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رفيق �هيد فرج اهللا ميزانى 
(رفيق جوانشير)

"اگر روزى مرا اعدام كردند, به حزب بگوئيد كه من
وفادار بودم!"  

�هادت �هريور ١٣٦٧- فاجعه ملى
يـكى از ـقرـبانـيان ـكشـتار جمـعى زـندانـيان سـياـسى در سـياه چال ـهاى
ـرج اهللا ـيق ـف ـور, رـف ـرـي ـرداد و ـ�ـه ـاى ـم ـاه ـه ـمـهـورى اـسالـمـى, طــى ـم ـج
ـمـيزاـنى اـست. وى به ـهنگام ـبازداـ�ت ـعـضو هـيـئت دـبيران ـكمـيته ـمرـكزى

رـين و رـجـسـته ـت ران يـكى از ـب ا �ـهادت وى ـحزب ـتوده اـي ران ـبود. ـب و ـمـسـئول كل ـتـشـكيالت ـحزب ـتوده اـي
وراـنه و ا ـكـار ـعمـلـى و پوـيش ـفـكـرى ـصـب دان ـخـود را از دـست داد. اـنـسـان ارـجـمـندى ـكه ـب رـين ـفـرزـن ـمـبـارزـت
ـخستگى ـناپذـير, نـقش ـبارزى در ـترويج اـيدـئوـلوژى ـمارـكـسـيسم - ـلنـينـيـسم در اـيران ايـفا ـكرد و ـبا نگارش
اـنـبوـهى از مـقاالت, ـجزوات و ـكـتاب ـها, از ـجمـله "اقـتـصاد ـسـياـسى" و "صفـQاـتى از ـتاريخ ـجـنـبش جـهاـنى
ان انقالـبى ـبه ـجاى گذاـ�ت. ارگرى" و ... ـتاـثـيرى به ـسزا در پرورش ـنـسل ـنوـيـنى از ـجواـن ـكـمونـيـسـتى و ـك
نام هاى ـمستعار او (ف . م. جوان و جواـنشير) بخاطر آـثار متنوع و متعددى كه در زمـينه هاى گوناگون

به قلم وى انتشار يافته, نام هايى است به حق آ�نا و معتبر.
ز زاده �ـد. ـحتـصـيالت اـبـتداـيى و ـمـتوـسـطه را در رـي زاـنى در ـسال ١٣٠٥ در ـ�ـهر ـتـب رج اهللا ـمـي رـفيق ـف
ا ره در ـسـال ١٣٢٨ ـب ران �ـد و ـبـاالـخ ام ـكـرد و سپس وارد داـنـشكـده ـفـنـى داـنشگاه ـتـه ر زادگاه ـخـود ـمت ـ�ـه

درجه مهندسى حتصيالت خود را به پايان رساند.
رـفـته �ـود, در ران پذـي وده اـي ا به ـعـضـوـيت ـحزب ـت ر پـيش از آـنـكه در سـال ١٣٢٤ رـسـم واـنـشـي رـفـيق ـج
اـنـى كه در آن به ـحتـصـيل اـ�ـتـغـال داـ�ت, فـعـاـلـيت ـمى ـكـرد. پس از ١٥ ـيـرـسـت ور ـصـنـفى - ـسـيـاسـى دـب اـم
ـشني دـبـيـر ـكـمـيـته ـحـزـبـى داـنشگاه ـتـهـران ـبـرگزـيـده ـ�ـد. در ـسـال ١٣٢٩ رـفـيق بـهـمن ١٣٢٧ به ـعـنـوان ـجـاـن
ميزاـنى كه اكنون ـكادر متام وقت حزب ـبود, براى ـكار حزبى به ـ�هرستان ـها اعزام ـ�د. وى نخست مـسئول
دران (١٣٣١) و زب در ـمازـن اـلـتى سـازـمان ـح ابل و پس از آن ـعضـو ـكـمـيـته اـي ـتـشـكـيالت ـحزب در ـ�ـهر ـب
ـيــسـتـى ٢٨ ـمـرداد ـيـته اـيـاـلـتـى ـحـزب در آذرـبـاـيـجـان (١٣٣١) گردـيـد. پس از ـكـودـتـاى امپرـيـاـل ـعـضـو ـكـم
ـسـئـول آن ران ـبه ـعـنـوان ـم اـلـتـى ـتـه ـيـته اـي ى ـعـضـوـيت در ـكـم ١٣٣٢ از ـنـو ـبه تـهـران ـبـازگـشت و پس از ـمـدـت
اـنتـخاب ـ�د. ـطى ـتاـبسـتان ١٣٣٦ به مـنـظور ـ�رـكت در پلـنوم هـفتم (وـسيع) كـميته ـمرـكزى به ـخارج اـعزام

گشت و پس از پايان پلنوم, الزاما در خارج ماند.
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رفيق مـيزانى در سال ١٣٤١ به ـعضويت مـشاور كميته ـمركزى حزب درآـمد. در همني سال ـها بود كه
ـمـكـارى ـخـود را ـبـا ـتـرا در ـتـارـيخ, ـه ـيـزاـنـى, ضــمن حتـصــيل در رـ�ـته ـتـارـيخ و درـيـاـفت درـجه دـك ـيق ـم رـف
نـشرـيات ـحزـبى آغاز ـكرد. ـكار قـلمى وى ـبعدـها, ـهنگامى ـكه به عـنوان عـضو ـكميته ـمرـكزى و دـيرـتر عـضو
هـيئت ـسـياـسى ـكـميته ـمرـكزى ـحزب ـتوده اـيران, ـمـسـئوـليت اداره رادـيو «پيك اـيران» را ـبه عـهده گرـفت, به
ى ـبـراى مـجـله "دـنـيـا" رى ـهـيـئت حتـريريه راديو «پيك ايران», ـمـقـاالـت ان ـبـا رـهـب اوج ـخود رـسـيد. وى ـهم زـم
ه پژوـهــش ه روزى "ـفـــرـصـت" آن را ـمـــى ـيـــاـفـت ـكه ـب ه ـكـــار و ـتالش ـ�ــبـــاـن ه ـمـــى ـكـــرد و ـبـــا ـهــم ـتـهــي
اب آن ازـت وـئـيـسم و ـب اـئ اـسه داد", "ـم ز بپردازد. ـكـتاب ـها و ـجزوات ارزـنده اى چون "ـحـم ـهاى تـخـصصـى ـنـي
اى ـمردـمى ـحزب ـتوده اـيران", ران", "٢٨ ـمرداد", "ـسـيـم ران", "ـحـماسه ٢٣ ـتـير", "اـفـساـنه طالـهاى اـي دراـي
انه اين ـفرزـند راـستني زحـمتـكـشان اـيران ـبود. "انتـقاد و اـنتـقاد از ـخود" و ... ثـمره و ره آورد پژوهش خالـق
ا ـهـمني ـجا از اـثر رـفيق ـبه ـنام "اـصول و ـموازين ـكار ـتشـكيالـتى ـحزب ـطراز ـنوـين ـطبقه ـكارگر" به ـجاـست ـت
انه رژمي ـياد ـكـنـيم. وى  اـين اـثر ارزـ�ـمـند را (كه ـتاكـنون چاپ ـنـشده و به اـحـتـمال زـياد پس از ـيورش ـخائـن
ـبه دـست گزمگان ـبـى ـفـرـهنگ آن اـفـتـاده اـست) در ـتـوضــيح و ـتـبـيني آـمـوزش ـمـارـكـس, انگـلـس و ـلـنني در
زمينه اصول و موازين زندگى تشكيالـتى حزب پرولترى, با روح مبارزه با اپورتونيـسم و بامطالعه نقادانه

جتربه حزب توده ايران و ديگر احزاب برادر نگا�ته بود.
عالوه بر كار پژوهـشى, وى به ترجمه آثار ـبا ارزش ادبى- سياسى ـنيز مى پرداخت. مجـموعه داستان

"اين راز سر به مهر" اثر جمعى از نويسندگان كالسيك روس از جمله ترجمه هاى اوست.
همه آنچه گفته ـ�د, ـحاـكى از اـحـساس ـمسـئولـيت وى در قـبال ـحزب و ـميـهن ـبود. رفـيق مـيزاـنى از آن
اـنسـان ـهاـيى ـنـبود كه ـ�مع ـفروزان دروـنش ـبا ـياس و رـخوت مـهاـجرت و رـكود ـجـنـبش ـخاـموش ـ�ود. او ـبر
اـنه رـساى ـ�ـب ار پر زـحـمت و ـطاـقت ـف وى ـحلـظه اى و به دـنـبال آن انـفـعال و ارـتداد" و "ـك سـر دوراـهى "ـهـياـه
ـته ـب ـيـر را ـبـرگزـيـد. اـين راه اـل ـنـده" ـكه در پـيـش روى ـهـر ـمـهـاـجـرى  گســتـرده اـست, راه اـخ روزى و ـبـراى آـي
ود ـكرد. ال ـخ ا پرچم "ـسرخ" از ـحزب رـفت و در اـين "وانـفسـاى زـندگى" ـفـكرى به ـح ود. ـمى ـ�د ـب دـ�وار ـب
ـمى �د ـبسيار "انـقالبى" ـبود و سر از دستگاه ـفاسد ـ�اه به در آورد, براى اـنسان ـبا استـعدادى چون رفيق
مـيزانى همه اين راه ها ـباز بود. ارزش واالى "ميزاـنى"ها در اين بود كه در نيمه راه مناندند و نـشان دادند

كه نه انقالبيون دوران جوش و خروش, بل انقالبيون حلظات ركود مبارزه انقالبى نيز هستند.
در آستانه انقالب بـهمن, رفيق ميزانى به عنوان عضو هيئت دبيران كميـته مركزى حزب توده ايران به

كشور بازگشت و در انتشار اولني �ماره "نامه مردم" با ديگر  رفقا همكارى كرد.
پس از آـغاز فـعاـلـيت عـلـنى ـحزب در اـيران, وـظيفه دـ�وار و ـعـظـيـمى در پـيش روى ـحزب ـقرار گرـفت:
ـست ـهـزاران ـجـوان پر ـ�ـور را ـكه ـبه ـصـفـوف ـحـزب ـمـى پـيـوـسـتـنـد, ـسـازـمـان دـهـى ـكـرد, آـنـان را ـبـا ـمـى ـبـاـي
انديشه ـهاى واالى ماركسيسـتى - لنينيـستى آ�نا ساـخت, برنامه ـحزب را در ميان كارگران, زحمتـكشان
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رد, ـبا اـنواع ـجرـيان ـهاى اپورـتوـنـيـسـتى, ـخرابـكار, "چپ رو" و "چپ ـمنا" ـبه ـمـبارزه ران  ـتبـليغ ـك و روـ�ـنفـك
رآگني ـتـبـلـيـغات رژمي ـننگني پـهـلـوى را در ـبـاره ـحزب ـتـوده اـيـران از اذـهـان زدود و اـست و ـتـاـثـيـرات زـه ـبـرـخ
ـحزب را ـبه نـيروـيى ـموـثر در ـحـيات ـسـياـسى ـكـشور ـتـبدـيل ـكرد. و ـهمني ـجا ـبود كه رفيق ـمـيزاـنى همگام ـبا

هم رزمان خود, گام به عرصه مبارزه گذارد و تا يورش خائنانه رژمي اين راه را ادامه داد.
در ـخـبـرى ـكه از درون زـنـدان درـيـاـفت ـكـرده امي, گـفـته ـمـى ـ�ـود ـكه رـفـيق در ـبه اصــطالح دادگاـهـى ـكه
ـبراى مـQاكمه وى ـسرهم بـندى ـ�ده بود, از ـحزب و آرـمان هاـيش دفاع ـكرد و در پاسخ ـحاكم ـ�رع جالد كه
د." رژمي ى ـكـن وبه ـمن رگزـيد, ـت ران را ـب د, گـفت: "ـكسـى كه راه ـحزب ـتوده اـي وـبه ـكـن ا ـت واـسـته ـبود ـت از وى ـخ
ى ـبه رـصـت رد. ـيك ـبـار در ـف دارى ـمى ـك ان نگـه داـنـي دا از ديگر زـن واره از رـفيق وـحـشت داـ�ت و او را ـج ـهـم

يكى از رفقاى زندانى گفته بود: "اگر روزى مرا اعدام كردند, به حزب بگوئيد كه من وفادار بودم."
ران ـبودى كه ـهر روز ايـجان و ـمردم اـي ـبدرود رـفيق ـمـيزاـنى ! ـتو از زـمره آن ـفرزـندان ـ�اـيـسته خـلق آذرـب
از ـمادر زاده منى ـ�وند. ـخائـنان به انقالب, در سيـماى تو اـنساـنى دانشـمند, ـسازمان دـهى بزرگ و رزمـنده
اى ارجمند را به �هادت رساـندند, زالوهايى كه تنها ـبا تبليغ خرافات و عوام فريـبى قادر به ادامه زندگى

ننگني و طفيلى وار خود هستند.
ـشـان پـنـهـان ـشـتـنـد و در گورـهـاى ـجـمـعـى و ـبـى ـنـام و ـن ـنـاـيت ـكـاران ـتـرا ـهـمـراه ـهم رزـمـاـنت دزدانه ـك ـج
ـساـختـند. اـما عـظمت ـمـبارزان نه به �ـكوه و جالل آرامگاه ـ�ان, بـلكه به ـتاثـيرى اـست كه نـبردـ�ان  در راه

سعادت خلق به جاى مى گذارد. تو همواره جاودان خواهى بود.
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تقدمي: به �هيد دانشمند: جوانشير

«دمى با حماسهٌ داد»
در آسمان ديده ات

�عر و ستاره تواٌمند
هم با تو از نثار

دريا و جان كَمَند.
در قلب رو�نت

گردنده خون رزم
پاينده عزم جزم.
در جنگ د�منت

گُرد آفريد و گيو
هم �اٌن رستم اند.

درياى چشم تو
گر بَر �ود به موج
گر سر زند به اوج

كو صخره اى �گرف
بر كاكُل زمني

نشكسته قامتش?
نبٌريده پيكرش?

در هر ديار و �هر
بهرام و هم هجير

ننشسته بر كنار
گر چه بر اين ديار

ديو است و اهرمن
هم در پس �كار!

بر قاف سربلند
سيمرغ چشم تو

گر بنگرد به زير:
ويرانه ها �ده است

از كار اهرمن
بر خاك �ير گير!

هم مى چكد زچشم
خون بر زمني دل
هم تيغ د�منان

بَر كنده گُل ز گِل!
جوالن همى دهند 

با نيزه و كمند!
سرها همى بُرند

بر خاك ارجمند!
گويا نديد ه اند

كني خاك گيو خيز
در رزم رستخيز

آتش گشوده است
در خيمهٌ دَدان!
گُرز و سنان اگر

در چنگ د�من است
درياى خلق اگر

مى ريزدش زدست
خون ستارگان!

هر �ب به خيمه گاه
در كار زادن است

در فكر رَسنت است.
دريا, منانده باز
درياى بى نياز,

در كار لشگر است.
هم در سپاه خصم

گريان همى �ده است
چشمان اهرمن

بر كار جنگ خويش:
جيVون, رونده است

كى ماند از نبرد?
كى خوانده �عر سرد?

كى رامنش به تيغ?
مى زايد هر زمان

رستم زخاكشان!
سيمرغ چشمشان

گر واكُند به صبح,
مژگان زديده ها

هم بَر كَنَد زخشم
بنيان كار ما!

صبح از كرانه ها
سر مى كشد زخواب.

آنسو تر اهرمن
با لشگر دَدان

بنشسته در كمني
وينسو, دالوران

بر كنده دل زجان,
در كار رفتنند.

گُردان چاره ساز
زه بر كمان كشند
بر هر طرف گوى

استاده بر فراز
اهرمين است و باز

در رزم, حيله ساز!
بگشوده ديده را
بر قاف سر بلند

سيمرغ چشم خلق 
سر مى كشد زخواب

پَر مى كشد زبند
هر سو, دالورى

مى خواند اين سرود:
در رزم نيك و بد

چشم از زمان مدار
بازآ به كارزار

اى خلق ماندگار...

ح. مهرگان 
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   مرداد٢٨تجربه 

  نظری به تاريخ جنبش ملی شدن نفت ايران

  جوانشير. م. ف

  

  پيش گفتار

   

  کناره می رفتند آن که اهل نظر بر شد                                                                                           

  دهان و لب خاموش گونه سخن بر هزار

  حافظ

   

با تاريخ معاصر نهضت کارگران و زحمتکشان ايران زير رهبری حزب توده ايران همان رفته است که با تاريخ 

خداوندان زر و زور هربار . ن ايران از جنبش مزدکی تا به امروزهمه نهضت های خلقی و قيام های زحمتکشان و ستم ديدگا

که به ضرب شمشير و تازيانه و تزوير بر اين جنبش ها پيروز شده اند مشتی کاتب ديوان خود فروخته را در کنار جوی خون 

ره درخشان ستم ديدگان به بنويسند، تاريخ را به سود ستم گران پيروز تحريف کنند و چه" فتح نامه"مبازران نشانده اند تا 

لقب دارند و کوتوله " عادل"در اين تاريخ تحريف شده پردروغ قاتلش ديوانان . پاخاسته تاريخ ساز را با دروغ و بهتان بيااليند

  .ولی مزدک ها، ارانی ها، و روزبه ها به هزار عيب و علت متهم اند" آريامهر"های ناقص الخلقه تاريخ 

مساله، امروز با ديروز وجود دارد اين است که امروز تحريف تاريخ جنبش های انقالبی منظم  تفاوتی که در اين      

تحريف تاريخ جنبش های کارگری و احزاب کارگری کمونيستی بخش مهمی است . تر و طبق نقشه دقيق تری انجام می گيرد
ده ها دانشگاه و موسسه به . انداخته استاز جنگ روانی که سرمايه داری امپرياليستی جهان عليه طبقات ستم کش به راه 

اصطالح علمی با هزاران کارمند و با دستگاه عظيم تبليغاتی و رسانه های گروهی ماموريت دارند تا جنبش های انقالبی و 
  . جنبش کارگری و کمونيستی را بکوبند، گذشته آن را سياه و آينده آن را بی دورنما معرفی نمايند  به ويژه

 مرداد ٢٨با اين حال از فردای . مساله و مشغله روز است. ی ـ چهل ساله اخير ايران هنوز تاريخ نيست تاريخ س     

ريز و درشت به تحريف حقايق آن پرداخته و از ديدگاه دشمنان نهضت توده ای و خلقی اين تاريخ " مورخ"تا به امروز ده ها 

" تحليل" آن يعنی جنبش ملی شدن نفت و پايان غم انگيز آن صدها کرده اند و درباره يکی از گره گاه های اصلی" بررسی"را 

 مرداد و ٢٨اين تالش خستگی ناپذير و پی گير برای تحريف تاريخ جنبش، جزئی است از همان کودتای . به دست داده اند

 رسانيدند به درستی می سازمان های جاسوسی امپرياليستی که اين کودتای جنايت بار را به ثمر. ادامه مستقيم اين کودتا است

دانستند که تا وقتی انديشه های انقالبی در ميان خلق ريشه و روح پيکارجويی در مردم زنده باشد، پيروزی آنان موقتی است، 

بايد آنچه را که می تواند مايه . بايد روح مردم را شکست و توده ها را نسبت به راهی که رفته اند دچار ترديد و بدبينی ساخت

  .ی آينده باشد معيوب و مشکوک جلوه گرساخت و بی راهه ها را شاهراهپيروز

 جلد کتاب و جزوه به زبان فارسی در ارتباط به دوران ملی شدن ١٠٠ سالی که ازکودتا می گذرد قريب ٢۵ طی      

ـ چه در خارج و چه به عالوه در اکثر مقاله های روزنامه های فارسی زبان . نفت نوشته شده و يا به فارسی ترجمه شده است

اکثريت قريب به اتفاق اين نوشته ها و اين اشاره ها . به مسايل جنبش ملی شدن اشاره می کنند" در داخل کشور معموال

در برخی از اين کتاب ها بحث های فنی . تکراری و از موضع بورژوازی وابسته و سازمان های سياسی ضد توده ای است

هادهای مختلف انحصارات نفتی در طول حکومت مصدق مطرح شده که اين جا و آن جا قابل درباره مذاکرات مربوط به پيشن
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ولی هربار که نويسندگان به بحث پيرامون مسايل سياسی و مناسبات نيروهای سياسی پرداخته اند از حقيقت . استفاده است

  .ی به جای واقعيت خارج گذاشته انددوره شده و دشمنی طبقاتی خود را با جنبش کارگری ايران و جنبش جهان کمونيست

بخشی است از پيکار عمومی عليه جنبش های رهايی بخش و کارگری که .  چنان که گفتيم اين امر تصادفی نيست     

کافی است يادآوری کنيم که فرمانداری . سازمان های جاسوسی امپرياليستی و شعبه های آن ها در ايران به راه انداخته اند
 تاريخ حزب –! بخوان تحريف" بررسی"بودند که " آکادمی های علوم اجتماعی"تيار و ساواک نخستين نظامی تيموربخ

. حزب توده ايران را برشمردند" خيانت های"و " اشتباهات"توده ايران را در پيوند با جنبش ملی شدن نفت آغاز کردند و 

 ٢٨ سال پس از کودتای ٢۵در . ال ترين بخش آن هسننداينان نه تنها آغازگران و پيش کسوتان تحريف اين تاريخ بلکه فع

مرداد از جانب اينان به طور غيرمستقيم ده ها جلد کتاب و جزوه و هزاران مقاله و به طور مستقيم و رسمی الاقل سه جلد 

فرمانداری نظامی بختيار و ساواک در باره . ]1[کتاب قطور و يک دوره مجله درباره تاريخ حزب توده ايران منتشر شده است

  . برعهده نگرفته و برای هيچ سازمان ديگری تاريخ ننوشته اند هيچ سازمان سياسی ديگری چنين وظيفه

 جنبش رهايی بخش مردم ايران و نقش واقعی حزب  طبيعی است که قصد مامورين رژيم کودتا بررسی تاريخ     

آنان برای پنهان کردن دست های خون آلود جنايت کاران کودتا گر و به قصد منحرف . توده ايران در اين جنبش نبوده است

ر توده کردن و متوجه نمودن نفرت و کينه خلق از اين جنايت کاران به سوی نيرو های راستين انقالب و ايجاد و تقويت ياس د

های آنان ـ همانند آرای داد گاه های نظامی " بررسی " نتيجه . نهاده اند " تاريخ نويسی " ها و سلب اعتماد آنان، گام به ميدان 

  . شاه ـ از پيش تعيين شده و به هدف مورد نظر خدمت می کند 

بارزان توده ای را گروه گروه به ـ زمانی که م" سيا" مرداد دژخيمان دربار پهلوی و ٢٨بال فاصله پس از شکست    

می نوشتند که جنايات خود را در افکار " تاريخ" با اين روح –زندان کشيده، شکنجه کرده و به جوخه اعدام می سپردند 

در اين زمان حزب توده ايران سازمان مخوف و پر قدرتی مجسم می شد که کم مانده بود ايران را پشت . عمومی توجيه کنند

  .يافت " نجات "ببرد ، ولی کودتا رسيد و ايران " ن پرده آهني"

تالش برای استقرار "، "قيام عليه سلطنت مشروطه "  در اين زمان دژخيمان کودتاچی حزب ما را به اتهام      

ساختن و انبار کردن "، "نقض انضباط ارتش و ايجاد سازمان نظامی" ، "تدارک قيام مسلحانه " ، "جمهوری دموکراتيک

نابخشودنی ديگر می کوبيدند و چنان است که، هدفی جز استقرار بالواسطه سوسيا ليسم در ايران " جرم"و هزار  " اسلحه

چهره ای که در اين زمان از حزب ما ترسيم می شده، چهره سازمان توطئه گری بود که گويا کارهای وسيع توده ای ... ندارد

  .ه مقاصد ديگری دنبال می شود آن فقط برای فريب ساده لوحان است و در پشت پرد

چند سال بعد، زمانی که کودتاچيان موفق شدند جنبش انقالبی زحمتکشان ايران و به ويژه پيشاهنگ آن حزب        

 بدل سازند، لحن و جهت نوشته های ضد انقالبی   توده ايران را با خون و تازيانه سرکوب کرده کشور ما را به گورستان

 حزب توده   انواع گروهک های خرابکار پديد آمدند که ادعا کردند،.  درجه تغيير کرد١٨٠اواک عمال پنهان و آشکار س

با قدرت حاکم هر "، "مدافع سلطنت مشروطه بود " ، "همواره از اسلحه می ترسيد" ، "هرگز به فکر قيام مسلح نبود " ايران 

  ...و " گز حزب طبقه کارگر نبود هر" ، "به رو يزيونيسم تاريخی دچار بود " ، "چه باشد می ساخت 

 بسياری از اين گروهک ها ما ئوئيست بودند و از نظر ايده ئولوژی از پکن سرچشمه می گرفتند ولی ريشه آن       

نمونه های فراوانی از پيوند مستقيم اين . ها از محافل ضد انقالبی ايران و سازمان های خرابکار امپرياليستی آب می خورد

اما مهم تر از اين رابطه مستقيم، رابطه عميق روحی است که . ای ضد توده ای با ساواک و سيا وجود داردگونه گروهک ه

     :اين گروهک ها در آنچه مربوط به تاريخ جنبش انقالبی ايران است . ميان آنان برقرار است

حيط ياس و بد بينی حاصل از ، از م)و می کنند ( ، از سفره ضد کمونيستی که ساواک گسترد تغذيه می کردند "اوال

         ).و هست (شکست و جو ضد کمونيستی که ساواک به وجود آورد مايه می گرفتند و اکثر استدالل های ساواک بود 



 ٣

سرکوب جنبش انقالبی، لجن مال کردن تاريخ آن، افشاندن بذر ياس و بی اعتمادی : ، هدف آنان عين ساواک" ثانيا   

فعاليت خرابکارانه اين گروهک ها برای لجن مال کردن تاريخ جنبش انقالبی . کمونيستی بودو جلو گيری از رشد جنبش 

  . ايران و تاريخ حزب توده ای ما جزء مهمی از جنگ روانی ضد کمونيستی محافل امپرياليستی را تشکيل می داد 

ذهن گرا، غرض :  شيوه ساواکمنطبق است بر" وابسته به اين گروهک ها عينا" مورخين " ، شيوه بررسی " ثالثا   

  ... برای اثبات نتيجه از قبل اعالم شده و " سند " و يافتن " بررسی" ورز و کينه توز، پرونده ساز، تعيين نتيجه قبل از

  متفاوتی که عرضه"  اين گروهک ها بسته به نظريه های از پيش ساخته ظاهرا   
بود ادعا می " محاصره شهر از روستا " آن که مامور تبليغ . گرفتندمتفاوتی می " می کردند، از تاريخ جنبش نتايج ظاهرا

کرد که عيب حزب توده ايران بود که شهرها را از طريق روستا محاصره نکرد، و آن که می کوشيد جوانان را وادار کند 
         .ان ننگريستجهان را از لوله تفنگ ببينند علت شکست را در اين شناخت که حزب توده ايران از اين لوله به جه

.  ولی در واقع امر ميان اين گروهک ها از نظر برداشتی که از تاريخ جنبش انقالبی ايران دارند تفاوتی نيست         

هيچ کدام حتی يک صفحه که بوی جدی بودن بدهد و يا . هيچ يک از آنان کاری جز لجن مال کردن اين تاريخ نداشته است
  . ت سر داشته باشد و چند صباحی دوام بياورد منتشر نکرده استساعتی زحمت پژوهش علمی در پش

جنبشی است که قشرهای وسيعی از طبقات مختلف .  جنبش ملی شدن نفت ايران، جنبش يکسره توده ای نيست         

خالصه کردن تاريخ اين . مردم زير رهبری سازمان ها و جريان های فکری و سياسی گوناگون، در آن شرکت کرده اند

اين جنبش را با همه بزرگی و اهميت آن بايد شناخت . جنبش در تاريخ حزب توده ايران به هيچ وجه پايه علمی و واقعی ندارد

بايد اجزای گوناگون شرکت کننده در جنبش را هم شناخت و معرفی .  مرداد بيرون کشيد٢٨و آن را از زير آوار کودتای 

 نفت، طبقات و قشرهای گوناگون جامعه ايران هدف ها، سياست ها، مشی ها و در جريان مبارزه عظيم برای ملی شدن. کرد

بايد ديد اين مشی . شيوه های مبارزه ای را که پيشنهاد می کنند و قادربه از پيش بردن آنند ارائه داده و به محک تجربه زدند

توشه ای است از . بسيار ضروری استچنين بررسی همه جانبه ای . ها چه بوده و در عمل چه نتايجی به بار آورده است

      .گذشته برای آينده

 متاسفانه غير از حزب توده ايران هيچ يک از احزاب و سازمان های شرکت کننده در جنبش ملی شدن نفت،      

بسياری از اين سازمان ها و احزاب که برای انجام وظايف ويژه ای مانند قارچ در همان لحظه . بررسی آن را جدی نگرفت

روييده بودند پس از شکست موقت جنبش از ميان رفتند، طبيعی است که عالقه ای هم به بررسی واقعی گذشته نداشتند تا دست 

 مرداد از هم ٢٨اين جبهه پس از . در جنبش ملی شدن نفت جبهه ملی ايران نقش بسيار موثری داشت. تبه کارشان رو نشود

را حفظ کنند به " جبهه ملی"گوييم افراد و عناصری نيز که کوشيدند موجوديت پاشيد و آن بخش از سازمان ها و دقيق تر ب

بسيارند کسانی که از نام مصدق برای خود سرمايه سياسی می . هيچ رو خود را در کشف حقايق تاريخی گذشته ذينفع ندانستند

نب مثبت و منفی کار جبهه ملی را سازند، اما هنوز حتی يک نفر از آنان نکوشيده است تاريخ جنبش را بررسی کند و جوا

هيچ کدام از آنان نيز . گنگ و آشفته است" باالی سرآنان پرسه می زند که مطلقا" راه مصدق"غباری به نام . روشن سازد

  .تمايلی احساس نمی کند که اين گنگی را از ميان بردارد و صاف و روشن بيان کند که راه مصدق کدام است

 مرداد کسانی که خود را عضو جبهه ملی و ادامه دهنده راه مصدق معرفی می کردند دو ٢٨درسال های پس از       

اعالميه های پرزرق و برق دادند ولی درباره گذشته . جبهه ملی دوم و سوم پديد آوردند. بار در اروپا کنگره تشکيل داند

کدند و ضمن خودستايی پرطمطراق دور سکوت " جنبش و مشی جناح های گوناگون جبهه ملی در زمان ملی شدن نفت مطلقا

از فروتنی درعين حال که خود را همه کاره جنبش اعالم می کردند مسئوليت شکست را طبق روش ساواک به گردن حزب 

  .توده ايران انداختند

 حزب ايران که در سال های ملی شدن نفت از مهم ترين سازمان های ترکيب کننده جبهه ملی ايران بود در يک      

منتشر کرده که به بررسی بخشی » تاريخچه جبهه ملی ايران«و » برای آگاهی نسل جوان«ال گذشته دو جزوه به نام های س
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ولی بيش از آن که به روشن شدن تاری گذشته کمک کند، سرعت درجه تنزل . از تاريخ جنبش ملی شدن نفت اختصاص دارد

در اين دو کتاب محض نمونه هم شده يک سند، يک انديشه، .  می کنداخالقی و سياسی اين سازمان در حال فروپاشی را برمال

جز اين که جزوه .  مائوئيستی منشا نگرفته باشد وجود ندارد–و يا حتی يک اشاره که تازگی داشته و از انتشارات ساواک 

  .های حزب ايران ناقص تر و مبتذل ترند

ده، اظهارنظرهای گسيخته و در مواردی دفاعيات در دادگاه  از رهبران سابق جبهه ملی تنها برخی خاطرات پراکن     

اين سند حوادث معينی را روشن می کنند و طرز تفکر و برداشت نويسنده و جناحی را که وی نماينده آن است بيان . باقی است

  .می دارند که به جای خود قابل استفاده اند و ما از آن بهره گرفته ايم

و چريکی نيز در سال های اخير مطالبی درباره تاريخ دوران " چپ نو" به گروه های  برخی از افراد وابسته      

"  مرداد و حزب توده ٢٨" نوشته بيژن جزنی و" تاريخ سی ساله ايران: "از آن جمله است. ملی شدن نفت ايران نوشته اند

کارمايه آنان . قل و عميق نداشته اندنويسندگان اين گونه جزوه ها متاسفانه امکان بررسی مست. نوشته حسن ضياء ظريفی

نوشته ها و اظهارات ديگران است که در زندان و آزادی شنيده و خوانده اند ولی امکان و فرصت تحقيق درصحت و سقم آن 

ه لذا نوشت. قضاوت های آنان نيز خواه ناخواه توام با پيش داوری و برای اثبات نظرازپيش پذيرفته ای است. ها را نداشتنه اند

  .های آنان درهيچ موردی سنديت ندارد

 پس از پيروزی انقالب بهمن محافل ضدکمونيستی با حرارتی دوچندان جنگ روانی ضد توده ای را آغاز کرده      

در همين يک سال ده ها کتاب و . اند و برای پيش برد مقاصد خويش طبق معمول به تحريف تاريخ جنبش روی آورده اند

تکراری است با . نتشار يافته که متاسفانه حتی يکی از آن ها نيز حاصل پژوهش مستقل و عميق نيستجزوه و صدها مقاله ا

اين گونه نويسندگان که بر سرسفره ساواک نشسته اند و از غذاهای .  مائوئيستی–کمی تغيير شکل از پرونده سازی ساواکی 

و را به عنوان امر مسلمی که نيازی به اثبات ندارد از صبح  مائ–مسموم آن تغذيه می کنند، بسياری از ادعاهای ساواک، سيا 

با اين هدف که از طريق تحريف تاريخ جنبش، هرگونه اتحاد حزب توده ايران و جنبش اسالمی تا شب تکرار می کنند، 
تا شايد . زحمتکشان را امکان ناپذير اعالم نمايند و مشی کنونی حزب توده ايران را فرصت طلبانه و سطحی جلوه دهند

  . مرداد را در شکل نو تکرار کنند٢٨فاجعه 

  . مرداد از ويژگی های جنگ روانی لحظه کنونی است٢٨ مرداد برای تکرار ٢٨ جدل بر سر      

زحمتکشان .  در برابر تمام اين انحراف ها و اين موج بزرگ جهانی روانی بهترين پاسخ نشان دادن واقعيت است     

به ويژه تاريخ معاصر را که اين چنين طبق نقشه و سازمان يافته تحريف می شود از نو بنويسند و ايران بايد تاريخ کشور و 

  . مردادها جلو گيرند٢٨واقعيت ها را چنان که هست نشان دهند تا بتوانند از گذشته بياموزند و از تکرار 

 واقعيت های تاريخ معاصر  حزب توده ايران تنها سازمان سياسی است که با احساس مسئوليت در راه کشف     

پيروز خواهيم " ما می خواهيم پيروز شويم و قطعا. حزب توده ايران نفعی در تحريف تاريخ ندارد. ايران کوشيده و می کوشد

حزب ما تنها حزبی . شرط پيروزی نيز ديدن واقعيت ها، کشف اشتباهات و دريافت جنبه های مثبت و منفی مبارزه است. شد

 تشکيالتی –ود را مورد بررسی دقيق قرار داده و هربار برای اصالح مسير، تصميمات مشخص سياسی است که گذشته خ

پلنوم های کميته مرکزی حزب توده ايران در اتخاذ تصميمات معتبر و رسمی نقش اساسی ايفا کرده . گرفته و اجرا کرده است

ک و سياسی کميته مرکزی حزب تاکنون نوشته ها و به عالوه در نشريات حزب از جمله درمجله دنيا نشريه تئوري. اند

  .تحقيقات علمی فراوانی درباره گذشته حزب و جنبش منتشر شده است

 بررسی های شادروان رفيق عبدالصمد کامبخش درباره تاريخ حزب که تحت عنوان شمه ای درباره تاريخ جنبش      

جداگانه نيز منتشر شده برجسته ترين ) ان، حزب توده ايرانسوسيال دموکراسی انقالبی، حزب کمونيست اير(کارگری ايران 

  .نمونه اين گونه نوشته ها و تجلی وجدان علمی مبارزان توده ای است
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 کتابی که اينک به خوانندگان تقديم می شود به يکی از پرماجراترين دوره های تاريخ معاصر ايران که بيش از      

از آن جا که اين .  شدن نفت ايران و دوره حکومت ملی مصدق اختصاص داردهمه تحريف شده و می شود يعنی جنبش ملی

دوره تاريخ معاصر ايران موضوع اختالف و بحث و جدل سازمان های گوناگون است و کوهی از لجن و گرد و غبار 

کسان مورد پذيرش  ارتجاعی روی آن را پوشانيده، ما انتظار نداريم که نتيجه گيری های آن به ي–تبليغات امپرياليستی 

اما ادعا می کنيم که هيچ کس نمی تواند در صحت اسناد و مدارکی که در اين کتاب ارائه شده و منطق سالمی . خوانندگان باشد

  .که در تحليل اين اسناد به کار رفته ترديد کند

 ايم تا حدالمقدور مدارک  درباره مدارکی که در اين کتاب مورد استفاده قرارگرفته شايان ذکر است که ما کوشيده     

  .تمام نتيجه گيری های ما به اسناد معتبر انکارناپذير متکی است. و اسناد ضرور برای بررس را جمع آوری کنيم

 چنان که می دانيم يکی از اساسی ترين راه های تحريف تاريخ جنبش کاربرد شيوه نادرست و غيرعلمی در جمع      

و " شبه اسناد"البی در اين زمينه عبارت از جمع آوری اسناد نيست بلکه جدا کردن کار محافل ضدانق. آوری اسناد است

هرگز به اسناد رسمی حزب توده ايران و " اگر به نوشته های اين محافل بنگريم خواهيم ديد که آنان تقريبا. پرونده سازی است

ت و مطبوعات حزبی جمله هايی را که ناموفق آن ها از ميان انبوه انتشارا. عمل کردهای مشخص حزب ما استناد نمی کنند

نمونه های مشخصی وجود دارد که نشان . بوده و گاه نقطه مقابل اسناد رسمی حزبی و عمل کرد حزب است گرد می آورند

می دهد آنان نوشته های کسانی را که حزب ده ها سال پيش از صفوف خود رانده، هنوز هم به حساب حزب توده ايران می 

 سال تمام در همه انتشارات ٢٠ نمونه هايی وجود دارد حاکی از اين که يک جمله ناموفق و يا حتی اشتباه چاپی مدت .گذارند

ضدانقالبی به عنوان سند عليه حزب ما مورد استفاده قرار گرفته و تمام اسناد رسمی حزبی و اقدامات مشخص عملی حزب 

درحالی که اين يا آن جمله درنوشته يک رفيق . ست، ناديده گرفته شده استدر همان مورد، که صدها برابر بيشتر و معتبرتر ا

حزبی که با اسناد رسمی و عمل حزب تطبيق نکند در بدترين حالت نشانه وجود اختالف نظر ميان آن فرد و حزب است و نه 

  چيز ديگر و در حالت عادی 

و تاريخ نويسی " مدارک"جمع آوری اين گونه . پی باشدمی تواند دليل عدم توجه، عدم درک سياست حزب و يا حتی غلط چا

  .برپايه آن چيزی نيست جز پرونده سازی

 ما بررسی خود را برپايه اسناد معتبر گذاشته ايم حتی در مورد دشمنان انقالب ايران و توطئه گران نيز ما به      

ده سياست و مشی واقعی آنان نباشد، به عنوان خود اجازه نداده ايم که نوشته ها و اظهارات درجه دوم را که منعکس کنن

  .مدرک و سند مورد استفاده قرار دهيم

حزب ما خود در .  درباره اسناد رسمی حزب، بايد يادآوری کنيم که اين اسناد به طور عمده منتشر شده است     

اسناد و تصميمات مربوط به مسايل تنها برخی . پنهانی ترين شرايط نيز اسنادی را که بيان گر مشی آن باشد پنهان نمی کرد

با اين حال اگر همه اين گونه اسناد حزبی و صورت جلسات . فنی و طرز اجرای تصميمات رهبری بود که منتشر نمی شد

متاسفانه شرايط کار . ارگان های مسئول حزبی در آن زمان باقی مانده بود اثبات حقانيت حزب ما آسان تر و قاطع تر می بود

به عالوه هجوم مکرر پليس ما را مجبور می کرد که اين گونه . زه نمی داد که همه بحث ها و مذاکرات ثبت شودپنهانی اجا

در اين گونه موارد ما از خاطرات برخی از رفقای مسئول و از جمله رفيق . اسناد را اگر هم وجود داشت از ميان ببريم

  .نورالدين کيانوری بهره گرفته ايم

  .م بايد پيرامون شيوه تحليل و منطق بررسی بگوييم چند کلمه ای ه     

 ما در اين کتاب حوادث کشورمان را در ارتباط با حوادث بين المللی، حوادث سياسی را در پيوند با مناسبات      

اجتماعی و نبرد طبقاتی، روش هر حزب و سازمان و طبقه اجتماعی را در رابطه با روش ساير سازمان ها و طبقات و همه 

  .ين ها را در مسير تکاملی شان درنظر گرفته و بررسی کرده ايما
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دشمنان جنبش کارگری برای اين که اين جنبش را به لجن .  به نظر ما، اين شيوه تنها شيوه صحيح و علمی است     

 خويش، بکشند و بورژوازی سازشکار و ترسوی ايران را از زير ضربه بيرون آورند به جای بررسی تاريخ جنبش درمجموع

به جای بررسی مناسبات ميان طبقات و سازمان های مختلف و به جای گذاشتن هر حادثه در جای خود و در جمع حوادث 

" بررسی"حزب توده ايران، به " بررسی"ديگر، به جای ارائه مشی همه سازمانهای سياسی که امکان مقايسه را بدهد، فقط به 

زب، آن هم به استناد اين يا آن جمله گسيخته از متن حوادث و مشی حزب می فقط و فقط جوانب معينی از فعاليت اين ح

هرکس از جايش بر می خيزد درباره روش حزب توده ايران بحث می کند اما هيچ کس به بررسی و بحث پيرامون . پردازند

 حزب توده ايران، با اين شيوه غيرعلمی است که. مجموع حوادث تاريخی و نقش همه سازمان های سياسی نمی پردازد

محافل .  ستوده می شوند– با تمام نادرستی آن ها –اشتباهات شمرده می شود و ساير سازمان ها و ساير مشی ها " مسئول

از حزب توده ايران می !! امتناع می کنند، به استناد لنينيسم" بورژوايی در عين حال که از بررسی تاريخ فعاليت خويش مطلقا

  .انتقاد کندخواهند که از خودش 

 حزب ما در گذشته، و در مراجع مسئول حزبی نقش خود را در دوران ملی شدن نفت به طور جداگانه بررسی      

ما در اين زمينه آنقدر قاطع بوده ايم که تا کنون هيچ کسی . هم جوانب مثبت کار و هم نقايص آن را برشمرده است. کرده است

د حزب گفته بيفزايد، اما اينک جای آن است که نه فقط فعاليت حزب ما بلکه مجموعه نتوانسته است انتقاد سالمی برآنچه خو

  .ما در اين نوشته چنين کرده ايم. جنبش و سير تکاملی و تحولی آن بررسی شود

 مرداد را بردوش کشيده و چون کوه استوار ٢٨ اين کتاب را به مبارزان توده ای که بار مصايب بعد از شکست      

، به سربازان گمنام توده ای که به رغم همه دشواری های دهشتناک اجاق حزب را در دورافتاده ترين نقاط کشور ايستادند

اميد است نسل جوان توده ای از تجربه غنی گذشته بياموزد و در نبرد آينده برافتخارات . روشن نگاه داشتند تقديم می کنيم

  . حزب کارگری مان را تا پيروزی نهايی پيش بردعظيم حزب خود بيفزايد و پرچم خونين و پرافتخار

  

   

  
کتاب سياه درباره سازمان افسران . ١٣٣۶ تا فروردين، تهران، ١٣٢٠سرکمونيسم درايران، از شهريور ـ  [1] 

کمونيزم در ايران يا تاريخ مختصر کمونيست ها در ايران منتسب به سرهنگ . ١٣٣۴توده، با مقدمه تيموربختيار، تهران، 
 . و مجله عبرت١٣۴۴، تهران)جنايت کار معروف ساواک( زيبايی علی
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  فصل اول   

  ١٩٣٣ پايه های قرارداد   تزلزل

 

  تکوين مبارزه عليه شرکت امپرياليستی نفت انگليس و ايران. ١

، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انقالب مشروطه ايران، امتياز اکتشاف و استخراج و ١٩٠١ در     

، برای مدت شصت سال به ويليام دارسی انگليسی "تمام وسعت ممالک ايران"هره برداری و فروش مواد ئيدروکربور در ب

براساس اين امتياز يک انحصار جهانی سرمايه داری پديد آمد که هم اکنون نيز از ارکان اصلی کارتل بين المللی . واگذار شد

  .استنفت و يکی از قدرت های جهانی سرمايه داری 

طرف  اين امتياز نامه در مجلس های پس از مشروطه تصويب نشد و لذا به عنوان اين که قبل از انقالب و از       

را " نقص"رضاشاه اين ) ١٩٣٣ (١٣١٢در سال . گيرد شاه خودکامه واگذار شده همواره می توانست زير عالمت سئوال قرار

ات ـ که بسياری از آن ها به زيان ايران و به مراتب بدتر از امتيازنامه امتيازنامه دارسی را با برخی تغيير. برطرف کرد

دارسی بود ــ به تصويب مجلس فرمايشی رسانيد و برای تحميق مردم ايران چراغانی به راه انداخت که گويا امتيازنامه 

  .استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم ايران را از شرکت نفت انگليس ستانده است

زمان رضا شاه، هنگامی که اين خيانت به منافع ملی ايران انجام شد هيچ سازمان سياسی و يا شخصيت ملی   در      

نبود که عليه آن اعتراض کند جز کمونيست های ايران که به تنهايی با شرکت استعماری انگليس مبارزه می کردند و ماهيت 

 غيراز حزب کمونيست ايران هيچ حزب و سازمان ديگری حتی ١٣٢٠ تا سوم شهريور. آن را به مردم ايران می شناسانيدند

تنها حزب کمونيست ايران بود که با تکيه به . يک سطر هم در افشای اين شرکت ننوشت و يک گام هم عليه آن برنداشت

ه در مناطق نفت و فقط اين حزب بود ک. تئوری لنينی امپرياليسم، ماهيت شرکت نفت انگليس را شناخت و به مردم توضيح داد

 نخستين اعتصاب بزرگ کارگری را که خصلت ١٣٠٨خيز به کار سازماندهی پرداخت و کارگران نفت را متشکل کرد و در 

  .ضدامپرياليستی داشت در صنايع نفت جنوب سازمان داد

يه انتليجنس  با توجه به گسترش فعاليت ضدامپرياليستی و ملی حزب کمونيست ايران بود که رضاشاه بنا به توص     

 ١٣١٠، هجوم گسترده ضدکمونيستی را آغاز کرد و در ١٩٣٣سرويس انگليس درست در موقع تدارک قرارداد خائنانه 

 تدارک می شد ـ قانون سياه ضد کمونيستی را به تصويب رسانيد ١٩٣٣در همان سالی که امضای قرارداد " دقيقا) ١٩٣١(

آن ) نوز هم برخی ها مدعی بودند که تا لغو نشده به قوت خود باقی استهمان قانونی که در روزهای پس از انقالب ه(
  . مربوط است و هر دو با يک مرکب نوشته شده اند١٩٣٣با امتياز " قانون ضد کمونيستی مستقيما

 با ورود قوای متفقين به ايران رژيم رضاخانی يک شبه فرو ريخت، مردم با بسياری ١٣٢٠ در سوم شهريور     

 ـ برای آن چراغانی مفصلی هم شده بود ـ ١٩٣٣ دوران رضاشاهی آشنا شدند و از جمله دريافتند که قرارداد حقايق تلخ

در کار روشن گری مردم و افشای . کينه و نفرت عليه شرکت نفت انگليس رفته رفته اوج گرفت. قرارداد خائنانه ای است

  .استعمارانگليس نقش اصلی را حزب توده ايران برعهده داشت

 در نيمه جنگ دوم جهانی، زمانی که استعمارگران انگليسی احساس کردند که پيروزی متفقين بر ماشين جنگی      

هيتلری محتمل و نزديک است، نقشه تشکيل امپراطوری نوين بريتانيايی را کشيدند که مرکز آن می بايست در خليج فارس 

ظواهر امر به سود آن ها بود، در . ليس و ايران را تشکيل دهدباشد و مرکز ثقل آن را نفت خليج و قدرت شرکت نفت انگ

نفت ايران به طور کامل در . عراق، سواحل عربی خليج فارس، عدن، يمن، مصر، اردن و فلسطين تسلط بالمنازع داشتند

وريه و لبنان را می ترکيه، منطقه نفوذ آنان به حساب می آمد، س. دست آن ها بود و دربار و دولت ايران را زير نفوذ داشتند

  .توانستند به چنگ آورند



 ٨

استعمارگران .  اما همه اين حساب ها فقط در روی کاغذ و يا دقيق تر بگوييم برای مدت کوتاهی درست بود     

در مورد ايران اين . کهنه انديشی آنان شگفت آور بود. انگليس تحولی را که در جهان به وقوع می پيوست درک نمی کردند

يشی را می توان از اينجا دريافت که آنان رشد جنبش ملی ضد انگليسی ـ ضد شرکت سابق نفت ـ مردم ايران را که کهنه اند

روزافزون بود نمی ديدند، رقيب پرقدرتی مانند امپرياليسم آمريکا را درست ارزيابی نمی کردند و اميدوار بودند که بر همه 

  .نيروهای مخالف چيره خواهند شد

اينان که در دوره . ز مالکين فئودال ايران و اشراف روشنفکر پيوندهای عميقی با استعمارانگليس داشتند بسياری ا     

به النه خزيده و فقط به دريافت سهم خود از غارت رعايا اکتفا کرده بودند پس از سوم شهريور از النه ها " رضاشاهی الزاما

 و ملک ها در صحنه سيد  با حضور اين دوله ها و مله ها. دبيرون آمدند و کرسی های مجلس و دولت را اشغال کردن

مردم ايران " عنعنات ملی"پا به خاک وطن گذاشت که از " بشارت"ضياءالدين طباطبائی را از فلسطين آوردند و او با اين 

و به خط شروع می شد ) اصطالحات خود سيد" (کاله لگنی"از کاله پوستی به جای " عنعنات"اين . حمايت خواهد کرد

نستعليق و چای نعنا به جای چای معمولی پايان می يافت، بازگشتی بود به ظواهر رسوم کهنه و کهنه پرستی با مضمون 

  .استعماری

 مهم ترين نيرويی که پس از شهريور عليه استعمارانگليس قد علم کرد و توطئه های آن را نقش برآب ساخت      

 برخالف مبارزه حزب کمونيست ايران عليه شرکت نفت انگليس ـ حزب ما تنهای تنها در اين مبارزه ـ. حزب توده ايران بود

برخی از رجال و شخصيت های سياسی و برخی سازمان ها نيز در مبارزه عليه استعمارانگليس با حزب ما همصدا . نبود

 با استعمار انگليس و شرکت ولی به هر صورت سنگينی اصلی مبارزه. شدند که از آن جمله است دکتر مصدق و حزب ايران

  .سابق نفت در اين سال ها به دوش حزب توده ايران افتاد که آن را با صداقت و افتخار پيش برد

 مهمترين پيامد سوم شهريور و فروپاشی ديکتاتوری رضاخانی بيداری توده مردم و تشکل و حرکت طبقاتی و      

بسياری . شهريور هنوز توده ها متشکل نشده و به حرکت در نيامده بودندنخستين ماه های پس از . ملی ـ ضدامپرياليستی بود

ولی فعاليت پرثمر حزب توده ايران و . از روشنفکران نيز هنوز در زير نفوذ انديشه های فاشيستی و ضدکمونيستی بودند

کست به طوری که انتخاب شعارهای درست از جانب اين حزب و فداکاری و از جان گذشتگی مبارزين حزبی سدها را ش

جنبش عظيم . هنوز سه سال از تشکيل حزب ما نگذشته بود که موج عظيم توده ای بسياری از مناطق ايران را فرا گرفت

  .دهقانی مسئله نابودی فئوداليسم و جنبش عظيم کارگری ضرورت نوسازی نظام اقتصادی کشور را مطرح ساخت

  .مت آشکار ضد استعماری و از جمله ضد انگليسی به خود گرفت زير رهبری حزب توده ايران جنبش توده ها س     

 حزب توده ايران موفق شد توطئه استعمارانگليس را که با علم کردن سيد ضيا قصد فريب توده ها و تحکيم      

 در عمده ترين، پی گيرترين و آگاه ترين نيروی ضد سيد ضيا يعنی ضد انگليسی ـ. مواضع شرکت سابق نفت را داشت بشکند

  .آن سال ها حزب توده ايران بود که از اين نبرد پيروز و سربلند بيرون آمد

 حزب توده ايران از نخستين روزهای تشکيل خود متوجه اهميت نفت ايران بود که از جانب شرکت استعماری      

. ان متشکل شده استحزب توجه داشت که در صنايع نفت جنوب بزرگ ترين گردان پرولتاريای اير. انگليسی غارت می شد

اين کار ابتدا در شرايط بسياردشوار پنهانی . لذا از همان نخستين روزهای مبارزه به متشکل ساختن کارگران نفت پرداخت

زيرا انگلستان منطقه نفت خيز جنوب را زير سلطه خود می دانست و با هر نوع فعاليت سياسی و صنفی در . انجام می گرفت

با اين حال، حتی در سخت ترين شرايط دوران جنگ که مناطق نفتی زير . دت مخالفت می نمودميان کارگران نفت به ش

اشغال نيروهای انگليس يود تحت کنترل کامل انتليجنس سرويس بود، حزب ما در ميان کارگران نفت کار کرد و سازمان های 

ت آلمان هيتلری و با وجود اين که مناطق جنوب پنهانی خود را به وجود آورد و شرايطی ايجاد کرد که بالفاصله پس از شکس

اين . ايران زير کنترل عشاير مسلح، تحت رهبری روسای شرکت نفت بود، بزرگ ترين اعتصاب کارگران نفت انجام شد

 توسط نيروهای عشاير و اوباش مسلح و زيرفشار نيروهای نظامی دولتی و قوای ١٣٢۵ تيرماه ٢٣اعتصاب بزرگ که در 
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براثر اين اعتصاب . يس به خون کشيده شد بزرگ ترين ضربتی بود که آن زمان به شرکت سابق نفت وارد آمدنظامی انگل

جناياتی که اين انحصار امپرياليستی در حق . خونين مسئله شرکت نفت و ضرورت طرد آن در سرتاسر ايران مطرح شد

   ]1[.مردم و به ويژه کارگران نفت مرتکب می شد در مقياس کشورافشا گشت

  . می توان گفت که نطفه جنبش مردم ايران عليه شرکت استعماری نفت در اين اعتصاب بسته شد     

ين اعتصاب يک اقدام جداگانه و يک  کارگران نفت خوزستان در اين بود که ا١٣٢۵ اهميت ويژه اعتصاب      

جزيی بود از کل جنبش انقالبی ضد امپرياليستی و دمکراتيک مردم ايران . اعتصاب فقط صنفی و مجزا و منفرد کارگری نبود

که در همان وقت سرتاسر کشور را فرا گرفته و موفق شده بود در آذربايجان و کردستان حکومت های ملی محلی به وجود 

اير مناطق کشورتوده های وسيع کارگران و دهقانان را به ميدان نبرد بکشاند و چنان مسايل ريشه ای و شعارهای آورد، در س

رهبری اين جنبش عظيم با حزب توده ايران بود و . طبقاتی و ضدامپرياليستی مطرح سازد که تاريخ ايران به ياد نداشت

  . همه پايگاه های امپرياليسم و ارتجاع در کشور ما باشدموفقيت آن می توانست به معنای محو کامل و بی بازگشت

 از اين جا بود که امپرياليست های انگليسی با اعتصاب کارگران نفت تنها به عنوان يک اعتصاب کارگری      

 دست به برخورد نکردند، آنان خطری را که از اين جانب منافع استعمارانگليس را در ايران و منطقه تهديد می کرد دريافتند و

عشاير فارس و خوزستان . اقدامات وسيع سياسی ـ نظامی زدند که از حدود مقابله با يک اعتصاب به مراتب فراتر می رفت

بنابه اشاره شرکت استعماری نفت به حرکت آمدند و به بهانه اين که در آذربايجان حکومت ملی به وجود آمده در فارس 

 انگليسی نفت در اين زمان از يک شانس بزرگ برخوردار بود و آن اين بود که شرکت. حکومت عشايری جنوب تشکيل دادند

در نبرد عليه جنبش انقالبی و ضد استعماری مردم ايران متحدين استواری از ميان طبقات حاکم ايران داشت و امپرياليسم 

برای حفظ و تحکيم مواضع خود، به لذا مبارزه ای که شرکت انگليسی نفت . آمريکا نيز با تمام قوا در اين صف قرارداشت

نجات آذربايجان "در پرده بماند و به عنوان جزئی از مبارزه هيات حاکمه ايران برای " عمل می آورد می توانست موقتا

  . تلقی شود و از حمايت کامل امپرياليسم آمريکا برخوردار باشد" عزيز

 هجوم به کلوپ های حزب توده ايران و ١٣٢۵ه  تيرما٢٣ به دنبال سرکوب اعتصاب کارگران نفت جنوب ـ      

مالکين و اوباش عليه جنبش انقالبی ضد امپرياليستی ايران مسلح شدند، . شورای متحده مرکزی در سرتاسر کشور آغاز شد

چماق به دستان مزدور به راه افتادند، قوام السلطنه نخست وزير، حزب دموکرات خود را که از باال و طبق دستور تشکيل 

داده بود با پول و نيروی دولت و مالکين و کمک امپرياليست ها گسترش داد و به يک سازمان ضد انقالبی که ظاهر 

موضوع شرکت استعماری نفت انگليس و غارت منابع نفت ايران در ميان . دولتی بود مبدل کرد" غيردولتی داشت ولی عمال

و در واقع برای نجات امتيازات پليد " نجات آذربايجان"برای "  ظاهراجنجال و هياهوی ناسيوناليسم ارتجاعی طبقات حاکم که

طبقاتی خود به راه انداخته بودند گم شد و شرکت استعماری انگليس با دقت تمام از اين فرصت بهره گرفت تا خود را از 

  .انظار پنهان کند

ن آمريکايی و کمک شرکت نفت انگليس ، زمانی که ارتش شاه مخلوع با دخالت مستقيم مستشارا١٣٢۵ در آذرماه      

جنبش دموکراتيک آذربايجان را سرکوب کرد چنان محيط ضد دموکراتيک و خفقان ارتجاعی در سراسر کشور پديد آمد که 

  .برای مدتی جايی برای طرح مسئله نفت باقی نماند

   

   

  

در آن سال ها عمال ارتجاع و امپرياليسم برای اين که جنبش کارگری را بکوبند تمامی نيروی خود به کار ـ    ]1[

از طرف شرکت استعماری نفت انگليس و . می بردند تا پيوندهای اين جنبش را با حزب توده ايران کشف کرده و اعالم کنند

شاهنشاهی کتاب ها و جزوه ها و نشريه های گوناگونی چاپ می شد، که در آن ها اسناد فعاليت پنهانی حزب توده وزارت 
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نويسندگان اين نشريه ها می کوشيدند اثبات کنند که فعاليت شورای متحده مرکزی . می گشت" افشا"ايران در مناطق نفت خيز 

 پوششی است برای فعاليت پنهانی حزب توده ايران و لذا هر چه هست و کارگران و زحمتکشان ايران در مناطق نفت خيز فقط

 .نيست زير سر اين حزب است

 بعدها که ورق برگشت و امپرياليسم و ارتجاع به دستاويزهای ديگری نيازمند شدند، عمال آن ها نيز صفحه را      

عاليت نمی کرده و گويا اين منطقه را جزو مناطق در خوزستان ف" برگردانيده و ادعا کردند که حزب توده ايران گويا اصوال

  .نفوذ استعمارانگليس پذيرفته بوده و هزارها دروغ و بهتان ديگر از اين دست، که خود بحث مفصل ديگری است

 ماده قانونی استيفای حقوق ملی ايران از نفت جنوب. 

موقتی " يک مردم ايران جنبه کامال گم شدن مساله نفت در محيط وحشت و ارعاب پس از شکت جنبش دموکرات     

 با غارت گری شرکت استعماری نفت انگليس و به طورکلی با جنايت ٢٠مردم ايران در سال های پس از شهريور . داشت

به عالوه سلطه . های استعمارانگليس در ميهن ما بيش از آن آشنا شده بودند که بتوانند اين مسئله را فراموش کنند

اثر شوم آن هر روز و هر . ه طورمشخص سلطه شرکت استعماری نفت انگليس بر ميهن ما تداوم داشتاستعمارانگليس و ب

  .هيچ کس قادر نبود اين مساله را از دستور روز خارج کند. لحظه احساس می شد

مل می  تحول بنيادی هم که در اوضاع جهان پديد آمده بود به زيان استعمار و به سود مبارزات ملی مردم ايران ع     

شکست و فروپاشی کامل فاشيسم هيتلری و متحدانش که ارتش سرخ در آن نقش اصلی بازی کرد، چنان اوضاع بين . کرد

  .المللی را تغيير داده بود که هيچ يک از مناسبات پيش از جنگ نمی توانست تغيير ناپذير بماند

ن جنگ دوم جهانی پيش آمد، يعنی زمانی ، بالفاصله پس ازپايا١٣٢۵ شکست نهضت دموکراتيک ايران در سال      

هر دو گروه محافل ارتجاعی امپرياليستی که اين جنگ . که هنوز نتايج اين واقعه بزرگ جهانی به درستی جمع بندی نشده بود

ال را آغاز کردند اميدوار بودند که در اين جنگ اتحاد شوروی نابود شود و يا تا آن حد ضعيف گردد که آنان بتوانند با خي

. اما نتايج واقعی جنگ دوم جهانی درست عکس اين آرزو از آب در آمد. راحت يک صلح امپرياليستی را به جهان تحميل کنند

انقالب های ضد فاشيستی و دموکراتيک توده ای در کشورهای شرق اروپا به . سوسياليسم از مرزهای شوروی فراتر رفت

  . سوسياليسم فراهم آمد زمينه برای تشکيل ارودگاه. ه جدا کردپيروزی رسيد و اين کشورها را از جهان سرماي

 جنبش کارگری و کمونيستی و هم جنبش دموکراتيک در زمان جنگ و بالفاصله پس از آن در مقياس جهانی اوج      

دثه شکست موقت جنبش در کشوری مانند ايران تنها يک حا. گرفت و به يکی از عوامل های تعيين کننده سياست بدل گشت

  .زودگذر در اين حرکت قانونمند جهانی بود

 جنبش های ملی و رهايی بخش که طی دوران جنگ جان گرفته بود پس از جنگ سازمان يافته تر و آگاه تر از      

درست در همين سال ها بود که اين جنبش ها جهش عظيم به جلو، به سوی محو کامل سيستم . هميشه وارد عرصه نبرد شد

  .پرياليسم و تشکيل دولت های مستقل و ملی و هم چنين سمت گيری سوسياليستی را تدارک ديدمستعمراتی ام

نه فقط دولت های سرمايه .  سرمايه داری به عنوان يک نظام اجتماعی، در جنگ دوم جهانی بسيار تضعيف شد     

حيثيت سرمايه داری ضرباتی جبران داری امپرياليستی بخشی از قدرت خود را از دست دادند، بلکه به ويژه به اعتبار و 

مردم جهان اين مسئله را به طور مشخص برای خود مطرح کردند که آيا نظام سرمايه داری می تواند . ناپذير وارد آمد

  خوشبختی دلخواه انسان را تامين کند؟

موکراتيک مردم ، زمانی که امپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلی ايران هجوم عليه جنبش د١٣٢۵ در نيمه دوم      

ولی فقط مدت کوتاهی الزم بود . ايران را آغاز می کردند، هنوز گمان می کردند که می توانند آب رفته را به جوی بازگردانند

تا معلوم شود که تناسب قوای طبقاتی چه در مقياس جهانی و چه در درون ايران به مراتب بيش از آن تغيير کرده است که 

  . را دست نخورده حفظ کرد١٩٣٣ و از جمله قرارداد استعماری بتوان وضع قبل از جنگ
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در اين .  يکی از مهمترين نتايج جنگ دوم جهانی، تغيير تناسب نيروها ميان خود کشورهای امپرياليستی بود     

رون در د. آلمان، ايتاليا و ژاپن شکست خورده برای مدتی از جرگه خارج شدند: جنگ گروهی از کشورهای امپرياليستی

امپرياليسم آمريکا در طی جنگ برقدرت خود افزود و در عوض امپرياليست . گروه پيروزمند نيز تغييرات عميقی حاصل شد

  .های انگليسی و فرانسوی مواضع مهمی را از دست دادند

و و بالفاصله پس از آن هنوز امپرياليست های انگليسی ) ١٣٢۵( در سال های شکست نهضت دموکراتيک ايران      

امپرياليست های انگليسی . آمريکايی نتايج جنگ را در معامله ميان خود جمع بندی نکرده و حساب خود را تسويه نکرده بودند

اميدوار بودند که بتوانند مواضع خود را در ايران هم در مقابل جنبش ملی و دموکراتيک، هم در برابر فشار امپرياليسم آمريکا 

ای آمريکايی با قدرتی که به هم زده بودند اصرار داشتند که بخشی از مواضع انگلستان را در حفظ کنند، ولی امپرياليست ه

  .ايران و خاورميانه اشغال کنند

 اين تضاد که آن زمان بسيار حاد بود، در مجموعه سياست کشور و از جمله در مناسبات ميان جناح های مختلف      

  .هيات حاکمه ايران منعکس می شد

رضاخان مدت قريب چهارسال از . ليسم آمريکا قبل از جنگ دوم جهانی نفوذ چندانی در ايران نداشت امپريا     

در اين زمان نفوذ آلمان هيتلری در ايران به سرعت افزايش . روابط با آمريکا را قطع کرد) ١٣١٨ -١٣١۴ (١٩٣٩ تا ١٩٣۵

ت بخشی از گردانندگان دربار پهلوی که اميد پس از سوم شهريور، وقتی حکومت رضاخانی يک شبه فرو ريخ. می يافت

اما جريان جنگ در جبهه . فراوانی به هيتلر داشتند مدتی با اين اميد مجهول می زيستند که پيروزی از آن هيتلر خواهد بود

  :شوروی و بويژه شکست ارتش آلمان در استالينگراد ضربت روحی سنگينی به آنان وارد آورد که حاصل آن دوگانه بود

  وحشت. ١

  .نياز به تکيه گاه جديد. ٢

   

در مدت کوتاهی قراردادهای .  آنان اين تکيه گاه را در وجود امپرياليسم تازه نفس و درنده آمريکا پيدا کردند     

اقتصادی ـ نظامی بين ايران و آمريکا منعقد شد و ارتش و شهربانی و ژاندارمری و امور مالی و اقتصادی ايران زير سلطه 

 مرداد را ٢٨از اين زمان بود که شوارتسکف ها در ايران النه کردند و بعدها توانستند کودتای . ران آمريکايی درآمدمستشا

  .تدارک و رهبری کنند

 عالوه بر بخشی از محافل درباری و فئودال های ايران، بخش قابل مالحظه ای از محافل بورژوايی و      

اين ها در گذشته نزديک زير نفوذ افکار فاشيستی بوده و شوونيسم نژاد . شيده شدندروشنفکران بورژوا نيز به سوی آمريکا ک

. پرستانه ضد کمونيستی را به جای ناسيوناليسم ضد امپرياليستی پذيرفته بودند و به اين معنا عناصر ملی به حساب می آمدند

افل روشنفکری هوادار فاشيسم به واقعيت گردن وقتی فاشيسم رسوا شد و هيتلر از تخت قدرت به زير کشيده شد، برخی از مح

نهادند، در عقايد خود به سود توده مردم تجديد نظر کرده و در سنگر نبرد ضدامپرياليستی قرار گرفتند و به معنای واقعی ملی 

کا دل بستند ولی بسياری از آنان در موضع طبقات بورژوايی ضدکمونيستی باقی ماندند و به جای آلمان، اينک به آمري. شدند

  .و هرچه جنبش انقالبی ملی و دمکراتيک ايران بيشتر اوج گرفت بيشتر به وحشت افتاده، بيشتر زير دامن آمريکا پنهان شدند

 برجسته ترين نمايندگان اين قشر از محافل روشنفکری و بورژوايی مظفربقايی، حسين مکی ، و سرلشکرزاهدی      

  .ت نقش خائنانه ای ايفا کردندهستند که بعدها در جنبش ملی شدن نف

به جرم  از کسانی بود که در زمان رضاشاه با جاسوسان هيتلری کار می کرد و زمان جنگ  سرلشکر زاهدی     
و مدتی توقيف شد اما بعدها به سازمان های جاسوسی آمريکا منتقل شده از زندان آزاد شد جاسوسی برای آلمانی ها دستگير 

  .فتو در ارتش پست حساسی گر
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به دامن آمريکا خزيده بودند در " کمونيسم" روشنفکران بورژوا که در نبرد طبقاتی عليه زحمتکشان و از ترس      

تنها راه نجات ايران را " و علنا" آن ها رسما. آن زمان ها ضرورتی برای پنهان داشتن انديشه خويش احساس نمی کردند

سترش سلطه آمريکا در خاورميانه با هلهله و شادی استقبال می کردند و در اين توسل به امپرياليسم آمريکا می دانستند و از گ

  .باره مطالبی می گفتند که تا دنيا دنياست عرق شرم آن از پيشانی حضرات پاک نخواهد شد

 حسين مکی که در زمان ملی شدن نفت دبير جبهه ملی ايران شد گسترش سلطه خونبار امپرياليسم آمريکا را در      

  :با اين جمالت بيان می کند) و به طور کلی سرتاسر جهان(ورميانه و ايران خا

... از روزی که ويلسن طلسم مونرو را شکست و !! مشعل فرشته ای که در مدخل نيويورک ايستاده است  "     

عهد عزلت و لشکرهای آمريکايی را به اروپا فرستاد عمل او روزنه اميدی به روی ملل ضعيف شرق گشود که ممکن است 

. انزوای آمريکای بزرگ منتفی شده و عواطف بشردوستی و نوع پروری آمريکا ملل ضعيف شرق را زير حمايت خود بپذيرد

پرتو ضعيف اميد که از افق تازه جديد می درخشيد مليون ايران را آنقدر جرات و جسارت داد که به انتظار مساعدت آمريکا با 

  . به نيروی اميد مجهز شوندبحران و احتضار مبارزه کنند و

زمينه مساعدی در دماغ مليون ايران ...  اين فکر که آمريکای صلح جوی بشر دوست را به ايران عالقمند ساخت      

  ."]1[يافت

به ايران به اندازه ای در محافل روشنفکری بورژوا رسوخ داشت " بشردوست"مند ساختن آمريکای  انديشه عالق     

 در مجموع در موضع درستی قرارداشت ـ و با حزب توده ايران متحد شد ـ از حضور ١٣٢۵که حتی حزب ايران که در سال 

  .مستشاران آمريکايی در ايران حمايت می کرد

دخالت امپرياليسم آمريکا را در " خدمت به ميهن"بسيار مهم که زير ماسک ملی و برای  وجود اين نيروی احتياط      

امور ايران تجويز می کرد و از موضع سياسی خود شرمی نداشته آن را تبليغ می کرد، به امپرياليسم آمريکا امکان مانور 

  .وسيعی می داد

موکراتيک ايران نتايج مطلوب امپرياليسم را به بار  در چنين محيط بين المللی و داخلی، سرکوب جنبش ملی و د     

  :امپرياليسم و ارتجاع. نياورد

، به دليل تضادهای درونی و با توجه به محيط بين المللی نتوانست ديکتاتوری يک دست پرقدرتی را " اوال     

اير اياالت آزادی نسبی با وجود سرکوب خشن جنبش در آذربايجان، کردستان، خوزستان و س. برسرتاسر کشور مسلط کند

  .مطبوعات باقی ماند و حزب توده ايران ولو در چارچوب بسيارمحدود به فعاليت خود ادامه داد

، سرکوب جنبش با گلوله و تازيانه، نتوانست افکار توده ها را تغيير دهد و مسائلی را که جنبش ملی و "ثانيا

وده ايران در مدت کوتاه فعاليت خود توانسته بود ضرورت تامين حزب ت. دموکراتيک مطرح ساخته است از دستور خارج کند

استقالل و دموکراسی، ضرورت انجام تحول بنيادی اجتماعی، سياسی، ضرورت صنعتی شدن و رفع عقب ماندگی، ضرورت 

جاد بهبود وسايل زندگی مردم، تامين نان، فرهنگ و بهداشت، برابری همه، ضرورت انجام اصالحات ارضی بنيادی، اي

هر کدام از شعارها را بگيريد، اگر . اقتصاد سالم طبق نقشه و نظاير اين ها را به ميان توده ها ببرد و به نيروی مادی بدل کند

پذيرفته می شد و اجرا می گرديد خواه ناخواه با محو سلطه استعمار مالزمه می داشت و در شرايط مشخص آن روز پای 

  .کشيدشرکت نفت انگليس را به ميان می 

 هيات حاکمه ايران و به ويژه جناح آمريکايی آن پس از سرکوب جنبش، اين انديشه را مطرح کردند که بايد به      

پيشبرد اين انديشه هم خواه . رفرم از باال دست زد و برخی از خواست های مردم را پذيرفت تا زمينه انقالب از ميان برود

زيرا هر اصالحی نيازمند سرمايه است و ايران سرمايه ای جز نفت . د می کردناخواه با منافع شرکت نفت انگليس برخور

  .نداشت
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 ميليون دالر ٢۵٠آمادگی خود را برای واگذاری وام به مبلغ "  در آن سال ها امپرياليست های آمريکايی ظاهرا     

وضوع را به دريافت درآمد بيشتر از نفت م) و باالخره هم ندادند(اما در عمل از پرداخت آن امتناع ورزيده . اعالم می کردند

  .و يا ضمانت پرداخت وام از درآمد نفت موکول می کردند

 به اين ترتيب با وجود شکست جنبش ملی و دموکراتيک مسئله نفت جنوب الاقل به صورت دريافت درآمد بيشتر      

  .م چنان در دستور روز بوداز آن در محافل مختلف ـ از نيروهای ملی گرفته تا بخشی از هيات حاکمه ـ ه

 موضوع مهم ديگری که امکان نمی داد مسئله نفت جنوب مسکوت بماند قرارداد همکاری ايران و شوروی برای      

درباره نفت شمال محافل ضد کمونيستی بسياری مطالب دور از واقع گفته اند و می گويند که . بهره برداری از نفت شمال بود

آنچه به خاطر ضرورت بحث بايد . ث کنونی ماست و بايد در فرصت ديگری به آن پرداختبررسی آن ها خارج از بح

 بين ايران و شوروی يک موافقت نامه همکاری برای تشکيل شرکت مختلط بهره ١٣٢۵يادآوری کرد اين است که در سال 

 تمام نظام غارت گرانه کارتل بين اين موافقت نامه اگر به تصويب می رسيد و اجرا می شد. برداری از نفت شمال منعقد شد

به اين دليل هيات حاکمه ايران که در زمان اوج جنبش ملی مجبور به امضای . المللی نفت را در خليج فارس به هم می ريخت

 ١٣٢۶ مهرماه ٣٠مجلس ايران در تاريخ . چنين موافقت نامه ای شده بود پس از شکست جنبش از تصويب آن امتناع ورزيد

دانست اما رد اين موافقت نامه و دست نخورده گذاشتن مواضع شرکت استعماری انگليسی " کان لم يکن" ت نامه را اين موافق

به عالوه تضادهای درون . نمی شد چنين روشی را در افکار عمومی توجيه کرد. در نفت جنوب به هيچ روی ممکن نبود

نتيجه اين که رد موافقت نامه ايران و . رديم کار خود را می کردامپرياليست ها و هيات حاکمه نيز که از آن در باال ياد ک

  :با ماده واحده ای به شرح زير توام شد" شوروی الزاما

دولت مکلف است در کليه مواردی که حقوق ايران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زيرزمينی و غير  "     

فت جنوب به منظور استيفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات الزم را آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به ن

   "]2[.به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتيجه آن مطلع سازد

   

  

   

  

 ] ١[.٧۶ تا ٧۵،ص ١٣٢۴جلد دوم، مقدمات تغيير سلطنت، چاپ تهران، . له ايرانحسين مکی، تاريخ بيست سا ـ  

  ] ٢[١٣٢۶ مهرماه ٣٠ روزنامه اطالعات،   ـ  

   

 تالش امپريالسيم انگليس برای مسکوت گذاشتن قانون. ٣

س مواضع خود را استعمارگران انگلي. امپرياليسم انگليس در برابر آنچه اتفاق افتاد، خوشدالنه بود  نخستين واکنش     

در ايران بسيارمحکم می دانستند و ضرورتی احساس نمی کردند که در مناسبات شرکت نفت با ايران تغييری به سود ايران 

لذا وقتی اين ماده قانونی تصويب شد آن را به مثابه پارسنگی در برابر رد موافقت نامه ايران و شوروی تلقی . وارد کنند

زمانی هم که احساس نمودند نيروهايی وجود دارند که ممکن . اتی داشته و اثر واقعی نخواهد داشتکردند که فقط جنبه تبليغ

است اين ماده قانونی را جدی بگيرند و طالب اجرای آن باشند به مقابله سريع دست زدند تا آن ها را تار و مار کرده و از سر 

  .راه خود بردارند

   

  الف ـ روی کارآوردن کابينه حکيمی
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. به محافل آمريکايی وابسته بود"  کابينه قوام نقش کثيف و فعالی در سرکوب جنبش ملی ايران ايفا کرده و شديدا     

همين مستشاران اصرار می . قوام مواضع مستشاران آمريکايی را در ارتش و ژاندارمری و سازمان برنامه تقويت می کرد

 ميليون دالری از آمريکا دريافت و از ٢۵٠جرا شود و برای اجرای آن وام ورزيدند، برنامه هفت ساله ای که تدوين کرده اند ا

تاکيد می . به عالوه تقويت نيروهای نظامی مورد عالقه خاص آنان بود که آن هم نياز به پول داشت. پول نفت پرداخت شود

اقعی امپرياليسم آمريکا خوابيده در پشت سر اين توصيه و تاکيد هدف و. شد که بايد از شرکت نفت انگليس پول بيشتری گرفت

  .بود که می خواست سهم قابل مالحظه ای از نفت ايران را به چنگ آورد

 به اين داليل بود که قوام ماده مربوط به استيفای حقوق ملی ايران از نفت جنوب را در چارچوب توصيه های      

 نفت و به وزارت دارايی ماموريت داد که طريقه  رهمستشاران آمريکايی و منافع فئودال های ايران جدی گرفت و به ادا

 به نخست وزير قوام داده جالب ١٣٢۶پاسخی که اداره نفت در آذرماه . استيفای حقوق ايران از نفت جنوب را بررسی کنند

  :در اين پاسخ توجه داده شده است که کشورهای مختلف در مورد امتيازهای نفتی رفتارهای متفاوتی داشته اند. است

با شرکت های دارنده " برخی از کشورها مانند مکزيک با تقديم طرح قانونی صنعت نفت را ملی نموده بعدا "     

. برخی ديگر به درآمدهای مالی اکتفا نموده اند. امتياز قراردادهايی برای جبران خسارت از قبيل تحويل نفت منعقد ساخته اند

قبل از (د به تصويب رسيده که ماليات بر درآمد شرکت های استخراج کننده را در ونزوئال طرح جديد ماليات بر درآم" مثال

مبلغی که ونزوئال از اين بابت حصول می .  درصد تعيين نموده است٢/٣١) پرداخت ماليات به دولت های انگليس و آمريکا

  ".]1[نمايد عالوه بر مبلغ حق االمتياز است

را " هدف و نظر دولت" در اين نامه از نخست وزير خواسته شده است که با توجه به تنوع امکانات و اقدامات       

  .از استيفای حقوق ملی تعيين کند تا بسته به اين هدف مطالعاتی انجام گيرد

و از متن نامه معلوم می شود .  نوشته شده محرمانه و مستقيم خطاب به قوام است١٣٢۶آذرماه  اين نامه که در      

که از اوايل آبان ماه، يعنی بالفاصله پس از تصويب ماده قانونی در مجلس، قوام برای اجرای آن در چارچوبی که خود می 

  .خواست اقدام کرده است

چنان که گفتيم امپرياليست های انگليسی ممکن می . ق نفت باشد چنين رفتاری نمی توانست مطلوب شرکت ساب     

از اين .  و به طور کلی مناسبات ايران و شرکت نفت انگليس بدون تغيير بماند١٩٣٣شمردند و الزم می دانستند که قرارداد 

  .بود قوت گرفتجا بود که فکر ساقط کردن دولت قوام که ماموريت پليد خود را در سرکوب مردم به پايان رسانيده 

 کابينه ١٣٢۶آذرماه   ١٩تضادهای درونی هيات حاکمه از جمله اختالف شاه و قوام نيز سبب ساز شد و در نتيجه 

چند روزی صحبت از اين بود که مجلس به نخست وزيری مصدق تمايل دارد ولی سرانجام اکثريت برای . قوام سقوط کرد

به طوری که بعدها معلوم شد، . به جای قوام به نخست وزيری رسيد) میابراهيم حکي(مصدق فراهم نشد و حکيم الملک 

  بايگانی کرد و هيچ گونه اقدامی برای استيفای حقوق ملی ايران " حکيمی پرونده نفت را عمال

  .در نفت ـ حتی در حدودی که طبقات حاکم بدان نياز داشتند ـ به عمل نياورد

   

  ب ـ توطئه انشعاب در حزب توده ايران

امپرياليسم انگليس در مقامات حاکم ايران آنقدر نفوذ داشت که بتواند .  تغيير کابينه در آن زمان کار دشواری نبود     

خطری . برکناری قوام و برگماری حکيمی نيز آسان انجام گرفت. عناصر مورد اعتماد خود را در مقامات حساسی قرار دهد

گردانندگان شرکت نفت انگليس هنوز وحشت . از سوی مردم بود. اکمه نبودکه شرکت نفت را تهديد می کرد از سوی هيات ح

 را برتن داشتند و احساس می کردند که اگر جنبش ملی دوباره پا بگيرد مقابله با آن آسان ١٣٢۵حاصل از اعتصاب تيرماه 

  .نخواهد بود



 ١٥

اين حزب با وجود شکست سنگين .  امپرياليست های انگليسی خطر عمده را در وجود حزب توده ايران می ديدند     

به .  و خفقان بعد از آن توانست صفوف خود را از نو سازمان دهد و بر ياس روحی حاصل از شکست فائق آيد٢۵آذرماه 

عالوه اين حزب، تنها حزب و سازمان سياسی ايران بود که مسئله نبرد با امپرياليسم را به طور قاطع و سازش ناپذير مطرح 

بزرگترين سازمان . مان های سياسی بورژوازی ايران بسيار پراکنده، لخت، دور از توده مردم و جبان بودندساز. می ساخت

سياسی بورژوا ـ مالک ايران حزب دموکرات قوام السلطنه بود که ترکيب بسيار ناهمگونی داشت، به زور و از باال ساخته 

 چنين سازمانی شرکت نفت انگليس می توانست کنار بيايد و نيازی با. شده بود و پس از سقوط قوام قدرت خود را از دست داد

  .به رويارويی نداشت

 حزب توده ايران با همه اين گونه سازمان ها تفاوت ريشه ای داشت و با وجود نقاهت حاصل از شکست بالقوه      

 آن ها اگر می توانستند اين حزب .قدرت بزرگی بود که نظر سازمان های اطالعاتی امپرياليسم را به سوی خود جلب می کرد

  .را از درون پوسانده و از جوهر انقالبيش تهی سازند خطر بزرگی را خنثی می کردند

حزبی که در حد . بدل کنند" واقع بين" نقشه اين بود که حزب توده ايران را به يک حزب رفرميست، حزب      

در کشور ما بپذيرد تا مانند بچه های خوب سر به راه در پی يافتن را  امپرياليست ها " منافع مشروع"باقی بماند، " ممکنات"

تجربه ای که انحصارات انگليسی در خود انگلستان و در برخی از کشورهای . برای اختالفات باشد" مناسب"راه حل های 

گاه لنينی زحمتکشان باشد اگر حزب توده ايران هم به جای اين که جزء تفکيک ناپذير اردو. مستعمره داشتند دل گرم کننده بود

  .از قماش احزاب وابسته به انترناسيونال سوسياليست و شعبه ای از حزب کارگر انگليس می بود خطر رفع می شد

مهره . خرابکاری سيستماتيک آغاز شد. مهره مناسب را هم پيدا کردند.  مامورين اطالعاتی انگليس به کار افتادند     

کرد خليل ملکی تبريزی بود که از آغاز پيوستن به حزب توده ايران گرايش های انحرافی از ای که نظر آنان را تامين می 

خود خليل . خود نشان می داد و اين مطلب از چشم هيات حاکمه ايران و به طريق اولی شرکت نفت انگليس دور نمی ماند

  :ند به شرح زير بيان کردملکی در دادگاه عقيده ای را که عناصر فعال ارتجاع ايران نسبت به او داشت

ورهرام قدری با . سخنانم تظاهر به خط مشی حزبی بود" طبعا... روزی تيمسار ورهرام را در تبريز ديدم "     

من و ما خوب می دانيم که نه شما آن ها را می . آقای ملکی به من چه می گويی و تظاهر می کنی: به من گفت]!![ عصبانيت 

   "]2[.اما آنچه ما نمی فهميم اين است که شما منتظر چه هستيد... بول دارندپسنديد نه ان ها شما را ق

