآباد ،رفتوآمد پیدا کرد و آرامآرام در میان باستانیکاران ،چهرهای
آشنا گردید(.میرزایی)76:1381،
طیب در س��الهای جوانی ،فردی خوشسابقه محسوب نمیشد و در نزاعها و درگیریهای
خشونتآمیز مختلف شرکت مینمود .در سال  1310درحالی که عازم سفر به کربال بود ،به جرم
نزاع با گروهی از داشمشدیها و جاهلهای کرمانشاه بازداشت شد ،و در سال  1316به اتهام
درگیری با مأمورین ش��هربانی به دو س��ال زندان مجرد محکوم گردید .سه سال بعد ،یعنی در
س��ال  ،1319به اتهام نزاع تحت تعقیب قرار گرفت ،اما به قید کفالت آزاد شد .در سال 1323
بنا به تصویب هیئتوزیران ،طیب حاجرضایی به همراه گروهی از لومپنها و بزنبهادرهای دیگر
که به اتهام درگیری و چاقوکشی ،مخل آسایش جامعه شناختهشده بودند ،به بندرعباس تبعید
گردی��د(زادهمحمدی )219 :1389،و پس از پایان دورة محکومیت به تهران بازگردید .حضور
طیب در حوادثی چون ماجرای  9اس��فند  1331و کودتای  28مرداد ،1332نش��انگر ارتباط
تنگاتنگ او با علمایی چون میرمحمد بهبهانی و سیدابوالقاسم کاشانی با دربار است.
باید اشاره نمود که در این دوران ،طیب از لحاظ سیاسی رویهای ثابت و مشخص نداشت ،و
گرچه در قیام سی تیر  1331به حمایت از مصدق وارد جریان شد ،اما در مجموع پیش از واقعة
 9اسفندماه  ،1331در وقایع سیاسی کشور ،حضوری چشمگیر نداشت؛ البته باید به این نکته
نیز اشاره کرد که حضور طیب در قیام سیتیر به خاطر اعتقادات سیاسی و عالقهاش به جبهة

ملی نبود ،بلکه فتوای روحانی با نفوذ تهران ،سیدابوالقاسم کاشانی عامل اصلی حضور وی و دیگر
افرادی همچون او در قیام سی تیر محسوب میگردید.
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کودتای  28مرداد  1332و نقش لومپنها
کودتای  28مرداد به یقین از ننگینترین وقایع در تاریخ ایران به ش��مار میرود .کودتایی که
موجب سقوط دولت دکتر محمد مصدق شد و به تداوم استبداد محمدرضاشاه انجامید .دولت
مص��دق که با همکاری نیروه��ای مذهبی در جریان ملی کردن صنعت نف��ت ایران ،ضربهای
س��همگین به غرب وارد کرده بود ،پس از قیام س��ی تیر  1331بر اعتبار خود افزود .س��ازمان
س��یا ،انتلیجنت سرویس و شخص محمدرضا شاه ،دست در دس��ت هم دادند تا دولت وی را
س��اقط نمایند .نقش��ة کودتاچیان برای به زیر کش��یدن دولت مصدق گرچه از مدتها پیش
برنامهریزیشده بود ،تنها در چهار روز عملی گردید.
پس از وقایع نهم اس��فند که باعث قطع رابطة مصدق با دربار شده بود ،در اوایل اردیبهشت
 ،1332تیمسار افشار طوس ،رئیس شهربانی کل کشور ربوده شد .این ماجرا با همکاری یکی
از لومپنهای مزدور به نام امیر رس��تمی معروف به پهلوان کچل صورت گرفت (زادهمحمدی،
 .)162: 1389چند روز بعد ،جسد افشارطوس که عالئم شکنجه نیز بر آن آشکار بود ،در حوالی
لشگرک یافت گردید.
آش��کار است که سر به نیس��ت کردن رئیس شهربانی مصدق میتوانست ک ّفة ترازو را به سود
کودتاچیان سنگینتر نماید .عملیات کودتا در واقع از همین لحظه آغاز شده بود .کودتاچیان در
حرکت اول در روز  25مرداد ،دکتر فاطمی ،وزیر امور خارجه و مشاور مصدق را دستگیر کردند،
اما س��رهنگ نعمتاهلل نصیری در اجرای حکم ش��اه و دستگیری و عزل مصدق ناکام ماند ،و در
نتیجه جریان کودتا فاش گردید و این حرکت عقیم ماند .کودتای ناتمام روز  25مرداد ،شاه را به
ش��دت ترساند ،بهطوریکه با هواپیمای اختصاصیاش از کالردشت ابتدا به بغداد و سپس به رم
فرار نمود (آبراهامیان )344 : 1389 ،چنین اوضاعی باید به سود مصدق تمام میشد ،اما اینگونه
ی که شاه فراری بود ،ارتش به دو جناح طرفدار شاه و طرفدار مصدق تقسیمشد،
نشد و در شرایط 
و شبکهای متشکل و منسجم از حزب منحلة توده نیز در آن نفوذ کرد (کاتوزیان.)233 : 1372،
خبر فرار ش��اه باعث ایجاد موجی از تظاهرات ضدحکومتی در کش��ور شد .این تظاهرات تا
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بع��د ازظهر روز  27مرداد ،همچنان ادامه یافت به طوری که دولت را نیز دچار نگرانی کرد .در
همین روز با اعمال فشار دولت ،تظاهرکنندگان ،خیابان را خالی کردند .درواقع دولت به منظور
جلوگیری از گس��ترش ناامنی و برای افزایش تمرکز خود ،دس��ت به تخلیة گروههای مخالف
حکومت از خیابانها زد (رهنما)945 :1387 ،
از صبح روز بعد ،گروهی جدید از تظاهرکنندگان وارد خیابانها شدند .آنها از جنوب تهران به
راه افتادند و ب ه تدریج به خیابانهای مرکزی شهر رسیدند ،و سپس به سمت میدان ارک رفتند
تا فرستندة رادیویی را در اختیار گیرند .گروهی دیگر از تظاهرکنندگان ،روانة خان ة مصدق شدند
و با کمک نیروهای زرهی به آنجا هجوم بردند .در پی این هجوم ،مصدق و همراهانش به ناچار
از خانه گریختند .جعفر مهدینیا معتقد است که در این حادثه ،تمامی اموال ،اسناد و مدارک
موجود در خانة مصدق توسط اطرافیان طیب ،اوباش و افسران و درجهداران گارد سلطنتی به
غارت رفت (مهدینیا )521 :1381،با اعالم نخستوزیری سرلشگر زاهدی ،دولت دکتر مصدق
س��قوط کرد و شاه چند روز بعد پیروزمندانه از اروپا به ایران بازگشت و بار دیگر دیهیم شاهی
را در اختیار گرفت .بدینگونه ،حکومت شاه ،حرکت خود را به سوی تشکیل «یک دیکتاتوری
سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد فزایندة نفت» آغاز کرد (فوران.)461 :1392،
آنچنانکه به اثبات رسیده ،سیا و انتلیجنت سرویس ،نقشی اساسی در کودتای  28مرداد
داش��تهاند (نجاتی )343-313: 1378 ،این دو س��ازمان با کمک عناصر خودفروختة داخلی،
ی وفادار به ش��اه در ارتش و ش��هربانی و گروهی از لومپنهای پایینشهری به چنین
جناحها 
موفقیتی دس��ت یافتند (آبراهامیان )217 : 1392،در واقع بدون وجود و همراهی این عوامل
اجیرشدة داخلی و نیز ضعف موقعیت خود مصدق ،سیا هرگز نمیتوانست چنان کند که کرد؛
البته نمیتوان این عامل را نیز نادیده گرفت که مصدق پس از وقایع سیتیر ،طرفداران سنتی
خود را نیز از دستداده بود (آبراهامیان.)342: 1389 ،
چنانکه گذشت ،موفقیت کودتای  28مرداد ،مرهون تالش اوباش و لومپنهای جنوب شهری و
خوشخدمتی آنان به ش��اه بود .درواقع این گروه بهعنوان بازوان قدرت سیا ،انتلیجنت سرویس و
دربار عمل کرده و باعث موفقیت کودتا شدند .چنانچه سرکردة اوباش ،یعنی شعبان جعفری بعدها
لقب «تاجبخش» یافت و امتیازهایی برای وی و دیگر لومپنهای حاضر در کودتا در نظر گرفته شد.