بود که او ابتدا به از اين رو . زمينه ای را که در خليل ملکی وجود داشت خوب تشخيص می دادند" من و ما "     

نتيجه ای که ملکی از اين سفرها گرفت اين بود که حزب . ]3[لندن دعوت شد و پس از چندی از طرف شرکت نفت انگليس بود

 انگلستان و شرکت نفت را در ايران بپذيرد و قبول کند که شرکت نفت انگليس با دستگاه عظيم توده ايران بايد منافع مشروع

  :صنعت نفت در جنوب

از شرکت نمی " فعال... مجبور است که برای خودش يک حکومت، يک دستگاه وسيع حکومتی به وجود آورد "     

   "]4[.اسبانانی که احتياج به معرفی ندارند واگذار نمايدتوان انتظارداشت که سرنوشت و مسايل نفتی عظيم خود را به دست پ

 ملکی وجود موسسات پليسی شرکت نفت را که تابع دولت ايران نبودند می پذيرفت و شرط استقرار حاکميت      

  :شرکت نفت می دانست و می نوشت" منافع قانونی"ان را در خوزستان موکول به جلب رضايت بريتانيای کبير و حفظ اير

مورد ]!![ دولتی می تواند حاکميت ايران را در خوزستان مستقرسازد که عالوه بر اصالح طلبی و ميهن پرستی  "     

  "]5[.کت را در حدود پيمان ها و قوانين حفظ نمايدسوء ظن بريتانيای کبير نباشد و بتواند منافع قانونی شر

در آبادان هر کار مثبتی بوده به دست مامورين شرکت و تمام حيف و ميل ها به دست مامورين دولت می  "     

  "]6[.باشد



 ١٦

" وقتی که دولت ايران نمی خواهد از حاکميت خود استفاده نموده و ادارات دولتی منظم به وجود آورد و ضمنا "     

نوان موسسه اقتصادی، خواهی نخواهی خودش برای پيشرفت و شرکت به ع]!![ از عوايد سرشار نفت صرف نظر می نمايد 

  "]7[]!![ را به وجود آورد [ منظور ادارت پليسی شرکت نفت است ـ جوانشير] استخراج نفت بايد اين موسسات 

.  اين ها جمله های جداگانه ای است که فقط گوشه هايی از طرز تفکر منظم و پی گير خليل ملکی را بيان می کند     

ملکی با اين شيوه تفکر، پس از . سازشکارانه بود" اين طرز تفکر چنان که می دانيم در نقطه مقابل تفکر انقالبی و عميقا

 فعاليت خرابکارانه خود افزود به اين اميد که همه حزب را از راه به شکست نهضت در آذربايجان و سرتاسر ايران، برشدت

در کند و زمانی که با مقاومت توده حزبی روبرو شد دست به کار فراکسيونی زد تا شايد بخشی از حزب را با خود ببرد و در 

  .صف واحد طبقه کارگر شکاف اندازد

ه می خواست هرگونه صدای مخالف را خفه کرده مواضع  همزمان با تالش توطئه گرانه شرکت نفت انگليس ک     

 بخش بزرگی از انرژی و وقت حزب ١٣٢۶پائيز . خود را تحکيم کند، تالش خرابکارانه گروه ملکی نيز به اوج خود رسيد

 با تنی چند از ياران صفوف حزب را ترک گفت و ادعا ١٣٢۶ دی ماه ١۴صرف مبارزه با آن خرابکاری شد و سرانجام در 

  به وجود آورد که گويا بهتر از حزب توده ايران" حزب سوسياليست توده"کرد که می خواهد 

دستگاه های تبليغاتی امپرياليستی جنجال بزرگی، بر سر انشعابی که گويا در حزب توده ايران رخ داده، . خواهد بود

  ملکی و يارانش از نفت و تاثير آن در تصميم شان . به راه انداختند

  .بوی نفت می داد" انشعاب"اما سرا پای اين . حرفی نمی زدندکمترين 

   

در قرار هيات اجرائيه موقت حزب . را شناخت و افشا کرد" انشعاب" حزب توده ايران محرکين اصلی و واقعی     

     :توده ايران در اين باره گفته شده است

زب ما بوده که با کليه وسايل مستقيم و اين انشعاب مربوط به فعاليت مخفی و مرموز امپرياليسم در داخل ح"

   "]8[.غيرمستقيم خود ماهرانه عمل کرده است

  :ه می شود در سرمقاله نامه مردم که به عنوان سند آموزشی حوزه های حزبی تدوين شده گفت     

چنانچه جريان اين به اصطالح ... امپرياليسم انگلستان در سياست ايران به هجوم عمومی پرداخته است "     

اين موضوع نيز در نظم " محرک هرعلت اصلی آن در داخل حزب نبود در نظر گرفته شود مسلما" که مسلما" انشعاب"

در مبارزه بر ضد امپرياليسم و ... حزب توده ايران ... ز می کندعمومی تهاجم اخير امپرياليسم جای مخصوصی برای خود با

امپرياليسم بريتانيا با استفاده از ستون ... ارتجاع با هرگونه اعمال نفوذ امپرياليسم اعم از آمريکا و انگستان آشتی ناپذير است

  "]9[.پنجم های آگاه و ناآگاه خويش می خواهد، مهارت خود را در خرابکاری ثابت نمايد

منتشر کرد رابطه آن را با تالش های امپرياليسم انگليس برمال " انشعاب" راديوی مسکو نيز در خبری که درباره      

  :ساخت و گفت

... ريکات نفاق افکنانه امپرياليسم به وسيله دارودسته خليل ملکی انجام شده است تحت تاثير تح" اين عمل مسلما "     

محافل صالحيت دار معتقدند که خليل ملکی با انگليسی ها مربوط است و با اطالع و رضايت آن ها اقدام کرده و می خواهد 

  "]10[.نهضت دموکراسی ايران را از هم بپاشد

   

  

   

  

  ]١[٧١ ص ١٣۴٠، چاپ تهران، ١٣٢١-٣١پيرنيا، ده سال کوشش در راه حفظ و بسط حقوق ايران در نفت، ـ ١  



 ١٧

   ]٢[.١٣۴۴ اسفند ماه ١۵دفاعيات خليل ملکی در دادگاه نظامی تهران، روزنامه کيهان، ـ ٢  

درمسافرت به انگستان آقای الکهارت از طرف وزارت اطالعات مهماندار مهربان و : "بنا به نوشته خود ملکی ـ ٣
با عطوفت ما بودند و درمسافرت به آبادان نيز آقای الکهارت به عنوان رئيس اطالعات شرکت نفت دعوت کننده و ميزبان ما 

  .١٣٢۶ فروردين ماه ٢٣، نام مردم، ."بودند

   ]٤[. ١٣٢۶ ارديبهشت ماه ٢٧، ٨۵نامه مردم، شماره ـ   ٤

   ]٥[.همان جاـ ٥  

گروهی از ضدکمونيست های حرفه ای در سال های اخير . ١٣٢۶ ارديبهشت ماه ٢٧، ٨۵ ـ نامه مردم، شماره ۶
ها همکاری با آن " ضمن اين که با هواداران ملکی روابط بسيار نزديک دارند و در فعاليت ضدتوده ای و ضدشوروی وسيعا

می نمايند، اين جمله ها ملکی را از روزنامه ها بيرون کشيده به حساب حزب ما می گذارند و مدعی اند که گويا حزب توده 
برای مثال مراجعه کنيد به کارنامه مصدق و حزب توده، چاپ مزدک ... ايران منافع مشروع انگليس را می پذيرفت و غيره

 زيرنام کارنامه مصدق نگارش پارسا، يمگانی از طرف انتشارات رواق تجديد ١٣۵٧ال در خارج از کشور در ايران در س
   .چاپ شده است

   ]٧[.همان جاـ ٧  

   ]٨[ ١٣٢۶ دی ماه ٢۴نامه مردم، ـ ٨  

   ]٩[ ١٣٢۶ دی ماه ٢٧نامه مردم، ـ ٩  

   ]١٠[.١٣٢۶ دی ماه ٢٨نامه مردم، ـ ١٠  



 ١٨

 

 تتعبير انگليسی استيفای حقوق ايران از نف. ۴

  الف ـ تشديد تضادها

نخستين عکس العمل شرکت نفت انگليس در جهت مخالفت جدی با مطالبه حقوق ايران از نفت بی تاثير نبود ولی       

با روی کارآمدن حکيمی و تغييرات متناسب ديگری که از طرف دربار پهلوی در مقامات حساس دولتی و . اثر موقت داشت

محکم کردند و چنان که گفتيم پرونده نفت را به طورکلی " ی خود را در حکومت کامالارتشی داده شد، عمال انگليسی جا

و انرژی حزب   در حزب توده ايران هم اگر چه شکست خورد ولی به هر صورت چند ماهی وقت " انشعاب. "بايگانی کردند

عکس العمل تند شرکت نفت و . را به خود مشغول کرد تا صفوف حزب از نو تحکيم شده برای نبرد برون حزبی آماده شود

خرابکاری عمال آن در داخل حزب دموکرات قوام السلطنه و ساير سازمان های بورژوايی، سبب شد که اين سازمان ها هم 

نتيجه اين که برای مدت . و قهر و آشتی سرکنند" انحالل"و " انشعاب"برای مدت قابل مالحظه ای به خود مشغول باشند و با 

  .اما اين وضع نمی توانست دوام بياورد.  نفت مسکوت ماندکوتاهی پرونده

مردم ايران حق خود را از امپرياليسم . موضوع نفت جنوب فقط يک ماده قانونی نبود که بتوان آن را بايگانی کرد

 و با وجود اين که از شکست) ماده واحده فقط جزء کوچکی از خواست مردم را منعکس می کرد ( انگليس می خواستند 

  .نهضت زمان زيادی نمی گذشت احساس می شد که مردم ازنو به پا می خيزند و خود را برای مقابله جدی تر آماده می سازند

اين حزب در مدت کوتاهی پس .  آغاز قوس صعودی نهضت را در پيشرفت کار حزب توده ايران هم می شد ديد     

تحکم کرد تا جايی که توانست دومين کنگره حزبی را در بهار از انشعاب بر تمام عواقب آن پيروز شد، صفوف خود را مس

  . برگزار کند١٣٢٧

روزنامه های تهران در بهار و .  نظير چنين وضعی کم و بيش در صفوف ساير نيروها هم احساس می شد     

 حقوق ايران از نفت ـ  مساله نفت جنوب را به يکی از دفاع ترين مسايل روز بدل کرده بودند و درباره استيفای١٣٢٧تابستان 

  .که شرکت نفت انگليس قصد بايگانی کردن آن را داشت ـ مطالب فراوان می نوشتند

.  اعمال فشار امپرياليسم آمريکا و عالقه هيات حاکمه ايران به افزايش درآمد نفت را هم نبايد ناديده گرفت     

هر . است باطنی هيات حاکمه ايران را تامين می کردمسکوت ماندن موضوع نفت جنوب نه مورد تمايل آمريکا بود و نه خو

  .يک از اين دو از زاويه معينی خواستار طرح مساله بودند

دو هفته قبل از آن که موافقت نامه همکاری ايران و شوروی در مجلس رد ) ١٣٢۶ مهرماه ١۴ (١٩۴٧ اکتبر ۶      

سيد که به نام امضا کنندگانش به قرارداد جم ـ آلن معروف شود، بين آمريکا و قوام قرارداد نظامی محرمانه ای به امضا ر

اين قرارداد با ماهيت آشکار . به موجب اين قرارداد ارتش ايران به دست مستشاران نظامی آمريکايی سپرده می شد. است

نيت  زمان نخست وزيری حسنعلی منصور با واگذاری مصو١٣۴٣استعماری و تجاوزکارانه همان قراردادی است که در 

 خرداد را بوجود آورد و تا قبل ١۵سياسی به مستشاران آمريکايی تکميل گردد و آن موج عظيم اعتراض و نبرد معروف به 

  . مناسبات ارتش ايران و آمريکا براساس آن تنظيم می شد١٣۵٧   از انقالب بهمن

آمريکايی ها ...  بسيار افزايش يافت و  به دنبال انعقاد اين قرارداد اسارت بار نفوذ امپرياليسم آمريکا در ايران     

موضوع پيوستن رسمی ايران به اردوگاه امپرياليسم را مطرح ساختند و درست زمانی که می بايست کشور ما عليه استعمار 

ند تهران مصور که پيو. به نبرد برخيزد اين انديشه را به وسعت تبليغ کردند که گويا تنها با کمک آمريکا می توان زنده ماند

  :نزديکی با دربار داشت می نوشت

را به (!) از طرفداران سياست موازنه منفی کم کم کاسته می شود و کسانی که سياست يک طرفه، قوی، قطعی  "     

  "]1[.ايران بايد به طور قطع وارد يکی از بلوک های سياسی دنيا شود... حال ايران مفيد می دانند رو به تزايد است 
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فتاب افتخار ما غروب از وقتی خانه نشين شديم آ... مملکتی زنده بوديم (!!) تا وقتی ما جنگ می کرديم  "     

   "]2[.کرد

عالوه بر .  او بنام دفاع از افتخارات ايران هوادار نوکری آمريکاست. نظر واقعی تهران مصور روشن است     

تهران مصور و امثال آن که نظر دربار را منعکس می کردند روزنامه هايی هم که منعکس کننده نظر جناح آمريکايی 

دفاع می " آمريکا صريحابورژوازی وابسته ايران بودند ـ و بعدها در جبهه ملی نقش مهمی ايفا کردند از وابستگی ايران به 

  :روزنامه آزاد می نوشت" مثال. کردند

  "]3[.در دنيای امروز بی طرفی و سياست موازنه منفی ديگر معنا و مفهومی ندارد "     

"  در همين زمان در مجلس شورا قرضه برای خريد تسليحات از آمريکا به تصويب می رسيد و ضمن آن صريحا   

 مجلس داده شد که در همين زمان هم بود که برنامه هفت ساله به. از ضرورت پيوستن ايران به بلوک آمريکا سخن می رفت

دادن سهمی از نفت به انحصارات آمريکايی " يکی از شرايط اجرای آن وابستگی به آمريکا، دريافت وام از آن کشور و طبعا

  .بود

 امپرياليسم انگلستان علی رغم اين فشار مقاومت می کرد و خود را تا آن حد قوی می دانست که حتی به حمله      

 انگلستان قرارداد جديد نظامی ـ سياسی با عراق منعقد کرد که گفته می شد نخستين ١٣٢۶اييز اواخر پ. متقابل دست بزند

  .قرارداد از سلسله قراردادهايی است که انگلستان می خواهد با کورهای عربی منعقد کند

بران برجسته ايدن يکی از ره. سردمداران سياست انگليس گمان می کردند که نيازی به عقب نشينی در ايران ندارند  

 به ايران آمد از آبادان ديدن کرد و به اين نتيجه رسيد که ضرورتی برای تغيير ١٣٢٧حزب محافظه کار انگليس که در سال 

  .وضع نيست

   

  ب ـ ضرورت تغيير در مناسبات ايران و انگليس

م توجه به مخالفت مردم  تالش امپرياليسم انگليس برای حفظ و تحکيم مواضع خويش در ايران و خاورميانه و عد     

  .با شرکت غارت گر نفت، با تناسب قوای واقعی در عرصه جهان و ايران تطبيق نمی کرد

 به روشنی احساس می شد که امپرياليسم انگليس نمی تواند رهبری ارتجاع بين المللی را ١٣٢۶ در همان سال      

از آرزوهای واهی استعمارگران انگليس در اين سال برباد بسياری . اين سال، سال بويژه دشواری بود. برعهده داشته باشد

وامی که انگلستان از آمريکا گرفته بود به جای پنج سال پيش بينی شده فقط در يکسال مصرف شد، توازن پرداخت های . رفت

 از عهده آن هزينه سياست خارجی امپرياليستی، آن چنان سنگين بود که اقتصاد ويران انگليس. انگليس به شدت منفی بود

انگلستان مجبور شده بود در . جنبش های رهايی بخش نيز در سرتاسر مستعمرات انگلستان رشد می کرد. برنمی آمد

. بين المللی خود را محدودتر سازد" تعهدات"هندوستان، برمه و سيالن، در برابر اين جنبش ها عقب بنشيند و مجبور شده بود 

 مجبور شد طبق نقشه مارشال امتيازات  ١٣٢٧د را در يونان به آمريکا داد و در سال  انگلستان جای خو١٣٢۵زمستان سال 

  .مهمی به آمريکا واگذار کند و اجازه دهد که در خاک انگلستان پايگاه های هوايی آمريکايی ساخته شود

خش قابل مالحظه هم از طرف توده مردم و هم از طرف ب.  در داخل ايران هم انگلستان با مقاومت روبه رو بود   

  .هيات حاکمه

به .  هيات حاکمه ايران با احساس ضعف استعمارانگليس بيشتر به سوی امپرياليسم تازه نفس آمريکا کشيده می شد     

به . ويژه در آن جناح از دربار که قبل از سوم شهريور زير دامن هيتلر خزيده بودند، کشش به سوی آمريکا بسيار شديد بود

می داد نظر بسياری از ) نواستعمار ( کشور " مدرنيزاسيون"ايی که امپرياليسم آمريکا در جهت نظامی گری و عالوه پيشنهاده

  .محافل باال را جلب می کرد و وسيله مناسبی برای مقابله با انقالب از پايين تلقی می شد
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د می آمد و مسايل نوينی مطرح می اشکال نوينی از مبارزه پدي.  مقاومت در ميان مردم ايران نيز بسيار شديد بود     

از جمله پيدايش حس همدردی با مردم فلسطين و مقابله با دولت صهيونيستی اسرائيل اهميت فزاينده ای . شد که سابقه نداشت

همين . عده ای از روحانيون، ازجمله آيت اهللا کاشانی جنبش همدردی با فلسطين را سازمان داده و رهبری می کردند. داشت

  .ن ها، در سال های بعد نقش معينی در جنبش ملی شدن نفت ايفا نمودندسازما

اين کابينه در .  بغرنجی اوضاع سياسی و تشديد تضادها سبب شد که کابينه حکيمی بيش از چند ماه دوام نياورد     

ه نفت و استيفای حقوق مسئل.  سقوط کرد و جای خود را به عبدالحسين هژير داد٢٧ ترميم شد و در آخر خرداد ٢۶اسفند ماه 

هيچ کس نمی توانست ضرورت تغيير در مناسبات ايران و شرکت نفت انگليس را . مطرح شد" ايران از نفت جنوب الزاما

  .انکار کند

   

  پ ـ غيرقانونی کردن حزب توده ايران

 تا آن را در حد  امپرياليسم انگليس با احساس ضرورت تغيير به فکر افتاد که ابتکار را به دست خود بگيرد     

می بايست چنان شيوه . بازی بسيار بغرنجی توام با تضادها، پيشرفت ها و عقب نشينی ها آغاز شد. دلخواه خويش کنترل کند

به عبارت ديگر می بايست به جای توجه به مسئله واحد نفت . ای اتخاذ شود که الاقل پر نفوذترين محافل حاکمه را قانع کند

اين طرح به .  به هم پيوسته ای مطرح و حل شود تا بتوان يکی را به حساب ديگری معامله کردجنوب، مجموعه مسايل

  :صورت کلی زير تدوين شد

   

  :ديکتاتوری دربار تحکيم گردد و هر نوع آزادی سرکوب شود تا بدين وسيله. ١

  باشند،، محافل قدرت طلب درباری قانع شده با انگلستان همکاری نزديک تری داشته " اوال     

  .، قدرت مقاومت و مقابله از توده مردم سلب شود" ثانيا     

 تغييرات جزئی وارد آيد که بر درآمد ايران شندرغازی بيفزايد و در ضمن پايه قرارداد را ١٩٣٣در قرارداد . ٢

  .تحکيم کند

او .  سفارت انگليس بود اجرای اين طرح به عهده عبدالحسين هژير گذاشته شد که مورد اعتماد دو جانبه دربار و     

 را تدارک ديد و سپس به مقام نخست ١٣٢٧ وارد کابينه شد و سه ماهه بهار ١٣٢۶ابتدا به عنوان وزير مشاور در اسفند 

  .اجرا کند" وزيری گمارده شد تا نقشه را مستقيما

زب توده ايران در  خبرهای مربوط به احتمال حمله به آزادی خواهان و در صف نخست ح٢٧ از همان فروردين      

راديوها و مطبوعات منتشر می شد خبرگزاری های آمريکايی و انگليسی اين خبرها را با لحن تاييدی منتشر می کردند و می 

  :گفتند

در سه شهر مازندران حکومت نظامی برقرار گرديده و قريب سه هزار نفر توقيف شده اند : لندن، آسوشيتدپرس "      

  .ارتباط داشته اندکه با حزب توده ايران 

 يکی از سخنگويان ارتش خاطرنشان ساخته است که عالوه بر توقيف شدگان هر کس از اين پس امنيت کشور را      

  .و حکومت نظامی هرجا که الزم باشد برقرار خواهد شد. متزلزل کند توقيف خواهد شد

. کمونيست ها در سرتاسر کشور به عمل آيد محافل دولتی تاييد می کنند که در نظر است اقدامات شديدی بر ضد      

 تن از اشخاص مظنون منجمله چند تن استاد ٩٠٠" يکی از منابع نزديک به دولت به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت که تقريبا

   "]4[.دانشگاه و عده زيادی از کارمندان دولت برای توقيف نام نويسی شده اند

يکی از .  محافل وسيع اجتماعی احساس می کردند که حمله به حزب توده ايران مقدمه هجوم به همه آزادی هاست     

  :امه ها می نوشترون
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همه می دانند که اگر امروز شمشيری برای زدن گردن فالن افراطی باال می رود برای اين است که دست جالد  "     

ورزيده شود و فردا وقتی نوبت گردن زدن اصالح طلبان معتدل و باقی طرفداران خرده بورژوازی رسيد بهتر و زودتر بتواند 

   "]5[.کار خود را انجام دهد

 در درون هيات حاکمه نيز يکپارچگی  به عالوه.  وحشت از ديکتاتوری دربار قشرهای وسيعی را فرا می گرفت     

  تضادهای شديد آمريکا و انگلستان، تضادهای جناح های. وجود نداشت

مختلف طبقات حاکم و حتی تضادهای فردی شخصيت های سياسی دست به دست هم می داد و چنان محيطی ايجاد 

  .می کرد که مساعد برای استقرار ديکتاتوری يک جناح عليه جناح ديگر نبود

 مطبوعات تهران از گروه های سياسی بسيار متفاوت برای نخستين بار پس از ١٣٢٧ اواخر فروردين ماه      

 فروردين ماه تشکيل شد و از ٢٩نخستين جلسه . عليه ديکتاتوری مبارزه کنند"  دور هم جمع شدند تا مشترکا٢۵شکست سال 

که به اين ترتيب به وجود آمد طيف بسيار وسيعی از جبهه مطبوعات ضد ديکتاتوری . آن پس جلسات ديگری تشکيل يافت

برخی از مطبوعات هوادار آمريکا که با انگلستان در تضاد بودند و حتی برخی از . مخالفان دربار را در برمی گرفت

اشتند مطبوعات وابسته به فئودال های هوادار انگليس که از تشديد ديکتاتوری شاه و بازگشت به دوره سياه رضاخانی وحشت د

اما همين اتحاد بسيار . موقت و محدود بود" در اين جبهه شرکت می کردند و لذا جبهه مطبوعات ضد ديکتاتوری اتحادی کامال

  .سد می کرد" جلو اجرای نقشه شرکت نفت انگليس و مقامات قدرت طلب درباری را موقتا. اهميت داشت

زب توده ايران نشان می داد و ثابت می کرد که با وجود  امکان همکاری قشرهای وسيع مبارزين سياسی را با ح     

ضربات سنگينی که به حزب توده ايران وارد آمده اين حزب صفوف خود را چنان به سرعت سازمان داده که در اين لحظه 

  .نيروی بسيارموثر سياسی است و بدون شرکت آن نمی توان کار بزرگی از پيش برد

طبوعات ضد ديکتاتوری که لبه تيز آن عليه دربار متوجه بود، به اضافه تضادهای  مقابله مردم، تشکيل جبهه م     

برای اجرای پرقدرت تر و بی . نقشه استقرار ديکتاتوری را به عقب انداخت ولی منتفی نکرد" شديد آمريکا و انگليس موقتا

شاه را به " غيررسمی"او سفر . تندتزلزل تر اين نقشه محافل درباری خود عبدالحسين هژير را به نخست وزيری برگماش

 انجام پذيرفت و در جريان آن قرار و مدار کامل گذاشته شد که دو رکن اصلی ١٣٢٧اين سفر تابستان . انگلستان تدارک ديد

  :آن عبارت بود از

  .١٩٣٣ استقرار ديکتاتوری، تجديد نظر در قرارداد      

 مذاکرات پنهانی با شرکت نفت را آغاز ١٣٢٧ هشتم مهرماه او.  هژير هر دوجانب نقشه را با هم پيش می برد     

  .کرد و هم زمان با آن هجوم به حزب توده ايران را تشديد کرد

 و ١٩٣٣ درباره اين مذاکرات بعدها اطالعات بيشتری منتشر شد و نشان داد که هژير تنها در چارچوب قرارداد      

چيزی که خواست دربار بود و می توانست به . يران مذاکره می کرده استاجرای هر چه دقيق تر آن و افزايش نسبی درآمد ا

  .طور کلی مورد توافق شرکت نفت قرار گيرد

 در مورد سرکوب حزب توده ايران، هر دو نيروی امپرياليستی انگلوآمريکن با وجود تضاد شديد در ساير      

رکوب مجموع جنبش ضد امپرياليستی مردم ايران می عرصه ها توافق کامل داشتند و آن را به حق نخستين گام برای س

  .از اينجا بود که کار هجوم به حزب توده ايران با سرعت بيشتری جلو می رفت. دانستند

 کم تر از يک ماه روزنامه مردم توقيف شد، عده زيادی از دانشگاهيان و فرهنگيان روشنفکر و مبارز   در مدت      

زبی کشيده شد و سازمان های تروريست پنهانی با شرکت گروهبانان درباری و اوباش به تبعيد شدند، نقشه ترور رهبران ح

رهبری مستشاران آمريکايی پديد آمد، دانشجويان تحت فشارقرار گرفتند که در محيط دانشگاه در امور سياسی دخالت نکنند و 

. غيرقانونی کردن حزب توده ايران را تدوين کرده استسرانجام در آبان ماه افشا شد که هژير اليحه . در اين باره التزام بدهند

  :روزنامه زندگی نوشت
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در کريدورهای مجلس مطالبی از طرف بعضی وزرای کابينه آقای هژير و چندتن از نمايندگان مخصوص و  "     

د دو اليحه به قراری که می گويند دولت آقای هژير در نظر دار. شناخته شده عنوان شد که موجب حيرت و تعجب گرديد

يکی قانون تحديد مطبوعات به چهار روزنامه در تهران و يک روزنامه در : قانونی با قيد دو فوريت به مجلس تقديم کند

دوم اليحه غيرقانونی شمردن حزب توده ايران و اجازه گرفتن دولت برای بستن اين حزب و تعقيب کليه عناصر . شهرستان

   "]6[.موثر آن

   

  ت ـ مرحله نهايی اجرای توطئه

. او دشمنان سياسی و شخصی فراوانی داشت. ن پيش بردهژير نمی توانست نقشه انگليسی ـ درباری را تا پايا      

فاسد درباری به حد گستاخی و وقاحت ) اشرف خواهی شاه(صداقت او در خدمت به دربار پهلوی و تسليمش در برابر بانوان 

ر محافل روحانی نيز زي. نيروهای مترقی جامعه و جناح هايی از هيات حاکمه در برابر او صف بسته بودند. می رسيد

به اين دليل بود که اجرای نهايی عمليات به عهده . رهبری آيت اهللا کاشانی به طور آشکار و قاطع با هژير دشمنی می کردند

  .ساعد گذاشته شد که الاقل در محافل حاکمه زمينه نفوذ گسترده تری داشت

تحکيم ديکتاتوری دربار او سرکوب جنبش دموکراتيک و .  ساعد اجرای عمليات را با دقت و سرعت آغاز کرد     

را جلو انداخت تا زمينه برای مذاکرات نفت و تجديد نظر در قرارداد، موافق تعبير شرکت نفت از استيفای حقوق ايران، فراهم 

که مرحله اول يعنی سرکوب نيروهای دموکراتيک را می شد با توافق امپرياليسم آمريکا پيش  اين کار در اين بود" حسن. "آيد

. عی است که نظر آمريکا و انگليس حتی در مورد چگونگی رژيم ديکتاتوری که بايد روی کارآيد يکی نبودطبي. برد

امپرياليست های آمريکايی می کوشيدند که دربار را به سوی خود جلب کنند و ديکتاتوری موافق ميل خويش بر سر کار آورند 

ت ها در مبارزه با مردم ايران و قبل از همه حزب توده ايران اما اختالف بر سر اين مساله مانع از وحدت نظر امپرياليس

  .نبود

کند، هرنوع جنايت عليه حزب " انقالب" امپرياليست ها با اين دستاويز، که گويا شوروی می خواهد در ايران      

 در ارتش و توده ايران و جنبش های ملی و آزادی خواهانه در ميهن ما را قانونی می شمردند و مستشاران آمريکايی

  .ژاندارمری و مشاورين پنهانی آمريکا در دربار، از هيچ نوع جنايتی عليه حزب توده ايران روگردان نبودند

نمايندگان وابسته به . اما نقشه غيرقانونی کردن حزب توده ايران از دستور خارج نشد.  کابينه هژير سقوط کرد     

، که از طرف ٢٠محمدعلی دهقان، يکی از فاسدترين چهره های سياسی دهه . دربار و امپرياليسم آن را به شدت دنبال کردند

دربار وکيل مجلس بود، با کابينه ساعد از اين نظر مخالفت کرد که چرا غيرقانونی کردن و بستن حزب توده ايران را در 

م های بسيار زشت به حزب ، پس از دشنا)١٣٢٧ آذرماه ١٧( او طی سخنرانی خود در مجلس ! برنامه خود قرار نداده است

او اين مسئله را با مجموع سياست کشور . گردد" موقوف"و فعاليت آن " بسته شود"توده ايران، پيشنهاد کرد که اين حزب 

  .به بلوک غرب بپيوندد" و علنا" مربوط کرد و گفت که بی طرفی معنی ندارد و ايران بايد رسما

 ـ انگليسی غيرقانونی کردن و يا بستن حزب توده ايران، به طور رسمی  به اين ترتيب نقشه درباری ـ آمريکايی     

در کارخانه ها، مدارس، . همزمان با آن، فشار به اعضای حزب توده ايران از حد گذشت. افشا شد و به مجلس شورا آمد

م به اعضا و هواداران در همه شهرها هجو. دانشگاه ها و وزارت خانه ها اعضای حزب را از کار اخراج و تبعيد می کردند

نيمه علنی بود ـ به امر عادی بدل شده بود و هر چند روز سروکله يک مسئول حزبی را می " حزب، که فعاليت آن ها الزاما

دربار، ارتش، و : اسناد و مدارکی که در اختيار حزب بود، نشان می داد که همه اين توطئه ها از يک مرکز. شکستند

، دبيرکل کميته مرکزی حزب، بسياری از اين اسناد ١٣٢٧ آذرماه ٢١. نگليسی آن ها، رهبری می شودپشتيبانان آمريکايی ـ ا

را در يک مصاحبه مطبوعاتی رو کرد و نشان داد که از وزارت جنگ و ستاد ارتش، طی نامه های محرمانه ای به وزارت 

  . می شودخانه ها و کارخانه ها و غيره، دستور اخراج و تبعيد توده ای ها صادر
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  احساس .  در آغاز زمستان، محيط سياسی کشور بغرنج تر و تضادها شديدتر شد     

، جرج آلن معاون وزارت خارجه آمريکا به ايران آمد و به طوری ١٣٢٧در نيمه آذر . می شد که لحظه قطعی فرا می رسد

اين مالقات دو . ه با شاه مخلوع مالقات کردمستقيما و محرمان" برخالف آداب و رسوم بين المللی"که روزنامه ها نوشتند، 

  .در آن حتی وزرا شرکت داده نشدند. نفری بود

ايران و " استقالل" بنا به نوشته روزنامه ها ـ از جمله روزنامه آتش ـ مسايل مورد بحث عبارت بود از      

اگر سياست عمومی امپرياليسم . بودبه عبارت ديگر، هم سياست داخلی و هم سياست خارجی ايران مطرح شده " ! دموکراسی"

آمريکا و به ويژه هيستری شديد ضد کمونيستی و ضدشوروی آن را در آن سال ها در نظر بگيريم، می توانيم تصميماتی را 

  .که در اين جلسه محرمانه گرفته شده است، حدس بزنيم

ن حزب توده ايران و هجوم عمومی به آشکار بود که تصميم داير به غيرقانونی کرد"  در آغاز دی ماه، تقريبا     

عمال ارتجاع و امپرياليسم به اين فکر بودند . دموکراسی در ايران قطعی شده و به اصطالح شمارش معکوس آغاز شده است

 آذرماه، در جلو دانشگاه انفجارهايی رخ داد که براثر آن ٢٨. که حادثه ای بسازند و آن را به حساب حزب توده ايران بگذارند

ستاد ارتش اعالميه ای صادر کرد و ماجرا را اين طور توضيح داد . اين حادثه عجيب، توضيح ناپذير بود. ده ای کشته شدندع

در ارتفاع الزم " به داليل نامعلوم" که گلوله ها از اسلحه ضد هوايی شليک شده و قرار بود در آسمان منفجر شود، ولی 

. ستاد ارتش کسی را قانع نکرد" توضيح " اما اين ) ١٣٢٧ دی ماه ۶مردم ! (تمنفجر نشده و به سطح زمين نزديک شده اس

  : ، نوشت١٣٢٧ دی ماه ۵روزنامه وظيفه، مورخ . گفته می شد که حوادثی در پس پرده می گذرد

تصميم اين بود که اغتشاش و تيراندازی و اخالل امنيت را به حزب توده منتسب ساخته و افکار را عليه آن  "     

عده ای از نمايندگان مطبوعات را ترور کنند و اليحه غيرقانونی بودن حزب توده ايران را به قيد دو فوريت به ... انگيزندبر

  ."مجلس تقديم نمايند

  : به استناد راديوی مسکو نوشت) ١٣٢٧ دی ماه ١۵( روزنامه کيهان      

اين جريانات ... ع پيوست، يک خيانت بزرگ بود، به وقو١٣٢٧ آذرماه ٢٨گلوله باران هايی که در تهران، در  "     

  ."برای خفه کردن مردم، از بين آزادی خواهان و تشکيل حکومت نظامی است

دشوار بود مردم باور کنند که حزب .  اين نقشه آن روز اجرا نشد، زيرا حادثه انفجار در دانشگاه خيلی ناشيانه بود     

از . حوادث ديگری هم پشت پرده می گذشت" احتماال.  سنگين در اختيار داردتوده ايران توپ ضد هوايی و اسلحه و مهمات

شاه همچنان به مالقات های محرمانه ادامه . جمله اين که هنوز دعوای آمريکا و انگليس حتی در اين مورد به پايان نرسيده بود

  :به نوشته روزنامه ها. می داد

همايونی و آقای تقی زاده و ميس لميتون مالقات محرمانه ای دست چند روز قبل در مبارک آباد بين اعليحضرت  "     

   "]7[.گويا نقشه زمامداری تقی زاده در ميان است. داد

لميتون، جاسوس سرشناس انگليس و وابسته فرهنگی سفارت انگليس درتهران بود، که سياست ويژه . ن. ميس آ     

دراين مالقات محرمانه، فقط زمامداری تقی زاده مطرح نبود، بلکه " احتماال. استعمارانگليس را در ايران رهبری می کرد

  .ت مواضع دربار، تغييرقانون اساسی، مساله نفت و تشديد ترور در داخل کشور نيز مطرح بوده استتقوي

.  در اين روزها محيط سياسی کشور به شدت عليه استعمار و به ويژه عليه شرکت نفت انگليس برانگيخته شده بود     

ه رغم توطئه گری های دربار و امپرياليست ها، حزب توده ايران متشکل ترين نيروی دموکراتيک و ضد استعماری بود، که ب

مطالب روزنامه مردم، در آن . به روشن گری و سازماندهی انقالبی می پرداخت و عمال امپرياليسم و ارتجاع را افشا می کرد

  .روزها، به طور عمده به نبرد ضدامپرياليستی و ضد درباری اختصاص داشت

پنجم بهمن ماه، دولت ساعد در مورد مذاکرات پشت پرده . ومی به اوج رسيد در آغاز بهمن ماه، هيجان افکار عم     

حزب توده ايران، در همکاری با حزب ايران، . نفت استيضاح شد و مذاکرات مجلس به وسعت در ميان مردم انعکاس يافت
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ران آغاز شد و به ميدان راه پيمايی بزرگی جلو دانشگاه ته. نخستين تظاهرات گسترده ضد شرکت سابق نفت را سازمان داد

حزب توده ايران . شعارهای اين راه پيمايی بزرگ، قاطع و روشن عليه امپرياليسم انگليس و آمريکا بود. بهارستان خاتمه يافت

نه تنها امپرياليسم انگليس را، که می خواست جای خود را تحکيم کند، افشا می کرد، بلکه خطر امپرياليسم تازه نفس آمريکا 

اين راه پيمايی، که از هر نظر در زندگی سياسی کشور بی سابقه بود، خبر از گسترش عظيم نفوذ و . متذکر می شدرا هم 

  .قدرت حزب توده ايران و تاثير شعارهای ضد امپرپاليستی آن می داد

تراف ، در پشت تريبون مجلس اع١٩٣٣ زير فشار افکارعمومی، روز نهم بهمن ماه، تقی زاده، عاقد قرارداد      

تقی زاده خود را مامور مسلوب االختياری ناميد . کرد که اين قرارداد در شرايط غيرعادی و ترور به ايران تحميل شده است

او گفت که حوادثی در پشت پرده گذشته و خود رضا شاه هم، . که طبق دستور رضا شاه مجبور به امضای قرارداد شده است

  .شرکت سابق نفت نبوده، در آخرين لحظه به داليلی نظر خود را تغيير داده استکه گويا راضی به تمديد مدت قرارداد 

ضد امپرياليستی و ضد دربار .  اين اعتراف نشان می دهد که آن روز چه محيط سياسی ای در کشور ما حاکم بود     

  .پهلوی چگونه اوج می گرفت

ولی دربار و دولت . پايان يافت) انگليس در ايرانبانک استعماری (، امتياز بانک شاهنشاهی ١٣٢٧ بهمن ماه ١١      

همه سرمقاله های . به فکر تمديد مدت آن بودند و حزب توده ايران طرد استعمار انگليس را از همه عرصه ها طلب می کرد

  .در اين روزها، ضد امپرياليسم و ضد ديکتاتوری دربار پهلوی بود" مردم"

، نماينده درباری معلوم الحال مجلس، سوالی از دولت به رئيس مجلس داد ، محمدعلی دهقان١٣٢٧ بهمن ماه ١۴      

  :و با تهديد به استيضاح، پرسيد

اشاعه مرام کمونيسم ممنوع شده و مرتکبين مجرم و قابل (!) طبق قوانين و مقرراتی که به قوت خود باقی است  "     

می دهند و ... ی نمی شود و احزابی نشريه های مخصوصبه چه مناسبت از تبليغ اين مرام جلوگير. تعقيب کيفری هستند

   "]8[مورد تعقيب قرار نمی گيرند؟

، روز جمعه، حزب توده ايران برای تحليل از شهدا، ميتينگی در اين بابويه برسر مزار ١٣٢٧ بهمن ماه ١۵      

هنگام . همه مبارزان توده ای و هواداران حزب و بسياری از عناصر دموکرات در آن جا جمع بودند. ترتيب داد" ارانی"

يراندازی شده و پليس و ارتش، به بهانه آن، به کلوب مرکزی حزب و همه سازمان بازگشت به شهر، خبر رسيد که به شاه ت

  .های حزبی و اتحاديه ها هجوم آورده است

  :به شاه را منتشر کرده با تيترهای درشت نوشتند" تيراندازی"، روزنامه های تهران خبر ١٣٢٧ بهمن ماه ١۶      

   "]9[!توده مسجل استمعلوم و انتساب به حزب " هويت مرتکب کامال "     

" نامه هايی از طرف حزب توده و روزنامه مردم"زود که در جيب او  روزنامه کيهان، به نقل از مقامات دولتی اف     

        !يافته اند" يک دشنه زهرآلود"و در زير جورابش " مقداری فرمول شيميايی"، 

به شاه، دولت طی اعالميه ای حکومت نظامی برقرار نمود و " تيراندازی" بهمن، بالفاصله پس از ١۵همان شب 

  .اعالم و انتشار مطبوعات را منع کرد" ممنوع" را مطلقافعاليت احزاب و اجتماعات "

دکتر منوچهر اقبال، وزير کشور، دفترچه ای را، که آن را . ، جلسه مجلس شورا تشکيل شد١٣٢٧ بهمن ماه ١۶      

ب می ناميد، از پشت تريبون مجلس خواند و ادعا کرد که فخرآرايی منتس) ناصرفخرآرايی(دفتر يادداشت و خاطرات ضارب 

سردار فاخر حکمت رئيس مجلس . (محمدعلی دهقان و صفوی حزب توده ايران را خائن ناميدند. به حزب توده ايران است

  مطالبی است که سوء قصد کننده در دفتر . اين حرف ها مربوط به مجلس نيست: "گفت

  ").خاطرات خود نوشته است

 بهمن هيئت وزيران ١۵نظامی و تصميم فوق العاده شب  سرانجام دکتر اقبال متن اعالميه دولت درباره حکومت      

  :او از جمله گفت. راجع به انحالل حزب توده ايران را قرائت کرد
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از چند سال پيش در داخل کشور عناصر مفسده جويی به نام حزب توده ايران دورهم جمع شده و يک عده  "     

جاد اغتشاش، هرج و مرج نموده و در صدد واژگون کردن بنيان و مردمان ساده لوح را با کلمات فريبنده اغفال و هر روز اي

... بنابراين. زمينه انقالب در کشور را فراهم می سازند... اينک صرف نظر از ترويج مرام اشتراکی. اساس کشور بودند

و افراد خائنی کشور تشخيص و دستور می دهد سازمان حزب مزبور در تمام کشور منحل (!) حزب مزبور را منافی استقالل 

   "]10[.که مدارک الزم عليه آن ها موجود است طبق مقررات قوانين مربوطه تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند

 بهمن، پليس و ارتش تنی چند از محافل مذهبی از جمله آيت اهللا کاشانی و داماد وی ١۶ و ١۵ درهمان روزهای      

  .دان انداختندفقيهی شيرازی را دستگير و تبعيد کردند و تعداد کثيری از رهبران و فعالين حزب توده ايران را دستگير و به زن

، سازمان های حزب را درهم کوبيدند و تابلوهای کلوب ها را هرجا ٢ اجامر و اوباش و پليس و مامورين رکن      

" قانونی" ضرب و شتم و دستگيری و تبعيد و شکنجه اعضا و هواداران حزب در سراسر کشور. باقی مانده بود، پايين کشيدند

  .شد

را به مجلس " تحديد مطبوعات و مجازات مرتکبين جرايم مطبوعاتی" يحه قانونی ، دولت ال١٣٢٧ بهمن ماه ١٩      

!" نسبت به پادشاه مملکت و خانواده سلطنتی و شعاير مقدس ملی" تقديم کرد، که به موجب آن ، هر روزنامه يا نشريه ای 

سرلشکر خسروانی ( نظامی  حکومت–توهين کند، از طرف شهربانی توقيف و مديرمسئول و نويسنده بازداشت می شود 

عالوه بر اعضا و فعالين حزب، تعداد کثيری از روزنامه نگاران و رجال سياسی غيرتوده ای را ) فرماندار نظامی تهران بود

  .نيز دستگير و بازداشت کرد

آمريکا از دولت .  امپرياليست های امريکايی و انگليسی اقدامات آزادی کش دولت ايران را با هلهله تاييد کردند     

  تماميت ارضی و "طريق وزرات خارجه آن کشور اعالم کرد که از 

" بوين. "استفاده شود! و ممکن است از پيمان آتالنتيک برای دفاع از ايران! خواهد کرد" دفاع... استقالل ايران 

  .ايران را برای منافع انگليس تاکيد کرد" جدی"وزير خارجه انگليس نيز اهميت 

، شاه روی ديگر مدال را نشان داد و در مالقاتی با عده ای از نمايندگان سرسپرده مجلس، ١٣٢٧د ماه هفتم اسفن      

قانون اساسی صحبت کرد و دستور داد دولت اعالميه تشکيل مجلس " اصالح"درباره لزوم تشکيل فوری مجلس موسسان و 

  .موسسان را صادر کند

  .ساسی را تغيير داد و بر اختيارات شاه افزودقانون ا.  بالفاصله مجلس موسسان تشکيل شد     

   

   اليحه الحاقی-ث 

از جانب دولت . شدن حزب توده ايران مذاکرات پنهانی نفت آغاز شد" غيرقانونی" بهمن و ١۵ دو روز پس از      

از آنجا . ندو از طرف شرکت نفت گس رياست هيات های نمايندگی دوطرف را به عهده داشت) وزير دارايی(ايران گلشاييان 

  .که تصميم گرفته شده بود هر طور شده مساله نفت پايان يابد اين دوره از مذاکرات را مذاکرات نهايی ناميدند

در اين مدت دشواری هايی در مذاکرات پديد آمد ولی طول مذاکرات .  سه ماه طول کشيد   مذاکرات نهايی     

.  به پايان می رسيد١٣٢٨ مرداد ماه ۶مهلت قانونی مجلس پانزدهم، . دبا پايان دوره مجلس مربوط بو. ارتباطی با آن نداشت

حساب انگليسی ها اين بود که نتيجه مذاکرات را به صورت اليحه قانونی در آخرين روزهای دوره پانزدهم به مجلس بدهند که 

معروف است "  گلشاييان–ی گس اليحه الحاق"اين اليحه قانونی که به نام . فرصت بررسی نباشد و با فوريت به تصويب رسد

  . به مجلس تقديم شد١٣٢٨ تيرماه ١٨

 از آنجا که ما در اين کتاب مسايل فنی نفت و مواد قراردادهای نفتی ومذاکرات مربوط به آن ها را بررسی نکرده      

استيفای "آن در ايران از تنها برای نشان دادن تعبيری که شرکت سابق نفت و عمال . ايم اليحه الحاقی را هم بررسی نمی کنيم

  :می کردند به چند نکته اشاره می کنيم" حقوق ايران
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مجلس ايران با .  به حساب می آمد١٩٣٣اليحه الحاقی از آن رو الحاقی ناميده می شد که تکمله ای برقرارداد      .١

ود تصويب می کرد و به آن قوت  را هم که در دوران رضاشاهی به زور منعقد شده ب١٩٣٣قرارداد " تصويب اين اليحه عمال

  .قانونی می داد

برعکس همه آن ها را .  تغييری وارد نمی کرد١٩٣٣اليحه الحاقی در هيچ کدام از جوانب استعماری قرارداد      .٢

  .تثبيت و تحکيم می کرد

اد و حق االمتياز به سود ايران می د" اليحه الحاقی تنها از نظر مالی و ميزان حق االمتياز تغييراتی ظاهرا     .٣

اما از آنجا که درآمد ايران به ليره انگليس پرداخت می شد و ارزش . ايران را از تنی چهارشلينگ به شش شلينگ می رسانيد

  .درآمد ايران از هر بشکه نفت سال به سال پايين تر می آمد" ليره از همان وقت به سرعت در حال کاهش بود عمال

  .ت به امتيازنامه دارسی که يادگار استبداد قاجار و هجوم استعماراست گامی به عقب بوداليحه الحاقی حتی نسب     .٤

  

   [1]١٣٢٧ فروردين ماه ٧تهران مصور، ـ   

  [2].١٣٢٧ فروردين ماه ١۴تهران مصور، ـ   

  [3]١٣٢۶ بهمن ماه ٢٩آزاد ـ   

  [4]١٣٢٧ فروردين ماه ٢۴نامه مردم، ـ   

  [5]١٣٢٧ فروردين ماه ٢٩نامه مردم، ارگان حزب دموکرات، نقل از ـ   

  [6]١٣٢٧ آبان ماه ١٣نامه مردم، ـ   

  [7]١٣٢٧ دی ماه ١٢کسری، ـ   

  [8]١٣٢٧ بهمن ماه ١۴روزنامه کيهان، ـ   

  [9]١٣٢٧ بهمن ماه ١۶روزنامه کيهان، ـ   

  [10]١٣٢٧ بهمن ماه ١۶روزنامه کيهان، ـ   
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  فصل دوم

   اصل ملی شدن نفتاز اليحه الحاقی تا تصويب

  

 نيروهای مقاومت

   

 بهمن با وجود ١۵ديکتاتوری پس از .  بهمن دربار ـ انگلستان با موفقيت بزرگی روبه رو نشد١۵ کودتای      

احساس می شد که تضادهای حل نشده فراوانی حتی در . خشونتی که نشان می داد اعتماد به نفس و استواری الزم را نداشت

به عالوه، توده مردم به ادعاهای توطئه . ت حاکمه وجود دارد که مانع از تحکيم پايه های ديکتاتوری استباالترين سطوح هيا

چندين نيروی . گران باور نداشتند و خيانتی را که پشت پرده عليه منافع ملی ايران در حال انجام بود احساس می کردند

  .مقاومت به وجود می آمد و گسترش می يافت

وجودی که مورد شديدترين يورش  اين حزب با. و پی گيرترين نيروی مقاومت حزب توده ايران بود قاطع ترين    

ارتجاع حاکم اميدوار بود که بر اثر اين حمالت . ها قرارگرفت به سنگر قاطع مقاومت در برابر رژيم ديکتاتوری بدل شد

زيادی از رهبران و فعالين آن دستگير   دولتی تعدادبه دستور رسمی مقامات. حزب توده ايران را از ميدان سياست خارج کند

مطبوعات حزبی به طورکامل . حزب توده ايران غيرقانونی اعالم گرديد و عضويت در آن جرم شناخته شد. و يا تبعيد شدند

اميد . دای منحل شده فعالين آن ها نيز تحت پيگرد قرار گرفتن سازمان های کارگری و همه سازمان های توده. تعطيل شدند

ارتجاع اين بود که بر اثر اين فشارها فعاليت حزب توده ايران برای هميشه متوقف می شود و يا اين که حزب به يک گروه 

  .بسيار کوچک غيرفعال بدل می گردد

حزب توده ايران که از مدتی قبل آمادگی روحی و تا حدودی فنی برای .  اما همه اين حساب ها غلط از آب درآمد     

نخستين اعالميه .  بهمن سازماندهی مخفی خود را آغاز کرد و با موفقيت پيش برد١۵ کار مخفی داشت بالفاصله پس از آغاز

 ٢٨ انتشار منظم روزنامه مردم آغاز شد که تا مدت ها پس از ١٣٢٨ انتشار يافت و از دهم مهرماه ١٣٢٨های حزبی بهار 

  .مرداد ادامه يافت و هرگز نظم آن به هم نخورد

 ١٨(گروهی از رهبران حزبی هم که دستگير شده بودند در دادگاه هايی که برای محاکمه آنان تشکيل شده بود   

بهمن را ١۵از حزب و جنبش با صراحت دفاع کردند و ديکتاتوری پس از توطئه) ١٣٢٨ اول ارديبهشت ماه ١٣٢٧اسفندماه 

  .فشا کردندبه عنوان رژيمی ضدملی که با شرکت نفت انگليس مربوط است ا

 در اين دادگاه رهبری حزب تصميم گرفت که يک دفاعيه جمعی تدوين کند که هر يک از رهبران حزب بخشی      

جای بسيار بزرگی به نفوذ استعمار انگليس در ايران داده شده و " دفاعيه جمعی"در اين . از آن را در دادگاه قرائت کند

در اين دفاعيه . تماس با ايران تا لحظه حاضر مورد بررسی قرار می گيردجنايات استعمارگران انگليس از نخستين روز 

.  بهمن به تفصيل بررسی می شود١۵تاريخچه ننگين شرکت نفت انگليس نيز از زمان واگذاری امتياز رويتر تا توطئه 

نه به دست رضاخان رهبران حزب توضيح می دهند که چه گونه استعمار انگليس سلطه ننگين پهلوی را روی کارآورد، چگو

 تجديد کرد، چگونه شرکت نفت انگليس و ايران منابع ثروت کشور ما را ١٩٣٣و سيدحسن تقی زاده قرارداد دارسی را در 

  . را تدارک می بيند١٩٣٣ کند و چگونه هم اکنون تجديد نظر در قرارداد   غارت کرده و می

  :عهده ايشان بود از جمله می گويد رفيق کيانوری ـ که بحث از اين مطالب در دادگاه به      
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در دوره بيست ساله چون وقت بيشتر بود با دقت و مراقبت بيشتر اين عمليات انجام می شد و حاال چون عجله  "      

  .در کار است با کمک علنی امپرياليست ها و بدون مالحظه عملی می شود

. دی خواهان را در مستراح زندان خفه می کردند آن روز برای جلوگيری از فاش شدن آن نقشه های خائنان آزا     

امروز هم برای جلوگيری از فعاليت آزادی خواهان که بزرگ ترين مانع عمليات هيات حاکمه است آن ها را به زور سرنيزه 

آن .  شکنندهايی که تاکنون فقط با خون ملت رنگين شده است به زندان می افکنند و دهان آن ها را می بندند و قلم آن ها را می

روز خيانت تجديد قرارداد نفت جنوب را ماهرانه و با حقه بازی انجام می دادند و با جشن و چراغانی از چشم مردم می 

امروز که سيل اعتراضات مردم خيانت ها را فاش می کند دستگاه حاکمه ما برای اجرای دستورات اربابان . پوشانيدند

نمايد و چون مانند دوره سابق امکان اين نيست که حقوق ملت ايران را با جشن و امپرياليست اقدامات مفتضحانه ای می 

چراغانی به امپرياليست های انگليسی بفروشند به سرنيزه و زندان، به حکومت نظامی و تبليغات مفتضح کنونی متوسل می 

  .شوند

ی عميقا ملی و ضداستعمار بود می  رفيق کيانوری در بحث از تشکيل حزب توده ايران که از همان آغاز سازمان     

  :گويد

   

حزب توده ايران محصول تمايالت تمام ميهن پرستان ايرانی است که تامين استقالل ايران هدف زندگی آنان را  "     

کليه افراد شرافتمندی که از فشار چندين صدساله استعمارانگليس به تنگ آمده و مايل بودند سرنوشت کشور . تشکيل می داد

 را خود به دست گيرند، همه کسانی که می خواستند به جنايات چندين صدساله امپرياليسم در ايران پايان دهند برای خويش

رسيدن به مقصود راهی نمی يافتند جز اين که به دور يکديگر جمع شده و دسته جمعی برعليه هرگونه استعمار کشور ايران 

  ."مبارزه نمايند

  :م می دارد آنگاه رفيق کيانوری اعال     

   

  !آقايان قضات "     

دولت و سرمايه داران انگليس .  جرم ما اين است که عليه چپاول ثروت ملی به دست استعمارچيان قد علم کرديم     

چرا اين ثروت عظيم بدون . تنها از شرکت نفت جنوب هر سال بيش از ده ميليارد ريال سود خالص به کيسه خود می ريزند

  !رج شودحساب از دست ما خا

  ! آقايان قضات      

 جرم ما اين است که ملت ايران را از اين غارت گری راهزنان قرن بيستم آگاه ساختيم و به همين جهت بود که      

  ."استعمارطلبان از هيچ گونه مبارزه عليه ما کوتاهی نکردند و ما را هدف تيرهای زهرآلود تهمت و افترا قرار دادند

  :رش نفوذ امپرياليسم تازه نفس آمريکا و افشای آن می گويدو سپس با اشاره به گست

ما تحمل نکرديم که دولت های بی . جرم ما اين است که برعليه نفوذ استعمارطلبان در ايران مبارزه کرديم "     

ه قرارداد جم مابين قرارداد نظامی ايران و آمريکا معروف ب. شخصيت ما تحت تاثير بيگانگان منافع ملی ما را زيرپا گذارند

  ]1[."اين است جرم ما.  وثوق الدوله هيچ گونه تفاوتی قابل نيستيم١٩١٩ آلن با قرارداد ننگين –

ات غير انسانی آن با کارگران ايران را در دادگاه به رفيق جودت که بررسی چپاول گری شرکت نفت جنوب و مناسب

عهده داشت امتياز استعماری نفت جنوب را جزء به جزء و به تفصيل مورد بررسی قرارداد و ثابت کرد که شرکت نفت 

ها اين . از ارکان امپرياليسم انگليس است چيزی مثل کمپانی هند شرقی و بدتر از آن است. جنوب يک شرکت تجارتی نيست

  :بزرگ ترين راهزنان عصر خود هستند
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شرکت نفت جنوب برای مناطق مختلف کار خود در ايران مامورين مخصوصی در انگلستان می پروراند و  "     

  .آنان را کارآزموده و مجرب بار می آورد و مدت معينی برای هر يک از آنان تعيين می کند

ناحيه عمليات خود ادارات سياسی و پليس اورنيفورمه مسلح و  برخالف اصول تماميت و استقالل وطن ما در      

  ."بندرهای رسمی برقرار نموده است

   

  !آقايان قضات"

در معرض انواع . اين ها در جهنم به سر می برند...  يکصد هزار کارگر در موسسات نفت جنوب کار می کنند     

. آنان مانند بدويان در زير چادر و حصير مسکن دارند... ود ريال ب١۴ و ١٢ بين ١٣٢۵مزدشان تا سال . امراض قرار دارند

حمام آن ها رود کارون و لباسشان . رطوبت زاغه ها آنان را مفلوج و تاريکی دخمه ها قوه بينايی را از آنان سلب نموده است

 مذهبی و ناموسی غارت گران نفت جنوب حتی احساسات. در آغاجاری حتی يک حمام هم نيست... گونی های پاره پاره است

وخانواده کارگران را در نظر نگرفته و حاضر نشده اند ديواری دور کلبه های مقوايی آنان بکشند تا الاقل زنان و دختران 

  .عريان کارگران از انظارغير، محفوظ بماند و بتوانند در کلبه خود خواب راحتی نمايند

  ."وادار می کند ده ها هزار کارگر به خشم آيند اين تضييقات اين چپاول ها و اين جنايت هاست که      

  : رفيق جودت در دفاعيه جمعی نتيجه می گيرد     

ملت ايران درباره امتياز نفت جنوب قضاوت خود را کرده و تجديد امتياز را خائنانه و غاصبانه و استقالل  "     

  ."اهد شناختملت، هرگز اين قرارداد را به رسميت نشناخته و نخو. شکنانه دانسته است

ما متهميم زيرا که شرکت نفت را به خوبی شناخته به ملت ايران به خوبی شناسانده و برضد منافع استعماری آن  "     

  ما به اين اتهامات افتخار . با کمال شدت مبارزه کرده ايم

  ]2[."می کنيم

 رهبران حزب توده ايران ضمن تاکيد روی اعمال استعماری بسيار طوالنی انگليس در ايران امپرياليسم تازه نفس      

در همين دادگاه بود که چند شخصيت برجسته اجتماعی از جمله دکتر سيدعلی شايگان از ياران . آمريکا را هم افشا می کردند

  .دق و مجاهدين برجسته جنبش ملی شدن نفت از حزب توده ايران و رهبران آن دفاع کردندنزديک مص

اين عناصر در آن .  بعد از حزب توده ايران بايد از نيروی مقاومت عناصر ملی به رهبری دکتر مصدق نام برد     

 در برابر رژيم جان می گرفت خبر روزها قدرتی نداشتند ولی همين قدر که عرض وجودی می کردند از نيروی بالقوه ای که

مصدق آن روزها وکيل مجلس نبود، حزب و سازمانی هم نداشت ولی از بيرون نمايندگان مجلس پانزدهم را به . می دادند

  .پايداری دعوت می کرد و می کوشيد جلو تصويب اليحه الحاقی را بگيرد و موضوع نفت را به مجالس بعدی بکشاند

 بهمن، دولت، آيت اهللا کاشانی و چندتن ١۵پس از . هللا کاشانی هم از نيروهای مقاومت بودندروحانيون هودار آيت ا

گفته می شد که در اين امر خالف قانون و انسانيت به ويژه سرلشکر رزم آرا که رئيس . از يارانش را دستگير و تبعيد کرد

  . در ميان بازاريان داشتايراد فشار به کاشانی تاثير بسيار شديدی. ستاد ارتش بود دست دارد

 بهمن ايستاد جناح بقايی، حايری ١۵ آخرين ولی جنجالی ترين نيروی مقاومت که در برابر ديکتاتوری پس از      

اينان از اعضای حزب دموکرات قوام السلطنه بودند و با کمک مستقيم قوام . زاده، مکی ـ سه تن از وکالی مجلس پانزدهم بود

 ١۵اما پس از توطئه . در دو ساله گذشته نيز فعاليتی از آنان به چشم نمی خورد.  و به مجلس راه يافتنداز صندوق بيرون آمدند

بهمن اينان وارد ميدان شدند و دولت را استيضاح کردند، در برابر اليحه الحاقی مقاومت کردند و درجلوگيری از تصويب آن 

  .نقشی ايفا نمودند

با هم متحد می شدند، در اين صورت می شد ديکتاتوری را به طور کامل شکست  اگر همه اين نيروهای مقاومت      

ولی متاسفانه . داد و توطئه های انحصارات امپرياليستی نفت را خنثی کرد و حقوق ايران را از نفت به طور کامل استيفا نمود
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 بهمن ١۵ ضد شرکت نفت که در آستانه چنين اتحادی به وجود نيامد و از تجربه جبهه مطبوعات ضد ديکتاتوری و جبهه واحد

  .تشکيل شده بود بهره گيری نشد" عمال

  : از ميان مجموعه علل و عواملی که اتحاد نيروها را دشوار می کرد بايد سه علت را به ويژه ذکر کرد     

   

زش کار که اعالم انحالل و غيرقانونی کردن حزب توده ايران بهانه ای می داد به دست عوامل سا: اول اين که 

  .اتحاد با اين حزب را غيرعملی و خطرناک قلمداد کنند

 بهمن و آغاز فعاليت پنهانی سبب شد که عناصری از سکتاريسم در مشی حزب توده ايران ١۵ضربت : دوم اين که

  .راه يابد

شمنی با حزب توده عوامل خرابکار وابسته به امپرياليسم آمريکا از همان زمان با شدت تمام د: سوم و مهم تر اين که

آن ها می کوشيدند . روی نقاط افتراق تکيه می کردند" ايران را به مثابه يکی از شعارهای اصلی خود اعالم کرده و عمال

اين محافل چنين !! چنين وانمود کنند که همکاری با حزب توده ايران مانع موفقيت است و دشمنی با اين حزب عامل موفقيت

وفقيت مردم موکول به کمک امپرياليسم آمريکا است و برای جلب کمک امپرياليسم آمريکا بايد خصلت استدالل می کردند که م

  .ضد کمونيستی داشت

می .  بهمن در زير می آوريم١۵ برای روشن شدن موضوع اظهارات دکتر بقايی را در مجلس پانزدهم، پس از      

  .ال های بعد استتوان گفت که اين اظهارات برنامه کار اين جناح در طول س

  : درباره حزب توده ايران عقيده بقايی اين است     

   

 بهمن که به حمداهللا و به کوری چشم دشمنان ايران و به کوری چشم آن کسانی که می ١۵در اثر حوادث بعد از  "     

ب ما را حفظ فرمود، بعد  به خير و خوشی خاتمه پيدا کرد و خداوند پادشاه محبو خواستند ايران بی سرپرست و بی پدر شود،

از آن سانحه شوم يک جريانی در اين مملکت پيش آمد که می بايستی پيش آمد هم بکند، حزب توده ايران غيرقانونی اعالم شد 

برويد جناب آقای ساعد حضور اعليحضرت همايونی شرفياب شويد و بپرسيد که من در چند وقت قبل . و می بايستی هم بشود

  ]3[."اين نظريه را به ايشان دادم) ريخش را معين خواهند کردايشان تا(از اين 

ی ها  بقايی ضمن اين که روی ضرورت غير قانونی کردن حزب توده ايران تاکيد می کند و حتی از کشتن توده ا     

  :سخن می گويد انشعابيون از حزب توده ايران را مورد حمايت قرار می دهد و می گويد

دستور دهيد همه توده ای ها را بکشند ولی ! آقايان برای خدا... اين ها جزء مبارزين با حزب توده بوده اند "     

  ]4[."هرکس حق گفت نگوييد توده ای است

  :درباره نفت عقيده بقايی اين است

   

 شلينگ تجديد قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس را براساس شالوده ١۶ يا ١٢دولت بايد به اين مرافعه  "     

دولت بايد خواستار شود که " مثال. نظيم کرده اند خواهان بشودقراردادهای دنيا پسندی که شرکت های جديد در خاورميانه ت

  ]5[." گيرد   سهم قرار۴٩ و ۵١اين شرکت براساس 

  :او می گويد. ياليسم آمريکا است راه رسيدن به اين هدف به نظر بقايی تکيه بر امپر     

ولی شرطش اين است که از وضعيت فعلی دنيا استفاده . دولت ايران می تواند با تدبير الزم سهام دار عمده شود "     

  ]6[."کنيم

که استفاده از آن را حالل مشکالت می داند، گسترش سلطه امپرياليسم " وضعيت فعلی دنيا"ظور بقايی از  من     

  .آمريکا در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ويژه گسترش آن در خاور ميانه است
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. ی اشغال می کرد در اين سال ها امپرياليسم آمريکا مواضع امپرياليسم ضعيف شده انگليس را يکی پس از ديگر     

  ]7[.ترومن رئيس جمهور آمريکا سياست خاورميانه ای خود را برمبنای جانشينی به جای انگليس قرارداده بود

  :ران تصريح می کند بقايی رو به نمايندگان هيات حاکمه اي     

   

مگر آن ها چه کار کردند؟ اين ها همان ترک هايی هستند که تا . آقايان، ترک ها را برويد تاريخشان را ببينيد "     

آخر برويد اين ها را يک قدری مراجعه . چند سال پيش خودتان می دانيد چه طور بودند اما حاال دارند اينقدر استفاده می کنند

  ]8[."يره کوتاه فکری نمانيددر اين دا. کنيد

از . بنابراين توصيه، هيات حاکمه ايران نيز مانند هيات حاکمه ترکيه می بايست به امپرياليسم آمريکا روی آورد  

  .خليج فارس استفاده کند" دنيا پسند"ه نفت در چارچوب قراردادهای آن برای حل مسال" کمک"

 جهت اصلی حمله بقايی متوجه سرلشکر رزم آرا بود و می کوشيد حساب شاه را تا حد مقدور ازديگران جدا کند      

.  استوار خواهد شدو اين اميد را در دل سلطنت طلبان به وجود آورد و تقويت کند که پايه های سلطنت تنها با کمک آمريکا

  .بقايی در عين حال از آيت اهللا کاشانی تجليل فراوان می کرد و می کوشيد که هواداران او را هم جلب کند

 به اين ترتيب محافل آمريکايی از زبان بقايی استراتژی معينی را اعالم می کردند که عبارت بود از طرد حزب      

 نيروهای ديگر و از جمله دربار پهلوی زير پرچم آمريکا و از اين طريق تامين توده ايران و جناح چپ جنبش، گردآوری همه

  ]9[. که همان وقت عربستان سعودی با آمريکا منعقد کرده بود۵٠ - ۵٠از نوع " دنيا پسند"يک قرارداد 

طيف وسيعی از روشنفکران بورژوا با اين استراتژی موافق بودند و آن .  بقايی در ارائه اين استراتژی تنها نبود     

را به راه " شاهد"بقايی روزنامه ) ١٣٢٨مرداد (پس از پايان مدت مجلس پانزدهم . را بدون احساس شرم تبليغ می کردند

هر دوی اين . را منتشر کرد" باختر امروز"ه همان وقت از اروپا برگشته بود روزنامه انداخت و دکتر حسين فاطمی نيز ک

بهبود "روزنامه ها مدافع صريح همکاری با امپرياليسم آمريکا، تقويت پايه های سلطنت و از اين راه افزايش درآمد ايران و 

  .بودند" زندگی مردم

صادقانه ضد امپرياليستی برخی از مواضع خود را تغيير داد و  زنده ياد دکتر حسين فاطمی که در جريان نبرد      

  :تکامل بخشيد، در آن روزها معتقد بود

اگر اتازونی با قدرت بزرگ صنعتی و نظامی که دارد بتواند مقام شايسته ای را به دست آورد و تمام نيروی  "     

افکارعمومی جهان تشنه عدالت و آزادی را به خود مسلم است . }!!{خويش را صرف مبارزه با ديکتاتوری سرخ و سياه کند 

  ]10[."جلب خواهد کرد

  : نوشت فاطمی در جريان نبرد مردم ايران عليه شرکت انگليسی نفت چشم اميد به آمريکا داشت و می     

اين روزها پيام محبت به گوش " ژرژ واشنگتن " از آن سوی اقيانوس اطلس، از کنار مجسمه آزادی و از وطن  "     

  .ما می رسد

 اتازونی آمريکا که با کمک های مادی و معنوی گران قيمت خودش بسياری ازملت های جهان را از مرگ و فنا      

 آغوش کمونيسم بيرون کشيده، امروزمی رود که مسئوليت به مراتب سنگين تری نجات داده و اروپای ويران و گرسنه را از

  ...راقبول کند

ما اين کمک آمريکا را جز با احساسات بشردوستی و عواطف ...  آمريکا بايد در دهانه آتش فشان ما را ياری کند     

  ]11[."عاليه انسانی به چيز ديگری تعبير نمی کنيم

از آن که در کمک به آمريکا به ايران تاخيری حاصل شده نگران است ولی اظهار اميد می کند " باختر امروز "     

ه مشترک مجلس آمريکا پس از مجلس سنا وکميت"زودتر برسد و " گزارش ژنرال کوئيک فرستاده مخصوص ترومن"که 



 ٣٢

مطالعه گزارش های جديدی که از روابط ايران و شوروی به واشنگتن می رسد تصميمات جديدی برا ی کمک به ايران اتخاذ 

  ."کنند

را درباره علت تاخير در کمک نظامی آمريکا تکميل می کند و می گويد " باخترامروز"نظر" شاهد" روزنامه      

ايران اگر کمک می خواهد بايد بی طرفی را کنار بگذارد و . يکا در کمک به ايران به جای ديگر استريشه اصلی ترديد آمر

  .به بلوک آمريکا بپيوندد

همان طوری که من چنديدن دفعه در مجلس تذکر داده ام با اذعان به اين که در دنيای امروز بی طرفی ممکن  "     

  ]12[."ز دست بدهيمنيست نمی بايستی موقعيت سياسی خود را مفت ا

می آورند و درواقع شرايط اسارت باری را که " کمک" بقايی بهانه هايی را که آمريکايی ها برا ی تاخير در      

  ."کمک نمی کند"با وضع کنونی، آمريکا حق دارد که . يد همه را بايد پذيرفتمطرح می کنند برمی شمارد و می گو

  ]13[.ما چه بدی از آمريکا ديده ايم} !!{بهانه هايی که آمريکا می آورد منطقی است } !!{تا چشم ما کور شود  "     

پول خون جوانان ماست ما در صف اول  که به ايران می کنند " کمکی" بقايی می گويد آمريکايی ها بايد بدانند که      
  : بقايی درپاسخ اعتراض مردم به اين حرف جنايت بار می گويد.مبارزه با کمونيسم قرار داريم

 و ترکيه مقايسه کرده ايم ازجهت آن است که وجه مشترک ما هرسه کشور اگر ما موقعيت ايران را با دانمارک "      

  ....قرارگرفتن درپشت ديوار آهنين می باشد

 اگر صحبت خون بهای جوانان ايران در ميان آمد و بعضی دوستان غيور و زود رنج ما را متاثر کرد از بابت         
  ]14[."يست هستيماين است که ما اولين سنگر مبارزات کمونيست وغير کمون

... بزرگ ترين ضربت جنگ بر پيکر فرسوده اين مملکت وارد خواهد شد ما در خط مقدم آتش خواهيم بود "...      

  ]15[."پس از وارد آمدن خسارت کسی جبران نخواهد کرد. ت را مطالبه کنيملذا بايد از هم اکنون جبران آن خسارا

کتر بقايی مساله مبارزه  مالحظه می کنيد که در گرما گرم نبرد مردم ايران عليه شرکت نفت انگليس برای امثال د     

مساله مبارزه کمونيسم با غير کمونيسم مطرح است که در آن جا هم به نظر . با امپرياليسم و دفاع از حقوق ملی مطرح نيست

در جنگ " ايران را که قطعا" خون بهای جوانان"بقايی جای مردم ايران در کنار امپرياليسم آمريکا قرار دارد و هم اکنون بايد 

     .ر آمريکا کشته خواهند شد ازآمريکا گرفت و گرنه فردا دير استبه خاط

امپرياليسم آمريکا به ايران و جلب " عالقه مند کردن" وقتی رکن اصلی اسياست خارجی گروهی تالش برای      

  .سياست داخی آن نيز متناسب با اين برداشت خواهد بود" آن به بهای خون جوانان باشد، طبعا" کمک"

امپرياليسم آمريکا همواره غارت گرانه و ضد مردمی بود و اين روش به ويژه پس از جنگ جهانی دوم  روش      

  .اعمال می شد" جلوگيری از ديکتاتوری سرخ"، " مقابله با کمونيسم"زير بهانه 

 خود می  درهر نقطه دنيا که توده مردم برای تامين حقوق خويش به پا می خواستند امپرياليسم آمريکا حق مسلم     

جنگ . در چين، ويتنام، کره، اروپا و خاورميانه همه و همه جا امپرياليسم آمريکا همواره حاضر بود. دانست که دخالت کند

  . آغاز کرد هيستری ضد کمونيستی را به اوج خود رسانيد  ١٣٢٩کره که آمريکا در خرداد 

 شاخش شکسته و به نسبت آن روزها محتاط تر به عالوه.  امروز سيمای اين درنده خونخوار شناخته شده است     

ولی آن روزها کم تر شناخته بود و چنان که گفتيم بخش قابل مالحظه ای از محافل بورژوايی ايران و . عمل می کند

آمريکا " کمک"در قبال پذيرش " باختر امروز" "مثال. می پذيرفتند" کشورهايی نظير آن رهبری و دخالت آمريکا را صريحا

  :ی خود را برای واگذاری امنيت داخلی ايران به امپرياليسم آمريکا اعالم می کرد و از آن ابراز خرسندی می نمودآمادگ

نطق ترومن و ساير زمامداران آمريکا راجع به لزوم کمک به ايران انعکاس زيادی در اوضاع سياسی ايران  "     

ايران و ذکر اين که اين کمک بايد صرف تقويت ژاندارمری به خصوص اشاره زمامداران آمريکا به کمک نظامی به . داشت
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محافل آمريکايی با توجه خاصی ... ايران، که مامور حفظ امنيت داخلی است، بشود در تهران با توجه مخصوص تلقی گرديد 

  ]16[."ناظر تحوالت جديدی که در مورد نفت ايران رخ می دهد، هستند

است همان چيزی است که پای " باختر امروز" تقويت ژاندارمری توسط آمريکائيان که اين همه مورد توجه      

ار آن ماندند و چهره  سال زير آو٢۵ مرداد قرار گرفت و مردم ما ٢٨شوراتسکف ها را به ايران باز کرد و پايه کودتای 

  .را در وجود ساواک مشاهده کردند" امنيت داخلی"وحشتناک 

 شادروان فاطمی هم مانند بقايی آن روزها گمان می کرد که تناقضی ميان سلطنت و تکامل ملی ايران و مبارزه      

به عنوان . ت به خود جلب کنداو هم به نوبه خويش می کوشيد تا نظر مساعد شاه را نسب. برای حقوق اجتماعی وجود ندارد

 بهمن زمانی که ديکتاتوری خشن دربار همه ١۵را که درماه های دشوار پس از " باختر امروز"نمونه می توان جمله هايی از 

  .آزادای ها و حقوق انسانی مردم ايران را لگد مال می کرد و با شرکت نفت انگليس مشغول معامله بود آورد

  :ت باختر امروز می نوش     

شاه . امروز نهمين سال سلطنت اعليحضرت محمدرضا شاه پادشاه جوان رئوف و دموکرات ايران آغاز می شود "     

جوان در يک موقع حساس و مشکل زمام امور کشور را به دست گرفت و اگر ثبات قدم و مقاومت و بيداری شبانه روزی او 

عشق زايدالوصف او بود که ايران را از غائله ...  بر هم می پيچيد نبود طوفان حوادث، تاريخ و مليت و استقالل وطن ما را

  ]17[."آذربايجان، سخت ترين مهلکه های ايران نجات داد

بيانگر استراتژی نادرست ياد شده است که . تشريفاتی نيست" و يا احتماال خواهيم ديد که اين جمله ها تصادفی      

  .سرانجام نهضت ملی ايران را به شکست کشانيد، اگر چه خود فاطمی از آن استراتژی فاصله گرفته بود

 آمريکا  نيروی مقاومت مردم ايران در برابر هجوم ديکتاتوری ارتجاعی شاه و امپرياليسم انگليس و امپرياليسم        

حتی يک صدای کوچک . کمونيستی حمايت می شد در صحنه بين المللی تنها و تنها ازجانب اتحاد شوروی و جنبش جهانی 

آمريکای جهان خوار که درآن روزها از سوی بخشی از نيروهای ملی با . همدردی به سوی مردم ايران از جای ديگر نبود

.  بهمن به سرعت مواضع خود را در ايران تحکيم می کرد١۵و مسموم پس از چنان حرارتی تجليل می شد، با استفاده از ج

 کارشناسان آمريکايی و هواداران آن ها   مستشاران نظامی آمريکا در ارتش کشور ما را به پايگاه جنگی خود بدل می کردند،

تی آمريکا شاه و رژيم قلدر او را می اقتصاد ملی ما را فلج می کردند تا محتاج وام آمريکايی باشيم، عالی ترين مقامات دول

.  برنامه صدای آمريکا به زبان فارسی با تشريفات و با تمجيد فراوان افتتاح شد١٣٢٨ستودند، درست در ششم فروردين ماه 

  .و همين صدای جغد چه نقش شومی که در کشور ما ايفا نکرد... سفير ايران در آمريکا در اين مراسم شرکت کرده و 

ما همين زمان مطبوعات و راديوهای شوروی از مردم ايران که ديکتاتوری شاه صدای آن ها را خفه می  و ا      

حتی " پراودا. "به دفاع پرداختند و بلندگوی نيروی مقاومت مردم ايران عليه رژيم ديکتاتوری وابسته شدند" کرد، صريحا

  :درباره مجلس موسسان هم اظهار نظر می کرد و می نوشت

اين مجلس . ايران می خواهند مجلس موسسان تشکيل دهند و باقی آزادی و مشروطيت را از بين ببرنددر "     

  ]18[."موسسان در محيط وحشت تشکيل می شود تا ديکتاتوری نظامی سلطنتی در ايران برقرار سازد

 شدت حمالت افشاگرانه مطبوعات و راديوهای شوروی به رژيم ارتجاعی ايران و حمايت آن ها از مبارزات      

بدين صورت که تذکاريه ای به دولت ! ترقی خواهانه مردم ايران به حدی بود که دولت ايران از ترس به آمريکا شکايت کرد

  .ای وزير خارجه آمريکا فرستادشوروی داد و رونوشت آن را بر

  :متن تذکاريه چنين است

اين انتشارات به . مدتی است که راديوها و روزنامه های شوروی اخبارخالف واقع عليه ايران انتشار می دهند "     

  .سه قسمت تقسيم می شود و هر سه قسمت مورد اعتراض و گله ايران است
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و سلطه آمريکا قرار گرفته و مستشاران آمريکايی قصد دارند ايران را به  يکی اين که می گويند ايران تحت نفوذ      

تکذيب می کند و خاطرنشان می " دولت ايران اين شايعه را قويا. صورت پايگاه نظامی عليه اتحاد جماهير شوروی درآورند

  .هستند} !!{سازد که افسران آمريکايی فقط مشاورين فنی 

لت ايران را با الفاظ زشت متهم می کنند که عمال بيگانه بوده و يا به نفع بيگانه کار  دوم اين که، خدمتگزاران دو     

  ...دولت ايران اين گونه تبليغات را يک عمل غير دوستانه تلقی می کند. می کنند

به علت دسيسه و توطئه برضد حکومت "  سوم اين که، عمليات دولت ايران را نسبت به احزاب سياسی که اخيرا     

  ]19[اين مطلب نيز برخالف انتظار بوده مداخله در امور داخلی ايران تلقی می . ی محکوم به انحالل شده اند انتقاد می کنندمل

   

   

 سال در ٣٠يکی از رفقای حزبی اين دفاعيه را {نقل از متن کامل دفاعيه رهبران حزب توده ايران در دادگاه ـ   
   ]١[} کرده استسخت ترين شرايط در آرشيو خصوصی خود حفظ

   ]٢[ـ همان جا  

) تاريخ چاپ ندارد(استيضاح مکی، بقايی، حائری زاده در مجلس پانزدهم، به صورت جزوه جداگانه چاپ شده ـ   
   ]٣[۶۴ص 

   ]٤[.همان جاـ   

 ـ تکيه از ما ١٣٢٨ تيرماه ١۵، روزنامه رسمی کشور، ١٣٢٨ تيرماه ۴سخنرانی بقايی درمجلس شورای ملی، ـ   
   ]٥[.است

   ]٦[.همان جاـ   

پيامی به کنگره آن کشور فرستاد و ) ١٣٢۵اسفند ماه  (١٩۴٧ مارس ١٢ترومن رئيس جمهوروقت آمريکا در ـ   
همين پيام . شود" کمک"به يونان و ترکيه نيست و آمريکا بايد عهده دار اين " کمک"اعالم کرد که انگلستان ديگر قادر به 
و سال های يکی از . ناميده شد" دکتری ترومن"رياليسم آمريکا در خاورميانه بود که به معنای اعالم يورش وسيع امپ

   ]٧[.ارکان اصل سياست خارجی آمريکا محسوب می گرديد

   ]٨[١٣٢٨ تيرماه ١۵همان سخنرانی ياد شده بقايی، روزنامه رسمی کشور، ـ   

درآمد نفت به کشور % ۶فقط "  عمال۵٠-۵٠کارشناسان اوپک بعدها نشان دادند که در اين به اصطالح تقسيم ـ   
  .ديگر سهم انحصارات امپرياليستی و دولت های امپرياليستی است% ٩۴صاحب نفت می رسد و 

]٩[   

   ]١٠[.١٣٢٨ تيرماه ١٣، ۴باختر امروز، سال اول، شماره ـ   

   ]١١[.، تکيه از ما است١٣٢٨ مرداد ماه ١٠باختر، به جای باختر امروز، ـ   

   ]١٢[. ، تکيه از ما است١٣٢٨شهريور ماه  ٢٧شاهد، ـ   

   ]١٣[.همان جاـ   

   ]١٤[١٣٢٨ شهريور ماه ٣١شاهد، . ـ   

   ]١٥[١٣٢٨ مهرماه ٧شاهد، ـ   

   ]١٦[. تکيه از ما است١٣٢٨ مرداد ماه ١٨باختر، به جای باختر امروز، ـ   

   ]١٧[١٣٢٨ شهريور ماه ٢۶باختر به جای باختر امروز، ـ   

   ]١٨[١٣٢٧ اسفند ماه ١۵ن، روزنامه کيهاـ   

   ]١٩[ ١٣٢٧ اسفند ماه ٢۴روزنامه کيهان، ـ   



 ٣٥

      



 ٣٦

    

  انتخابات مجلس شانزدهم، تشکيل جبهه ملی ايران. ٢

  

امپرياليست های انگليسی که به هيچ وجه قصد .  در چنين جوی انتخابات مجلس شانزدهم به گره تضادها بدل شد     

 هر شکلی شده اکثريت قاطع مجلس شانزدهم را به دست داشته باشند تا اليحه الحاقی را به عقب نشينی نداشتند می خواستند به

 بهمن می کوشيدند انتخابات مجلس ١۵مخالفين ديکتاتوری پس از " مخالفين قرارداد الحاقی و اصوال" متقابال. تصويب رسانند

امپرياليسم آمريکا بنا . ود جايی در مجلس تامين نمايندشانزدهم را به پيکار گسترده سياسی ضدديکتاتوری بدل کنند و برای خ

  . به حساب های ويژه خويش از اين جناح حمايت می کرد و عمال آن خود را در اين صف قرار می دادند

انتخابات .  مدت هشت ماه به طول انجاميد١٣٢٩ آغاز شد و تا ارديبهشت ماه ١٣٢٨ انتخابات از مردادماه      

اما مخالفين رژيم همه . در همان تابستان به سود ارتجاع و شرکت سابق نفت پايان يافت. ی خاصی نداشتشهرستان ها دشوار

  .نيروی خود را در تهران متمرکز کرده به پايداری برخاستند

 رهبری پايداری را دکتر محمد مصدق برعهده گرفت و زمانی که آزادی انتخابات از طرف دربار به طور کامل      

 شد به عنوان اعتراض به جريان انتخابات احزاب سياسی، علمای اعالم، رجال مبرز، تجار و اصناف را به تحصن پايمال می

هژبر وزير دربار بود و نسبت به متحصنين مجبور به خروج از دربار شده و در ). ١٣٢٨ مهرماه ٢٢(در دربار دعوت کرد 

هدف های جبهه . دادند تاسيس جبهه ملی ايران را اعالم کردند در منزل دکتر مصدق تشکيل ١٣٢٨نشستی که اول آبان ماه 

ملی تامين آزادی مطبوعات، اصالح قانون انتخابات و اصالح قانون حکومت نظامی تعيين شده بود که هر سه شعار مربوط به 

 حاد نفت برنامه و هدفی اين جبهه با آن که ملی ناميده می شد در مورد مبارزه با امپرياليسم و مساله. تامين دموکراسی بود

جمله هايی که در . ]1[اعالم نمی کرد ولی از ترکيب موسسين آن گرايش آشکار به امپرياليسم آمريکا به چشم می خورد

آورديم درست در آستانه تشکيل جبهه ملی ايران نوشته و منتشر شده و جوی را که " اختر امروزب"و " شاهد"صفحات پيش از 

ولی به هر صورت اين سازمان در آن زمان همه نيروهای .  دهد  در آن زمان در مرکز اين سازمان مسلط بوده نشان می

شرکت مستقيم و رسمی حزب در اين جبهه . مقاومت را که در صفحات پيش ياد کرديم فرا می گرفت به جز حزب توده ايران

اما شايد می شد علی رغم جناح خرابکار جبهه ملی نوع همکاری با . غيرقانونی شدن حزب اين راه را می بست. مقدر نبود

  .ما به اين موضوع توجه نکرديم. اين جبهه را تامين کرد

ردم به خوبی استفاده کرد و با تاکيد بر روی تشديد  جبهه ملی از فرصت انتخابات برای تبليغ افکار خود و تهييج م     

تضاد خلق با امپرياليسم مسلط انگلستان توانست به خصوص بازار و پيشه وران و قشرهای متوسط تهران را به حرکت آورد 

ن جوانا. اما دولت صندوق ها را عوض کرد که بر اثر آن موجی از اعتراض برخاست. و به پای صندوق های رای بکشاند

 عبدالحسين هژير وزير دربار به ١٣٢٨ آبان ماه ١٣مذهبی و طالب علوم دينی نيز در اين اعتراض شرکت کردند و سرانجام 

محافل آمريکايی از فرصت استفاده کرده .  انتخابات به آن صورت نامقدور گشت دست سازمان فدائيان اسالم کشته شد و ادامه

را ـ که از همان وقت از جاسوسان سرشناس آمريکا بود به رياست شهربانی تهران و شاه را تشويق نمودند سرلشکر زاهدی 

چندتن . زاهدی به نفع کانديداهای جبهه ملی از تعويض صندوق ها جلوگيری کرد. برگمارد انتخابات تهران ابطال و تجديد شد

  .از آنان و از جمله مصدق، شايگان، نريمان، بقايی و مکی به مجلس رفتند

ما در آن . اسفانه حزب توده ايران انتخابات مجلس شانزدهم را هم مانند انتخابات مجلس پانزدهم تحريم کردمت      
  .زمان نسبت به استفاده از تريبون مجلس و مخالفت با انتخابات فرمايشی روش چپ روانه ای داشتيم

   

  :در سومين شماره اش نوشت آغاز شد ١٣٢٨ روزنامه مردم که انتشار منظم مخفی آن از دهم مهرماه      
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تنها به وسيله تحريم انتخابات می توان شدت خشم و اعتراض ملت را نسبت به عوام فريبی های هيات حاکمه  "     

  ."]2[ايران نمايش داد

بايد . مبارزه ملت ما برای درهم شکستن اين صندوق ها است... ت ايران به اين صندوق ها اميدوار نيستمل "     

  ".]3[بساط انتخابات فرمايشی را برای هميشه برچيد

از طريق شرکت در انتخابات بهتر می شد مردم را . اين نظريات در شرايط آن روز ايران روشن است نادرستی      

تريبونی عليه هيات حاکمه و به سود مردم تسخير نمود و علی رغم " تجهيز کرد و به انتخابات فرمايش ضربه زد و احتماال

در حالی که تحريم انتخابات فاصله ما را از ساير . نفاق افکنان گامی به سوی اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی برداشت

  .نيروهای پايداری که در جبهه ملی متشکل می شدند بيشتر کرد

   

  نفت در دوره فترت پس از مجلس پانزدهم. ٣

 چنان که گفتيم انتخابات مجلس شانزدهم قريب هشت ماه طول کشيد و فاصله تعطيل مجلس پانزدهم تا افتتاح      

اين مدت فرصت مناسبی برای محافل امپرياليستی بود که پشت پرده و دور از چشم مردم .  ماه شد٩دود مجلس شانزدهم ح

  .مشغول بند و بست باشند

اين دولت که به خدمت شرکت نفت انگليس کمر بسته بود و .  در اين فاصله وضع دولت ساعد بسيار دشوار بود     

امپرياليسم " مصلحت"ن اليحه الحاقی را بدون تغيير به تصويب برساند، احساس می کرد که در مجلس آينده نمی تواند هما

  .انگليس را در اين می ديد که گذشت هايی بکند تا دولت به استناد آن بتواند از اليحه دفاع کند

م به ثبوت رسيده بود به طوری که مقامات حاک"  از سوی ديگر در اين فاصله بی فايده بودن اليحه الحاقی کامال     

نيز که تا ديروز مدافع قرارداد بودند امروز خود را مغيون احساس می کردند زيرا در عمل با کاهش ارزش ليره سهم ايران 

درعين حال رشد آگاهی عمومی مردم براثر فعاليت افشاگرانه حزب توده ايران و . از درآمد نفت حتی کم تر از گذشته می شد

الزم بود دولت .  آنان نسبت به دولت سخت گير باشند و از حقوق خود دفاع کنندساير نيروهای مقاومت سبب شده بود که

چيزی در صندوق داشته باشد تا بتواند الاقل فئودال ها و بخشی از سرمايه داران را راضی نگاه دارد و مردم را به نوعی قانع 

       .کند

به انگستان فرستاد که با وزير خارجه و وزير "  ساعد را شخصا١٣٢٨ به اين دليل بود که شاه اواخر تابستان      

 اين اما مقامات انگليسی توجهی به. و ترتيبی بدهد که شايد درآمد ايران را کمی افزايش دهند  ]4[دارايی انگليس مالقات کند

  .استغاثه ها نکردند

  : ساعد در يکی از گرارش هايش به شاه می نويسد     

گفتم ... را تشريح کردم... وضع عمومی کشور، خشکسالی و... با وزير خارجه انگليس دوستانه مذاکره نمودم  "     

 ولی تنزل نرخ ليره از قيمت واقعی ترتيباتی با شرکت داديم. اميد اين بود که از عوايد نفت تا درجه ای وضع را اصالح نماييم

        ...آن کاست

موضوع را "  در جواب با لحن دوستانه ای اهميت ايران را در سياست انگليس اظهار کرده و وعده نمود دقيقا        

  ... مطالعه کند

گفتم اين ... متمام مسايل را آزادانه حالی کرد. بسيار دوستانه و گرم بود...  وزير دارايی را مالقات کردم        

         .موضوع وضعيت دولت را در مقابل مجلس شورا مشکل و حمالت مخالفين را شديد تر خواهد کرد

      ..."]5[ولی موضوع از قوه شرکت خارج است} !!{ جواب داد خيلی متاسفم         

. وزير دارايی ايران از نماينده شرکت در تهران تمنا کرد که از شرکت خواهش کند بلکه راه گريزی به او بدهند

         :نماينده شرکت تلگراف زير را از قول وزير دارايی ايران به لندن مخابره کرد



 ٣٨

 صالح می داند که محرمانه با شرکت مذاکراتی در از لحاظ تسهيل تصويب اين اليحه در مجلس اين طور "...         