همانگونه که غالمرضا نجاتی مینویس��د :برپا کردن تظاهرات خیابانی از س��وی لومپنها،

نقش طیب حاجرضایی در کودتای  28مرداد
برای مطالعة دقیق نقش اوباش در کودتای  28مرداد میبایست به بررسی سابقة سه شخصیت
اصلی این جریان یعنی ش��عبان جعفری ،حس��ین رمضانیخی و طیب حاجرضایی پرداخت و
فعالیت آنان را در این روز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
شعبان جعفری که در جریان حمله به خانة مصدق در نهم اسفند 1331بازداشتشده بود،
در دهم مرداد 1332به یک س��ال زندان محکوم شد؛ بنابراین وی در روز  28مرداد میبایست
در زندان بوده و روزهای اولیة حکم خود را تحمل میکرده است؛ البته گفتنی است ،وی که از
صبح روز  28مرداد ،فعالیت نوچههایش را از طریق واسطههایی از درون زندان کنترل میکرد،
از بعد از ظهر همان روز به جمع تظاهرکنندگان پیوست (سرشار )163-160 : 1381،در مورد
حسین اسماعیلیپور معروف به حسین رمضانیخی و طیب حاجرضایی باید گفت ،پساز اینکه
این دو نفر ب ه عنوان متهمین بلوای نهم اس��فند دستگیرش��دند ،پس از چند ماه بازداشت در
تاری��خ 10مرداد  1332تبرئهگردیدند (اطالعات ،ش 10، 8155مرداد 1 :1332و )6؛ بنابراین
طیب و حس��ین رمضانیخی میبایست در تاریخ  28مرداد آزاد بوده باشند و شعبان جعفری
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مهمترین عامل موفقیت در عملیات کودتا بود (نجاتی )387: 1378 ،علی رهنما ،آسودهخیالی
مصدق پس از شکست کودتای اول و اطمینان کاذب و بیاطالعی او را از دسائسی که در جریان
بود ،از عوامل شکست وی در این روز دانسته و مینویسد :آنچه شکست مصدق در  28مرداد
را تسهیل بخشید ،حرکت چماقداران از جنوب بهسوی مرکز شهر بود (رهنما.)956: 1387،
بنابر آنچه گفته شد ،نقش اوباش و لومپنهای جنوب شهری که دالرهای آمریکایی در ورود
آنان به صحنه بیتأثیر نبود ،در  28مرداد غیرقابلانکار اس��ت؛ به عالوه عدهای دیگر از اوباش
نیز بودند که با تحریک برخی احزاب سیاسی و گروههای محافظهکار سنتی وارد جریان شدند.
دراینبین نباید از لومپنهای فرصتطلبی که تنها برای غارت مردم وارد عمل شدند ،غفلت کرد.
لومپنهای حاضر در جریان  28مرداد را میتوان به سه دسته تقسیم کرد .1 :آن دسته که با
دریافت پول و وعدة امتیاز وارد جریان شدند؛  .2دستهای که با تحریک احزاب سیاسی و برخی
نیروهای مذهبی به سیل کودتاگران پیوستند و  .3افرادی که با استفاده از هرجومرج موجود و
باهدف چپاول مردم به خیابانها ریختند.
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در زندان .بنا به گفتة میرزاعبداهلل جندقی که در آن زمان در میدان امینالسلطان واسطهگری
میکرده ،در روز  28مرداد ،چهار دسته از جنوب تهران به حمایت از شاه و علیه مصدق حرکت
کردند .دستة اول به سرکردگی طاهر و طیب حاجرضایی از سر قبرآقا حرکت خود را آغاز کرده
بود؛ دس��تة دوم به رهبری حس��ین رمضانیخی از باغ فردوس به راه افتاده بود؛ دستة سوم به
س��رکردگی محمود مسگر از محلة بدنام ش��هرنو حرکت کرده بود ،و دستة چهارم به رهبری
بیوک صابر از جوادیه به س��مت مرکز شهر رهسپار ش��ده بود .وی در ادامه میگوید در دستة
طیب ،افرادی از شهر نو و میدان [ترهبار] حضور داشتند که عبارت بودند از علی رضایی معروف
به قدم ،ناصر حسنخانی معروف به ناصرجگرکی ،اصغر استاد علینقی معروف به اصغرسسکی،
اصغربنایی معروف به اصغرش��اطر ،حاج علی نوری معروف به مرد آهنین ،حبیب مختارمنش،
احمد ذوقی ،حاجی مظلوم نهاوندی معروف به حاجی سردار و قریب به سیصد نفر سیاهی لشگر
از عملهجات و خردهپاهای میدان (تربتیسنجابی.)104-103: 1376 ،
دس��تة طیب و حس��ین رمضانیخی در میدان مولوی بههم پیوس��تند و پس از پیمودن
خیابان سیروس ،چهار راه سرچشمه ،میدان بهارستان ،خیابان شاهآباد و چهارراه استانبول ،از
طریق خیابان فردوسی وارد خیابان شاه شدند .این دو گروه در مسیر خود ،دفتر روزنامة باختر
امروز ،تئاتر تودهایها ،خانة جوانان دموکرات و روزنامة بهسوی آینده را غارت کرده و آتش زدند،
س��پس وارد خیابان کاخ ش��ده و روانة خانه مصدق گردیدند .وقتی پرچم سفید در باالی خانة
مصدق آویخته شد ،به دستور طیب ،تظاهرکنندگان به خانة مصدق حملهور شده ،در را شکسته
و آتش زدند.