  ."]6[لندن بشود و يک امتيازات بيشتری بدون اين که معلوم باشد از چه قبيل است داده شود تا تصويب اليحه آسان تر شود

  : جواب شرکت برای ابالغ به دولت ايران چنين است     

  ."]7[شرکت حداکثر گذشت را کرده و ديگر موجبی برای گذشت نمی بيند "...      

 " ]8[.اقدامی به عمل نيايد تا افتتاح مجلس" فعال" ار و دولت ساعد تصميم گرفتند  وقتی اين جواب ها رسيد درب     

  .عدم رضايت تصميم گيرندگان آشکار است

ت آن روز روسای شرکت و مقامات دولتی انگليس را مورد انتقاد قرار  برخی از هواداران سياست انگليس مقاوم     

در اين که اين مقامات نتوانستند نيروی واقعی خود را به درستی بسنجند ترديدی . داده و آن را دليلی برکوته نظری دانسته اند

 توازن پرداخت های خارجی بود و اما نبايد فراموش کرد که ضعيف ترين نقطه امپرياليسم انگليس در آن روزها عدم. نيست

  .آنان می کوشيدند به هر وسيله ای شده درآمد نفت ايران را تمام و کمال برای خود حفظ کنند

مک گی معاون .  در اين موقع امپرياليست های آمريکا محيط را از هر نظری برای خود مساعد يافتند     

 آبان ماه روز مرگ هژير وارد تهران شد و با شاه ١٣ آمريکا روز وزيرخارجه آمريکا و از خادمين بنام کمپانی های نفتی

در جريان اين .  ادامه يافت١٣٢٨مالقات کرد و چند روز بعد سفر طوالنی شاه به آمريکا آغاز شد که تا دوازدهم دی ماه سال 

اهر خود را هوادار جبهه ملی آنان در ظ. سفر طوالنی امپرياليست های آمريکايی کوشيدند تا شاه را به سوی خود جلب کنند

نشان می دادند ولی در واقع امر حساب می کردند که تکيه گاه اصلی آن ها بايد دربار سلطنتی باشد و جنبش ملی و ضد 

  .امپرياليستی مردم ايران ـ حتی زير رهبری جبهه ملی ايران هم باشد ـ رشد نکند

يکا در مساله نفت تنها سازمانی که عکس العمل نشان داد حزب  درباره سفرشاه به آمريکا و آغاز دخالت فعال آمر     

در آن زمان نخستين شبنامه های حزب برای افشای شاه و امپرياليسم آمريکا به مقياس وسيع پخش شد که خبر . توده ايران بود

 را به فال نيک گرفت و از جبهه ملی سفر شاه و آغاز دخالت آمريکا. از آغاز فعاليت گسترده و سازمان يافته پنهانی می داد

  .آن استقبال کرد

   

، )مدير روزنامه ستاره(دکتر محمد مصدق، احمدملکی :  نفر بودند که عبارتند از١٩هيات موسس جبهه ملی ـ   
، عميدی )مدير روزنامه اقدام(دکتر محمدحسن کاويانی، دکتر کريم سنجابی، مهندس غالمحسين زيرک زاده، عباس خليلی 

، دکتر سيد علی شايگان، شمس الدين اميرعاليی، محمود نريمان، ارسالن خلعت بری، آيت اهللا )روزنامه دادمدير (نوری 
، دکتر حسين )مدير روزنامه کشور(غروی، ابوالحسن حايری زاده، حسين ملکی، مظفربقايی، عبدالقديرآزاد، جالل نايينی 

بقيه يا کناررفتند و يا آشکارا .  نفر با مصدق بودند۴ يا ٣ط  مرداد از اين گروه فق٢٨هنگام کودتای (فاطمی، مشاراعظم 
  ]١[).عليه جنبش ملی ايران قيام کردند و به دشمن پيوستند

   ]٢[.١٣٢٨ مهرماه ٢۴نامه مردم، دوره چهارم چاپ محقق، شماره دوم، . ـ   

 می دهد که اتهام وارده به اين جمله ها نشان{. ١٣٢٨ آبان ماه ١۵نامه مردم دوره چهارم، چاپ محقق شماره ـ   
داشته، " اپورتونيسم تاريخی"حزب ما از طرف گروهک های مائوئيستی در اين باره که گويا حزب توده ايران 

حضرات همان چيزی را که رهبران پکن عليه برخی . بوده و غيره تا چه حدی نادرست و وارداتی است" پارلمانتاريست"
 نيز تکرار می کنند، غافل از اين که اصل اتهام حتی درباره آن احزاب اروپايی درست احزاب اروپايی گفته اند در ايران

نيست تا چه رسد به کشور ما که در آن اشتباه حزب بيشتر چپ روانه است و نه به اصطالح پارلمانتاريستی ازبيش از ده 
   ]٣[.}دوره انتخاباتی پس از سوم شهريور حزب ما فقط د رسه دوره انتخابات شرکت کرد

 حسين   کتاب سياه ، شامل مذاکرات کميسيون مخصوص نفت به انضمام اسناد محرمانه از پرونده نفت، گردآورنده  
  ۵۴٧، ص ١٣٣٠مکی، تهران 



 ٣٩

]٤[   

   ]٥[۵۴٣همان جا ، صفحه ـ 

   ]٦[۵۴٧همان جا، صفحه ـ   

   ]٧[.۵۴٨همان جا، صفحه ـ   

   ]٨[ ۵۴٣همان جا، صفحه ـ   

   



 ٤٠

  

  م آراشبه کودتای رز. ۴

  

به تصويب رسانيدن اليحه الحاقی را در .  شاه پس از بازگشت از آمريکا در موضع بسيار دشواری قرار داشت     

مجلس آينده ممکن نمی ديد و در عين حال برای حفظ سلطنت مطلقه و امتيازات آن تسليم در برابر امپرياليسم انگليس را 

از امپرياليست ها به وجود " کنسرسيومی" تقويت کرده بود که شايد بتوان سفر آمريکا در او اين فکر را. ضرور می دانست

اگر می شد تضاد دو نيروی امپرياليستی انگليس و آمريکا را در وجود . آورد که دربار پهلوی تکيه گاه و خادم همه آنان باشد

  .کيم می شد وضع دربار تح- مرداد کرد٢٨دربار پهلوی آشتی داد ـ چنان که رژيم پس از کودتای 

امپرياليسم انگليس با وجود نياز شديد به امپرياليسم . نامقدور بود"  حل تضاد آمريکا و انگليس در آن زمان عمال     

به صف دوم رانده می شد، در نقاط حساس و به ويژه در " آمريکا و با وجود اين که در برابر فشار اين نيروی برتر الزاما

  .و دندان مقاومت می کرد و حاضر به عقب نشينی نبودايران با تمام قوا و با چنگ 

 با اين حال يکی از مهره های حساس سياست آن روز ايران يعنی سپهبد رزم آرا آمادگی خود را برای رفع اين      

را رزم آ. مشکل و آشتی دادن آشتی ناپذيرها و ايجاد دولتی که مورد حمايت هر دو نيروی امپرياليستی باشد اعالم می کرد

او از مدت ها پيش جای خود را در ارتش محکم کرده و پيوندهای سياسی . مرد قدرت طلبی بود با آرزوهای دور برد

حوادث بعدی نشان داد که رزم آرا، در لحظات . مهم ترين پيوند او با امپرياليسم انگليس بود. مستحکمی به وجود آورده بود

  . استعماری نفت انگليس تصميم می گيردقاطع فقط به سود امپرياليسم انگليس و شرکت

او توانسته بود نظر مساعد مستشاران .  ولی رزم آرا پيوندهای قابل مالحظه ای نيز با محافل آمريکايی داشت     

بخشی از ماموران سفارت آمريکا نيز نسبت به او خوشبين بودند و از او . نظامی آمريکا را در ارتش نسبت به خود جلب کند

 کردند، به اين اميد که او نيز به نوبه خود همه مسايل و از جمله مساله نفت را با شرکت انحصارات آمريکايی حل   حمايت می

  .کند

 مورخ الدوله سپهر که از آشنايان نزديک رزم آرا بود درباره شخصيت او و طريق نامزد شدنش به مقام نخست      

  :وزيری چنين می نويسد

با اتاشه " مخصوصا. رتش توانسته بود دل وابسته های نظامی غرب را به دست آورددر مقام رياست ستاد ا "     

مقامات مهمه آمريکايی تقويت از رزم آرا را از وظايف الزمه ... نظامی آمريکا طرح دوستی بسيار صميمانه انداخته بود

ت وی برای ارتقا به صدارت تصميم از جمله مستر دوهر دبير سفارت کبرای آمريکا در تهران به مساعد. خويش می شمردند

  !"]1[اتخاذ کرد

) سفارت آمريکا بود!! او دبير سفارت نبود مشاور سياسی و وابسته عشايری (يا مستر دوهر  اين ادعا که گو     

. چنان که گفتيم رزم آرا پيوندهای محکم تری با محافل انگليسی داشت. درباره صدارت رزم آرا تصميم اتخاذ کرده دقيق نيست

توری را تحکيم کرده مواضع شرکت سابق نفت را تثبيت آن ها بودند که او را پيش می کشيدند تا به دست او پايه های ديکتا

ولی در اين ادعا سهمی از حقيقت وجود دارد و آن اين که بخشی از مقامات آمريکايی که وابسته عشايری سفارت، . کنند

ز کودتا به دوهر، نماينده آن ها بود اميدوار بودند به دست رزم آرا همان نوع حکومتی را برقرار کنند که در سال های پس ا

به اين دليل بود که آنان به روی کار آمدن رزم آرا کمک کردند و رزم آرا برای جلب نظر آنان . دست زاهدی برقرار کردند

تا جايی که برای انتخاب وزيران به سفارت آمريکا مراجعه کرد و فهرست وزيران را از . از هيچ خوشخدمتی فروگذار نکرد

  .]2[ان وقت در محافل سياسی شناخته شده بوداين مطلب هم. مستر دوهر گرفت
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ه آمريکائيان هنگام سفرشاه به آمريکا به او تاکيد کرده بودند ضرورت انجام اصالحات از  يکی از مسايل اصلی ک     

رزم آرا از . اين مطلب را شاه بارها در مصاحبه ها و نوشته هايش تکرار کرده است. باال و گسترش سرمايه داری وابسته بود

  .الحات الزم را به عمل آورداين حيث نيز خود را آماده نشان می داد و مدعی بود که می تواند اص

پس از افتتاح مجلس شانزدهم .  با اين بند و بست های پشت پرده رزم آرا گام به گام به سوی قدرت می خزيد     

پشت سر او . نخست وزير شد که مرد ميدان چنان روزهای حساسی نبود) منصورالسلطنه(ساعد استعفا کرد و علی منصور 

که مصدق و يارانش کوشيدند منصور را مدت طوالنی تری در مقام نخست وزيری حفظ کنند با آن . رزم آرا پيش می آمد

 منصور استعفا داد و شاه با يک فرمان بدون کسب رای تمايل مجلس ، رزم آرا را به نخست ١٣٢٩پنجم تيرماه . نتيجه نداد

  .وزيری گماشت ـ که نوعی کودتا بود

   

   در برابر رزم آرا پيدايش زمينه جبهه وسيع مقامات–الف 

در برابر نيروهای ملی و .  رسيدن رزم آرا به نخست وزيری تغيير محسوسی در آرايش قوای سياسی وارد کرد     

  .مترقی از هر سازمان و گروهی که بودند هدف مشترک، مبارزه با ديکتاتوری رزم آرا، قرارگرفت

. هللا کاشانی آشکارا در مقابل رزم آرا موضع گرفتند حزب توده ايران، جبهه ملی، روحانيون زير رهبری آيت ا     

  .زمينه واقعی برای وحدت نيروها فراهم آمد

 حزب توده ايران از مدت ها پيش که رزم آرا به سوی قدرت می خزيد خطر او را متذکر می شد و ضرورت            

 يعنی يک ماه پيش از اعالم رسمی نخست هنوز در خرداد ماه. مقابله متحد همه نيروها را با اين خطر يادآوری می کرد

وزيری رزم آرا، کميته مرکزی حزب توده ايران اعالميه ای منتشر کرد و در آن مردم را به رستاخيز عمومی عليه 

  .ديکتاتوری سفارت انگليس و رزم آرا دعوت نمود

  : دراعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران گفته می شد   

   

کت نفت جنوب، انتليجنت سرويس انگليس در ايران عضو حساس مورد نظر خود را پيدا سفارت انگليس، شر "     

  .رزم آرا کانديد ديکتاتوری آينده است... کرده است 

خيلی به ملت ايران و حزب توده ايران بد کرده اند، آقای ) در کابينه دکتر مصدق وزير کشور بود( زاهدی ها      
ندانيان توده ای که طبق دستور همين رزم آرا برای مرگ تدريجی به جنوب اعزام دکتر مصدق حتی حاضر نشد درباره ز

اين ها ! باشد. شده اند يک کلمه حرف بزند، بقايی در مجلس و خارج از مجلس خيلی به حزب توده ايران دشنام داده است
ه تمام مردم عليه ديکتاتوری متحد ما دعوت می کنيم ک... ولی ما وظيفه داريم حقايق را بازگو کنيم! به جای خود محفوظ

  ."شوند و در قدم اول و به عنوان حداقل عزل و محاکمه رزم آرا را بخواهند

  : اين اعالميه با شعارهای زيرين پايان می يافت     

  .همه قوای ملت بايد برضد استعمار و ديکتاتوری تجهيز شوند                                                  -

  ."]3[زنده باد حزب توده ايران الهام دهنده ملت عليه ديکتاتوری                                                  -

 بهمن تبعيد شده بود به کشور بازگشت ١۵  آيت اهللا کاشانی که پس از توطئه) ١٣٢٩خرداد ماه ( در همين زمان      

حزب توده ايران از ورود او ) و اين خود نشان می داد که پايه های ديکتاتوری رزم آرا از همان آغاز چندان استوار نبود(

  .را به اتحاد با نيروهايی که پيرامون آيت اهللا کاشانی حلقه زده اند اعالم داشتابراز خرسندی کرد و آمادگی خود 

  :با اشاره به استقبال پرشوری که مردم از کاشانی کرده بودند نوشت" بسوی آينده "     
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ر در قبال در ميان مستقبلين چه بسا مردم پاک دلی ديده می شوند که تنها به اين اميد که آقای کاشانی، آشتی ناپذي "     

دشمنان آزادی برپای خواهند ماند و از همگامی و همراهی با معاندين ملت سرباز خواهند زد و ايشان را مورد حمايت قرار 

  .می دهند

  ... ما به اين مردم احترام می گذاريم     

روزی نيايد  امروز همه آزادی خواهان بايد يک دل و يک جهت عليه دشمنان آزادی برخيزند و خدای نخواسته      

  .به ضد مبارزين سرسخت و آشتی ناپذير به وجود آيد" اتحاد مقدسی"که ميان اضداد آشتی شود و 

  ... ما از پايان يافتن دوران تبعيد ناروای آقای کاشانی خرسند و شاديم     

ذا و تبعيد آقای  ما هماهنگ با آقای کاشانی و يارانشان تعقيب جدی آن کسانی را که به خالف حق سبب آزار و اي     

  ."]4[کاشانی شدند و عليه آزادی و مشروطه توطئه چيدند و با دشمنان استقالل و حاکميت ملی همداستانی کردند خواستاريم

 به اين ترتيب حزب توده ايران با وجودی که به شدت تحت فشار بود، با وجودی که اکثريت رهبران با تجربه آن      

به . مان اتخاذ کرددر مهاجرت و يا در تبعيد گاه های دور دست بودند، تصميم صحيح موافق ضرورت ز" در اين زمان اجبارا
اما اين . جبهه ملی و آيت اهللا کاشانی پيشنهاد همکاری و اتحاد داد: هر دو نيروی اصلی پايداری ضد ديکتاتوری رزم آرا

بلکه برعکس کمی پس از آغاز نخست وزيری رزم آرا حمالت بسيار تند رهبران جبهه ملی به اتحاد . پيشنهاد پذيرفته نشد

    .ن آغاز شد که صف متحد خلق را شکست و دشواری های بزرگی در آينده جنبش ايجاد کردشوروی و حزب توده ايرا

     

   تفرقه جانشين اتحاد–ب 

 علت اين امر را بايد در استراتژی جبهه ملی ايران جست که تامين هدف های خود را از طريق تشديد فعاليت      

زمانی که رزم آرا با کمک بخشی از مامورين سفارت . مردضد کمونيستی و حل همکاری امپرياليسم آمريکا ممکن می ش

آمريکا روی کار آمد رهبران جبهه ملی به جای اين که عمق خطر را درک کنند، به جای اين که متوجه ماهيت جنايت کار 

اييان بفهمانند که  به اين فکر افتادند که به آمريک- که در اين مورد فقط گوشه ای از آن نمايان بود-امپرياليسم آمريکا شوند

آن ها کوشيدند با عرضه خدمت، خود را به مثابه . جبهه ملی بهتر از رزم آرا می تواند منافع آمريکا را در ايران حفظ کند

جانشين مناسب به سفارت آمريکا بقبوالنند و برای اين که به اين هدف نايل آيند حاضر شدند در جلسات پنهانی با ماموران 

  .امپرياليستی و به ويژه، ماموران آمريکايی تماس بگيرندسفارت خانه های 

و يکی از موسسين جبهه ملی ايران بعدها از اين رابطه پنهانی پرده برداشت " ستاره" احمد ملکی مدير روزنامه      

د و  مرداد که جاسوسی برای آمريکا جزء افتخارات به حساب می آمد خاطرات خود را منتشر کر٢٨و در روزهای پس از 

  :نوشت

سياست های انگليس و آمريکا جبهه ملی را يک دسته افراطی چپ و متمايل به سياست شمال می دانستند و چون "     

طرز نگارش روزنامه های توده ای حقيقت را بر ما مکشوف ساخته بود، کميسيون سياسی جبهه ملی قرارشد تماسی با عمال 

  !"]5[ند که اين عده فقط يک جمعيت ملی استسياست خارجی گرفته و به هر دو طرف ثابت ک

به خصوص وقتی قوت گرفت که سفارت شوروی در " عمال خارجی"کی انديشه تماس با  بنا به نوشته احمد مل     

در اين ضيافت همان مستر دوهر که . يک ضيافت فيلمی به نمايش گذاشت و از همه روزنامه نگاران و رجال دعوت کرد

آقايان جبهه ملی در ضيافت ! تبد نيس"رزم آرا را روی کار آورده بود خود را به روزنامه نگاران جبهه ملی رسانيد و گفت 

  ".ها دسته جمعی حرکت می کنند

  : ملکی اضافه می کند     

   "]6[سرصحبت باز شد و معلوم شد که آقا به طور کامل ما را کمونيست دانسته است "     
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اين روزنامه دو سال قبل از انتشار . تائيد می کند" باختر امروز" درستی اظهارات احمد ملکی را نوشته روزنامه      

  : بودخاطرات ملکی عين واقعه را با جمالت ديگری به شرح زير نوشته

سقوط "سه چهار روز پس از روی کارآمدن رزم آرا در سفارت شوروی يک مجلس ضيافت برای تماشای فيلم  "     

پس منظور از تمام مخالفت های : "آمد و گفت} رزم آرا{" سپهبد مفقود"آنجا دوهر پيش روزنامه نگاران مخالف . بود" برلن

  ."]7[د را تشکيل دهيدشما با دولت رزم آرا اين است که اين جا جلسه خو

وهر به خشم نمی آيند، عليه دخالت آشکارا او حتی در امور داخلی  اين گروه از اعضای جبهه ملی از اظهارات د     

  :جبهه ملی برآشفته نمی شوند بلکه به گفته ملکی

ولی معلوم نبود که اين توضيح } !!{آن شب مذاکراتی با دوهر به عمل آمد و اين سوء تعبير توضيح داده شد  "      

  ."]8[چقدر ايشان را قانع کرده باشد

  :موضوع در حضور مصدق مورد بررسی قرار می گيرد

. د موضوع مالقات مان را با هر دو مستشار سفارت آمريکا در ميان گذاشتيمدر جلسه ای ديگر که مصدق هم بو "     

اين صحبت شد که کشورهای غربی ما را کمونيست می دانند و اين مانع از آن است که حکومت های فاسد سرنگون شوند 

  ."]9[زيرا مورد پشتيبانی غرب قرار می گيرند

 جريان بحث درون جبهه ملی ادامه می يابد تا به اين نتيجه می رسد که بروند و پنهانی با عمال خارجی تماس      

ملکی تصريح نمی کند که آيا مصدق هم از اين مالقات های پنهانی اطالع داشته يا نه و آيا آن را تائيد می کرده است . بگيرند

  :جريان داشته و خود او در آن شرکت می کرده می نويسد" اما جريان مالقات ها و ميهمانی های شبانه را که منظما. يا نه

   

ت آمريکا و آقای ديشر اتاشه مطبوعاتی سفارت برحسب دعوت آقای دکتر شب اول آقايان ويلز مستشار سفار "     

  ... کميسيون مطبوعات و تبليغات و سياسی جبهه ملی حضور داشتند اعضای. فاطمی حضور پيدا کردند

جلسه .  همان شب قرار شد اين جلسات دوستانه هفته ای يک بار ادامه يافته ولی هر شب در منزل يک نفر باشد     

مترجم سفارت {جلسه بعد منزل آقای ديشر، شبی هم در خانه آقای دکتر گرنی ... در منزل آقای ويلز حضور يافتندبعد 

  ...جلسات بعدی در باغ صبا منزل ميراشرافی مدير روزنامه آتش تشکيل می شد. تشکيل شد... }آمريکا

ت يا توده ای است به کلی از دماغ در اثر اين رفت و آمدها بود که توهم اين که جبهه ملی کمونيست اس      
  ."]10[خارجيان که در آن وقت در دستگاه دولتی بسيار موثر بودند خارج گرديد

  :اضافه می کند" ستاره" در جای ديگر مدير روزنامه      

تماس افراد جبهه ملی با آمريکاييان و انگليسی . جبهه ملی به غلط و دروغ وابسته به حزب توده معرفی شده بود "     

  "]11[.عه را به کلی از ميان بردهايی مانند مسترپايمن، کلنل پای بوس و مسترفيليپ پرايس اين شاي

 و انگليسی داشته اند نه فقط  ی ايران با ماموران سفارت و جاسوسان آمريکايی در اين جلسات که رهبران جبهه مل   

کوشش می شده است که شائبه کمونيست بودن جبهه رفع شود بلکه به طور آشکار درباره ضرورت مبارزه با حزب توده 

  .ايران و راه های عملی اين مبارزه بررسی می شده است

  :  ملکی می نويسد     

زمان بود که فکر تاسيس حزب زحمتکشان ملت ايران بنا به پيشنهاد خليل ملکی تبريزی توجه دکتر در همين  "     

بقايی را جلب کرد و او از توجه آمريکايی ها به لزوم تشکيل اين حزب و تقويت آن در مقابل تبليعات شديد کمونيست ها و 

  ...توده ای ها حداکثر استفاده را نمود
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ديشر وابسته مطبوعاتی سفارت آمريکا و خان شان که در اوايل خيابان پهلوی بود قدری  پذيرايی منزل آقای      

همه مدعوين هفته که همان اعضای کميسيون های تبليغاتی و سياسی جبهه ملی . وسيع تر و جنبه رسمی تری به خود گرفت

  .بودند پس از شام گرد ميزی نشسته و سرگرم مذاکرات سياسی گرديدند

تر بقايی که به زبان فرانسه با خانم آقای ديشر سرگرم صحبت و از مشکالت کار و گرفتاری های  آقای دک     

  .روزانه خود که حتی برای تحصيل آزادی اقدام به افتراق با همسر خود نموده اند مذاکره می کردند

نوع اعتباری محروم و سازمان های مبارزه با حزب توده از داشتن هر ...  خالصه اين طور نتيجه گرفتند که      

  ...جرايد ضد توده هم با سرمايه های قليل شخصی اداره می شود

   با اين وضع چگونه ممکن است در مقابل تبليغات حاد و شديد حزب توده قد علم کرد و مبارزه نمود؟     

ذير است و  خالصه دکتر بقايی ثابت کرد که اصالح اين امور فقط در سايه يک حزب قوی و مترقی امکان پ     

بايد به قدر کافی پول در اختيار باشد تا بتوانند پهلوانان و رويين ... }!!{حزب هم همه می دانند بدون پول محال است رشد کند 

تن جوانان را به عضويت در آورده با پول از زور و قدرت عضالت آن ها استفاده نمود و در تظاهرات چشم دشمن را 

و چوب و سنگ آنان را از ميدان به در کرد و توضيح داد با تجربياتی که از عضويت در حزب ترسانيده، در مصاف با چاقو 

دموکرات قوام السلطنه که در سايه همان حزب دست توده را به کلی بازکرد و باعث بازگشت آذربايجان گرديد و هم چنين 

ند ممکن است حزبی در ايران علم نمود و به رفاقت با جوانان تحصيل کرده و مطلعی که از حزب توده ايران اخراج شده ا

  ... با توده ای ها نقشه های خود را عملی ساخت  اسم مبارزه

 تمام اعضای جبهه ملی در آن جلسه بيانات ايشان را تصديق نمودند قرار براين شد که همگی مطالعه کنند تا      

  ."جلسه بعد

ايان ديشر و بانو و دکتر گرنی و خانم و ويلز و بانو همه از آق. جلسه بعد در حصارک و کباب ميهمان من بودند "     

  ...سپس مذاکرات سياسی... گردش و نهار در محيط دوستانه انجام شد. صبح آمدند

چه ضرری دارد که آقای دکتر بقايی را از همه جهت ياری و کمک نماييم ... همگی اظهار عقيده نمودند"  تقريبا     

   "]12[...وده و هم ملت را از دست يک مشت توده ای بيگانه پرست نجات دهند و هم که اقدام به تاسيس حزب نم

عده ای در حضور کارمندان سفارت آمريکا که جاسوس بودن شان محرز .  اين نوشته نيازی به توضيح ندارد     

موافقت هم شده است که پول و کمک . تشکيل دهند" بيگانه پرستان"است، نشسته و تصميم گرفته اند که حزبی برای مقابله با 

  .به اين حزب برسد

برای مبارزه با حزب توده ايران، از " پهلوانان رويين تن"نوشته اضافه کنيم اين است که استخدام  آنچه بايد به اين      

همان آغاز تشکيل حزب زحمتکشان بقايی آغاز شد و آنان با چماق و دشنه به تظارات مردم حمله می کردند و خود بقايی 

  هشت سال پس از انتشار خاطرات ملکی 

  :ين مطلب اعتراف می کند و با تفاخر توضيح می دهد کهدر دادگاه نظامی تهران به ا

گفتم مردم اجازه نخواهند داد بيگانه پرستان در سرمزار شهدای سی ام تير حاضر ... چهلم شهدای سی ام تير بود"

  .شوند

  همان شب عده ای را فرستادم از سازمان های حزب در ورامين و کرج و اطراف عده ای افراد با چوب و چماق     

   " ]13[.آوردند و بردند ابن بابويه گفتم به مسئوليت خودم، هر توده ای خواست بيايد اين جا قلمش را خورد کنيد

خودشان را در حزب دموکرات قوام السلطنه " خدمات" بقايی و امثال او نه فقط در جلسات شبانه با عمال بيگانه      

را برمی " افتخارات"ومبارزه با حزب توده ايران به رخ می کشيدند بلکه در جلسات مجلس و صفحات روزنامه ها اين 

  .شمردند
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 به اين ترتيب بود که پيشنهاد حزب توده ايران برای همکاری با جبهه ملی ايران نه فقط پذيرفته نشد بلکه هرچه      

شود که حضرات توده " ثابت"تالش توده ای ها برای نزديکی بيشتر می شد بر تالش خرابکارانه نفاق افکنان نيز می افزود تا 

اما به . زمينه بسيار مساعدی برای همکاری همه نيروهای آزادی خواه بود"  قاعدتامقابله با ديکتاتوری رزم آرا. ای نيستند

حتی مصدق که با بقايی ها . دليل روش نادرست جبهه ملی همين امر مشترک از موضع جدايی و تفرقه نيروها مطرح شد

 سياه رزم آرا راه را برای تفاوت زيادی داشت مخالفت با رزم آرا را از اين جهت ضرور اعالم می کرد که ديکتاتوری

  :او درمجلس خطاب به آمريکاييان می گفت! ديکتاتوری سرخ باز می کند؟

بر . ايران به چين شبيه تر است... ما را با يونان مقايسه می کند... آمريکا فريب سياست انگليس را خورده است "     

شون بياورد فاتح کسی است که هزاران کيلومتر مرز فرض که قشون بيش از حريف داشته باشد چون نمی تواند به ايران ق

دخالت برخی از دول در ايران سبب خواهد شد که ديگران هم دخالت کنند و ديکتاتوری سياه به ديکتاتوری ... مشترک دارد

   "]14[...چنان که چين به همين درد دچار شد. سرخ تبديل شود

اين جمالت زمانی گفته می شد و جلسات شبانه با عمال بيگانه زمانی در محيط دوستانه جريان می يافت که 

دو . کا با درندگی وصف ناپذيری در مقياس جهانی به هجوم عليه صلح جهانی و منافع ملت ها دست زده بودامپرياليسم آمري

روز بعد از اعالم نخست وزيری رزم آرا ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا فرمان داد که ارتش آمريکا وارد کره شود و 

در اين زمان محيط . نگ دوم جهانی است آغاز شدجنگ کره که يکی از وحشيانه ترين جنگ های امپرياليستی پس از ج

با اين حال بخشی . امپرياليسم آمريکا سر از پا نمی شناخت و همه جا هجوم می برد. سياسی بين المللی بی نهايت متشنج بود

  .از رهبران ملی در تهران اين هجوم جهانی امپرياليسم را خوش آمد می گفتند

فقط . ر امپرياليسم آمريکا و جنگ جهانی را احساس می کرد حزب توده ايران بود تنها سازمان سياسی که اين خط     

اين حزب بود که امپرياليسم آمريکا را به طور همه جانبه افشا می کرد، ضرورت مبارزه با آن را به مردم تفهيم می نمود و 

  .کمک می کرد تا مردم را بيدار و تجهيز کند" جمعيت ايرانی هواداران صلح"به 

هم زمان با تجاوز آمريکا به کره تشکيل شد و نخستين اعالميه خود را در پنجم " جمعيت ايرانی هواداران صلح "     

اوضاع داخلی کشور ما را در ارتباط . حزب توده ايران به اين جمعيت کمک همه جانبه می کرد.  منتشر کرد١٣٢٩مرداد ماه 

ست که هم زمانی روی کارآمدن رزم آرا، تغيير اوضاع يونان و ترکيه به با مجموع اوضاع بين المللی می سنجيد و می دان

  .تصادفی نيست... سود آمريکا، آغاز جنگ کره آمدن جنايت کاری همچون گريدی به ايران به عنوان سفير آمريکا و 

  :حزب ما می گفت  

ا پشتيبانی آنان روی کار آمده در دولت رزم آرا که ب. فعاليت جنگ طلبان آمريکايی در کشور ما تشديد می شود "     

وظيفه ماست که برای خوشبختی خود و خانواده و همنوعان خود صميمانه برای . اين رهگذر با آن ها همکاری خواهد کرد

  ."]15[صلح، برای مبارزه با تبليغات و اقدامات جنگ طلبان بکوشيم

جمع آوری امضا برای بيانيه استکهلم را که سندی ضدامپرياليستی بود در مقياس " جمعيت ايرانی هواداران صلح"

ضد " مبارزه هواداران صلح مبارزه ای بود عميقا.  دو ماه، نيم ميليون امضا جمع کردکشور آغاز کرد و فقط طی

کمک بسيار موثری بود برای افشای ماهيت امپرياليسم آمريکا و در زمانی که حتی بخشی از رهبران جنبش ملی . امپرياليستی

فراموش نکنيم که . ارزه بی نهايت بزرگ بودملل اسير معرفی می کردند ارج اين مب" ناجی"ايران امپرياليسم آمريکا را 

مبارزه برای صلح و جمع آوری امضا در اين مقياس گسترده که توام با کار توضيحی و افشاگرانه بود، دشمنی با امپرياليسم و 

  .به ويژه امپرياليسم آمريکا را تا عمق جامعه گسترش می داد

ريخ مبارزات توده ای مد روز شد و کسانی برای اين که ابراز  مرداد که ارتداد و نفی تا٢٨ درسال های پس از      

داد سخن دادند، جنبش صلح نيز مورد انتقاد قرار گرفت و " اشتباهات رهبری حزب توده ايران"وجودی کرده باشند درباره 

 ايران که ادعا شد که در آن زمان امر صلح گويا فقط به کشورهای سوسياليستی مربوط می شد و گويا کشورهايی مثل



 ٤٦

وقتی مساله نفت مطرح بود گويا دفاع از صلح به " رويارويی امپرياليسم ايستاده بودند نمی توانستند دم از صلح بزنند و اصوال

  .معنای انحراف افکار می بود

در آن زمان جنبش صلح در ايران جنبشی بود آشکارا ضدامپرياليسم و .  اين گونه اظهارفضل ها عين جهل است     

يژه ضدامپرياليسم آمريکا که در تجهيز توده های مردم عليه آن و در جهت قطع دست امپرياليسم از منابع نفت، نقش به و

  .موثری ايفا می کرد

مامورين سفارت آمريکا که جناحی از رهبران جبهه ملی پيشه " اقناع" مالقات های پشت پرده، کوشش برای      

آنان می بايست در عمل و به .  شود که آنان درعمل ثابت کنند که راست می گويندکرده بودند زمانی می توانست موثر واقع

برای رسيدن به اين مقصود جناح نفاق افکن جبهه . طور جدی از حزب توده ايران و کشورهای سوسياليستی فاصله بگيرند

اد شوروی در جريان بود يک واقعه ملی دست به حادثه آفرينی زد و از مذاکرات عادی بازرگانی که ميان دولت ايران و اتح

احيای "، "مساله تقسيم ايران"عظيم آفريد و چنين وانمود کرد که در پشت پرده مذاکرات بازرگانی ايران و شوروی گويا 

  .]16[و هزار بدبختی ديگر برای مردم ما خوابيده است" ١٩٠٧قرارداد 

 مطبوعات جناح سازشکار جبهه ملی مذاکرات ساده بازرگانی ايران و شوروی را دستاويز شديدترين حمالت به      

حاد شوروی قرار دادند که درواقع هدف از شکستن وحدت صفوف مردم و قانع کردن امپرياليسم آمريکا حزب توده ايران و ات

اين حمله های شديد کوشش های حزب توده ايران را در " ما بهتر از رزم آرا می توانيم با کمونيسم مبارزه کنيم"بود به اين که 

  .جهت اتحاد نيروها عقيم گذاشت

  .به حمله شديد پرداختند" ن نيز متقابالمطبوعات حزب توده ايرا  

ما به حق از ضرورت گسترش مناسبات .  مطالبی که در مطبوعات حزب ما نوشته می شد محتوای درستی داشت     

ايران با کشورهای سوسياليستی دفاع می کرديم و آن را برای مقابله با امپرياليسم ضرور می دانستيم ولی اين محتوای درست 

   چنان چارچوبی می بايست در

  .مطرح شود که به اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی و منفرد کردن دشمنان ماسک دار آن کمک کند

 امروز وقتی به حوادث اين سال ها بر می گرديم بدون ترديد احساس می کنيم که حزب ما می بايست در سياست      

سياست جا افتاده .  نفاق افکنان در خرابکاری خود موفق گردندخود برای تامين اتحاد نيروها پی گيرتر باشد و اجازه ندهد که

ما امروز می کوشيم جناح های . و پخته امروز حزب ما نشان می دهد که برای ما تجربه آن سال ها، بی اثر نگذشته است

که مسير مبارزه ضد هر جناحی را در حال تکامل و حرکت بنگريم و توجه داشته باشيم . گوناگون را با دقت از هم تميز دهيم

ولی آن روز در سياست ما اين باريک بينی و ظرافت . امپرياليستی خواه ناخواه عناصر صديق را به راه راست می کشاند

ما همه جبهه ملی ايران را يک واحد کل تلقی می کرديم و خرابکاری بقايی ها را به حساب مصدق ها، نريمان . وجود نداشت
در حالی که اين عناصر عليرغم گرايش به سازش کاری زمينه مساعد ضد امپرياليستی . اشتيمها و شايگان ها هم می گذ

  .داشتند

   

  

  ]١[١٣۴١مورخ الدوله، سپهبد رزم آرا آن طور که تاکنون نشناخته ايد، خواندنی ها، سوم مهرماه ـ   

   ]٢[.همان جاـ   

 رهبران حزب به نقاط –باره تبعيد زندانيان توده ای در{. ١٣٢٩ خردداد ماه ١٠، )محق(فوق العاده نامه مردم . ـ   
بد آب و هوا، بايد يادآوری کنيم که اين جنايت با نظر مشترک رزم آرا رئيس ستاد ارتش و سرلشکر زاهدی رئيس شهربانی 

يان و طبق دستور دربار انجام گرفت و جبهه ملی که شعارش دموکراسی و حقوق بشر بود حاضر نشد از حقوق اين زندان
   ]٣[}حمايت کند



 ٤٧

   ]٤[ ، تکيه از ما است١٣٢٩ خرداد ماه ١٩بسوی آينده، ـ   

، ص ١٣٣٢احمد ملکی، تاريخچه جبهه ملی، انتشارات روزنامه يوميه ستاره ، تهران، چاپ تابان، آذرماه ـ   
٥[١٩[   

   ]٦[۵٠همان جا، صفحه ـ   

   ]٧[١٣٣٠يبهشت ماه  ارد٣٠، )به قلم دکتر حسين فاطمی(باختر امروز، سرمقاله ـ   

   ]٨[۵، ص١٣٣٢احمد ملکی، تاريخچه جبهه ملی، انتشارات روزنامه يوميه ستاره، تهران، چاپ تابان، آذرماه ـ   

   ]٩[ ، تکيه ازماست۵٧همان جا، صفحه ـ   

   ]١٠[١٠٧-١٠۵همان جا، صفحات ـ   

سياسی امپرياليسم انگليس بود که در فيليپ پرايس نمايند هپارلمانی انگلستان و دالل {، ١٠٨همان جا، صفحه ـ   
فيلی .  برای پنجمين بار به ايران آمد و همين موقع بود که با رهبران جبهه ملی ايران تماس گرفت١٣٢٩شهريور ماه 

 به ايران آمد تا زمينه را برای بهره برداری امپرياليسم ١٣٣٢ مرداد در آبان ماه ٢٨پرايس ششمين بار پس از کودتای 
   ]١١[} کودتا فراهم کندانگليس از

   ]١٢[١٠-١٠٨همان جا، صفحات ـ   

   ]١٣[ ، تکيه از ما است١٣۴٠روزنامه اطالعات، دوم دی ماه ـ   

   ]١٤[١٣٣٩ تيرماه ۶سخنران مصدق در مجلس شورا، روزنامه اطلعات، ـ   

   ]١٥[١٣٢٩ تيرماه ١٢بسوی آينده ـ   

ای اطالع بيشتر از اين حادثه آفرينی نفاق افکنانه به جزوه بر{.  و شماره های بعد١٣٢٩ مرداد ماه ٣٠شاهد، ـ   
   ]١٦[.} به بعد مراجعه کنيد١۴ صفحات ١٣۵٨افسانه طالهای ايران، انتشارات حزب توده ايران، تهران 

   



 ٤٨

  

  جهش در شعار، در جا در استراتژی. ۵

  

احتمال قريب به يقين اميدوار بود که رزم آرا به .  گره همه مسايل سياسی آن روز ايران سرنوشت نفت جنوب بود     

سه چهارماه اول نخست وزير . وقتی بر سرکار آمد منافع آمريکا و انگليس را آشتی دهد و نفت ايران را ميان آنان تقسيم کند

ر رزم آرا دالل معروف نفتی آمريکا ترن برگ را که در ايران زي. رزم آرا به مذاکرات پشت پرده برای تحقق اين امر گذشت

پوشش رياست مشاوران ماورای بحار فعاليت می کرد از طرف خود به لندن فرستاد اما سران شرکت نفت انگليس حتی 

از او می خواستند که " محافل انگليسی که رزم آرا نزديک ترين پيوند را با آن ها داشت مصرا. حاضر به مالقات با او نشدند

  .قرارداد الحاقی را به تصويب رساند

 آرا موافق وظيفه ای که از طرف شرکت نفت انگليس برعهده داشت پس از مدتی دست به دست کردن،  رزم     

  .موافقت خود را با اليحه الحاقی اعالم کرد و دفاع از آن را برعهده گرفت

مدعی رزم آرا .  مخالفين از اين فرصت حداکثر استفاده را کردند و به افشای او در برابر افکار عمومی پرداختند     

بود که اليحه الحاقی بهترين چيزی است که ايران می تواند به دست آورد و گويا شرايط ايران و جهان امکان نمی دهد که 

فقط نفی اليحه کافی . مخالفين می بايست در برابر اليحه الحاقی پيشنهاد مثبت خود را مطرح سازند. قراداد بهتری منعقد شود

  .نبود

 بهمن مطرح کرده بود وفادار بود ١۵ ترين شعاری که جنبش ضداستعماری ايران تا توطئه حزب توده ايران به قاطع

حزب توده ايران معتقد بود که برای اين کار اتحاد نيروهای ضد امپرياليستی و .  لغو شود١٩٣٣و طلب می کرد که قرارداد 

  .استقرار حاکميت ملی ضروری است

  :می نويسد" بسوی آينده"

" ما جدا. از مردم ايران طلب کرده ايم که در راه مبارزه با اين قرارداد خائنانه همدست و همگام شوندما بارها  "     

  .معتقد بوده ايم و معتقديم که با وجود قدرت استعمار در کشور، اراده ملت عامل مهم و اساسی است

اره پاره کرد بلکه به بسی پيروزی های  اگر قوای ضد استعمار متمرکز شوند نه تنها می توان قرارداد الحاقی را پ     

  ...ديگر نيز می توان نايل شد

 حل مساله نفت مانند بسی مسايل ديگر موکول به استقرار حاکميت ملت ايران و محو عوامل و طفيلی های      

   "]1[.استعماری است

به ويژه از زمانی که گروه بقايی .  بهمن به بعد بارها در مطبوعات حزبی تکرار و تاکيد شده بود١۵ اين نظر از      

را به جای قرارداد الحاقی مطرح می کرد، حزب توده ايران بيش از پيش روی ضرورت الغای " دنيا پسندی"انعقاد قرارداد 

  .کيد می کرد تا١٩٣٣قرارداد 

شرکت کنندگان در آن هر يک نظر جداگانه .  جبهه ملی ايران ـ چنان که گفتيم درباره نفت نظر رسمی نداده بود     

ولی نظر مسلط عبارت بود از انعقاد قراردادی از . ای ابراز می کردند و يا فقط به مخالفت با قرارداد الحاقی اکتفا می نمودند

  . عربستان سعودینوع قراردادهای ونزوئال و

  :در مقابل اعتراضی که به اين نظريه می شد می نويسد" شاهد" روزنامه      

در پاسخ می . قرارداد بايد لغو گردد. به ما اعتراض می کنند که چرا می خواهيد قرارداد دنيا پسندی امضا شود "     

ما هم با . نونی امکان به کار انداختن تاسيسات نيستگوييم اصل مساله اين است که اگر قرارداد را لغو کنيم با هيات حاکمه ک

  .اما، با وضع فعلی ما خواهان نتيجه مثبت برای ملتمان هستيم... موافقيم ١٩٣٣الغای قرارداد دارسی 

  : ما معتقديم که در درجه اول با همين شرکت نفت فعلی قراردادی منعقد سازيم که     



 ٤٩

  .سهام متعلق به ايران باشدپنجاه و يک درصد " اقال... ، " اوال     

، گذشته از منافع، مالياتی شرکت بپردازد و هم حقوقی الاقل برابر حقوق عربستان سعودی و يا ونزوئال " ثانيا     

  .دريافت داريم

  "]2[.، در اداره شرکت ما بايد سهيم باشيم" ثالثا     

  .اين نظر به طوری که بعدها از طرف بقايی تصريح شد، تا پذيرش اصل ملی شدن، برنامه او و يارانش بوده است

 می شناختند تا جايی که ۵٠ -۵٠ ساير رهبران جبهه ملی نيز تنها جانشين قرارداد الحاقی را قراردادی از نوع    

مقايسه قرارداد نفت ايران با "کارشناس نفتی جبهه ملی و مشاور نفتی دکتر مصدق، در سلسله مقاالتی که برای مهندس حسيبی 

  :نوشته بود به اين نتيجه می رسيد" قراردادهای خاورميانه

   "]3[.نفت استخراجی بگذارد% ۵٠ايران بايستی مبنای حقوقی خود را براساس  "     

  : سال بعد دکتر مصدق با درنظر گرفتن جوی که آن روزها حاکم بود گفت     

   درصد را قبول می کرد هيچ اختالفی پيش ۵٠اگرشرکت در دوره پانزدهم همين  "     

  ".]4[نمی آمد

اما توده مردم ايران را .  می توانست مقامات حاکم و بخش بزرگی از بورژوازی را قانع کند۵٠ - ۵٠ قرارداد      

مردم ايران طی . ار انگليس را نداشت قدرت مقابله با شعار لغو قرارداد و طرد استعم۵٠ - ۵٠شعار . قانع نمی کرد" قطعا

سال های مبارزه به اين نتيجه رسيده بودند آه تا وقتی شرآت نفت جنوب به نحوی از انحا بر صنايع نفت ايران مسلط باشد بر 

  .طرد شرآت سابق نفت خواست گسترده تر قشرهای مردم بود. سياست واقتصاد ملی، مسلط خواهد بود

مصدق و يارانش به شعار ملی شدن " لغو قرارداد و طرد شرآت"ت عمومی در تكميل شعار  با توجه به اين خواس     

زيرا شعار لغو قرارداد در واقع دشواری های حقوقی ايجاد می آرد و اگر چه امپرياليست ها وقتی پای منافعشان . نفت رسيدند

و امتياز در مجامع آن روزی دنيا آم تر قابل به ميان آيد آاری به صورت حقوقی اختالف ها ندارند، ولی به هر صورت لغ

دفاع بود و ملی آردن صنعت نفت از هر نظر بر لغو قرارداد رجحان داشت و طرز اداره صنايع نفت را پس از لغو قرارداد 

  .نيز برای هميشه روشن می آرد

 برای نخستين بار  مصدق بعدها گفت آه شعار ملی آردن نفت را دآتر حسين فاطمی در منزل آقای نريمان     

  !يادش گرامی باد. پيشنهاد آرد

 در شورای عالی جبهه ملی به تصويب رسيد ١٣٢٩ آبان ماه ۵ شعار ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر آشور      

  . مردم ايران است  آه يكی از پيروزی های بزرگ نهضت ضدامپرياليستی

ی پذيرفته نشد و جناح های گوناگون جبهه ملی نسبت  اصل ملی شدن نفت در سرتاسر آشور در جبهه ملی به آسان     

اقليتی آه دور مصدق و فاطمی بودند اصل ملی شدن را صادقانه پذيرفتند ولی . به اين اصل روش های گوناگونی پيش گرفتند

تجديد نظر در اآثريت جبهه ملی اين اصل را با تاخير و غير صادقانه تاييد آردند و د ر واقع در مواضع سابق خويش داير به 

  .قرارداد باقی ماندند

 آبان ماه ٢٢سخنگوی آن بود اصل ملی شدن را با يك هفته تاخير در " شاهد" جناح راست جبهه ملی آه روزنامه      

  :منتشرآرد و توضيحی بر آن افزود آه نكته قابل توجهی دارد

  : شاهد درباره نفت دو برنامه داشته است  روزنامه"

برنامه حداقل يعنی احقاق حقوق ملت در آادر دستگاه حاآمه فعلی و در حدود امكان                                            .١

  . صفير به آن اشاره شده است٩٠وضع اجتماعی امروز آه صريح تر از همه جا در شماره 

 آه در دستگاه تاآنون با امكان حسن نيتی. برنامه حداآثر يعنی ملی آردن صنعت نفت                                           .٢

به آن برخورديم ـ با سماجتی آه شرآت و رزم آرا در " حاآمه می رفت از برنامه حداقل دفاع می شد ولی با وضعی آه فعال
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برنامه ما ناچار حداآثر خواهد بود و از اين نظر دفاع . گذراندن اليحه الحاقی نشان می دهند ـ هيچ جای حسن نيتی باقی نمانده

  "]5[.خواهيم آرد

 فتوايی صادر ١٣٢٩ آذرماه ٢٢ آيت اهللا آاشانی درباره شعار ملی شدن نفت مدت درازی سكوت آرد و فقط در      

  .نمود و از ملی شدن نفت حمايت آرد

جهش : ن نفت در شورای عالی جبهه ملی واعالم آن جهش بزرگی بود در سياست اين جبهه تصويب اصل ملی شد     

ولی متاسفانه اين جهش فقط در شعار انجام .  و غيره به طرد شرآت استعماری نفت۵٠ - ۵٠از تجديد نظر و شعارهای 

  .گرفت و نه در استراتژی

 ملی شدن نفت ديگری تجديد   ل دو برنامه داشته يكیدروغ می گويد آه گويا از او" شاهد" بقايی در روزنامه      

او و امثال او همواره فقط يك برنامه داشتند آه عبارت بود از تجديد نظر در قرارداد با شريك آردن آمريكايی ها با . نظر

گاه حاآمه موجود ولی او حق دارد وقتی ياد آوری می آند آه تجديد نظر در قرارداد در آادر دست. اندآی افزايش درآمد ايران

بقايی موافق ملی آردن نيست، لذا . و وضع اجتماعی موجود مطرح و ممكن است ولی ملی آردن از اين آادر بيرون می رود

سر و ته مساله را درز می گيرد و توضيح نمی دهد آه ملی آردن چه شرايطی را طلب می آند و چه تغييرات اجتماعی ـ 

قين واقعی ملی آردن بود آه اين مساله را با عمق تمام بررسی آنند و توجه نمايند آه ديگر بر مواف. سياسی را ملزم می سازد

برمبنای استفاده از تضاد آمريكا وانگليس و عالقه مند آردن آمريكا به ايران و مبارزه با آمونيسم و غيره ملی آردن صنايع 

  .نفت عملی نيست

انقالب ملی و دموآراتيك، انقالبی عليه وابستگی ايران به . ست ملی آردن صنايع نفت در نهايت يك انقالب ا     

  .امپرياليسم و عليه مناسبات فئودالی

 مرداد نيز حاضر ٢٨ متاسفانه جبهه ملی اين شعار را با تمام ژرفای آن درك نكرد ومصدق و يارانش حتی تا      

اسی شعار ملی آردن نفت در شرايط ايران قابل اجرا نشدند بپذيرند آه بدون يك تحول اجتماعی و بدون يك تغيير بنيادی سي

     .نيست

  . مرداد شد٢٨ همين تطابق ناپذيری شعار ملی شدن با استراتژی اجرای آن ريشه اصلی شكست          

برخی از محافل آمريكايی نيز به اين سهل انگاری دامن .  در آغاز شعارملی شدن به نظر گروهی آسان می آمد     

شما نفت را از انگليسی ها بگيريد ما آمك می آنيم آه خودتان . ن وانمود می آردند آه چيز مهمی نيستمی زدند و چني

  :يكی از مديران بانك صادرات و واردات آمريكا پيام می فرستاد" مثال. استخراج آنيد

 و با صدور آن به دنيای استخراج" اميد است دولت ايران بتواند با قرضه های تازه ای منابع نفتی خود را مستقال "     

   "]6[.آزاد و به خصوص آمريكا دالر آافی به دست آورد

فراوان بود و دالالن نفت از "  نظاير اين نوع تشويق های مستقيم و غيرمستقيم آه در واقع پشتوانه ای نداشت نسبتا   

 آشور را ترك آنند، با ايجاد دسيسه ها آمريكا را   نوع ترن برگ آه با وجود اخراج از خدمت دولتی ايران حاضر نشدند

چنان آه در روزنامه های . ولی در عمل معلوم شد آه ملی آردن نفت آار آسانی نيست. پشتيبان ملی شدن معرفی می آردند

      . که يك انقالب است و استراتژی و تاآتيك انقالبی می خواهدخود درج کرديم

ما نخستين بار اعالميه آيت اهللا آاشانی را آه به پذيرش . حزب توده ايران در پذيرش شعارملی شدن نفت تاخير آرد

لی شدن اعالم ملی شدن نفت فتوا می داد، در روزنامه های خود چاپ آرديم و از اين طريق موافقت ضمنی خود را شعار م

از آن پس نيز مدتی طول . انتشار اين اعالميه چنان آه گفتيم يك ماه پس از تصويب شعار از طرف جبهه ملی بود. داشتيم

  .آشيد تا شعارملی شدن از طرف حزب ما تمام و آمال پذيرفته شود
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، الغای قرارداد و ما آه هوادار جدی طرد شرآت نفت" منطقا.  اين تاخير بدون ترديد نقص بزرگی است     

 ۵٠ - ۵٠جلوگيری از هرگونه نفوذ امپرياليستی در آشور بوديم می بايست به مراتب زودتر از آسانی آه دنبال قراردادهای 

  . بودند به اين شعار برسيم "دنيا پسند"

ست تجديد  اصل ملی شدن نفت بيان درست و آامل همان چيزی بود آه ما خواستار آن بوديم و نه تكامل درخوا     

  .نظر قرار داد

 بنابراين تاخير ما در پيدا آردن اين شعار و به طريق اولی تاخير ما در پذيرش آن اشتباهی بود آه عواقب      

  .دوربردی داشت

 درباره علت بروز اين اشتباه محافل ضد آمونيستی و خائنين به نهضت انقالبی ايران تا آنون خروارها آاغذ سياه      

ه اند آنچه در واقع شايستگی ما بوده و هست مايه اشتباه قلمداد آنند و آنچه مايه اشتباه بوده به مثابه روشی آرده و آوشيد

  .انقالبی از راه ديگر به جنبش انقالبی بقبوالنند و به نيروهای جوان تلقين آنند

ين دليل مخالف اصل ملی شدن  دشمنان انقالب و محافل ضد آمونيست ادعا می آنند آه حزب توده ايران گويا به ا     

بود آه در اصل تصويب شده جبهه ملی، ملی شدن نفت در سرتاسر آشور درنظر گرفته شده بود و حزب توده ايران گويا می 

مبلغين اين دروغ، انترناسيوناليسم پرولتری حزب ما را نشانه . خواست نفت شمال ملی نشود و به شوروی ها واگذار شود

ی خواهند اين فكر را به مبارزين تلقين آنند آه گويا اگر حزب توده ايران جزو اردوگاه جهانی آارگری و آنان م. گرفته اند

به مساله " درحالی آه ملی آردن نفت اصوال. آمونيستی نبود و در ورطه ضد شوروی می غلطيد راه درست تری می رفت

  .نفت شمال ارتباطی نداشت

  :رای بهره وری از نفت شمال  قرارداد همكاری ايران و شوروی ب     

، اگر اجرا می شد، با ملی شدن نفت تناقضی پيدا نمی آرد زيرا اين قرارداد به حاآميت ملی ايران به طور "اوال     

  .آامل احترام می گذاشت

 ديگر نفت شمالی وجود نداشت آه حزب. ، اين قرارداد چندين سال پيش رد شده و موضوع آن پايان يافته بود"ثانيا

اين نوع ادعاهای دروغين را دشمنان نهضت و نفاق افكنان حرفه . توده ايران به خواهد به اصطالح برای شوروی ها حفظ آند

  .ای ساخته اند تا تبليغات ضد آمونيستی را دامن زنند و مانع اتحاد نيروها شوند

  : علت اصلی تاخير حزب ما در درك اهميت شعارملی شدن نفت به طرح زير است      

سوابق گروهی از رهبران جبهه ملی در . بی اعتمادی نسبت به رهبران جبهه ملی ايران                                           .١

مخالفت آنان با طرد شرآت نفت و تماس هايی آه با محافل آمريكايی داشتند، حزب ما را  همكاری با ارتجاع و امپرياليسم، 

  .شعار جديد آن ها نيز آاسه ای زير نيم آاسه باشدمدتی دچار اين ترديد آرده بودند آه در 

آم توجهی به امكانات آوتاه مدت آه می توانست جنبش را گامی به جلو برد ولو اين آه                                            .٢

 تحول اين نظر حزب ما آه ملی آردن صنايع نفت با آمك امپرياليسم آمريكا مقدور نيست و به. به پيروزی نهايی نرساند

بنيادی در سياست خارجی و داخلی نيازمند است، نظر درستی بود ولی ما توجه نداشتيم آه از تضاد امپرياليست ها می توان 

  .برای يك گام به جلو استفاده آرد

قشر آمپرادور و قشر ملی در : بی توجهی به تفاوت اساسی بين دو قشر بورژوازی                                           .٣

بی توجهی به اين نكته آه قشر بورژوازی ملی نيز يكپارچه نيست و جناح های گوناگون آن حامل . ی نظير ايرانآشورهاي

  .درجات مختلفی از سازش آاری هستند

عدم آشنايی آافی با انديشه های درخشان لنينی آه ضرورت . بيماری آودآی آمونيسم                                           .٤

اين بيماری به طورآلی از آم تجربگی حزب ما ناشی می شد ولی علل و . ر هم موقتی باشند می آموزنديافتن متحدين را هرقد

از جمله اين آه پس از غيرقانونی شدن حزب، زندگی عادی آن . عوامل مشخصی هم وجود داشت آه آن را تشديد می آرد
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پيوند مستقيم رهبری با توده .  به مهاجرت شدندمختل شد، رهبری حزب پراآنده، عده ای به زندان افتاده و گروهی مجبور

  .های مردم، سازمان ها و شخصيت های سياسی بريده شد

  . در آن سال ها هنوز آثار مارآسيستی نيز بسيار آم به زبان فارسی درآمده و در اختيار مبارزين قرار گرفته بود     

. ل ها طوری بود آه سكتاريسم را تشديد می آرد متاسفانه جو حاآم در جنبش جهانی رهايی بخش نيز در آن سا     

احزابی نظير حزب ما آه در آشورهای شرقی استعمار زده مبارزه می آردند در مجموع ارزيابی درستی از جنبش های ملی 

منفی بورژوايی آه پس از جنگ جهانی دوم اوج گرفته بودند نداشتند و امثال نهرو و گاندی و سوآارنو را بيشتر از جنبه های 

می توان گفت آه توصيه های خردمندانه هفتمين آنگره آمينترن آم تر مورد توجه قرار می گرفت و . آن ارزيابی می آردند

هر . گرايشی به سوی مصوبات سكتاريستی ششمين آنگره آمينترن درباره جنبش های ملی مستعمرات به وجود آمده بود

شناخته می شد و به جای اين آه برای سرآردگی پرولتاريا از طريق تعميق جنبشی آه به سرآردگی پرولتاريا نباشد معيوب 

  .جنبش تالش شود، اين امر به مثابه شرط نخستين تلقی می گشت و سد راه می شد

 نكته ای آه در بيان اين مقاله بايد گفت اين است آه در همان زمان در صفوف حزب توده ايران نظريات درست      

توصيه می آردند آه " ز آادرهای حزبی آه در مطبوعات و امور ايدئولوژيك آار می آردند مصراگروهی ا. وجود داشت

  .شعار ملی شدن نفت پذيرفته شود

ملی و ضد امپرياليستی آن سبب شد آه حزب ما به "  ماهيت توده ای و انقالبی حزب توده ايران و خصلت عميقا     

در حالی آه . اندآی درنگ به طور آامل بپذيرد و تا پايان از آن دفاع آندرغم اين دشواری ها شعار ملی شدن را ولو با 

اآثريت رهبران جببه ملی از همان روزی آه به ناچار اين شعار را پذيرفتند به آن خيانت آردند و از اجرايش جلوگيری 

  .نمودند

  

  ]١[.١٣٢٩ آبان ماه ٢۶بسوی آينده، ـ 

  ]٢[١٣٢٩وردين ماه  فر٢٣، ٩٠روزنامه صفير، به جای شاهد ـ 

  ]٣[١٣٢٩ شهريور ماه ١٢روزنامه شاهد،ـ 

  ]٤[١٣٣٠ آذرماه ١٩مصدق سخنرانی در مجلس شورای ملی، باختر امروز ـ 

  . ، تكيه ازما است٣٢٩ آبان ماه ٢٢آهنگ شرق به جای شاهد، ـ 
  ]٥[.} آتاب حاضر آمده است٩٩ صفير آه در اين جا به آن اشاره شده در صفحه ٩٠مطالب شماره {

  ]٦[١٣٢٩ آذرماه ١۶روزنامه اطالعات ـ 

 

  تصويب اصل ملی شدن نفت. ۶

  

 جنبش ملی و ضد امپرياليستی مردم ايران آه به طور عمده عليه شرآت نفت انگليس ١٣٢٩ پاييز و زمستان      

  موضع بسيارسران جناح انگليسی هيات حاآمه ايران در دفاع از غارت گری شرآت نفت. متوجه بود بسيار گسترش يافت

جمال امامی يكی از . ضعيفی داشتند و حتی خودشان قانع نبودند آه اليحه الحاقی حداقل منافع خود آنان را تامين آند

آارگردانان مجالس آن روز ايران نظر خائنانه و درعين حال عدم رضايت هيات حاآمه را در مورد اليحه الحاقی در جمالت 

  :زير به بهترين شكل بيان می آند

نمی . بفرماييد آه آقا ما قبول داريم و نمی گوييم آه از نفت ما استفاده نكنيد} سران استعمارانگليس{به اين آقايان  "     

ما قبول . می دانيم آه عظمت امپراطوری شما استوار بر چاه های نفت ايران است. گوييم امپراطوری انگليس متالشی شود
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ولی عوايدش را يك آمی به خودمان بدهيد تا اين لخت و برهنه های آشور . حفظ آنيدداريم آه شما امپراطوری خودتان را 

   "]1[!شما استفاده سياسی و اقتصادی خودتان را بكنيد ولی حق ما را هم بدهيد. خود را از اين وضع خارج سازيم

جمال . با وجود وقاحتی آه در اين جمله ها وجود دارد، نارضايتی از شرآت نفت انگليس نيز در آن مشهود است

با اين حال رزم آرا طبق دستور شرآت نفت . را بدهند" لخت و برهنه ها"امامی ها نيز نمی توانستند با وضع موجود جواب 

به همان صورتی آه بود برعهده گرفت و از موضع بسيارضعيف به دفاع از آن پرداخت و تا آن جا دفاع از اليحه الحاقی را 

پيش رفت آه برای اثبات ضرورت تسليم در برابر شرآت نفت از تريبون مجلس به مردم ايران توهين آرد و ادعا نمود آه 

همان وقت آه . ]2[نعت بغرنجی مانند صنعت نفتاين ملت هنوز لوله را هم به زحمت می سازد تا چه رسد به اداره امور ص

منوچهر . رزم آرا چنين نطقی در مجلس ايراد آرد شايع بود آه سخنرانی او توسط شرآت نفت انگليس تنظيم شده است

اييان آه در آن زمان رئيس اداره آل امتيازات نفت و درآمد معادن در وزارت دارايی بود بعدها تصريح آرد آه فرمانفرم

. اطرافيان رزم آرا همان وقت می دانستند آه اين سخنرانی را مامورين شرآت نفت انگليس نوشته به دست رزم آرا داده اند

  :فرمانفرماييان می نويسد

  "]3[.به من داد عليه ملی شدن آه شرآت نفت برای وی تنظيم آرده بودرزم آرا يادداشتی  "     

اد، متن  پس از ملی شدن نفت آه بخشی از اسناد و مدارك اداره اطالعات شرآت نفت به دست دولت مصدق افت   

  .]4[نطق رزم آرا نيز در ميان اسناد شرآت پيدا شد

را را در بررسی آرايش قوا و تناسب نيروها اين مطلب به ويژه از اين جهت اهميت دارد آه درجه انفراد رزم آ      

نشان می دهد آه او در چنان وضعی بود آه حتی چند تن آارشناس معتقدی آه بتوانند از سياست او دفاع آنند در اختيار 

اين فاآت در عين حال حاآی از آن است آه موضع آشتی ناپذير شرآت . نطق او را هم می بايست شرآت نفت بنويسد. نداشت

ه ای متكی نبود و فقط از طريق يك آودتای نظامی و رژيم آودتايی می توانست نفت جنوب به پايگاه اجتماعی قابل مالحظ

  .آه تازه معلوم نيست چنين آودتايی با فقدان پايگاه اجتماعی و سياسی چگونه می تواند پيروز شود. نظر خود را تحميل آند

ه جناح سالم مصدقی آن در ميان  در اين زمان آه دولت رزم آرا رو به انفراد آامل می رفت جبهه ملی و به ويژ     

افزايش احتمالی درآمد نفت آه از ملی شدن حاصل می شد بازاريان را به . بازاريان و محافل حاآم بسيار خوب آار می آرد

برای بورژوازی ضعيف و توسری خورده ايران حتی تصور اين آه روزانه چندين ده ميليون دالر به صندوق . وجد می آورد

. مالآين بزرگ هم احساس خرسندی می آردند. جا به صندوق سرمايه داران خواهد ريخت، نشئه آورده بوددولت و از آن 

مالكيت های عظيم چند صد پارچه آبادی را تائيد می آرد و اميد می . جبهه ملی آم ترين ايرادی به نظام ارباب ـ رعيتی نداشت

  .اسبات موجود آمك خواهد شدداد آه از درآمد نفت برای آبادی دهات برمبنای همين من

 زمانی آه مبارزه برای ملی شدن نفت اوج می گرفت مالآين بزرگ با استفاده ١٣٢٩ در پاييز و زمستان سال       

هم شاه و هم جبهه ملی، هم آمريكا و هم انگليس از آن ها دلجويی می آردند و . از فرصت، مواضع خود را تحكيم می آردند

به دنبال آوشش مستمر نمايندگان جبهه ملی در مجلس . د آه عليه مالكيت های بزرگ می رزميدفقط حزب توده ايران بو

محيط . ]5[ پارچه آبادی فارس را به خانواده قشقايی پس داد۴٠٠ وزارت دارايی به دستور شاه ١٣٢٩سرانجام در دی ماه سال 

  .طوری بود آه همه مالآين به طمع افتاده بودند

  : بهادری مالك بزرگ آذربايجان در مجلس می گفت     

حاال آه به حمداهللا دولت . عريضه ای از وراث مرحوم عشاير خلخالی رسيده است راجع به استرداد امالآشان "     

رصد تا ده می بخشد اين دو دانگ آقای امير عشاير خلخالی و ساالر رشيد را هم بهشان بدهيد بروند صد تا و دويست تا و چها

  "]6[.و دعاگو باشند

شورای "زرگ ترين مالآين ايران متشكل شده و سازمانی به نام  بود آه ب١٣٢٩سال ) آذرماه( درهمين پاييز      

  .بازپس گرفتن امالك بزرگ يكی از نخستين آارهای اين سازمان بود. به وجود آوردند" عالی آشاورزی
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در اين محيط بغرنج سياسی، وقتی دستگاه حاآم به سوی انفراد می رفت وظيفه نيروهای ملی و مترقی بود آه طبق 

نی متحد و متشكل شوند و ترتيبی بدهند آه جنبش ملی ايران از نزديك ترين راه سوی پيروزی برود و دشمنان برنامه روش

  .جنبش از تفرقه نيروهای ملی و ناروشنی هدف های اجتماعی و سياسی آن ها سوء استفاده نكنند

از آن جبهه ملی بود ولو با ما شعار ملی شدن نفت را آه . از جانب حزب ما آوشش هايی در اين جهت انجام گرفت

اندآی درنگ پذيرفتيم و از راه های گوناگون آوشش هايی برای نزديكی به جبهه ملی به عمل آورديم ولی همه آوشش های ما 

با آمال تاسف جناح سالم . بی ثمر ماند و هر اقدام آشتی طلبانه ما با شديدترين حمالت جناح خرابكار جبهه ملی روبه رو شد

  . هم به دنبال خرابكاران رفتجبهه ملی

جمعيت ملی مبارزه با شرآت " حزب توده ايران برای گسترش آار علنی مبارزه با امپرياليسم ١٣٢٩دی ماه سال 

را تشكيل داد و بيانيه تشكيل جمعيت چنان لحنی داشت آه در آن شرايط و علی رغم محيط متشنج موجود ميان حزب و " نفت

جناح سالم جبهه ملی در آغاز ندای آشتی و همكاری حزب ما را به . وت به همكاری می دادجبهه ملی، بوی آشتی و دع

  .درستی درك آرد

  :نوشت" باختر امروز"

تشكيل شده و طی " جمعيت ملی مبارزه با شرآت نفت ايران و انگليس"جمعيتی از جوانان تحت عنوان " اخيرا "     

ی از ملی شدن نفت و آزادی احزاب، الغای حكومت نظامی، آزادی نطق و بيان و اعالميه ای مخالفت با امتياز نامه و هوادار

   "]7[.قلم را خواستار شده و هم آهنگی خود را با ساير مجامع ملی آه هدفشان اين ها است اعالم داشته است

خبرهای مربوط به مبارزات آارگری و دانش آموزی را . گام های ديگری پيش آمد" باخترامروز"در همين روزها 

آه زير رهبری حزب توده ايران بود با لحن موافق درج آرد و از جنبش صلح آه امپرياليسم آمريكا آشكارا و آينه توزانه با 

  .آن مخالفت می آرد حمايت نمود

  :به خصوص به جنگ آره ـ جنگ امپرياليسم آمريكا در آره اشاره شده است" باخترامروز" يكی از خبرهای در

معاريف و روزنامه نگاران ... بر اثر نبودن جا عده زيادی ايستاده بودند. ديشب واريته صلح با موفقيت برگزار شد"

دوگالس {و آوه نورد گياه شناس } جنگ آره{پرده پيش " مخصوصا. برنامه به بهترين وجهی اجرا شد... شرآت داشتند

  ."]8[بسيارجالب بود} امريكايی

خود "  آه معموالدر عرصه طبقاتی هم گامی به جلو گذاشت و سرمقاله خود را" باخترامروز"در همين روزها 

درست است آه اين مقاله بيشتر به اصالحات ارضی . حسين فاطمی می نوشت به مخالفت با مالكيت های بزرگ اختصاص داد

اختصاص داشت و از تز شاه ـ امريكا درباره فروش اراضی سلطنتی و تجديد مالكيت دفاع می آرد آه مبادا " تحول از باال" 

لی صرف نظر از اين جنبه به هر صورت ضد مالآين و در جهت محدود آردن مالكيت ارضی و. انقالب از پايين رشد آند

  .]9[بود

 جنبش ضدامپرياليستی جلو برد و تا اين همان آشش سالمی است آه در فاطمی و نظاير او وجود داشت و آنان را در

  .شهادت در راه آرمان های ملی پيش راند

اين حرآت خوشايند محافل امپرياليستی و . حرآت به سوی تفاهم در درون جنبش انقالبی ايران متاسفانه ديری نپاييد

 ملی استراتژی خود را روی امپرياليست های آمريكايی آه جبهه. ارتجاعی و جناح سازش آار و نفاق افكن جبهه ملی نبود

  .آمك آن ها بنا آرده بود با چنين تفاهمی به هيچ روی نمی توانستند موافق باشند

 آنفرانس ديپلمات هايی آمريكايی مقيم آشورهای خاورميانه و نزديك در اسالمبول گشايش ١٣٢٩ بهمن ماه سال ٢۵

جانبه آمريكا در خاورميانه و به ويژه راه های استفاده از مهم ترين مساله اين آنفرانس راه های گسترش نفوذ همه . يافت

نقش قاطع آمريكا را " در خبرهای آنفرانس آه با وسعت در ايران منعكس می شد گفته می شد آه آنفرانس . اوضاع ايران بود

  ."در ايران تعيين آرده است
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جنب و جوش بيشتری افتادند و الزم دانستند محافلی آه در تهران به اميد آمك آمريكا نشسته بودند در اين لحظه به 

 برسانند و خود را متحد مطمئنی   آه يك بار ديگر دشمنی قاطع خود را عليه آمونيسم در حرف و عمل به اطالع آمريكا

آنان تشكيل . اين بار دستاويز خاصی وجود نداشت ولی به هر صورت دنيا برای حادثه آفرينان تنگ نيست. معرفی آنند

يعنی گسترش فعاليت علنی حزب توده ايران را بهانه آردند و درست سه روز پس از " ملی مبارزه با شرآت نفتجمعيت "

گشايش آنفرانس ديپلمات های آمريكايی آه خبرهای آن با تحليل فراوان در مطبوعات جبهه ملی درج می شد يورش های 

  . زمينه تفاهم برای مدتی از ميان رفت]10[.ردندتبليغاتی گسترده و حساب شده عليه حزب توده ايران را آغاز آ

 - ۵٠گفته می شد آه شرآت نفت انگليس اصل تقسيم . جناح انگليسی هيات حاآمه از بهمن ماه تدارك آودتا می ديد

نقشه رزم آرا اين بود آه اين قرارداد را به . با ايران منعقد آند" دنيا پسندی"ا پذيرفته و آماده است بر اين اساس قرارداد  ر۵٠

عنوان برگ برنده در دست خود داشته باشد و پس از انجام آودتا و سرآوب مخالفين آن را اعالم و گروه زيادی را راضی 

بود، ليكن شاه از ترس اين آه آودتا گران خود او را هم آنار بگذارند در اتخاذ تصميم طرح انحالل مجلسين تهيه شده . آند

با مرگ رزم آرا همه نقشه . در چنين لحظه حساسی خليل طهماسبی از فداييان اسالم رزم آرا را به قتل رسانيد. قاطع مردد بود

شاه با اطمينان از اينکه خود قربانی کودتا نخواهد شد، . ابتکار عمل در همين زمينه بدست شاه و دربار افتاد.(ها به هم ريخت

 اسفند ماه شاه، ٢١پنج روز پس از قتل رزم آرا در)  راه توده-پس از آن همين نقشه را اجرا کرد و عليه مصدق کودتا کرد

اما اين . ی ايجاد آندحسين عال را آه از خادمين بنام استعمار بود به نخست وزيری گماشت تا سد مقاومتی در برابر جنبش مل

مجلس شورايی  بر روی امواج جنبش وسيع ملی، . هيات حاآمه قدرت مقاومت خود را از دست داده بود. تالش بی فايده بود

 اسفند ماه نيز مجلس سنای مرتجع ٢٩در . آه تا دو ماه پيش اآثريت قاطع آن مخالف ملی شدن نفت بود، آن را تصويب آرد

اما شاه از توشيح . تنها توشيح شاه الزم بود تا تمام تشريفات قانونی به انجام رسد. ا به تصويب رسانيدتر از شورا اين اصل ر

امضای شاه پای اصل ملی شدن يك ماه و نيم بعد، وقتی . خودداری می آرد، به اين اميد آه بتوان آن را به مجلس برگردانيد

  .ه اين آار مجبور آردمصدق شاه را ب. مصدق به نخست وزيری رسيد گذاشته شد

   

   

  

 ۵روزنامه اطالعات،  ،١٣٢٩ آذرماه ١٢سخنرانی جمال امامی در مجلس شورای ملی، روزنامه رسمی آشور، ـ   
  ]١[١٣٢٩آذرماه 

   ]٢[١۴٢، ص ١٣٣٣منوچهرفرمانفرماييان، مالحظاتی چند درباره نفت، چاپ مسعود سعد، تهران ـ   

   ]٣[١٣٣٠ تيرماه ١٨، باختر امروز ١٣٣٠ تيرماه ٧گزارش مصدق به مجلس شورای ملی، ـ   

   ]٤[ همان جاـ   

   ]٥[١٣٢٩ بهمن ماه ٣ روزنامه رسمی آشور،ـ   

   ]٦[ همانجاـ   

   ]٧[  تكيه از ما است ،١٣٢٩ بهمن ماه ۵باخترامروز، ـ   

ژه آمريكا بود آه دوگالس قاضی آمريكايی از مامورين وي{.  تكيه از ما است١٣٢٩ بهمن ماه ١٩باختر امروز، ـ   
در زمان طرح اليحه الحاقی در مجلس پانزدهم به بهانه آوه نوردی به آشور ما آمد و در اقدامات پشت پرده نقش موثری 

   ]٨[}ايفا آرد

   ]٩[١٣٢٩ بهمن ماه ٢۵سرمقاله باختر امروز، ـ   

   ]١٠[  باختر امروز و شاهد مراجعه آنيد١٣٢٩بهمن ماه    ٣٠ -٢٨به شماره های ـ   

   



 ٥٦

  



 ٥٧

 

  آابينه محكوم عالء. ٧

  

جنبش ضد امپرياليستی به سرعت .  تناسب نيروها به شدت به زيان هيات حاکمه درباری بود١٣٢٩در پايان سال 

با قانون . گسترش می يافت و قاطع تر می شد و در عوض تضاد، تزلزل و آشفتگی سرتا پای حکومت را دچار بحران نمود

به حدی رسيد که ديگر جايی برای ادامه حکومت نوکران شرکت نفت انگليس و خادمين دربار ملی شدن نفت بحران حکومتی 

می بايست . لحظه ای فرا رسيد که بااليی ها نمی توانستند به شيوه سابق حکومت کنند و پايين ها نمی خواستند. باقی نماند

تناسب قوای سياسی چنين تغييری را الزام . شودزمام حکومت به دست نيروهای ملی و هواداران صديق ملی شدن نفت سپرده 

حزب توده . ولی متاسفانه نيروهای ملی آمادگی به دست گرفتن حکومت را نداشتند و جبهه متحدی وجود نداشت. آور کرده بود

فته ايران هنوز آنقدر قوی نبود که به حکومت برسد و جبهه ملی ايران که حکومت چون ميوه رسيده ای در دسترسش قرارگر

گردانندگان جبهه ملی ايران مدعی بودند که اين جبهه برای تشکيل دولت و اداره . بود از چيدن آن می ترسيد و امتناع می کرد

به اين ترتيب آن هايی که می توانستند دولت . کشور تشکيل نشده بلکه فقط می تواند نقش منفی و فشار از پايين را بازی کند

می خواستند و طبقات ارتجاعی که اصرار داشتند همچنان حکومت کنند منفرد از مردم بودند و تشکيل دهند می ترسيدند و ن

  .نمی توانستند

عال به حساب نيروهای عمال موجودی که در آن لحظه به طور جدی از . کابينه حسين عال محصول اين وضع بود  

 حساب بر سر کار آورده شد که شايد طبقات حاکم و عال با اين. چنين نيرويی وجود نداشت. او حمايت کنند برسرکار نيامد

امپرياليست های آمريکايی و انگليسی بتوانند با اغتنام فرصت برای خروج از بحران چاره ای بيانديشند و نيرويی برای 

ل مشترک چنين نيرويی پديد نشد و عال حدود يک ماه و نيم در فص. اين حساب غلط از آب درآمد. حمايت از عال پديد آوردند

  .تضادهای سياسی گروه های حاکم بندبازی کرد و سرانجام استعفا داد و به آنجا رسيد که از نخستين روز محکوم بدان بود

زمان کوتاه حکومت عال از نظر مبارزات سياسی بسيارغنی است و مواضع سازمان ها و گروه های مختلف را 

از اين نظر روی برخی از اساسی .  آينده روشن می کند ن در ماه هایدرباره مسايل اساسی انقالب ايران و سير تکاملی آ

  .ترين حادثه های اين دوران کوتاه مکث می کنيم

امپرياليسم انگليس که در سيمای رزم آرا بزرگ ترين اميد خود را از دست داده و با تصويب اصل ملی شدن نفت 

  ضربت سنگينی ديده بود به دخالت مستقيم نظامی 

هربرت موريسن وزير خارجه انگليس با لحنی که . کشتی های جنگی انگليسی به سوی خليج فارس حرکت کردند. شيدمی اندي

   :بوی قرن نوزدهم می داد، در مجلس آن کشور گفت

 ]1[.ما حق اتخاذ هر نوع تدبيری که برای دفاع از جان و مال اتباع انگليسی الزم بدانيم برای خود محفوظ می داريم"

"  

امپرياليست های انگليسی شش سال بعد، وقتی .  اما چنين اقدامی بدون موافقت و کمک جدی آمريکا مقدور نبود     

اما در مورد ايران با وجود اين که از .  مصر هجوم بردندمصر کانال سوئز را ملی کرد، دست به دخالت نظامی زدند و به

 را با ١٩٢١ايران همسايه ديوار به ديوار شوروی بود و قرارداد دوستی . شدت خشم افسار می جويدند، قدرت عمل نداشتند

 جدی تری دخالت نظامی در اين نقطه می بايست با حساب های به مراتب بغرنج تر و پذيرش خطر به مراتب. شوروی داشت

آمريکا هم با انگلستان تضاد داشت و هم . انجام پذيرد و حداقل شرط آن موافقت و همکاری عملی آمريکا بود که تامين نمی شد

ولی در عوض حاضر بود که در صورت موافقت انگلستان با . از دست زدن به ريسک بزرگ نظامی در ايران می ترسيد

تشديد مبارزه مردم . ه آمريکا، نيروی خود را برای مهارکردن جنبش به کار اندازدتقسيم نفت ايران و دادن سهم مناسبی ب
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ايران و قاطع تر شدن شعارهای مبارزه منافع غارت گرانه انحصارات امپرياليستی آمريکا را نيز در خليج فارس به خطر 

  .انداخته بود

از هر دو طرف مديران انحصارات .  کردند نمايندگان آمريکا و انگليس در واشنگتن مالقات١٣٣٠نيمه فروردين 

مذاکرات واشنگتن، با آن که به نتيجه قاطع . نفتی به عنوان نمايندگان وزارت خارجه و دولت در اين مذاکرات شرکت داشتند

م  مرداد و سپس تشکيل کنسرسيو٢٨نرسيد، آغاز آن اقدامات مشترک امپرياليست های آمريکايی در انگليس بود که به کودتای 

  . بين المللی نفت انجاميد

دولت آمريکا در برابر اعتراض مردم ايران به اين که چرا امپرياليست ها می کوشند سرنوشت ايران را در 

در تذکاريه رسمی که از طرف . واشنگتن حل کنند، به جای عقب نشينی حق خود را برای دخالت در امور ايران تسجيل کرد

  :که مذاکرات واشنگتن ناشی از مسئوليت جهانی آمريکا و انگليس استدولت آمريکا صادر شد گفته شد 

 به بسياری از نقاط دنيا که  مسئوليت جهانی که دولت انگليس و آمريکا دارند پيوسته راجع به مسايل مختلف مربوط

  .در آن ذی نفع هستيم، با يکديگر مشاوره می کنند

متوجه است که مساله نفت ايران " ن را مطمئن سازد که کامال وزارت امور خارجه آمريکا مايل است دولت ايرا  

  ."]2[فقط به وسيله مقاماتی که ذی عالقه می باشند بايد حل شود

ی کردن نفت ايران که مساله داخلی، مربوط به ايران و شرکت سابق نفت بنابراين به عقيده دولت آمريکا مساله مل

مساله ای بود مربوط به مسئوليت جهانی انگليس و آمريکا که هر دو در آن ذی نفع بودند و اين مساله می بايست به . نبود

  !وسيله همين مقامات ذی نفع حل شود

 انگليس وزير خارجه آمريکا نيز بيانيه ای منتشر کرد و در به دنبال مذاکرات واشنگتن و توافق های کلی آمريکا و

  :ملی کردن نفت ايران انتقاد نمود و اعالم داشت!! آن از طرز

متاسفم اظهار دارم که دولت ايران به طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام است که پااليشگاه بزرگ "

دم ثبات وضع ايران و مشکالت اقتصادی آن را موجب گرديده و برای و اين امر ع. آبادان را به متوقف شدن تهديد می کند

  .مردم ايران نيز اثرات سويی خواهد داشت

تاکيد نموده است که هرگونه تغييراتی در مناسبات بين المللی دولت ايران و موسسات ذی نفع انگليس " آمريکا قويا

  ...د فراهم گرددبراساسی که موافق مسئوليت های بين المللی هر دو کشور باش

ما مايوس شديم از اين که پيشنهاد اخير انگليس به ايران که اصل ملی شدن را قبول نمود و نظريات پيشنهادی 

  .از طرف ايران رد شد... و بدون مطالعه " مساعدی را نيز دربرداشته غفلتا

 در اجرای قانون ملی کردن نفت اين محيط بيم و تهديد که ناشی از اقدامات عجوالنه ای است برای اجبار همکاری

  ...نتيجه ای در بر نخواهد داشت

اميدوارم که ايران در اقدامات کنونی خود تجديد نظر نموده و طريقی را اتخاذ خواهد کرد که از مخاطرات خط " قويا

  ...مشی فعلی احتراز و ادامه عمل صنعت نفت را ممکن سازد

ترتيبات مناسب تری " تا اين که بعدا...  موقعيت طرفين لطمه وارد نسازداميدوارم ترتيبات موقتی به عمل آيد که به

  "]3[... داده شود

ح آن با ملی کردن نفت موجی از دخالت رسمی و علنی امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايران و مخالفت صري

اعتراض در ايران برانگيخت تا جايی که حتی محافل هوادار آمريکا، آن هايی که طی چندين سال اخير امپرياليسم آمريکا را 

حزب توده ايران که همواره ماهيت . فرشته رحمت می دانستند و معرفی می کردند مجبور شدند در اين اعتراض شرکت کنند

ملی جبهه " جناح واقعا. ياليسم آمريکا را می شناخت و معرفی می کرد در اين لحظه به حق درصف مقدم نبرد بوددرنده امپر

. ملی ايران هم به رهبری دکتر مصدق با وجود کش هايی که هنوز به سوی آمريکا داشت از اين دخالت علنی خشمگين بود
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اين، آغاز پايان توهماتی بود که امثال فاطمی نسبت به حسن .  کرداز آمريکا انتقاد می" باخترامروز"دکتر حسين فاطمی در 

  .نيت و بشردوستی امپرياليسم آمريکا داشتند

از پيشرفت جنبش " توافق کلی که آمريکا و انگليس در کنفرانس واشنگتن به آن دست يافتند مبتنی براين بود که فعال

نخستين گام مشترک می توانست . ر تقسيم نفت ايران را بين خود حل کننددعوا بر س" ملی ايران جلوگيری کنند تا بتوانند بعدا

ولی دولت عال قادر به ادامه . تقويت دولت عال باشد که هم نسبت به انگليس و هم نسبت به آمريکا نظر مساعدی داشت

ادامه داشت و تشديد بحران عمومی سياسی . جنبش ملی ايران علی رغم اقدامات خشن اين دولت پيش می رفت. حکومت نبود

  .می شد

اين . حادثه تعيين کننده داخلی که امکان نداد دولت عال تثبيت شود، اعتصاب بزرگ کارگران نفت جنوب بود

) ١٣٣٠ ارديبهشت ماه ۶( اسفند هم زمان با آغاز نخست وزيری عال شروع شد و تنها پس از استعفای عال ٢٧اعتصاب از 

در برابر . از مزايای کارگران را کسر و قطع کرد% ٣٠ل آغاز شد که شرکت انگليسی نفت اعتصاب به اين دلي. پايان يافت

اين رفتار غيرانسانی ابتدا کارگران بندر معشور و دانشکده فنی آبادان و سپس کارگران نفت در سرتاسر مناطق نفت خيز 

  .دست به اعتصاب زدند

بارت از اين بود که محيط سياسی را متشنج کند، ملی شدن بدون ترديد حساب امپرياليسم انگليس از حادثه سازی ع

هم زمان با فشار به . نفت را تحت الشعاع قرارداده و برای دست زدن به اقدامات خشن ضد جنبش ملی ايران زمينه چينی کند

مناطق نفت کارگران و آغاز اعتصاب، حرکت ناوگان جنگی انگليس به سوی خليج فارس شروع شد و دولت عال در تهران و 

  .به اين اميد که هم اعتصاب را سرکوب کند و هم به جنبش ملی ضربه وارد سازد. خيز اعالم حکومت نظامی کرد

در برابر اين توطئه و تحريک امپرياليستی که يک سر آن در لندن و سرديگرش در واشنگتن بود جنبش انقالبی 

وی کارآمدن يک دولت ملی که قادر باشد همه نيروهای ملی را سرنگون کردن دولت عال و ر:  در پيش داشت ايران يک راه

  .برای اين کار نخستين گام عبارت از وحدت نيروها بود. برای تداوم انقالب تجهيز کند

حزب توده ايران با وجود سوء تفاهم ها و اختالفات زيادی که طی سال گذشته با جبهه ملی ايران پيدا کرده بود در 

حزب توده " (جمعيت ملی مبارزه با استعمار. "وليت کرد و اين تنها راه پيشرفت انقالب را نشان داداين لحظه احساس مسئ

جبهه ملی ايران، فداييان اسالم، آزادی ايران، حزب ايران و حزب استقالل : طی اعالميه رسمی از همه نيروهای ملی) ايران

  :دعوت کرد

 به منظور تنظيم يک نمايش و دمونستراسيون بزرگ مشترک بر کميته ای با شرکت نمايندگان همه اين جمعيت ها"

ضد حکومت نظامی تشکيل شود و نمايندگان اقليت با تمام قوا و اختيارات خود برضد دولت عال و حکومت نظامی وی به 

   "]4[.اقدام پارلمانی مبادرت ورزند

داده شده بود بی جواب ماند زيرا عالوه براختالفاتی " اما اين پيشنهاد هم مانند همه پيشنهادهای وحدت طلبانه که قبال

  :که از قبل وجود داشت دو اختالف عمده ديگر ميان حزب ما و جبهه ملی پديد آمده بود

  . نفت جنوب، و اختالف در ارزيابی دولت عال و رفتار نسبت به آناختالف درباره اعتصاب کارگران

   

  الف ـ اعتصاب کارگران نفت

روزنامه های جبهه ملی فقط به . جبهه ملی به اعتصاب کارگران نفت با بی اعتمادی و نگرانی مطلق می نگريست

ت زده بودند، ولی در واقع اين وحشت جنبه اين بهانه که گويا اعتصاب را خود شرکت نفت به راه انداخته از عواقب آن وحش

با حرکت عظيم اعتصابی کارگران نفت جنوب و موج بزرگ همدردی که . طبقاتی داشت و حساب های آنان را به هم می زد

جبهه ملی . از طرف کارگران سرتاسر کشور آغاز شد، نيروی عظيم پرولتاريای ايران در جنبش ملی کردن نفت قد علم کرد

و کسبه تکيه داشت از کارگران " بازار"اين جبهه که همواره به . اين نيرو و افزايش تاثير آن برحوادث خرسند نبوداز حضور 
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به عالوه چنان که خواهيم ديد جبهه ملی خواستار حفظ و تثبيت دولت عال بود، از سرعت پيشرفت انقالب نگران . می ترسيد

  .فزود و در جهت خالف مشی سياسی جبهه ملی بوداعتصاب کارگران برسرعت انقالب می ا. شده بود

آن را تاييد ننمود، به کمک آن نشتافت . به اين دليل جبهه ملی نسبت به اعتصاب کارگران رفتار ناشايستی پيشه کرد

  .توصيه کرد که دست از اعتصاب بردارند مبادا دشمن سوء استفاده کند" کارگران عزيز"و در بهترين حالت به 

که نزديک ترين روزنامه به مصدق بود، اعتصاب کارگران و " باختر امروز" رسمی جبهه ملی و در در مطبوعات

  .نقش حزب توده ايران در سازماندهی آن با بدترين کلمات مورد حمله قرار می گرفت

  :نوشت" باخترامروز" وقتی حکومت نظامی شاه شرکت نفت کارگران آبادان را به گلوله بست      

باالخره کار خود را کرد و صحنه خونين که روح ملت ايران از " پيشتازان"ات کمپانی و آتش افروزی تحريک "      

   "]5[.آن خبر ندارد پريروز در آبادان به وجود آمد

خود به دام تحريکات کمپانی افتاده و اين دروغ بزرگ را شايع می کرد که گويا اعتصاب " وزباختر امر "     

  :می کنند" محاصره"آن ها هستند که سربازان را " مسلحانه است"کارگران 

.  از ميان آنان شنيده می شد    در دو نقطه شهرآبادان کارگران ازدحام و اطراف کارگران را محاصره و صدای تير"

  . نفر مقتول و عده ای مجروح شده اند٨بدين طريق . نجر به جوابگويی سربازان شده استکه م

بين اعتصاب .  يک مرجع رسمی گفت که در چند نقطه شهر کارگران توانسته بودند سربازان را محاصره کنند     

   "]6[.کنندگان مقداری اسلحه وجود داشته است

 اين گونه مطالب دروغ در واقع شاه و حکومت عال و شرکت نفت انگليسی را که کارگران ايرانی را به گلوله      

  .حکم قتل آنان را صادر می نمود" بسته بودند و قصد حادثه سازی داشتند تبرئه می کرد و عمال

از رهبران جبهه ملی محمد نريمان شخصيت برجسته دموکرات انقالبی تنها کسی بود که به طور قاطع و علنی       

  !يادش گرامی باد. بدون اگر و اما از کارگران نفت دفاع می کرد و از حضور آنان در صحنه نبرد خرسند بود

   جنوب  طبيعی است که حزب توده ايران نمی توانست به اعتصاب کارگران نفت     

حزب ما که با توده های کارگر در پيوند بود می دانست که کارگران قادرند . با آن چشم نگاه کند که جبهه ملی نگاه می کرد

اعتصاب خود را با قدرت و نظم اداره کنند و نه فقط دستاويزی برای تحريک و توطئه به شرکت نفت انگليس ندهند بلکه اين 

خرسند بود و " حزب ما از ورود طبقه کارگر به ميدان نبرد ضد امپرياليستی عميقا. گردانداسلحه را به سوی خود شرکت بر

. با تمام نيرو از اعتصاب کارگران حمايت می کرد و در سرتاسر کشور نهضت حمايت از کارگران نفت را به وجود می آورد

. ن به دفاع از کارگران نفت به پا خاستندزير رهبری حزب توده ايران کارگران ساير استان های ايران و بخصوص اصفها

حزب ما توانست اعتصاب . کمک به صندوق اعتصاب وسعت گرفت. موج اعتصاب های همدردی از سرتاسر کشور گذشت

  .خوزستان و اعتصاب های همدردی سرتاسر کشور را در طول فروردين ماه و آغازارديبهشت اداره کند و به پيروزی رساند

   

   از کابينه عالءب ـ دو ارزيابی

حزب می .  کمک به گسترش مبارزات کارگری در اين لحظه جای زندگی در حساب سياسی حزب ما می گشود     

خواست از اين طريق حکومت نظامی را بشکند، جلو تثبيت دولت عال را که مخالف ملی شدن نفت و فراهم کننده زمينه برای 

  .حکومتی خشن تر از آن بود، بگيرد

دومين اختالف بزرگ وجديد حزب توده ايران با جبهه ملی آغاز می شد زيرا جبهه ملی آشکار و نهان از  اين جا   

حکومت عال دفاع می کرد و از آنجا که خود به فکر به دست گرفتن دولت نبود و امکان تشکيل يک دولت ملی اجرا کننده 

متی بدتر از عال خواهد بود و يا جنبش انقالبی آنقدر رشد حکو" اصل ملی شدن را نمی ديد گمان می کرد که جانشين عال حتما
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به عبارت ديگر بين هيات حاکمه ارتجاعی امپرياليستی ايران با جبهه ملی . خواهد کرد که از کنترل آن جبهه خارج خواهد شد

  .ی کرددر مورد مهارکردن جنبش انقالبی توافقی ضمنی پديد می آمد که در حمايت مشترک از دولت عال تجلی م

   

  : حزب توده ايران درباره عال عقيده داشت  

 در ١٩٣٣اين شخص در سال . عال واسطه آلوده مطامع امپرياليسم انگلستان و عوامل مزدور داخلی آن است "     

را امروز به ميدان امده است تا کار نيمه تمام خود ...  شرکت مستقيم داشته ١٩٣٣مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد باطل 

   "]7[.تمام کند

را می پذيرفت و " مامور معذور" اما دکتر مصدق در دفاع از عال تا جايی پيش می رفت که نظريه کامال غلط      

  :می گفت

...  دخالت داشته ولی از روی عمد خيانت نکرده بلکه مطلع نبوده است١٩٣٣رارداد اگر چه عال در جريان ق "     

همه می دانند که در دوره ديکتاتوری هرکس متصدی کار بود ... عال عيبی ندارد جز اين که از تقی زاده حرف گوش می کند

  ."]8[نمی توانست از امر دولت تخلف کند

  : حزب توده ايران می گفت     

از همان سلسله ای است که سال ها مردم را به نام . آشکار است که عال از همان خانواده ده هزار نفری است "     

  .مار از روزگار خلق می کشندفراش سلطان مستبد چاپيده اند و اينک هم در لباس حکومت مشروطه د

  "]9[.اما ملت همه قوای خود را جمع می آورد تا حکومتی آزاد و خدمتگزار پديد آورد ...      

ملی ضمن اين که می پذيرفت عال از دايره هزار فاميل بيرون نيست و در تائيد سياست جبهه " باخترامروز" ولی    

  :در اين لحظه انقالبی ناتوان است می گفت

اما اين وحشت نيز از ناحيه او در ميان نيست که برضد منافع وطنش با اجنبی . در ناتوانی عال کسی ترديد ندارد "     

  "]10[.}!!{سازش و کودتا کند 

ولی .  حزب توده ايران می گفت می توان عال را برداشت و با تکيه به نيروی مردم حکومت ملی برسرکارآورد  

  :مصدق عقيده داشت

و به جای آن کابينه قوام و يا کسی مثل او زمامدار مخالفت جبهه ملی سبب می شود که کابينه عال سقوط کنند  "     

   "]11[.گردد

  : حزب توده ايران می گفت حاال که اصل ملی شدن نفت تصويب شده     

وی با فشار . عال سوابقی دارد که اميد از او منتفی است. نبعث از ملت روی کار باشددر اين موقع بايد دولتی م "     

   "]12[.دربار روی کارآمده و با فشار دربار برسرکار است

  :س از يک خروار ناسزا به حزب توده ايران می گفتپ" باختر امروز "     

انتظار مردم از دولت عال اين است که بتواند احساسات عمومی را درک کند و با صميميت و ايمان به خواسته  "     

   "]13[.های ملت جواب دهد

  :ما می گفتيم

در تصميمات خود صميمی است " مجلس شورای ملی ايران که به طرح ملی شدن نفت رای داده است اگر واقعا "     

  ...بايد بی درنگ به دولت عال رای عدم اعتماد دهد و دولت را ساقط نمايد

آن را " با کمال شدت ادامه خواهد يافت و محققا مبارزه ملت با دولت عال و ساير ايادی کمپانی نفت جنوب      

   "]14[.واژگون خواهد کرد

  :نتيجه می گرفت" باختر امروز "      
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  "]15[}!!{و استقالل بکشانند } !!{ه هرج و مرج و زوال تاريخ توده ای ها می خواهند از راه اغتشاش ما را ب "      

 مردمی برسر  در پاسخ اين پيشنهاد حزب توده ايران که می توان با اتحاد نيروها عال را سرنگون کرد و حکومتی     

  :از جانب جبهه ملی ايران پاسخ می داد" باختر امروز"کار آورد 

آيا ما خواهيم توانست با يک انقالب خونين اين ننگ و فساد را از دامان مملکت بشوييم و حکومتی عدالت پرور  "     

  برسرکار آوريم؟

ضع جغرافيايی و تحريکات سياسی دول  به اصالحات اآنون بر اين عقيده اند که و  افراد دلسوز صميمی ...      

بزرگ طوری ما را به خود مشغول داشته که حدوث يک انقالب مقدس امکان پذير نخواهد بود و اگر نهضتی شبيه به انقالب 

  ...خودنمايی کند کپيه نهضت آذربايجان و کردستان خواهد بود

بنابراين جز اين که تغيير و .  بود تا به حال ايرانانقالب ايران به حال اجنبی مفيد تر خواهد...  در وضع کنونی      

   "]16[.چاره ديگری نيست... تحول از راه اصالح تدريجی باشد

پيشنهاد ما اتحاد نيروها و استفاده از امکانات . و امثال آن را نداشتيم" انقالب خونين" البته ما در آن زمان پيشنهاد      

ما تصريح می کرديم که جبهه ملی در پارلمان اقدام کند، مجلس رای عدم اعتماد به دولت بدهد، نيروهای . سياسی موجود بود

نبايد فرصت داد که جای . ل دوام نيستما می گفتيم وضع قاب... و . سياسی دست به دمونستراسيون عليه حکومت نظامی بزنند

اما جبهه ملی از به دست گرفتن حکومت می ترسيد، از رشد انقالب وحشت داشت، ترجيح می . عال رژيم ارتجاعی تری بيايد

  .داد که عال برسر کارباشد، شاه و رژيمش بمانند اما جنبش قاطع تر نشود

  : فاطمی می نوشت     

اوضاع قابل دوام نيست، و اين هيات حاکمه مملکت را به اين روز انداخته است من هم به آن هايی که می گويند  "     

   "]17[.صد درصد موافقم ولی آيا عالج کار اين خواهد بود که بگذاريم تجزيه طلبان و عوامل کمينفرم جان بگيرند

 همين وحشت از گسترش يافتن مبارزه مردم و قدرت گرفتن زحمتکشان، ترس از انقالب بود که همواره در      

دفاع کند، از دولت عال ) ١٣٢٨بهار(او را واداشت که از دولت منصورالسلطنه . لحظات حساس پای جبهه ملی را سست کرد

  .ديد ـ پيروزی کودتای زاهدی را به دعوت مردم به قيام ترجيح دهدحمايت کند، در لحظات حساس 

 آخرين نکته ای که بايد درباره حکومت عال بگوييم اين است که در داخل جبهه ملی هم برخی از رهبران با      

  .مخالفت می کردند" سياست عمومی جبهه موافق نبوده با عال و دربار صريحا

  : اين جناح بود که در مجلس می گفت نريمان برجسته ترين شخصيت     

بزرگ ترين دليل مخالفت من با دولت عال اين است که از مجلس رای اعتماد نگرفته بلکه به فرمان شاه روی  "     

  .}نريمان توضيح می دهد که شاه چنين حقی ندارد{. کار آمده است

ايران را که نتيجه اعمال هيات حاکمه نااليق مخالفم که آثار عصبانيت و تشنج افکار عمومی مردم " من جدا ...      

  .معرفی کنند... است در لباس تمرد و عصيان 

 مردمانی که به مصداق جهاد فی سبيل اهللا جان در کف می گذارند و ملتی را از شر مردمی خيانت کار می      

گر قصد شما آماده کردن مردم به ا... خير جناب آقای نخست وزير تحميلی ... رهانند دارای روح تمرد و عصيان نيستند

  ."]18[سواری است هم خودتان اشتباه می کنيد و هم کسانی که شما را نخست وزير کرده اند

 به حزب توده ايران نزديک می کرد و هرگز ميان ما و اين مبارز اين روح انقالبی بود که نريمان را همواره

  .برجسته کدورتی پديد نيامد

   دکتر شايگان نيز با سياست جبهه ملی درباره حکومت عال مخالف بود و فکر      

  :می کرد

   "]19[.شان جبهه ملی اين است که با تمام دولت ها مخالفت کند تا خود دولت تشکيل دهد "     
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 از آن جا که مخالفت دکتر شايگان با سياست جبهه ملی آن زمان در مطبوعات منعکس نشد، نگارنده چند سال      

ايشان در پاسخ مخالفت خود را . تی نظر ايشان را خواستپيش از اين، که مقدمات تدارک اين کتاب فراهم می شد توسط دوس

  :تاييد کرده و طی نامه ای نوشتند

   

  ١٩٧٠ نوامبر ١۴

  دوست محترم

  : معروض می دارد١٩٧٠ اکتبر ٣١ در جواب نامه شريف به تاريخ      

ال می گذرد  مخالفت اين جانب با کابينه عال برای خود من محرز است ولی چون از آن زمان قريب بيست س     

که بعيد به نظر می {آيا در جلسه رسمی مجلس بوده . درست به خاطرم نيست که در کجا و به چه صورت مخالفت کرده ام

تصور می کنم علت مخالفتم اطاعت بی چون و چرای او . يا در جلسه خصوصی و يا در جبهه ملی در خارج از مجلس} رسد

  ."دا در کار ملی شدن نفت اخالل کننداز دستگاه و بخصوص انگليس ها بود که مبا

او هم همواره در جناح سالم جبهه ملی قرار داشت و عالوه بر اين که .  اين روش دکتر شايگان نيز تصادفی نبود     

  .از حزب توده ايران در دادگاه نظامی دفاع کرده بود، در چندين سازمان سياسی با حزب ما همکاری می کرد

   

  ]١[٢۴۶، متن انگليسی، صفحه ١٩۵۶يران، چاپ لندن، الول ساتن، نفت اـ   

   ]٢[۴٨، ص١٣۵٨اسناد نفت، نطق ها و نامه های تاريخی دکتر محمد مصدق، انتشارات راستين، تهران ـ   

   ]٣[۵٠-۴٩همان جا، ص ـ   

ن ماه  فروردي٧اعالميه جمعيت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت، نويد آينده به جای بسوی آينده، ـ   
٤[١٣٣٠[   

   ]٥[١٣٣٠ فروردين ماه ٢۴باخترامروز، ـ   

   ]٦[١٣٢٩ فروردين ماه ٢۴باختر امروز، ـ   

   ]٧[١٣٣٠ فروردين ماه ٨نويد آينده به جای بسوی آينده ، ـ   

   ]٨[١٣٣٠ فروردين ماه ٢٢سخنرانی مصدق در مجلس شورای ملی، باختر امروز، . ـ   

   ]٩[١٣٢٩ اسفندماه ٢٩ ، نويد آينده به جای بسوی آيندهـ   

   ]١٠[١٣٢٠ فروردين ماه ٢٢باختر امروز ـ   

   ]١١[١٣٣٠ فروردين ماه ٢٢ سخنرانی مصدق در مجلس، باختر امروز، ـ  

   ]١٢[١٣٣٠ فروردين ماه ١٨که پشت سرهم توقيف می شدند، ... مجازات به جای بسوی آينده و نويد آينده ـ   

   ]١٣[١٣٣٠ فروردين ماه ٢٢باخترامروز، ـ   

   ]١٤[١٣٣٠ فرردين ماه ١٨مجازات ،  ـ   

   ]١٥[  تکيه از ما است–، سرمقاله به قلم دکتر حسين فاطمی ١٣٣٠ فروردين ماه ٢٧باختر امروز، ـ   

   ]١٦[ همان جاـ   

   ]١٧[ ، سرمقاله١٣٣٠ فروردين ماه ٢٧باختر امروز، ـ   

   ]١٨[١٣٣٠ فروردين ماه ٢٧ و ٢۶وز، سخنرانی محمود نريمان در مجلس شورای ملی، باختر امرـ   

، صفحه ١٣٣٢احمد ملکی، تاريخچه جبهه ملی، انتشارات روزنامه يوميه ستاره، تهران، چاپ تابان، آذرماه ـ   
١٩[٢٩[   
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 فصل سوم  

   

  دولت مصدق

  الی چرخ دنده دربار مجاهدين اسالم و همراهان خائن

   

  هروی کارآمدن مصدق، استقرار حکومت دوگان. ١

اين مطلب در خود . تشکيل دولت بدهد احساس می شد که جبهه ملی می تواند"  کامال١٣٣٠ در فروردين ماه      

اما سران جبهه ملی باور نمی کردند که می توانند حکومت کنند تا جايی که . جبهه ملی و همچنين در مطبوعات مطرح بود

  :خود مصدق می گفت

 ساله شرکت نفت در اين مملکت اجازه ۵٠جانب تشکيل دولت بدهم، آيا دخالت اين که بعضی ها می گويند اين  "     

 ]1[.خواهد داد که من و امثالهم دولتی تشکيل دهند و موفقيتی در کار پيدا کنند؟ اگر اين کار شدنی بود در اين همه سال می شد

"  

 با وجود ناباوری و مقاومت جبهه ملی در برابر پذيرش مسئوليت دولتی، ضرورت استقرار حاکميت مردم و      

ضرورت انتقال قدرت از دست مهره های سرشناس هزار فاميل به دست عناصر مترقی و ملی مورد اعتماد مردم همه جا 

 کارگران   اعتصاب کارگران نفت و همدردی.  سياسی باال گرفته و وضع انقالبی پديد آمده بودبحران عمومی. احساس می شد

اين انديشه درست حزب توده ايران که اصل ملی شدن نفت . و زحمتکشان کشور از اعتصابيون کمر دولت عال را می شکست

. فع صديق اين اصل باشد در همه جا رسوخ می کردرا نمی توانند مخالفين آن اجرا کنند و بايد دولتی روی کار بيايد که مدا

لحظه تغيير آن چنان فرارسيده بود که نمايندگان هيات حاکمه نيز مجبور به اعتراف بودند تا جايی که روز هفتم ارديبهشت 

 از بدون ترديد جمال امامی.  مقام نخست وزيری را به مصدق پيشنهاد کرد- سردسته مرتجعين مجلس ـ جمال امامی ١٣٣٠

او گمان می کرد که مصدق نخواهد پذيرفت و روی کارآمدن مهره سياه ديگری از هيات . اين پيشنهاد قصد خبيثانه ای داشت

به عالوه او گمان می کرد که اگر مصدق به فرض اين مقام را بپذيرد از عهده کار . حاکمه در نظر مردم توجيه خواهد شد

ولی به هر صورت و صرف نظر از هدف ها و مکنونات قلبی امامی و امامی ها . دادبرنيامده اعتبار خود را از دست خواهد 

  .در اين نکته ترديد نيست که وقت چنين پيشنهادی از مدت ها پيش رسيده بود

از بحران عمومی سياسی که کشور را فراگرفته بود استفاده .  سرانجام مصدق پيشنهاد نخست وزيری را پذيرفت  

 ماده ای مربوط به طرز اجرای اصل ملی شدن نفت را تصويب کند و اجرای آن را به ٩شت که قانون کرد ومجلس را وادا

  .عنوان برنامه دولت بپذيرد

مصدق برگزاری اين روز را آزاد اعالم .  فردای نخست وزيری مصدق اول ماه مه، روز جهانی کارگران بود     

 بزرگ ترين تظاهرات کارگری پس از شکست آذربايجان، به )١٣٣٠ ارديبهشت ماه ١١ (١٩۵١کرد و در اول ماه مه 

  .رهبری حزب توده ايران برگزار شد

بلکه فقط بخش کوچکی از آن را به اتکای .  مصدق با پذيرش نخست وزيری قدرت حاکمه را به دست نگرفت     

اکثريت . بار باقی ماندبخش بزرگ تر قدرت در دست در. افکار عمومی و با بهره گيری از بحران سياسی تصاحب کرد

مجلس و سنا که به نخست وزيری مصدق رای داده بود در واقع مخالف او بود، ارتش و نيروهای مسلح، مالکين بزرگ و 

از فردای . مصدق سازمان سياسی استواری که از او پشتيبانی کند نداشت. حتی اکثريت رهبران جبهه ملی مخالف او بودند

جبهه ملی .  جبهه ملی يکی پس از ديگری از مصدق جدا شدند و در برابر او صف بستندپذيرش نخست وزيری، رهبران

  .تعطيل شد" عمال



 ٦٦

 مصدق که با اين وضع روی کارآمده بود کوشيد تا کابينه خود را از کسانی تشکيل دهد که هر يک جناحی از      

ی و دمکراتيک، عدم باور به نيروی مردم، اميد به به عالوه ترس از انقالب قاطع ضد امپرياليست. هيات حاکمه را راضی کند

. حل مساله نفت در چارچوب مناسبات حاکم و در پيوند با امپرياليسم آمريکا در ترکيب نخستين کابينه مصدق منعکس شد

ينه همه اعضای آن در کاب" تقريبا. مصدق کابينه ای به مجلس معرفی کرد که به هيچ روی در سطح وظايف انقالبی اش نبود

پست وزارت جنگ در دست نماينده . چهار نفر از آنان در کابينه عالء عضويت داشتند. های قبلی وزير و صاحب مقام بودند

شاه بود و پست وزارت کشور به سپهبد زاهدی کودتاچی سپرده شده بود که از مدت ها پيش عليه جنبش انقالبی ايران و 

  .شخص مصدق توطئه می کرد

پرده از مالقات های " بسوی آينده"ز نخست وزيری مصدق، در آغاز کار جبهه ملی روزنامه  يک سال پيش ا     

  .محرمانه ای برداشت که ميان زاهدی و برخی از سران جناح راست جبهه ملی انجام می گرفت

  : بسوی آينده نوشت     

منزل سرهنگ بازنشسته ديهيمی سرلشکر زاهدی در مالقات هايی که با آقای دکتر بقايی و آقای حسين مکی در  "     

  "]2[دارد چه مذاکراتی می کند و چرا اين مالقات های دوستانه چندين ساعت به طول می انجامد؟

  : مرداد فاش کرد و نوشت٢٨ا بعد از  احمد ملکی موضوع اين نوع مالقات ها ر     

من و آقای حسين ملکی که سوابق زيادی از وطن پرستی و آزادی خواهی تيمسار سرلشکر زاهدی آن وقت و  "     

با ايشان تماس گرفته و غالبا هفته ای دو سه بار با معظم له در حصارک شميرانات ... سپهبد زاهدی نخست وزير فعلی داشتيم

  ...ار صرف می کرديم، مشکالت را به اطالع ايشان می رسانديم و مدد می خواستيمو يا در شهر نه

 خوب به خاطر دارم که در حصارک شميران در منزل تيمسار زاهدی با حضور آقای ملکی و يکی دو تن ديگر      

ی جبهه ملی و تيمسار زاهدی به ناجوری اعضا. صرف می کرديم) کوفته همدانی(از اعضای جبهه ملی غذای اختصاصی 

عدم همبستگی اعضای آن اشاره نمود و متذکر شد که اگر بتوانيد تصفيه موثری در جبهه ملی بنماييد اين جبهه خواهد توانست 

  .هسته يک کانونی قوی ملی باشد

  "]3[.می خواهد ديکتاتور شود.  ما توضيح داديم که مصدق با تمام حسن نيتش آدم لجوج و يک دنده ای است     

 به اين ترتيب الاقل از يک سال پيش از آغاز نخست وزيری مصدق عناصر راست اين جبهه در پشت سر او      

وقتی . بحث کرده و برای زاهدی جاسوسی می کردندتوطئه می کردند و جلسات محرمانه داشتند، پيرامون تصفيه جبهه ملی 

مصدق روی کارآمد و زاهدی را وارد کابينه کرد و مقام مهم وزارت کشور را به او سپرد اين هسته توطئه گری ضد ملی در 

 و در تمام طول حکومت. ارتباطات آن محکم تر و فعاليت خرابکارانه اش شديدتر گشت. درون جبهه ملی بسيار تقويت شد

به عبارت ديگر زمانی که مصدق و يارانش خوشدالنه به کمک امپرياليسم آمريکا در .  مرداد رسيد٢٨مصدق ادامه يافت تا به 

  .عمال خود را در درون کابينه جا می داد و سقوط آن راتدارک می ديد" سيا"امر ملی شدن نفت چشم دوخته بودند 

   

   

   تير٢٣توطئه . ٢

         صف ها جدا می شود –الف 

توافق .  ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت، اصل کلی ملی شدن نفت را به طور مشخص بيان می کرد٩ قانون      

 ماده می بايست هيات مختلطی مرکب از نمايندگان منتخب مجلس شورا و سنا، وزير دارايی و نماينده دولت تشکيل شود ٩اين 

  .نگليس و ايران خلع يد کندکه دولت با نظارت اين هيات از شرکت سابق نفت ا
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 در بقيه ماده ها طرز پرداخت غرامت، نظارت بر بهره برداری، تبديل تدريجی متخصصين خارجی به ايرانی،      

  فروش نفت به نرخ عادالنه بين المللی و حق تقدم

  ]4[.خريداران سابق ذکر می شد

 به جای بحث در کليات مربوط به ملی کردن صنعت نفت در سرتاسر کشور   ماده ای اين بود که٩ ويژگی قانون      

مشخص طرز " ـ که در واقع به جز منطقه جنوب در هيچ نقطه ديگری صنعت نفتی وجود نداشت که ملی شود ـ به طور کامال

اين همان چيزی بود که ما در . بت به معادن نفت مورد بهره برداری شرکت سابق نفت انگليس و ايران را نشان می دادکار نس

آغاز ملی شدن می گفتيم و متذکر می شديم که هر وقت بخواهند صنعت نفت را در ايران ملی کنند، تنها به نفت جنوب و 

می دادند که توده ای ها گويا می خواهند نفت شمال را برای روس ها پاسخ . شرکت نفت انگليس و ايران مربوط خواهد شد

ولی وقتی خودشان خواستند از کليات دست برداشته وارد عمل شوند، چاره ای نبود جز اين که به معادن نفتی که . نگاه دارند

ی داشتيم که به جای ابراز ما می بايست در آغاز طرح شعار ملی شدن، آن پختگی را م. مورد بهره برداری بود بپردازند

ترديد خواستار اجرای اصل ملی شدن می شديم که در عمل به همان نتيجه ای می رسيد که نفع نهضت ملی ايران در آن 

                                                                                                               .بود

و تصميم قاطع مصدق به اجرای آن بر نگرانی محافل  ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت ٩ باری تصويب قانون      

در آن زمان هنوز تضاد ميان اين دو نيروی امپرياليستی بسيار . امپرياليستی و انحصارات انگليسی و آمريکايی نفت افزود

  .با اين حال عاليم آشکاری از همکاری آنان در قبال نهضت ملی ايران به چشم می خورد. شديد بود

واشنگتن که چند روز پيش از آغاز نخست وزيری مصدق پايان يافت اين نتيجه را داشت که مقامات  کنفرانس      

رسمی آمريکا به طور صريح با ملی شدن نفت ايران مخالفت کرده و با طرح نقشه جانشينی ساير منابع و به ويژه نفت کويت 

يافت که نياز بازارهای خود را تا حدود زيادی از کويت شرکت نفت انگليس و ايران امکان . به جای نفت ايران موافقت کردند

  .تامين کند و بتواند در برابر ايران مقاومت نمايد

 در عرصه داخلی بالفاصله پس از تشکيل دولت مصدق جناح راست و خرابکار جبهه ملی به ايجاد سازمان های      

 قرار آن در مالقات های شبانه با عمال آمريکا گذاشته را که" حزب زحمتکشان"دکتر بقايی . مستقل از اين جبهه آغاز کرد

  شده بود تشکيل داد و به

در اين حزب دکتر بقايی با انشعابيون از حزب توده ايران به رهبری خليل ملکی تبريزی . استخدام چماق به دستان پرداخت

نی عميق با اتحاد شوروی و حزب همکاری می کرد که وجه مشترک آن دو عبارت بود از مخالفت با ملی شدن نفت و دشم

دفاع می " منافع قانونی شرکت نفت انگليس" از ١٣٢۶خليل ملکی، چنان که در صفحات پيش نشان داديم از سال . توده ايران

حزب زحمتکشان را که . بود" دنيا پسندانه" مدافع قرارداد ١٣٢٨بقايی از . کرد و به اين دليل از حزب توده ايران اخراج شد

خود ملکی بعدها اعتراف کرد که برنامه . و تشکيل می دادند فقط می توانست مورد تاييد امپرياليسم و دربار پهلوی باشداين د

  .]5[قرارداشته است" نيروهای انتظامی"و روسای " اعليحضرت"اين حزب و فعاليت آن مورد تاييد 

بود که از فداييان اسالم جدا شدند و سازمان " مجاهدين اسالم. " سازمان ديگری که در اين زمان تشکيل شد     

شمس قنات آبادی، احمد عشقی و چند تن ديگر از چاقوکشانی که بعدها در انواع توطئه های ضد . مستقلی تشکيل دادند

هسته .  مرداد به دربار پيوستند و نصيب بردند٢٨آنان قبل از . ق شرکت کردند، در راس اين جريان قرارداشتندحکومت مصد

 مرداد مورد پيگرد قرار گرفت و سرانجام نيز ٢٨راستين فداييان اسالم به رهبری نواب صفوی از اينان جدا ماند و پس از 

  .همراه تنی چند از اعضا و فعالين آن اعدام شدند

هم از درون کابينه، هم از :  با تشکيل اين گروه ها و سازمان ها فشار از همه طرف متوجه دولت مصدق شد     

. فشار از جانب امپرياليسم نيز بسيار تشديد شد. درون جبهه ملی، هم از طرف اين گونه سازمان ها و هم از طرف دربار

منافع "ت ايران را نمی پذيرد و با توسل به قوای نظامی هم شده از امپرياليسم انگليس آشکارا اعالم می کرد که ملی شدن نف
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دو هفته از تشکيل دولت مصدق نگذشته بود که خبر تدارک ترور او شايع شد و مصدق برای . دفاع خواهد کرد" اتباع خود

و پياده کردن چترباز در همان زمان امپرياليسم انگليس تهديد به اعزام قوای نظامی . حفظ جان خويش در مجلس متحصن شد

  . قوای نظامی انگليس در قبرس به حال آماده باش درآمد. در مناطق نفت خيز را از مرحله حرف به مرحله تدارک درآورد

کشتی های جنگی انگليسی درخليج فارس و بحرين و بصره آماده شدند و در مجلس عوام انگليس بحث از پياده کردن قوا در 

  .وزمره شدايران، موضوع دايمی و ر

 مانند همه لحظات حساس ديگر مشی قاطع ضد امپرياليستی و انقالبی حزب توده ايران - در چنين لحظات حساس  

حزب توده ايران از دولت مصدق اعالم . برهمه سوء تفاهم هايی که از مدت ها پيش بين حزب و مصدق وجود داشت فائق آمد

  .پشتيبانی کرد

ی مکرر خويش آمادگی حزب را برای دفاع از ميهن در قبال تجاوز امپرياليسم اعالم در شماره ها" بسوی آينده "     

  :داشت و نوشت

   "]6[...زحمتکشان ايران برای دفاع از ميهن در قبال هرگونه تهاجم امپرياليستی چون يک تن واحد آماده اند "     

و ساير روزنامه های وابسته به حزب توده ايران با وجود " بسوی آينده" شماره های ارديبهشت ماه و خرداد ماه      

  .اين که رسوب سوء تفاهمات گذشته را با خود دارند گرايش روزافزون به همکاری را گام به گام منعکس می کنند

   

   از شرکت سابق نفت خلع يد–ب 

 خرداد ماه هياتی به رياست جکسن از طرف شرکت سابق نفت انگليس وارد تهران شد تا ٢١ و ٢٠ روزهای      

حزب توده ايران با اعتماد به اين که مذاکرات در . پيرامون طرز اجرای ملی شدن نفت ايران با دولت ايران مذاکره کند

  .ود را از دولت مصدق اعالم داشتچارچوب ملی شدن نفت خواهد بود حمايت خ

  : خرداد ماه نوشت٢٠در " بسوی آينده "      

برضد استعمار بردارد تشويق می " او را در هر قدمی که احتماال. ما به دولت دکتر مصدق ميدان عمل می دهيم"

  ...نماييم

 اقدام عملی مبذول  ما از دولت می خواهيم که وعده خود را عملی سازد و برای راندن شرکت غاصب نفت     

   "]7[.دارد

در جريان مذاکرات معلوم شد که اين هيات پيشنهادهايی .  مذاکرات با هيات جکسن يک هفته به طول انجاميد     

  قع حضور هيات جکسن در ايران ايادی شرکتمنافی ملی شدن دارد در مو

سابق در دربار و دولت و مجلس و مطبوعات از طرف راست به مصدق فشار می آوردند و او را از محاصره 

حزب توده ايران در اين موقع به دفاع از مصدق پرداخت و . اقتصادی و حمله نظامی می ترسانيدند تا پيشنهادها را بپذيرد

  !ه مطبوعات دفاع از دولت است و نه ترساندن آن از مانورهای اقتصادی و خطرات موهومتاکيد کرد که وظيف

  :در اين باره نوشت" بسوی آينده "     

نه اين . به نظر ما در اين وضع وظيفه همه جرايد اين است که برای خلع يد از کمپانی غاصب نفت اصرار کنند "     

ز مانوورهای اقتصادی و خطرات موهوم تحت فشار بگذارند و به تسليم وا و با ترسانيدن ا" راست"که دولت را از طرف 

   "]8[.دارند

که به موجب آن از  از طرف دولت و هيات مختلط تصميماتی در شش ماه گرفته شد ١٣٣٠ خرداد ٢٩ روز      

يعنی دست شرکت از منابع ايران قطع (شرکت سابق نفت انگليس و ايران پس از پنجاه سال سلطه استعماری خلع يد می شد 

در اين تصميمات گفته می شد که دستورهای هيات مديره شرکت سابق قابل اجرا نيست مگر اين که به امضای هيات ) می شد
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همه جا نام شرکت انگليس، به شرکت ملی نفت ايران تغيير کند و عوايد فروش نفت . يده باشدمديره شرکت ملی نفت ايران رس

  ...فقط به شعبات بانک ملی تحويل شود

  : خرداد دکتر مصدق طی پيامی که از بهترين و انقالبی ترين پيام های اوست اعالم کرد٢٩در ساعات آخر شب 

من مکرر اعالم کرده ام که به هيچ وجه نمی توانم در ! ا را بفهمندنخواسته اند زبان م} شرکت سابق{آن ها  "     

  .اجرای قانونی که مظهر آرزو و اراده ملت ايران است قصور و مسامحه به کار برم

  .]9[دستور دادم عمليات اجرايی ادامه داده شود

و از آن پس ( حزب توده ايران قطع مذاکرات با ميسيون جکسن و اعالم و اجرای خلع يد را با خرسندی پذيرفت      

  .]10[) خرداد را جشن گرفت و به اين خاطر چندين شهيد داد٢٩نيز همه ساله 

  :فردای آن روز در سی ام خردادماه نوشت" بسوی آينده"

اقدام دولت مبنی بر رد قطعی پيشنهادهای مسخره هيات نمايندگی شرکت سابق نفت و قطع مذاکرات تحميلی که  "     

  ... اقدامی است صحيح و قابل تائيدبراثر فشار سياست های امپرياليستی به ميهن ما تحميل شده بود

  "]11[. تصميمات اجرايی دولت به منزله ضربات قابل توجهی بر شرکت غاصب نفت است     

   

  ران از دکتر مصدق پشتيبانی مادی و معنوی حزب توده اي  -پ 

 خرداد سرعت گرفت و تا به آنجا ٢٩گرايش به سوی همکاری با مصدق و حمايت از اقدامات مثبت او پس از       

رسيد که حزب توده ايران به اعضا و هواداران خود دستور داد که در برابر محاصره اقتصادی و توطئه های امپرياليسم به 

  .بپذيرندقصد ايجاد مضيقه مالی تعهدات مالی 

  :  از جمله گفته می شود١٣٣٠مورخ دوم تيرماه " جمعيت مالی مبارزه با استعمار"در بيانيه 

ولی آنان تا آخرين لحظه ... مبارزين پر شور و پی گير ملت ايران امپرياليست ها را در بن بست گذاشته است "     

ه مالی دامن می زند و هر دو نيروی امپرياليستی پرداخت امپرياليسم انگليس به ايجاد مضيق. دست از توطئه برنخواهند داشت

  .وام و مساعده را به خيال خود وسيله انحراف مبارزه ملی و ضداستعماری قرار می دهند

و برای اين که نقشه دشمنان را در ايجاد .  جای بسی مباهات است که ملت ما برکليه اين دسايس وقوف کامل دارد     

  .ند بی درنگ آمادگی خويش را برای هرگونه فداکاری مالی اعالم داشته استمضيقه مالی نقش برآب ک

 تعهدهای مالی که در ظرف همين چند روزه از طرف زنان، مردان، کارمندان ادارات، کارگران و بازرگانان به      

 بايد هر روز بلندتر و اين امواج. عمل آمده نمونه بارزی از شور و شوق فراوانی است که در سراسر کشور ما موج می زند

  .پردامنه تر شود

 بايد ملت ايران با فدا کردن آخرين بقايای مايملک خويش به دنيا نشان دهد که مبارزه با امپرياليسم را به قيمت      

  .هستی خويش ادامه خواهد داد

ايجاد تضييقات مالی  ما تعهدات و فداکاری های مالی را در اين موقع خطير که شرکت سابق راهزن نفت از راه      

به ملت ما حمله ور شده است وظيفه هر ايرانی شرافتمندی می دانيم و يقين داريم که فرزندان هوشيار وطن ما در اين امر ملی 

  .بر يکديگر سبقت خواهند جست

  ! مردان، زنان شرافتمند ايران، کارگران، دهقانان، پيشه وران، روشنفکران و بازرگانان وطن خواه     

 با قبول تعهدات مالی به منظور جلوگيری از هر نوع مضيقه اقتصادی به دنيا نشان دهيد که هيچ عاملی قادر      

   "]12[.نخواهد بود شما را از راه پرافتخاری که درمبارزه با امپرياليسم در پيش گرفته ايد باز دارد

 چنان که می بينيد اين فکر که گويا حزب توده ايران قرضه ملی را تحريم کرد و از اين جهت به دولت مصدق      

حزب ما نخستين سازمان متشکل سياسی بود که پذيرش تعهد مالی را در قبال دولت مصدق يک . ضربه زد غلط مشهود است
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منتها در آن زمان مصدق اين کمک مالی را نپذيرفت و اعالم کرد . بی دانست و همه هواداران خود را بسيج کردوظيفه انقال

  .که در موقع مقتضی قرضه ملی منتشر خواهد کرد

  : مصدق در پيامی خطاب به مردم ايران در اين باره گفت     

ناگهان بدون هيچ گونه ... ب در مضيقه مالی استبسياری از هم ميهنان ارجمند توهم کرده اند که دولت اينجان "     

پشتيبانی خود را با فرستادن نقدينه تا ... توقع و انتظاری روی اين گمان که از دولت اين خدمت گزار تقويت عملی کرده باشند

  .اثبات کرده اند... تعهد پرداخت حقوق و 

ی قسمتی از حقوق ناچيز خود را در راه اين  روزی نيست که کارگران و زحمتکشان با وجود عسرت و تنگ دست     

  .مقصود بزرگ تخصيص ندهند

   "]13[...هر وقت الزم شد اوراق قرضه ملی منتشر خواهد شد....  دولت هنوز محتاج نيست      

   باری حزب توده ايران به سوی حمايت روزافزون از دولت مصدق پيش      

يعنی تاييد همه اقدامات ضد استعماری دولت و انتقاد از جوانب منفی " حمايت مشروط"از" بسوی آينده"روزنامه . می رفت

  :سياست دولت، سخن می گفت و به مصدق ندا می داد

 سنا دارای آرای نيرومندی است از پشتيبانی مشروط افکار عمومی دولت کنونی گذشته از اين که در مجلس و "     

   "]14[.نيز در موضوع خلع يد می تواند اطمينان داشته باشد

   

   جنايت خونين نفاق افکنان   -ت 

اين تغيير تناسب نيروهای سياسی ايران، اين حرکت سالم به سوی اتحاد نيروهای انقالبی مواضع امپرياليسم و       

  عوامل امپرياليسم . عمال آن را در داخل کشور به شدت متزلزل می کرد

  و دشمنان خلق در برابر اين سير سالم حوادث متحد می شدند جبهه ضد خلق به مراتب زودتر

ميان دربار و فئودال ها و جناح خرابکار جبهه ملی و عناصر ضد انقالبی که .  خلق تشکيل می شداز جبهه متحد

در جلوی صحنه، حزب زحمتکشان بقايی، مجاهدين اسالم . ماسک مذهب به چهره زده بودند روابط محکمی برقرار می شد

را اعالم کرد و حمله تجاوزکارانه !! ته دفاع ملی تشکيل کمي١٣٣٠قنات آبادی و حزب ايران قرار داشتند که در آغاز تيرماه 

آن ها دختران و پسران جوان را که به تبليغ صلح جهانی و روشن گری . به تظاهرات نيروهای مترقی را آغازکردند

ضدامپرياليستی می پرداختند در کوچه و بازار مورد هجوم قرار می دادند و می کوشيدند محيط ناامنی و وحشت در کشور 

 با سالگرد نخستين اعتصاب عظيم کارگران نفت   اين روز مصادف بود.  بود١٣٣٠ تيرماه ٢٣اوج توطئه در . اد کنندايج

 زير رهبری حزب توده ايران عليه شرکت سابق برخاستند، مورد هجوم نيروهای مسلح دولتی ايران ١٣٢۵جنوب که در سال 

حزب توده ايران می خواست اين روز . اد زيادی کشته و زخمی دادندو عشاير مسلح وابسته به شرکت سابق قرارگرفتند و تعد

را در سرتاسر کشور برگزار کند و توده مردم، به ويژه طبقه کارگر ايران را در نبرد ضد امپرياليستی بيش از پيش وارد 

شرکت سابق، دفاع از ملی  تير که از قبل اعالم شده بود عبارت بود از نبرد قاطع عليه ٢٣شعاراصلی تظاهرات . ميدان کند

آن ها . شدن نفت و حمايت از تمام اقدامات قاطع مصدق عليه امپرياليسم، اين شعارها عوامل امپرياليسم را خوش نمی آمد

  .برنامه و هدف ديگری داشتند

ران و  امپرياليسم آمريکا زمينه را برای دخالت مستقيم در مساله نفت اي١٣٣٠ توضيح اين که درست در تيرماه      

با ميانجی گری رئيس جمهور آمريکا در اختالف ايران و شرکت " مصدق رسما. آن به سود خويش مناسب می يافت" حل"

  .سابق موافقت کرده بود

 محافل دولتی آمريکا الزم ديده بودند که قبل از ميانجی گری مخالفت خود را با سياست قاطع مصدق عليه شرکت      

  .نفت اعالم دارند
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جمله وزير خارجه آمريکا طی بيانيه ای خلع يد از شرکت سابق را تقبيح کرده و با تکرار حرف های گذشته  از      

  :اعالم داشته بود

نگرانی که من درهفته گذشته درباره تحوالت ايران اظهار نمودم با آنچه که در ظرف چند روز گذشته درآن  "     

 اظهار دارم دولت ايران به طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام متاسفم. کشور به وقوع پيوسته افزايش يافته است

و اين امر عدم ثبات وضع ايران و مشکالت اقتصادی آن را . است که پااليشگاه بزرگ آبادان را به متوقف شدن تهديد می کند

  "]15[موجب گرديده و برای مردم ايران هم اثرات سوء دربرخواهد داشت

محيط "و ايجاد " عجوالنه"، تصميمات "بدون مطالعه و تشخيص" وزيرخارجه آمريکا دولت ايران را به اقدامات      

  ".نتيجه ای نخواهد داشت" بی نهايت دشوار شده و متهم می کرد و اعالم می نمود که اداره کردن دستگاه توليد" بيم و تهديد

 با اين حال مصدق اين مخالفت ها و اظهارات صريح را به حساب بازی سياسی می گذاشت و اميدوار بود که      

که بيانيه وزارت خارجه آمريکا منتشر شده )  تيرماه۵(آمريکا در عمل روش ديگری داشته باشد و لذا درست در همان روز 

"  ]16[}!!{طرفدار جدی آزادی و حاکميت ملل " رئيس جمهور آمريکا ـ آن دولت امپرياليستی را  -ی پيامی به ترومن بود ط

  .وت کرد که ميان ايران و انگليس ميانجی گری کندناميد و بيستم تيرماه طی نامه رسمی از ترومن دع

  :او به ترومن می نوشت

  .از توجه آن جناب که نسبت به مصالح ايران همواره ابراز فرموده ايد تشکر می کنم "     

چنان که در پيام سابق معروض داشتم دولت و ملت ايران، دولت و ملت آمريکا را طرفدار آزادی ملل و حق و 

  ...سندعدالت می شنا

 در باب تمايل آن حضرت راجع به کمک به کشور ما بايد بگويم که دولت و ملت ايران اين نيت عالی را صادقانه      

..." حسن استقبال می کند ... که به سمت نمايندگی ان جناب به تهران می آيد... از آوريل هريمن ... و صميمانه تقدير می کند
]17[  

 تيرماه ، سالگرد به خون کشيدن اعتصاب کارگران نفت، روزی که از مدت ها پيش از ٢٣ هريمن درست در      

: ود او را تدارک می ديدند و عمال امپرياليسم ور-طرف حزب ما برگزاری مراسم آن اعالم شده بود، وارد تهران می شد

گروه های چاقوکش و چماق به دست استخدام می شد، مالقات های پشت پرده برای هماهنگی عمليات توطئه گرانه انجام می 

  .گرفت و نيروهای شهربانی و ارتش تجهيز می شدند

ابتدا . ه يادداشت آغاز شدبزرگ ترين راهپيمايی ضد امپرياليستی که تاريخ ايران ب.  تير فرا رسيد٢٣ سرانجام      

توده مردم و حتی مسئولين برگزاری راه پيمايی که هدفی جز تظاهرات مسالمت آميز نداشتند حتی زنان و . همه چيز عادی بود

اما در پايان کار، وقتی صف راه پيمايان به ميدان بهارستان رسيد چماق به دستان و . کودکان خود را به همراه آورده بودند

ن که در باشگاه های حزب زحمتکشان و حزب ايران، همان هايی که با تصويب و پول سفارت آمريکا به وسيله چاقوکشا

مظفر بقايی گرد آورده شده بودند ـ از قبل جا گرفته بودند، به مردم هجوم آوردند و پشت سر آن ها تانک ها و مسلسل ها به 

دستان در خيابان ها به راه افتاده و ادارات روزنامه ها وباشگاه های چماق به . چند صد نفر کشته و زخمی شدند. کار افتاد

زير رگبار مسلسل قطعنامه . قهرمانی و مقاومت مردم در اين روز باورنکردنی بود. سازمان های مترقی را به آتش کشيدند

 نامه خون آلود را به پايان نخستين سخنران تيرخورد و افتاد، مبارز ديگری جای او قرار گرفت و قطع. ميتينگ خوانده شد

مطالب اين قطع نامه به خون آغشته عبارت بود از افشای امپرياليست های آمريکايی و انگليسی، دفاع از ملی شدن . رسانيد

  .نفت و دعوت از توده مردم به حمايت از اقدامات مثبت دولت و آمادگی فداکاری مالی وکمک مالی به دولت

  :مله گفته می شد در اين قطع نامه از ج     

ملت ايران می خواهد که دولت دراجرای ماده دوم ا زقانون خلع يد، اقدام قاطع و جدی                                                  -

  ...به عمل آورد و کليه افراد انگليسی که جاسوسان شرکت سابق و امپرياليسم انگليس اند از شرک طرد کند
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ملت ايران برای رفع هرگونه اشکال مادی که براثر اجرای قاطع و بدون تزلزل و                                                  -

  .سازش خلع يد از شرکت سابق به وجود آيد حاضر است با تمام قوای مادی و معنوی خود فداکاری نمايد

خود را هر روز ملت ايران نسبت به مزدوران امپرياليسم که دسايس خطرناک ضد ملی                                                  -

توسعه می دهند در مجلس شورا و سنا و در محيط اجتماعی هر روز تحريک می کنند که توجه مردم را از مساله حساس نفت 

  .بگردانند ابراز نفرت می کند

 دولت درصورتی که بخواهد می تواند با تکيه به نيروی عظيم ضد استعماری ملت ايران دسيسه ها را خنثی            

  ]18[.شرايط الزم برای پيروزی ملت ايران در جهاد مقدس فراهم آيدکند تا 

مک مالی به برای ک.  اين قطع نامه، چنان که می بينيم نکات برجسته و صريحی در حمايت از دولت مصدق دارد     

دولت مصدق و فداکاری، اعالم آمادگی می کند، مساله امکان همکاری حزب و مصدق را در نبرد ضد امپرياليستی از طرف 

  خود حل شده دانسته و تصميم 

        .می تواند به نيروی عظيم ملی تکيه کند" در صورتی که بخواهد" را به عهده مصدق می گذارد که 

امپرياليسم آمريکا و " ميانجی گری"رشناسان انگليسی و تصرف کامل تاسيسات نفت، طرد به عالوه تقاضای طرد کا

 است که در آن زمان تنها از –دريدن ماسک اين درنده خونخوار، از نکات بسيارمهم قطع نامه و سياست و حزب توده ايران 

  .طرف حزب ما مطرح و دفاع می شد

تالش برای اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی بود که محافل وابسته به درست همين سياست قاطع ضد امپرياليستی و   

برا ی تضعيف اين سياست سالم و تشديد تفرقه نيروها بود که آن ها دست به جنايت . امپرياليسم را به دست و پا می انداخت

  . تير می زدند٢٣های عظيم مانند کشتار 

ع نخستين کودتای ضد حکومت ملی مصدق است به دست  ـ که در واق١٣٣٠ تيرماه ٢٣ رهبری جنايت بزرگ      

همه محافل خرابکار جبهه ملی چنان . سرلشکر زاهدی بود که همان وقت مقام وزارت کشور کابينه مصدق را اشغال می کرد

رتجاعی تحقيقات رسمی که بعدها انجام گرفت نشان داد که در اين روز سياه ترين نيروهای ا. که گفتيم دور او حلقه می زدند

  .وابسته به دربار نيز دوش به دوش زاهدی ها و بقايی ها در توطئه عليه جنبش ضدامپرياليستی مردم ايران شرکت داشته اند

  : تير حاکی است٢٣ گزارش هيات ويژه دولتی مامور بررسی حادثه      

خود آن ها انتصاب . اندشرکت کرده " نهضت ملی" عده ای از افراد منتسب به حزب ١٣٣٠ تيرماه ٢٣در روز  "     

   "]19[.از طرف رهبر حزب تيمسار سرلشکر ارفع هدايايی دريافت داشته اند... خود را به آن حزب انکار می کنند ولی 

   

   

   ]١[١٣٣٠ فروردين ماه ٢٢مجلس، باخترامروز، سخرانی مصدق در ـ   

   ]٢[١٣٢٩ خرداد ماه ۵بسوی آينده ، ـ   

، صفحه ١٣٣٢احمدملکی، تاريخچه جبهه ملی، انتشارات روزنامه يوميه ستاره، تهران، چاپ تابان، آذرماه ـ   
٣[١٢[   

   ]٤[۵١ صفحه گزارش کميسيون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی، اسناد نفت، انتشارات راستين،ـ   

   ]٥[١٣۴۴ اسفند ماه ٢۵-١٧مدافعات خليل ملکی در دادگاه نظامی، روزنامه کيهان، ـ   

   ]٦[١٣٣٠ ارديبهشت ماه ٣١بسوی آينده، ـ   

   ]٧[١٣٣٠ خرداد ماه ٢٠بسوی آينده ، ـ   

   ]٨[١٣٣٠ خرداد ماه ٢٧بسوی آينده، ـ   

   ]٩[١٣٣٠ خرداد ماه ٣٠روزنامه اطالعات،  ـ   



 ٧٣

 نام برد که درتظاهرات سالگرد خلع يد درشهربابل پنج تن ازمبارزين توده ای ١٣٣١ خرداد ماه ٢٩وان ازمی تـ   
   ]١٠[ شهيد شدند

   ]١١[١٣٣٠ خردادماه ٣٠بسوی آينده ـ   

   ]١٢[ ، تکيه از ما است١٣٣٠ تيرماه ٢بسوی آينده ـ   

   ]١٣[١٣٣٠ تيرماه ١٢پيام راديويی مصدق، باخترامروز، ـ   

   ]١٤[  تکيه از ما است– ١٣٣٠ تيرماه ٣١ی آينده بسوـ   

   ]١٥[  ، تکيه از ما است١٧٠اسناد نفت، انتشارات راستين، صفحه ـ   

   ]١٦[١٧۴اسناد نفت، انتشارات راستين، صفحه ـ   

   ]١٧[٣٠٩-٣٠٨همان جا، صفحات ـ   

   ]١٨[۵٠-۴٩فحات ، ص١٣٣٠ تير، نشريه جمعيت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت، چاپ ٢٣ـ   

   ]١٩[١٣٣٠ شهريور ماه ١٣باختر امروز ، ـ   

  



 ٧٤

   

  ١٣٣١به سوی سی ام تير . ٣

   تير٢٣الف ـ آرايش نيروهای سياسی پس از 

   

نخست اين که روند اصالح و تکميل مشی درست انقالبی .  دو اثر مهم در صف بندی نيروها داشت تير٢٣ حادثه      

. ی مواجه ساخت و پلی را که می رفت ميان حزب توده ايران و مصدق بسته شود شکسترا در حزب توده ايران با دشوار

دوم اين که شکاف داخل جبهه ملی ايران را بزرگ تر کرد و مصدق را بيش از پيش متوجه خطری ساخت که درون او را 

  .تهديد می کند

ها پيش جريان داشت و موضوع اصلی اين بحث از ماه .  تير بحث تند و داغی در درون حزب ما برانگيخت٢٣      

اکثريت رهبری حزب و عده ای از مسئولين حزبی تنها جنبه های منفی سياست . آن ماهيت جبهه ملی و دولت مصدق بود

جبهه ملی و دولت مصدق را مالک می گرفتند، جناح گوناگون درون جبهه را تشخيص نمی دادند و از آن جا که مصدق 

قانون اساسی ايران و رياست قوه مجريه را داشت هر جنايتی که در کشور اتفاق می افتاد به حساب نخست وزير بود و موافق 

بخش ديگری از رهبری حزب و کادرهای حزبی نظرياتی ابراز   او می گذاشتند و به واقعيت حکومت دو گانه توجه نداشتند 

ی های ضد امپرياليستی دکتر مصدق را توصيه آن ها ضرورت حمايت از موضع گير. می داشتند که هسته های صحيح داشت

  .می کردند

ضمن بررسی اين )  مرداد و در خارج از کشور٢٨پس از کودتای ( پلنوم چهارم کميته مرکزی حزب توده ايران      

  :وه، به عال"از همان ابتدا نظرياتی ابراز داشتند که هسته صحيحی داشت"مساله به اين نتيجه رسيد که عده ای از کادرها 

بين رفيق کيانوری و ساير رفقای ) فرار تاريخی رهبری حزب از زندان قصر(چند ماه پس از خروج از زندان "     

به طور کلی نظر رفيق . هيات اجرائيه مقيم ايران اختالف نظری درباره روش نسبت به جبهه ملی و مصدق بروز کرده است

 نيز طبق گزارش سياسی هيات اجرائيه مسلم است که اين رفيق در کيانوری در اين زمينه در جهت مثبتی سير می کرده و

  "]1[. تير درک صحيح تری داشته است٢٣تحليل حادثه 

 مشی حزب و مندرجات مطبوعات حزبی منعکس بود، در  تير اين اختالف نظر را که در٢٣ طراحان جنايت      

حساب آن ها اين بود که با انجام اين جنايت و انداختن آن به گردن مصدق آب بر آسياب نظريات نادرست . نظر گرفته بودند

هيت  تير را به حساب مصدق گذاشت و نتوانست ما٢٣اکثريت هيات اجرائيه حادثه . در عمل نيز چنين شد. خواهند ريخت

 تير را درست تحليل می کرد و آن را توطئه امپرياليستی عليه حزب ما ٢٣رفيق کيانوری که حادثه . واقعی آن را درک کند
گرايشی که به سوی اجرای مشی پخته تر و در جهت اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی در هيات . و مصدق می دانست تنها ماند

  . تير است٢٣و اين يکی از پيروزی های بزرگ حادثه سازان . رای مدتی عقب زده شد تير ب٢٣اجرائيه پديد آمده بود پس از 

 اما مصدق که خود از کم و کيف کارها و عدم دخالتش در اين جنايت اطالع کامل داشت، حادثه را بالنسبه درست      

 و کوشيد مردم را متوجه کند که خود او در اين جنايت ]2[او سرلشکر زاهدی را از وزارت کشور بيرون راند. تحليل کرد

مصدق با کنايه، شاه را مسئول دانست و گفت که . ]3[دست نداشته و نظاميان بدون دستور و اطالع او تيراندازی کرده اند

  .سرلشکر بقايی تحت فشار دربار و بنا به توصيه شاه به رياست شهربانی منصوب شده بود

  : مصدق گفت   

ليس در دربار ـ همه جا عمال انگليس در مجلس، عمال انگليس در دولت، عمال انگليس در جامعه، عمال انگ "  

  * " ]4[.وجود دارند

 اما دکتر مصدق نمی ديد و يا نمی توانست ببيند که همه جا دوش به دوش عمال انگليس، عمال امپرياليسم ها و      

  .م مشغول دسيسه چينی و خرابکاری بودندآمريکا ه



 ٧٥

   

  ب ـ اخراج کارشناسان و کارمندان انگليسی از صنايع نفت

، هريمن وارد تهران شد و مورد استقبال گرم قرار گرفت و ميانجی گری ١٣٣٠ تير٢٣ با وجود حادثه جنايت بار      

ريمن در اين زمينه بيش از دو ماه طول کشيد و مذاکرات و فعاليت ه. پرتالشی را ميان مصدق و دولت انگليس آغاز کرد

دراين مدت طوالنی هريمن بارها با مصدق مالقات خصوصی داشت و در تهران و لندن با مقامات دولت انگليس و شرکت 

 به طوری که بعدها معلوم شد در اين زمان انگليسی ها هنوز حاضر به تقسيم. اما نتيجه ای حاصل نشد. سابق نفت مذاکره کرد

به عقيده ترومن مشکل در اين جا بوده و گرنه به نظر او موافقتی . نفت ايران و شريک کردن آمريکايی ها در آن نبوده اند

  .حاصل می شد

 وقتی ١٣٣٠ ايدن که چند ماه بعد وزير خارجه انگليس شد در خاطراتش می نويسد که او و چرچيل در پاييز      

ر پيشنهاد تقسيم نفت ايران را به آمريکايی ها داده اند و هريمن که نماينده آمريکا بوده مصدق در آمريکا بوده برای نخستين با

      .پديد آيد" وضع رضايت بخش تری "گفته است که اگر اين پيشنهاد را در تابستان داده بوديد ممکن بود 

  :ايدن می نويسد

آن وقت من . عملی و قابل قبول می دانيم} هاانگليسی { آمريکايی ها از ما پرسيدند چه راه حل ديگری را ما "   

         .مطرح کردم} در بهره برداری از نفت ايران { پيشنهاد خودمان را برای شريک کردن آمريکايی ها 

} يعنی وقتی که هريمن ميانجی بود ـ جوانشير{ آقای هريمن معتقد بود که اگر پيشنهاد در تابستان مطح شده بود         

 ]5[.من نيز براين عقيده بودم. ر طرز تفکر ايرانی ها اثر بگذارد و به وضع رضايت بخش تری منتهی شودامکان داشت که د

"  

ی بود هنوز حاضر به تقسيم نفت ايران با آمريکايی ، زمانی که هريمن ميانج١٣٣٠ ولی انگليسی ها در تابستان      

ها نبودند و به نيروی خود در هيات حاکمه ايران غره بوده، اميد داشتند که مصدق را سرنگون کرده و با جانشين او قراری، 

  .حدود قرار آمريکا با عربستان سعودی بگذارند

او . اين شکست نتايج الزم را برای خودش گرفتاما مصدق از .  ميانجی گری هريمن با شکست رو به رو شد     

به . متوجه شد که آمريکا و انگليس توافق نظر ندارند و لذا امکان دارد که فشار بيشتری به شرکت سابق نفت وارد آورد

  .احتمال قريب به يقين او در اين مورد نظر هريمن را جلب کرده و يا الاقل مزه دهن او را فهميده بود

آخرين کارمند انگليسی .  دستور اخراج کارمندان انگليسی نفت را داد١٣٣٠ساب مصدق در اول مهرماه  با اين ح     

اين پيروزی بزرگی برای جنبش ملی ايران و به طورکلی ملل خليج .  خاک ميهن ما را ترک گفت١٣٣٠ مهرماه ١١روز 

 اقدام دولت مصدق را به طور کامل مورد حمايت  تير اين٢٣حزب توده ايران با وجود جو تفرقه و نفاق پس از . فارس بود

  .قرار داد

محافل . قطع مذاکرات با شرکت سابق نفت و اخراج کارمندان انگليسی از ايران تناسب قوای نوينی را به وجود آورد

. دندو مساله سقوط کابينه را مطرح کر. درباری و وابسته به استعمار انگليس به طور آشکارتری عليه مصدق برخاستند

شکاف درونی جبهه ملی نيز تشديد شد و جناح سازشکار بيش از پيش از مصدق فاصله گرفت و در عوض حزب توده ايران 

  . تير شکسته بود از نو بسته شود٢٣ می رفت تا پلی که در ١٣٣٠پاييز . و اردوگاه سوسسياليستی به مصدق نزديک تر شد

  . خالصه جريان وقايع از اين قرار است     

 شهريور ماه گروهی از نمايندگان درباری انگليس مجلس شورا طی نامه ای خطاب به رئيس مجلس تشکيل ١٧      

  :اقليت مخالف دولت را اعالم و اظهار داشتند

تا زمانی که محيط آزاد خالی از هرگونه ارعاب به وجود آيد از شرکت در جلسات مجلس خودداری خواهند  "     

   "]6[.کرد
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 اقليت آه جاسوسان سرشناسی چون جمال امامی، دولتشاهی و پيراسته در راس آن بودند، اميدوار بود که با ايراد      

 ماده ای طرز اجرای ٩لب می کرد که مصدق از قانون اقليت ط. فشار به دولت مصدق او را وادار به تسليم و يا ساقط کند

دستاويز تبليغاتی اين جناح . ملی شدن ـ يعنی در واقع از اصل ملی شدن دست بکشد و به طريقی با شرکت نفت کنار بيايد

  جاسوس و

آمد نفت منتظر در" مردم"به عالوه . می شود" کمونيستی"خادم شرکت نفت اين بود که اگر غير از اين باشد کشور 

  .بايد هر چه زودتر مساله را حل کرد. اند

  : امامی می گفت     

چرا ريشه حزب توده را نمی کنيد؟ اين تنها من بودم که ده دفعه در اين مجلس هی گفتم و داد زدم که چرا ريشه  "     

  ...حاال اوضاع طوری شده که حزب توده بيايد و مسلط شود... اش را نمی کنيد، 

. اين اواخر راديوی مسکو از جناب آقای دکتر مصدق تعريف می کند و ايشان را وطن پرست می داند شنيده ام      

  می دانيد مفهوم وطن پرستی در قاموس راديو مسکو يعنی چه؟

  "]7[.آنچه من می بينم اين مملکت چهار نعل به سوی کمونيسم و انقالب کمونيستی می رود ...     