در جایی دیگر نیز با اشاره به نقش طیب در حمله به خانة نخستوزیر آمده است که پس از
اشغال و ویران نمودن خانة مصدق ،پایتخت در اختیار طیب و نیروهایش گرفت (مهدینیا1381،
)384:
نویسندهای دیگر نیز با اشاره به نقش طیب در ماجرای  28مرداد به نکاتی اشاره میکند که
حاکی از برنامهریزی برای ایجاد بلوا  -یک روز پیش از کودتا  -و پخش پول میان اوباش توسط
طیب میباش��د .به عقیدة این نویس��نده ،طیب و دستهاش از سوی گروه میرمحمد بهبهانی و
سیدابوالقاس��م کاشانی تحریکشده بودند .این نویسنده سپس به نقل از کریستوفر دیبلیگ،
نویسندة معاصر بریتانیایی که زمان زیادی را برای گفتوگو با هواداران طیب صرف کرده ،ادامه

 .1بیژن حاج محمدرضا ،فرزند اول طیب حاج رضایی از همس��ر دوم ،در س��ال  1330در تهران به دنیا آمد .وی در دوازده
سالگی شاهد اعدام پدرش بود .ایشان پس از گذراندن مراحل ابتدایی تحصیل ،موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و بالفاصله
به منظور تحصیل در رشتة ادبیات ایتالیایی راهی این کشور شد و پس از دریافت مدرک مترجمی زبان ایتالیایی از دانشگاه
پروجا به ایران بازگش��ت .پس از مراجعت به ایران ،به مدت دو س��ال در دانشکدة معماری مشغول تحصیل شد .از قضا این
دوران با فرار ش��اه از کش��ور و پیروزی انقالب اس�لامی مقارن گردید .ایشان هماکنون عالوه بر ریاست هیئت امنای صنف
بارفروشان ،ریاست اتحادیة جایگاهداران کل کشور را نیز برعهده دارند.
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میدهد :در  27مرداد  ،1332طیب به دوستان و همکاران نزدیک خود پیغام داد تا در بازار میوه
و ترهبار جمع شوند .روز بعد ،حدود  300نفر جمع شدند که سالحهای سرد به همراه داشتند.
طیب پولی را که از گروه سهنفرة برادران بانکدار یعنی همان مجراهای انتقال پول سازمان سیا
دریافت کرده بود ،بین آنها توزیع کرد و جمعیت از میدان ترهبار به سمت مرکز شهر حرکت
کرد (آبراهامیان.)267: 1392،
روزنامة کیهان ،س��ه روز بعد از کودتا در مورد رهبران دستههای شرکتکننده در روز 28
مرداد نوش��ت :روزچهارشنبه از میدان انبارگندم ،میدان شوش ،خیابان سیروس ،باغ فردوس،
صابونپز خانه ،خانیآباد و میدان پاقاپوق ،دس��تههایی به رهبری طیب حاجرضایی ،حس��ین
سلماسی ،حاج عبدالحسین و عدهای دیگر از معتمدین محل که اسامی آنان بعد اعالم خواهد
شد ،به خیابانهای مرکزی شهر رهسپار شده و با همراهی سایر دستهها بر ادارات و رادیو مسلط
شدند (کیهان ،ش 31 ،3070مرداد.)3: 1332
تا اینجا در مورد اینکه طیب حاجرضایی در روز  28مرداد به زیان جبهة ملی و به نفع دربار
وارد جریان شد ،مطالبی بیان شد ،اما میبایست به دالیل ورود وی به جریان کودتا و اینکه وی
از طرف کدام شخص یا ارگانی دستور میگرفت و یا تحریک میشد نیز پرداخته شود.
حس��ین شاهحسینی یکی از اعضای رهبری جبهة ملی ،ورود طیب در قضایای  28مرداد را
برخاسته از ناآگاهی سیاسی و عِرق مذهبی وی عنوانکرده و چنین میگوید :بینش سیاسی
او ضعیف بود و حاکمیت نهایت اس��تفاده را از او ب��ه نام مذهب کرد .من لوطیها را از نزدیک
میش��ناختم و میدانم حداقل بینش اجتماعی و سیاس��ی نداش��تند ،و خیلی راحت میشد
احساسات آنها را تحریک کرد .طیب قطعاً به خاطر پول نبود که وارد قضیة  ۲۸مرداد شد ،بلکه
به خاطر عالئق مذهبی بود (رهنما.)958: 1387،
براساس آنچه بیژن حاج محمدرضا (فرزند طیب حاجرضایی) 1نقل میکند ،یک روز پیش
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از وقوع کودتا ،طیب در منزل سیدابوالقاس��م کاش��انی با ایش��ان دیدار کرد و نسبت به خطر
قدرتگیری کمونیس��م در کش��ور از ناحیة ایشان آگاهشد؛ بنابراین بنا به توصیة کاشانی و به
همراه نمایندگان ایشان به طور مخفیانه به مالقات زاهدی رفت و بدین ترتیب در جریان کودتا
ورود نمود (حاج محمدرضا ،مصاحبه.)1393/11/28 ،
پس از واقعة  15خرداد س��ال  ،1342طیب به این موضوع که در قبال اعمالش در ماجرای
 28م��رداد  1332پول دریافت نموده ،اعتراف ک��رده و میگوید :من در  28مرداد پول گرفتم
و کودتا راه انداختم (آزاد مرد ش��هید .)196: 1378 ، ...در کتاب قتلهای سیاس��ی و تاریخی
سی قرن ایران نیز چنین آمده است :طیب حاج رضایی با پول هنگفتی که در اختیار وی قرار
داده شده ،مردم را که بیشترشان ساکنین جنوب تهران و دروازه قزوین بودند ،به صحنه آورد
(مهدینیا.)522: 1381،
در حالیکه بسیاری از صاحبنظران علت حضور طیب در ماجرای  28مرداد را از جنبة مادی
عرق
توجی��ه میکنن��د ،بیژن حاج محمدرضا ،مداخلة پدرش را در واقعة مذکور ،برخاس��ته از ِ
مذهبی وی عنوان کرده و میگوید :بسیاری از علما و از جمله سیدابوالقاسم کاشانی نظرشان
این بود که بین کمونیسم و شاه ،باید جانب شاه را گرفت.
طیب وقتی متوجه شد اسالم از سوی کمونیسم مورد تهدید قرار گرفته ،وارد جریان شد.
ای��ن موض��وع نیز که اوباش تحت رهبری طیب در این روز ب��ه روزنامههای تودهای و از جمله
روزنامة ش��هباز هجوم بردند ،نش��اندهندة تفکر سنتی و ضد تودهای اوست .میتوان گفت که
ایشان با دیدگاه خاص سیاسی وارد جریان  28مرداد نشد ،بلکه ورود او جنبة دینی داشت.
حضور طیب در کودتای  28مرداد را میتوان از همین زاویه نگریست و توجیه نمود؛ چرا که
وی به روحانیت عالقهمند بود و از ایشان حرفشنوی داشت ،اما اینکه وی فقط بهمنظور مبارزه
با حزب توده وارد جریان گردید ،تا حدودی غیر قابلتوجیه مینماید .برهمین اساس میتوان
خصومت شخصی او را نسبت به دولت مصدق به عنوان یکی از علل حضور وی در ماجرای 28
مرداد به دالیلی که در باال به آن اشاره شد ،اضافه نمود .از سوی دیگر به این نکته نیز باید توجه
نمود که جمع بستن دولت ملی دکتر مصدق با حزب توده و کمونیسم ،حربة حکومت پهلوی
برای به صحنه کش��اندن گروههای مذهبی و موجه نشان دادن اقدامات خود علیه دولت بود و
هیچگونه واقعیت خارجی نداشت.