  : درست در همين زمان روزنامه فيگارو چاپ پاريس خبر می داد     

سيدضيا و قوام : برای جانشين مصدق فقط نام دو نفر. انگليس ها منتظر يک تحول ناگهانی در ايران هستند "     

   "]8[.السلطنه در ميان است

مصدق . حوادث به زيان آنان کار می کرد.  اما بستر کميسيون اقليت ارتجاعی مجلس کم تر از يک ماه دوام آورد     

بيرون راندن کارمندان انگليسی شرکت نفت، . لف را به سرعت شکستبا روش قاطعی که در اين مورد به کاربرد صف مخا

موج بزرگ هواداری از مصدق را به وجود آورد و او با استفاده از اين فرصت روز چهارم مهرماه که مخالفين مجلس را 

. ت جمع شده اندتعطيل کرده بودند به ميان مردم آمد و گفت مجلس همين جاست و نه آنجايی که گروهی مخالف مصالح مملک

در اين وقت استعمارانگليس اختالف با ايران را با شورای امنيت مراجعه کرده بود و مصدق آمادگی خود را به دفاع از منافع 

ساقط کردن . اين وضع آخرين مقاومت مخالفين را در اين لحظه از ميان برد. ايران در اين مجمع بين المللی اعالم می داشت

لذا مخالفين به مذاکراتی که مصدق می بايست در آمريکا داشته باشد دل بستند و از او . مقدور نبودمصدق در اين لحظه 

  :اصرار اقليت اين بود. خواستند که در همان آمريکا مساله نفت را در خارج از چارچوب اصل ملی شدن فيصله دهد

اين مطلب ) به آمريکا( که حاال که می روند يک ماده واحد بگذرانيم و اختياراتی بدهيم و به آقای دکتر مصدق "     

   "]9[.را از طرف ملت ايران به هر نحوی هست خاتمه دهند

  :به مصدق توصيه می کرد" روانشناس"خواجه نوری سناتور خائن و 

هرحقی را با نرمی و منطق ماليم بهتر می شود ! در برابر معضالت بايد روی مماشات داشت و نه گردن شقی "     

  "]01[.به حريف زورمندتر از خود قبوالند تا با خشکی و قلدری

آن .  مصدق تا حدود زيادی جای خود را در حکومت محکم کرده بود١٣٣٠ در اين موقع يعنی در آغاز پاييز      

حالت عدم اعتماد به نفس و متزلزلی که مصدق در آغاز کار دچارش بود جای خود را تا حدود زيادی به اعتماد و اميد داده و 

حاال . جه ساخته بود که دولت مصدق را نمی توان به اين آسانی سرنگون کردمحافل درباری و امپرياليستی را متو" متقابال

 تير، چندين مذاکره بسيار دشوار با هيات های ٢٣ديگر مصدق ترس ترور و اجبار به تحصن در مجلس، حادثه خونين 

بيرون انداخته و با نمايندگی شرکت نفت و ميانجی گری طوالنی هريمن را پشت سر گذاشته، امثال زاهدی را از کابينه 

  .اطمينان نسبی به آينده می نگريست

 احساس کرد که با دشمنی ١٣٣٠شاه از همان تابستان . اين وضع دربار و محافل امپرياليستی را نگران می کرد

او و مشاورينش همان زمان تصميم گرفتند عالوه بر نيروهای مسلح . قوی درگير است و مبارزه ای طوالنی در پيش دارد
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 به فرماندهی گارد فردوستسرگرد .  تشکيل دهندگارد جاويدان است نيروی ويژه ای تحت عنوان      وجود که در دست شاهم

جاويدان منصوب شد و ماموريت يافت که افسران مورد اعتماد را در هر واحد نظامی که باشند دست چين کند و در نقاط 

سازمان افسری حزب توده .  آماده خدمت بود٣١اين نيرو در آغاز سال . مختلف کشور به استخدام سربازان داوطلب بپردازد

ايران از همان آغاز افسرانی را مامور خدمت در اين واحد کرد که در آينده نقش ارزنده ای به سود جنبش انقالبی ايران ايفا 

  .کردند

  .  ای داشت امپرياليسم آمريکا نيز از وضعی که در ايران پيش آمده بود نگرانی فزاينده     

اما .  به سود خود حل کنند۵٠ -۵٠انحصارات آمريکايی در آغاز اميدوار بودند که مساله نفت را با قرارداد جديد 

ميانجی گری هريمن بی نتيجه ماند و آمريکايی ها احساس . گسترش مبارزات ملی در ايران اين اميد را به ياس مبدل کرد

  .کردند که وضع دشواری در پيش دارند

فرمانده عمليات که بعدها ( رئيس شعبه خاورميانه سازمان مرکزی جاسوسی آمريکا ـ سيا ـ  کرميت روزولت     
  :نگرانی محافل آمريکايی را در آن روزها اين طور توضيح می دهد)  شد مرداد٢٨کودتای 

به طور کامل وفادار شاه بود به نصراهللا انتظام سفير ايران در واشنگتن که ) ١٣٣٠نيمه شهريور (اوايل سپتامبر  "     

  ...اين نخستين مالقات ما بود... به ديدارش رفتم. تلفن زدم

راستش : به سفير گفتم...  ما هر دو از آنچه در ايران می گذرد نگران بوديم و تصور روشنی از اوضاع نداشتيم     

نمی توانم تصور روشنی از آنچه می گذرد از آنچه رفقای من از ايران و يا همکاران دولتيم در اين جا گزارش می دهند 

  ...آيا شما می توانيد چيزی بگوييد که قوت قلبی بدهد. بسازم

  : لبخند تلخی زد و گفت     

نخست وزير مصدق دارد ... خواهش می کنم آنچه می گويم پيش خودتان بماند. در بهترين حالت وضع دشواری است

مصدق دير يا زود به آلتی در دست ... به منويات او درباره شاه بی اعتمادم اما من نسبت ... قدرت و اعتماد کسب می کند

  "]11[... دشمنان ايران بدل خواهد شد

  : روزولت نتيجه می گيرد     

  "]12[.اين که باورهای شخصيم توسط يک ايرانی زيرک تاييد می شدخرسند بودن از  "     

 مقابله با  اين مالقات محرمانه جاسوس حرفه ای آمريکا با سفير شاه در واشنگتن و توافق نظر آن ها درباره     

 ١٣٣٠آنچه اين جا گفتنی است اين که از شهريور . جنبش انقالبی ايران و حکومت مصدق، بسيار چيزها را روشن می کند

در سازمان ها ی دولتی آمريکا نگرانی از مصدق پديد آمده بود و رشد می کرد و آنان از همان زمان وارد تماس هايی با 

  .مخالفين مصدق شده بودند

جناح راست جبهه ملی از مصدق فاصله . وضع در مشی نيروهای سياسی وابسته به آمريکا منعکس می شد اين      

تنگ نظری . پشت پرده آب می خورد" نگرانی های"انواع بهانه ها عنوان می شد اما در واقع بهانه گيری ها از . می گرفت

 و به دشمنان ملت امکان می داد که  سی اضافه می شدها و خودخواهی های حقير برخی از رهبران ملی هم به اختالفات اسا

  .برای مثال می توانيم از قهر مکی که چرا به حد کافی مورد احترام قرار نگرفته ياد کنيم. تفرقه را دامن زنند

 نظير اين نوع چيزهای به ظاهر کوچک و در واقع زياد بود و محافل درباری حداکثر کوشش را به کار می      

  .شکاف داخل جبهه ملی را تشديد کنند، به ويژه آيت اهللا کاشانی را از مصدق جدا کنند و به سوی خود بکشندبردند تا 

اتحاد ضد مصدقی به هم    و سازشکاران وابسته به امپرياليسم را در  در مقابل اين جريان ضدانقالبی که مرتجعين

در مطبوعات کشور خبرهای مکرری . نزديک می شدندنزديک می کرد، حزب توده ايران و اردوگاه سوسياليسم به مصدق 

از مراجعه کشورهای سوسياليستی برای خريد نفت ايران و دفاع مقامات رسمی و مطبوعات کشورهای سوسياليستی از ملی 
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ن به ويژه زمانی که انگلستان به شورای امنيت مراجعه کرد محافل شوروی از همان ابتدا به سود ايرا. شدن نفت چاپ می شد

   .موضع گرفتند

  

  

  ]١[ قطعنامه پلنوم چهارم کميته مرکزی حزب توده ايران، بايگانی مرکزی حزبـ   

   ]٢[  مصدق اميرعاليی را به وزارت کشور منصوب و به مجلس معرفی کرد١٣٣٠ مردادماه ١٣ـ   

   ]٣[١٣٣٠ مهرماه ۴ مجلس، روزنامه رسمی کشور، ١٣٣٠ شهريور ١٧سخنرانی مصدق در جلسه . ـ   

حزب ايران وابسته به جبهه ملی کتابی تحت عنوان  *. ١٣٣٠همان سخنرانی، روزنامه رسمی کشور، مهرماه ـ   
 تير ٢٣درباره واقعه . برای آگاهی نسل جوان منتشر کرده که هدف از آن در واقع پنهان کردن حقايق از نسل جوان است

 هريمن هنوز هم با احساس محبت نسبت به امپرياليسم آمريکا می حتی يک کلمه اشاره نکرده و راجع به فعاليت خرابکارانه
  :نويسد

پس از چندماه گفت و گو بين ايران و انگليس و پا درميانی آوريل هريمن نماينده آمريکا، دولت انگليس اصل  "     
اما به داليل مفصل . ملی شدن نفت را به رسميت شناخت و به دنبال آن ميسيون استوکس برای رفع اختالف به ايران آمد

  .٢۶، کتاب ياد شده، ص ." }!!{مذاکرات شکست خورد که اکنون جای بحث آن نيست } !!{

درآخرين لحظاتی که اين کتاب زير چاپ بود از طرف مقامات مسئول دولتی اعالم شد که ابوالفضل قاسمی دبير کل 
   ]٤[ يستنياز بيشتری به توضيح ن" قاعدتا. حزب ايران عامل ساواک بوده است

   ]٥[٢٨٩خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشر انديشه، صفحه ـ   

   ]٦[١٣٣٠ مهرماه ۴روزنامه رسمی کشور، . ـ   

   ]٧[١٣٣٠، مهرماه ١٠، روزنامه رسمی کشور، شماره ١٣٣٠ مهرماه ٢کرات مجلس، ـ مذا  

   ]٨[١٣٣٠ شهريور ماره ٣٠خواندنيها، ـ   

 مهرماه ٢۵، روزنامه رسمی کشور، ١٣٣٠ مهرماه ١١وکيل درباری مجلس در جلسه پيشنهاد آقا رضا رفيع ـ   
٩[١٣٣٠[   

   ]١٠[١٣٣٠ مهرماه ١۶سخنرانی سناتور خواجه نوری در سنا، روزنامه رسمی کشور، ـ   

،متن ١٩٧٩کرميت روزولت، ضربه متقابل، نبرد برای کنترل ايران، چاپ شرکت کتاب مک گراويل، نيويورک ـ   
  ١١[١٠٠و ٩٩ی، صانگليس
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 مصدق

  !پايان غم انگيز روياها و خوش باوری ها

  

   

  پ ـ سفر مصدق به آمريکا  

برای شرکت در شورای امنيت و دفاع از ايران ولی در واقع به قصد مذاکرات و "  مصدق چهاردهم مهرماه رسما     

در اين زمان مصدق از بهترين . ت کرداقدامات وسيع تری برای حل مساله نفت با کمک آمريکا، به سوی نيويورک حرک

مقاومت مخالفين تا حدود زيادی شکسته و سازشکاران و خائنين ماسک دار موقتا . موقعيت در ميان مردم برخوردار بود

  مصدق از آمريکا چه سوقاتی خواهد آورد؟: انتظار بر محيط سياسی حاکم بود. ساکت شده بودند

 توانست افکارعمومی جهان را تا حدودی  مصدق. به سود ايران تمام شد مذاکرات شورای امنيت در مجموع      

متوجه جنايات استعمار انگليس و شرکت سابق نفت در ايران بکند قطعنامه پيشنهادی نماينده انگليس مبنی بر اين که ملی 

يدگی به آن در صالحيت کردن ايران و طرد شرکت سابق به عنوان اختالف ميان دو دولت ايران و انگليس تلقی شود و رس

  :در مقابل اين قطعنامه فقط نماينده شوروی به طور قاطع مقابله می کرد و معتقد بود. شورای امنيت قرارگيرد تصويب نشد

   "]1[.اين مساله داخلی ايران است. شورای امنيت حق دخالت در اين اختالف را ندارد "     

 از آن جا که قطعنامه پيشنهادی انگليس اصول سازمان ملل را آشکارا نقض می کرد و دعوای يک دولت با يک      

 نماينده شرکت تجاری را به مثابه اختالف ميان دو دولت مطرح می ساخت که با هيچ منطقی جور در نمی آمد و با حضور

شوروی در جلسه، و نيز بر اثر وجود تضاد بين خود کشورهای امپرياليستی که رای دادن به آن، حتی برای متحدين انگليس 

اين بدان معنا بود . هم دشوار بود، لذا مکانيسم پشت پرده به کارافتاد و فرانسه پيشنهاد کرد که قطعنامه انگليس مسکوت بماند

اکثريت قاطع شورای امنيت . انگليس رای نداده ولی مساله را در دستور کار خود حفظ کرده استکه شورای امنيت به سود 

  .که آن روزها به طور کامل در دست امپرياليسم آمريکا و متحدينش بود به اين پيشنهاد رای دادند

  :جريان شورای امنيت را به شرح زيرنوشت" باختر امروز" روزنامه      

   

تنها نماينده شوروی با اين نظر مخالف بود . امنيت رای داد که قطعنامه انگليس مسکوت بماندديروز شورای  "     

حق " در حالی که شورا اصال. گفت که اين بدان معناست که قطع نامه انگليس در دستور شورای امنيت بماند" وصريحا

   "]2[.رسيدگی به کار ايران را ندارد

  .در اين موقع اتحاد شوروی به طور کامل و قطعی از مواضع ايران در نبرد با امپرياليسم حمايت می کرد

  مطبوعات شوروی با صراحت تمام از حقانيت ايران در ملی کردن نفت دفاع 

و ساير مقامات مراجعه کرده و اعالم ) وزير خارجه وقت(هران چندين بار به مصدق و کاظمی سفير شوروی در ت. می کردند

  .حل کند) افسانه طالها(می داشت که آماده است اختالفات مالی خود را هم با ايران 

  : وزير خارجه ايران بدين مناسبت با سفير شوروی مالقات کرد     

و هم در مورد رای در شورای امنيت از دولت شوروی تشکر } فات مالیحل اختال{آقای کاظمی هم در اين باب  "     

   "]3[.کرد

 بودند اميد داشتند که با  محافل وابسته به امپرياليسم آمريکا که به مسکوت ماندن قطع نامه انگليس رای داده     

 به نوبه خود قول داده  اين مساله از مدت ها پيش در نظر گرفته شده و مصدق. مصدق در خارج از شورای امنيت کنار بيايند
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بود که از بهانه شرکت در شورای امنيت استفاده کرده و مدت طوالنی تری در اياالت متحده آمريکا بماند و موضوع نفت 

  .قامات آمريکايی بررسی نمايدايران را با م

 بار با مقامات رسمی آمريکايی مالقات ٢٠او در اين مدت قريب .  روز طول کشيد۴٠ اقامت مصدق در آمريکا      

محافل نزديک به مصدق تا تشکيل يک شرکت بين المللی توزيع . کرد و انواع پيشنهادها را برای حل مساله نفت بررسی نمود

  .ری انحصاری فروش نفت ايران به انحصارات بين المللی پيش رفتندنفت ايران يعنی واگذا

  : دکتر سيف پورفاطمی در آمريکا گفت     

  ...تنها راه حل مسالمت آميز اختالف ايران و انگليس تشکيل شرکت بين المللی خريد است "     

   "]4[.شد اگر کوشش در حل مسالمت آميز منجر به شکست شود شوروی به ايران مسلط خواهد      

  : دکترحسين فاطمی سخنگوی دولت ايران اين پيشنهاد را تائيد کرد و در يک مصاحبه مطبوعاتی گفت     

 شرکت بين المللی توزيع نفت ايران که نماينده فروش ايران حاضر است پيشنهاداتی را که درباره ايجاد يک "     

ايران حاضر است يک مدير ... ايران به مذاکره با انگليس نيز حاضر است. شرکت نفت ملی باشد مورد مطالعه قرار دهد

  عامل آمريکايی يا از يک کشور

   "]5[.بی طرف استخدام کند  

  آن ها خواستار .  ولی حتی اين پيشنهادها برای انحصارات نفتی قانع کننده نبود     

به عالوه موضوع نفت ايران هنوز ميان . آن بودند که نه فقط بر توزيع نفت بلکه بر توليد آن نيز تسلط کامل داشته باشند

  .لذا مقامات آمريکايی مصدق را سر می دواندند.  کارتل حل نشده بودانحصارات عضو

چرچيل .  چهارم آبان ماه، زمانی که مصدق در آمريکا بود انتخابات انگليس به سود حزب محافظه کار پايان يافت   

ا انحصارات آمريکايی دولت جديد انگليس برای همکاری با آمريکا و تقسيم نفت ايران ب. نخست وزير و ايدن وزير خارجه شد

ايدن نخستين کارش اين بود که به ديدار وزير خارجه آمريکا شتافت و درست زمانی که مصدق در . آمادگی بيشتری نشان داد

نيويورک و واشنگتن به ديدار با محافل آمريکايی وقت تلف می کرد، مذاکره آمريکا و انگليس در پاريس بر سر تقسيم نفت 

 ]6[.ايدن آمادگی دولت خود را به تقسيم نفت ايران و شريک کردن آمريکائی ها در نفت ايران اعالم داشت. ايران انجام گرفت

ايی و انگليسی را برای سرنگون کردن دولت مصدق کار و نخستين سنگ بنای همکاری توطئه گرانه امپرياليست های آمريک

  .گذاشت

آن .  پس از اين توافق کلی برسر تقسيم نفت ايران، محافل آمريکايی در روش خود با مصدق تغييراتی وارد کردند     

 از معاون مصدق به گمان خويش در ميان دوستانش به سر می برد و. ها بيش از پيش به ظاهرسازی و بازی با او پرداختند

 خادم معروف انحصارات آمريکايی نفت بسيار متشکر بود که مثل برادر با او رفتار می –وزارت خارجه آمريکا مگ گی 

اما درست در همان زمان هريمن، آچسن و ايدن برای مصدق و ترومن اعالميه پايان مذاکرات می نوشتند و تصميم می . کند

  .نندگرفتند که مصدق را از آمريکا بيرون ک

  : ايدن وزيرخارجه انگليس می نويسد     

بيانيه مربوط به اصولی را که در لندن طرح کرده بودند به آمريکايی ها دادم و موافقت شد که ديگر موضوع  "     

ما درباره اعالميه ای که می بايست هنگام عزيمت مصدق از . تشويق مصدق برای اقامت بيشتر در واشنگتن مطرح نباشد

   "]7[.تشر شود ومساله ای به شمار می رفت بحث کرديمآمريکا من

از همان وقت که مصدق را با اين وضع از آمريکا بيرون کردند، در مطبوعات آمريکا و انگليس موضوع جانشين 

با آن که هنوز توافق دو درنده، کامل و قطعی نبود فقط پس از يک هفته که ايدن سهيم شدن . يش از پيش مطرح شدمصدق ب

  :آمريکا را در نفت ايران پذيرفت مجله تايم چاپ آمريکا نوشت
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 را -ه ساله ـ قوام السلطن٧٧انگليسی ها پيرمرد ميليونر . اختالف آمريکا و انگليس بر سر جانشين مصدق است "     

   "]8[.در نظر گرفته اند

او آماده سازش .  تايم اين مطلب را درست زمانی نوشت که مصدق آمريکا را با دست خالی ترک می گفت     

  :به قول دکتر حسين فاطمی" بالبرسرملی شدن نشده و آمريکا متقا

   "]9[.روش مرموز و بغرنجی در مورد ايران پيش گرفته بود "     

ش داد مجبور شد اعتراف کند که چون  مصدق در گزارشی که از نتايج سفر خود به آمريکا و مجموعه اقدامات     

  :او می گفت. آمريکا در نفت خاورميانه ذی عالقه است مايل نيست نفت ايران ملی شود

اين نکته را ناگفته نگذارم که عالقه و منافعی که پاره ای از دول بزرگ در نفت خاور ميانه دارند بی تاثير در  "     

    "]10[.مشکالت کار نبود

 

  

  ]١[١٣٣٠ مهرماه ٢۴باختر امرزو، ـ   

   ]٢[١٣٣٠ مهرماه ٢٧باختر امروز، ـ   

اد شوروی گروه های خرابکار ضد کمونيست از پيروزی ايران در شورای امنيت که بر اثر حمايت اتح{. همان جاـ   
از جمله جناح راست . از ايران حاصل شده بود، به شدت نگران بودند و می کوشيدند از تاثير آن درافکار عمومی بکاهند

روزنامه شاهد، .  که رای شوروی مهم نبود  بقايی اصرار داشت مردم را قانع کند–جبهه ملی در سيمای گروه خليل ملکی 
  : می نوشت١٣٣٠ مهرماه ٢٩

رای نماينده يوگسالوی به ... }!!{مخالف شوروی در اين مورد تا اندازه ای بی معنی به نظر می رسدرای  "     
  ."رای ها بود} !!{مسکوت ماندن صحيح ترين و اصول ترين 

يوگسالوی ابتدا به قطع نامه انگليس روی . قابل دفاع نبود"  درحالی که موضع يوگسالوی در آن زمان اصال     
بعدها باالخره به مسکوت ماندن رای داد، که به معنای حفظ تقاضای انگليس عليه ايران در دستور خوش نشان داد و 
  .شورای امنيت بود

  : خود نماينده يوگسالوی در سازمان ملل می گفت     

اگر چه من در اوايل به . دولت متبوع من پس از تحقيقات به اين نتيجه رسيد که شورای امنيت صالحيت ندارد "     
 ٢٧باختر امروز، ." ع نامه انگليس روی خوش نشان داده ام ولی تحقيقات بعدی مرا به نتيجه ديگری رسانيده استقط

  .١٣٣٠مهرماه 

 ادامه دهندگان راه بقايی ها که به دروغ خود را ادامه دهنده راه مصدق معرفی می کنند هنوز هم به نسل جوان    
" حزب ايران در کتاب برای آگاهی نسل جوان در بحث از شورای امنيت اصال. که موضع يوگسالوی عالی بود" می آموزند"

  :اسمی از شوروی نمی برد و موضع شوروی را بيان نمی کند ولی می نويسد

   ]٣[.}١٩کتاب برای آگهی نسل جوان صفحه " } !!{عالی بود " سخنان نماينده يوگسالوی واقعا "     

   ]٤[١٣٣٠ مهرماه ٢٧باختر امروز، ـ   

   ]٥[١٣٣٠ مهرماه ٣٠باختر امروز، ـ   

   ]٦[١۴٨، درهمين کتاب ص ٢٨٩خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشرانديشه، ص ـ   

   ]٧[ همان جاـ   

   ]٨[١٣٣٠ آبان ماه ٢۶باختر امروز، ـ   

   ]٩[١٣٣٠ آبان ماه ٣٠ امروز،   باخترـ   
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   ]١٠[١٣٣٠ آذرماه ٣گزارش مصدق به مجلس باختر امروز، ـ   

  
   مصدق درباره امريکا می پنداشتخود غلط بود آنچه

  

  

  اقتصاد بدون نفت–ت   

تاکنون بی نتيجه " مساعی او در جلب موافقت ديگران" مصدق از سفر طوالنی خود به آمريکا نتيجه گرفت که      

  .بوده و مساله نفت به اين زودی ها حل شدنی نيست

  :اشت مصدق در گزارش خود به مجلس اعالم د     

 ميليون ليره بوده و اين ١١٠اين چهل سال عايداتی به ما داده است؟ در مدت چهل سال عايدات  مگر نفت در "     

ساير دول  ما بايد بگوييم مثل افغانستان و. عايدات اغلب به دستور دهندگان وجه مصرف شده و از جمله صرف خريد اسلحه

  "]1[.ت بيافزاييم، ملت تحمل کند تا طوق بندگی و رقيت را به گردن نگذاردعايدا اروپا نفت نداريم، از مخارج بکاهيم بر

 ١٣٣١دين ماه  در فرور– انديشه آن را به ميان آورد چهارماه بعد ١٣٣٠ اقتصاد بدون نفت که مصدق در آذرماه      

 از - گارنر -در اين چهارماه مصدق يک بار ديگر آزموده را آزمود و با هيات آمريکايی. به سياست رسمی دولت بدل شد

  :ولی مسلم شد که همه اين هيات ها در اصل يک پيشنهاد دارند. بانک بين المللی مذاکره کرد

   

  .نوين لغو قانون ملی شدن نفت و انعقاد قرارداد امتيازی      

   

 اعالم شعار اقتصاد بدون نفت در واقع به معنای اعالم شکست اين سياست جبهه ملی و دولت مصدق بود که ملی      

  .شدن نفت را در چارچوب همکاری با امپرياليسم آمريکا ممکن می شمرد

  : شادروان حسين فاطمی اين واقعيت را با مصرعی از سعدی بيان کرد     

  .]2[پنداشتيمخود غلط بود آنچه ما 

   

طبقات و قشرهای . آرايش نوينی از قوای طبقاتی به وجود می آورد" منطقا" اقتصاد بدون نفت" شعارنوين      

و بهره گيری فوری از آن دور مصدق جمع شده بودند ممکن نبود با اجتماعی که به بوی کباب و افزايش سريع درآمد نفت 

به عالوه اين . اين اقتصاد فقط می توانست به طبقات زحمتکش و متوسط جامعه تکيه کند. اقتصاد بدون نفت موافق باشند

ره برداری ملی از اقتصاد وقتی می توانست موفق باشد و حمايت مردم را جلب کند که مردم مطمئن شوند که راهی برای به

  .منابع نفت موجود نيست

  :متاسفانه مصدق در اين مورد همان اشتباهی را مرتکب شد که در موقع پذيرش شعارملی شدن نفت مرتکب شده بود

  .جهش در شعار، درجا در استراتژی

   

قتصاد بدون نفت  و به اتکای طبقات دارا ملی کند، ا  مصدق همان طوری که می خواست نفت را به کمک آمريکا     

او پس از بازگشت از . باورکردنی نيست ولی واقعيت است. را هم می خواست با کمک آمريکا و همان طبقات اجرا کند

آمريکا، همان وقتی که به نتيجه رسيده بود با کمک آمريکا ملی کردن نفت ممکن نيست از ترومن خواسته بود که به او کمک 

  .ندگی کندکند تا بتواند مدتی بدون نفت ز

  : مصدق می گويد     
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شما چطور تصور می .  ميليون کسر دارد۴٠٠ تا ٣٠٠آقا بودجه ما : از نظراقتصادی به ترومن عرض کردم "     

  "]3[}!!{ترومن حرف مرا تصديق کرد  نظامات را حفظ کند؟  کنيد ملتی که اين قدر بودجه اش کسر دارد می تواند امنيت و

واقع ترومن حرف مصدق را تصديق نکرده بلکه تاکيد کرده بود که راه چاره دست کشيدن از ملی شدن نفت   در     

 زبان   ها اين مطالب بهمنت. و واگذاری امتياز به انحصارات آمريکايی و يا کنسرسيومی از انحصارات بين المللی است

برابر وثيقه نفت مبلغی ارز  او اميد داشت که آمريکا در. نمی خواست به روی خود بياورد ديپلماتيک بيان شده بود که مصدق

 ميليون دالر و صندوق بين المللی   ٢٣" بالعوض" ميليون دالر، اصل چهار ٢۵از جمله بانک بين الملللی . به ايران وام بدهد

اعتبار  و اصل چهار.  ميليون دالری را نداد٢۵بانک وام . ها انجام نشد" کمک"اما در عمل اين . يون دالر و غيره ميل٨پول 

خود را صرف تدارک توطئه کرد و انحصارات آمريکايی با همکاری سرمايه داران بزرگ ايرانی مبالغ کالنی ارز از کشور 

برابر ( ميليون ريال ١٣٧۵ حکومت مصدق، بازرگانی ايران و آمريکا موافق آمار رسمی در همان نخستين سال. خارج کردند

 هزار دالر ارز وارد کشور کرده و بيشتر در ۵٠٠فقط  در حالی که در همان سال اصل چهار. کسری داشت)  ميليون دالر۴٢

ن ادامه يافت و آمريکا  نيز کسری بازرگانی ايران و آمريکا به زيان ايرا٣٢ و ٣١در سال های . امالک شاه خرج کرده بود

به نمودار بازرگانی ايران . (می کرد از ايران ارز می برد" هديه"به مراتب بيش از ارزی که از طريق اصل چهار به ايران 

  ).و آمريکا در اين کتاب توجه کنيد

آمريکايی در سال های بعد يک باند قاچاقچی ارز کشف شد و ثابت گرديد که سرمايه داران ايرانی با کمک دالالن   

  :  مبلغ صد ميليون دالر نيز ارز قاچاق از کشور خارج کرده اند١٣٣٢ تا ١٣٣١سال های 

  "]4[.بازرگانان، نمايندگان مجلس و سنا در اين امر دخالت داشتند "  

 ۴٠ ميليون دالر پيش ترومن التماس می کرد دالالن آمريکايی ٨بارت ديگر درست زمانی که مصدق برای به ع

  :ميليون و صدميليون می بردند و تازه مقامات وزارت خارجه آمريکا و صدای آمريکا تاکيد می کردند

رداد عادالنه ای با هم بسته و از منابع ماليات دهندگان آمريکايی متحيرند که اگر انگلستان و ايران نمی توانند قرا "     

   "]5[.سرشار نفت منصفانه استفاده کنند، چرا آن ها جريمه آن را بپردازند

ن مقامات رسمی آمريکايی و از جمله رئيس جمهور  اين حرف سخيف و توهين آميز بعدها چندين بار از زبا     

  .آمريکا نيز شنيده شد

 سرمايه داران و مالکين ايران نيز شعار اقتصاد بدون نفت را با اعتراض و خشم استقبال کردند و در برابر آن      

ولی سرمايه داران . مصدق برای پيشبرد سياست خود اوراق قرضه ملی را که مدت ها صحبتش بود منتشر کرد. جبهه گرفتند

در جلسه اتحاديه بازرگانان تهران که بالفاصله پس از ابراز ياس مصدق از حل مساله نفت . آن را تحريم کردند" بزرگ عمال

  : يکی از بازرگانان بزرگ وارد کننده گفت  -و اعالم انتشار اوراق قرضه منتشر شده بود، بهبهانی 

صادی که در اثر گرفتاری دولت در کار نفت دچار وقفه گرديده مايوس شده وظيفه بازرگانان از پيشرفت اموراقت "  

   "]6[...است

مان در کابينه مصدق وزير  مرداد و عاقد قرارداد کنسرسيوم که در آن ز٢٨ دکتر علی امينی وزير کابينه کودتای      

  .اصرار می کرد که آقايان بازرگانان کمک کنند ولی پاسخ همه آنان سرباال بود" اقتصاد ملی بود ظاهرا

بخشی از هواداران خود را که به اميد بهره گيری از " اقتصاد بدون نفت" به اين ترتيب مصدق با اعالم شعار      

ولی مصدق . اين بخش به سوی همکاری با نيروهای ارتجاعی متمايل گرديد.  دست داددرآمد نفت از او پشتيبانی می کردند از

اقتصاد بدون  برعکس بار. از اعالم و انجام اقداماتی که می توانست از طرف توده ها پايگاه او را گسترش دهد سرباز زد

لذا مواضع خود را در ميان آنان  ذاشت ونفت را از طريق افزايش ماليات های غيرمستقيم و تشديد تورم به دوش زحمتکشان گ

  .نيز تا حدود زيادی تضعيف کرد
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ملی کردن نفت نشده بود با تفاهم برخورد   حزب توده ايران به وضع دشوار دولت مصدق که حاضر به سازش در  

ق نخست وزير  نامه سرگشاده ای خطاب به آقای دکتر مصد١٣٣٠ دی ماه ٢٧کميته مرکزی حزب توده ايران در تاريخ . کرد

اين نامه از وجود بحران اقتصادی و پولی ابراز نگرانی شده، علل پيدايش بحران ذکر شده و در پايان پيشنهادهای  در. نوشت

حزب توده ايران در نامه خود توضيح می دهد که عمال انگليس و مزدوران آمريکا اين طور وانمود . روشنی ابراز شده است

  :آن ها. تيجه ملی شدن صنايع نفت استمی کنند که بحران کنونی ن

   "]7[.با تمام قوا در تشديد آن می کوشند" خيلی بزرگ تر از آنچه است جلوه می دهند و ثانيا" اوال بحران کنونی را"

حزب توده ايران علت بحران را در سياست غلط دولت در مورد نفت، بازرگانی خارجی و سياست  کميته مرکزی      

نيازی نيست . داخلی می داند و توضيح می دهد که می شد نفت را به مشتريان ديگر غير از انحصارات امپرياليستی فروخت

  :که در ابتدای کار از ارقام بزرگ شروع کنيم

 ميليون تن نفت استخراج و تصفيه کند که يک ميليون تن آن در داخله ۴يع نفت ما فقط اگر درابتدای کار صنا "     

 ميليون تومان ٢۶٠" مجموعا... مصرف شده و فقط برای سه ميليون تن نفت تصفيه شده مشتری داشته باشد خواهيم توانست

   "]8[. سابق سود می دهددرآمد کسب کنيم که هم مخارج صنايع نفت را تامين می کند و هم معادل حق السهم

"  حزب توده ايران بازرگانی خارجی کشور و غارتی را که محافل امپرياليستی از اين راه مرتکب می شوند دقيقا     

  :درعين حال متذکر می شد که تبعيت از سياست محافل امپرياليستی موجب می شود کهو با ارقام و اعداد نشان می داد و 

پيشنهادات کشورهای لهستان و مجارستان و چکسلواکی در مورد عقد قرارداد تجارتی . وضع کنونی ادامه يابد "     

 اتحاد شوروی که پرنفع ترين و طبيعی براساس پاياپای ماه ها به تعويق انداخته شده و در راه توسعه روابط تجارتی پاياپای با

ترين قراردادها برای توليد کنندگان و بازرگانان ايرانی و مورد عالقه بسيار شديد آن هاست هر روز سنگ تازه ای انداخته 

   "]9[.می شود

  :حزب توده ايران متذکر می شد

با اين شرايط بين . مناسبی برای کشور ما به وجود آورده است اوضاع کنونی جهان وضع بسيار! آقای دکتر مصدق"

  .المللی و با آمادگی ملت ايران به هر گونه فداکاری می توان هر مشکلی را از ميان برداشت

  رين مطالبات مردم ايران است  دولت شما با انجام اقدامات زير که فوری ت     

  ..."می تواند اعتماد ملت ايران را برای خريد اوراق قرضه جلب کند

  : پيشنهادهای حزب توده ايران به شرح زير بود     

  .طرد کليه مستشاران آمريکايی از ارتش و ادارات. ١

  برچيدن کليه سازمان های اقتصادی و جاسوسی استعمارگران انگليسی و . ٢

  .کايی يعنی بانک انگليس،اداره اصل چهارم ترومن و ساير موسسات نظير آن آمري  

  . قطع مذاکره با امپرياليست های آمريکايی در مورد گرفتن وام از آن ها-٣

   "]10[.اقدام فوری برای انعقاد قرارداد فروش نفت به مشتريانی که با احترام به حاکميت ملی، خريدار نفت هستند. ۴

 تيرکه طی چند ماه زمينه آن رفته رفته در رهبری ٢٣ اين نامه سرگشاده نشانه بازگشتی بود به سياست پيش از      

 مصدق و ايجاد زمينه برای اتحاد نيروهای ضد در اين نامه حزب توده ايران به پيداکردن زبان مشترک با. حزب فراهم آمد

 تير به زحمت بسته و ٢٣به عبارت ديگر می کوشيد تا پلی را که حزب ما قبل از . امپرياليستی عالقه بيشتری نشان می داد

  .عمال خرابکار استعمار آن را شکسته بودند، از نو بنا کند

جبهه ملی و به ويژه جناح راست آن . س مساعدی نيافت متاسفانه اين بار هم ندای حزب توده ايران انعکا     

آقايان گمان می کردند که طرد مستشاران آمريکايی و برچيدن اصل . پيشنهادات حزب توده ايران را تصور ناپذير دانستند



 ٨٥

ور بشری  امری باورنکردنی و گناهی مافوق تص - مرداد شد  ٢٨ النه جاسوسی امپرياليسم آمريکا که ستاد کودتای –چهار 

  .است

يکی روش حزب توده ايران در . ارتباط با نامه سرگشاده حزب توده ايران بايد روشن کنيم مطلب را هم در  دو   

جای کشورهای " قبال قرضه ملی و ديگری فروش نفت به مشتريان جديد و از جمله به ويژه کشورهای سوسياليستی و اصوال

 –هر دو مورد محافل خرابکار و دشمنان اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی   در.سوسياليستی در اقتصاد ملی آن روز ايران

 تبليغات گسترده ای عليه حزب ما و کشورهای سوسياليستی –برخی آشکارا و برخی با ماسک ماورای انقالبی و ماورای چپ 

  .کرده اند

ران نخستين سازمان سياسی است که مورد اوراق قرضه ملی، چنان که اسناد آن را ارائه داديم حزب توده اي  در     

ضرورت پذيرش تعهد مالی را مطرح ساخت و از مردم دعوت کرد که برای جلوگيری از مضيقه مالی دولت به آن کمک 

استفاده ) ١٣٣٠خرداد و تيرماه (توده مردم زحمتکش هم اين دعوت را پذيرفتند ولی متاسفانه مصدق از آن لحظه مناسب . کنند

ی را وقتی منتشر ساخت که بسياری از اقشار زحمتکش مردم نسبت به قاطعيت و استعداد او در حل مساله نکرد و قرضه مل

هم اين حزب توده ايران بود که در دوران بحرانی  علی رغم اين تاخير باز. ملی کردن نفت دچار نگرانی و ترديد شده بودند

شان داد که چگونه می تواند اعتماد ملت را برای خريد اوراق آمادگی خود را به کمک و فداکاری اعالم داشت و به مصدق ن

قرضه ملی را حزب توده ايران دچار شکست نکرد سرمايه داران و . متاسفانه اين توصيه ها هم پذيرفته نشد. قرضه جلب کند

  .مالکين دچار شکست کردند

ی اگر به فرض مورد تاييد کامل قرضه مل.  مهم تر از قرضه ملی، موضوع فروش نفت به مشتريان تازه است     

توده مردم ايران فقيرتر از آنند که بتوانند مبالغ قابل توجهی به دولت قرض . همه قشرها هم قرار می گرفت چاره درد نمی بود

پول پيش سرمايه داران بزرگ و مالکين بود که خود را در . حتی سرمايه داران ملی ايران نيز سرمايه بزرگی نداشتند. بدهند

  .واقع از پشت خنجر می زدند و ارز قاچاق می کردند ظاهر هوادار مصدق معرفی می کردند و در

مصدق نتوانست در اين زمينه موفقيت زيادی پيدا کند زيرا . چاره واقعی درد عبارت بود از گشودن راه فروش نفت  

فروش آزاد . د که مورد خشم آمريکا قرارگيرداميد اصلی او به امپرياليسم آمريکا بود و نمی خواست و نمی توانست کاری کن

نفت و به طريق اولی فروش نفت به کشورهای سوسياليستی با اين سياست و با تعهدات دولت ايران در قبال دولت آمريکا 

  .تناقض آشکار داشت

که دولت  –جريان تالش کشورهای سوسياليستی برای خريد نفت ايران و مخالفت محافل امپرياليستی با اين امر   

  .  بدين قرار است–مصدق به تبعيت از اينان حاضر به فروش نفت نشد 

 اسفند در مجلس سنا به تصويب رسيد يک ٢٩ در مجلس شورا و در ٢٩ اسفند ٢۴ اصل ملی شدن نفت که در   

يون به اين دليل در صفحات پيش گفتيم که کميس. اصل کلی بود و چگونگی ملی شدن صنايع نفت را مشخص نمی کرد

 ماده تدوين کرد که مصدق ٩را مرکب از " ترتيب اجرای ملی شدن صنعت نفت"مخصوص نفت به رياست مصدق قانون 

ماده هفتم اين .  به تصويب مجلس رسانيد١٣٣٠تصويب آن را شرط نخست وزيری خود قرارداد و در نهم ارديبهشت ماه 

 مقدار نفتی را که طی سه سال قبل از ملی شدن از آن شرکت قانون تصريح می کند که مشتريان سابق شرکت نفت انگليس هر

برای مازاد آن مقادير در صورت تساوی شرايط در خريد حق ." خريداری کرده اند می توانند از اين به بعد هم خريداری کنند

  "]11[تقدم خواهند داشت

موافق اين ماده اتحاد شوروی حق خريد .  مصدق با اين ماده قانونی دست خود را در انتخاب مشتری بسته بود     

نفت نداشت زيرا مشتری سابق نبود و از ميان کشورهای اروپای شرقی هم فقط چکسلواکی و لهستان که از مشتريان سابق 

  . می توانستند تقاضای خريد کنندشرکت نفت انگليس بودند
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هم لهستان و هم چکسلواکی بالفاصله به مقامات مسئول دولت ايران مراجعه کرده آمادگی خود را : دو کشور هر  

آن ها اطالع دادند که آماده اند همان مقدار نفتی را که تا قبل از . برای خريد نفت و استفاده از اين ماده قانونی اعالم داشتند

از ايران بخرند و آماده اند که از حق تقدم خود برای خريد مقادير بيشتر نفت " ن از شرکت سابق می خريدند مستقيماملی شد

  .استفاده نمايند

شهريور  در. سکوت کرد"  دولت مصدق مدت ها درباره دريافت پيشنهاد از طرف کشورهای سوسياليستی مطلقا     

  :برابر اين سوال  در)دکتر فاطمی( سخنگوی رسمی دولت ١٣٣٠ماه 

   "]12[.دولت شرقی ديگر تقاضای خريد نفت کند خواهند فروخت يا نه؟ سکوت کرد يا هر اگر دولت لهستان و "     

  :ه ديگری گفت اين مقام رسمی يک ماه بعد در مصاحب     

   "]13[.درباره فروش نفت به لهستان هنوز تصميمی اتخاذ نشده است "     

  : سه ماه بعد سخنگوی دولت مصدق سرانجام تاييد کرد     

ای پيرنيا معاون وزارت دارايی مالقات کرد و راجع به قرارداد خريد و فروش نفت کاردار سفارت چکسلواکی با آق"

  .ايران به دولت چکسلواکی مذاکرات الزم به عمل آورد

قرارشد برای عقد .  کاردار سفارت چکسلواکی اظهارداشت که دولت چکسلواکی از خريداران سابق نفت می باشد  

  "]14[. چه زودتر هياتی از طرف دولت چکسلواکی وارد تهران شودقرارداد بين دو دولت برای فروش نفت هر

  :گفت" باختر امروز" سخنگوی سفارت چکسلواکی در توضيح موضع دولت متبوع خود به خبرنگار      

   "]15[.ولت چکسلواکی برای خريد نفت از ايران چند ماه قبل به ايران تسليم شده استپيشنهاد د "     

 دار خواهد شد و از سخنگوی سفارت چکسلواکی گفت که خود دولت چکسلواکی کليه تعهدات حمل و نقل را عهده "  

   "]16[.نگرانی به خود راه نخواهد داد" اين بابت از تهديدات شرکت سابق ابدا

چکسلواکی،  عالوه بر. جوابی نشنيدولی . تقاضای خود را بارها تجديد کرد  دولت چکسلواکی از آن پس نيز     

لهستان نيز از مشتريان سابق شرکت نفت بود و اولين دولتی بود که تقاضای خريد مستقيم نفت به دولت ايران داده ماه ها صبر 

که به تقاضای دولت متبوع او ترتيب اثر " گله کرد" "تهران رسما  سفارت لهستان در١٣٣٠ دی ماه ١١کرد و باالخره در 

هم در وزارت   باز١٣٣١وزير مختار لهستان در تهران تقاضای دولت خود را دنبال کرد و در اول خرداد . ه نمی شودداد

اقتصاد ملی حضور يافت و با دکتر مفخم سرپرست وزارت اقتصاد ملی مصدق مالقات و مذاکره کرد و تاکيد نمود که از 

 چند ماه بعد نام دکتر ]17[.ی بازهم به تقاضای او ترتيب اثر داده نشدول. لحاظ نفت کش و بيمه و غيره اشکالی در ميان نيست

  .مفخم در فهرست اسامی کسانی که قصد کودتا عليه دولت مصدق داشتند بيرون آمد

در زمان حکومت مصدق از همان آغاز دست اندر کار مسايل نفت بود و از طرف مصدق بارها فواد روحانی که     

 مرداد مقام حساسی در شرکت ملی نفت ايران پيدا کرد و به اين ترتيب از افراد مطلع ٢٨به ماموريت رفت و پس از کودتای 

  :که درباره پيشنهادهای کشورهای سوسياليستی می نويسد است

ايی هم از طرف دولت های بعضی ممالک اروپای شرقی يعنی لهستان و چکسلواکی و مجارستان پيشنهاده "     

رسيده بود که در مورد آن ها تهديد انگليسی ها تاثيری نداشت و پيشنهاد دهندگان اظهارکرده بودند که وسيله حمل و نقل را 

 دی ماه دولت ١١در تاريخ ... ان دست به دست می کرد با اين حال نسبت به اين پيشنهادها دولت اير. خود فراهم خواهند کرد

  .لهستان از ايران گله کرد که ترتيب اثری به پيشنهادش نداده اند

در اواسط بهمن ماه جرايد آمريکا با اشاره به قراردادی که دولت ايران با مجارستان منعقد نموده بود نوشتند  ...      

ولی اضافه کردند که . جام معامالت نفتی با کشورهای پشت پرده آهنين جدی استکه از قرار معلوم قصد دولت ايران به ان

   "]18[.نمی تواند از ايران نفت بخرد" دولت مجارستان به علت نداشتن نفت کش عمال
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ی سوسياليستی به طور رسمی تاکيد می کردند که وسايل حمل و نقل را خودشان تهيه خواهند کرد اما  کشورها     

صدای آمريکا نوشته جرايد آمريکا را می خواند و روزنامه های مزدور ! جرايد آمريکا می نوشتند که آن ها نفت کش ندارند

  .وش نفت به کشورهای سوسياليستی پوشيده بماندآمريکايی در تهران آن را تکرار می کردند تا علت اصلی عدم فر

 زمانی که دولت مصدق به تقاضاهای مکرر و مستقيم دولت های سوسياليستی درباره خريد نفت ١٣٣١سال   در     

پاسخ سرباال می داد و امروز و فردا می کرد، دولت لهستان متوجه امکان غيرمستقيمی شد که برای خريد نفت ايران پديد آمده 

  .اما محافل امپرياليستی اين امکان را نيز از ميان بردند. اين دولت بالفاصله اقدام کرد. بود

 توضيح اين که محافل اقتصادی ايتاليايی به خريد نفت ايران ابراز عالقه می کردند و حاضر به معامله بودند اما      

نتيجه نفتی که ايتاليايی ها موفق می شدند از ايران  در. دولت ايتاليا از ورود نفت ايران به داخل خاک ايتاليا جلوگيری می کرد

 اين دشواری به خصوص برای شرکت سوپر. انبار می شد و بازاری برای فروش نداشتخريداری کنند در بنادر ايتاليا 

نخستين . اين شرکت اميدوار بود که نفت ايران را در ايتاليا و يا برخی ديگر از کشورهای اروپايی بفروشد. ايتاليايی پيش آمد

ايران به مقصد ايتاليا بارگيری کرد و سپس  تن نفت از ۵٠٠٠ مقدار ١٣٣١کشتی اين شرکت به نام ميرييال روز اول بهمن 

دولت ايتاليا پروانه ورود نفت ايران را . اما اين نفت در بندر ماند.چند کشتی ديگر ايتاليايی مقاديری نفت به ايتاليا حمل کردند

  :به داخل ايتاليا صادر نکرد

 های ايتاليا رای به نفع شرکت سابق در مورد معامالتی که با خريداران ايتاليا صورت گرفت هر چند دادگاه"      

و به همين علت برای ورود نفت . انگلستان مخالفت نکند صادر ننمودند ولی دولت ايتاليا خودرا ناچار می ديد که با نظر دولت

  "]19[.ايران به ايتاليا پروانه صادر نمی کرد

  ايتاليا بودند و دولت های سوسياليستی که متوجه دشواری فروش نفت ايران در      

می دانستند که اين نفت در بندرگاه می ماند با شرکت سوپر وارد مذاکره شدند که شايد اين شرکت حاضر شود نفت ايران را 

  .ان و شرکت سوپر در مطبوعات ايران انتشاريافتخبر مذاکرات ميان لهست. به آن ها بفروشد

  :به نقل از خبرگزاری يوگسالوی نوشت" باختر امروز "     

 .نفت مير ييال پس از تصفيه به لهستان برده خواهد شد. بين ايتاليا، ايران و لهستان قرار داد نفت بسته شده است "    

]20["  

متاسفانه تالش کشورهای سوسياليستی که نفت ايران را الاقل از دست دوم و به طور غير مستقيم خريداری کنند،     

 دست های مخالفتی نداشت که نفت انبار شده در بندر را به لهستان بفروشد ولی" شرکت سوپر ظاهرا. با شکست مواجه شد

  .قوی تر انحصارات امپر ياليستی نفت و دولت های امپرياليستی جلو انجام معامله را گرفت

 با وجود اين همه عالقه مندی و تالشی که کشورهای سوسياليستی برای خريد نفت ايران داشتند و به کار می            

يکی پاسخ رسمی ولی غيرواقعی . ن پرسش دو پاسخ داردبردند به چه دليل دولت مصدق از معامله با آن ها سرباز می زد؟ اي

يعنی بهانه و ديگری پاسخ واقعی که هنوز هم هيچ مقام رسمی دولت مصدق و اين همه مدعيان هواداری از مصدق حاضر به 

  .بيان آن نشده اند

 قانون طرز اجرای  پاسخ رسمی و يا بهانه عدم فروش نفت به کشورهای سوسياليستی در آغاز کار آن بود که         

  .ملی شدن راه معامله را مسدود کرده است

  : سخنگوی دولت می گفت         

 راه را سد ٧همانطوری که پرسيديد چرا در خواست های چک و لهستان قبول نشده برای آن که ماده  "                  

  ."کرده است 
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 نمی ٧ن از مشتريان سابق بودند و مشمول ماده  اين ادعا البته بهانه ای بيش نبود زيرا چکسلواکی و لهستا         

 آذر ماه از ميان رفت و دولت با انتشار يک آگهی رسمی و ارسال نامه های ١۶به عالوه محدوديت اين ماده باالخره در . شدند

  :رسمی به سفارت خانه های مربوطه ضرب االجل ده روزه ای برای مشتريان سابق قايل شد و پس از آن

  " ]21[.ات مختلط طی نامه ای به نخست وزير نوشت که ايران در فروش نفت به هر مشتری آزاد استهي "          

ولی تا . شوری سوسياليستی فروختاز آن پس می بايست نفت را آزادانه به هر کشوری و از جمله ک" قاعدتا      

علت چيست؟ در مقابل اين پرسش منطقی مقامات . پايان حکومت مصدق حتی يک قطره هم نفت به اين کشورها فروخته نشد

هنوز هم از طرف مقامات رسمی و رهبران جبهه . مسئول دولت مصدق سکوت کردند و تا پايان نيز سکوت خود را نشکستند

م دولتی داشتند و دست اندر کار بودند و از واقعيت آگاه بودند علت حقيقی امتناع دولت مصدق از فروش ملی که آن روزها مقا

در عوض محافل ضد . نفت به کشورهای سوسياليستی اعالم نشده و آقايان حاضر نشده اند واقعيت را به مردم بگويند

 تمام ميدان داری می کنند و با دروغ و تحريف می کمونيست و دشمنان همکاری ايران و کشورهای سوسياليستی با آمادگی

  .کوشند چنين وانمود سازند که گويا مصدق حاضر به فروش نفت بوده و کشورهای سوسياليستی حاضر به خريد نشده اند

آن ها همان زمان ادعاهای دروغ .  سم پاشی محافل ضد کمونيستی از زمان حکومت مصدق وجود داشت           

 صدای آمريکا را بزرگ کرده و پخش می کردند که کشورهای سوسياليستی کشتی نفت کش ندارند و گويا نمی جرايد آمريکا و

 جرم - به فرض محال که صحيح باشد-و اين مطالب را طوری می نوشتند که انگار نداشتن کشتی نفت کش. توانند نفت بخرند

نداشتن کشتی جرم نيست و " اما در واقع اوال.  ايران استکشورهای سوسياليستی با جنبش ملی" مخالفت"نابخشودنی و دليل 

کشورهای سوسياليستی امکان داشتند که وسايل حمل مقادير قابل مالحظه ای از نفت ايران را . اين دشواری قابل حل بود" ثانيا

ديگری برای حمل نفت در طول زمان می شد راه حل های مناسب پيدا کرد، کشتی فراهم نمود و يا از راه های . فراهم کنند

برای مقادير کم در آغاز کار حتی از راه آهن می شد استفاده کرد و برای مقادير بيشتر و همکاری دراز مدت از . استفاده کرد

  . لوله کشی نفت

  .آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا درست از همين می ترسيد   

  : ايدن در خاطراتش می نويسد     

  :به آيزنهاور گفتم "     

  ... روس ها از منابع ايران نمی توانند استفاده کنند        

  :گفت

  . "دو سه سال می توان لوله نفت کشيد  کارشناسان به او گفته اند که از آبادان تا قفقاز در     

 بنابراين، ادعای اين که عدم فروش نفت به کشورهای سوسياليستی مربوط به فقدان وسايل حمل نفت بود، ادعای      

  . استنادرستی

 در سال های اخير که زير حمايت ساواک ميدان سم پاشی ضد کمونيستی فراخ تر شده بود، وابستگان به      

هم پول، هم : امپرياليسم و مرتدان جنبش ملی کار را به آنجا رسانيدند که ادعا کردند کشورهای سوسياليستی همه چيز داشتند

متاسفانه حتی پس از پيروزی . يران را حتی به نصف قيمت هم نخريدندنفت ا" و عمدا" کشتی، هم لوله نفت ولی مخصوصا

  .انقالب هم محافل و عناصر معينی به اين سم پاشی ادامه می دهند

 به چه دليل کشورهای سوسياليستی به خودشان ضرر می زدند و نفت ايران را که آن همه مورد نيازشان بود نمی      

ر شرايط دشوار پس از جنگ که زيرفشار نوعی محاصره اقتصادی از جانب کشورهای خريدند؟ به چه دليل نمی خواستند د

  کجا رفت؟" آب های گرم"امپرياليستی قرارداشتند، در جبهه تعيين کننده ای مانند نفت محاصره را بشکنند؟ پس تئوری 
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ويز محافل ضد کمونيستی آنچه دستا.  طبيعی است که برای اين ادعای مسخره حتی شبه دليلی هم نمی توان يافت     

ذکر کرده و سرود ياد مستان داده اند که گويا سفير " سفير رومانی"قرار گرفته اظهاراتی است که چند مرتد و تفاله جنبش از 

  !!"کشورهای سوسياليستی نيازی به نفت ندارند زيرا خود به اندازه کافی نفت دارند"رومانی به آيت اهللا کاشانی گفته است که 

نی که آماده پذيرش و انتشار تبليغات ضد کشورهای سوسياليستی و خرابکاری در مناسبات ايران و اين کسا   

کشورها هستند، اين دروغ مرتدان را با کمال ميل پذيرفته و تمام استدالل و نظريه و حتی سياست و مشی خود را روی آن بنا 

مربوط بود که از طرف ساير کشورهای سوسياليستی اظهار نظر به سفير رومانی چه " کرده و از خود نپرسيده اند که اوال

خود را از خريد نفت به او خبر دهند؟ و سفير " امتناع"کند، کاشانی چه مقامی داشت که کشورهای سوسياليستی الزم ديدند 

که به جز شوروی در حالی " کشورهای سوسياليستی به اندازه کافی نفت دارند"رومانی چگونه دروغ به اين بزرگی گفت که 

  و رومانی ساير کشورهای سوسياليستی يک قطره هم نفت ندارند؟

 هرانسان جوينده حقيقت موظف بود که اين پرسش ها و نظاير آن را برای خود مطرح کند و دنبال حقيقت برود      

  .چه چيزها که نمی نويسند" یسفير رومان"ولی محافل آماده پذيرش سم ضد کمونيستی، دنبال حقيقت نرفتند و هنوز هم از قول 

  .ببينيم حقيقت چيست

 حقيقت اين است که وزير مختار رومانی ماموريتی برای ابالغ امتناع کشورهای سوسياليستی از خريد نفت      

نداشته و ضمن صحبت عادی با کاشانی برخالف آنچه می گويند پشتيبانی دولت رومانی را از جنبش ملی ايران اعالم کرده، 

ی شدن نفت ايران دفاع کرده و آمادگی دولت متبوع خود و کشورهای سوسياليستی را به همکاری با ايران در عرصه از مل

  .نفت ابراز داشته است

 برای اين که چهره زشت مرتدانی که الشخورهای ضد کمونيست را با تالش شبانه روزی خود تغذيه می کنند و      

بهتر افشا شود ما عين خبری را که در اين باره روزنامه های تهران منتشر کرده اند با در پيش پای آنان چراغ نگاه می دارند 

  .وجود طوالنی بودن آن می آوريم

می آيد و برای آشنايی با مقامات    موضوع از اين جا آغاز می شود که از رومانی وزير مختار جديدی به ايران      

مصدق، وزير خارجه، و ساير مقامات و از جمله به ديدار آيت اهللا کاشانی می ايرانی و ابراز مراتب دوستی و مودت به ديدار 

اعالميه رسمی و يا خبر رسمی از اين صحبت و مطالبی . در اين مالقات وزير مختار و کاشانی با هم صحبت می کنند. رود

و کلمات آن دقيق نيست ولی جمالت " که گفته شده منتشر نمی شود اما خبرنگاری يادداشتی از صحبت برداشته که طبعا

         .روشن است" موضع و نظر وزير مختار رومانی در آ ن دقيقا

  : را از اين صحبت به شرح زير آورده است" پ .ان.پ"  روزنامه کيهان يادداشت های خبرنگار          

  .وزير مختار عقب ماندگی ايران را از نفوذ امپرياليسم دانست "          

  : حضرت آيت اهللا گفت                            

     . امپرياليسم ريشه کن خواهد شد-                         

  : وزير مختار گفت                         

 اطمينان می دهم که ملت رومانی در همه حال دوست و پشتيبان ايران می باشد و من يقين دارم که ايران در -

   .صورت ادامه مبارزه ای که آغاز کرده توفيق کامل خواهد يافت

    : حضرت آيت اهللا پرسيدند                    

      نفت رومانی اکنون در چه حال است؟-              

  :  وزير مختار گفت              

اکنون .  از پايان جنگ به اين طرف مقدار توليد کم شده بود ولی چهار سال است که رو به ترقی است-               

  .ابق متعلق به خود ملت استو تمام آن بر خالف س.  ميليون تن است٧سالی 
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امپر ياليست ها می گفتند رومانی نمی تواند نفت خود را اداره کند اما ملت ما نشان داده است که اين طور                

  . نيست

     : آيت اهللا کاشانی گفت             

  . نست به خوبی اداره کنيمما خواهيم توا.  ملت ايران نيز همين وضع را داشته و حاال نفت را ملی کرده است-            

  : وزير مختارگفت             

  . ملت ايران بايد مراقب دسيسه های امپرياليست ها باشد-            

    : آيت اهللا گفت           

با اين که آمريکايی ها از سياست انگليسی ها پشتيبانی می کنند ما . ملت ما همواره بيدار است.  مطمئن باشيد-            

  . شدموفق خواهيم 

  : وزير مختار گفت           

اميدوارم ملت ايران راهی را که در پيش .  پيروزی نهايی با مردمی است که در راه حقيقت مبارزه کنند-          

  .گرفته ادامه دهد و به حفظ منافع خويش موفق گردد

  :  آيت اهللا فرمودند           

  . ر ماندقوام فقط چهار روز سر کا. بيداريم"  ما کامال-            

  : وزير مختار گفت           

به شما اطمينان می دهم که ملت ايران هميشه خوشحال .  ما هم از دور ناظر و از سقوط قوام خوشحال شديم-          

      .خواهد شد

  .  در واقع فروش نفت به بلوک شرق مطرح شد           

    : آيت اهللا گفت         

ما اعالن داديم . در صورتی که چنين نيست.  به بلوک شرق مخالف است گويا اظهار شده که ايران با فروش نفت-

  .که نفت خود را می فروشيم ولی با وجود اين کسی از بلوک شرق برای خريد نيامد

  :  وزير مختار گفت                 

اال و.  من گمان می کنم چون بلوک شرق و بخصوص شوروی به مقدار زياد نفت دارد اقدامی نکرده است-         

  .من تصور می کنم که از بلوک شرق هم پيشنهادهايی رسيده بود. دولت شوروی هم طرفدار مبارزه مردم ايران است

  : آيت اهللا گفت     

  . ما هم گفته ايم حاضريم-      

  :وزير مختار گفت

  . ايران با کشورهای شرقی روابط تجاری دارد-      

  :آيت اهللا

  .ا می گوييم نفت بخرند البته روابط تجاری هست ولی م-      

  :وزير مختار گفت

  .با بسط بازرگانی مساله نفت هم حل خواهد شد.  البته از صفر نمی توان شروع کرد-      

  : آيت اهللا  

  . نياز آنان به نفت ايران بيش از نياز ما به پول آن هاست-      

  :وزيرمختارگفت
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ای ضعيف کمک نمی کنند در صورتی که دولت های  شما مطمئن باشيد که دولت های غربی هرگز به دولت ه-    

  .شرقی هميشه حاضر به همکاری هستند

   " ]22[... در اين موقع سفير آمريکا وارد شد و وزير مختار رومانی بی اعتنا از کنار او گذشت     

.  چنين است متن خبری که يک خبرنگار خارجی يادداشت کرده و ترجمه آن در مطبوعات ايران درج شده است     

هر خواننده بی غرض از خواندن اين خبر درک می کند که وزير مختار رومانی در اين ديدار روی همکاری و پشتيبانی تاکيد 

پيشنهادهايی داده "گفته و در مورد خريد نفت نيز اظهار می کرده است که می کرده، ازامکان ملی شدن نفت ايران سخن می 

..." با بسط بازرگانی مساله نفت هم حل خواهد شد، هميشه حاضر به همکاری هستيم و ... روابط بازرگانی هست... شده 

  !! است مساله حل شودبا بسط بازرگانی اميد. خالصه اين قرارداد بازرگانی هست، پيشنهاد هست، اما اجرا نمی شود

کشورهای سوسياليستی از خريد نفت ايران نزده " امتناع" ترديدی نيست که وزير رومانی کم ترين حرفی درباره      

  .و جمله ای هم که مورد استناد ضد کمونيست های حرفه ای است به هيچ وجه آن معنا را نمی دهد

ه از ميان کشورهای سوسياليستی شوروی چون نفت دارد در بدترين حالت آنچه نوشته شده به اين معناست ک     

تقاضای خريد نکرده است و در واقع نيز اتحاد شوروی در آن روزها نه به خاطر اين که نفت داشت يا نداشت بلکه به خاطر 

به آب های ای وای شوروی "اين که مصدق را بيش از آن زير فشار امپرياليست ها نگذارد و بهانه به جنجال گران ندهد که 

 ١٣٣٢در سال . بود" هميشه حاضر به کمک"با احتياط عمل می کرد ولی چنان که وزير مختار رومانی نيز گفته " گرم رسيد

زمانی که مصدق به شدت در مضيقه بود و به شکستن محاصره نفتی عالقه جدی نشان می داد، دولت شوروی پيشنهاد خريد 

ساب که صدور بنزين هواپيما نياز به وسايل حمل دريايی ندارد و هواپيماهای حمل و نقل بنزين هواپيما به ايران داد به اين ح

  .مصدق اين پيشنهاد را هم رد کرد. به حمل آن بپردازند" شوروی می توانند مستقيما

 علت واقعی اين که مصدق جرات نکرد نفت به کشورهای سوسياليستی بفروشد فشار مداومی بود که از طرف      

  .ع و امپرياليسم در داخل و خارج به او وارد می شد و تعهداتی بود که در قبال آمريکا داشتارتجا

  . مصدق تا پايان حکومت خود نتوانست بر اين نيروی ارتجاعی و به گرايش های باطنی خود چيره گردد     

ت مطرح شد صدای  قانون اجرای ملی شدن و فروش آزادانه نف٧ بالفاصله که موضوع لغو محدوديت ماده      

  :آمريکا به دخالت آشکار و تهديد دولت مصدق آغاز کرد و اعالم داشت

   "]23[.فروش نفت به شوروی باعث تشديد نفوذ آن دولت در ايران خواهد شد "     

  :تيمورتاش وکيل مجلس گفت. ل دربار و امپرياليسم نيز در مجلس به صدا درآمدند عما     

  .خوب بود دکتر مصدق از روز اول می گفت که می خواهد به کمونيسم نزديک شود.  شان نزول داشت٧ماده  "     

لستان را ادامه دهيم ما بايد سير طبيعی خودمان يعنی دادن نفت به انگ.  دکتر مصدق نبايد به شوروی نفت بفروشد     

}!!{]24["  

  : جمال امامی وکيل ديگر مجلس گفت     

 به آن ها انگليسی ها پنجاه سال در اين مملکت زحمت کشيده و تاسيساتی درست کرده اند ما چطور می توانيم "     

   "]25[.بگوييم که از نفت استفاده نکنيد

" کمک" موثرتر از همه فشارهايی که از همه طرف وارد می آمد تعهدی بود که دولت ايران در قبال دريافت      

توضيح اين که، پس از جنگ جهانی دوم آمريکا به فکر افتاد که به اتحاد شوروی و کشورهای . ريکا داشتنظامی از آم

. قراردادهای مشترک تجاری ميان دو کشور را به طور يک جانبه ای لغو کرد. دمکراسی توده ای فشار اقتصادی وارد آورد

در سال . دور اکثر کاالها به شوروی قدغن می شدفهرستی تهيه کرد که به موجب آن ص) ١٩۴٨مارس  (١٣٢٧در آغاز 

 آمريکا اصالحيه ای بر اين فهرست    سنای -يعنی درست هم زمان با استقرار حکومت مصدق در ايران ) ١٩۵١ (١٣٣٠
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به موجب اين اصالحيه واگذاری اعتبار و پرداخت هر نوع کمک به دولت هايی که . مشهور است" اصالحيه بتل"افزود که به 

  .نفت از مهم ترين کاالهای استراتژيک بود. های استراتژيک به شوروی و دمکراسی توده ای بفروشند قدغن می شدکاال

های آمريکا برخوردار می شد و اگر می خواست به شوروی نفت بفروشد " کمک" ايران از کشورهايی بود که از      

ها گذاشته بود نمی توانست با " کمک"ژی خود را روی اين ها چشم بپوشد و مصدق که پايه استرات" کمک"می بايست از اين 

  .صدور نفت به شوروی و کشورهای سوسياليستی اروپا موافقت کند

مدتی . مصدق می توانست آن را تجديد نکند.  مدت قرارداد نظامی ايران و آمريکا به پايان رسيد١٣٣٠ زمستان      

فرمولی تهيه کردند که به موجب آن ايران از ورود . د ماه قرارداد تجديد شدو در اسفن. هم مقاومت کرد ولی باالخره تسليم شد

که به جای خود با ارزش است ولی ساير تعهدات ناشی از قرارداد به جای خود . به بلوک های نظامی غرب احتراز می کرد

  .باقی ماند

داد و بر تعداد مستشاران نظامی اش در   های نظامی خود را به ايران ادامه" کمک" اين واقعيت که جانب آمريکا      

محافل آمريکايی در . را مراعات می کرده است" قواعد بازی"ايران افزود حاکی از آن است که مصدق نيز به نوبه خويش 

 که احتمال ١٣٣٠از جمله زمستان سال . هر مورد که ضرور می دانستند از تذکر خشن تعهدات ايران امتناع نمی کردند

  :ه کشورهای سوسياليستی قوت گرفته بودفروش نفت ب

آمريکا به ايران اولتيماتوم داد که اگر دولت ايران به کشورهای دمکراسی توده ای و شوروی نفت بفروشد  "     

است که خاطر نشان می کند که آمريکا به " امنيت متقابل"دليل اين امر قانون . کمک آن دولت به ايران قطع خواهد شد

   "]26[.اد جنگی به دولت های شوروی و اروپای شرقی می فروشند کمک نخواهد کردکشورهايی که مو

اثر می دهند و ادعا می انکار می کردند که به اين گونه اولتيماتوم ها ترتيب "  محافل رسمی دولتی ايران معموال     

  . اما خود می دانستند که چنين نيست. شد که گويا هيچ گونه تعهدی را در قبال آمريکا برعهده نگرفته اند

  : نامه محرمانه که وزارت اقتصاد ملی خطاب به مصدق نوشته واقعيت امر را بيشتر روشن می کند     

  ١٣٣٢-٢-١٣ تاريخ      

  ١٣٧-٨۶٠ شماره      

  اد ملیوزارت اقتص

  اداره آمار و مطالعات اقتصادی

  محرمانه

  .جناب آقای نخست وزير

  : مراتب ذيل را به استحضار می رساند٣٢-١-١٢ مورخ ۴٠٣٠٢٢به نامه محرمانه شماره "  معطوفا     

 در مورد گزارش محرمانه سفارت کبرای شاهنشاهی ايران در واشنگتن و رونوشت يادداشت وزارت امور      

ا و ضمائم آن راجع به صورت موادی که به موجب قانون معاضدت در کنترل دفاع مشترک صدور آن ها به خارجه آمريک

کشور شوروی و کشورهای دست نشانده آن ممنوع می باشد در اين وزارت مطالعات به عمل آمده که به استحضار عالی می 

  :رساند

با کشور شوروی و کشورهای دست نشانده آن به طريق بطورکلی معامالت اين کشور                                            .١

 که به امضای دولت رسيده است انجام می گيرد و فقط در اين قراردادها ممکن است بعضی کاالهای منع   قراردادهای تهاتری

ه که تاکنون معامله انجام نگرديده است و فقط مقداری آهن قراضه صادر شد" شده وجود داشته باشد که روی آن هم عمال

  .ممنوع گرديده است"  بعدا٣١-٩-۵ مورخ ٢۵۵٣٢صدور آن هم موجب تصويب نامه شماره 

با اين " تصميم گرفته شد از اين پس دقت کافی به عمل آيد در قراردادهايی که بعدا                                           .٢

  .يری شودکشورها منعقد خواهد شد حتی المقدور از درج مواد ممنوعه در متن آن ها جلوگ
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صادر " مقدار آاالهای صدوری آه به آشور شوروی و آشورهای دست نشانده آن احيانا                                           .٣

مع ذلک . قابل توجه نمی باشد" می گردد در مقابل موجودی همان کاالها در کشورهای مزبور به حدی ناچيز است که اصوال

  .آم آن نيز جلوگيری به عمل آيددر آينده سعی خواهد شد از صدور مقدار 

  "]27[.وزير اقتصاد می، دکتر اخوی

           

  : از اين نامه رسمی آشکارا می توان ديد  

يی از وزارت خارجه آمريکا درباره جلوگيری از صدور  هم دولت مصدق يادداشت ها٣٢، در آغاز سال " اوال     

  :به شوروی و کشورهای سوسياليستی که حتی آهن قراضه هم جزء آن بوده است دريافت می کرده" مواد ممنوعه"

  :که دولت ايران متعهد به اجرای آن بوده استناد می کرده" امنيت متقابل"، وزارت خارجه آمريکا به قانون " ثانيا     

، وزارت اقتصاد ايران موظف بوده است که جلو صدور اين گونه کاالها را بگيرد و از اين که در "ثالثا      

روی آن معامله نشده معترض است و می " قراردادهای تهاتری با کشورهای سوسياليستی برخی کاالها درج شده ولی عمال

  :از اين پس حتی از درج آن ها جلوگيری خواهد شد: گويد

  .، فقط مقداری آهن قراضه به شوروی صادر شده که ادامه آن هم طبق تصويب نامه قدغن شده است"ا رابع     

 از اين نامه به روشنی ديده می شود که درج نفت در ليست کاالهای صادراتی ايران به کشورهای سوسياليستی       

مينه صدور تصويب نامه جداگانه هيات وزيران هنوز به هيچ وجه به معنای آمادگی واقعی برای فروش نفت نبوده و در اين ز

  و کميسيون نفت و غيره الزم بوده و 

  . است داير به اين امر" بايد قرارداد جداگانه ای با کميسيون نفت ببنديد"و اشاره وزير اقتصاد هم دراين باره که 

شورهای سوسياليستی نشانه در مورد ک" کشورهای دست نشانده شوروی" لحن نامه و به کاربردن کلماتی نظير      

  .ای است از جوی که در آن وزارت دستگاه حکومتی ايران حاکم بوده است

شوروی " اقتصاد جهانی و مناسبات بين المللی"انستيتوی .  در خاتمه به يک سند از منابع شوروی اشاره می کنيم     

 المللی پس از جنگ منتشر کرده تصريح می کند که از معتبرترين مراجع شوروی است در کتابی که برای تحليل اوضاع بين

همان چيزی که در برنامه وزارت اقتصاد هم به آن (قراردادهايی برای فروش نفت به کشورهای سوسياليستی وجود داشته 

  .]28[ولی دولت مصدق بر اثر تهديد آمريکا از اجرای آن سرباز زده است) اشاره شده

 چنين بود ماجرای فروش نفت به کشورهای سوسياليستی که عقيم ماند و اقتصاد ملی ايران به جای اتکا به نفت      

ياليستی به رغم اين روش با اين حال الزم است تاکيد کنيم که کشورهای سوس. بدل شد" اقتصاد بدون نفت"به " ملی شده عمال

نادرست دولت مصدق برای اين که اقتصاد ملی ايران در قبال فشار محافل امپرياليستی پايداری کند از هيچ گونه کمکی که 

  .مقدور بود امتناع نکردند

   

 در زمان مصدق بخش اعظم کاالهای مورد نياز عموم و کاالهای ضرور صنعتی از کشورهای سوسياليستی وارد      

  :ايران می شد

   

دولت آمريکا هرگز حاضر نشد که حتی قند و شکر مورد نياز کشور را به اقساط يا در مقابل قبول مواد  "     

   "]29[.يا آن که براساس اعتبار نفت کم ترين مساعدت مالی به صورت قرض به ايران بکند. صادراتی ايران تحويل نمايد

حتی قند وشکر به ايران نمی داد بازرگانی ايران با } !!{ درست در اين زمان که آمريکا دوست بزرگ ايران      

ام هيچ گونه کشورهای سوسياليستی گسترش يافت و آن ها عليرغم محدوديت هايی که از جانب ايران فراهم می آمد از انج

کمکی فروگذار نکردند، در کتاب حاضر نمودار بازرگانی ايران و شوروی و ايران و آمريکا از زمان فرار رضاشاه تا 
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چنان که در اين نمودار می بينيم مناسبات بازرگانی خارجی ايران هم با ادوار جنبش .  مرداد چاپ شده است٢٨کودتای 

 جنبش رهايی بخش و دموکراتيک ايران اوج گرفته مناسبات بازرگانی ايران و شوروی هر بار که. انقالبی ايران مربوط است

نيز به سود مردم ايران گسترش يافته و بالعکس هر بار که جنبش فروکش کرده سيل زيان بار کاالهای آمريکايی به بازار 

 و سال های ١٣٢۵ نهضت در سال اوج مناسبات سالم بازرگانی ايران و شوروی مصادف است با اوج. ايران ريخته است

  . و بالعکس اوج مناسبات ايران و آمريکا مصادف است با سال های شکست نهضت١٣٣٢ تا ١٣٣٠

  . بزرگ ترين رقم واردات از آمريکا مصادف است با سال غيرقانونی شدن حزب توده ايران     

ميان صادرات و واردات کشور به وجود  از همين نمودار روشن است که هر قدر هم که مصدق کوشيد تا توازنی      

بيش از ( ميليون ريال ١٨٠٠و در دوساله حکومت مصدق . آورد همواره فروش آمريکا به ايران بيش از خريد از ايران بود

ولی اتحاد شوروی بالفاصله به استقبال خواست دولت ملی مصدق . کسری بازرگانی ايران و آمريکا بود)  ميليون دالر۵۶

همان نخستين سال حکومت مصدق آنقدر بر خريدش از بازار ايران افزود که توازن نهايی به سود ايران به هم رفت و در 

  . ميليون ريال بر واردات از شوروی فزونی داشت٧٧٩ صادرات ايران به شوروی ٣٢در سال . خورد

 اول اقتصادی ملی بود و نه  قابل ذکر است که همه کاالهايی که از شوروی به ايران وارد می شد نياز درجه     

  کاالی لوکس
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  ه های درخت جبهه و جنبش ملی نفت شاخخيانت و پليدی

  

 

   

   انتخابات مجلس هفدهم-ث 

 ٢۶موافق قانون می بايست انتخابات .  مصدق بالفاصله پس از بازگشت از آمريکا انتخابات مجلس را پيش کشيد     

هتر تجهيز کنند هواداران شرکت نفت انگليس و دربار خواستار تعويق انتخابات بودند تا نيروی خود را ب. آذرماه آغاز شود

  .لذا اصرار داشت که انتخابات به موقع انجام شود. ولی مصدق گمان می برد که لحظه به سود اوست

زيرا پس از سفر بی نتيجه وی به آمريکا و پس از توافق کلی و .  اما در واقع امر لحظه به سود مصدق نبود     

 جبهه ملی بسيار فعال شده و سهم مهمی از امکانات را به خود پنهانی آمريکا و انگليس برای تقسيم نفت ايران جناح راست

سياست اقتصاد . بين اين جناح و ارتجاع رسمی درباری تماس ها و همکاری های پنهانی جريان داشت. اختصاص داده بود

اه اجتماعی بدون نفت که مصدق پس از بازگشت از آمريکا به طور روز افزونی به فکر اجرای آن بود بخش بزرگی از پايگ

  .مصدق را از او جدا کرده و يا دچار ترديد کرده بود

نوعی "  تنها اميد مصدق می توانست اين باشد که پايگاه او از سمت توده های مردم گسترش پيدا کند و احتماال     

  زمينه چنين همکاری . همکاری ميان او و حزب توده ايران برقرار شود

  .اگر چه وسيع نبود ولی وجود داشت

.  حمايت کرده بود١٣٣٠ تير از بسياری اقدامات مصدق در تابستان و پاييز ٢٣ حزب توده ايران با وجود ضربه      

از جمله اخراج کارمندان انگليسی از آبادان، دفاع از منافع ايران در شورای امنيت و مبارزه با اقليت مجلس که هوادار دربار 

  .ارگرفتو انگليس بودند، مورد حمايت حزب ما قر

می شد .  به عالوه مصدق به هر صورت در آمريکا تسليم انحصارات آمريکايی نشده و دست خالی برگشته بود     

در حزب توده ايران عاليم آشکاری از تفاهم با مصدق به چشم می . امکان همکاری دو نيروی اساسی جنبش را تصور کرد

  .خورد

به زحمت بسته می شد در همان آغاز بشکند، نيروهای خرابکار  برای اين که اين پل احتمالی همکاری که      

 آذر پياده ١۴اين نقشه روز .  تير طرح کردند٢٣درباری و سازشکاران و خائنين عضو جبهه ملی نقشه مشترکی نظير نقشه 

  .دستاويز آن تظاهراتی بود که دانشجويان دانشگاه تهران در اين روز برپا کردند. شد

 زحمتکشان بقايی، حزب پان ايرانيست، حزب ايران، مجمع مسلمانان مجاهد و سومکا نه فقط به  چاقوکشان حزب     

تظاهرکنندگان يورش بردند بلکه به هجوم وحشيانه ای عليه سازمان های علنی حزب توده ايران، مطبوعات حزب و سازمان 

  .يت می کردپليس و ارتش به طور کامل از اين چاقوکشان حما. های دمکراتيک پرداختند

  : گزارش هيات ويژه دولتی مامور رسيدگی به اين جنايت حاکی است     

 بعد از ظهر با آزادی کامل در شهر گشته و با نظارت ۵/۵ تا ١١دسته های مخالف ميتينگ دهندگان از ساعت  "     

  ...پليس مشغول غارت بوده اند

خالصه اين که در . ر در محل خودداری کرده است پليس ناظر جريان بوده و يا با اطالع از جريان از حضو     

مقامات پليس حاضر نشده اند اسامی غارت .  ساعت حتی يک تصادم بين اين غارت گران و پليس روی نداده است۵/۶مدت 
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مقام رسمی {گران را اگر چه به صورت دسته جمعی حرکت می کرده اند و پليس آن ها را می شناخته به هيات بازرسی 

  :اما از اشخاص ضرر ديده اسامی افراد زير شنيده شده است. دهندب} دولتی

  "]1[...، عشقی، عباس کاوسی، حسن عرب، شهميرزادی، حسين نافی و}بی مخ{ شعبان جعفری  

 مرداد نيز نقش اصلی را ٢٨ همان هايی هستند که در کودتای بعدی و از جمله نهم اسفند و  اين چاقوکشان درست     

 از طرف همان مقامات و ١٣٣٠ آذر ١۴به عبارت ديگر حمله به سازمان های علنی حزب توده ايران در . بازی کردند

  .ند مرداد را تدارک کرده و به انجام رسانيد٢٨محافلی تدارک و اجرا شد که کودتای 

با وجود اين .  تير هشياری به مراتب بيشتری نشان داد٢٣ آذر نسبت به توطئه ١۴حزب توده ايران در برابر توطئه 

حزب . که در مطبوعات حزبی شايد بتوان جمالت تندی خطاب به مصدق پيدا کرد، ولی مجموع سياست حزب آرام تر بود

از يک سال پيش در رهبری حزب درباره مشی حزب جريان داشت بحث تند و داغی که . دريافت که سرنخ جای ديگری است

  . تير از مسيرسالم منحرف شده بود اينک به تفوق نظريات درست تر می انجاميد٢٣و بر اثر حادثه 

شايان ذکر است که اقليت .  سياست حزب در جهت اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی استوارتر و پی گيرتر می شد     

 آذر که در واقع خود اين اقليت از رهبران توطئه بود در مجلس تحصن کرد و کوشيد ١۴ بهانه حادثه ضد مصدقی مجلس به

در " بسوی آينده. "اما حزب در اين دام نيفتاد. از اين توطئه هر چه بيشتر بهره برداری کند و آن را به حساب مصدق بگذارد

  :اين باره نوشت

. شده علی دشتی عامل سرشناس انگليس در جريان تحصن دخالت دارد آذر اقليت در مجلس متحصن ١۴پس از  "     

شاه و مادرش عليه دولت مصدق . عال وزير دربار اقليت را تقويت می کند و به طور دايمی با جمال امامی در ارتباط است

   "]2[.سفير انگليس پی در پی با شاه و عال مالقات می کند. تحريک می کنند

 دولت مصدق نيز در برابر دخالت های علنی دولت انگليس در امور داخلی ايران يادداشت اعتراضی فرستاد و      

اما نسبت به . ]3[ان منحل شودچون مورد توجه قرار نگرفت، دستور داد که تمام نمايندگی های کنسولی انگليس در خاک اير

  .امپرياليسم آمريکا مماشات همچنان ادامه داشت

ين کنسول گری ا. مربوط به جريان انتخابات مجلس هفدهم بود"  خشم مصدق از کنسول گری های انگليس مستقيما     

ها در شهرستان ها آشکارا در انتخابات دخالت می کردند و دولت مصدق آن چنان مسلط بر اوضاع نبود که جلوی آن ها را 

  .بگيرد

 آذر نتايج الزم را ١۴متاسفانه محافل نزديک به مصدق در جبهه ملی از توطئه های امپرياليستی درباری نظير 

طئه گری مرعوب شده و از ترس اين که متهم به همکاری با کمونيسم شوند در برابر جناح برعکس زير فشار اين تو. نگرفتند

آنان با وجود اختالف آشکاری که با جناح سازشکار جبهه . سازشکار عقب نشستند و ميدان را برای اين خائنين بازگذاشتند

ران با اين جناح و همه احزاب و سازمان های ملی داشتند حاضر شدند در جريان انتخابات زير پرچم دشمنی با حزب توده اي

اين نامزدها به طور عمده وابسته به جناح سازشکار و در . مدعی همکاری با جبهه ملی متحد شوند و نامزدهای مشترک بدهند

  .اکثر موارد آشکارا همکار دربار و امپرياليسم بودند

 نفر آن ها کسانی ١٠ی دادند که از اين عده الاقل  نفر١۵ در تهران سازمان های وابسته به جبهه ملی فهرست      

در شهرستان ها وضع از تهران هم بدتر .  مرداد شرکت نمودند٢٨بودند که به منافع ايران خيانت کرده و در تدارک کودتای 

ق تمام نيروی جبهه ملی و دولت مصد. اکثريت قاطع نامزدها وابسته به دربار و يا از جناح سازشکار خيانت پيشه بودند. بود

آن ها هم از قدرت . خود را در اين جهت به کار انداخته بودند که هيچ يک از نامزدهای حزب توده ايران به مجلس راه نيابند

نتيجه دشمنی آنان با نامزدهای حزب ما سبب شد که هر جا امکان . حزب و هم از سرزنش امپرياليسم آمريکا می ترسيدند

  .توقف ماندپيروزی ما بود انتخابات م
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 اگر با تجربه امروز به حوادث آن روز بنگريم شايد به اين نتيجه برسيم که الاقل در برخی از حوزه های      

ولی صادقانه بگوييم که اکثريت نامزدهای جبهه ملی . انتخاباتی صالح در اين بود که حزب ما به نامزد جبهه ملی رای دهد

اغلب آنان وقتی به مجلس راه يافتند از پشت به نهضت . ن به آنان بسيار دشوار بودچنان شخصيت ناسالمی داشتند که رای داد

  ]4[.پذيرش مسئوليت انتخاب آنان آسان نبود. خنجر زدند

   

مجلس ناقص به طور رسمی در هفتم . لس را در سرتاسر کشور انجام دهدباری مصدق موفق نشد انتخابات مج

نمايندگان ملی هستند در کمتر از يک ماه بعد % ٨٠ آغاز به کار کرد و با آن که مصدق در آغاز گفته بود ١٣٣١ارديبهشت 

  : مجبور شد اعتراف کند

نداشتند و هيچکس به هيچ عنوان نمی تواند بعضی اشخاص عنوان نمايندگی بر خود بستند که يا معروفيت محلی  "     

 که مدعی نمايندگی آن هستند ارتباط دهد و يا دارای چنان سوابقی هستند که مردم نه فقط راضی به  آنان را به حوزه ای

   "]5[.نمايندگی آنان نيستند بلکه از نتيجه اين انتخابات چند چيز دارند

از .  انتخابات مجلس هفدهم زورآزمايی بسياربزرگی بود که ضعف درونی جنبش ملی ايران را آشکارا نشان داد     

  :نتيجه اين انتخابات چند چيز مسلم می شد

ن ها نيست و دربار با در دست داشتن  ـ مصدق دارای نفوذ زيادی در دستگاه دولت و به ويژه در شهرستا١

  .نيروهای مسلح بيش از مصدق بر اوضاع مسلط است

  . ـ جبهه ملی از درون پوسيده و بخش اصلی رهبری آن آشکار و نهان به دشمن پيوسته است٢

ود مخالفت حزب توده ايران با مصدق تنها به س"  ـ تفرقه نيروهای ملی، دشمنی با حزب توده ايران و متقابال٣

  .ارتجاع و امپرياليسم است

  .متاسفانه نيروهای صديق ملی از اين انتخابات نتايج الزم را نگرفتند

   

مصدق و يارانش با وجود تجربه طوالنی و تلخی که از دخالت امپرياليسم آمريکا در امور ايران داشتند از استراتژی 

. را به عنوان تنها برگ برنده حفظ کردند" خطر کمونيسم"عمومی خود که پيشرفت به اتکای آمريکا بود دست برنداشتند و 

  .حزب توده ايران نيز هنوز آن دقت نظری را که برای جدا کردن جناح های مختلف جبهه ملی الزم بود کسب نکرد

 با وجود اين، در روش حزب توده ايران عالئم واقع بينی و ضرورت کمک به نگاهداری حکومت مصدق علی      

گرايش به سوی سياست پخته تر و حساب شده تر در رهبری حزب تشديد می شد و . دی آن روزافزون بودرغم نقايص ج

حزب ضمن کوشش برای بسيج توده ها معايب زياده روی در تظاهرات را که بهانه ای برای حادثه آفرينی به دست ارتجاع 

 سازمان جوانان در تهران که منجر به ١٣٣١وردين  فر٨به همين دليل بود که تظاهرات . می داد، بيش از پيش درک می کرد

 نفر از مبارزين جوان شد، مورد تاييد رهبری حزب قرار نگرفت و به دنبال آن اقدامات کم و ٢٠زد و خورد و قتل قريب 

  .بيش جدی تری برای کنترل دقيق سازمان جوانان به عمل آمد

   

زيرا جوانان . ن جوانان از مدت ها پيش احساس می شد ضرورت استقرار کنترل هر چه بيشتر حزب بر سازما     

به عبارت ديگر جوانان . به سوی اقدامات تند بيشتر گرايش دارند و پذيرش مشی پخته بغرنج برای آنان دشوارتر است" طبعا

رون حزبی دچار می شوند و همين امر زمينه ای فراهم می آورد که سازمان جوانان در بحث د" بيماری کودکی"آسان تر به 

آن دسته از رهبران حزبی هم که چنين روش چپ روی است می " متقابال. بيشتر آن جانبی را بگيرد که دچار چپ روی است

در آن سال ها اين وضع در حزب ما تا حد يک بيماری وجود داشت و . توانند رهبری سازمان جوانان را با خود همراه سازند

  .مان جوانان ضرور بودلذا برای تامين مشی درست کنترل ساز
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 متاسفانه تالش حزب برای کنترل دقيق تر سازمان جوانان چندان موفقيت آميز نبود و مرکز ثقل نظريات چپ      

با . روانه بيش از پيش به رهبری سازمان جوانان منتقل می شد و اين سازمان را در بسياری مواقع در برابر حزب می گذاشت

  . جدی عليه اين پديده نشانه آشکاری بود از دقيق تر شدن و پخته تر شدن مشی حزباين حال نفس آغاز اقدامات

   

  . شکست مذاکرات با بانک بين المللی توسعه و ترميم -.ج

 ما در اين کتاب به بررسی مذاکرات و پيشنهادهای گوناگون انحصارات بين المللی از جمله شرکت سابق برای      

ولی به مذاکرات مصدق با بانک بين المللی به . چنين کاری در وظيفه اين کتاب نيست. ته ايممساله نفت ايران نپرداخ" حل"

  . داشت بايد اشاره ای بکنيم١٣٣١دليل تاثيری که در آرايش نيروهای سياسی و تدارک توطئه تيرماه 

عرصه نفت تا حدود  مصدق، زمانی که در آمريکا بود، با وجودی که به ماهيت سياست امپرياليسم آمريکا در      

زيادی آشنا شد، برای اين که رشته الفت را قطع نکند موافقت کرد که هياتی از بانک بين المللی توسعه و ترميم را در ايران 

  ...بپذيرد و با اين هيات برای اداره تاسيسات نفت ايران قرار و مداری بگذارد و 

 شد وسپس نامه نگاری ها، ارائه پيشنهادهای متقابل و آمد و  گرفته١٣٣١نخستين تماس ها در تهران اول دی ماه      

اين سه . رفت هيات ها و نمايندگی ها آغاز شد و بيش از سه ماه ادامه يافت بدون اين که کم ترين نتيجه مثبتی از آن حاصل آيد

نتايج انتخابات اثر مستقيمی ماه درست مصادف است با انتخابات مجلس هفدهم و به نظر ما مذاکرات با بانک بين المللی در 

داشت چرا که عالوه بر مخالفين سنتی مصدق، به سرمايه داران و قشرهای فرصت طلبی که هر لحظه منتظر درآمد نفت 

  .بودند، نشان داد که پول نفت به اين آسانی ها به جيب آن ها سرازير نخواهد شد

 حبهه ملی و متحدين آن ها از گروه مذهبی، مواضع خود  در جريان مذاکرات با بانک بين المللی، جناح سازشکار     

آن ها به مصدق فشار می آوردند که اين پيشنهادها را بپذيرد و نمايندگان بانک بين المللی . را با صراحت زيادی اعالم داشتند

  .را دست خالی برنگردانند

  : روزنامه شاهد که سخنگوی جناح بقايی ـ مکی بود با اين بهانه     

  "]6[.فروش مقاديری از نفت ايران به قيمت عادله، کمک بزرگی به نهضت است"       

هوادار سياست اين روزنامه از همان زمان .  اصرار می کرد که دولت مقاديری نفت به بانک بين المللی بفروشد     

  :بايد گام به گام پيش رفت. بود و ادعا می کرد که نفت را يک سره نمی توان ملی کرد" گام به گام"

   "]7[.ملی کردن صنعت نفت مراحل مختلف دارد که بعضی طی شده و بعضی ديگر بايد طی شود "     

به قول اين روزنامه چون . ملی کردن کنار آمدن با بانک بين المللی بود" مراحل" به نظر اين گروه يکی از اين      

  ]8[.پس بايد مقداری به بانک بين المللی بفروشيم" همه نفت يک جا قابل فروش نيست"

 ميان ايدن و ١٣٣٠پس از توافق کلی بر سر تقسيم نفت ايران که در آبان ماه .  صراحت اين محافل تصادفی نبود     

ز به هم هريمن انجام شده بود، وابستگان به سياست های انگليس و آمريکا با وجود تضادهای شديدی که داشتند روز به رو

سياسی روز به روز قوت " کنسرسيوم" هم کنسرسيوم بين المللی نفت و هم –نزديک تر می شدند انديشه تشکيل کنسرسيوم 

به ويژه پس از مالقات چرچيل و ترومن و اعالميه مشترکی که صادر کردند نزديکی محافل ضد ملی و . بيشتری می گرفت

  .همکاری آن ها عليه مردم آشکارتر شد

  :و همان وقت باختر امروز با احساس خطر نوشت. چرچيل هشتم دی ماه به سوی آمريکا حرکت کرد      

   "]9[.اگر آمريکا با نظريات استعماری چرچيل موافقت کند شرق به آتش و خون کشيده خواهد شد "     

اگر درنگی در کار بود مربوط به نوع تقسيم نفت ايران . ولی اين تهديدهای توخالی امپرياليسم آمريکا را نمی ترسانيد

  .بود که در مذاکرات پشت پرده آمريکا و انگليس حل می شد



 ١٠٠

. ايران به کشور ما آمده بودندنمايندگان بانک بين المللی برمبنای موافقت پنهانی آمريکا و انگليس بر سر تقسيم نفت 

  :به گفته ايدن

موافقت کرديم که به اتفاق ... من معتقد بودم که سهيم شدن آمريکايی ها در نفت ايران تنها راه حل مساله است  "     

   "]10[.ترتيبی برای نفت ايران داده شود" بانک بين المللی"آمريکا اين فکر را دنبال کنيم که به وسيله 

 چرچيل و ترومن هم در اعالميه مشترکی که صادر کردند حمايت خود را از وساطت بانک بين المللی ابراز      

  .داشتند

 تهران به صورت توافق دربار و اقليت انگليسی  انعکاس اين توافق و هماهنگی نسبی آمريکا و انگليس بود که در     

مجلس با جناح سازشکار و خائن جبهه ملی تجلی می کرد و هر روز اظهار نظرهای صريح تری از جانب آنان عليه مصدق 

  .شنيده می شد

.  در همين زمان بود که خبرهای مربوط به تدارک کودتای نظامی عليه حکومت ملی مصدق به گوش می رسيد     

 نامه سرگشاده ای خطاب به مصدق نوشت و ١٣٣٠ب توده ايران به اتکای خبرهای موثقی که در اختيار داشت دهم بهمن حز

مصدق از . متاسفانه اين هشدار اثر نکرد. در آن خبر کودتا را داد و مصدق را به مقابله با توطئه های دربار دعوت می کرد