«تاجبخش��ان» و افرادی که در  28مرداد به نفع ش��اه وارد جریان شدند و تاجوتخت را به شاه
بازگرداندند ،فرا رس��ید .در تاریخ  ،1332/10/2یک قطعه نش��ان درجة دو رس��تاخیز از سوی
«کمیسیون اعطای امتیازات غیرنظامیان» به طیب حاج رضایی «به پاس فعالیتها و خدمات
مهمی که در روز  28مرداد» انجام داده بود ،اهدا ش��د .اعطای این نش��ان حاکی از نقش فعال

 1طرح آژاکس ( )T.P.AJAXعنوان رمزی عمليات س��ازمان سيا به منظور ساقط کردن دولت دکتر مصدق در  ۲۸مرداد
 1332بود .برای مطالعة بیش��تر رجوع کنید به  :عملیات آژاکس بررس��ی اسناد  CIAدربارة کودتای  28مرداد.)1380( ،
(ابوالقاسم راهچمنی ،مترجم) ،تهران :موسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر ایران.
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میتوان گفت ،نیروهای مذهبی و روحانیون از قدرتگیری کمونیسم دچار واهمه گردیدند،
جدی در سیاست نداشتند ،ولی از امکان تسلّط
و علمای قم نیز اگرچه بهطور فعال ،حضوری ّ
حزب توده بیمناک شده بودند .بهعبارتدیگر میتوان گفت ،علما و بهخصوص سیدابوالقاسم
کاش��انی از چپرویهای مصدق و میدان دادن به تودهایها توس��ط وی احساس خطر کرده و
وارد جریان شدند.
پس از واقعة  28مرداد ،با گسترش دیکتاتوری شاه ،قل عوقمع عوامل ملیگرای مرتبط با جبهه
ملی در دس��تور کار حکومت کودتا قرار گرفت .حادثهای که در اواس��ط اسفند  1332رخ داد،
دستگیری دکترحسین فاطمی ،وزیر امور خارجة مصدق و صاحبامتیاز روزنامة باختر امروز بود.
همزمان با دس��تگیری وی و در حال انتقال او به شهربانی ،گروهی از اوباش به رهبری شعبان
جعفری معروف به شعبان بیمخ ،در یک عملیات برنامهریزیشده ،با حمله به ایشان ،وی را با
ضربات چاقو بهشدت مجروح کرده و روانة بیمارستاننمودند .سرهنگ غالمرضا نجاتی معتقد
اس��ت که در قضیة مضروب ساختن دکترفاطمی ،عالوه بر شعبان جعفری ،طیب حاجرضایی
نیز حضورداشته است .وی مینویسد :یازده تن چاقوکش حرفهای به رهبری شعبان جعفری و
طیب حاجرضایی به دکتر فاطمی یورش بردند و وی را مضروب نمودند (نجاتی.)472: 1378 ،
درحالی شعبان جعفری حملة خود به دکتر فاطمی را تائید میکند که هیچ اشارهای به حضور
طیب در این جریان ندارد .وی همچنین متذکر میشود که ضرب و شتم فاطمی توسط او جنبة
شخصی داشته و با اشارة دستگاه صورت نگرفته است .عالوه بر این ،هیچ سندی مبنی بر حضور
طیب در جریان ضرب و شتم فاطمی وجود ندارد.
با پیروزی طرح آژاکس 1که ش��اه بار دیگر تخت و تاج خود را به دس��ت آورد ،نوبت تقدیر از
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وی در ماجرای  28مرداد بود؛ عالوهبر این ،امتیاز واردات و فروش موز که سودی بسیار سرشار
داشت ،از طرف دستگاه به طیب واگذار شد (آزادمرد شهید 42 :1378 ، ...و .)54
پس از کودتای  28مرداد ،در یک مهمانی که توسط دولت کودتا در منطقة جماران برپاشده
بود ،به دستور سپهبد زاهدی ،چند قطعه زمین در جنتآباد به طیب و حسین رمضانیخی اهدا
شد (تربتیسنجابی )106: 1376 ،پس از اعالم حکم اعدام طیب در جریان پانزده خرداد،1342
در نامهای که از طرف خانوادة وی بهعنوان «درخواست عفو برای طیب» نوشته شده و به دربار
ارسال گردیده بود ،این موضوع بهشدت انکار شد ،و تمام اقدامات پیشین او ،نشانة شاه دوستی
و خدمات وی به س��لطنت عنوان گردیده بود .در این نامه ،پس از ذکر خدمات طیب به ش��اه
طی جریانها و حوادث مختلف سیاسی از جمله  9اسفند و  28مرداد ،در مورد وقایع روز 28
مرداد  1332چنین آمده است« :هیئت سرپرستی و رهبری قیامکنندگان آن رستاخیز بزرگ،
در پایان کار خواستند به او (طیب) و دستهجاتش پاداش نقدی بسیار قابلمالحظهای بدهند،
ولیکن این مرد فداکار و جاننثار شاهنشاه ،از پذیرفتن آن مبلغ خودداری کرد و اظهار داشت،
آدمی که واس��ه شاه و وطن و ناموس��ش خدمت میکنه ،پول که نمیخواد (آزادمرد شهید، ...
.)175 :1378
انگیزة طیب از شرکت در کودتای  28مرداد1332
در رابطه با انگیزة طیب از شرکت در کودتای  28مرداد میتوان به مجموعهای از عوامل اشاره
ک��رد .یکی از اصلیترین عوامل مزبور ،عِرق مذهبی و ترس وی از تودهایها بود .عامل دیگر را
میتوان در نگاه س��نتی وی به مقام ش��اه و تقدس این نهاد دید .در این دوران ،عالقة وی به
نهاد پادش��اهی تا حدی بود که وی تمثال رضاش��اه را بر روی بدن خود خالکوبی کرده بود.
بهعبارتدیگر میتوان گفت ،وی به دلیل ضعف بینش اجتماعی و ناآگاهی نس��بت به فعلو
انفعاالت سیاس��ی ،در خدمت دس��تگاه قرار گرفته بود .بر همین اساس نمیتوان گفت که وی
برای ورود به صحنة سیاست و نفع شخصی ،پولی گرفته بود .اگر هم وجهی دریافت کرده باشد،
به منظور بسیج لومپنها و به خیابان کشیدن آنان بوده است؛ البته هرگز نمیتوان امتیازاتی را
که پس از کودتا به وی داده شد ،انکار نمود.
در مورد انگیزة طیب در فعالیتهای سیاسی سرنگون نمودن دولت مصدق ،عالوه بر عواملی

که پیشاز این بدان اشاره شد ،میتوان فرضیة ذیل را مطرح کرد :یکی از دالیل فعالیت طیب
علیه دولت مصدق و مشارکت در کودتای  28مرداد ،ناراحتی او از زندانی شدنش پس از جریان
 9اس��فند و در دوران نخستوزیری مصدق بود؛ حبسی که مدت شش ماه به طول انجامید و
گویا برای او بسیار ناگوار بود .وی در این دوران به اسارت خود معترض بود و برای نشان دادن
اعتراض ،دس��ت به اعتصاب غذا نی��ز زد (اطالعات ،ش 12 ،8105فروردی��ن 1 :1332و )7در
صورت درست بودن این فرضیه ،باید کینة شخصی او از دولت دکتر مصدق و تالش برای گرفتن
انتقام را نیز به دالیلی که پیشتر گفته شد اضافه نمود.
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نتیجه گیری
در کودتای  28مرداد ،دس��تهای از لومپنها ،اوباش اجیر شده و گروههای پایین شهری حضور
داشته و جریان را به سود دربار پیش بردند .در این بین ،نام طیب حاجرضایی هم دیده میشود
که بنا به دالیل مختلف و با اهدافی از جمله شاهدوس��تی ،ارتباط با برخی علما و نیز س��وءظن
نس��بت به دولت مصدق ،جبهة ملی و نیز واهمه از قدرتگیری حزب توده ،وارد جریان ش��د.
گرچه او پس از کودتا مورد تقدیر قرار گرفت و امتیاز واردات موز به عنوان پاداش به او داده شد،
اما یک دهه بعد ،یعنی در قیام مردمی  15خرداد  ،1342وی با چرخش به سمت نهضت امام
خمینی ،دین خود را به انقالب اسالمی ادا نمود ،و با خشم دربار مواجه شد .بیشک ،نقش وی
در حوادث سال  1342تاثیری انکار ناپذیر بر روند انقالب اسالمی داشت.