  .ی شدراهی رفت که خواه ناخواه به سقوط او منجر م

 و اما در مورد مذاکرات با بانک بين المللی، مصدق علی رغم فشارهايی که از طرف آمريکا و انگليس و عمال      

ايرانی شان وارد می شد نمی توانست پيشنهادهای اين بانک را بپذيرد زيرا موضع شرکت سابق نفت انگليس پس از توافق 

جايی که پيشنهادهای بانک بين المللی نسبت به پيشنهادهايی که قبل از آن به کلی با انحصارات آمريکايی سخت تر شده بود تا 

از جانب شرکت " بانک بين المللی حتی حاضر نشد قبول کند که اداره نفت ايران را موقتا. ايران رسيده بود گامی به عقب بود

 و اين که نفت ايران متعلق به شرکت سابق ملی نفت ايران و دولت ايران به دست گيرد و ادعا می کرد که مالکيت اين صنايع

  .نفت انگليس است و يا متعلق به دولت ايران هنوز حل شده و معلوم نيست

باوجود اين جناح سازشکار جبهه ملی و جناحی از محافل روحانی نما می خواستند مساله نفت با همين بانک به 

شدت مشغول تحريک بودند و چنين می نماياندند که پول نفت دم اين محافل در ميان بازاريان و اصناف به . شود" حل"نوعی 

 نخستين خبرها داير به وجود تزلزل در بازار تهران و مخالفت ١٣٣٠در اسفند ماه . دست است، اما مصدق منفی بافی می کند

  .گروه هايی از سرمايه داران و اصناف با حکومت مصدق در مطبوعات درج گرديد

بريتانيا بود " دوستان ثابت قدم قديمی"که به قول ايدن از ) علی سهيلی( که سفير شاه در لندن  در همين زمان بود     

  :درباره اوضاع ايران پس از دخالت بانک بين المللی به ايدن گفته بود

بدبختانه نخست وزير کنونی ايران از لحاظ ... اين خبر بدی نيست... وضع دکتر مصدق به استحکام سابق نيست "     

   "]11[.منفی است" و ذاتا" صوصيات روحی و فکری و اخالقی اساساخ

 وزير  درجريان مذاکرات با بانک بين المللی توسعه و ترميم و انتخابات مجلس هفدهم بود که دکتر حسين فاطمی،     

 يکی از وابستگان فداييان اسالم اعالم می کرد فاطمی را ١٣٣٠ بهمن ماه ٢۴روز . خارجه و همکار نزديک مصدق ترور شد

عبدخدائی که اکنون رهبر فدائيان اسالم درجمهوری اسالمی است و برادرش رئيس سازمان .(تير زد و به شدت زخمی نمود

دفی جان سالم به در برد ولی به هر صورت چندين ماه بيمار شد و از صحنه تصا" فاطمی کامال.) ا است. گردشگری در ج

  .سياست به دور ماند

اين ترور از عمق تضاد در رهبری جبهه ملی و دشمنی محافل وابسته دربار و امپرياليسم با مصدق حکايت می 

  .خائنين به نهضت می خواستند مصدق را از هر سو تضعيف کنند. کرد

  
  [1]١٣٣٠ دی ماه ٩، باختر امروز  
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  [2]١٣٣٠ دی ماه ٢٢بسوی آينده ،   

  [3]  دی ماه است٢١ نامه وزارت خارجه مورخ – ١٣٣٠ دی ماه ٢٣بسوی آينده،   

دکترشاپور بختيار کانديدای جبهه ملی از آبادان بود و در برابر علی اميد کارگر زحمتکش و کانديدای حزب توده   
روزنامه های حزب . ميد به طور آشکاری بهتر از بختيار بود انتخابات آن حوزه تعطيل شدايران قرار داشت و چون زمينه ا

 شاپوربختيار ٣١توده ايران درباره خيانت و جاسوسی بختيار هشدار دادند اما جبهه ملی توجه نکرد و چند ماه بعد مهرماه 
هه ملی باال رفت تا به اين جا رسيد که می معاون وزيرکار در کابينه مصدق شد و به رغم تذکرات مکرر حزب ما در جب

  [4].دانيم

  [5]١٣٣١ ارديبهشت ماه ١۴بسوی آينده ،   

  [6]١٣٣٠ اسفند ماه ١٠شاهد،   

  [7] همان جا  

  [8]١٣٣٠ اسفند ماه ١۶شاهد،   

  [9]١٣٣٠ دی ماه ٩باختر امروز ،   

  [10]٢٨٩خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشر انديشه، صفحه   

  [11]٢٩١خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشرانديشه، صفحه   
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   تير٣٠قيام 

   در بازگشت مصدق به نخست وزيرینقش حزب توده ايران

  

    

  قيام سی ام تير. ۴

ترکيب مجلس هفدهم به شدت به زيان او بود، بخش . نبود" به استحکام سابق" وضع مصدق ١٣٣١ در آغاز سال      

کوشش های نفاق افکنانه توطئه گران نيز که می کوشيدند آيت اهللا . زرگی از متحدين سابق در جبهه ملی او را ترک می گفتندب

  .کاشانی را از مصدق جدا کنند رفته رفته به ثمر می نشست و اين دو رهبر از هم فاصله می گرفتند

ر عمده بازار و کسبه صداهای مخالف شنيده می شد،  از ميان قشرهای اجتماعی که پايگاه مصدق بودند ـ به طو     

از جمله در مساله . محافل آمريکايی نيز با صراحت روز افزونی عدم رضايت خود را از روش مصدق اعالم می داشتند

اقتصادی که مصدق آن همه به آن دل بسته و به صورت بهترين ارمغان سفر آمريکا " کمک"بسيار مهم و حساسی نظير 

وزارت خارجه . ده بود، پس از رد پيشنهادهای بانک بين المللی محافل رسمی آمريکا آشکارا موضع مخالف گرفتندعرضه کر

  :آمريکا در يک اعالميه رسمی نوشت

دولت ايران چند بار کتبا و شفاها از کشورهای متحده آمريکا درخواست وام و کمک مالی مستقيم کرده است که  "     

  ..ايد نفت را حل کندمشکالت ناشی از قطع عو

به دست آورد ...  دولت آمريکا نمی تواند مادام که برای ايران مقدور است درآمد شايسته ای از صنعت نفت خود     

   "]1[.اين نوع کمک را وجه سازد

مقامات رسمی آمريکا و از جمله شخص " الميه وزارت خارجه آمريکا نقض صريح تعهداتی بود که ظاهرااين اع

  :نقض اين تعهد. ترومن به مصدق داده بودند

  موقعيت مصدق را در ميان وابستگان به آمريکا متزلزل تر می کرد، ،"اوال

  .آمريکايی چشم دوخته بودند دچار ترديد می نمود، محافل بورژوايی و اصناف را که به درآمد نفت و دالرهای "ثانيا

جلسه مجلس . اکثر حوزه های انتخاباتی وکيلی در مجلس نداشتند.  مجلس هفدهم در ارديبهشت ماه رسما افتتاح شد     

از همان آغاز دچار تشنج بود در تهران حکومت نظامی اعالم شده بود و دربار از اين فرصت برای تقويت مواضع خود 

ولی محافل . در چنين جوی مجلس هفدهم از همان ابتدا بالقوه آمادگی داشت که جانشين برای مصدق پيدا کند. اده می کرداستف

 ]2[.عجله کارشيطان است"ايدن می گفت . امپرياليستی هنوز موقع را مناسب نمی دانستند و می خواستند مصدق منفردتر شود

  .او حساب می کرد که زمان به سودش کار می کند" 

 تا مجلس اعتبارنامه ها را تصويب کرده و به طور کامل آماده کار شود موعد اجالس دادگاه الهه رسيد که می      

مصدق برای جلب افکار عمومی و تحکيم موقعيت خويش، . ی کندبايست به شکايت انگليس عليه ملی کردن نفت ايران رسيدگ

به . او هفتم خردادماه ايران را ترک گفت و سوم تيرماه به کشور بازگشت. شخصا روانه الهه شد تا از حقوق ايران دفاع کند

ن مصدق و نهضت در اين مدت آرايش قوای داخلی مجلس شورا و سنا به زيا. عبارت ديگر قريب يک ماه از کشور دور بود

به اين ترتيب که اوال تعداد قابل مالحظه ای از . ملی ايران به پايان رسيده و شرايط برای مقابله با مصدق فراهم شده بود

که مهم تر است شکاف درونی جبهه ملی باز شده و " نمايندگان مجلس آشکارا در صف دربار و مخالف مصدق بودند و ثانيا

جبهه ملی نتوانست . اين امر در جريان انتخاب رئيس مجلس برمال شد. به دو جناح تقسيم شده بودندنمايندگان وابسته به آن 

  .نامزد واحد معرفی کند
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جناح راست جبهه ملی دکتر معظمی را نامزد کرد و جناح چپ دکتر شايگان را، در نتيجه امامی نامزد دربار شانس 

 نفر به معظمی و ١٧ نفر به امامی رای دادند، ٣٣ گيری شرکت کردند  نماينده مجلس که در رای٧٣از . بيشتری کسب کرد

  .در دور دوم، با آن که شايگان اجبارا به سود معظمی کنار رفت، امامی برنده شد.  نفر به شايگان١۶

نخست اين که موقعيت مصدق در :  زور آزمايی در موقع انتخاب رياست مجلس چند نکته را روشن می کرد     

تقسيم آشکار نمايندگان جبهه ملی به دو جناح که جناح . بيش از آن ضعيف است که در آغاز به نظر می رسيدمجلس حتی 

ديگر اين که با وجود چنين .  نفر تقليل می داد١۶ تا ١۵راست آن مخالف مصدق بود هواداران واقعی مصدق را به حدود 

نامزد کردن شايگان .  به طور جدی مقاومت و مقابله کنندضعفی در درون مجلس، مصدق و يارانش هنوز آمادگی داشتند که

سوم اين که نتيجه آرای مجلس در انتخاب رياست . به رياست مجلس، با آن که پيش نرفت، نشانه ای است از اين آمادگی

ا به جای او مصدق را بردارد و فرد ديگری ر" قانونی"مجلس به دربار اميد می داد که می تواند با رای پارلمان و به طور 

  .بنشاند

 با توجه به اين امکان، اشرف پهلوی که چند ماه پيش از کشور اخراج شده بود در نيمه تير به تهران بازگشت و      

طبق سنن پارلمانی مصدق می بايست پس از اعالم آمادگی . در تدارک جانشينی قوام به جای مصدق فعاالنه شرکت نمود

  .مجلس به آغاز کار، استعفا دهد

برای تعيين نخست وزير رای تمايل . همان روز نيز مصدق استعفا داد.  تيرماه مجلس اعالم آمادگی کرد١۴ روز      

معلوم شد در مجلس و به ويژه سنا که شاه آن را از عمال اجانب پرکرده بود جبهه محکم مخالفت با مصدق موجود . گرفته شد

با اين حال مصدق روز . اکثريت رای سفيد داد. مصدق اظهار تمايل کردند نفر به نخست وزيری ١۴ سناتور فقط ٣۶از . است

توضيح اين که .  تيرماه نخست وزيری را پذيرفت و سه روز بعد تقاضا کرد که وزير جنگ کابينه را هم خودش تعيين کند١٩

 مصدق خواستار به عالوه. تا آن وقت وزير جنگ و همه مقامات عالی نظامی و پليس را شخص شاه منصوب می کرد

با اين پيشنهاد او می خواست موقعيت خود را در آن واحد هم در برابر دربار و هم در برابر مجلس و سنا . اختيارات بود

بعدها مصدق افشا کرد که يک کودتای . تقويت کند و اختيار امور را چه قانونگذاری و چه اجرايی در دست خود متمرکز نمايد

  .نظامی در شرف تکوين بود

با تصدی وزارت . من برای آن پست وزارت جنگ را خواستم که می دانستم کودتايی در شرف تکوين است "     

   "]3[.و نطفه کودتا را در جنين خفه کردم. جنگ نيروهای متمرکز در مرکز را متالشی نمودم

برای .  به نظر می رسد که شاه تقاضای اختيارات از جانب مصدق را فرصت مناسبی برای سرنگونی او يافت     

مخالفت با اختيارات ممکن بود تعداد به مراتب بيشتری از نمايندگان مجلس را تجهيز کرد و در افکار عمومی نيز چنين جلوه 

در واقع نيز . نی اساسی و موازين دموکراتيک داشته که شاه نتوانسته است آن را بپذيردداد که مصدق تقاضايی خالف قانو

.  تير ماه استعفا داد٢۵و او . شاه تقاضای مصدق را داير به تصدی مقام وزارت جنگ توسط خود مصدق نپذيرفت. چنين شد

ه ای تشکيل داد و نسبت به نخست وزيری جلسه جداگان)  نفر حاضر در تهران٧۶ نفر از ۴٢(فردای آن روز اکثريت مجلس 

ولی شاه بالفاصله فرمان به نام قوام نوشت و او نيز . اين تعداد رای برای نخست وزيری کافی نبود. قوام اظهار تمايل کردند

  :بالفاصله اعالميه گستاخانه و تندی عليه مردم منتشر کرد و مدعی شد

  "کشتی بان را سياستی دگرآمد "     

  : اعالميه قوام با شديدترين لحن مردم را تهديد می کرد و می نوشت در اين     

آشوب گران با شديدترين عکس العمل من رو به رو ... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخالل نمايند"

زده } !!{حاکم انقالبی ممکن است تا جايی بروم که دست به تشکيل م.. کيفر اعمالشان را در کنارشان می گذارم... خواهند شد

  ."روزی صدها تبه کار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرين تيره روزی سازم
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حتی نزديکان او گمان می کردند که قوام با اختيارات کاملی آمده و قادر است .  صدای قوام از جای گرمی می آمد     

حسن ارسنجانی که در اين روزها از همکاران نزديک قوام بود در اين . زدمجلس را منحل کرده و تهديدهای خود را عملی سا

  :حرف می زد و به طوری که نيک پور گفت" محکم"باره می نويسد که هنوز قبل از صدور فرمان نخست وزيری قوام خيلی 

  :ور گفتنيک پ... گفتم البد حساب هايی کرده و بی خود حرف نمی زند" ياور خيلی محکم حرف می زند "     

ديروز قوام السلطنه پيش واالحضرت اشرف بود حتما امروز هم در شميران کسی را ديده که اين طور محکم  "     

  ."حرف می زند

   "]4[. گفتم البد     

ه مستقيمی که ميان قوام و سفارت خانه های آمريکا و انگليس وجود داشته و او مراوده ميان  ارسنجانی به رابط     

  :آنان را به چشم ديده اشاره می کند و می نويسد

گفتند سابقا کنسول ايران در . پرسيدم مهبد کيست. گفتند االن مهبد پيش اوست. خواستم با قوام صحبت کنم "     

  .آمريکا پيغام می آورداز سفارت ... نيويورک بوده 

  :اسدی گفت.  چند دقيقه بعد جوانکی که صبح آمده بود بازهم آمد     

: " گفت... گفتم اين چه مطالبی است که پيغام آورش اين شخص است .  او از طرف انگليسی ها پيغام می آورد     

  ."پيغام های مهم می آورد! نه

پاکت را باز . پاکت مارک واالحضرت اشرف پهلوی را داشت. داد پيشخدمت آمد و پاکتی به دست قوام السلطنه      

  ...چهار صفحه پشت و رو نامه واالحضرت اشرف به خط خودشان نوشته شده بود. کرد

روی هم رفته مالقات ... ل کشيدمذاکرات يک ساعت طو...  قوام السلطنه منتظر هندرسن سفير آمريکا بود     

   "]5[...داده بود که دولت آمريکا مبلغ قابل توجهی کمک بالعوض خواهد کردهندرسن اطمينان . رضايت بخش بود

ارجی را دارد و  به اين ترتيب قوام السلطنه با اين اطمينان روی کار آمد که چون حمايت مراکز قدرت داخلی و خ     

شاه به قوام قول انحالل " ظاهرا. با پايداری چندانی از طرف مردم رو به رو نخواهد شد و اگر هم شد با قدرت خواهد شکست

  : تيرماه قوام به نزديکانش می گفت٢٨روز . مجلس و واگذاری اختيارات وسيع را داده بود

در اين ...  داده است که صدور فرمان انحالل مانعی ندارداعليحضرت با پيشنهاد من موافقت فرموده و پيغام "     

   "]6[.فورا اقدام خواهم کرد. صورت تسلط بر اوضاع کاری بسيار ساده است

کار ساده ای نبود و با گذشت زمان و با شرکت هرچه وسيع تر مردم  اما تسلط بر اوضاع برخالف تصور قوام      

  .در مبارزه ضد دولتی اين کار دشوار و دشوارتر می شد

 تيرماه در تهران و برخی شهرها بخشی از بازار و دکان ها ٢٨ تا ٢۶در روزهای .  پايداری مردم آرام آغاز شد     

صحبت از اين بود .  کوشيدند مساله را در پيوند و همکاری با شاه حل کنندسران بازار می. تعطيل ولی پايداری اوجی نداشت

  .]7[که گروهی از بازاريان در دربار متحصن شوند

 نماينده را به خود ٢٨به زحمت توانست ) جبهه ملی(يون وطن فراکس.  پايداری در مجلس به هيچ وجه قوی نبود     

 نفر ٣۵ کند در حالی که مجموع آرای جناح راست و چپ جبهه ملی دو هفته پيش از آن موقع انتخاب رئيس مجلس به   همراه

 به اردوی اين احساس بيش از پيش تقويت می شد که جبهه ملی از درون آب می شود و قشرهای تازه ای از آن. می رسيد

خبرهای موثقی می رسيد داير بر اين که برخی از رهبران جبهه ملی با دربار وارد معامله شده اند تا دکتر . دشمن می پيوندد

 نفری فراکسيون وطن در قبال قوام هنوز به ٢٨لذا مقاومت . معظمی را به جای قوام و مصدق به نخست وزيری برسانند

 .رابطه ميان اين فراکسيون و شاه منظم بود.  نصف اين گروه راه معامله را باز گذاشته بودند.معنای دفاع قاطع از مصدق نبود

  .آنان مدام مردم را دعوت به آرامش می کردند
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اما در همان دو سه روز .  اگر کار به همين منوال پيش می رفت کامال محتمل بود که قوام بر اوضاع مسلط شود     

  .گذشت که حساب ها را به هم زد" پايين"و چه در " باال" چه در اول نخست وزيری قوام حوادثی

 خبرهايی که از حوادث پشت پرده در باال می رسيد، حکايت از آن می کرد که هنوز تضاد آمريکا و انگليس به      

ارد به توافق طور کامل حل نشده و گروه های متضاد و متناقض هيات حاکمه و اربابانش بر سر قوام و وظايفی که در پيش د

  .و لذا شاه آماده نيست که اختيارات کامل را که قوام بدان نياز دارد، به او واگذار کند کامل نرسيده اند

 تيرماه با ورود حزب ٢٨عصر .  از جانب ديگر مقاومت مردم ادامه می يافت، نضج می گرفت و تشديد می شد     

غيير کرد و چنان وضعی ايجاد شد که هيچ کس از قبل، پيش بينی و يا توده ايران به صحنه نبرد، اوضاع در پايين عميقا ت

  .تصور آن را نکرده بود

 در صفوف حزب توده ايران، چنان که در صفحات پيش گفتيم برخورد دوگانه ای نسبت به حکومت مصدق وجود      

 فراوانش به شاه، بی توجهی مطلقش از يک سو عدم قاطعيت مصدق، بازی مداوم و پايان ناپذير او با آمريکا، گذشت. داشت

به نيازهای اجتماعی توده زحمتکش، حزب را از مصدق دور می کرد و از سوی ديگر مقاومتش در امر ملی شدن نفت و 

در چند ماهه انتخابات مجلس هفدهم و ماه های پس از آن به . طرد انحصارهای نفتی زمينه ای برای اتحاد فراهم می آورد

حزب توده ايران در . د جانب نخست تشديد شده و مناسبات حزب توده ايران با مصدق رو به سردی رفته بودداليلی که ذکر ش

و به زور از ورود نمايندگان حزب توده ايران به مجلس " پيدايش چنان مجلسی مصدق را هم گناهکار می دانست که عمدا

ايران و آمريکا را که مصدق ولو با کمی مقاومت بدان تن در به عالوه حزب توده ايران تمديد قرارداد نظامی . جلوگيری کرد

محافل خرابکار و جناح راست جبهه ملی ايران نيز که در لباس دوستی . داد ضربه سنگينی به نهضت ملی ايران می دانست

 تير ماه در آستانه حوادث. ظاهری با مصدق کودتای ضد مصدقی را تدارک می ديدند بر اين سردی مناسبات می افزودند

روزنامه های وابسته به اين جناح و اظهارات رهبران آن در اين ماه . فشار اين محافل به حزب توده ايران بسيار شدت گرفت

امروز می توان با صراحت گفت که اين حمالت به حزب ما جزئی از نقشه . ها پر از بدترين دشنام ها به حزب توده ايران بود

  .احد ملی را نامقدور کنند مصدق را تنها بگذارند و بکوبندکودتا بود تا تشکيل جبهه و

 با وجود همه اين ها وقتی لحظه خطر و حساس رسيد مشی سالم انقالبی در حزب توده ايران بر همه سوء      

ق حزب تصميم به دفاع از مصدق و مقابله با قوام گرفت و نخستين تماس ها با حزب ايران و جناح مصد. تفاهمات فائق آمد

  . تير به نتيجه رسيد٢٨ تيرماه برقرار شد و عصر ٢٧جبهه ملی از

   

  :طی اعالميه ای" جمعيت ملی مبارزه با استعمار" تير ٢٩ صبح      

از کليه احزاب، سازمان ها، جمعيت ها و شخصيت های ضد استعمار، از دکتر مصدق، آيت اهللا کاشانی، جبهه  "     

  .دعوت به عمل آورد" ]8[ی تشکيل يک جبهه واحد ضد استعمار ملی و سازمان های وابسته به آن برا

شم انقالبی توده ها .  در اتخاذ اين تصميم درست، توده مردم زحمتکش و بدنه حزب به رهبری کمک فراوان کرد     

آنان هشدار می داد که علی رغم همه کاستی ها که مصدق دارد، در قبال مزدوران شناخته شده ای چون قوام بايد از او به 

  :توده مردم علی رغم توصيه های رهبران جبهه ملی که از آن ها می خواستند. حمايت کرد

   "]9[.نهايت آرامش و متانت در اين جنبش مقدس ملی شرکت فرمايند با "     

تعطيل بازار وسعت می يافت و با تظاهرات توده ای در می .  به روش های قاطع و انقالبی روی می آوردند     

  .اين روح انقالبی در تصميم رهبری حزب ما منعکس شد. آميخت

 کاشانی که قبل از تيرماه از مصدق فاصله گرفته بود و جناح راست جبهه ملی می کوشيد او را به سوی  آيت اهللا     

خود قوام نيز به اين امر کمک . خود جلب کند در مورد نخست وزيری قوام موضع درستی اتخاذ کرد و عليه او برخاست

  .کاشانی و جناح او وجود داشتدر اعالميه ای که قوام صادر کرد حمله های آشکاری به شخص . کرد
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  : قوام اعالم می کرد     

ارتجاع سياه لطمه شديدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانيان ... در محافل مذهبی از ريا و سالوس منزجرم "     

  "]10[.ديانت را از سياست دور نگاه خواهد داشت... به هدر داده است ... مشروطيت را 

  :، با قاطعيت بيشتری به ميدان آمد و در پيامی خطاب به سربازان و افسران نوشت" آيت اهللا کاشانی متقابال     

لبی و برگشت انگليسی اعمال احمد قوام که تنها برای جاه ط. امروز جنگ جدل بين دو صف حق و باطل است "     

   "]11[.ها و استعمار است نبايد به دست شما انجام و شما را در مقابل خون ها و حق کشی ها مسئول کند

  :کردکاشانی در اعالميه ديگری خطاب به مردم تاکيد 

که ... ثابت کنند... بر عموم برادران مسلمان الزم است که در راه اين جهاد اکبر کمرهمت محکم بربسته و  "      

   "]12[.ملت ايران به هيچ يک به بيگانگان اجازه نخواهند داد که به دست مزدوران آزمايش شده استقالل آن ها را پايمال نمايند

 در پشت پرده کوشش هايی از طرف محافل ارتجاعی و خيانت پيشه انجام گرفت تا شايد قوام و کاشانی را به هم      

وده ايران را برای وحدت آيت اهللا کاشانی به جای پذيرش سازش با قوام دعوت حزب ت. نزديک کنند اما نتيجه ای حاصل نشد

  :پذيرفت و طی يک مصاحبه مطبوعاتی گفت

در مبارزه با اجنبی . امروز روزی است که اين ملت از مرد و زن و هر جمعيت بايد همدست و همداستان باشند "     

اين مقصد امروز ملت ايران تمام افراد از زن و مرد و بزرگ و کوچک در تمام احزاب در ... بايد همه يک رنگ باشيم

   "]13[.هر جمعيتی در اين باب قيام کند ما به صميم قلب می پذيريم. مقدس، هم مقصد هستند

  .ت حزب ايران نيز اتحاد با حزب توده ايران را درچارچوب معينی پذيرف     

ابتدا کارگران نفت .  در چنين وضعی بود که مقاومت در برابر حکومت قوام به يک نبرد وسيع توده ای بدل شد     

   تير ماه، زمانی که موضع قاطع حزب٢٩روز . آبادان به ميدان آمدند

رات وسيعی به توده ايران اعالم شد و اعضا و هواداران حزب همه نيروی خود را به کار انداختند، در آبادان تظاه

اما مقاومت مردم نشکست بلکه برعکس . چندين نفر کشته و زخمی شدند. پليس و ارتش به مقابله برخاستند. وقوع پيوست

  .تشديد شد

زير رهبری جبهه ملی فقط بازار و .  کارگران تهران نيز زير رهبری حزب توده ايران به وسعت وارد نبرد شدند     

.  پيوستن حزب توده ايران اعتصاب سياسی تمام کارخانه ها و موسسات توليدی را فرا گرفتبا. دکان ها تعطيل می کردند

  .ترکيب طبقاتی جبهه پايداری به طور کيفی تغيير کرد و به همين نسبت شعارهای مبارزه و خواست مبارزين نيز تکامل يافت

در اين روز توده مردم به .  شده بود اوج مقاومت روز سی ام تير بود که از دو روز پيش تعطيل عمومی اعالم  

  :آنان. موتور واقعی و سازمانده اصلی نبرد اعضا و فعالين حزب توده ايران بودند. کوچه و خيابان ريختند

  .، با تعطيل کارخانه ها و دانشگاه ها ده ها هزارکارگر و دانشجو و جوان مبارز را به ميدان آورده بودند" اوال     

وح پيکار جوی انقالبی به جنبش می دميدند که در فعاليت های هواداران مصدق چه قبل و چه بعد ، چنان ر" ثانيا     

  از سی ام تير هرگز وجود نداشت،

، از لحاظ فنی به نبرد خيابانی و سازماندهی انقالبی آشنايی داشتند و می توانستند به مقابله نيروهای مسلح " ثالثا     

اعضا و . ود حزب توده ايران به صحنه نبرد نخستين آثار تزلزل در صفوف ارتش راه يافتو سرانجام اين که با ور. بروند

بهترين تجلی . کار تبليغی و عملی وسيعی را در درون ارتش آغازکردند) سازمان افسری حزب(هواداران حزب توده ايران 

 همان ١٣٣١ن افسر توده ای در سی ام تير اي. اين کار پرثمر پيوستن واحد تانک سرهنگ حبيب پرمان به تظاهرکنندگان بود

 سال پيش از آن رفته و به فرمان حزب توده ايران به قيام مردم آذربايجان پيوسته ۶راهی را رفت که برادرش هدايت حاتمی 

ز پرمان ا!) هدايت حاتمی بعداز انقالب به ايران بازگشت و در جريان يورش به حزب توده ايران دستگير و اعدام شد.(بود
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تانک بيرون آمد، سردوشی های شاهنشاهی را کند و به مردم پيوست و با اين اقدام متهورانه و قهرمانانه ولوله در کاخ 

  . سلطنتی انداخت و درباريان را نسبت به وفاداری ارتش در صورت ادامه نبرد دچار ترديد کرد و به عقب نشينی واداشت

 که پس از ورود حزب توده ايران به نبرد آشکار ضد قوام عناصر  خبرهايی که بعدها منتشر شد، نشان داد     

سازشکار و خائنی که در ميان هواداران مصدق جا گرفته بودند بيش از پيش به تکاپو افتاده و با قوام و دربار برای سازش 

  .هر چه سريع تر و سرکوب قاطع تظاهرات مردم وارد مذاکره شدند

اين . ]14[ تيرماه دکتر عيسی سپهبدی را محرمانه به مالقات قوام فرستاد٢٩وز حزب زحمتکشان بقايی همان ر      

  :حزب که با توصيه، تصويب و پول ماموران جاسوس آمريکا تشکيل شده بود

کل در جبهه ملی آن روز بود که صريحا و با داليل مسلم و متقن پيشنهاد کمونيست ها را رد تنها سازمان متش "     

ما از همان اول گفتيم که کسانی که دستورالعمل خود را از بيگانه می گيرند نمی توانيم به آنان اجازه دهيم با ما ائتالف ... کرد

   "]15[.کنند

که در واقع شعبه ای از سازمان جاسوسی آمريکا در ايران بود، بهانه می تراشيد که با " حزب زحمتکشان "     

  . نمی تواند ائتالف کند!! بيگانه اند" وابسته"احزابی که 

شرکت حزب توده ايران در مبارزه و وسعت . دم گسترش يافت با وجود تالش همه جانبه ضد انقالب، قيام مر     

  :تظاهرات مردم محافل ضدانقالبی را چنان غافل گير کرد که فرصتی برای تفکر و تصميم گيری نداشتند

با آمپول کمی ... حالش به قدری بد بود که زير بغلش را می گرفتند. قوام خيلی خسته و ناتوان به نظر می رسيد "     

گفت . ناصر ذوالفقاری عرق ريزان از شهر رسيد... گيج کننده بود" واقعا. خبرهای ضد و نقيضی می رسيد... تر شدحالش به

اين که کار نمی شود اگر قرار باشد با سهل انگاری کار . ما با همه چيز خودمان بازی کرده ايم...  است شهر شلوغ شده

  .بايد از دربار تقاضا کنيم کار يکسره شود.... صورت ديگری پيدا کند وضع ما به خطر خواهد افتاد 

ضربان قلبش نامنظم و ضعف فوق العاده بر او مستولی بود به ... قوام السلطنه در تمام اين مدت در حال اغما بود

  بعد۵/٢ساعت . عال وزير دربار و يزدان پناه آمدند... طوری که کسی موفق نمی شد جريانات شهر را به اطالع او برساند

  :عال گفت... از ظهر

در تهران جوی خون جاری شده ... شهر خيلی شلوغ و خطرناک است. قربان نزديک پانصد نفر کشته شده اند      

   "]16[.زد و خورد شديد بوده، وضع شهر انقالبی و خيلی وخيم است و بايد چاره ای کرد. است

مصدق با رای . قيام سی ام تير پيروز شد.  بعد ازظهر سی ام تير خبر استعفای قوام از راديو خوانده شد۵ساعت      

  .به نخست وزيری رسيد" مردم مجددا

دادگاه به نفع ايران رای داده . سيد آن روز، سی و يکم تيرماه خبر رای دادگاه بين المللی الهه به تهران ر   فردای     

  .و عدم صالحيت خود را برای رسيدگی به اختالف ايران و شرکت سابق نفت اعالم کرده بود

     

 
  [1].٢۵٧فواد روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت ايران،تهران، شرکت سهامی کتاب های جيبی، صفحه   

  [2]٢٩١يشه ، صفحه خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشر اند  

 اسفند ماه ٢٨سخنان مصدق خطاب به فراکسيون نهضت ملی در مجلس، نقل از بانک مردم به جای بسوی آينده،   
١٣٣١[3]  

  [4]١٣۴١ تيرماه ٣٠، ٨٧خاطرات حسن ارسنجانی، خواندنيها، شماره   

  [5] همانجا  

  [6] همان جا  



 ١٠٨

  [7]١٣٣١ تيرماه ٢٧روزنامه کيهان،   

  [8]١٣٣١ تيرماه ٢٩ کيهان، روزنامه  

  [9]١٣٣١ تيرماه ٢٨روزنامه کيهان،   

  [10]١٣٣١ تيرماه ٢۶اعالميه قوام، روزنامه کيهان،   

  [11]١٣٣١ تيرماه ٢٨روزنامه کيهان،   

  [12] همان جا  

  [13]١٣٣١ تيرماه ٣٠روزنامه کيهان،   

  [14]١٣٣١ مهرماه ٢٢بحث های درون حزب زحمتکشان، روزنامه کيهان،   

  [15]١٣۴٠ آذرماه ٣٠دفاع دکتر مظفر بقايی در دادگاه روزنامه اطالعات   

  [16]١٣۴١ سال ٩٠خاطرات ارسنجانی، خواندنيها، شماره    

   



 ١٠٩

 

  

   تير٣٠پس از

  حزب توده ايران از دولت ملی دکتر مصدقتدارک دفاع مسلحانه

  

   نتايج قيام سی ام تير-۵

او توانست هر دو خواست خود را .  ام تير بازگشت مصدق به نخست وزيری بود نخستين نتيجه مستقيم قيام سی     

هم وزارت جنگ را از دست شاه خارج کرده خود به دست گيرد و هم اختيارات وسيع قانون گذاری از : به کرسی نشاند

: ب حکومت دو گانهدر نبرد ميان دو قط. مجلس هفدهم را کنار بگذارد و دست خود را باز کند" مجلس کسب کرده عمال

مصدق توانست کفه ترازو .  شاه، که از آغاز روی کارآمدن کابينه مصدق آغاز شده بود سی ام تير نقطه عطفی بود–مصدق 

  .را به سود خود به طور چشم گيری سنگين کند و بخش قابل مالحظه ای از قدرت حاکمه را در دست خود متمرکز نمايد

نظر بگيريم که مصدق اين بار نه از طريق بازی های پارلمانی، بلکه  شود اگر در اهميت اين مساله بيشتر می      

آشکارتر از گذشته بر روی امواج قيام توده مردم و به ويژه طبقات زحمتکش پيروز شد و در نتيجه بيش از هر وقت ديگر 

ن داوری الهه نيز موقعيت مصدق را رای ديوا. نسبت به دربار و مجلس و طبقات مالک و سرمايه دار وابسته استقالل يافت

  .بيش از پيش تحکيم کرد

دومين نتيجه بسيار مهم سی ام تير اين بود که ضرورت و امکان اتحاد نيروهای ضد امپرياليستی را در عرصه نبرد 

. ت می کردقيام سی ام تير حاصل اتحاد نيروهای ضد امپرياليستی ايران بود و اهميت کارآيی اين اتحاد را ثاب. نشان داد

پسر آيت اهللا کاشانی در . نمايندگان جناح سالم حزب ايران و آيت اهللا کاشانی دعوت حزب توده ايران را برای وحدت پذيرفتند

  :اعالم کرد) حزب توده ايران(ميتينگ با شکوه جمعيت ملی مبارزه با استعمار 

  ار از طرف آيت اهللابه شما بشارت می دهيم که دعوت به تشکيل جبهه واحد ضد استعم "     

   "]1[.کاشانی پذيرفته شده است

 در قيام سی ام تير هدف ها، شعارها و شيوه های گوناگون مبارزه که از طرف سازمان های مختلف مطرح می      

مردم با پوست و گوشت خود .  نظريات حزب توده ايران به اثبات رسيد وده مردم گذاشته شد و صحتشد به قضاوت ت

احساس کردند که ملی کردن نفت در واقع يک انقالب ضد امپرياليستی است و تنها در نبرد قاطع با نيروهای امپرياليستی چه 

خوش . د امپرياليسم آمريکا را در کشتار سی ام تير ديدندمردم دست خون آلو. انگليسی و چه آمريکايی می تواند پيروز شود

بينی نسبت به امپرياليسم آمريکا که جبهه ملی و حکومت مصدق به مردم تلقين می کرد در سی ام تير بدل به ترديد و ناباوری 

ت آغاز کردند که تا نقش خائنانه دربار پهلوی نيز بيش از پيش آشکار گشت و قشرهای هوادار مصدق به درک اين واقعي. شد

  .در اين قيام دست سازشکاران رو شد. اين دربار باقی است دست از توطئه برنخواهد داشت

کسانی که در پشت پرده با شاه می ساختند تا امثال معظمی را به جای مصدق برسرکار آورند، کسانی که به مردم 

در پشت بام ها قاشق "يی با توطئه امپرياليستی قوام ـ شاه توصيه می کردند دست از تظاهرات خونين برداشته و برای رويارو

با شيوه " مرگ بر امپرياليسم آمريکا"؛ "مرگ برشاه"شعارهای . مردم دنبال آن ها نرفتند. تا حدود زيادی رسوا شدند" بزنند

در جنبش ملی شدن نفت، اين، تحول کيفی . قيام سی ام تير آشکارا مهر و نشان توده ای خورد... های قاطع نبرد در آميخت

  .برجسته ترين خصلت اين قيام و مهم ترين عامل پيروزی آن بود

 شعارهای ضد امپرياليستی و ضد آمريکايی که در سی ام تير از طرف مردم داده شد و پس از آن با وجود      

 سی ام تير تنها با حضور .مخالفت جبهه ملی در صفوف نهضت ماند و ريشه دوانيد منحصرا شعارهای حزب توده ايران بود

  .حزب توده ايران بود که روز قيام ملی شد و در تاريخ ماند



 ١١٠

 سومين نتيجه قيام سی ام تير تشديد دشمنی با مصدق در محافل حاکم مالک بورژوايی و تضعيف موقعيت مصدق      

ا موجب آن شد که دو جناح جبهه ملی اين نتيجه گيری شايد در نظر اول عجيب بنمايد زيرا سی ام تير ظاهر. درآن محافل بود

به عالوه گروه قابل مالحظه ای از . که قبل از برکناری مصدق آشکارا از هم جدا شده بود برای مقابله با قيام به هم بپيوندند

اين اما . وکالی درباری مجلس شورا و سنا نيز پس از سی ام تير به مصدق رای اعتماد داده و اختيارات او را تصويب کردند

نه فقط دربار و وکالی . جباران از جلو صحنه به پشت پرده رفته و توطئه گری تشديد شده بود. نوع همکاری ظاهری بود

درباری وابسته به امپرياليسم با وجود رايی که در ظاهر به مصدق می دادند بر اثر قيام سی ام تير از او دورتر شده بودند، 

مصدق نيز به طوری که بعدها معلوم شد در اين روزها از مصدق جدا شده در پشت سر به بلکه عده ای از نمايندگان هوادار 

همين . قاطعيتی که مردم در سی ام تير نشان دادند، اين رفيقان نيمه راه را به شدت وحشت زده کرده بود. صف دشمن پيوستند

ليستی می داد که پس از عقب نشينی سريع سی ام وحشت محافل بورژوايی از توده ها زمينه ای به دست دربار و محافل امپريا

  .تير هجوم جديدی را بالفاصله تدارک ببينند

 از ميان احزاب و سازمان های سياسی ملی و يا مدعی ملی بودن، متاسفانه هيچ يک به جز حزب توده ايران      

ز احزاب و سازمان های وابسته به جبهه از طرف هيچ يک ا. حوادث سی ام تير را تحليل نکرد و از آن نتايج الزم را نگرفت

  .ملی و هوادار مصدق تاکنون سندی، تحليلی، تصميمی در اين باره منتشر نشده و در واقع چنين چيزی وجود ندارد

 تنها حزب توده ايران بود که اين حوادث را تحليل کرد و مهمترين نتيجه ای که گرفت اين بود که پيروزی سی ام      

 ارتجاع و امپرياليسم دست از توطئه برنخواهند داشت و اين بار نمی توان مانند سی ام تير با تاخير در اتحاد تير قطعی نيست،

  .نيروها و با دست خالی جلو تانک رفت و پيروز شد

  : اين مطلب در انتشارات فرمانداری نظامی و ساواک به شرح زير منعکس شده است     

ميته مرکزی حزب توده طی يکی از جلسات خود تصميم به مسلح کردن حزب  ک١٣٣١ تير ٣٠بعد از جريانات  "     

گرفت و چون خريدن سالح چه از نظر مادی و چه از نظر اختفا اشکاالتی به وجود می آورد تصميم گرفته شد که حزب به 

ور کار خود قرار را در دست... موازات خريد تفنگ و فشنگ و مسلسل و غيره ساختن نارنجک و فشنگ و بطری آتش زا و 

   "]2[.دهد

کيانوری چنين استداللی ... بنا به ابتکار دکتر کيانوری، کميته مرکزی حزب توده دست به تهيه سالح جنگی زد "     

 ٣٠اين بار با دست خالی مانند . خواهد نشست و حمله خود را به آزادی از سر خواهد گرفتباز ساکت ن" ارتجاع"می کرد که 

   "]3[.تير نمی توان بر او فائق آمد

ميان رفته و برای بازسازی دقيق حوادث آن روز چاره ای جز متاسفانه اسناد و صورت جلسات هيات اجرائيه از 

 که در تصميمات آن روزهای هيات اجرائيه نقش اساسی داشته به  رفيق کيانوری. مراجعه به خاطرات رفقای مسئول نيست

  :ياد می آورند

 کودتای احتمالی به آنچه من درباره تصميات هيات اجرائيه در زمينه لزوم تدارک مقاومت مسلحانه در برابر "     

 درباری آخر - و بعد از آن افشا شدن تدارک کودتای آمريکايی١٣٣١ تيرماه ٣٠خاطر دارم اين است که پس از رويداد 

 ديگر مسلم بود که امپرياليست های آمريکايی و انگليسی به کارگردانی دربار پهلوی و همه نيروهای ١٣٣١شهريور ماه 

        .تش، شهربانی ژاندارمری و اوباش در تدارک سرنگون کردن دکتر مصدق هستندسرسپرده به آنان و به دست ار

 مساله اساسی برای رهبری حزب عبارت بود از ايجاد و تحکيم جبهه نيرومندی از همه نيروهای ضد امپرياليستی      

 می دانيم تمامی تالش های همان طور که. و در درجه اول از نيروهای وفادار به دکتر مصدق و نيروهای حزب توده ايران

 تير ماه همواره جدی تر می شد بر اثر امتناع دکتر مصدق و هوادارانش از يک سو ٣٠حزب ما در اين راه که پس از رويداد 

و خرابکاری آگاهانه گروه های وابسته به امپرياليسم آمريکا و دربار در درون جبهه ملی يعنی گروه مظفر بقايی و خليل ملکی 

      .ه ماندبی نتيج
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 نظر حزب ما اين بود که تنها در صورت به وجود آمدن چنين جبهه ای می توان همه نيروهای ضدامپرياليستی      

به موازات اين خطر اساسی در رهبری حزب اين مطلب هم مورد . را در برابر توطئه های روزافزون دشمنان تجهيز کرد

ن که مرکز اصلی تدارک کودتا در ارتش و ساير نيروهای مسلح خواهد بحث و مطالعه قرار گرفت که با درنظر گرفتن اي

ولی بر . در اين باره تصميماتی گرفته شد. بود، حزب بايد برای مقابله با کودتا در فکر تدارک وسايل فنی و حداقل سالح باشد

  .سر راه عملی کردن اين تصميم يک مانع سياسی بزرگ وجود داشت

ق افکنان که خوب می دانستند اتحاد نيروهای توده ای و ساير نيروهای راستين ضد  امپرياليست ها و نفا     

امپرياليستی و ضد استبدادی که از دکتر مصدق پشتيبانی می کردند بزرگ ترين ضربه را به نقشه های جنايت کارانه آن ها 

ان طوری که امروز شاهدش هستيم در وارد خوهد ساخت تمام تالش خود را در اين زمينه متمرکز کرده بودند که درست هم

و نظاير آن ها نيروهای ملی گرا را " نقشه های شوروی برای رسيدن به آب های گرم"، "خطر کمونيسم"زير پرچم دروغين 

مسلح شدن مخفيانه حزب توده ايران و يا هر سازمان مخفی کار . در مواضع دشمنانه نسبت به نيروهای توده ای نگه دارند

رتی که گوشه ای از فعاليتشان در اين زمينه رو می شد می توانست به صورت عاملی شديدا منفی در جريان ديگر در صو

  .تالش حزب به منظور تشکيل جبهه متحد اثر بگذارد

 از آنجا که تهيه و تدارک سالح از دو راه بيشتر ميسر نبود يا می بايد از ذخاير ارتش آن ها را برداريم و يا اين      

اين هر دو راه دشوار و هم بسيار خطرناک بود . بازار قاچاق با پول بسيار زياد که حزب ما فاقدش بود خريداری نماييمکه در 

  .و می توانست نتايج سياسی خيلی منفی به بار آورد

 با توجه به اين مشکالت تصميم تدارک سالح خيلی به کندی و در مقياس بسيار کوچک عملی گردد و آنچه حزب      

 بازوکای ١۵٠ مرداد در اختيار داشت منحصر می شد به چند تفنگ، ده دوازده سالح کمری، مقداری نارنجک و ٢٨ در ما

 مرداد به ٢٨ مرداد از حدود تدارک مقدماتش فراتر نرفته بود و تنها پس از ٢٨ضد تانک، مساله ساختن نارنجک تا 

 هزار نارنجک قابل ١٢کم به کمک گروه فنی مامور اين کار حزب توانست در شرايط بسيار دشوار حا. طورجدی دنبال شد

استفاده تهيه کند ولی تغيير شرايط سياسی و ضرباتی که بر اثر تثبيت رژيم کودتا به سازمان حزب ما وارد آمد ادامه کار را 

ست به کلی دروغ  هزار نارنجک ساخت خود داشته ا١٢ مرداد ٢٨اين که گفته شده است که گويا حزب در . غيرمقدور کرد

  .است

 مرداد شعار حزب افشای توطئه های کودتا، تجهيز مردم برای مقابله با اين ٢٨ به طورکلی در ماه های پيش از      

  .خطر و واداشتن دکتر مصدق به اقدامات جدی برای خنثی کردن توطئه ها بود

دولتی که روی کار است، چه دشواری  دراين باره که برای يک حزب مخفی تهيه پنهانی سالح برای دفاع از      

آنچه اکنون بايد گفت اين است که حزب توده ايران از . های سياسی و فنی بزرگی دارد، نيازی به توضيح بيشتری نيست

 اين نتيجه اصلی را گرفت که بايد شعار تشکيل جبهه واحد ملی و دفاع از حکومت مصدق را با پيگيری ١٣٣١حوادث تيرماه 

 برای مسلح کردن حزب اتخاذ می شد برای دفاع از حکومت مصدق بود و نه   تدابيری هم که. شتری دنبال کردبه مراتب بي

  . مرداد اجرای آن مقدور نشد٢٨به همين دليل هم تا . برای سرنگون کردن آن

    

 
  ]١[١٣٣١ مرداد ١دژ به جای بسوی آينده،   

   ]٢[۵٧١ ص ١٣٢۶می تهران، چاپ کيهان، تهران سيرکمونيسم د رايران، از انتشارات فرمانداری نظا  

   ]٣[۵٧١ ص ١٣۴٣   تهران،) جنايتکار معروف ساواک(کمونيزم درايران، منتسب به سرهنگ ستادعلی زيايی   
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   مرداد٢٨

   با جنبش پراکنده ملیجدال شاه و ارتش

  

    

   

    ١٣٣١مهر  - از سی ام تير تا کودتای نافرجام شهريور– ۶

 ٣١او طی دو ماهه مرداد شهريور. سی ام تير ماه نفرت مصدق از امپرياليسم انگليس بازهم بيشتر شد پس از      

 سال فعاليت خرابکارانه تعطيل شد، مواضع ۶٣بانک شاهنشاهی انگليس پس از : چندين ضربت کاری به انگلستان وارد آورد

ران ارشد نزديک به انگلستان از کارهای حساس برکنار عمال بريتانيا در مجلس تا حدود زيادی آسيب ديد، عده ای از افس

  .شدند، صحبت قطع ارتباط با انگلستان رفته رفته سرزبان ها افتاد

  .مناسبات با امپرياليسم آمريکا نيز مصدق پس از سی ام تير ماه کمی خشن تر شد  در     

، مصدق را نسبت به او به حدی خشمگين دخالت مستقيم و علنی هندرسن، سفير آمريکا در تهران، در حوادث تير ماه

گفته می شد ممکن است مصدق پس از . يا حتی اخراج او از تهران به روزنامه ها راه يافت و خواندن کرده بود که شايعه فرا

با اين که، اين فقط يک شايعه بود، حزب . به دست گرفتن زمام امور ارتش به کار مستشاران آمريکايی در ايران پايان دهد

می نوشت که مصدق ممکن است به کار مستشاران آمريکايی " بسوی آينده. "توده ايران از چنين احتمالی استقبال می کرد

  ]1[.پايان دهد ولی شاه با تمام قوا برای ايفای آن ها می کوشد

مصدق از استراتژی دور برد خود دست نمی کشيد، . اقدامات ضد آمريکايی مصدق بسيار با احتياط و محدود بود

  حاضر نبود بپذيرد که امپرياليسم آمريکا در مجموع خويش دشمن ايران

 ابراز عدم او در عين حال که از روش کسانی مانند هندرسن سفير آمريکا در ايران. و دشمن شماره يک ايران است

مصدق در اين . رضايت می کرد اميدوار بود که افراد ديگری در آمريکا پيدا شوند که به ملی شدن نفت ايران کمک کنند

لتون جونز رئيس اين شرکت انحصاری که در عين حال رئيس هيات  آ. زمان به شرکت آمريکايی سيتز سرويس دل بسته بود

کمک و راهنمايی جهت به کار " بود بالفاصله پس از سی ام تير از طرف مصدق برای مديره انجمن نفت اياالت متحده آمريکا

 به ايران آمد و چند هفته در کشور ما ماند ١٣٣١وی در آغاز شهريور ماه . به کشور ما دعوت شد" انداختن صنايع نفت ايران

  .و به آبادان سفر کرد، و وعده ميانجی گری داد

کارتل نفت می . ای انحصارات امپرياليستی نفت جنبه فرعی و غيرجدی داشت کوشش های امثال جونز بر     

بنابراين در پشت پرده . کند خواست مساله را به سوی خود و در چارچوب امتيازهای استعماری موجود در خليج فارس حل

سی ام تير، گسترش مبارزه مردم ايران در . لندن و واشنگتن به طور مداوم در تماس بودند. حوادث ديگری می گذشت

آمريکايی و ضد سلطنتی و مقاوم تر شدن مصدق آنان را به اين نتيجه می رسانيد که بايد لحن خود را عليه او  شعارهای ضد

آن ها می کوشيدند اين نظر و عقيده خود را به . شديدتر کنند و مساله نفت را، نه با خود مصدق بلکه با جانشين او حل نمايند

  .اعی و سازشکار ايران و خاورميانه بفهماند تا روح مقابله و مخالفت با مصدق بيش از پيش تشديد شودهمه محافل ارتج

 شهريور سفير آمريکا و کاردار سفارت انگليس در تهران پيش مصدق رفتند و پيام مشترک رئيس جمهور ۵روز      

ام با اين روح و به اين قصد تنظيم شده بود که مصدق اين پي. را به او دادند) ترومن و چرچيل(آمريکا و نخست وزير انگليس 

  !نتواند آن را بپذيرد ولی بفهمد که در برابر نوعی اولتيماتوم قرارگرفته و همين است و بس
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او طی اعالميه ای که برای خبرنگاران خواند ضمن رد پيشنهاد مشترک آمريکا و . کرد مصدق اين مطلب را درک

  :انگليس گفت

ن می دهد که اوليای امور انگلستان در لفافه عبارات تازه، عينا و بلکه شديدتر همان مقاصد سابق خود پيام نشا "     

  ...را دنبال می کنند

می خواهند ... به مراتب از راه حل های سابق شديدتر و غيرعملی تر است...  راه حلی که در اين پيام پيشنهاد شد     

   "]2[.ن المللی درآوردندبه صورت اختالف بي... مساله داخلی را 

اما از اين واقعيت که دولت آمريکا به گناه خود مصدق و بنا به دعوت .  مصدق می کوشيد نام آمريکا را نياورد     

اين خود . ختالفات ايران و شرکت نفت انگليس رسما دخالت داشت نمی شد فرار کردخود او از يک سال پيش در مساله ا

مصدق بود که  اين. مصدق بود که آوريل هريمن نماينده رئيس جمهور آمريکا را در مذاکرات با شرکت نفت رسما دخالت داد

م دولتی است گزارش می داد و اين به طور مداوم موضوع اختالف خود با شرکت نفت را به رئيس جمهور آمريکا که يک مقا

  .مصدق بود که درباره مساله نفت که يک مساله داخلی ايران است به طور مداوم با مقامات دولتی آمريکا مذاکره می کرد

.  باری اسلحه ای که مصدق به خيال خود عليه انگلستان به کار انداخته بود اينک به سمت خود او برمی گشت     

  .رسمی در کنار انگلستان از مصدق می خواست که بالشرط تسليم شود به طور" ميانجی"آمريکای 

 چنان که گفتيم نه ترومن و نه چرچيل پيام خود را با اين قصد و اين روح تدوين نکرده بودند که راهی پيش پای      

علت اتخاذ اين لحن تصميمی . ودب" غيرعملی تر"و " شديدتر"بلکه برعکس اين پيام . مصدق بگذارند و او بتواند آن را بپذيرد

  در زمانی که ترومن و چرچيل  بود که امپرياليست های آمريکايی و انگليسی برای تغيير مصدق گرفته بودند و درست

  .پيام می فرستادند عمال آنان کودتای جديدی را تدارک می ديدند

و الطائالتی " آب های گرم"، "کمونيسم رخط" طبق معمول کودتا با حمله به حزب توده ايران، با جنجال بر سر      

کمونيستی پرده دودی برای  اين جنجال ضد .از اين دست که هنوز هم متاسفانه عده ای آن را به کار می گيرند تدارک می شد

  .می کرد استتار خطر واقعی ايجاد

  : ديلی تلگراف می نوشت     

گيرد دولت شوروی به آب های خليج فارس دست خواهد هرگاه يک دولت توده ای زمام امور ايران را به دست  "     

  "]3[.بعد از جنگ روبرو خواهد شد} !!{بدين طريق دنيای غرب با بزرگ ترين خطر . يافت

  : گاردين اضافه می کرد     

   "]4[.دولت جديد نتواند اوضاع را بهبود بخشد يک دولت توده ای روی کار خواهد آمداگر  "     

  : فرانس پرس از واشنگتن خبر می داد     

کمونيست ها ضرب شصتی برای به دست ) ١٩۵٢(اری ميالدی به عقيده وزارت خارجه آمريکا تا آخر سال ج "     

تلگراف های ناراحت کننده و پی درپی از سوی هندرسن به واشنگتن می رسد } !!{گرفتن قدرت در ايران نشان خواهند داد 

}!!{  

  .به واشنگتن اعالم خطر می کند"  هندرسن مرتبا     

وضع فعلی ايران . ه و قصد دارد اين کشور را به حال خود بگذاردنوميد شد"  آمريکا از تثبيت اوضاع ايران کامال     

   "]5[.گذاشته است راه خليج فارس و نفت آبادان را به روی روس ها باز

مطبوعات . يه داری را که نگاه کنيم پر از اين جنجال ضد کمونيستی است روزنامه های آن روز کشورهای سرما     

  .ايران نيز به وسعت آن را بازگو می کنند

که می خواستند ضرب شصت نشان   در پشت سر اين جنجال ضدکمونيستی در واقع خود محافل امپرياليستی بودند     

  .داده و برای به دست گرفتن قدرت کودتا کنند
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از بعد از ظهر سی ام تير، زمانی که .  آغاز شد١٣٣١گفت که تدارک کودتا از همان عصر سی ام تير  می توان      

حضور قاطع حزب توده ايران مردم را به سوی قيام برد و شعارهای حزب همه جا رسوخ کرد، دربار و محافل امپرياليستی 

  .گسترده ضد حزب توده ايران را آغاز کردندکه پشت سر قوام بودند، ضمن عقب نشينی سريع در مقابل مصدق، حمله 

  : مظفر بقايی عامل سيا در ايران چنين می گويد     

در غروب سی ام تير که کمونيست ها و موتلفين آن ها می خواستند دامنه جريان را به تغيير رژيم بکشانند من و  "     

شعار دادند که حاال . ب زحمتکشان توده ای ها هم بودنددر جلو حز... دوستانم ترمزی بوديم که آنان را به جای خود نشانديم 

   "]6[. ما سوگند خورديم که به مقام سلطنت وفادار باشيم    ...قوام رفته بايد رژيم عوض شود

 تير که بقايی از آن ياد می کند مامورين به اصطالح انتظامی تا جايی که می توانستند به  از همان غروب سی ام     

فردای سی ام تير دست مامورين پليس و ارتش در مضروب کردن توده ای ها که شعار ضد . حزب توده ايران می تاختند

ی که رئيس شهربانی در پيامی عليه حزب توده تا جاي. سلطنت داده و شاه را در توطئه قوام شريک می دانستند کامال باز بود

  :ايران که از راديوی دولتی زير نظر مصدق چندين بار بخش شد بدترين ناسزاها را نثار حزب توده ايران می کرد و می گفت

  .به انجام مقاصد شومی اشتغال ورزيده اند... } !!{عده ای از عناصر و عمال اجانب  "     

به مقدسات ملی توهين می ... عمليات خائنانه فقط مطلوب خائنين است ... وشی است منويات آن ها فقط وطن فر

... سرکوب... کم ترين تظاهر مخالف مصلحت و حيثيت کشور. در آينده به احدی اجازه تحقير و اهانت داده نخواهد شد... کنند
]7["  

  }!!چه کسانی را عامل اجنبی و وطن فروش می نامند! چه دنيايی داريم {     

مصدق در روزهای آخر تير ماه برای جلب اطمينان خاطر شاه پشت قرآن را امضا کرده و برای او فرستاده       
  .بود

  : مصدق در اين قرآن تقديمی نوشت     

و همچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم .  اگر بخواهم برخالف قانون اساسی عمل کنمدشمن قرآن باشم "     

   "]8[.مملکت را تغيير دهند من رياست جمهوری را قبول نمايم

هدی که داشت الزم می ديد دست پليس را در سرکوب مخالفين شاه باز گذارد تا مبادا به اقدام  مصدق با چنين تع     

اکثريت قاطع اطرافيان او، رهبران جبهه ملی نيز سلطنت طلب بودند و از اين که شعار ضد . خالف قانون اساسی متهم شود

آنان نيز فشار پليس شاه را به مردم تاييد کرده و . دشاه از طرف حزب توده ايران به ميان مردم برده می شود نگران می شدن

آنان نيروهای پليسی . توطئه گران درباری از اين فرصت حداکثر استفاده را می بردند. يا الاقل در برابر آن سکوت می کردند

کردند و محيط فشار نظامی را به نام مقابله با شعارهای ضدسلطنتی و ضد آمريکايی حزب توده ايران، برای کودتا تجهيز می 

  .و تشنج ضدکمونيستی پديد می آوردند که مناسب ترين محيط برای پيروزی يک کودتای ضد ملی است

هم زمان با پيام اولتيماتوم ترومن و چرچيل به مصدق که .  بسيار تشديد شد٣١ اين تشنج در آغاز شهريور ماه      

چهلم شهدای سی ام تير که می . طئه گر دست به تحريک علنی زدندروز پنجم شهريور به او داده شد، محافل خرابکار و تو

قرار بود در اين روز مراسم مشترکی از جانب توده . بايست روز جمعه شهريور برگزار شود دستاويزی در دست آن ها شد

ستعماری باشد و اين مراسم می توانست تاکيدی بر تشکيل جبهه واحد ضد ا. ای ها و مصدقی ها در ابن بابويه برگزار شود

آن ها دست به کار شدند تا . اين روند سالم مورد کينه خرابکاران و عوامل امپرياليسم بود. پايه های آن را مستحکم تر کند

 تير ديگری بدل کنند، اتحاد را بشکنند، مصدق را تضعيف نمايند، و زمينه را برای موفقيت کودتای ٢٣چهلم شهدا را به 

  . تدارک می شد فراهم نمايندنظامی که در پشت پرده

چهارشنبه پنجم شهريور چند ساعت پس از تسليم پيام ترومن و چرچيل به مصدق، مظفر بقايی ليدر حزب 

  .زحمتکشان پيامی منتشر کرد و اعالم داشت که به بهای خونريزی از شرکت توده ای ها در اين مراسم جلوگيری خواهد کرد
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  :می نوشت! بارزاناو در اين پيام خطاب به مردم و م

را ولو با ريختن خون باشد از اين مقبره مقدس جانبازان راه آزادی } !!{بيگانه پرستان! شما برويد مقاومت کنيد "     

   "]9[.و استقالل برانيد

عدها در دادگاه چگونگی تدارک اين خونريزی را تا حدودی توضيح داد و روشن کرد که طرف خطاب او  بقايی ب     

  .که بروند و خون بريزند چه کسانی بوده اند

  : مظفر بقايی می گويد     

خبر شدم که توافق محرمانه ای شده است که توده ای ها هم به طور رسمی در مراسم چهلم شهدای سی ام تير  "     

مبنی بر ... همان شب با حالت کسالت اعالميه ای به دست خودم نوشتم. اين مطلب برای من غيرقابل تحمل بود. ت کنندشرک

  .بر سر مزار شهدای سی ام تير حاضر شوند} !!{اجازه نخواهند داد که بيگانه پرستان } !!{اين که مردم 

فين با حزب توده که من می دانستم، آمدند که اين اول آن موتل.  پس از انتشار اعالميه گرفتار مراجعين شدم     

  .اعالميه چيست؟ اين ها هم ايرانی هستند و می خواهند از شهدا تجليل کنند و برعظمت تجليل خواهد افزود

اين اصرار علتی داشت و آن اين که از همان شب افراد حزب زحمتکشان را فرستادم از سازمان های حزب در 

 عده ای را با چوب و چماق آوردند و بردند ابن بابويه و گفتم به مسئوليت خودم، هر توده ای ورامين و کرج و اطراف

فرستادگان مصدق آمدند که اين کار تو ايجاد جنجال می کند و االن يک محيط آرام ... خواست بيايد اينجا قلمش را خرد کنيد

  .الزم داريم

کتر مصدق اين است که اعالميه را لغو کنيد و اجازه دهيد کمونيست  چند نفر از وکال و وزرا آمدند که نظر آقای د     

از ... هر چه گفتند زير بار نرفتم... نصيحت و التماس و تهديدم کردند که فردا خون می ريزد... ها بيايند و عزداری کنند

  .طرف هيات دولت آمدن رسما درخواست کردند زير بار نرفتم

 ساعت ملغی می ١٢يب نامه صادر کرد که مقررات حکومت نظامی برای  آن شب هيات دولت نشست و تصو     

  "]10[. شود و سپس اعالميه حزب توده ايران که تظاهرات در ميدان فوزيه است

ن اعتمادی دستور هيات وزيران را هم زير پا می گذاشت و جرات می کرد روز روشن  علت اين که بقايی با چني     

. چماق دار استخدام کند و به جان مردم بياندازد، حوادث پشت پرده بود که در آن وظيفه ای هم به عهده بقايی گذاشته شده بود

 گروهی از افسران خائن کودتايی را تدارک خبر داد که علی رضا پهلوی و" بسوی آينده"درست در همان هفتم شهريور ماه 

  ]11[.می کنند

  . بقايی در اين کودتا دست داشت و می خواست زمينه آن را فراهم کند     

  .ران درايت و انعطاف فراوانی از خود نشان داد روز چهلم شهدا سی ام تير حزب توده اي     

جمعيت "در اعالميه ای که از طرف . از رفتن به ابن بابويه خودداری کرد و ميتينگی در ميدان فوزيه برگزار کرد

  :منتشر شده بود تصريح می شد" ملی مبارزه با استعمار

   "]12[.ری به بقايی ها و اربابان آن ها بدهندمبارزان حقيقی ضد استعمار هرگز نمی خواهند که امکان اخالل گ "  

باز و باز هم همه نيروهای صديق ضد امپرياليست را به اتحاد دعوت می کرد و " جمعيت ملی مبارزه با استعمار "  

  :دتوضيح می دا

مقصود به هيچ وجه اين نيست که جمعيت ها و احزاب متشکل در جبهه واحد ملی خط مشی سياسی و هدف  "     

   "]13[. است پيشنهاد همکاری ما فقط روی موارد معينی است که جمعيت پيشنهاد کرده. مبارزه خود را تغيير دهند

عبارت بود از ملی کردن واقعی نفت، تامين آزادی های دموکراتيک، " جمعيت ملی مبارزه با استعمار"موارد       

  .بهبود وضع مردم
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 تذکرات مکرر حزب توده ايران درباره تدارک کودتا و ضرورت اتحاد نيروهای ملی برای رويارويی با آن      

 کميته مرکزی حزب توده ايران الزم ديد که اين ١٣٣١ شهريور ماه ١۶. سفانه آن چنان که بايد مورد توجه واقع نمی شدمتا

  . به اطالع مصدق برساند و او را در برابر مسئوليت های خود قرار دهد مسايل مهم را طی يک نامه رسمی سرگشاده

ی امپرياليست ها و عمال کودتاچی آنان در کشورهايی مثل  در اين نامه سرگشاده پس از توضيح هدف های عموم   

کودتاهای مکرر تدارک می شود ولی . ايران گفته می شود که از مدت ها پيش تالش برای برکناری دولت مصدق وجود دارد

 توجه . هشدار داديم١٣٣٠کميته مرکزی حزب توده ايران متذکر می شود که ما در بهمن ماه . مصدق توجه کافی نمی کند

  .نشد، در نتيجه شبه کودتای قوام پيش آمد، امروز هم خبر می دهيم، اگر توجه نشود نهضت ملی در خطر خواهد بود

  :در نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب توده ايران سپس خطاب به مصدق گفته می شود

امپرياليست ها .  می کنندسخن پردازی" کودتای چپ"امپرياليست ها به منظور مشوش کردن اذهان در اطراف  "     

از هم اکنون به دست مستشاران نظامی نقشه مفصلی درباره سرکوب نمايش ها، تظاهرات توده ای از راه برادرکشی طرح 

  ...کرده و برای اجرا آماده ساخته اند

 سرلشکر ارفع، سرلشکر حجازی، سرهنگ بختيار،...  کودتا با موافقت آمريکا و انگليس تدارک می شود     

  ."در توطئه دخيل اند... سرهنگ اخوی 

 کميته مرکزی حزب توده ايران پس از افشای کودتاگران و يادآوری بی توجهی های مصدق به هشدارهای مکرر      

  :حزب می نويسد

هرگونه دستبرد جديدی که از طرف امپرياليست ها به حقوق ملت ايران زده شود، اگر چه : ما باز هم می گوييم "     

   "]14[. مقارن برکناری شما از نخست وزيری باشد مسئوليت آن مستقيما متوجه شخص شماستظاهرا

تمام قوا می رزميد و بدون  در اين روزها حزب توده ايران برای جلوگيری از کودتا به معنای واقعی کلمه با      

توجه به فشارهايی که بر حزب وارد می آمد با شهامتی شايان تحسين به افسران و سربازان ارتش شاهنشاهی خطاب می کرد 

  .و از آن ها می خواست که انضباط کورکورانه را بشکنند و دستورات ضد ملی مافوق را اجرا نکنند

يران خطاب به سربازان و افسران که درهمين زمان منتشر شد و به وسعت  در بيانيه کميته مرکزی حزب توده ا     

  :در سربازخانه ها پخش شد از جمله گفته می شود

   

  !برادران سرباز و افسر

هرکس به شما فرمان حمله و هجوم به ملت بدهد قاتل است دستورش را اجرا نکنيد، بی درنگ سرنيزه ها را  ...      

  "]15[.د، چنين شخصيتی پاداشی جز گلوله نداردبه سوی خود او برگرداني

در اين روزها .  در مطبوعات حزبی از مردم و سربازان دعوت می شد که کودتا را به ضد کودتا بدل کنند     

  :جمالتی از نوع

   "]16[.بايد کودتا را به جنگ برضد کودتاچيان مبدل ساخت "     

   "]17[.جنگ بر ضد کودتا از هم اکنون بايد شعار همه باشد "     

 مرداد کارشناسان جنگ روانی و مرتدين و دوستان نيمه راه، ٢٨پس از .  در مطبوعات حزب فراوان بود     

ا را اين گونه حرف ه. شعار می داد جنگ برضد کودتا اما خود کاری نمی کرد" رهبری حزب را به باد ناسزا گرفتند که دايما

  .اگر از کينه ضد توده ای و قصد تخريب روحيه مبارزان خالی کنيد چيزی جز حرف مفت در آن ها باقی نمی ماند

  ، حزب توده ايران در همين زمان و بعدها ضمن تاکيد ضرورت بدل کردن کودتا به" اوال     

ار جز از طريق اقدام مشترک همه جنگ برضد آن اين نکته را هم به طور مداوم و هم زمان تاکيد می کرد که اين ک

  .دشمنان، طبق معمول ال اله را از االاهللا جدا کرده اند. نيروها و جز از طريق تامين آزادی مقدور نيست
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  : حزب توده ايران می نوشت     

... ق هم ما می توانيم به اتفا! برادران نظامی... مردم را آزاد بگذاريد تا بساط کودتا و کودتاچيان را در هم ريزند"

   "]18[.شما می توانيد در کنار فرزندان ملت دشمنان ايران را سرکوب کنيد. کاخ قدرت پوشالی کودتاچيان را در هم بريزيم

بهترين ... دندان شکن به امپرياليست های انگليسی و آمريکايی است تشکيل جبهه متحد ضد استعمار جواب  "     

   "]19[.پاس به توطئه گران تشکيل جبهه متحد ضد استعماراست

ک حزب پنهانی، حزبی که از همه طرف مورد هجوم است و کودتاچيان  ثانيا، حزب توده ايران توجه داشت که ي     

می کنند، نمی تواند در زير حکومت مصدق که مورد !! برای موفقيت در توطئه های خويش آن را متهم به تدارک کودتا

. ا ياد کرديمما در صفحات پيش تصميمات حزب را در اين باره و دشواری های اجرای آن ر. حمايت است مخفيانه مسلح شود

!! متوجه شماست" مسئوليت آن مستقيما. بنابراين حزب توده ايران در نامه به مصدق تاکيد کرد که اگر کودتايی موفق شود

  .چرا که اقدامی برای سرکوب آن نکرديد

 به  با در نظر گرفتن مجموعه اين مطالب و در رابطه متقابل آن هاست که حزب توده ايران از بدل کردن کودتا     

دعوت است، هشدار است، که اگر مورد توجه قرار می . جنگ بر ضد کودتا سخن می گويد که حرفی منطقی و درست است

  . مردادی پيش نمی آمد٢٨گرفت 

 هم اطرافيان مصدق و رهبران ١٣٣١در شهريورماه .  ولی متاسفانه اين هشدارها مورد توجه قرار نمی گرفت     

به جای توجه به هشدار آزاد گذاشتن حزب برای دفاع از نهضت بر . ران را به هيچ گرفتندجبهه ملی هشدار حزب توده اي

جناح راست جبهه ملی که در کودتا شرکت داشت و يا از آن بدش نمی آمد به هشدار حزب توجه نکرد، . فشار خود افزودند

حال هشدار حزب به هر صورت اثر بخش با اين . هيچ، که طلبکار هم شد و حزب ما را به تحريک افکار مردم متهم کرد

اين خبرها حاکی از اين بود که لشکر . و به خبرهايی که از ارتش می رسيد توجه بيشتری کرد. مصدق هوشيارتر شد. بود

در . قصد حمله به تهران دارد" مانورنظامی"گارد شاهنشاهی نيروی بزرگی در اطراف تهران متمرکز کرده و زير پوشش 

ريور مصدق دستور انحالل لشکر گارد و تقسيم آن به سه تيپ را صادر کرد و موقتا نيروی متمرکز کودتا روزهای آخر شه

سرلشکر حجازی . اعالم شد"  وجود توطئه کودتا رسما١٣٣١ مهرماه ٢١اما توطئه ادامه يافت تا اين که سرانجام . را پراکند

 ٧اعالم شد که . با سفارت انگليس رابطه داشتند دستگير شدندآجودان مخصوص شاه و برادران رشيديان از تجار بازار که 

 افسر ارشد و چند تن از اعضای خانواده ۵، )از جمله دکتر بقايی( نماينده مجلس ۴، )از جمله سرلشکر زاهدی(سناتور 

  .سلطنتی در توطئه کودتا شرکت داشته اند

 اصرار مصدق اشرف پهلوی و ملکه مادر از کشور بنا به. مصدق در آغاز با اين کودتا به طور قاطع مقابله کرد

. وسايل تبعيد شاهپور علی رضا و چند تن ديگر از اعضای خاندان سلطنتی نيز فراهم شد. بيرون رفته به آمريکا پناه بردند

  طی يادداشتی رابطه١٣٣١ مهر ماه ٣٠مصدق در دشمنی با امپرياليسم انگليس گام بزرگ ديگری به جلو برداشت و در 

ماده واحده ای به تصويب مجلس رسانيد ) ١٣٣١اول آبان ماه (در فردای آن روز . سياسی ايران با دولت انگليس را قطع کرد

بنابراين دوره کنونی مجلس سنا که بيش از دوسال . که به موجب آن دوره مجلس سنا مانند مجلس شورا دو سال تعيين شد

به اين ترتيب مصدق در چند ضربت متوالی به دربار، سنا، سفارت .  تعطيل گرديدطول کشيده بود پايان يافته تلقی شد و سنا

  .انگليس و لشکر گارد کانون های کودتا را کوبيد و وضع خود را موقتا تثبيت کرد      

فاطمی، شايگان، ( اين اقدامات فقط از جانب حزب توده ايران و تنی چند از نزديک ترين ياران مصدق      

  .ورد تاييد کامل قرار گرفتم...) نريمان

 اکثريت قاطع رهبران جبهه ملی و احزاب و سازمان های وابسته به جبهه ملی آشکار و نهان از مصدق فاصله      

  .گرفته و با قاطعيت بيشتری به صف مخالفان او پيوستند
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لت مصدق، خطر امپرياليسم  در برابر قطع رابطه ايران و انگليس حزب توده ايران ضمن تاييد کامل اين اقدام دو     

آمريکا را متذکر می شد و دشواری هايی را که از بازگذاشتن دست امپرياليسم آمريکا در کشور ما حاصل می شود برمی 

  :طی بيانيه ای از مردم دعوت می کرد که از دولت بخواهند" جمعيت ملی مبارزه با استعمار. "شمرد

  .ر ما طرد شوند ـ نمايندگان مداخله جوی آمريکا از کشو١

 ـ کليه جاسوس های آمريکايی را که به نام مستشار نظامی و اصل چهار و غيره سراسر کشور ما را اشغال کرده ٢

  .اند اخراج نمايد و موسسات جاسوسی آن ها را برچيند

  . ـ با تامين آزادی های دموکراتيک امکان دهد که ملت تمام نيروی خود را تجهيز کند٣

   "]20[... نفت را به راه اندازد ـ صنايع ملی۴

 آمريکا و انگليس و موسسات    حزب توده ايران توضيح می داد که سفارت خانه های کشورهای امپرياليستی     

اين .  ديپلماتيک نيستند، کانون های خرابکاری و جاسوسی هستند که پوشش ديپلماتيک دارندوابسته به آن ها در واقع موسسات

  .النه های جاسوسی را بايد تعطيل کرد

  :می نوشت" بسوی آينده"

سفارتخانه های انگلستان و آمريکا کانون های . جاسوسان ديپلمات نمای انگليسی و آمريکايی را از ايران برانيد "     

  ...بايد اين النه های فساد را تعطيل کرد. طئه و جنايت اندتحريک و تو

سفارتخانه های .  ما به حفظ روابط سياسی با امپرياليست های انگليسی و آمريکايی به هيچ وجه عالقه مند نيستيم     

  .دول آمريکا وانگليس مراکز جاسوسی، فساد، توطئه و تحريک است

ی جز خرابکاری و کارشکنی و مداخله در امور داخلی ايران وظيفه ای مامورين نظامی و سياسی دول امپرياليست

  .ندارند

  "]21[!اين است خواست ملت.  بايد اين النه های جاسوسی و فساد را بست و جاسوسان بيگانه را اخراج کرد     

جاسوسان و النه های جاسوسی امپرياليستی مورد حمايت هم .  متاسفانه آن روز به اين خواست ملت توجه نشد     

  . مرداد را به ثمر رسانيدند٢٨کودتای " قرار گرفتند و چنان که خواهيم ديد مستقيما

  
  ]١[١٣٣١ مرداد ماه ١٧دژ به جای بسوی آينده   

   ]٢[١٣٣١يور ماه  شهر١۶روزنامه کيهان،   

   ]٣[١٣٣١ مرداد ماه ١۶روزنامه کيهان،   

   ]٤[.همان جا  

   ]٥[١٣٣١ مهرماه ۵روزنامه کيهان،    

   ]٦[١٣۴٠ دی ماه ٩مظفر بقايی، دفاع در دادگاه روزنامه اطالعات   

   ]٧[١٣٣١روزنامه کيهان چهارم مرداد ماه   

   ]٨[ طالعات، همان روز، روزنامه ا١٣٣٢ فروردين ماه ١۶پيام راديويی مصدق،   

   ]٩[١٣٣١شاهد، ششم شهريور ماه    

   ]١٠[١٣۴٠ دی ماه ٢دفاعيات دکتر بقايی، روزنامه اطالعات، .   