طیب حاجرضایی تا اواسط دهة سی ،مناسباتی با دربار پهلوی داشت و در این مدت ،خدمات
قابل توجهی به دربار نمود .حکومت نیز به صورت متقابل سعی در راضی نگه داشتن و تطمیع
وی داشت تا در شرایط مشابه کودتای  28مرداد بتواند از او که به عنوان عنصر پشتیبان دربار
تلقی میشد ،استفاده نماید .به همین علت ،پس از وقوع کودتای سال  ،1332برای قدردانی از
زحمات وی و بهخصوص بازگرداندن تاج شاهی به محمدرضا شاه ،از وی تقدیر به عمل آمد و
امتیازات اقتصادی فراوانی در اختیارش قرار گرفت.
باگذش��ت زمان ،این امتیازها ،موجبات قدرتگیری طیب را فراهم نمود .از دیگرسو ،روابط
وی با علما و روحانیون سیاسی و غیرسیاسی ،باعث نگرانی حکومت از وی شد .درگیری طیب
و نعمتاهلل نصیری در هنگام تولد ولیعهد ،به نقطة عطفی در زندگانی وی بدل گردید و پس از
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باز گرفتن امتیازات ،موجب رویگردانی او از دربار ش��د .از اینپس ،حکومت احساس نمود که
طیب حاجرضایی نه تنها ارزشی برای حفظ و نگهداری ندارد ،بلکه روابط وی با علمای مخالف،
او را به مهرهای خطرناک نیز بدل کرده که در صورت سس��تی در تنبیه وی میتواند چالش��ی
برای حکومت ایجاد نماید .از سوی دیگر ،دستگاه حکومت پهلوی که به قدرت طیب در بسیج
اف��راد و نف��وذ او در طبقات پایین و نیز منطقة بازار پیبرده بود ،تالش کرد او را محدود نماید.
ساواک با آزار دادن وی از لحاظ روحی و اقتصادی ،او را در تنگنا قرار داد و تضعیف نمود .این
اقدام باعث دوری هرچه بیشتر طیب از دربار و نزدیک شدن او به جبهة مقابل گردید .سرانجام
در  15خرداد  1342طیب با حمایت از جنبش عظیم مذهبی به رهبری امام خمینی و حضور
چشمگیر و موثر در آن ،به استقبال حکم اعدام رفت و نام و یاد خود را در جنبش ضد استبدادی
 15خرداد به نیکی باقی گذاشت.
وج��ود ویژگیهای عیاری و جوانمردی در ش��خصیت طیب ،مانع از اق��رار به کذب گردید؛
بهطوریکه اصرار حکومت باعث نش��د تا وی بهدروغ اعتراف نماید که برای راهاندازی قیام 15
خرداد ،از امام خمینی پول دریافت کرده اس��ت؛ همچنین به این نکته نیز باید توجه داش��ت
که اگرچه در رویگردانی طیب از حکومت پهلوی ،عوامل اقتصادی و سیاسی بیتأثیر نبود ،اما
پیوس��تن وی به نهضت اسالمی ،ریشه در باورهای مذهبی وی و اخالق لوطیگرانهاش داشت.
ی قرار گرفت که پس از  28مرداد توسط روحانیون بهوجود آمده
طیب تحت تأثیر جریانی فکر 
بود .گرایش مذهبی وی بیشتر از تمایالتش به حاکمیت شاه بود .هنگامیکه امام خمینی در 15
خرداد  1342دستگیر شد ،این گرایش ،تأثیر خود را نشان داد.
دست آخر میتوان به این نتیجه رسید که حضور طیب در چهار حادثة قیام سی تیر،1331
ماجرای  9اس��فند همان س��ال ،کودتای  28مرداد 1332و قیام  15خرداد ،1342یک مخرج
مش��ترک داشت و آن ارادت و تبعیتاش نسبت به علما و روحانیون بود .چنانکه در قیام 15
خرداد ،زمانی که مشاهده نمود شاه در مقابل روحانیت قرار گرفته است ،روحانیت را برگزید و
در مقابل حکومت ایستاد.
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