رهبر مردم دهمين روزنامه ای بود که پس از سی ام {. ١٣٣١ شهريور ماه ٧رهبر مردم به جای بسوی آينده ،   
اما شاهد با وجود خيانت آشکار . فرمانداری نظامی توقيف می شدندتير به جای بسوی آينده منتشر و بالفاصله از طرف 

   ]١١[} مرداد با خيال راحت منتشر می شد و کسی مزاحمش نبود٢٨مسئولين مظفر بقايی تا روز کودتای 

   ]١٢[ همان جا  
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   ]١٣[١٣٣١ شهريور ماه ١٣آخرين عالج به جای بسوی آينده   

   ]١٤[ ، تکيه ازما است١٣٣١ريورماه  شه١۶رزم آوران، به جای بسوی آينده،   

 روزنامه به ٢٠تا اين زمان نزديک {.  تکيه از ما است١٣٣١ شهريور ماه ٢١پيوند ما به جای بسوی آينده،    
تنها به اين دليل که کودتا را افشا می کرد و سربازان را به دفاع از منافع ملی فرا می . جای بسوی آينده توقيف شده بود

   ]١٥[}خواند

   ]١٦[١٣٣١ شهريور ماه ١۶رزم آوران ،   

   ]١٧[١٣٣١ شهريور ماه ١٧سرانجام به جای بسوی آينده   

   ]١٨[ همان جا  

   ]١٩[١٣٣١همه شماره های بسوی آينده در شهريورماه " تقريبا  

. ١٣٣١ مهرماه ٢۵) بيست و دومين جانشين بسوی آينده(بيانيه جمعيت ملی مبارزه با استعمار نغمه نو   
قطع رابطه با انگليس نخستين اقدام سياسی او .  دکتر حسين فاطمی به وزارت امور خارجه منصوب شد١٣٣١مهرماه در{

   ]٢٠[}در اين مقام بود

   ]٢١[  ١٣٣١ مهر ماه ١٣، )بيست و چندمين جانشين بسوی آينده ( دموکراسی نوين   
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   بهار کودتا- زمستان جنبش-پائيز مصدق

  بلند دربار برای حکومت مطلقه گام های بسوی فاجعه

  

  

   ميليونرامريکائی، که پشت فاشيسم مکارتی پنهان١٧

  بودند، پس از کتابد سوزان ها و سرکوب جنبش کارگری  

   دالس را برای تهاجم جهانی بر سر -دولت آيزنهاور

  . مرداد از دل آن بيرون آمد٢٨کار آوردند و کودتای 

   

  به سوی توطئه نهم اسفند. ٧

محيط بين المللی کم تر از هميشه به سود استراتژی مصدق بود که می خواست با کمک ) ١٩۵٢ ( ١٣٣١سال پاييز 

سياست امپرياليسم آمريکا که پس از . ، نبرد خود را با استعمار انگليس پيش ببرد"خطر کمونيسم"آمريکا و ترسانيدن آن از 

انحصارات . در اين لحظات به نقطه عطفی می رسيدجنگ دوم جهانی به طور مداوم خشن تر و درنده تر می شد، 

می ناميدند و طلب می " ناپی گير" آن را . امپرياليستی آمريکا حتی سياست خشن و تجاوزکارانه ترومن را کافی نمی دانستند

يش پ" از چنگ کمونيسم} !!{رهايی "سياست " جلوگيری از گسترش کمونيسم"کردند که در سياست خارجی به جای دکترين 

کافی نيست چرا که به هر صورت " جلوگيری"تئوريسين های سياست خارجی آمريکا مدعی بودند که سياست . گرفته شود

  .باشد" يورش"و " تهاجم"را پيش گرفت که مبتنی بر " رهايی"بايد سياست . است" تدافعی"

هر جا . ا به تهاجم دست زندنمايندگان انحصارات امپرياليستی آمريکا می خواستند که آمريکا در همه جبهه ه

همه جنبش های رهايی بخش ملی، همه حرکات ضد امپرياليستی هم در قاموس اين محافل (است سرکوب کند، " کمونيسم"

و اين هدف را در برابر خويش قرار دهد که سيستم سوسياليستی را بشکند، کشورهايی را که پس از ) بود و هست" کمونيستی"

 عقب براند در درون اين مرزها ١٩٣٩  مرزهای  کند، سوسياليسم را به " آزاد " ليسم پيوسته اند جنگ به اردوگاه سوسيا

    .کند" خفه"

 اين سياست خارجی هار و بی مالحظه، از سياست داخلی فاشيست مآبی که انحصارات امپرياليستی در درون          

سياست خشن داخلی به نام سناتور مرتجع و فاشيست مک اين . اياالت متحده آمريکا پيش گرفته بودند سرچشمه می گرفت

مک کارتی مرتجع ترين . ، ناميده می شد"مک کارتيسم"کارتی، که معروفيت ناميمون در تاريخ معاصر آمريکا کسب کرده، 

اسی ، همه آثار دمکر"مبارزه با کمونيسم" نيروهای جنايت کار و نژاد پرست آمريکا را دور خود جمع کرد و به بهانه 

کتاب سوزان، تفتيش عقايد، سرکوب . مک کارتيسم به مثابه فاشيسم نوع آمريکايی شناخته شد. بورژوايی را زير ضربه گرفت

جنبش های کارگری و مترقی، عدم تحمل در برابر هر عقيده مخالف، ايجاد شبکه وسيع خبرچينان و جاسوسان، روش 

                  .روزمره مک کارتيسم بود

  هواداران آن طلب . ست خارجی، مک کارتيسم، خواستار جنگ مداوم بوددرباره سيا

     .بر اردوگاه سوسياليسم به دست آورد" مطلق"می کردند که آمريکا مسابقه تسليحاتی را با چنان سرعتی ادامه دهد که برتری 

  . اين سياست تجاوز کارانه رو به اوج بود) ١٣٣١ (١٩۵٢در پاييز 

ا شبکه پايگاه ها و پيمان های تجاوزکارانه را به دور اتحاد جماهير شوروی و کشورهای  امپرياليسم آمريک     

در همان وقت ترکيه و يونان به پيمان تجاوز کارانه ناتو جلب شدند و سپس آلمان غربی به آن . سوسياليستی می گسترد
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مام قوا ادامه داشت و انحصارات در همان زمان جنگ تجاوزکارانه آمريکا در کره با وسعت و شدت و با ت. پيوست

      .امپرياليستی هنوز اميدوار بودند که با افزايش تهاجم نظامی به پيروزی دست يابند

 امپرياليستی جهانی دچار شگفتی    امروز که به اين تاريخ از فاصله زمان می نگريم از کوته بينی سياست سازان     

آنان نتوانستند با تهاجم خود جلو پيشرفت انقالب جهانی را . ان تعبير نشدهيچ يک از خواب های آنان در طول زم. می شويم

     .مارش پيروزمند انقالب جهانی با گام های شتابنده پيش رفت و پيش می رود. بگيرند

.  اما در آن زمان هنوز کوته بينان آرزومند سلطه جهانی در آمريکا و همه کشورهای امپرياليستی قدرتی داشتند     

. انجام شد تحت تاثير مستقيم همين سلطه جويان قرار داشت) ١٣٣١ (١٩۵٢بات رياست جمهوری آمريکا که در پاييز انتخا

 با وجود آن همه تالش تجاوزکارانه، با وجود -محافل ارتجاعی و تجاوزگر امپرياليستی ترومن و حزب دموکرات را

 به حد کافی جنگ طلب و -...يجاد پيمان های تجاوز کارهيروشيما، جنگ کره، محاصره اقتصادی اردوگاه سوسياليسم، ا

 دالس از حزب جمهوری خواه را بر سر کار آوردند که در تاريخ معاصر آمريکا به -آنان گروه آيزنهاور. مهاجم نمی دانستند

" سيا" تقويت  ميليونر معروف است و در سياست جهانی با تشديد بی سابقه جنگ سرد و گسترش پيمان های نظامی،١٧کابينه 

                 . مرداد شهرت پليدی دارد٢٨و انجام کودتاهايی چون 

 در چنين محيط بين المللی بود که مصدق ضمن اقدامات قاطع و جسورانه عليه امپرياليسم انگليس می کوشيد      

مصدق که يک سال .  کنددر ايران بترساند و حمايت آن را جلب و حفظ" خطر کمونيسم"هنوز هم امپرياليسم آمريکا را از 

  : پيش مقابله خود را با انقالب قابل تقديس دانسته و به ترومن نوشته بود

  !پرزيدنت عزيزم" 

 از آن حضرت انصاف می خواهم آيا ملت بردبار ايران که با تحمل شدايد و محروميت های ياس آور تاکنون       

 کرده و اسباب زحمت دنيا را فراهم نياورد قابل تحسين و تقدير هست توانسته است در مقابل تبليغات قوی و انقالبی ايستادگی

  ]1[!" يا نيست؟

  : اينک در پاسخ پيام مشترک ترومن و چرچيل می نوشت     

يا بايد کوشش و سعی در اصالح :  راه در پيش دارد که بايد يکی را اختيار کنددر وضع کنونی ملت ايران دو "     

اوضاع اجتماعی و بهبود حال طبقات محروم کند که غير از تحصيل عوايد نفت به طريق ديگری ميسر نيست يا اگر اين راه 

  ]2[." د شد تسليم گرددهمچنان مسدود بماند بايد به حوادث احتمالی آينده که به زيان صلح جهانی تمام خواه

 مرداد وقتی در زندان تيپ زرهی اسير بود تازه فهميد که منظور امپرياليست ها از ٢٨ مصدق پس از کودتای      

  .سم بهانه ای است برای سرکوب نهضت های استقالل طلبانهخطر کموني. خطر کمونيسم، خود او هم هست

  : او در زندان نوشت     

 سال ديگر از ۴٠زيرا کمونيسم را بهانه کرده اند برای اين که . بايد ترديد کرد} !!{در حسن نيت دول بزرگ  "     
  ]3[." معادن نفت ما سوء استفاده کنند

با شدت ادامه می داد ولی " خطر کمونيسم" باری مصدق استراتژی جلب حمايت امپرياليسم آمريکا را با تهديد به      

  .تهديد نمی کند" خطری"در لندن و واشنگتن می دانستند که ايران را 

  : منچستر گاردين نوشته بود     

خطر کمونيسم را بزرگ کند تا هر موقع که با سفير " مبنای سياست فعلی دکتر مصدق اين است که مرتبا "     

  :آمريکا مواجه می شود بگويد

  ."يا پول بدهيد يا ما کمونيست خواهيم شد "     

  ]4[." }!!{ولی تا به حال نه آمريکايی ها پول داده اند و نه ايران کمونيست شده است 
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 تالش مصدق برای جلب همکاری آمريکا، چنان که گفتيم، در اين زمان بيش از هر وقت ديگری در گذشته بی      

رد خاص ايران به توافق های پايداری با امپرياليسم آمريکا نه فقط در مقياس جهانی مهاجم تر می شد بلکه در مو. فايده بود

 و قطع رابطه ايران و انگليس، شرکت نفت ١٣٣١پس از شکست توطئه قوام در تيرماه . امپرياليسم انگليس نزديک می شد

کرميت . انگليس بيش از گذشته آماده سازش با انحصارات آمريکايی بود و پيشنهادهای روشن تری برای همکاری می داد

 مرداد اعتراف می کند که درست در همين زمان شرکت سابق نفت از او خواسته است که ٢٨ر عمليات کودتای روزولت رهب

  .بررسی کنند" نقشه سرنگونی مصدق را مشترکا

  :روزولت می نويسد

 }آبان{ماه نوامبر ... يک هفته بعد من در تهران بودم ... مصدق مناسبات ديپلماتيک با انگلستان را قطع کرد "     

سخنگوی آن ها کوچران . شرکت نفت ايران و انگليس با من تماس گرفت. هنگام بازگشت از تهران به کشورم از لندن گذشتم

  ...آن ها به هيچ چيز جز برانداختن مصدق نمی انديشيدند. بود} سرجون کوچران{

گفتند اين مسايل بارها در .. . توضيح دادم که اين جا برخی از مسايل مهم است که بايد با دولت من بررسی شود     

  .اين جا و آن جا بررسی شده است

بعدها تعداد شرکت کنندگان در بررسی . با دقت بررسی کرديم.  آنان همان وقت نقشه آماده ای برای نبرد داشتند     

  ...روز به روز زيادتر می شد

يه او، مامورين اصلی آن ها در ايران  نقشه آن ها اين بود که به همراه اعليحضرت همايون کار کنند و نه عل     

  ]5[..." درباره ارتش ارزيابی آن ها شبيه ارزيابی من بود... رابطه نزديکی با دربار داشتند

همه جانبه و حفظ روابط ويژه با امپرياليسم آمريکا و حفظ منافع  ايدن که همکاری - سياست عمومی چرچيل     

استعماری انگليس از طريق تقسيم آن با انحصارات آمريکايی بود، در اين زمان در مورد نفت ايران وارد مرحله اجرايی 

سيومی از در مالقات ها و تماس های مکرر ميان محافل آمريکايی و انگليسی، توافق شد که کنسر. مشخص تری شد

  .انحصارات آمريکايی و شرکت سابق انگليسی نفت و شرکت شل برای تسلط نفت ايران تشکيل شود

  :موافقت انگلستان با اين نقشه تصميم آمريکا را درباره مصدق قطعی کرد

  . يا مصدق با اين پيشنهاد موافقت می کند و يا سرنگون می شود     

بلکه در سياست داخلی نيز وجود داشت و صدمات سنگينی به جنبش ناپی گيری مصدق نه فقط در سياست خارجی 

مصدق، چنان که گفتيم پس از سی ام تير چندين ضربه سنگين به محافل ارتجاعی و ضد ملی که در دربار جمع آمده . می زد

پراکند، تنی چند از گروهی از درباريان توطئه گر را از کشور راند، بخشی از نيروهای نظامی کوتاچی را : بودند وارد کرد

آن هايی . ولی در همين جا ايستاد و حتی گامی چند عقب نشست ... امرای لشکر را بازنسشته کرد، در مجلس سنا را بست و 

و امکان داد که مجلس سنا با . را که دستگير کرده بود آزاد کرد، بازنشستگان را به پست های سفارت و نان و آب دار گماشت

  .راضی هيات حاکمه جلسات منظمی در منازل خصوصی تشکيل دهد و به توطئه گری بپردازندحضور گروه های نا

 درباره گذشت و عدم قاطعيت مصدق طی قريب سی سال اخير بسياری چيزها گفته شده اما بايد توجه داشت که      

گذشت او از منافع . عمل کنداو آن جا که می خواست می توانست بسيار هم قاطع و قوی . مصدق ضعيف النفس و حليم نبود

  .واداشته بود... طبقاتی و از محاسبات سياسی اش سر چشمه می گرفت، همان محاسباتی که او را به حمايت از منصور، و 

با توجه به اين توافق های پنهانی و طبق همان نقشه ها بود که پس از قطع رابطه با انگلستان توطئه ضد مصدقی در 

شدت يافت، محيط سياسی متشنج تر شد و پس از انحالل مجلس سنا و مرکز ثقل پنهانی توطئه ها مقامات باالی حکومت 

سياست . عالوه بر دربار بيش از پيش به سفارت آمريکا و اداره اصل چهار و مرکز ثقل علنی آن به مجلس شورا منتقل شد

     :ارتجاع و امپرياليسم دراين لحظه عبارت از اين بود که

  ]6[." ق امان ندهيم و آسوده اش نگذاريمبه مصد "     



 ١٢٣

زيرا هر روز تعداد جديدی از رهبران جبهه ملی و .  مجلس برای آسوده نگذاردن مصدق کانون بسيار مناسبی بود     

. دق از او جدا شده به اردوی دشمن می پيوستند و با انواع بازی های پارلمانی مانع کار مصدق می شدندنمايندگان هوادار مص

برای نشان دادن جو حاکم در مجلس و طرز رفتار آن با مصدق کافی است که يادآوری کنيم که روز قطع رابطه با انگليس 

ل کرد تا گزارش مصدق در جلسه علنی و رسمی اکثريت مجلس از حضور در مجلس خودداری ورزيد و مجلس را تعطي

  .مصدق گزارش خود را از راديو برای مردم خواند. خوانده نشود و قطع رابطه رسميت پيدا نکند

وقتی بر اثر .  بايد توجه داشت که جبهه قوی عليه مصدق در مجلس از همان فردای سی ام تير تشکيل شد     

زيری رسيد جناح راست جبهه ملی که قبل از حوادث تيرماه در برابر مصدق پيروزی قيام سی ام تير مصدق به نخست و

بقايی، رئيس کميته : صف بسته بود، از فرصت استفاده کرد و در اتحاد با درباری ها مواضع حساس مجلس را به دست گرفت

به عبارت . يسه مجلس جا گرفتندتحقيق درباره حوادث سی تير شد، بهادری، ميراشرافی، ذوالفقاری و امثال آن ها در هيات رئ

دشمنان با . ديگر پيروزی سی ام تير ميان مصدق و مخالفين او در جبهه ملی تقسيم شد و جناح مخالف در مجلس سنگر گرفت

زرنگی خاصی آيت اهللا کاشانی را به رياست مجلس انتخاب کردند تا بتوانند مقابله مجلس و دولت را به صورت مقابله کاشانی 

زيرا موافق . اين امر به ويژه پس از آن که مصدق از مجلس اختيارات گرفت اهميت بيشتری کسب کرد. آورندمصدق در

اختيارات، مصدق مجلس را کنار می گذاشت و آن هايی که کاشانی را به قبول رياست مجلس برانگيخته بودند می توانستند هر 

  .يی مصدق به شخصيت کاشانی جلوه دهندبی اعتنايی مصدق به مجلس ارتجاعی را به صورت بی اعتنا

برعکس، آيت اهللا کاشانی در .  در روزهای بالفاصله پس از سی ام تير جدايی اين دو جبهه چندان آشکار نبود     

برانداختن قوام و روی کارآوردن مصدق بيش از همه محافل جبهه ملی رزميده و قاطعيت نشان داده بود و لذا پس از پيروزی 

اما نفاق افکنان و خرابکاران مجال نمی دادند و از اختالف سليقه ها و . می بايست اتحاد آن دو محکم تر باشدسی ام تير 

برای . تفاوت در مشی و حتی مالحظات شخصی به حداکثر استفاده می کردند تا مصدق و کاشانی را از هم جدا کنند

يستی نيست و اين اتحاد فقط با درک و مراعات اختالف سليقه امپرياليسم خطری بزرگ تر از اتحاد نيروهای ملی ضد امپريال

  .ها ممکن می شود و نه تحميل يکی بر ديگری

ما از اين که کاشانی از جنبش ملی دور شود خرسند .  حزب توده ايران در اين زمينه هم تالش صادقانه ای داشت     

مطبوعات حزبی ما به آيت اهللا کاشانی توجه می کردند و . مبرعکس، می کوشيديم که پيوند او را با جنبش تحکيم کني. نبوديم

 ١٣٣١ شهريور ماه ٢۵) بسوی آينده(برای مثال می توان از روش خلق . هر اقدام مثبت او را مورد تاييد جدی قرارمی دادند

  .وان چاپ کردياد کرد که مصاحبه آيت اهللا کاشانی را به روزنامه احرام چاپ دمشق در جای برجسته و با احترام فرا

  : بسوی آينده نوشت  

مداخله انگليس را در امر نفت ايران مجاز . آيت اهللا کاشانی با شرکت در اتحادهای دفاعی خاورميانه مخالفند "     

  ...نمی دانند

  :آيت اهللا در مصاحبه با احرام گفتند

يانت اسالم ملت را به مشورت و د.  آزادی باالترين نعمتی است که خداوند متعال بر ملت اعطا می فرمايد        

  ...حکومت مشورتی دعوت کرده است

را ) آمريکا(چه طور ممکن است يک استثمار جديد ...  ما هنوز از زير تاثير کابوس انگليس آزاد نشده ايم         

  ...جانشين استثمار قديم سازيم

  ]7[..." دول اسالمی نبايد در اتحاديه های تجاوزکار مداخله و مشارکت کنند

ما .  مراجعات مکرر حزب ما هم برای تشکيل جبهه متحد ضد استعمار فقط متوجه مصدق و هوادارانش نبود     

  .ه اتحاد دعوت می کرديممسلمانان متعهد ضد استعماری را هم که زير رهبری کاشانی بودند ب
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 می کوشيد آيت ١٣٢٧ بهمن ماه ١۵ زاهدی از فردای توطئه - دشواری کار آن جا بود که جناح کودتاچی بقايی     

آنان کوچک ترين فرصتی را برای جدا کردن مصدق و کاشانی . اهللا کاشانی را به سوی خود جلب کند و از نفوذ او بهره گيرد

های پس از سی ام تير نيز با اين که دست خود اينان تا مرفق به خون شهيدان سی ام تير آغشته در روز. از دست نمی دادند

  .بود با زرنگی خاصی دور کاشانی را گرفتند و کوشيدند او را در برابر مصدق بگذارند

  . بهانه جديدی برای تشديد خصومت مصدق و کاشانی شد١٣٣١ کشف توطئه کودتای نظامی در شهريور مهر     

 زاهدی و بقايی که در اين کودتا دخالت مستقيم داشتند کوشيدند پای آيت اهللا کاشانی را به ميان کشيده او را در      

  .کنار خود مقابل مصدق بگذارند

 سرلشکر زاهدی وقتی به شرکت در کودتا متهم شد ضمن اين که با اعالميه شديدالحنی مصدق را کوبيده و خود      

خست وزيری برجسته می کرد طلب کرد در کميسيونی با شرکت آيت اهللا کاشانی به اتهامات او رسيدگی را به مثابه نامزد ن

  .بی اعتنايی مصدق به مجلس و آيت اهللا کاشانی زمينه مناسبی بود برای تفتين. دربار نيز فرصت را از دست نداد. شود

  : دادند روزنامه ها از تماس های مداوم وزير دربار با کاشانی خبر می     

جاسوس مشهور انگلستان مقيم دربار پهلوی {از ده روز پيش حسين عال وزير دربار و ارنست پرون سوئيسی  "     

  .به فعاليت ها و مالقات های مشکوکی مبادرت ورزيده اند} که بعدها در لندن نشان امپراطوری گرفت

طلعين عقيده دارند که درباره می خواهد بلوکی در به همين جهت م.  بيشتر اين مالقات ها با نمايندگان مجلس است     

  ]8[." پارلمان برای خود تشکيل دهد تا در موقع لزوم به عنوان حربه ای عليه دولت از اين جبهه استفاده شود

اغلب اوقات عال حامل ... اغلب مالقات هايی صورت می گيرد. حسنه است" ه و آيت اهللا کاشانی کامالرابطه شا "     

  ]9[." پيام های شاه است

ی و انگليسی و عمال ايرانی آن ها سبب انشقاق و انشعاب در  فعاليت نفاق افکنانه امپرياليست های آمريکاي     

اتحاد حزب ايران و حزب به اصطالح زحمتکشان شکست و از هر يک جناحی آشکارا . سازمان های وابسته به جبهه ملی شد

  .يانت کنندتا در فرصت ديگری خ. به سوی دربار رفتند و خود را هودار کاشانی ناميدند و جناحی موقتا با مصدق ماندند

جناح بقايی که در کودتا شرکت داشت متهم بود که با .  اعالم شد١٣٣١ مهرماه ٢١ انشعاب در حزب زحمتکشان      

سرلشکر زاهدی و قوام بند و بست دارد و جناح مقابل آن که با نام خليل ملکی شناخته می شد متهم بود که با توماس مامور 

چنان که (لحظه موجود بقايی ظاهرا با کاشانی بود وملکی ظاهرا با مصدق  در. ستانتليجنس سرويس انگليس تماس گرفته ا

انشعاب در حزب ايران نيز روی ) خواهيم ديد ملکی نيز به نوبه خود چند ماه بعد با شاه مالقات کرد و به کودتاچيان پيوست

  . مصدق مانددر بهمن ماه بخشی از آن جدا شد و به دنبال کاشانی رفت و بخشی ديگر با. داد

 يکی از رهبران جبهه ملی که در اين زمان به مصدق پشت کرد و سر و صدايی به راه انداخت يوسف مشارکت      

 مجلس، درستی تصميماتی را که به سود مصدق و عليه دربار و انگلستان گرفته شده ١٣٣١ آبان ماه ١١است که در جلسه 

  .و لذا تصميمات مجلس معتبر نيست" مجذوب"و يا " مرعوبند"گان مجلس يا بود مورد ترديد قرارداد و مدعی شد که نمايند

را " جبهه ملی ايران" سال پيش پايه ٣شدن مشارکت از صف مصدق، تا آن لحظه اکثريت قاطع کسانی که   با جدا     

ی مقدماتی آنان از ملی گذاشته بودند آشکارا از آن جدا شده و در سنگر دشمن قرار می گرفتند و نشان می دادند که هوادار

با همکاری آمريکا ارزش داشته " افزايش درآمد"شدن نفت و مبارزه با امپرياليسم فقط در چهارچوب معين و به معنای محدود 

  .است

 تجزيه جبهه ملی و جدا شدن تدريجی و گروه گروه رهبران آن از مصدق و پيوستن شان به سنگر دشمن بازتابی      

  .ر پايه طبقاتی حکومت مصدق حاصل می شدبود از تغييری که د
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مالکين ليبرال و عناصر بورژوايی که در آغاز با جبهه ملی همکاری کرده بودند با درک اين مطلب که تاکيد اصل 

به ويژه . ملی شدن نفت به معنای انجام انقالب ملی و دموکراتيک است، به وحشت می افتادند و حساب خود را جدا می کردند

  .ضت کارگری و آغاز جنبش های دهقانی بر نگرانی آن ها می افزودگسترش نه

از بهره مالکانه را به سود دهقانان تخفيف % ٢٠ مصدق پس از سی ام تير با استفاده از اختيارات قانون گذاری      

قانونی با اجرای اين تصميم . به مصرف عمران دهات برسد% ١٠به سود دهقان کسر شود و " مستقيما% ١٠داده بود که 

جبهه ملی ايران و سازمان های وابسته به آن . جنبش دهقانی را تقويت می کرد" مقاومت مالکين رو به رو می شد و متقابال

در دهات نيز مانند کارخانه ها هر . از حدود بازار و اصناف بيرون نمی آمدند و نفوذی در ميان توده ها نداشتند" معموال

شعار حزب در اين مورد عبارت از گرفتن . اهدات فداکارانه حزب توده ايران شکل می گرفتفعاليتی بود فقط بر اثر مج

  .تخفيف و تاکيد بر غير کافی بودن آن و سوق دهقانان به سوی اصالحات ارضی بنيادی بود% ٢٠

مه ای  طی نا١٣٣١که زير نظر حزب توده ايران بود، در همين پاييز سال " انجمن کمک به دهقانان ايران "     

  :خطاب به مصدق پيشنهاد می کرد

قروض ... کليه امالک مزروعی فئودال ها، خان ها و مالکين بزرگ بالعوض و مجانی ميان دهقانان تقسيم شود "     

  ]10[..." دهقانان ملغی شود

 به طور مداوم از گسترش مبارزات دهقانی خبر می داد ١٣٣١در شماره های شهريور و مهر ماه " بسوی آينده "     

  :و می نوشت

  ]11[." موج نهضت دهقانی سراسر ايران را فرا می گيرد "     

شاه در سخنرانی خود هنگام افتتاح مجلس سنا با توجه .  گسترش جنبش دهقانی مالکين را به شدت نگران می کرد     

  :به اين جنبش دهقانی تاکيد کرد

بايد از تبليغات مضره که مقصود آن ناتوانی مالک و اختالل امور کشور و سلب امنيت عمومی و اغتشاش  "     

  ]12[." ا جلوگيری نماينددهات است شديد

می . و گسترش مبارزات دهقانی در آن زمان جلوگيری کند" تبليغات مضره" ولی البته هيچکس نمی توانست از      

از اين جا بود که مالکين به طور آشکار در .  همه چيز را به سود مالکين برگرداندبايست حکومت ديگری بر سر کار آيد که

خبرهايی که می رسيد . برابر حکومت مصدق و به ويژه در برابر حزب توده ايران صف می بستند و با دربار متحد می شدند

يکی از . حکايت می کرد" بلشويسم"شدن خوانين برای جلوگيری از " هم قسم"از تشکيل جلسات پنهانی مالکين بزرگ و 

  :نشريات وابسته به عشاير می نوشت

... سران ايالت بختياری و قشقايی هم قسم شده اند که به طور موثری از شاهنشاه محبوب خويش پشتيبانی نمايند "     

      ]13[." و با راهنمايی شاهنشاه محبوب، کشور را از بالی بلشويکی نجات بخشند

 جدا شدن جناح راست جبهه ملی از مصدق و نزديک شدن آن به دربار، زمينه مساعد تری برای نزديکی حزب      

مپرياليسم انگليس، عليه دربار و انواع حزب توده ايران همه اقدامات مصدق را عليه ا. توده ايران و مصدق به وجود می آورد

در اين زمينه نامه سرگشاده کميته . توطئه گران تاييد نموده و در عرصه اقتصاد ملی توصيه های سودمند و درستی می کرد

منتشر شد شايان ) بسوی آينده( در نغمه نو ١٣٣١ مهر ماه ٢٣مرکزی حزب توده ايران به دکتر مصدق نخست وزير که روز 

  . استدقت 

   با اين حال روند نزديکی حزب توده ايران و مصدق با دشواری های فراوانی     

را با " امنيت اجتماعی"از جمله اول آبان ماه مصدق اليحه . حوادثی پيش می آمد که اين روند را کند می کرد. رو به رو بود  

در .  زحمتکشان کشور و حزب توده ايران متوجه شداستفاده از اختيارات به تصويب رسانيد که در آن زمان لبه تيز آن عليه

در امجديه )  آبان۴( مبارزين توده ای با يک اقدام بسيار جسورانه و فداکارانه در روز جشن تولد شاه ١٣٣١چهارم آبان ماه 
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 به شدت مضروب و سپس" انتظامی"در حضور خود او به پا خاسته و شعارهای ضد سلطنت دادند که از طرف مامورين 

طبق همين قانون امنيت اجتماعی به جزاير خليج فارس تبعيد شدند، در حالی که در همين زمان کودتاچيان دستگير شده آزاد 

گرديده به مقامات حساس گمارده می شدند و به کسانی که تدارک سرنگونی مصدق را می ديدند امکان داده می شد به بهانه 

            :می نوشت" بسوی آينده"شغال کنند به طوری که در آغاز دی ماه مختلف، کارخانه ها را به دست نظاميان ا

کليه کارخانجات و موسسات که مرکز زبده ترين و فعال ترين نيروهای ضد استعماری است تحت تسلط نظامی  "      

  ]14[" .ندراه آهن، دخانيات، سيلو، چيت سازی تهران و شهر ری و حتی بی سيم تبديل به سرباز خانه شده ا. هاست

زمينه را برای يورش مجدد امپرياليست های " ميليتاريزاسيون کارخانجات" اين روزنامه تذکر می داد که      

  .آمريکايی و انگليسی فراهم می کند

  !  مرداد شد٢٨کارخانه ها آن قدر در اشغال ماندند که . به اين هشدارها بدهکار نبود ولی گوش مصدق      

 مجموعه اين نوع حوادث مناسبات حزب توده ايران را با مصدق رو به سردی می برد ولی اين خط اصلی که      

ما همچنان به جای خود باقی اگر مصدق از جانب نيروهای راست به خطر افتاد، بايد مورد حمايت حزب قرار گيرد در حزب 

  .بود

   فراهم شده بود در آغاز١٣٣١مقدماتی که برای توطئه ضدملی در طول پائيز      

نمايندگان . با دقت تمام اجرا می شد" مصدق را آسوده نگذاريم"شيوه پيشنهادی ايدن که .  محصول می داد١٣٣١زمستان   

بار و امپرياليسم در نيروهای مسلح و در ميان عشاير لحظه ای آرام درباری و جناح راست جبهه ملی در مجلس و عوامل در

اشتباهات و نا پيگری های مصدق زمينه ای به دست می داد که خرابکاران با ماسک عوام فريبانه پيش آيند و . نمی گرفتند

    .نقاط ضعف مصدق را دستاويز قرار دهند

 مصدق تقاضا کرد ١٣٣١لذا زمستان . لسی نمی شد کار کردبا چنين مج. مجلس شورای ملی کانون تشنج مداوم بود

که اختيارات قانون گذاری او يک سال ديگر تمديد شود و اين بدان معنا بود که مصدق می خواست يک سال ديگر مجلس را 

، واگذاری با وجود اين که مصدق در گذشته از اختيارات خود به خوبی استفاده نکرده بود. از کارهای اساسی کنار بگذارد

اختيارات به او به مراتب بهتر از آن بود که اختيار قانون گذاری به دست مجلس آلت دست دربار و جناح راست جبهه ملی 

     .بيفتد

 جناح خرابکار و وابسته مجلس تمام نيروی خود را به کار برد تا شايد از تصويب اختيارات جلوگيری کند،          

  .  نظير سی ام تير آنان را عقب راند و سرانجام اختيارات را به تصويب رسانيدولی مصدق با تهديد به حوادثی

 با علنی شدن اختالفات و آشکار شدن صف بندی ها، محافل امپرياليستی اين اميد را که می توانند با مصدق به      

 نا خواه مصدق را به سوی روش سير منطقی حوادث خواه. زيان مردم ايران کنار بيايند تقريبا به طور قطع از دست دادند

ايرانی ها خر نيستند و ديگر نمی توان آن ها را : " گفت" او در آغاز پاييز به سفير آمريکا صريحا. های قاطع تر سوق می داد

  ]15[." با اظهارات دوستانه فريب داد

چيزی که با ماهيت . اظهارات فريبنده عمال به ايران کمک کند" مصدق از آمريکا طلب می کرد که به جای      

هر چه دست آمريکايی ها در مقابل مصدق بازتر می شد آن ها با وقاحت و گستاخی بيشتری . امپرياليسم آمريکا تناقض داشت

جايی که مصدق امکان دريافت کمک واقعی داشت اتحاد شوروی و کشورهای سوسياليستی تنها . عليه او توطئه می کردند

     .بودند که به طور مداوم آمادگی خود را اعالم می کردند و امکان خريد نفت ايران را مطرح می ساختند

ی در زمينه  بيش از ده بار مالقات و مذاکره ميان ايران و کشورهای سوسياليست١٣٣١ طی پاييز و زمستان      

 ، موفقيت های چشم گيری ]16[گسترش مناسبات صورت گرفت، و به رغم پايداری جدی آمريکا و اولتيماتومی که داده بود 

  ]17[.  آمريکا و فروش نفت به کشورهای سوسياليستی قرار گرفتايران در آستانه شکستن سد مقاومت. حاصل شد
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م  در تهران گذشته با اظهارات کرميت روزولت مقايسه کني١٣٣١اگر حوادثی را که در اواخر پائيز، اوايل زمستان 

يک بار ديگر با اين حقيقت تلخ آشنا می شويم که سرنخ توطئه ها در واشنگتن و لندن بوده و همان وقت که گروهی در مجلس 

کمونيسم بين "به اصطالح شورای ملی عليه مصدق گلو پاره می کردند و يا در مطبوعات به حزب توده ايران و به اصطالح 

گرفتند و فعاليت خرابکارانه آن ها جای معينی را در نقشه های امپرياليستی پر می می تاختند از آنجاها دستور می " المللی

  .کرد

  :به گفته های روزولت توجه کنيد     

هياتی از شرکت نفت انگليس } ١٣٣١آخر پاييز و اول زمستان  {١٩۵٣ و يک بار اوايل ١٩۵٢يک بار اواخر  "     

 هيات اول منحصرا برای بحث درباره طرح عملياتی بود بين سيا و رفقای .و ايران به واشنگتن آمد تا با ما مذاکره کند

  ...بريتانيايی از جانب ما آلن داليس فقط مدت کوتاهی شرکت کرد

  .جلسه عملياتی بود... باز هم هيات انگليسی به واشنگتن آمد} بهمن{ در آغاز فوريه      

به ... باشم" فرمانده عمليات"نگليسی ها پيشنهاد کردند که من همين جا بود که ا... }  بهمن١۴{ دوشنبه سوم فوريه      

انگليسی ...به شاه وفادار بودند و يا بی طرف" افسران اکثرا... بحث شد پيرامون نقشه ها و نيروها... }!!{نظرم عاقالنه بود 

  ...از دانشگاهيان و مدارس به کلی نااميد بوديم... ها روی روحانيون حساب می کردند

گفتم که بايد جانشين مصدق را تعيين ... با فرماندهی من موافقت کرد} وزير خارجه آمريکا{جان فوستردالس ...       

کوچران شروع به . فوستردالس و ميدل اسميت سکوت کردند... همکاران من گفته اند فضل اهللا زاهدی مناسب است... کنيم

  ]18[..." معرفی همکاران برجسته اش در ايران کرد

 موقعی که اين نقشه ها در واشنگتن کشيده می شد و در بررسی و اجرای آن ها نه فقط جاسوسان حرفه ای      

رين مقامات رسمی دولتی آمريکا و انگليس سازمان جاسوسی مرکزی آمريکا و انتليجنس سرويس انگلستان بلکه عالی ت

به مصدق می !! شرکت می کردند، ديپلماسی آمريکا در تهران مشغول بازی بود و پيشنهادهايی برای حل درست مساله نفت

  .داد

شرکت مستقيم وزرای  ما در اين باره بعدها باز هم سخن خواهيم گفت، اما توجه خواننده را به خصوص به      
ر مقامات عالی انگليسی و آمريکايی در طرح نقشه های توطئه گرانه و اجرای آن ها جلب می کنيم تا معلوم خارجه و ساي

دست پخت چرچيل، آيزنهاورها، ايدن ها، دالس ها و .  مرداد فقط کار سيا آن طور که مشهور شده نيست٢٨شود که کودتای 

 حساس به خاطر منافع انحصارات امپرياليستی که ارباب واقعی ساير مقامات عالی دولت های امپرياليستی است که در لحظات

  .ما نمونه های مشخص آن را نشان خواهيم داد. آن ها هستند تا حد يک جاسوس خبرچين تنزل می کنند

او در اين .  باری سفير توطئه گر آمريکا، لوی هندرسن روز سوم دی ماه از سفر يک ماه خود به آمريکا بازگشت     

احبان جديد کاخ سفيد آيزنهاور و دالس تماس گرفته و نظر قاطع آن ها را داير بر اين که با مصدق نمی توان کنار مدت با ص

به طوری که بعدها معلوم شد اين پيشنهاد در عين حال که نسبت به پيشنهاد های پيشين کمی بهتر بود . آمد با خود آورده بود

 را به رسميت می شناخت و از ايران می خواست که تا ١٩٣٣ارسی و قرارداد زير عنوان پرداخت غرامت، حقانيت امتياز د

به شرکت غاصب بپردازد که به قول مصدق به معنای آن بود که ايران تمام درآمد نفت را بابت " عدم النفع"پايان مدت امتياز 

  .غرامت به انگلستان بدهد

ار شد و در ميان اطرافيان مصدق هنوز اين اميد  مذاکرات هندرسن و مصدق در دی و بهمن چندين بار تکر     

  :وجود داشت

اگر پرزيدنت آيزنهاور و مشاورينش تهديد کمونيسم را برای ايران خطرناک بدانند حتی ممکن است پيشنهادهای  "     

  ]19[." بهتری نيز بدهند
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مدت ها است که ديگر اثر خود را از دست داده و هندرسن و ساير " خطر کمونيسم" غافل از اين که بازی با    

  .جاسوسان آمريکايی انگليسی در همين زمان مشغول تدارک کودتای تازه ای هستند

 نفر ١٣۶مصدق . ارتش مشغول توطئه اند از هفته اول بهمن حوادث به سرعت پيش رفت، خبر رسيد که امرای      

 بهمن ماه با آيت اهللا کاشانی مالقات کرد و آشتی نمود که متاسفانه ٨و برای رسيدن به توافق   ]20[از آنان را بازنشسته کرد

 بهمن ماه نامه دبير دوم سابق سفارت آمريکا در تهران به ديويس چايلدز وزارت خارجه آن کشور، ٢٢.  پردوام نبودعميق و

  :در روزنامه ها درج شد که در آن توصيه می کرد

دولت آمريکا با تشکيل دولتی طرفدار غرب در جنوب ايران موافقت نموده و در صورت لزوم در آن منطقه  "         

  ]21[." می پياده کندقوای نظا

ولی دو روز پس از انتشار آن خبر رسيد که " مهم نيست" سفارت آمريکا در تهران توضيح می داد که اين نامه      

همان روز خبر  ]22[.د پرداخته و ابوالقاسم بختياری با قوای دولتی درافتاده استايل بختياری با قوای ارتش به زد و خور

  ]23[. ننددر مرزها اغتشاش می ک" دزدان عراقی"ديگری رسيد که مرزهای ايران و عراق نا آرام است و 

  . اطالعات انکارناپذير حاکی از آن بود که اين توطئه ها از کانال دربار هدايت می شود        

. يابد مجبور است حقايق را به مردم بگويدمصدق در مالقات هايش با شاه توضيح می داد که اگر اين وضع ادامه 

  .صحبت از مراجعه به مردم از طرف مصدق به مطبوعات راه می يافت

  :نوشت" باختر امروز "     

  ]24[." مردم از حکومت مصدق انتظار دارند موانع اصالحات و کانون های تحريک را رسوا سازد "     

بايستی عامه ملت نظر خود را درباره وضع موجود کشور ابراز نمايند روشی پيش گرفته خواهد شد که اين  "     

  ]25[." مقصود را در برخواهد داشت

.  دخالت امپرياليسم آمريکا، شاه و زاهدی در توطئه بختياری ها و تدارک کودتا در تهران روشن تر از آفتاب بود     

مقادير قابل مالحظه ای اسلحه و مهمات توسط افسران درباری از واحدهای نظامی به سرقت می رفت و برای شورشيان 

ششم (زاهدی را دستگير کرد . مصدق سرانجام گامی قاطع برداشت. دست زاهدی آشکار بود. بختياری فرستاده می شد

  ).اسفندماه

  : شادروان حسين فاطمی اصرار می کرد که اين قاطعيت بيشتر شود و می نوشت     

ات و اکنون وقت آن است که دکتر مصدق در روش مسالمت آميز خود تجديد نظر کلی نمايد و برای حفظ افتخار "     

شرافت ملی ما از گزند اين توطئه های خائنانه هرجا دست اجنبی را ديد، از آستين هر کس که بيرون آمده باشد آن دست را 

  ]26[." بالفاصله قطع کند

پيدايش اين ندا . ای حزب توده ايران بود که از دو سال پيش مصدق را به قاطعيت دعوت می کرد اين ندا همان ند   

زمينه آن اتحادی را فراهم می کرد که بايد ميان حزب ما و ساير مبارزين راستين نهضت ضد امپرياليستی " باخترامروز"در 

  .ايران وجود داشته باشد

مقامات انتظامی اطالعات کافی به او " ظاهرا. ری از کودتا کافی نبود با اين حال اقدامات مصدق برای جلوگي     

در نتيجه مصدق فقط پس از آغاز توطئه از . مقدمات کودتا به خوبی از چشم دولت و نيروهای ملی پنهان شده بود. نداده بودند

  عمق آن با خبر شد و می توان گفت که

  .کودتاچيان رستبر اثر تصادف و با کمک يک افسر توده ای از دست 

 
  ]١[ ، روزنامه کيهان، همان تاريخ١٣٣٠ خرداد ماه ٣٠پيام مصدق به ترومن، مورخ   

   ]٢[١٣٣١ مهرماه ۵پيام مصدق به ترومن و چرچيل، روزنامه کيهان،   



 ١٢٩

 تکيه ١١ و ۵۴، صفحات ١٣۵٧دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی، تدوين حسن صدرانتشارات اميرکبير،   
   ]٣[ از ما

   ]٤[ ، تکيه از ما است١٣٣١ مهرماه ٢٩خواندنيها،   

   ]٥[١١٠-١٠۶کرميت، روزولت، کتاب ياد شده، صفحات   

   ]٦[٢٩۶خاطرات ايدن، چاپ ياد شده، صفحه   

   ]٧[١٣٣١ شهريور ماه ٢۵روش خلق به جای بسوی آينده ،   

   ]٨[١٣٣١ آبان ماه ٢٧روزنامه خبر، نقل از خواندنيها،   

   ]٩[١٣٣١ آذرماه ١۴رد آسيا، نقل از خواندنيها، روزنامه م  

   ]١٠[١٣٣١ مهرماه ۶وحدت آسيا به جای بسوی آينده   

   ]١١[١٣٣١ شهريورماه ٣٠همان روزنامه   

   ]١٢[١٣٣١ مهرماه ١٧بسوی آينده، .   

   ]١٣[١٣٣١آذر ماه ۴شير شوق، نقل از خواندنيها،   

   ]١٤[١٣٣١ دی ماه ١بسوی آينده،   

   ]١٥[ ٢٩۵ن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشر انديشه، صفحه خاطرات ايد  

   ]١٦[  مراجعه کنيد١٧٩همين کتاب به صفحه   

محافل خرابکار می خواستند از اين موضوع .  مدت قرار داد شيالت به پايان رسيد١٣٣١در بهمن ماه همين سال   
اما اتحاد شوروی طبق روش اصولی . دتا بسازندهم دست آويزی برای جنجال ضد کمونيستی و ايجاد محيط ضرور برای کو

آمادگی خود را برای خاتمه قرارداد و تسويه حساب اعالم کرد و " خود وقتی طرف ايران حاضر به ادامه قرارداد نبود فورا
 ولی محافل ضد کمونيستی و عمال امپرياليسم هنوز هم که هنوز است از شيالت. اين دست آويز را از دست دشمنان گرفت

شمال به عنوان چيزی شبيه نفت جنوب سخن می گويند و مصدق را به نام اين که گويا شيالت را هم ملی کرده به دروغ می 
  :اگر چه اين موضوع وارد بحث اصلی ما نيست در حاشيه توضيح کوتاهی می دهيم . ستايند

. همن ماه شروع به کار کرد ب١١ تشکيل شد و از ١٣٠۶ شرکت شيالت با همکاری ايران و شوروی در سال      
اقتصادی بود که چه از نظر وسعت قدرت و چه از نظر ماهيت ربطی به " اين شرکت يک موسسه توليدی کوچک و صرفا

 ميليون تومان ٩جمع کل سرمايه شيالت اعم از نقد و منقول و غير منقول نزديک . انحصار امپر ياليستی نفت جنوب نداشت
سهم )  هزار تومان۴٠٠متوسط ساالنه حدود ( آن % ۵/۵٧ هزار تومان که ٧٠٠وسطی در حدود با در آمد ساالنه مت. بود

شيالت برخی سال ها ضرر می . (سهم شوروی)  هزار تومان٣٠٠متوسط ساالنه کم تر از  % ( ۴٢/ ۵ می شد و  ايران
  ). داد

 به  %٨که فقط (  آمد شيالت بود  به عبارت ديگر در آمد شرکت نفت جنوب در سال ملی شدن دوهزار برابر در     
  ) .ايران پرداخت می شد 

 به عالوه شيالت بر خالف شرکت نفت جنوب ثروت ملی ايران را غارت نمی کرد، آن را حفظ می نمود و      
اگر اين شرکت و همکاری صميمانه متخصصين شوروی نبود و نظم علمی و فنی در صيد ماهی ايجاد نمی . افزايش می داد

  . ن شک نسل ماهی در سواحل شمال ايران برافتاده بودشد بدو

 همکاری ايران وشوروی در اين زمينه آنقدر سودمند بود که پس از پايان مدت قرارداد هم از همان زمان      
  .مصدق، همکاری طرفين به اشکال ديگر ادامه يافت

  .مدت عادی قراردادش پايان يافت.  شيالت ملی نشد     
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اقتصادی "  در واقع تنها مطلب اساسی و ماهوی تفاوت ماهيت اين دو موسسه است که يکی کامال اما مهم ترين     
  .و براساس همکاری و برابر حقوق می باشد وديگری براساس اصول استعماری که استقالل ايران را برباد می دهد

ولی کمپانی نفت جنوب )  استحتی صحبت از آن خنده دار( شيالت هرگز در امور داخلی ايران دخالت نمی کرد      
سلسله سلطنتی می آورد، مجلس تشکيل می داد، سياست داخلی و خارجی برای ايران تعيين می کرد و در زمان مصدق 

   ]١٧[.آنقدر توطئه کرد که اين حکومت ملی را سرنگون ساخت

   ]١٨[١٢۴ تا ١١٩کرميت روزولت، اثر ياد شده، صفحات   

   ]١٩[١٣٣١  بهمن ماه٧باختر امروز، .   

   ]٢٠[١٣٣١ بهمن ماه ١١باختر امروز،   

 }متن نامه در نيويورک تايمز چاپ شد و در مطبوعات ايران انعکاس يافت{. ١٣٣١ بهمن ماه ٢٢باختر امروز،   
]٢١[   

   ]٢٢[١٣٣١ بهمن ماه ٢۵باخترامروز، .   

   ]٢٣[ همان جا  

   ]٢٤[١٣٣١ اسفند ماه ٢باختر امروز، .   

   ]٢٥[١٣٣١ اسفند ماه ۶ باختر امروز،.   

   ]٢٦[١٣٣١ اسفند ماه ٧باختر امروز،   
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  نهم اسفند

  از ناکامي های شاهعبرت های بيت رهبری 

  

   

  توطئه نهم اسفند. ٨

 جريان واقعه از اين قرار بود که شاه در مقابل مصدق از دخالت هاي علني و توطئه گري دربار در امور         

ست و قول داد که براي مدتي به خارج از کشور سفر کند تا در اين مدت دولت با فراغ بال گامي عقب نش" دولت، ظاهرا

او با اين روش خود مصدق را . اما در واقع شاه قصد رفتن نداشت. مقدمات سفر نيز فراهم شد. بتواند به اداره امور بپردازد

ي وسايلي فراهم کرد که در روز سفر شاهانه مشتي اوباش به شاه در پيوند با ساير محافل کودتاچ. خام مي کرد تا به دام اندازد

اين توطئه با دقت تمام انجام شد و فقط يک مو از . بهانه مخالفت با اين سفر بر سر مصدق بريزند و او را از ميان ببرند

  .موفقيت فاصله داشت

  :مصدق واقعه را به شرح زير بيان مي کند

من هم سه . شاه آقايان عال و حشمت الدوله واالتبار را فرستادند. م رفراندومي بکنمبه شاه پيغام دادم که خيال دار "     

به شاهد شاه گفتم تصميم دارم رفراندومي . نفر از نمايندگان دولت خود را تعيين کردم که به عنوان شاهد حضور داشته باشند

حضرت اشرف پهلوي وقتي اين جا بودند چه به مردم بگويم که واال. بکنم و مردم را از جريانات کشور مستحضر نمايم

همچنين قضاياي بختياري را مي . کارهايي در حق من کردند و علياحضرت ملکه مادر چه موانعي سر کارهاي من تراشيدند

  .گويم

قرار شد صبح روز . من حضور شاه شرفياب شدم. اعليحضرت همايوني اظهار تمايل به مسافرت کردند"  بعدا     

  . مبدل شد١٠بعد به ساعت . قرار صبح زود بود. بعد پيغام دادند که روز شنبه حرکت مي کنند. کت کنندپنج شنبه حر

اين پول .  هزار دالر حواله بانک هاي خارجي و هزاردالر نقد٩:  براي انجام مسافرت ده هزار دالر آماده کردم     

من با دست خودم عکس ها را به . بياورند پيش خودمدستور صادر کردم پاسپورت هاي مسافرت را . را به آقاي عال دادم

  .به دربار فرستادم. پاسپورت ها چسباندم و مهر کردم

 دستور داده بودم که نيروهاي انتظامي مسير ايشان را تقويت کنند و نگذارند کسي در منزل شاه يا منزل من جمع      

  ]1[." شود

عال از جانب شاه از نمايندگاني که به عنوان .  در ظاهر تاکيد خود شاه بر اين بود هيچ کس از جريان با خبر نشود     

فا به کساني ولي از پشت سر و در خ. شاهد حضور داشته و از جريان با خبر بودند قول شرف گرفته بود که به کسي نگويند

که نمي بايست خبر داشته باشند خبر داده شد و تعداد زيادي از اوباش و چاقوکشان اجير شدند تا صبح شنبه در محل حاضر 

  .باشند

  :روزنامه کيهان جريان وقايع را به شرح زير نوشت

بالفاصله . رسيدخبر مسافرت شاهنشاه و شايعه استعفاي ايشان به روساي اصناف ...  صبح١١مقارن ساعت  "     

به منزل آيت اهللا بهبهاني رفتند و از ايشان خواستند به . تا نزديک ظهر کليه دکاکين تعطيل شد. خواستند بازار را تعطيل کنند

  .دربار بروند و مانع حرکت شاهنشاه بشوند
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عده اي در بازار ... دآيت اهللا را به روي دست از اطاق خارج کردن. عده اي با صداي بلند گريه مي کردند ...      

در نزديکي کاخ مرمر زنان تظاهرات مي کردند و خطاب به سربازان و مردم ... فرياد مي زدند بجنبيد مملکت از دست رفت

  ."حميت کجاست؟ مملکت از دست رفت! غيرت کجاست: "مي گفتند

دوشي هايش را بيرون آورد و يکي از متظاهرين که لباس سيويل داشت وقتي مامورين انتظامي جلويش را گرفتند سر

  :گفت

  ]2[. وطن از دست رفت. من افسرم.  هموطن مرا نمي شناسي   

  .ا از ميان ببرندنقشه کودتاچيان اين بود که مصدق را در دربار به دام اندازند و دستگير کرده ي

سرگرد خيرخواه افسر توده اي گارد .  در اين لحظه حساس يکي از افسران توده اي به کمک مصدق شتافت     

  .خود را معرفي کند به طور غيرمستقيم مصدق را نجات داد) از ترس خود مصدق(جاويدان که نمي توانست 

  : خيرخواه در خاطراتش پيرامون اين روز مي نويسد     

پس از ورود مصدق به کاخ سلطنتي، تعدادي از امرا و افسران بازنشسته از قبيل امير احمدي، شاه بختي،  "      

 نفر از اعضاي حزب آريا نيز به سرپرستي ۶٠حدود . بتدريج در خيابان پاستور گرد آمدند... عزيز اميررحيمي، خسرواني و

خبر رسيد که مي خواهند هنگام خروج ... ر نرده اي کاخ بسته شدد... سپهر جمع شدند، ملکه اعتضادي به جمع آن ها پيوست

  .به مصدق حمله کنند

 به دنبال راه حل مي گشتم به آقاي پيرنيا رئيس تشريفات دربار که به مصدق احترامي نشان مي داد مراجعه      

لوي که در شمال آن واقع بود خطر را متذکر شدم و پيشنهاد کردم که دکتر مصدق از کاخ اختصاصي به کاخ شمس په. کردم

دکتر مصدق را تا ) راننده مخصوص شاه(پيرنيا و من و اصغراميرصادقي . پيشنهاد قبول شد. رفته از آنجا به منزلش برود

  ]3[." درب اصلي کاخ شمس مشايعت کرديم

 وقتي مصدق از چنين راهي نجات داده شد اوباش و افسران کودتاچي به منزلش ريختند در آهني منزل را      

با ) زنده ياد همواره در مواقع سخت تکيه گاه مصدق بود(شکستند، تا جايي که مصدق مجبور شد به همراه دکتر حسين فاطمي 

اما کودتاچيان تا دير وقت شب در خيابان ها حاکم .  جا خود را به ستاد ارتش برساندنردبان به خانه همسايه فرار کند و از آن

  .بودند

  :در اين باره مي نويسد" باخترامروز"

قواي انتظامي به وسيله سرنيزه و قنداق تفنگ به مردم حمله مي کردند و عکس هاي مصدق را پاره مي  "     

افسران بازنشسته با لباس ارتشي آمده و . .. روي ارتش سربازان اشغال نمودندظهر سرتاسر ميدان بهارستان را ني... نمودند

دستجات متظاهر که به منزل ... پس از حمله به منزل مصدق و تظاهر عده اي اوباش... سربازان را تحريک مي کردند

اکثر . ه حمله مي کردندمصدق حمله کرده بودند به خيابان هاي شهر روي آورده و با چوب و چماق به مغازه هاي سر را

خيابان هاي يوسف آباد و اسالمبول و الله زار و شاه آباد بسته و صاحبان آن ها در مقابل مغازه هاي خود ناظر بر اوضاع 

  .بکشيد! هرجا به طرفداري از مصدق تظاهري مي شد مامورين انتظامي و افسران بازنشسته مي گفتند بزنيد. بودند

تظاهرات مي کردند و از در و ديوار مجلس " باشگاه تاج"، "افسران بازنشسته"، "آوارگان" نيروهاي انتظامي،      

  .باال مي رفتند

  ]4[." مهم است...  در خيابان ها صداي افسران شنيده مي شد که راديو را بگيريد     

چند سال بعد عميدي نوري از موسسين جبهه ملي که به دشمن پيوسته بود و معاون سياسي سرلشکر زاهدي شد 

  :ضمن خاطرات خود نوشت

 مرداد نمي رسيد و همان روز موضوع خاتمه ٢٨اگر در نهم اسفند مردم راديو را تصرف مي کردند کار به  "     

   ]5[." مي يافت
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نيروهاي مسلح تا آن حد خارج از اختيار نخست وزير بودند که حتي نمي .  در اين گفته حقيقتي نهفته است     

ر شد دستور کتبي صادر کند و به عنوان مصدق مجبو. خواستند جلو مهاجمين به منزل او را که قصد کشتنش را داشتند بگيرند

اگر راديو تصرف مي شد و از آنجا صداي شاه، زاهدي و . وزير دفاع ملي حکم کند که در مقابل مهاجمين ايستادگي شود

  .امثال آن ها بر مي آمد به احتمال قريب به يقين حکومت مصدق سرنگون شده بود

   

  
  ]١[١٣٣١روزنامه کيهان، اسفند ماه   

   ]٢[١٣٣١اسفند ماه ٩وزنامه کيهان، ر.   

   ]٣[ از خاطرات منتشر نشده سرگرد خيرخواه  

   ]٤[١٣٣١اسفندماه ١٠باختر امروز،   

   ]٥[ نوري   ، خاطرات عميدي١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧روزنامه کيهان، اطالعات،   



 ١٣٤

 
  

  

   مرداد٢٨نقش آفريني دو آيت اهللا، تا 

   اسفند٩کودتای

  ز هم درس نگرفت مصدق باشاه از شکست آموخت

   

  نتايج توطئه نهم اسفند. ٩

  .  توطئه نهم اسفند هم از نظر تکنيک کودتا و هم از نظر تناسب نيروهای اجتماعي سياسي قابل توجه بود     

در اين توطئه همه عناصر و اجزاي .  مرداد است٢٨ از نظر تکنيک و فن کودتا، نهم اسفند تمرين عمومي      

او در نهم . به خوبي خوانده مي شود" فرمانده عمليات"کرميت روزولت " خط"در اينجا . ي توان ديد مرداد را م٢٨کودتاي 

نهم اسفند هم کار کودتا در آغاز به دست مشتي اوباش  در.  مرداد٢٨اسفند از همان اجزا و عناصري استفاده کرد که در 

يز شده و متشکل، به اتکاي نيروي نظامي، شهر غافل اوباش تجه. آن حرکت مي کردند سپرده شد و نيروهاي نظامي پشت سر

گير و غيرمتشکل و هاج و واج را قرق کردند، محيط وحشت آفريدند و از گيجي و سردرگمي که بر اثر سياست هاي ناروشن 

  .دولت و خيانت هاي دوستان نيمه راه جنبش فراهم شده بود براي به دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده کردند

هيچ سازمان متشکل حزبي و دولتي که در هر لحظه خطر به . ه فقط به کشور، حتي به تهران هم مسلط نبودمصدق ن

احزاب وابسته به جبهه ملي در حال فرو پاشيدن بودند و نيرويي نداشتند و از نظر سياسي نيز فلج . آن مراجعه کند نداشت

. حظه مخالفت با آن فرا مي رسيد نمي دانستند چه بايد کردبوده، پس از اين همه سال همکاري با سياست آمريکا وقتي ل

نيروي . مقامات دولتي هم که در لحظات حساس از کنترل دولت مصدق خارج بوده و گوش به دربار و سفارت آمريکا داشتند

داشت و براي متشکل مدافع دولت مي توانست حزب توده ايران و سنديکاهاي کارگري باشند که مصدق رابطه خوبي با آن ها ن

را گرفته است از مراجعه به آن ها امتناع مي ورزيده و ادامه فعاليت آن ها را فقط در " خطر کمونيسم"اثبات اين که جلو 

مسئولين مرکزي حزب در حال اختفا زندگي مي . حزب توده ايران هنوز غيرقانوني بود. چارچوب معيني مجاز مي دانست

روزنامه هايي که به جاي بسوي آينده و بعنوان ناشر افکار حزب منتشر مي شدند . ودندکردند و هميشه در خطر بازداشت ب

يکي پس از ديگري از طرف حکومت نظامي توقيف مي شدند و مامورين فرمانداري نظامي و پليس هر جا دستشان مي رسيد 

  .فعالين حزب را به زندان مي افکندند

اسفند حکايت از پيدايش مرحله جديدي مي کرد و آن اين که در اين روز  از نظر تناسب نيروهاي طبقاتي نيز نهم      

بازار مدتي بالتکليف ماند که حرف مصدق را بپذيرد و يا حرف . بازار تهران هم ديگر به طور در بست مدافع مصدق نبود

  !کاشاني و بهبهاني را

  :يف مي کندوضع بازار را در فرداي نهم اسفند به شرح زير توص" باختر امروز "     

. بازار تهران وضع متشنجي داشت و مردم همه در يک حالت انتظار آميخته با اضطراب به سر مي بردند "     

شايع شد که سران اصناف براي اتخاذ تصميم ساعت سه بعد از ظهر جلسه اي .  قسمتي از بازار بسته شد١٠مقارن ساعت 

  . از دولت مصدق خواهند دادتشکيل خواهند داد و اعالميه اي مبني بر پشتيباني

مي .  چون اصناف و تجار تصميمي نگرفته بودند دائما تلفني از باختر امروز جوياي نظر مجلس و دولت بودند     

  ]1[." گفتند به ما خبر قطعي بدهيد تا تکليف خود را فهميده براي پشتيباني از مصدق دست به مبارزه بزنيم

 يکي از ويژگي هاي مهم توطئه نهم اسفند که تناسب نيروهاي سياسي را بيان مي کرد به ميان آمدن علني پاي      

ر صف مقابل قوام السلطنه  د١٣٣١چنان که مي دانيم آيت اهللا کاشاني در سي ام تير . برخي از رهبران مذهبي به سود شاه بود
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در ماه هاي بعد نيز با وجود مخالفت با مصدق از شرکت در توطئه . قرار گرفت و نقش قاطعي در دفاع از مصدق ايفا کرد

اما اينک توطئه گران موفق شده بودند پاي آيت اهللا کاشاني و به ويژه بهبهاني را علنا به ميان . هاي ضد او خودداري مي کرد

در روز نهم اسفند بهبهاني در جلو کاخ مرمر روي دست کودتاچيان . د را به جناح مذهبي متکي نشان دهندبکشند و خو

دو نامه و اعالميه . سخنراني مي کرد و آيت اهللا کاشاني در اين يک روز سه نامه و اعالميه در ارتباط با توطئه منتشر کرد

  .ود و مردم را به تظاهرات به سود شاه دعوت مي کرددر دفاع آشکار از شاه و به قصد جلوگيري از سفر وي ب

  : در يکي ازنامه ها آيت اهللا کاشاني مي نوشت     

  !هموطنان! برادران ديني! مردم"

 با تقدير از احساسات ميهن دوستي مردم از همه خواهانم که با نمايندگان مجلس و علما و روحانيون و ساير      

که منتهي به آشفتگي اين کشور و باعث ندامت ... است تجديد نظر در تصميم اعليحضرت طبقات همکاري نموده و متفقا درخو

  .مي شود باالتفاق جلوگيري نمايند

  ]2["  سيدابوالقاسم کاشاني      

 نهم اسفند، زماني که ديگر مصدق از منزل فرار کرده و کودتا شکست خورده بود ولي اوباش  تنها ديروقت روز     

هم چنان منزل او را غارت مي کردند آيت اهللا کاشاني حاضر شد نماينده اي پيش آنان بفرستد و دستور دهد که دست از ادامه 

  .غارت بردارند

  : آيت اهللا کاشاني نوشته بود     

خواهشمندم متفرق . زيز مسموع شد عده اي به در خانه جناب آقاي دکتر مصدق حمله نموده اندبرادران ع "         

  .جناب آقاي موسوي را براي ابالغ اين مطلب فرستادم. شويد و از تعرض خودداري نمايند

  ]3[" سيدابوالقاسم کاشاني 

 ولي بايد توجه داشت که جدايي آيت اهللا کاشاني از مصدق به معناي جدايي همه روحانيت از نهضت ملي ايران         

از جمله آقايان انگجي، ميالني، زنجاني و ديگران که در مجلس . بسياري از روحانيون مبارز تا پايان نهضت ماندند. نبود

  .ر عهد خود را نشکستندبودند و تا آخ

حزب توده ايران به .  يکي از مهم ترين نتايج توطئه نهم اسفند نزديک کردن مجدد حزب توده ايران به مصدق بود     

در نهم اسفند نيز، . رغم سردي مناسبات که پيش مي آمد هربار که وضع مصدق متزلزل مي شد به دفاع از او برمي خاست

به خيابان ها آمدند و به سود " مامورين انتظامي" پيچيد مبارزين توده اي در زير ضربات زماني که خبر توطئه در شهر

  .مصدق و عليه دربار به تظاهر پرداختند

  :درباره تظاهرات توده اي ها و رفتار مامورين انتظامي با آنان از جمله نوشته بود" روزنامه کيهان "     

مامورين انتظامي دخالت ... جمعيت زيادي گرد آمد... مع شدنددر ميدان توپخانه ج} !!{عناصر افراطي چپ "

  هرکس از آن ها که به دست مي آمد از طرف پاسبان ها و جمعي که... کردند

  }...مضروب شدند به طوري که خون از سر و روي آنان جاري گرديد" شديدا} يعني کودتاچيان{نزديک ايشان بود   

دفاع آن ها از مصدق با شديدترين و خشن ترين . به توده اي ها رحم نمي کردند"  عمال امپرياليسم و دربار، واقعا     

  .با اين حال توده اي ها در حالي که خون از سر و رويشان مي ريخت از مصدق دفاع مي کردند. حمالت پاسخ داده مي شد

  . نهم اسفند نقطه عطف قطعي شد در مناسبات حزب توده ايران و مصدق     

 حزب توده ايران با وجود روش بي نهايت ناجوانمردانه سازمان هاي هوادار جبهه ملي، قاطع تر از  از آن پس     

  .هميشه در کنار مصدق قرار گرفت
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در واقع در آن روز .  نهم اسفند امکانات وسيعي را که براي پيروزي کودتا در شهرستان ها وجود دارد نشان داد     

يان بود و اگر صداي راديوي تهران در مي آمد که مصدق سرنگون شد، کار همه شهرستان ها عمال در دست کودتاچ

  .شهرستان ها تازه دو روز بعد به حرکت در آمدند. شهرستان ها تمام بود

 مصدق طي دو سال حکومت خود نتوانسته بود پايه هاي قدرت دربار و مالکين را در شهرستان ها متزلزل کند و      

  .دم روزني بگشايدبراي ابراز اراده توده مر

 آخرين نکته اي که درباره نهم اسفند بايد گفت اين است که اين توطئه به رابطه دربار و مصدق، و آمريکا و      

مصدق از آن پس در برابر شاه آشکارتر از گذشته ايستاد، و در مورد آمريکا، با آن که هنوز . مصدق به شدت لطمه زد

  :خود هندرسن به برخي از نزديکانش گفته بود. ر هندرسن سفير وقت آمريکا جبهه گرفتاميدهايي داشت در برابر کساني نظي

  ]4[." ممکن است در هر لحظه دولت ايران از آمريکا تقاضاي احضار او را بکند "     

  :ين مطلب را سال ها بعد ايدن نيز در خاطراتش از قول آيزنهاور بيان داشت و نوشت ا     

رئيس جمهور گفت که بر سر مداخالت هندرسن بر سرهواداري از شاه موقعيت او نزد مصدق بسيار ضعيف  "     

  ]5[." شده است و امکان قطعي دارد که گذرنامه اش را به دستش بدهند و روانه اش کنند

سفير توطئه گر آمريکا و همه عمال . مصدق جرات نکرد که اين چنين قاطع عمل کند.  متاسفانه اين اتفاق نيفتاد     

  .ون کردندجاسوسي آن کشور در ايران ماندند و سرانجام حکومت ملي او را سرنگ

   

  ١٣٣٢ مرداد ٢۵ تا ١٣٣١از نهم اسفند سال . ١٠

 شکست توطئه نهم اسفند به هيچ وجه به معناي پيروزي نهايي نهضت ملي ايران نبود بلکه آغاز مرحله قطعي      

جايي . در نهم اسفند پرده هاي مالحظه و تعارف دريده شد. نبرد روياروي نهضت ملي ايران با امپرياليسم و عمال آن بود

با سخنراني افشاگرانه . به دستور مصدق عده زيادي از امراي توطئه گر ارتش و سران اوباش توقيف شدند. براي آشتي نماند

با آن که مصدق اسم . مصدق مساله دربار و دخالت هاي ناروايش به سود امپرياليسم انگليس در ميان توده مردم مطرح گشت

 در شيراز مردم به اداره اصل ١٣٣٢ فروردين ماه ٢٩. امپرياليسم آمريکا اوج مي گرفتآمريکا را نمي برد نفرت نسبت به 

در تظاهرات ضدآمريکايي که رفته رفته اوج مي گرفت حوادث شيراز نقطه . چهار ترومن هجوم برده آن را در هم کوبيدند

ران مصدق نيز شناخته مي شود و مبارزه عطفي بود و نشان مي داد که چهره کريه آمريکاي جنايت کار براي بخشي از هوادا

  .ضد آمريکايي که حزب توده ايران چند سال متوالي به تنهايي آن را پيش مي برد به ساير نيروهاي ملي نيز سرايت مي کند

  :مصدق در همان شبي که توطئه شکست از مجلس خواست که تکليف کار را يک سره کند

  . يا او حکومت مي کند يا شاه     

ن مساله اگر در آن لحظه بحراني که توطئه شکسته و مردم به شدت عليه دربار خشمگين بودند حل مي شد،  اي     

  .ترديدي نبود که کار به زيان دربار خاتمه مي يافت

اين کميسيون .  متوليان مجلس پا درمياني کرده پيشنهاد کردند که کميسيوني به اختالف شاه و مصدق رسيدگي کند     

کيل شد که امثال بقايي و مکي نيز عضو آن بودند و براي اين که فعال مصدق را راضي کرده حل مساله را به  نفر تش٨از 

در اين کميسيون اصول مورد اختالف قانون اساسي که . تعويق اندازند بخشي از خواست هاي مصدق را علي الحساب پذيرفتند

ود مشروطه تعبيرپذير بود و در حکومت پهلوي همواره به سود به علت دو پهلو بودن هم به سود سلطنت مطلقه و هم به س

سلطنت مطلقه تعبير شده بود بررسي شد و طرحي متضمن تغيير اين اصول به سود مشروطه تهيه شد که اگر به تصويب 

  .مجلس مي رسيد و در عمل اجرا مي شد شعار مصدق که شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت اجرا مي گرديد
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سلطه امپرياليسم در ايران . ربار و امپرياليست هاي حامي آن قصد آن نداشتند که بر چنين چيزي تن در دهند اما د     

عمال امپرياليسم و ارتجاع در مجلس از تصويب طرح جلوگيري . تنها به دست حکومت ديکتاتوري وابسته مقدور مي شد

  .ده بودند حاضر نشدند که از تصويب بگذردحتي عده اي از کساني که طرح را خود تدوين و امضا کر. کردند

 مبارزه ضد درباري که در روزهاي پس از نهم اسفند به کوچه و خيابان کشيده شده بود، پس از تدوين اين طرح      

  .و وعده تصويب آن از طرف اطرافيان مصدق به مجلس کشانيده شد

حزب توده ايران . مردم دست از تظاهرات بردارندخود مصدق و سازمان هاي وابسته به جبهه ملي اعالميه دادند که 

تظاهرات ضد . که بازي هاي درباريان را باور نمي کرد از طرف هواداران مصدق مورد شديدترين هجوم ها قرار مي گرفت

  : اسفند ماه ادعا مي کرد١٣در شماره " باخترامروز. "سرکوب مي شد" مليون"شاه از طرف 

زيرا هدف آن ها مخالفت با نهضتي است که . ر افراطي مورد حمايت مردم نيستمبارزات ضد درباري عناص "     

  .به هيچ وجه با مباني مشروطه مغايرت ندارد

 انتظار اين که مردم اين عناصر را در مبارزه ضد سلطنتي تقويت کنند مادام که هدف مبارزه ساقط کردن رژيم      

  ]6[." مشروطه باشد بي مورد است

 براساس مذاکرات پشت پرده و در برابر وعده حل مسايل، مصدق عده زيادي از سران توطئه و از جمله      

ه و با کشاندن بحث و جدل به سرلشکر زاهدي را از توقيف آزاد کرد و امکان داد که محافل توطئه گر اغتنام فرصت کرد

اقليت هوادار دربار در مجلس از شرکت در . جلسات مجلس و با دست زدن به انواع بازي هاي پارلماني وقت بگذرانند

جلسات خودداري مي کرد و هربار که جلسه علني تشکيل مي شد با يک تحريک کار را به زد و خورد کشانده مجلس را 

  .تعطيل مي کرد

  
  ]١[١٣٣١ اسفندماه ١٠روز، باختر ام  

   ]٢[١٣٣١ اسفند ماه ٩ روزنامه کيهان،   

 بعدها که فهرست حمله کنندگان به منزل مصدق منتشر شد اسامي افراد ١٣٣١ اسفند ماه ٩روزنامه کيهان،   
  :زيرين در آن فهرست ديده مي شد

گ نقدي، سرگرد خسرواني و ، طيب حاج رضايي، احمد عشقي، مسحن محرر، سرهن)بي مخ(شعبان جعفري  "     
   ]٣[١٣٣٢ مرداد ماه ١٠مراجعه کنيد به روزنامه اطالعات ، ..." 

   ]٤[١٣٣١ اسفندماه ١٩نيوزويک، نقل از خواندنيها،   

   ]٥[٢٩٩خاطرات ايدن، چاپ ياد شده ، صفحه   

   ]٦[١٣٣١ اسفند ماه ١٣باختر امرزو،   



 ١٣٨

   

  لحظه به لحظه تا فردای کودتابازی بزرگ

  

  

   

  .کليف طرح کميسيون هشت نفري يعني تکليف مناسبات دربار و دولت معلق مانده بودت

الزم بود امر مبارزه از صحنه مجلس بيرون کشيده شود و با کمک مردم براي عقب راندن دربار اقدامي به عمل 

منتشر شده بود " زه با استعمارجمعيت ملي مبار"در اين باره حزب توده ايران پيش قدم شد و طي اعالميه اي که از سوي . آيد

عين دعوت نامه را از نظر اهميتي که در روشن . از همه احزاب و سازمان ها خواست که در يک اجتماع بزرگ شرکت کنند

  :کردن مناسبات سياسي آن روز دارد در زير مي آوريم

   

  دعوت عام

  از تمام مردم ضداستعمار تهران

 کليه احزاب، دسته ها، سازمان ها و مردم ضد استعمار تهران از کارگران،  جمعيت ملي مبارزه با استعمار از     

 ١١ فروردين ماه ساعت ٢۵دهقانان، روشنفکران، پيشه وران، کسبه و سرمايه داران ملي دعوت مي نمايد که روز سه شنبه 

  :صبح در ميدان بهارستان براي تحقق شعارهاي زير اجتماع کنند

 شاه و دربار در امور کشوري و لشکري و از بين بردن امکان اين مداخالت براي  خاتمه دادن به مداخالت-١

  .هميشه

 خاتمه دادن به مداخالت استقالل شکنانه امپرياليست هاي انگليسي و آمريکايي و اخراج جاسوسان و برچيدن -٢

  .موسسات جاسوسي آن ها در سراسر کشور

  .يي که هر روز توطئه جديد عليه حاکميت ملي ما ترتيب مي دهند محاکمه و مجازات مزدوران انگليسي و آمريکا-٣

  .تامين امکان فعاليت ضد استعماري براي مردم ضد استعمارايران     -٤

  ]1[جمعيت ملي مبارزه با استعمار 

   

 در اين دعوتنامه چنان که مي بينيد هيچ چيز خالف مصالح ملي و يا کلمه اي تند و خواستي بلند پروازانه وجود      

به عالوه دعوت مردم به . اين خواست ها حداقل آن چيزي است که در آن زمان انقالب ايران بدان احتياج داشت. ندارد

 اما هم دشمنان آشکار نهضت ملي ايران و هم متاسفانه محافل هوادار .ضروري بود" تظاهرات خياباني نيز در آن زمان واقعا

  .مصدق با شدت عليه اين دعوت برخاستند

  :آيت اهللا کاشاني طي نامه اي از مصدق خواست

الزم است دستور فرماييد از تظاهرات و تعرض به آقايان نمايندگان محترم جلوگيري شود تا مسئوليتي متوجه  "     

  ]2[ ."شدهيات دولت نبا

  : حجت االسالم شمس قنات آباد در مجلس به شدت به حزب توده ايران و مصدق تاخت     

را از } !!{واهند دين و فضيلت آقا اين ها مي خ... اين دولت توده اي ملي مصدق مورد حمايت توده اي هاست "     

... سازشي شده است براي از بين بردن هستي و استقالل وطن ... اين ها به وکال و مقدسات ملي ما فحش مي دهند. ميان ببرند

 "]3[  



 ١٣٩

تانک ها و زره . تظاهرات خياباني را که به سود خود او بود قدغن کرد. ر اين فشار مصدق عقب نشست در براب     

پوش هاي شاه و عده اي سرباز با تجهيزات کامل در نقاط مختلف شهر گماشته شدند، فراکسيون نهضت ملي اعالميه داد و 

  .در تظاهرات شرکت ندارند" مليون"عالم کردند که روزنامه هاي طرفدار دولت ا. مردم را از شرکت در ميتينگ منع کرد

منتها براي جلوگيري از درگيري و ايجاد تشنج به برگزاري .  با وجود همه اين ها تظاهرات مردم انجام گرفت     

  .ميتينگ هاي موضعي و پخش اعالميه اکتفا گرديد

اد تظاهرات را از طرف حزب توده ايران  دو روز بعد، آن گروه از سازمان هاي وابسته به جبهه ملي که پيشنه     

با اين تفاوت . رد کرده بودند خودشان همان پيشنهاد را مطرح نموده اعالم تظاهرات خياباني به پشتيباني از دولت مصدق دادند

  .که به جاي کمک به وحدت در جهت تفرقه کوشيدند

بش اعالم کرد که حاضر است در تظاهرات  حزب توده ايران با وجود تمام اين احوال، براي تحکيم وحدت جن     

بنابراين اگر وحدت صفوف جنبش حفظ مي . شرکت کند و از همه اعضا و هواداران خود دعوت کرد که به تظاهرات بپيوندند

  شد اين تظاهرات مي توانست به يک

عناصر "کردند که از حضور اما سازمان هاي مزبور تصريح . ابراز راي وسيع توده مردم بدل شود و شاه را به عقب براند

فرستادند " انتظامي"به جاي اين که کارگران را دعوت به تظاهر کنند، به جلو کارخانه ها نيروي . جلوگيري خواهند کرد" چپ

  .تا کارگران بيرون نيايند

ز  هرجا هم که هواداران حزب توده ايران مي کوشيدند در تظاهرات شرکت کنند با هجوم مدعيان هواداري ا     

  .مصدق روبه رو مي شدند

  :روش اين سازمان ها را به شرح زير نوشته است" روزنامه کيهان "     

عناصر چپ به طرف ميدان بهارستان حرکت ... رهبري تظاهرات امروز با حزب ايران و پان ايرانيست ها بود "     

اما توده اي ها جا خالي . و خورد شود زدنزديک بود . در اين موقع جمعيتي با چوب به طرف آن ها حمله کردند... کردند

  .کردند

  . حزب ايراني ها و پان ايرانيست ها امروز چوب هاي مخصوص به دست داشتند که نوک آن ها آهني بود     

 عالوه بر اين درخت هاي خيابان شاه آباد و ميدان بهارستان را شکسته شاخه هاي آن را به دست گرفته آماده      

  ]4[." ي ها به جمعيت آن ها نزديک شوند مورد حمله قرار دهندبودند اگر توده ا

 به اين ترتيب درست در زماني که وحدت صفوف جنبش بيش از هر وقت ديگري الزم بود کساني با چوب نوک      

" خطر کمونيسم"زير شعار هواداري از مصدق به جنگ کارگران و زحمتکشان مي رفتند و خطر اصلي را "  ظاهراآهني و

  ).چه قدر با اوضاع امروز شباهت دارد؟(همين ها بودند که در لحظه حساس به اردوي دشمن پيوستند . مي دانستند

يا مي بايست همه نيروهاي جنبش و به . گرفته بود در اين موقع جنبش انقالبي ايران در لحظه قاطع تصميم قرار      

ويژه نيروهاي مصدقي و توده اي متحد شوند، دست دربار و عوامل امپرياليسم را قطع کرده به خرابکاري جاسوسان 

  .راه ميانه اي وجود نداشت. آمريکايي و انگليسي پايان دهند و يا دشمنان نهضت پيروز مي شدند

بخش . اطع در صف سازمان هاي مدعي هواداري از مصدق تزلزل شديدتري ايجاد کرد ضرورت اتخاذ تصميم ق     

بزرگي از اين سازمان ها چنان که در صفحات پيش گفتيم از مدت ها پيش آشکارا به صف ارتجاع و امپرياليسم پيوسته بودند 

ني که تاريخ در برابرشان گذاشته بود و آن بخش کوچکي هم که هنوز باقي بودند نمي توانستند و نمي خواستند به پرسش روش

  با دربار و امپرياليسم اند يا با مردم؟: پاسخ صريح و روشن بدهند

بودن را از پايش گشود و در خفا با " سوم"هم سرانجام سنگ " نيروي سوم" در اين زمان بود که رهبري حزب      

  .شاه و محافل آمريکايي تماس گرفت
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آن جا که وضع سياسي آن روزها را به خوبي روشن مي کند و نشان مي دهد که  اعتراف هاي خليل ملکي از      

  :ما در زير عين اين اعتراف ها را مي آوريم. ميان انقالب و ضد انقالب راه سومي نيست، بسيار جالب است

حدود قانون  مرداد دو نفر از اعضاي هيات اجرائيه حزب نيروي سوم مبارزه ما را در ٢۵در هفته هاي قبل از  "     

 نفري محدود کند غيرکافي دانسته و مي گفتند که دولت ملي بايد شاه ٨اساسي و تا حدي که دربار را در حدود گزارش هيات 

  . و دربار را از ميان بردارد

  .البته بنا به ادعاي آنان دولت مجبور خواهد شد اين کار را بکند و تغيير رژيم دهد

آن دو نفر مي گفتند بي شک کار به اين جا خواهد کشيد و حزب .  قابل قبول نبود براي هيات اجراييه اين حرف     

ابتکار اين کار را در دست خواهد گرفت و خوب است خود ما زودتر از حزب توده شروع کنيم و ابتکار را ما در دست 

 نبايد از دست حزب توده بگيريم ولي هيات اجراييه طبق رسم هميشگي خود معتقد بود که ابتکار خرابکارانه را ما. بگيريم

}!!{  

  ]5[ ."چون نمي توان باور کرد که دولت نهضت ملي در صدد تغيير رژيم باشد نبايد ابتکار خرابکاري را بگيريم

 در تحليل اوضاع و احوال سياسي در هيات اجرائيه اختالف نظري وجود ١٣٣٢داد  در ماه هاي تير و مر     

عنصر منحصر به فرد خيانت کار هيات اجراييه عقيده داشت که دکتر مصدق باالخره مجبور است تغيير رژيم بدهد ... داشت

  .و شاه را محاکمه و مجازات نمايد

و . آمريکا از لحاظ سياست خارجي بايد بر مشکالت غلبه شوداکثريت هيات اجرائيه معتقد بودند که با جلب نظر 

  ]6[." احتياجي به تغيير رژيم پيدا نشود

از مبارزات موثر و ميهن " مايوني بدوااعليحضرت ه.  اين جانب براي اولين بار به حضور شاهنشاه شرفياب شدم     

درجه وقاحت را } {!!{پرستانه ما در نهضت ملي ايران و همچنين از مبارزه ما عليه کساني که از بيگانه الهام مي گيرند 

  ...بيان فرموده و از حزب ما که به نام نيروي سوم مي ناميدند قدرداني فرمودند فصلي} !!ببينيد

اين جانب در صدد بودم ... ه براي اين که بهانه اي به دست توده اي ها نيفتد مالقات علني نشود قرار بر اين بود ک     

تا حدودي که امکان دارم از شکاف بين دربار و دکتر مصدق جلوگيري کنم و وحدت جبهه داخلي نهضت ملي را در برابر 

نسبت به نهضت ملي خيلي خوشبين بوده و آقاي حفظ کنم زيرا اعليحضرت همايوني به خصوص در آن اواخر } !!{بيگانگان 

  ]7[." }!!{دکتر مصدق و نهضت را تاييد مي فرمودند 

وري اين نکته است که در آن زمان اما قصد ما فقط يادآ.  از اين اعتراف روشن خيلي چيزها مي توان دريافت     

اتحاد با حزب توده ايران، سرنگوني شاه، طرد امپرياليسم و نجات کشور :  بيشتر وجود نداشتدو راه. لحظه تصميم بود" واقعا

  .آمريکا، سرنگوني مصدق و اسير کردن کشور!! و يا اتحاد با عمال ارتجاع و امپرياليسم و جلب نظر

ديگر نمي شد اداي خط " نيروي سوم"تا جايي که در هيات اجراييه حزب .  مورد بحث بود اين مطلب در همه جا     

از وابستگان به جبهه ملي بودند که ) آخرين کساني(امثال خليل ملکي . شاه يا مردم را انتخاب کرد: مي بايست. وسط درآورد

  .از آستانه دربار گذشتند و با شاه عليه مردم پيمان بستند

. طرفه شدن وادار مي کرد دث به طور بي امان نيروهاي سياسي را به اتخاذ تصميم قاطع و يک سير حوا     

با شدت " مصدق را آسوده نگذاريم"سياست . امپرياليسم آمريکا تصميم خود را گرفته و جايي براي چانه زدن باقي نگذاشته بود

  .تمام و با وحشي گري باور نکردني اجرا مي شد

شش روز بعد جنازه او، که به . شت ماه سرتيب افشار طوس رئيس شهرباني کل کشور ربوده شد شب اول ارديبه     

نخستين تحقيقات نشان داد که در اين جنايت هم همان . طرز فجيعي به قتل رسيده بود، در کوه هاي اطراف قزوين کشف شد

 ١۴، جنايت ١٣٣١ودتاي شهريور و مهر ، ک١٣٣١، توطئه سي ام تير ١٣٣٠ تيرماه ٢٣کساني شرکت دارند که در جنايت 

  .١٣٣١ اسفند ٩ و توطئه ١٣٣٢ و بهار ١٣٣١، شورش ابوالقاسم بختياري در زمستان ١٣٣١آذر 
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در رابطه .  از ميان همه جنايت کاران، اسامي مظفر بقايي، سرلشکر زاهدي و پسرش اردشير زاهدي اعالم شد     

اردشير زاهدي معاون اداره اصل چهار ترومن و .  ترديدي وجود نداشتاردشير زاهدي با اصل چهارترومن نيز کم ترين

  .با گروهي از کودتاچيان بود" سيا"رابط 

 سرلشکر زاهدي با حمايت وکالي خيانت کار مجلس، در آنجا متحصن شد و مورد پذيرايي بسيار گرم نايب رئيس      

عکس . و رئيس مجلس کاشاني قرار گرفت) قوام السلطنهاز شرکت کنندگان فعال توطئه تير ماه (مجلس محمد ذوالفقاري 

مالقات هاي آنان در روزنامه ها چاپ شد تا ترديدي در وجود پيوند ميان آن ها و حمايت آشکار دربار از جنايت کاران باقي 

  .نماند

ري که دالس در سف.  محافل امپرياليستي آمريکا مي کوشيدند تا چهره خشن خود را هر چه صريح تر نشان دهند     

روزنامه هاي آمريکايي . از سفر به ايران خودداري نمود" اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد به کشورهاي خاورميانه کرد عمدا

  :ابتدا اعالم کردند که چون اوضاع ايران بسيارمغشوش است و 

ت به ايران خودداري بيم خطر جاني براي دالس مي رود، او طبق توصيه مقامات امنيتي آمريکا از مسافر "     

  ]8[." خواهد کرد

مضروب ساختن "، از "گسترش فعاليت کمونيست ها"، از "روش دولت ايران" اما بعد گفتند که دالس از      

  در واقع دالس . ن ناراضي استو نظاير آ" آمريکاييان در ايران

  .مي خواست به سياست بازان تهران بفهماند که فقط با جانشين مصدق سخن خواهد گفت

 به جاي اين که دالس به ايران بيايد هندرسن سفير آمريکا در تهران و وارن رئيس اداره اصل چهار ترومن در      

هندرسن پس از بازگشت به ايران به ديدار شاه . ا مشورت کردندايران به ديدار او رفتند و چند روزي در کراچي و آنکار

به طوري که . و يک ساعت و نيم با او به گفتگو نشست و پس از چندي ايران را ترک گفت) ١٣٣٢نهم خرداد ماه (رفت 

. مي کردندبعدها روشن شد در اين فاصله جاسوسان آمريکايي و انگليسي مقدمات کودتا را با حرارت و دقت تمام فراهم 

عالوه بر صدها مامور رسمي آمريکايي که در ارتش و ژاندارمري و اصل چهار و سفارت آمريکا مشغول فعاليت بودند تني 

  .به ايران آمدند و نظارت بر اجراي کودتا را به عهده گرفتند" سيا"چند مامور ويژه 

طيف بسيار وسيعي از .  ثغور تشکيل شده بود در خرداد ماه جبهه متحد ضد خلق به طور کامل و با تمام حدود و     

تناقض . مي گرفتند به وجود آمده بود" مترقي"و " مستقل"مرتجع ترين نيروهاي جامعه تا عناصر ميانه اي که تا ديروز ژست 

ده و ليدر بالمنازع کودتا سرلشکر زاهدي انتخاب ش. هايي که توطئه تيرماه سال قبل را به شکست کشانيد ديگر وجود نداشت

اين فکر که بايد از ملي شدن نفت دست کشيد و منابع نفتي را به آمريکا و انگليس واگذار کرد از . همه با او بيعت کرده بودند

ولي همان وقت هوادار قرارداد (کساني که دو سال پيش خود را قهرمان ملي شدن نفت معرفي مي کردند % ٩٠طرف بيش از 

بزرگ ترين مالکين و بزرگ ترين سرمايه داران و نمايندگان آن ها از ميان . ته شده بودپذيرف" رسما) دنياپسندانه بودند

. گرد آمده بودند) در واقع سفارت آمريکا و اداره اصل چهار( زاهدي -رهبران سياسي و روحاني به دور قطب دربار 

عالوه بر واحدهاي ارتش، ژاندارمري و : تمکانيسم کودتا هم که بارها به کار افتاده و تکميل شده بود در دسترس قرار داش

در دست افسران مرتجع سلطنت طلب و مستشاران آمريکايي بودند، سازمان هاي گوناگوني چون باشگاه " شهرباني که عمال

... و غيره" آوارگان"و " آريا"افسران بازنشسته، اتحاديه کشاورزان، باشگاه ورزشي تاج و چندين زورخانه، گروه هايي چون 

 ٩ تا ١٣٣٠ تير ٢٣از : اين مکانيسم طي دو سال. ده قابل مالحظه اي از اوباش و روسپيان را دور خود گرد مي آوردندع

شرکت کرده " عمليات"سر دسته هايي که در چندين .  چندين بار به کار افتاده و کارآمد بودن آن آزمايش شده بود١٣٣١اسفند 

  .برقرار بود" تند و ارتباطات ميان آنان دقيقاو کارآزموده بودند آزادانه در شهر مي گش

: مصدق و اطرافيانش اسير تعهداتي بودند که خود براي خويش به وجود آوردند.  اما جبهه متحد خلق وجود نداشت     

 که محافل امپرياليستي و ارتجاعي. وفاداري نسبت به سلطنت، اتحاد با آمريکا و امتناع مطلق از همکاري با حزب توده ايران
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خود متحد و متشکل شده بودند، از اين نقطه ضعف مصدق و هوادارانش حداکثر استفاده را مي کردند و با تهديد و شانتاژ مانع 

مي کردند که خواستار تغيير رژيم و خواستار " متهم"آنان هر روز مصدق و هوادارانش را . از اتحاد نيروهاي خلق مي شدند

هواداران مصدق نيز به جاي اين که به واقعيت زندگي تن در داده و با سربلندي و افتخار صف و . اتحاد با توده اي ها هستند

اعالم نمايند که براي دفاع از منافع ملي ايران راهي جز تغيير رژيم و اتحاد همه نيروهاي " خود را روشن کنند و صريحا

و با هزار دليل و برهان مي کوشيدند ثابت کنند که به  وجود ندارد، تسليم شانتاژ مي شدند -خلق از جمله حزب توده ايران 

خورده اند و به تعهداتي که براي " سوگند وفاداري که به قانون اساسي و شاه"، به "حافظ استقالل ميهن"مقام منيع سلطنت و 

  .دارند، همچنان وفا دارند" خطر کمونيسم"مقابله با 

خته شد و انعکاس اين حادثه در جو سياسي آن روز مي تواند به  سا١٣٣٢ يادآوري حادثه اي که ارديبهشت ماه      

در روزهاي داغ ارديبهشت ماه، زماني که قتل افشار طوس و توطئه هاي پشت سر آن تمام . درک محيط آن روز کمک کند

ران قرار  دادسراي ته١٢خبري درج کرد حاکي از اين که بازپرس شعبه " روزنامه کيهان"افکار را به خود جلب مي کرد 

  .منع تعقيب سران حزب توده ايران را صادر کرده است

روي حساب سياسي معيني در چنان روزهايي به "  اوال، اصل اين خبر مربوط به ماه ها پيش از آن بود و مسلما     

  .صفحه اول روزنامه ها آمد

وني براي غيرقانوني کردن حزب  ثانيا، تصميم بازپرس کامال جنبه قضايي داشت يعني بازپرس گفته بود که قان     

 هم نمي تواند شامل اين حزب باشد که ده سال پس از تصويب اين قانون تشکيل ١٣١٠قانون . توده ايران تصويب نشده است

به هر صورت اين راي بازپرس دادسرا هم مانند ساير آراي قضايي . شده و به رسميت شناخته شده، وکيل و وزير داشته است

  .راجع قضايي مراحل خود را طي کندمي بايست در م

مناسبات . قتل افشار طوس به صف دوم رفت.  اما انتشار اين خبر يک باره محيط سياسي کشور را برهم زد     

مطبوعات آمريکا و انگليس و وابستگان ايراني آن ها چنان قشقرقي به پا کردند که آن سرش . خارجي ايران دچار تزلزل شد

رسمي دولت مصدق و سازمان هاي مدعي هواداري از مصدق هم به جاي اين که از دستگاه قضايي کشور مقامات . ناپيدا بود

معذرت خواست، سخنگوي " تقريبا" سوء تفاهم"سفير ايران در آمريکا مصاحبه کرد و از : دفاع کنند به دست و پا افتادند

  :دولت در اين باره توضيح رسمي داد و گفت

  ]9[." ه باشد در سياست صريح دولت که تاکنون مورد اجرا بوده به هيچ وجه تاثيري نداردجريانات قضايي هرچ "     

عليرغم قانون هم شده اجازه به عبارت ديگر دولت اعتباري براي قوه قضايي قائل نيست و به حزب توده ايران  (     

بحث به مجلس و هيات وزيران کشيد، دولت برخالف نص صريح قانون اساسي دو قاضي دادگستري را ). فعاليت نخواهد داد

روشنفکران حقوق بشري هم که از صبح تا شب از فقدان آزادي در جامعه . که آن راي را داده بودند از کار برکنار کرد

آمريکايي معذرت خواستند که " دوستان"افند، صاف و ساده با اخراج قضات موافقت کردند و از کمونيستي داستان مي ب

  ...چنين اتفاقي در ايران رخ داده است" تصادفا

 اين وضع امپرياليسم را جري مي کرد و به ستون پنجم امپرياليسم امکان مي داد که اقدامات خرابکارانه خود را      

مرده باد "، "زنده باد شاهنشاه. "نهان کند چرا که در اين گونه مسايل تفاوتي در شعارهاي آنان نبودزير نام هواداران مصدق پ

را هم عوامل امپرياليسم مي گفتند و هم گروه قابل مالحظه اي از مدعيان هواداري از مصدق، به مالقات " حزب توده ايران

  .ن خليل ملکيشاه و زاهدي هم عمال امپرياليسم مي رفتند و هم کساني چو

واقعيت قوي تر از آن است که ساخته هاي ذهني مدت .  با همه اين احوال صف ها خواه ناخواه جدا مي شد     

حکومت مصدق روز به روز براي آمريکا و عمالش تحمل ناپذيرتر مي شد تا جايي که در . طوالني جلو پيشرفت آن را بگيرد

ايران را به عالمت قهر ترک گفت و در عوض مقامات سياسي شوروي اعالم خرداد ماه، هندرسن سفير کودتا ساز آمريکا 

روزنامه . کردند که سفير تازه اي به ايران خواهند فرستاد که بهتر بتواند منويات دوستانه آن دولت را نسبت به ايران اجرا کند
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 ]10[ ،"بود وضع اقتصادي ايرانپيشنهادهاي شوروي براي به"هاي تهران از عالقه اتحاد شوروي براي کمک به ايران 

 مطالب زيادي مي ]12["حل مسايل مالي و ارضي بين دو دولت "، ]11["امضاي پروتکل جديد بازرگاني ايران و شوروي"

  .نوشتند

 بنزين هواپيما به ايران داده خبر مي رسيد که اتحاد شوروي براي شکستن سد فروش نفت ملي ايران پيشنهاد خريد

حل کرد زيرا اين بنزين توسط هواپيما و يا راه آهن و کاميون نيز قابل حمل " است، که مساله حمل آن را نيز مي توان فورا

در خرداد ماه دادگاه توکيو نيز به سود ايران راي داد و از نظر قضايي راه براي فروش نفت ملي ايران در ژاپن باز . است

  .شد

امالک پهلوي، :  در جبهه داخلي مصدق موفق شد که چندين ضربه جديد به محافل درباري و ضد ملي وارد کند     

که بخشي از درآمد آن صرف هزينه خرابکاري مي شد، از شاه پس گرفته شد، بودجه دولتي که متعادل و اميدوار کننده بود به 

  .ادامه دهد ممکن است تعطيل گردد به روزنامه ها راه يافتاين فکر که مجلس اگر به کارشکني خود . تصويب رسيد

 دو تظاهرات وسيع ملي به وقوع پيوست که در تصميم محافل متزلزل ١٣٣٢ خرداد ماه و سي ام تير ٢٩ در      

توده وسيع مردم زحمتکش که .  خرداد ماه به مناسب خلع يد از شرکت سابق بود٢٩تظاهرات . پيرامون مصدق اثر گذاشت

  .حرکت مي کردند، در خيابان شاه آباد جمع شدند) حزب توده ايران(ر شعارهاي جمعيت ملي مبارزه با استعمار زي

. خطر زد و خورد به وجود آمد. عده اي از پان ايرانيست ها و اعضاي حزب نيروي سوم جلو آن ها را گرفتند "     

  ]13[." مامورين انتظامي مراقب بودند

جمهوري ( در اين روز مبارزين توده اي براي جلوگيري از تصادم، قطع نامه خود را در خيابان شاه آباد      

م پيوستن همه نيروي خلق مي شدند با ترديدي نبود خرابکاراني که مانع از به ه. خوانده و از همان جا پراکنده شدند) اسالمي

  .نمي بايست به آنان امکان خرابکاري داد. محافل امپرياليستي در ارتباطند

و سعدي بودند و ) جمهوري اسالمي( جدا بودن صفوف هواداران حزب توده ايران که در خيابان هاي شاه آباد      

مي شد با .  زمينه اي براي ارزيابي نيروها به دست مي دادسازمان هاي هوادار مصدق که در ميدان بهارستان جمع آمدند،

  .چشم ديد که نيروهاي طرفدار حزب توده ايران به مراتب بيشترند

در اين روز که به ياد شهداي سي ام تير سال پيش .  اين ارزيابي بخصوص در سي ام تير برجسته تر شد     

به بهانه حفظ ) که اينک اسناد ارتباط آنان با دربار افشا شده(ا تظاهراتي صورت گرفت پان ايرانيست ها و نيروي سومي ه

تظاهرات جداگانه اي " اجبارا. جنبش ملي و با تهديد به خونريزي از برگزاري تظاهرات مشترک جلوگيري کردند" استقالل"

). حزب توده ايران(صبح حزب ايران، نيروي سوم و پان ايرانيست ها، عصر جمعيت ملي مبارزه با استعمار : انجام شد

رفيقان نيمه راه جنبش ملي، کساني که از . تظاهرات عصر با جمعيت به مراتب انبوه تر، پرشورتر و باشکوه تر برگزار شد

قدرت خلق مي ترسند و از اين ترس هر لحظه آماده سازش با ارتجاع و امپرياليسم اند، از تظاهرات سي ام تير به وحشت 

 در يک مصاحبه مطبوعاتي ۵٧صديقي نايب نخست وزير و وزير کشور مصدق پس از انقالب دکتر غالمحسين . افتادند

  : است  ياد آورده مطالب زير را از آن روزها به

 ٣٢در سي تير } !!و نه کودتاي خائنانه! هنوز هم مي گويند حرکت{ مرداد ٢٨به نظر من خمير مايه حرکت  "     

 طبقات، طرفدار دکتر مصدق بودند و از جان و دل او را مي ستودند ولي خليل ملکي و زيرا همه مردم از کليه. آماده شده بود

  .عده اي ديگر اصرار کردند که عناصر وابسته به حزب توده در يک تظاهر جداگانه شرکت کنند و مليون در يک زمان ديگر

ن و يک نيم روز عناصر ملي با  در نتيجه يک و نيم روز چپ ها با نظم و ترتيب خاص و قدرت تشکيالتي فراوا     

  .ضعف تشکيالتي دست به تظاهر زدند

 اين تقسيم قوا نشانه اي به وجود آورد که دولت هاي غربي اوال، در ارزيابي قدرت دکتر محمد مصدق به      

  .بودچند برابر طرفداران نهضت ملي " تضعيف پايگاه دولت معتقد شوند، زيرا تظاهرات توده اي ها در آن روز ظاهرا
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 به اين ترتيب دولت انگليس توانست نظر موافق دولت آمريکا را براي آغاز يک حرکت ضد ملي در ايران آماده      

  ...سازد

 به نظر من پيام آيزنهاور که با آن بشدت دولت آقاي مصدق را مورد تهديد قرارداده بود متاثر از برداشت رئيس      

  ]14[." ير در ميدان بهارستان بودجمهوري جديد آمريکا از نمايشات سي ام ت

 البته برکسي پوشيده نيست که امپرياليسم آمريکا از تظاهرات سي ام تير و قدرت توده اي ها به انديشه کودتا      

امپرياليسم آمريکا دشمن ملي شدن نفت و استقالل ايران بود و مصدق را به جرم . يش نقشه کودتا مي کشيداز ماه هاي پ. نيفتاد

  .سياست مستقل و ملي اش سرنگون کرد

  : آيزنهاور همان وقت اين مطلب را با صراحتي وقيحانه بيان کرد و گفت     

 و غيره براي حفظ امنيت دنياي آزاد کمال ضرورت منابع خام آسيا، از جمله منابع هندوچين، اندونزي، بيرماني "     

  ...را دارد

   ايران از اين لحاظ با ساير کشورهاي آسيا در يک رديف و داراي همان وضعيت      

اگر جبهه دموکراسي کشورهاي آسيا و منابع مواد خام کشورهايي نظير هندوچين را از دست بدهد چطور ممکن . مي باشد

" ونزي و مواد خام هنگفت آن کشور را که براي دنياي آزاد کمال اهميت را دارد نگاه داري نمايد؟است سرزمين پر ثروت اند
]15[  

، "کمونيسم" روشن است که کلمات  از سخنان آيزنهاور سخنگوي گستاخ انحصارات امپرياليستي آمريکا     

و نظاير اين ها روپوشي است براي پنهان کردن سياست جنايت بار امپرياليسم که هدفش غارت " جهان آزاد"، "دموکراسي"

کودتا، دو روز پيش از سي ام تير " فرمانده عمليات"کرميت روزولت . منابع ثروت کشورهاي ديگر و اسير کردن آن هاست

  .  و وارد ايران صحنه عمليات شده بود   از مرز عراق گذشته) تيرماه٢٨در (

کودتا نتيجه چشم گير بودن فعاليت توده اي ها نبود، بلکه جدا کردن توده اي ها از مصدقي ها و اصرار و تاکيد بر 

به دست بود که ) نام رمز کودتاي ضد مصدقي" (آژاکس"روي قدرت توده اي ها و ترساندن مردم از آن، جزيي از نقشه 

  .عملي مي شد" راه سوم"مدعيان دروغين ملي گرايي و 

بر اين نکته استوار بود که توده اي ها را جدا کنند و " آژاکس" کرميت روزولت تصريح مي کند که پايه طرح      

  .مردم را از قدرت آن ها بترسانند

  : روزولت مي نويسد     

مي گفت قدرت به واقع دست ... هرمن خيلي مطمئن بود. من داشتمدر پايان، مالقاتي هم در بيروت با کويه و هر "     

 صف واحد "نيروي سوم" چوب و چماق برداشتن و به نام      ]16[ ."حزب توده است و روس ها، بايد ارتش اين دست را ببيند

کساني که حزب توده ايران را به ميدان راه نمي دادند و . بود!! مردم را شکستن براي اجراي اين نقشه و نشان دادن اين دست

  .بودند" آژاکس"صف آن را جدا مي کردند مجري طرح 

ق شکل در تير ماه حساب کودتاچيان هنوز اين بود که با کمک شاه و مجلس به سقوط حکومت مصد"  ظاهرا     

از نخست وزيري " قانوني"ظاهرا قانوني بدهند و مثال بنام اين که مجلس راي عدم اعتماد به دولت داده، مصدق را به طور 

به عالوه مجلس مدت ها بود که النه جاسوسان شده بود و همه جنايت کاران توطئه گر از زاهدي گرفته تا بقايي در . بردارند

  .زات نجات داده بودند و از همان جا به توطئه گري مشغول بودندآن متحصن شده و خود را از مجا

  :در برابر اين وضع مصدق تصميم به رفراندوم گرفت و طي پيامي خطاب به مردم ايران گفت

دولت ناچار است از شما مردم وطن . با وضع کنوني مجلس هفدهم اميد هيچ گونه موفقيتي در مبارزه ملت ايران نيست "     

مجلس در ماه هاي اخير به صورت هسته ... اظهار کنيد" ا کند و عقيده خود را در ابقا يا انحالل مجلس صريحاپرست تقاض

  ]17[." مرکزي و پايگاه اصلي اخالل گران درآمده است
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  .درست و انقالبي بود" تصميم کامال اين      

 هزار نفر و در ١۶١در تهران .  مرداد در شهرستان ها انجام شد١٩ مرداد ماه در تهران و ١٢ رفراندوم      

مصدق در دادگاه نظامي . آراي مخالف ناچيز بود.  هزار نفر به انحالل مجلس راي دادند٧۴٠شهرستان ها يک ميليون و 

اين آرا، کميت و کيفيت آن را با آراي انتخابات مجلس در دوره هاي گذشته مقايسه کرد و نشان داد که براي نشان دادن اهميت 

آراي رفراندوم با وجود اين که امکان راي گيري از دهقانان نبود، به مراتب بيشتر از انتخابات دوره هاي گذشته مجلس و به 

ولي نبايد از نظر دور داشت که در اين انتخابات به هر . اپذيري استو اين حقيقت انکارن. مراتب آزادتر از آن ها بوده است

تبليغات گسترده ضد توده اي و ضد انقالبي و تبليغات گسترده . صورت همه صاحبان آرا حتي در شهرها شرکت نکردند

ز جانب آنان، سبب طرفداران دربار و همچنين جدا شدن گروهي از رهبران جبهه ملي و مذهبي از جنبش و تحريم رفراندوم ا

جو غالب در تمام شهرستان ها و حتي در تهران، جو وحشت از فردا . شد که قشري از مردم سکوت و نظاره را ترجيح دهند

نيروهاي "مردم مي ديدند که دربار و ارتش و پليس سرجاي خود هستند و معلوم نيست که فردا ورق برنگردد و همين . بود

دق مردم را بيچاره کرده اند پس از او چه بالها که بر سر کساني که راي به رفراندوم داده که در زمان خود مص" انتظامي

  .اين وحشت، عدم اعتماد به فرداي جنبش، فشار جو ضد توده اي بسياري از مردم را فلج کرده بود. اند، نياورند

به طوري که روزولت تصريح . د در پشت پرده کودتاگران همچنان با خيال راحت سرگرم اجراي نقشه خود بودن     

  :مي کند نقشه آن ها از چهار خط حمله تشکيل مي شد

  ]18[." روحاني نمايان، ارتشي ها، اوباش، زاهدي ها "     

ي و دربار تهران به روحانيون اعتماد زيادي نداشته اند و با آن که سازمان  سازمان هاي جاسوسي آمريکاي     

در . از آيت اهللا کاشاني زياد آب نمي خورده است" ظاهرا" سيا"جاسوسي انگليس نسبت به آن ها نظر مساعدي مي داده، چشم 

س ارتشي را به دست داشتند و از مورد ارتش خيال روزولت راحت تر بوده زيرا افسران مرتجع هوادار سلطنت مقامات حسا

آن مهم تر اين که مستشار نظامي آمريکايي به نام پيتراستونمن در موقع عمليات نيز به افسران ايراني فقط در حدود حداقل 

مي بايست آن ها را ) برادران رشيدي( روزولت به اوباش که دو برادر ايراني جاسوس آمريکا ]19[.ضرور اطالعات مي داد

با پول کم آدم مي خرند، . از اوباش دارند" تيم مجهزي"تجهيز کنند خيلي اميدوار بود و در تجربه ديده بود که اين دو برادر 

ما  "       : مردادي اضافه مي کند٢٨ با اين حال روزولت با وقاحتي برابر وقاحت تمام اوباش ]20[.نشريه پخش مي کنند و غيره

  ]21[." به ميهن پرستان نيازمند بوديم نه به مزدوران

 حلقه مرکزي اين چهار ستون حمله شخص شاه بود که مي بايست به عمليات جاسوسي امپرياليستي ظاهر قانوني      

اما شاه به . زم بوداز شاه در واقع نامش ال. را به هم بپيوندد... و ايراني بدهد و اوباش و افسران مرتجع و مالکين غارت گر و

سازمان مرکزي جاسوسي آمريکا . آماده کردن او به اقدامات قاطع آسان نبود. شدت مي ترسيد و روحيه بسيار ضعيفي داشت

مالقات ميان . تصميم گرفتند که با اشرف پهلوي مالقات کنند و او را پيش شاه بفرستند" و انتليجنس سرويس انگليس مشترکا

. اشرف سوم مرداد وارد تهران شد.  و همتاي آمريکاييش در سويس انجام گرفت-سوس انگليسي  جا-اشرف و گوردون 

روزولت تصميم گرفت از ژنرال شوارتسکف که براي . اما موفق به تقويت روحي او نشد. بالفاصله به ديدن شاه رفت

به جلب اطمينان شاه نشد و پس از مالقات با ولي او هم موفق . او پيش شاه رفت. به ايران آمده بود استفاده کند" جهانگردي"

  :شاه به روزولت گفت

  ..."بايد خودت او را ببيني. کيم، تو از طريق هيچ رابطي نمي تواني موضوع را با شاه حل کني "     

  : روزولت ادامه مي دهد     

من و شاه مي توانستيم مساله اما فقط ... مي ترسيدند) يعني روزولت با شاه( در واشنگتن ارباب ها از مالقات ما      

  ]22[." را حل کنيم
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   مرداد ماه١١ مرداد ماه به يکشنبه ١٠ در اين وقت روزولت تصميم به مالقات با شاه مي گيرد و نيمه شب شنبه      

. مالقات را يک جاسوس مشترک آمريکا و انگليس که در دربار کار مي کرده ترتيب مي دهد.  به ديدار شاه مي روددزدانه

در اين مالقات روزولت براي جلب اعتماد شاه و تاکيد اين که از جانب آيزنهاور و چرچيل نمايندگي دارد عالمات رمزي به 

  :شاه مي دهد و به او مي گويد

 ساعت آينده در سانفرانسيسکو ايراد ٢۴آيزنهاور عبارات زير را در يک سخنراني که به زودي خود پرزيدنت  "     

از طرف چرچيل هم امشب راديو بي بي سي تغييري در برنامه هميشگي خود داده و به جاي اين ... خواهد کرد، خواهد آورد

  ]23[." ستدرست نيمه شب ا) کمي مکث(که بگويد االن نيمه شب است خواهد گفت االن 

به عنوان نماينده چرچيل و آيزنهاور وارد مذاکره " فرمانده عمليات آژاکس" به اين ترتيب روزولت، جاسوس سيا،      

 فاصله اي ميان ظاهر اطو کشيده مقامات رسمي و دولتي امپرياليستي و در اين نيمه شب ديگر هرگونه. با شاه مي شود

  . عالمت رمز سازمان جاسوسي را پخش مي کند" بي طرف"جاسوسان حرفه اي از ميان برداشته مي شود و بي بي سي 

 در اين مالقات پيرامون عملکرد هر چهار ستون حمله بحث مي شود و چون مجلس در کار نيست، قرار مي شود

عزل مصدق به استناد فرمان شاه باشد و روزولت فرمان هاي شاه را خطاب به نخست وزير و ارتش تهيه کند و بفرستد که 

  .ساير نقاط کشور بنا به گفته روزولت براي شاه مساعد نبوده است. شاه امضا کند و سپس به رامسر برود

 و لقبش K.G.Savokرمز او . غ مي شود در اين مالقات اسم رمز و لقب جاسوسي شاه هم به او ابال     

  ]24[. است" پيشاهنگ"

در .  روز چهاردهم مرداد آيزنهاور سخنراني را که قرار بود عبارت رمز خطاب به شاه هم در آن باشد ايراد کرد     

  :اين نطق که برنامه اش قبل از پايان رفراندوم تهيه شده بود آيزنهاور رفراندوم را بهانه کرد و گستاخانه گفت

در ضمن اخبار ايران که در جرايد صبح چاپ شده است البته خوانده ايد که آقاي دکتر مصدق باالخره بر  "     

آقاي دکتر مصدق البته در اين اقدام خود از . الص و آسوده سازدپارلمان فائق آمد و توانست خود را از مخالفت پارلمان خ

نسبت به کشورهاي آسيا اساسا } !!{به طوري که اشاره کردم تهديد کمونيست ها . حزب کمونيست استفاده کرد و کمک گرفت

 کار دير يا زود بايستي آمريکا ناچار بايستي اين راه را در هر جا باشد مسدود کند و اين. براي آمريکا شوم و خطرناک است

  ]25[." انجام گيرد

 مرداد ماه که نتايج رفراندوم کل کشور اعالم شد شاه طبق قراري که با روزولت داشت تهران را به ٢٠ روز      

  .و از همان وقت اجراي مشخص کودتا آغاز شد. ردسوي رامسر ترک ک

افسران توده اي که در اين . ابتدا قرار بر اين بود که واحدهاي گارد سلطنتي با حمله نظامي تهران را فتح کنند

 ولي ]26[.واحدها بودند خبر تدارک کودتا را دادند و اين خبر به اطالع مصدق رسانيده شد و در مطبوعات حزبي درج گرديد

  .متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت

 خائنين و قاتليني نظير بقايي که هنوز آزادانه و با گردن شق راه مي رفتند و روزنامه منتشر مي کردند، طبق      

     :ند شايع کنند که گويا خود حزب توده ايران قصد کودتا داردنقشه آژاکس مامور بود

اخبار } !!{توده اي ها قصد کودتا دارند و نظرشان از انتشار خبر کودتاي جعلي انحراف افکار عمومي است  "     

  ]27[." بسيار موثق که به دست ما رسيده حاکي است که حزب توده در نظر دارد دست به يک کودتاي کمونيستي بزند

 مرداد سرهنگ نصيري فرمانده گارد با تانک و نيروي نظامي ٢۵نيمه شب .  سرانجام کودتاي واقعي اتفاق افتاد     

حزب توده ايران با اطالعاتي . ولي ناکام ماند. نزل مصدق يورش بردبه نام اين که فرمان عزل مصدق را ابالغ مي کند، به م

  .که از قبل به مصدق داده بود و با شرکت فعال افسران توده اي کودتا را شکست

زحماتي که افسران توده اي در آن شب کشيدند و شگردهايي که براي رساندن خبر به کار بردند نشانه اي است از   

  .زب توده ايران در تک تک اعضاي آننفوذ عميق مشي اتحاد ح
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  .توده اي ها به بهاي جان خود مي خواستند دولت مصدق را نجات دهند و نجات دادند

. افسران توده اي به طور مضاعف تحت پيگرد بودند. يادآوري کنيم که حزب توده ايران مخفي و تحت پيگرد بود

 مرداد ٢٨ مرداد در زندان فلک االفالک اسير بودند و پس از ٢۵چند تن از آنان که زمان مصدق دستگير شدند همان شب 

 مرداد مي بايست از حکومتي دفاع کنند، به بهاي جان، که با حزب آن ٢۵افسران توده اي در شب . برخي از آنان اعدام شدند

سر آمريکايي فرمانده اف. از سوي ديگر کودتاچيان اصلي، کودتا را کامال پنهاني تدارک مي ديدند. ها چنين رفتاري دارد

  کودتا، استونمن، اسرار را پيش خود حفظ 

رابطه واحدهايي که مي بايست در عمليات شرکت کنند از مدتي پيش با خارج . دستورات او تکه تکه و پنهاني بود. مي کرد

  :ي نويسدچطور؟ سروان فياضي افسر توده اي م! با اين حال توده اي ها مي بايست خبر را برسانند. قطع مي شد

اطالع يافتم که سرهنگ دادستان به فرماندهي پادگان منصوب شده و چند .  مرداد در باغ شاه بودم٢۵قبل از  "     

بالفاصله بخش نامه محرمانه اي رسيد که افسران و افراد حق ندارند از سربازخانه خارج . تانک در اختيارش گذارده اند

ند عضو سازمان جوانان که حوالي در باغ شاه بودند خبر دادم که امشب کودتا مي ناچار به چ. راهي براي تماس نبود. شوند

  ...شود

پس از رفتن آن ها . از رفتن و بردن واحد مربوط خودداري کردم.  نصيري دستور حرکت به خانه مصدق را داد     

  ]28[." به مصدق تلفن زدم

  :سرگرد خيرخواه افسرگارد شاهنشاهي و عضو فعال حزب توده ايران مي نويسد     

  مرداد عدم خروج افسران و٢۴روز .  مرداد دستور بود که از سعدآباد خارج نشويم٢۵روزهاي قبل از  "     

صيري جلو آسايشگاه گارد جاويدان آمد دستور داد که در تمام شب مجهز و نزديک غروب ن. سربازان مورد تاکيد قرار گرفت

رفقايي که با من در . به علت عدم امکان خروج از کاخ خبر دادن به سازمان حزب مقدور نبود... آماده انجام ماموريت باشند

  .ارتباط بوند هيچ کدام تلفن نداشتند

 فوالدوند که طرفدار مصدق بود و با نزديکان او ارتباط داشت خبر  اجبارا خود را به خطر انداختم و به سرگرد     

   به عنوان رئيس به عالوه. او مرفه بود و تلفن داشت. دادم

کسي را خواستيم که با موتور . سرانجام به منزل مهندس فريور تلفن کرديم... ستاد به تلفن دفتر نصيري هم دسترسي داشت

  .يادداشتي داديم برد. آمد

مرا به وياليي فرستادند و گفتند . فرمان عزل شاه را خواند و دستور حرکت داد.  نصيري آمد٢١ود ساعت  حد     

  ]29[." اما کودتا شکست خورد و کسي نيامد. گمان مي کردم زاهدي است و مي توانم دستگيرش کنم. کسي خواهد آمد

   خبرهايي که با چنين زحمتي مي رسيد، در شرايط دشوار مخفي دست به دست      

ولي به هر صورت خبر کودتا از طريق ساير افسران به موقع به رهبري حزب هم . مي شد تا به رهبري حزب مي رسيد

به رئيس ستاد ارتش تلفن کرد و او را . خبر، پيشنهاد مشخص کمک دادرفيق کيانوري به مصدق تلفن کرد و عالوه بر . رسيد

  .از خواب بيدار کرد و به ستاد ارتش فرستاد

 مرداد حزب توده ايران هشدار داده بود که جبهه متحدي از شريرترين دشمنان ملت به وجود آمده و ١٨روز  "     

  .ختن دولت استدربار و سفارت آمريکا مرکز توطئه اي است که هدفش براندا

 حزب ما در ميان نظاميان هوادار رژيم شاه که مامور تدارک کودتا بودند هواداراني داشت و از طريق آن ها      

روز بيست و يکم مرداد ماه به ما اطالع رسيد که مقدمات اجراي کودتا در لشکر گارد و ساير . اطالعاتي به دست مي آورد

اين اطالع را سرهنگ مبشري در ساعت . ده و در انتظار تعيين ساعت عمل مي باشندواحدهاي مورد اطمينان شاه فراهم ش

براي اين که اطمينان او . از همان منزل کوشش کردم با دکتر مصدق تماس بگيرم. هاي نزديک به نيمه شب به منزل من آورد

دق و خانم دکتر مصدق داشت به اندرون را به درستي مبداء خبر مطمئن سازيم، همسرم مريم که بستگي و آشنايي با دکتر مص
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اين راه ارتباط را تا آخرين ساعات روز . تلفن کرد و خانم را خواست و به وسيله خانم دکترمصدق، دکتر را پاي تلفن خواستيم

  . مرداد حفظ کرديم٢٨

. ر ساخت روز بيست و سوم مرداد باز هم حزب ما در نشريات صبح خود خطر کودتاي قريب الوقوع را منتش     

روز بيست و سوم بعد از ظهر باز هم سرهنگ مبشري به منزل من آمد و خبر آورد که براي شب قرار قطعي حمله گارد 

در ميان اين اسامي نام . گذاشته شده است و ضمنا اسامي برخي افسران باال رتبه اي را که گرداننده کودتا بودند با خود آورد

ه دکتر مصدق و مورد اطمينان او بود و از طرف او به رياست شهرباني کل کشور سرتيب دفتري هم بود که خواهر زاد

  .منصوب شده بود

  : من در همان ساعت باز از راه اندروني با دکتر مصدق ارتباط گرفتم و به او گفتم     

سرتيپ ... ين استنام کودتاگران چن. کودتاچيان در کنار شما هم جا گرفته اند.  آقاي دکتر توطئه کودتا قطعي است     

ما اطمينان داريم که دوستان شما در ارتش که در پست هاي فرماندهي . دفتري که شما به او اعتماد داريد با آنان ارتباط دارد

ما دوستان بسيار با ارزش و فداکاري در ميان افسران داريم که پست هاي . هستند عرضه و لياقت هيچ اقدامي را ندارند

ما حاضريم اين افراد را به شخص شما معرفي کنيم، از آن ها براي دفاع از خانه خودتان و براي . ندحساس فرماندهي ندار

  .تنها از اين راه مي شود جلو خطر را گرفت. پست هاي مهم فرماندهي استفاده کنيد

  : دکتر مصدق سپاس گزاري کرد ولي گفت     

او به . من به سرتيپ دفتري اعتماد کامل دارم. نخواهند بردآن ها کاري از پيش .  نگراني شما بيش از اندازه است     

  .اگر باز هم چيزي پيدا کرديد از همين راه مرا مطلع سازيد. من خيانت نخواهد کرد

کودتاچيان نيم ساعت پس از نيمه شب با پرتاب موشک .  بر اثر اين اطالع، روز بيست و سوم کودتا عقيم ماند     

  .انصراف از کودتا را اطالع دادندسفيد به واحدهاي کودتاچي 

براي اين که غافل گير نشويم به واحدهاي .  براي حزب ما در آن روزها مساله کودتاي نظامي شبانه مطرح بود     

حزبي دستور داده شده بود که در پشت بام خانه هايي که بر سر راه هاي حرکت واحدهاي نظامي به تهران قرار دارند پست 

ند و رفقاي حزبي با طشت و شيپور و همه وسايل خبر کردن و بيدار کردن مردم مجهز باشند تا در صورت هاي شبانه بگذار

  .مشاهده حرکت واحدهاي نظامي، مردم را بيدار کنند و خود به خيابان ها بريزند و مردم را به مقابله با کودتا دعوت کنند

 مرداد ماه، دو ساعت قبل از عمل به ٢۴هميده بودند روز  مرداد ماه را ف٢٣ کودتاچيان که فاش شدن توطئه روز      

 مرداد ماه سرهنگ دوم مبشري به منزل من آمد و ٢۴ شب روز ١٠ساعت . واحدهاي خود شروع عمليات را اطالع دادند

از همان راه به دکتر مصدق اطالع دادم و با " من فورا.  عمليات شروع خواهد شد١٢خبر آورد که همان شب ساعت 

من باز هم . او البته با لحن دوستانه تر سپاس گزاري کرد. انيت به او گفتم که حرف ما را باور نکرديد، اين هم نتيجه اشعصب

همه پيشنهادات شب پيش را به او تکرار کردم و از او خواهش کردم موافقت کند ما چند نفر از دوستان خود را براي حفاظت 

من به او پيشنهاد کردم آقاي دکتر الزم است فرد مبارزي را به . ش اين پيشنهاد سرباز زداو باز هم از پذير. خانه او بفرستيم

  .او نپذيرفت. رياست ستاد ارتش بگماريد

.  با کمک سرهنگ مبشري کوشش کرديم سرتيپ رياحي رئيس ستاد را پيدا کنيم و او را از جريان آگاه سازيم      

ولي با تعجب گيج کننده اي معلوم شد که جناب تيمسار در . ر ستاد ارتش استفکر مي کرديم که او در اين لحظات حساس د

و همين امر باعث شد که او از . از او خواستيم که بالفاصله به شهر حرکت کند. منزل خود در شميران استراحت مي کند

  .خطر بازداشتي که همان شب از طرف کودتاچيان انجام گرفته بود بجهد

دکتر حسين فاطمي وزير خارجه، مهندس حق شناس وزير راه و .  شب دست به کار شدند١١عت  کوتاچيان از سا     

همکاران کودتاچيان همه تلفن هاي ستاد ارتش را بريده . مهندس غالمحسين زيرک زاده را بازداشت کردند و به سعدآباد بردند

  .بودند
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ن کودتاچيان بود دستور دهيم که مراجعه کنندگان به  ما از طرف ديگر توانستيم به ستوان شجاعيان که خود در ميا     

يک بار ديگر . خانه دکتر مصدق را که مامور ابالغ عزل دکتر مصدق از نخست وزيري و بازداشت او بودند بازداشت کند

  ]30[." توطئه کودتا تنها به کمک حزب توده ايران عقيم ماند

 افسران محافظ منزل دکتر مصدق نيز در خاطراتي که پس از انقالب منتشر کرده اند به اين حقايق اعتراف کرده      

  :و نوشته اند

مان عزل قرار بود، طبق نقشه کودتا، مقارن با حرکت سرهنگ نصيري به طرف منزل مصدق براي ابالغ فر "     

  .با همان گروهان مستقر در جلو کاخ هر يک برنامه اي اجرا کنند... نخست وزيري واحدهايي نيز 

همدست کودتاچيان و در حقيقت عضو سازمان نظامي حزب توده "  واحد تحت فرمانده ستوان شجاعيان که ظاهرا     

ولي ستوان شجاعيان به دستور حزبش به جاي کشتن . ودب) افراد گارد محافظ خانه مصدق( مامور از بين بردن ما -ايران بود 

  ]31[." ما، نصيري و افرادش را محاصره کرد

    

 
  ]١[١٣٣١ فروردين ماه ٢۴بانگ مردم به جاي بسوي آينده، دوشنبه   

   ]٢[١٣٣١ فروردين ماه ٢۵روزنامه کيهان،    

   ]٣[ ازمذاکرات مجلس، همان جا  

   ]٤[١٣٣٢ فروردين ماه ٢٧روزنامه کيهان، .   

   ]٥[١٣۴۴ اسفند ماه ١٧دفاع خليل ملکي در دادگاه، روزنامه کيهان   

   ]٦[١٣۴۴ اسفند ماه ١٨دفاع خليل ملکي در دادگاه، روزنامه کيهان   

خليل ملکي در جاي ديگري از سخنان خود {.١٣۴۴ اسفند ماه ١٩دادگاه، روزنامه کيهان دفاع خليل ملکي در   
ادعا مي کند که آن دو نفر هم که موافق تغيير رژيم بوده و شعارجمهوري مي دادند در واقع توده اي بودند و نه نيروي 

 و گرنه –!! روي سوم رخنه کرده بودندآن ها گويا مخفيانه از طرف حزب توده ايران ماموريت يافته در صفوف ني. سومي
 ملکي توضيح داد که خود سرلشکر مزيني رئيس شهرباني سند محرمانه رخنه –نيروي سومي که تغيير رژيم نمي خواهد 

مصلحت شما ومصلحت کشور در "توده اي ها در نيروي سوم را به او نشان داده وگفته بود سند محرمانه است ولي چون 
   ]٧[.}به شما نشان مي دهم" ستاغلب موارد يکي ا

   ]٨[١٣٣٢ ارديبهشت ماه ٢٧مجله تايم، نقل از روزنامه کيهان، .   

   ]٩[١٣٣٢ ارديبهشت ماه ٢٧روزنامه کيهان، .   

   ]١٠[١٣٣٢ خرداد ماه ١۶روزنامه کيهان،   

   ]١١[١٣٣٢ خرداد ماه ٢٠روزنامه کيهان،   

   ]١٢[ همان جا  

   ]١٣[١٣٣٢ خردادماه ٣١روزنامه کيهان،   

هنوز هم تقصير از انگليس ها است . (، مصاحبه با دکتر غالمحسن صديق١٣۵٨ شهريور ماه ٢٠روزنامه دنيا،   
   ]١٤[!!).که آمريکا را موافق نظر خود کرده اند

   ]١٥[.١٣٣٢مرداد ماه ١۵  روزنامه اطالعات،.   

   ]١٦[١٣۴کرميت روزولت، اثرياد شده ، صفحه   

   ]١٧[ ، روزنامه کيهان همان روز١٣٣٢ مردادماه ۵اب به مردم، پيام راديويي مصدق خط  

   ]١٨[١۶۴کرميت روزولت، اثريادشده، صفحه .  
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   ]١٩[ همان جا  

   ]٢٠[ همان جا  

   ]٢١[ همان جا  

   ]٢٢[١۴٩همان جا، صفحه   

   ]٢٣[١۵۶همان جا، صفه   

   ]٢٤[١۶٣همان جا، صفحه   

   ]٢٥[١٣٣٢ مردد ماه ١۵روزنامه اطالعات،   

   ]٢٦[١٣٣٢ مرداد ماه ١٨شجاعت به جاي بسوي آينده   

   ]٢٧[١٣٣٢ مرداد ماه ٢۴شاهد   

   ]٢٨[.از خاطرات منتشر نشده سروان اسماعيل فياضي  

   ]٢٩[ از خاطرات منتشر نشده سرگرد خيرخواه  

   ]٣٠[٣۶ ص ١٣۵٩نورالدين کيانوري، حزب توده ايران و دکتر محمدمصدق، انتشارات حزب توده ايران، تهران.   

   ]٣١[۴، ص ١٣۵٨ مرداد ماه ٢٨افشاگري سروان داورپناه و سروان فشارکي، روزنامه اطالعات،   

 
 

   

   تعلل های تاريخي در حساس ترين روزهامصدق

  

   

  ١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵: سه روز تعيين کننده. ١١

   راز سر به مهر–الف 

مصدق امکان . رامسر يکسره به سوی بغداد فرار کرد مرداد که خبر شکست کودتا منتشر شد، شاه از ٢۵ صبح      

در اين باره خاطرات . اما از اين کار امتناع کرد. داشت که از فرار او جلوگيری کند و با قاطعيت ريشه کودتا را براندازد

  :او مي نويسد. ايرج داورپناه بسيار با ارزش است

با صداي هيجان زده ای ... ی هوايي به مصدق تلفن زد مرداد سرتيپ سپه پور فرمانده نيرو٢۵ صبح ۶ساعت  "     

: چه دستور مي فرماييد. به قرار اطالع، شاه به اتفاق ثريا و آتابای و سرگرد خاتم از کالردشت پرواز کرده است: گفت

  .هواپيما را مجبور به فرود کنيم يا در آسمان سرنگون کنيم

وقتي حرف              ...  و پنج سال آن را در سينه حفظ کرده امدر اين جا من ناظر راز سر به مهري بودم که بيست

بگذاريد : "دکتر مصدق گفت. چند لحظه اي به سکوت گذشت. هاي سرتيپ سپه پور تمام شد و منتظر دستور دکتر مصدق بود

  ." اي کاش چنين دستوري نمي داد" برود

   

   جمهوري يا سلطنت-ب 

ا وجود اين که پيروزي بزرگي براي مردم ايران بود ميدان زيادي به دل  مرداد ب٢۵ فرارشاه و شکست کودتاي      

اما . مردم از خبرهايي نظيرامکان سرنگون کردن و يا اسير کردن شاه و احتراز از آن با خبر نبودند. آسودگي نمي داد

عمال . خود باقي بودندمراکز توطئه به جاي . مجموعه اطالعات خبر از تزلزل و سازشکاري مي داد و هشدار دهنده بود

پست هاي فرماندهي . در سفارت آمريکا و اداره اصل چهار با خيال راحت توطئه مي ساختند و کسي معترض آنان نبود" سيا"
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اوباش کودتاچي که در همه حوادث نظير شرکت مي . ارتش در دست هاي نامطمئني بود و کسي به اين کار نمي پرداخت

  .مهم تر از همه، صف دشمن متحد بود و صف دوست بيش از هميشه متفرق. ندکردند آسوده خاطر گشت مي زد

 منطقا کمک ذي قيمت حزب توده ايران که چنان خطر عظيمي را از سر دولت ملي مصدق دور کرد مي بايست      

 و حق شناسي نيروهاي مصدقي و توده اي را به هم نزديک تر کند و به اتحاد نيروها ياري رساند و يا الاقل نوعي محبت

  .اما با کمال تاسف عکس العمل آقايان درست برعکس شد. نسبت به حزب توده ايران در دل سازمان هاي مصدقي برانگيزد

 مرداد ماه که شاه فرار کرد با حزب توده ايران بيش از گذشته در افتادند و به تفرقه نيروها بيش از ٢۵آنان از صبح 

ز همان نخستين ميتينگ بزرگي که به مناسبت پيروزي تشکيل شد به طرز برجسته اي به اين نفاق افکني ا. پيش دامن زدند

...) و پان ايرانيست ها و ) نيروي سوم(زحمتکشان : از قبيل(بقاياي ناچيز سازمان هاي وابسته به جبهه ملي . چشم مي خورد

نقشه " آنان عمال.  اعالي وقاحت بوداين ديگر حد. از شرکت حزب توده ايران در ميتينگ عمومي جلوگيري مي کردند

  .را اجرا مي کردند" آژاکس"

 حزب توده ايران براي جلوگيري از تفرقه و خرابکاري به اعضا و هواداران خود دستور داد علي رغم تحريکات      

ي ميدان صفوف هواداران حزب بر اثر مقاومت نفاق افکنان در پشت دروازه ها. نفاق افکنان آرامش خود را حفظ کنند

خوشبختانه در ميان هواداران صديق مصدق کساني پيدا شدند که تاثير نامطلوب اين وضع را در توده . بهارستان متوقف ماند

  . دادند که حزب توده ايران در ميتينگ شرکت کند " اجازه"مردم درک کردند و 

 مرداد ماه تشديد ٢۵فوف جنبش را که از  در ص   تفرقه   کوشيده اند  از محافل خرابکار در سال هاي اخير   برخي     

چپ "به ما بياموزند که در آن روزها " تئوريسين هاي بزرگ"شد طبق معمول به گردن حزب توده ايران بياندازند و از مقام 

مخترع آن هم مرتدين . بي ربط است" اين ادعا کامال. کرديم و شعارهاي تند داديم وگرنه وضع طور ديگري مي شد" روي

 و مامورين سازمان امنيت شاه هستند و هرکس ديگر که بعدها اين نوع ادعاها را مطرح کرده دانسته يا ندانسته از اين جنبش

  .منبع سيراب شده است

  : نوشته سازمان امنيت چنين است     

وده سعي حزب ت. هتاکي نسبت به مقام سلطنت را آغاز کردند"  مرداد ميتينگي تشکيل شد که در آن علنا٢۵روز  "     

وارد صفوف } !!{نظر توده اي ها اين بود که با فشار . .. کرد در ميتينگ آن روز شرکت کند اما آنان را به ميدان راه ندادند

" هيجان عمومي"خود را در ميان آنان قرارداده ميتينگ را تبديل به يک } !!{مصدقي ها شوند و شعارهاي خانمان برانداز 

حزب توده را علني نموده و با شعار جمهوري دموکراتيک ... ايران برباد ده خود را عملي سازندجمهوري خواهي نموده نقشه 

توده اي ها نام خيابان ها را عوض کرده به جاي خيابان شاه خيابان ... در سياست کشور مداخله نمايند} !!{" مانند لهستان" 

  ."و غيره مي چسبانيد و مجسمه ها را واژگون مي کردند" جمهوري"

 مالحظه مي کنيد که بزرگ ترين گناه ما عبارت بود از اعالم شعار جمهوري دموکراتيک و کوشش براي علني      

حزب توده ايران به جرم سوء قصد عليه . حداقل، ضرورت لحظه بود. نبود" چپ روانه"هيچ کدام از اين کارها . کردن حزب

حاال که خود اعليحضرت با ارتکاب بزرگ ترين جرم ها از . منحله اعالم شد که جرمي ساختگي بود" اعليحضرت"جان 

کشور فرار مي کرد، ديگر چه دليلي براي جلوگيري از فعاليت حزب توده ايران وجود داشت؟ اين که محافل امپرياليستي و 

سي مدعي ملي و اما مخالفت سازمان هاي سيا. کودتاگران با علني شدن حزب توده ايران مخالفت مي کردند البته مفهوم بود

  )به عبارت ديگر خودشان چگونه مي توانند توجيه کنند؟(سوسياليست و دموکرات بودن را چگونه مي توان توجيه کرد 

 در واقع مساله اصلي براي اين سازمان ها، علني شدن خشک و خالي حزب توده ايران نبود، آن تحول بنيادي بود      

 و خارجي طلب مي کرد و اين سازمان ها، مانند تمام اخالف و اسالف شان در تاريخ که انقالب انجام آن را در سياست داخلي

اختالف واقعي بر سر علني شدن يا نشدن حزب . در چنين لحظات حساسي از آن مي ترسيدند و به ترمز انقالب بدل مي شدند
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بود که به صورت مخالفت با علني شدن طرز رفتار با سلطنت و امپرياليسم آمريکا و اختالف نظر بر سر اين مسايل . نبود

  .حزب و جلوگيري از فروش علني روزنامه مردم و غيره تجلي مي کرد

 درباره رفتار با سلطنت، بالفاصله پس از فرارشاه اختالف نظر در جنبش که از مدت ها پيش وجود داشت به      

يشه تشکيل شوراي سلطنتي و از اين راه مصدق و حزب ايران و بخش اعظم هواداران مصدق اند. طور مشخص مطرح شد

  .حفظ سلطنت را به ميان کشيدند

  : خود مصدق درباره راه حلي که در نظر داشت چنين مي گويد     

تصميم داشتم به هيات وزيران پيشنهاد کنم آن ها تلگراف کنند و نظر اعليحضرت را از مسافرت بخواهند و به  "     

چنانچه مورد تکذيب باشد هر چه زودتر تشريف فرما شوند و . ه است قصد استعفا دارندعرض برسانند که در تهران شايع شد

  .از مقام سلطنت سرپرستي فرمايند

تصويب نامه اي صادر شود که مردم خودشان طرز انتخاب شوراي سلطنت را معلوم کنند تا ... چنانچه جوابي نرسيد

 مرداد جلسه فوق ٢٧نظر اين بود که عصر سه شنبه . ر فرمايندهر وقت اعليحضرت خواستند در تصميم خودشان تجديد نظ

العاده هيات وزيران براي اين کار تشکيل شود چون آقاي سفير کبير آمريکا از مسافرت آمده بودند و ظهرسه شنبه براي 

زيران بود آن  مرداد هم که روز عادي هيات و٢٨روز چهارشنبه . عصر همان روز وقت خواستند از آقايان وزرا دعوت نشد

  ]1[..." وقايع پيش آمد و خانه اين جانب بمباران گرديد

مطلب اين .  به طوري که مي بينيد انديشه مصدق در آن زمان در حدود طرز انتخاب شوراي سلطنت دور مي زد     

فقط حزب زحمتکشان . حزب ايران و پان ايرانيست ها هم خواستار حفظ سلطنت بودند. از منابع ديگر نيز تاييد شده است

شعار جمهوري مي داد که آن هم بنا به تصريح خليل ملکي کار دو نفر بوده و بقيه هيات اجراييه حزب با شعار ) نيروي سوم(

  .جمهوري مخالف بوده اند

   

  :ته خليل ملکي به گف     

به خصوص ... }!!که گويا مامور مخفي حزب توده ايران و در رهبري نيروي سوم بودند{آن دو نفر ماجراجو  "     

 مرداد، تلفن پشت تلفن مي شد که آقاي ملکي چرا ٢٧روز . پس از عزيمت اعليحضرت تمام اختيارات را به دست گرفتند

  اجازه نمي دهيد شعار ضد دربار بدهيم؟ 

ما هزاران کيلومتر سرحد . به مصدق هم توصيه مي کردم... من شاهنشاه را مظهر استقالل کشور مي دانستم. الخره دادندبا

  ." مقام سلطنت حافظ تماميت و استقالل ايران است. داريم

ر اين بر س. خواسته باشيم نبود" مانند لهستان"ما که جمهوري " چپ روي" بنابراين اختالف بر سر به اصطالح      

هر جا که توده اي ها شعار مرگ بر شاه مي دادند نه فقط با مقاومت اوباش و . شعار ضد دربار بدهيم يا نه" بود که اصوال

. بلکه با مخالفت شديد هواداران سلطنت از سازمان هاي جبهه ملي روبه رو مي شدند" نيروي هاي انتظامي"ارذل درباري و 

جمهوري با آزادي هاي دموکراتيک . ازمان امنيت، جمهوري مانند لهستان نمي خواستحزب توده ايران، برخالف ادعاي س

  . مي خواست

  : در بيانيه کميته مرکزي که همان وقت منتشر شد گفته مي شود     

گردانندگان اصلي کودتا آمريکا و انگليس و در داخل شاه، دربار، مالکين بزرگ و سرمايه داران وابسته به  "     

  .م اندامپرياليس

  .سرکوب جنبش ملي، غارت منابع نفتي و تبديل کشور به پايگاه سوق الجيشي است:  هدف آن ها     

بايد بکوشيم تا بساط سلطنت را از ميان برداريم و رژيمي که اساس آن بر راي مردم استوار باشد در کشور  ...      

 کردن افکار عمومي مردم اين طور وانمود کنند که اين سازشکاران و عوامل استعمار مي کوشند با منحرف... برقرار سازيم
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نهضت ضد استعماري بايد "... بايد آن را نگه داشت، سلطنت مظهر مليت است. اساس سلطنت خوب است"شاه خائن بود ولي 

  .پايگاه اصلي استعمار را در هم شکند و سلطنت را براندازد

  ."جمهوري به رفراندوم گذاشته شودبايد بالدرنگ برافکندن سلطنت و برقراري  ...      

   

         درباره ماهيت حکومت-پ 

 بساط اصل چهار   حزب توده ايران خواستار قطع نفوذ امپرياليسم، طرد مستشاران نظامي آمريکا، برچيدن     

و به اين . ودترومن و کنسول گري هاي آمريکا، لغو قراردادهاي نظامي و سياسي اسارت آور، تامين آزادي زندانيان سياسي ب

  ]2[. حزب توده ايران همه نيروها را به تشکيل يک جبهه واحد دعوت مي کرد. معنا جمهوري را دموکراتيک مي ناميد

کنند و توده اي ها را در زندان نگاه دارند، کوشيدند به مردم چنين  اما آنهايي که مي خواستند سلطنت را حفظ      

  .است" ديکتاتوري کمونيستي"تلقين کنند که جمهوري همانا 

 درباره ماهيت حکومت   اختالف نظر، نه فقط درباره شکل حکومت که جمهوري باشد يا سلطنت، بلکه به ويژه     

متکي به جبهه واحد نيروهاي ملي باشد يا نه؟ اگر درباره شعار جمهوري الاقل بود که ضد امپرياليست به تمام معناي کلمه و 

پيدا مي شدند که علي رغم بقيه رهبري و به خاطر جلو " نيروي سوم"دو نفر به اصطالح مامور حزب توده ايران در رهبري 

مريکا، ضرورت وحدت نيروهاي ملي از حزب توده ايران، چنين شعاري بدهند، در مورد شعارهاي ضد امپرياليسم آ!! افتادن

آنان . ساکت بودند" وگسترش آزادي هاي دموکراتيک تمام سازمان ها و شخصيت هاي وابسته به جبهه ملي و مصدق مطلقا

  . کلمه اي عليه آمريکا بر زبان نمي آوردند

ه سرانجام هم خيابان شاه ک( بنابراين اختالف بر سر کودکي اين يا آن سازمان، اسم خيابان عوض کردن يا نکردن      

سازمان هاي وابسته به جبهه ملي از فرار . نبود بر سر اساسي ترين مسايل انقالب بود)  سال خيابان جمهوري شد٢۵پس از 

 آنان مي ١٣٣٠در فروردين . در وضعي به مراتب بدتر از زمان حکومت عال قرار داشتند. شاه دچار وحشت شده بودند

  .تند زمام حکومت را به دست بگيرند زيرا از انقالب مي ترسيدندتوانستند ولي نمي خواس

امروز عمق انقالبي صد بار بيشتر از زمان عال بود و . براي اين که انقالب نشود حاضر بودند از عال حمايت کنند

ه نتيجه اش آن ها براي ترمز کردن انقالب به اقداماتي دست مي زدند ک!! ترس آن ها از گسترش انقالب صد بار بيشتر

  .پيروزي زاهدي بود

پس از شاه نوبت حزب توده ":  مرداد رفته رفته اين شعارها٢۶ مرداد و به ويژه ٢۵ از اين جا بود که از صبح      
، به شعاراصلي گروه هاي وابسته به جبهه ملي و به ويژه نيروي سومي ها و جناح "مرگ برحزب توده ايران"، "ايران است

کودتاچي به پاره کردن روزنامه هاي حزبي و " نيروهاي انتظامي"آنان با کمک مستقيم .  ها بدل شدراست پان ايرانيست

مترقي پرداختند و شروع به حادثه سازي کردند تا بتوانند پاي نيروهاي نظامي را که اغلب در خدمت کودتا بودند به ميان 

  .کشند

   را براي کودتا فراهم  حزب توده ايران متوجه بود که اين وضع متشنج زمينه     

کودتاي جديدي دارد تدارک مي شود لذا حزب دايما هشدار مي داد و اعضاي خود را به . کودتاچيان آرام نشسته اند. مي کند

  :مواظبت و مراقبت دعوت مي کرد

  !شدعناصر درباري اخالل مي کنند، خودشان مغازه ها را غارت مي کنند و مي گويند ديديد شاه رفت شلوغ  "     

  ]3[..." به تحريک درباريان و عده اي از چاقوکشان نيروي سومي حوادث خونيني به وجود آمده است ...      

قصد دارند با ايجاد آشوب و هرج و مرج و حمله " نيروي سوم" و ]4[گردانندگان گروه هاي پان ايرانيست ها  "      

  .هدف اين است که مردم را به آشوب طلبي متهم کنند. به ادارت و خانه هاي مردم زمينه توطئه جديدي را فراهم کنند
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مام رفقا و دوستان و همقدمان خود هشدار مي دهيم و جدا طلب مي کنيم که مواظب تحريکات عمال درباري  به ت     

  ]5[." بايد هشيار بود... باشند

" سيا"ود، چرا که سرنخ اصلي ايجاد تشنج و آشوب در سفارت آمريکا و مقر  متاسفانه گوش ها بدهکار هشدار نب     

کيم روزولت فعاليت هايش در . و انتليجنس سرويس قرار داشت که در اين لحظات با دقت تمام و طبق برنامه کار مي کردند

کند مخفي کرده، بسيار چيزها را  مرداد را بالنسبه مفصل تر از ساير روزها نوشته و با آن که آنچه نقل ٢٨ تا ٢۵روزهاي 

 مرداد وقتي خبر شکست کودتاي نظامي و دستگيري نصيري را شنيده ٢۵از جمله او تصريح مي کند که صبح . گفته است

  ."شمردن اقداماتي که پس از آن بايد کرد"نخستين کاري که کرده عبارت بوده است از 

مل سفارت آمريکا و همه آمريکاييان مقيم تهران بوده، که اگر  آنچه موفقيت روزولت را تضمين مي کرد امنيت کا     

لذا روزولت همان . چه از طرف مردم نسبت به آن ها ابراز نفرت مي شد، از طرف دولت کم ترين مزاحمتي متوجه آنان نبود

  . مرداد دستور مي دهد که يک به اصطالح مصاحبه مطبوعاتي تشکيل دهند٢۵صبح 

 با تاييد ستاد ارتش نوشته شده درباره حوادث پشت پرده اين روزها از جمله گفته شده ١٣٣٧ در کتابي که سال       

  :است

 مرداد ساعت يک بعد ازظهر سرتيپ مدبر رئيس شهرباني وقت روساي کالنتري ها را به اداره کل ٢۶روز  "     

بعدها روشن شد که محرمانه ... ادر کردشهرباني احضار کرد و به آن ها دستورات الزم براي حفظ آرامش و استقرار نظم ص

، پنج روز رستاخيز ملت "نيز دستور داده بود که حتي المقدور از تظاهرات، مخصوصا تظاهرات توده اي جلوگيري شود

  .١١۶، صفحه ١٣٣٧ايران، نوشته منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تهران 

او مي . وزنامه نگاران آمريکايي به همه جا ابالغ کنندو فرمان عزل مصدق و نخست وزيري زاهدي را توسط ر

  :گفتم: نويسد

بيل مي رود به سراغ دو روزنامه نگار آمريکايي که در تهران هستند و آن ها را مي آورد به منزل ديک  "     

ه و زاهدي را آنجا مصاحبه مطبوعاتي کوتاهي با مصطفي تشکيل مي دهند و او مي گويد که شاه مصدق را عزل کرد. مانويل

  ]6[." بعد مصطفي را مي برد به سفارت. به جاي او نشانده است

  .ت، جاسوسان و سفارت آمريکا نيس"روزنامه نگاران" چنان که مي بينيد کم ترين فاصله ايي ميان      

 دستور دوم روزولت اين است که زاهدي را به جاي امن ببرند و اين جاي امن منزل يک آمريکايي است به نام      

نزديک " سيا"حسن اين منزل اين است که در خطر نيست، زير زمين خوبي دارد، به سفارت آمريکا و مقر . فرد زيمرمان

يافه فالکت باري داشته و اونيفورم سرلشکري را در چمدانش خود روزولت به سراغ زاهدي مي رود و او را که ق. است

  ]7[" به منزل زيمرمان مي برد" سيا"مخفي کرده بود با ماشين 

سفارت آمريکا دستگاه فرستنده داشتند و از طريق پايگاه و " سيا"دستور سوم برقراري رابطه با خارج بود که 

  ]8[. انگليس در قبرس با واشنگتن و لندن تماس مي گرفتند

" سيا"بتوان آن را پخش کرد و به اتکاي اين فرمان جنايت  نسخه هايي از فرمان شاه بود تا    دستور چهارم، تهيه     

  ]9[. مجبور شديم ماشين بزنيم. روزولت مي نويسد که اين امر تهيه نسخه کمي دشوار شد. را قانوني جلوه داد

که " روزنامه داد" مورد انتشار فرمان و کليشه کردن آن نکته جالبي هم هست و آن اين که در اين روزها  در     

  .آن را کليشه و منتشر کرد" مرکز"مدير آن عميدي نوري با کودتاچيان مربوط بود، آزادانه منتشر مي شد و لذا طبق دستور 

  : نوري در خاطراتش مي نويسد   عميدي     

رداد آقاي مصطفي الموتي به من با تلفن اطالع داد که در ميان محتويات صندوق مراسالت کليشه اي  م٢٧ظهر  "     

کليشه متن فرمان اعليحضرت داير بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر : گفتم چيست؟ گفت. هم با يادداشتي رسيده است

  . من اين کليشه را به صندوق انداخته امزاهدي به نخست وزيري است يادداشت هم به خط آقاي اردشير زاهدي است که
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  ]10[." دستور دادم فرمان را وسط صفحه اول بگذارند توي کادر با عنوان درشت

 مرداد در آمد و سندي شد در ٢٨با کليشه اين فرمان روز " داد" عميدي نوري سپس توضيح مي دهد که روزنامه      

به اين ترتيب در روزهايي که سازمان هاي به اصطالح ملي تمام کينه خود را متوجه حزب توده . دست افسران کودتاچي

ود، روزنامه توقيف ب" بسوي آينده"ايران کرده بودند و روزنامه هاي حزبي را پاره پاره مي کردند و در روزهايي که حتي 

کودتاچي را " داد!! "با خيال راحت چاپ مي شد و حضرات خطري از جانب آن متوجه انقالب ايران نمي ديدند" داد"کودتاچي 

  !!را پاره مي کرد که ضد کودتا بود" مردم"اما . آن را خودي مي دانست. پاره نمي کرد" نيروي سومي"

اين افراد .  پيش فرماندهان نظامي اصفهان و کرمانشاهان استدستور بعدي روزولت اعزام افرادي با فرمان شاه

توانستند فرمانده نيروهاي اصفهان را حداقل بي طرف کنند وموافقت قطعي تيمور بختيار .  مرداد ماه حرکت کردند٢۶دوشنبه 

تمام نيروي خود به سوي  مرداد با ٢٨فرمانده پادگان کرمانشاه را با کودتا جلب کرده و از او بخواهند که روز چهارشنبه 

  .تهران حرکت کند

 مرداد، زماني که تهران در دست نيروهاي ضد توده اي و نظاميان هوادار شاه بود و ٢٧ سرانجام عصر سه شنبه      

سرکردگان اوباش فرمان داد که " برادران باسکو"از حرکت هنگ کرمانشاهان و غيره اطمينان حاصل شده بود روزولت به 

  . مرداد ماه روز موعود است٢٨چهارشنبه 

   

  .آماده ايم و عمل خواهيم کرد:  گفتند      

باشد، مي " مردم" روزولت در عين حال که مي داند کودتا را بايد به دست اوباش آغاز کند تا ظاهر آن حرکت      

  :داند که نيروي اصلي نظامي است

از . ترتيب ورود نيروهايي از بيرون صحنه داده شودبهترين چيزي که مي توانستيم اميدوار باشيم اين بود که  "     

  ...اصفهان، کرمانشاه، يا هر دو

ما ... اگر مجبور شود خواهد جنگيد... با تانک حرکت مي کند.  خبر از کرمانشاه رسيد که سرهنگ آماده است     

  ]11[." آنچه را که مي خواستيم داشتيم

 اردشير زاهدي در خاطراتش مي نويسد که به اصفهان خود او رفته بود و به کرمانشاهان سرتيپ عباس      

  ]12[. فرزانگان

   

 مرداد به بهانه اين که گويا عشاير ٢٨ سرهنگ بختيار که فرمانده لشکر کرمانشاهان بود از مدت ها پيش از     

اورامانات مقاصد شومي دارند و براي جلوگيري از اقدامات احتمالي آنان تقويت ارتش و مانور نظامي ضروري است و 

به تهران و نه مقابله با اقدامات عشاير آماده نگاه مي داشت و به ستاد ارتش همواره واحدهاي زير فرمان خود را براي حمله 

  ]13[. مصدق گزارش مي داد ولي ارتباط واقعي او با ستاد مخفي کودتا بود

و سرتيپ گيالنشاه نوشته اند که هدف از تماس با فرماندهان اصفهان و کرمانشاهان اين بود که  اردشير زاهدي      

خود را در يکي از شهرستان هاي مذکور تشکيل داده و با اعالم استقالل واحدهاي ارتشي و انتظامي !" دولت قانوني"زاهدي 

 هم که در شاه دوستي فرماندهان آن ترديدي نبود با خود کرمانشاه و اصفهان و ساير واحدهاي اهواز و خرم آباد و کرمان را

  ]14[." همدست کرده جنوب را از مرکز مجزا کنيم و آن جا تکليف دولت مصدق را معين کرده تهران را تصرف نماييم

        

   يک مالقات تعيين کننده-ت 

هر . حساب اصلي او چنان که گفتيم اين بود که جبهه را بشکند. هنوز از مردم مي ترسيد" فرمانده عمليات کودتا "     

به عالوه او مي بايست ترتيبي بدهد که دست اوباش شاه پرست وي در دفاع از شاه باز . مخالف شاه را به نام توده اي بکوبد
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او مي بايست مصدق را که در واقع فرمانده کل قوا بود فلج کند تا . روهاي نظامي کودتاچي بتوانند آزادانه عمل کنندباشد و ني

  .او نتواند فرمان رويارويي با کودتا را صادر کند

 مرداد براي شرکت در عمليات کودتا به تهران وارد ٢۶ براي انجام اين کار سفير آمريکا لوي هندرسن که روز      

مصدق چنان .  مردادماه از مصدق تقاضاي مالقات کرد٢٧او بنا به توصيه کيم روزولت روز . شده بود، در نظر گرفته شد

که در صفحات پيش گفتيم براي اين مالقات چنان اهميتي قائل شد که جلسه هيات دولت را که قرار بود همان روز بعد از ظهر 

هندرسن چنين درخواستي از او کرده بود ومصدق نمي خواست " قطعا. ر انداختبراي تعيين تکليف شاه تشکيل شود، به تاخي

  .قبل از مالقات با هندرسن تصميمي عليه شاه بگيرد

  . مرداد ماه انجام گرفت٢٧ مرداد تعيين کرد عصر چهارشنبه ٢٨ و ٢٧ اين مالقات که روزش را مصدق در      

ست در اين مالقات مصدق را تهديد کند و به او اطالع دهد که  طبق قراري که هندرسن با روزولت داشت مي باي     

آمريکا زاهدي را نخست وزير مي شناسد و باقي ماندن او در نخست وزيري به معناي رويارويي با آمريکا و جنگ داخلي 

ه دوشنبه شب به کيم روزولت که در کتاب ياد شده اش بسياري مطالب را پنهان مي کند در مورد اين مالقات مي گويد ک. است

ديدار هندرسن رفته و به او توصيه مي کند که مصدق را ببيند و در اين باره که ايراني ها به آمريکاييان مقيم ايران توهين مي 

کنند، به ماشين ها آن ها حمله ور مي شوند و غيره به مصدق اعتراض کند و در ضمن در مورد حکومت ايران به او بگويد 

  :که آمريکايي ها

  ]15[" از شاه که سلطان قانوني است هواداري مي کنند "     

 روزولت توضيح مي دهد که هندرسن هنگام مالقات با مصدق به مراتب تندتر از اين ها حرف زده و سفر شاه را      

هندرسن سپس اولتيماتوم داده که اگر جلو مردم در مخالفت با آمريکاييان . ير هجرت محمد دانسته که به قصد اعتالي او بودنظ

آيا اولتيماتوم همين بوده يا بيشتر و آيا هندرسن مطالب . گرفته نشود دولت آمريکا تمام وابستگان خود را از ايران فرامي خواند

  :اما در مورد عکس العمل مصدق روزولت مي گويد. ضيحات روزولت معلوم نيستديگر هم گفته يا نه، از تو

به " آشکارا يکه خورده بود، دست و پاي خود را گم کرد و تقريبا} هندرسن{جنتلمن پير که از لحن شديد لوي  "     

س را صدا کنم خواهيد ديد، ترتيبي اجازه بدهيد که رئيس پلي. التماس افتاد که نه آقاي سفير مايل نيستم شما اين کار را بکنيد

  ]16[." خواهم داد که هم ميهنان شما مورد حافظت ويژه قرار بگيرند

  : روزولت اضافه مي کند     

  .رک کند پليس را صدا زدند و دستورات الزم را به او دادندقبل از اين که لوي منزل مصدق را ت "     

  ]17[."  بعدها من و لوي بر آن بوديم که اين اقدام سودمند بود و نيروي پليس طرفدار شاه را جري کرد     

صعود مقاومت ناپذير محمدرضا شاه ايران اين مالقات را با : نويسنده فرانسوي ژراردو ويليه در کتابي به نام      

  :جمالت روشن تري تصوير مي کند

از او مي پرسد، آيا . هندرسن به مصدق نشان داد که چه دامي برايش تهيه کرده اند و چگونه در آن خواهد افتاد "     

  }!!{که تانک هاي روسي بر کشورش حکومت و فرماندهي کنند واقعا ميل دارد ببيند 

و نگذارد زير تسلط حزب توده " بازگرداند" گفته مي شود که هندرسن توانست مصدق را از راهي که مي رفت      

  .مصدق مي پذيرد که براي مقابله با کودتايي که بر ضد او در شرف تکوين است از حزب توده کمک نگيرد... قرار گيرد

  )البته مصدق نمي داند که تاريخ کودتا براي همان فردا تعيين شده است(     

. دو مرد آمريکايي اوضاع را بررسي مي کنند. هندرسن نزد کيم روزولت مي رود و همه چيز را نقل مي کند ...      

  ]18[." پس اکنون مي توان کار را آغاز کرد

  : درباره اين مالقات عميدي نوري از خدمه کودتا روايت ساده تر و بي پيرايه تري دارد     
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 مرداد در ٢٧عصر ... اردشير زاهدي فرمان عزل مصدق و نخست وزيري زاهدي را داده بود که چاپ کنم "     

با آگاهي که از روحيه دکتر مصدق . اي هندرسن سفير کبير آمريکا به مالقات دکتر مصدق رفته استروزنامه ها خواندم که آق

داشتم تصور نمودم باز هم ترتيب مالقات را خود او داده است زيرا اين نوع مالقات ها براي تاثير در افکار و محافل سياسي 

  .است

 پاشا صالح تماس گرفتم و گفتم پيغام مرا به آقاي سفير کبير  از اين جهت با تلفن با سفارت آمريکا با آقاي علي     

  برسانيد که باز هم مالقاتي نموديد تا از آن بهره برداري براي تثبيت دولت ياغي شود؟

يک ربع بعد به من تلفن کرد که آقاي سفير کبير در پاسخ پيغام شما گفتند اين .  او گفت پيغام شما را مي رسانم     

مالقات ها نبود بلکه خودم از ايشان وقت گرفتم و صريحا اعالم نمودم چون دولت آمريکا ايران را در کام مالقات از آن 

  .کمونيسم مي بينيد زيرا کشورش دراختيار توده اي هاست ديگر رابطه اي با شما نخواهد داشت

خيال مي کنم اين استنباط . د دکتر مصدق جواب داد من االن دستور مي دهم جلوي تظاهرات توده اي ها را بگيرن     

  ]19[." شما صحيح نباشد

 غروب بود که يکي از دوستان تلفن نمود االن در چهار راه مخيرالدوله پاسبان ها را ديدم اجتماع توده اي ها را "     

  ]20[." که در آنجا عليه شاه نطق مي کردند و تقاضاي تغيير رژيم داشتند متفرق نمودند

ور مصدق و نايب نخست کش  درباره اين مالقات حساس مصدق و هندرسن، دکتر غالمحسين صديقي هم که وزير     

  :وزير بود اطالعاتي درهمين حدود مي دهد

 مرداد ماه لوي هندرسن سفير ٢٧عصر روز . آمريکايي ها از نفوذ عناصر کمونيست سخت ناراحت شده بودند "     

آمد و اظهار آمده بود با مشاهده تظاهرات توده اي ها به ديدار نخست وزير } !!{کبير آمريکا در تهران که تازه از مرخصي 

  :داشت

شما در برابر .  شما وضع خوبي نداريد با اين جرياناتي که مي بينم کمونيست ها ابتکار عمل را به دست گرفته اند     

  اين وضع چه اقدامي خواهيد کرد؟

  ]21[!"البته آقاي دکتر مصدق دستور جلوگيري از اين تظاهرات را دادند ولي دير شده بود ...      

اين است که گويا اگر مصدق قبال توده اي ها و در حقيقت مردمي را " دير شده بود" منظور صديقي از اين که      

! قع دستور حمله به مردم ضد سلطنت بسيار به موقعدر وا. که، شاه را نمي خواستند مي کوبيد، آمريکايي ها کودتا نمي کردند

بالفاصله پس از مالقات هندرسن مصدق فرمانداري نظامي فرمان صادر کرد و هر نوع تظاهرات ضد درباري را . صادر شد

کودتاچيان درست منتظر چنين . امنيت سفارت آمريکا و خانه هاي آمريکاييان بيش از پيش تامين شد. قدغن اعالم کرد

توري بودند زيرا به اين ترتيب همه جنايات آنان عليه مردم و براي انجام کودتا به حساب فرمانداري نظامي مصدق گذاشته دس

  .مي شد

پاسبانان و نظاميان به مردمي که .  مرداد ماه کامال تغيير کرد٢٧ با صدور اين فرمان، اوضاع تهران از غروب      

اوباش آماده به خدمت دوره ديده . سرکوب مردم محيط وحشتي به وجود آورد. دندفرار شاه را جشن گرفته بودند هجوم بر

  . شب تقريبا به دست آنان افتاد١١از حدود ساعت . چهارده آذر و نهم اسفندها به ميدان آمدند

  .کودتا آغاز شد

  : مرداد ماه را اين طور ثبت کرده است٢٧ گزارشگر کيهان حوادث بعد از ظهر      

اي مختلف با شعارهايي که در دست داشتند در خيابان هاي مرکزي شهر به راه افتاده عليه شاه و براي دسته ه "     

مقارن همين ساعت جمع کثيري از جوانان .  شب ادامه داشت٨اين وضع تا ساعت ... برقراري رژيم جمهوري شعار مي دادند

به " زنده باد حزب توده ايران"ه روي آن نوشته شده بود وابسته به حزب توده در ميدان سپه جمع شدند و يک پارچه سفيد ک

  .وسط ميدان آوردند
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  ... طولي نکشيد که چند کاميون پاسبان و سرباز وارد ميدان شدند و به جمعيت اخطار کردند متفرق شويد     

مي کردند و  هر چند دقيقه يک بار به جمعيت هجوم مي آوردند و مردم را تا داخل خيابان هاي اطراف تعقيب      

عقب ماندگان را با تفنگ و باتون مي کوبيدند و باالخره مامورين گاز اشک آور به کار بردند و عده اي از آنان را سخت 

  ...مضروب کردند

 سربازها در جلو صف تظاهر کنندگان قرار گرفته و درحالي که تفنگ خود را روي دست بلند مي کردند زنده باد      

در اين وقت مامورين تظاهرکنندگان را تعقيب . ، برقرار باد مشروطه، نابود باد حزب توده شعار مي دادندشاه مرده باد خائنين

يک جوان که شعار ضد شاه مي داد بر اثر اصابت سرنيزه نقش . مي کردند و هرکس را که عليه شاه شعار مي داد مي گرفتند

در اين جريان عده کثيري بازداشت . س که مي رسيدند مي زدندسپس به تعقيب پرداختند به هرک. زمين شد و از پاي درآمد

  .شدند

مامورين . جوانان حزب توده ارگان رسمي حزب را علنا مي فروختند و عليه رژيم سلطنتي شعار مي دادند ...      

د و روزنامه آنان انتظامي و افراد حزب پان ايرانيست و نيروي سوم هنگام فروش روزنامه مردم به توده اي ها حمله مي کردن

  .را گرفته پاره مي کردند

 کار پاره کردن روزنامه کم کم توسعه يافت تا جايي که سربازهاي طرفدار سلطنت کليه روزنامه هاي عصر را      

  .هم که مقاالتي عليه شاه نوشته بودند از دست روزنامه فروش ها گرفته پاره مي کردند

به " ، نادري، فردوسي، منوچهري و شاه آباد دسته هاي نيروي انتنظامي مرتبا در خيابان هاي الله زار، اسالمبول     

  :دنبال تظاهرکنندگان مي دويدند و فرياد مي زدند

  ."برقرار باد سلطنت"      

 مدت سه ساعت وضع خيابان هاي شهر يکپارچه جنجال شده بود و مردم اين طرف و آن طرف مي دويدند و      

  .ه وضع خود اطمينان نداشت و اغلب زير دست و پا مي افتادند و مصدوم مي شدندطوري شده بود که هيچکس ب

به چند مرکز توده .  در اين وضع طرفداران شاه در خيابان ها به راه افتادند و به جمعيت هاي چپ حمله ور شدند     

چند مغازه مربوط به .  مي ديدند مي زدنداي ها حمله شد و اثاثيه و اموال آن ها را به تاراج بردند و هر يک از توده اي ها را

  ]22[." توده اي ها را غارت کردند

 جو شديد ضد توده  مرداد با احساس شعف و لذت از اين که به خوبي توانسته اند٢٨ کودتاچيان پس از پيروزي در     

از جمله مي " پنج روز رستاخيز ملت ايران"نويسندگان کتاب . اي را وسيله انجام جنايت خود قرار دهند به خود مي باليدند

 مرداد افسران و درجه داران شاه پرست در پادگان ها جلسات محرمانه داشتند و سربازان را ٢۶ و ٢۵نويسند که در روزهاي 

 مرداد نظاميان مدت يک ربع ساعت عليه ٢۶دراردوگاه شمس آباد شامگاه .  شاه تحريک مي کردندعليه مصدق و به سود

 کوهستاني خواست ماجرا را با تلفن به فرمانده ٣وقتي رئيس ستاد تيپ . مصدق شعار مي دادند و براي شاه هورا مي کشيدند

و مجال گزارش نداد و گفت که به جاي اين حرف ها گزارش کند، ا) سرهنگ اشرفي که فرماندار نظامي تهران هم بود(تيپ 

        .عده اي سرباز براي مقابله با توده اي ها بفرست

  :به نوشته خود کتاب توجه کنيد

سرهنگ اشرفي مجال صحبت به او نداد و پشت سر هم تاکيد مي کرد که تعداد زيادي سرباز به خيابان هاي  "     

وقتي اين خبر به تيپ رسيد دو گروهان از هنگ نادري . راي سرکوبي توده اي ها بفرستداسالمبول و نادري و ميدان توپخانه ب

وقتي سرگرد زند از اين ماموريت اطالع يافت خوشحال شد و . که فرماندهي آن با سرگرد زند بود مامور خيابان اسالمبول شد

اين دو گروهان وقتي به خيابان ... گ خارج شدبهترين سربازان و درجه داران و افسران شاه دوست خود را انتخاب و از هن

 نفر را دستگير کردند و دو نفر هم در اثر ٧٠هاي شهر رسيدند توده اي ها را به شدت متواري ساخته و همان شب قريب 

  ]23[." زخم هاي مهلکي که برداشته بودند کشته شدند
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 مرداد نيز نقش بسيار فعالي در پيشبرد کودتا ايفا کردند و در اشغال ٢٨ واحدهاي همين سرگرد زند در روز      

  .راديو شرکت نمودند

  : مرداد مي نويسد٢٧ رفيق کيانوري در خاطرات مربوط به      

سربازان .  فرمانداري نظامي به نمايش دهندگان ضد رژيم آغاز شد مرداد حمله وحشيانه پليس و٢٧عصر روز  "     

در آن عصر تنها در . و پليس با شعارهاي زنده باد شاه مردم را وحشيانه مي زدند و زخمي مي کردند و بازداشت مي نمودند

ت حزب ما که به علت  نفر از مبارزان حزبي بازداشت شدند و اين بازداشت ها صدمه زيادي به ارتباطا۶٠٠تهران بيش از

 ."مخفي بودن تنها سرپايي و در خيابان بود وارد آورد

                                                                                                                    

 
درباره مالقات عصر سه شنبه با {. ٣٨، انتشارات تالش، صفحه ١٣٣۶محاکمه و دفاع دکتر مصدق، چاپ تهران   

اطر آن دکتر مصدق چنان جلسه پراهميت هيات وزيران رابه تاخير انداخت، در صفحات بعد توضيح هندرسن که به خ
  ]١[}بيشتري خواهيم داد

   ]٢[١٣٣٢ مردادماه ٢٧شجاعت،   

   ]٣[١٣٣٢ مرداد ماه ٢شجاعت،   

روهر در  داريوش ف بخش سالم و ملي آن زير رهبري.  مرداد گروه هاي پان ايرانيست ها تجزيه شدند٢٨پس از   
   ]٤[ حزب ملت ايران گرد آمد که در انقالب امروز ايران نقش مثبتي ايفا مي کند

   ]٥[١٣٣٢ مرداد ٢٨، )بسوي آينده هنوز هم توقيف بود(شجاعت   

  .}بيل، ديک و مصطفي همکاران روزولت هستند. ١٧۶کرميت روزولت، کتاب ياد شده ، صفحه   

 سرلشکر زاهدي گذاشته شد و روزنامه هاي مدافع کودتاچيان ادعا  اين مصاحبه در آن زمان به حساب خود     
پسر زاهدي اردشيرزاهدي که از مهره هاي شناخته . خارجي مصاحبه کرده است! کردند که گويا زاهدي با خبرنگاران داخلي

  :ادعا نمود کهدر ايران بود بعدها مطالب راست و دروغي به هم آميخت و به نام خاطرات منتشر کرد و در آن " سيا"

 از خبرنگاران داخلي و خارجي را که دردسترس بود پيدا کرديم و در تپه هاي ولنجک جمع کرديم و   عده اي "     
فرمان نخست وزيري خود را به آنان ارائه داد و بعد عکس هاي فرمان را ميان خبرنگاران توزيع " تيمسار زاهدي بدوا

  .١٧٢، صفحه ١٣٣٧وشته منصورعلي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تهران ، پنج روز رستاخيز ملت ايران، ن"نموديم

مصاحبه با شخص زاهدي نبود، خبرنگار داخلي در آن شرکت .  اين ادعا به شهادت روزولت سرتا پا دروغ است   
   ]٦[.يک صحنه ساختگي بود با حضور و خبرنگار جاسوس آمريکايي . نداشت

   ]٧[ ١٩١ تا ١٧٨همان جا، صفحات 

   ]٨[١٧٨همان جا، صفحه   

   ]٩[١٣۵٣ مردادماه ٢٧خاطرات عميدي نوري، روزنامه اطالعات، يکشنبه   

  ]١٠[ همان جا  

   ]١١[ کرميت روزولت ، اثر ياد شده  

   ]١٢[١٧٢، صفحه ١٣٧٧پنج روز رستاخيز ايران، نوشته منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تهران   

   ]١٣[ ١٧۵همان جا، صفحه 

   ]١٤[١٧٩ان جا، صفحه هم  

   ]١٥[١٨۴همان جا، صفحه   

   ]١٦[١٨۵همان جا، صفحه   
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   ]١٧[ همان جا  

-١١۵ صفحه   ،١٣۵٨مصدق ، نفت، کودتا، ترجمه و تاليف محمود تفضلي، تهران، موسسه انتشارات اميرکبير،   
١١۶]١٨[   

که در آن روزها روزنامه داد شنيدني است {. ١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧خاطرات عميدي نوري، روزنامه اطالعات،   
بود وروزنامه بسوي آينده و چندين روزنامه ديگر که جاي آن منتشر " غيرقانوني"منتشر مي شد اما مردم " کودتاچي علنا

   ]١٩[}مي شدند توقيف بودند

   ]٢٠[١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧خاطرات عميدي نوري، روزنامه اطالعات،   

   ]٢١[١٣۵٨ شهريور ماه ٢٠نامه دنيا، دکتر غالمحسين صديقي، مصاحبه با روز  

   ]٢٢[١٣٣٢ مرداد ماه ٢٩روزنامه کيهان،   

-١٩٣ صفحه   ،١٣٢٧پنج روز رستاخيز ملت ايران، نوشته منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تهران   
٢٣[١٩٢ 
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  مصدق

   جسارت نداشت-صداقت داشت

   طرح هميشگي امريکاجدا کردن خوزستان

  

   

  رداد م٢٨ روز   .١٢

 مرداد برخالف مشهور فقط به دست يک مشت اوباش که صبح آن روز به ميدان آمده باشند انجام ٢٨ کودتاي      

حکومت نظامي به کودتاچيان امکان داد که از . دستگاه دولتي و به ويژه پليس و ارتش از قبل در دست کودتاچيان بود. نگرفت

  .  را اشغال کنند)چه تهران و چه شهرستان ها(شب پيش تمام شهر 

 جو ضد توده اي که سازشکاران و مدافعين دروغين مصدق به همراه عمال کودتا ايجاد کرده بودند، دست      

دستور .  مرداد ماه هر صداي مخالف شاه را در کوچه ها خفه کنند٢٧ شب ٨کودتاچيان را باز مي گذاشت که از ساعت 

س از مالقات مصدق با هندرسن براي جلوگيري از تظاهرات توده اي ها صادر که پ" مامورين انتظامي"فرمانداري نظامي به 

  .بخشيد" قانوني"کرده بود سرود ياد مستان مي داد و به فعاليت کودتاگران جنبه 

کينه ضد توده اي و عالقه .  شب در واقع شهر اشغال شده و محيط وحشت بر همه جا حکمفرما شده بود١١ساعت 

نسبت به رژيم سلطنتي و ) مدافع مصدق" ظاهرا(ي مانند نيروي سوم و جناح راست پان ايرانيست ها عميقي که سازمان هاي

  .ايران و آمريکا داشتند آن ها را در کنار کودتاچيان قرار مي داد" دوستي"

شدتي  هيچ نيرويي مدافع واقعي مصدق و دشمن شاه در خيابان ها وجود نداشت جز توده اي ها که آن هم با چنين      

  .و اعالميه فرمانداري نظامي مصدق عليه آن ها صادر شد که حق تظاهرات ندارند. کوبيده شدند

ما در . در کارخانه ها بود" نيروهاي انتظامي" مرداد نقش بسيار جدي ايفا کرد سلطه ٢٨ موضوع مهمي که در      

 جلوگيري از اعتصاب و غيره به طور ثابت  کودتاچي از ماه ها پيش به بهانه-صفحات پيش گفتيم که نيروهاي نظامي 

  .اشغال کرده بودند" واحدهايي را در کارخانه ها و مناطق کارگري مستقر کرده و کارخانه ها را عمال

مصدق . فشار عمده اقتصاد بدون نفت به دوش آنان بود.  ناراضي باشند   کارگران داليل کافي و به حقي داشتند که     

با اين حال حزب توده ايران به همان نسبت که در مشي اتحاد با مصدق . ران کم ترين فشاري نمي آوردبه مالکين و سرمايه دا

پي گيرتر مي شد، از نفوذ خود در ميان کارگران براي جلوگيري از اعتصاب ها استفاده بيشتري مي کرد و چون نفوذ معنوي 

 در کارخانه ها و مناطق کارگري ٣٢د ماه قبل از مرداد و سازماني بسيار عميقي در ميان کارگران داشت موفق شد از چن

در اين چند ماه هيچ اعتصابي در کارخانه ها . روح حمايت از دولت مصدق و اصلي گرفتن مبارزه با امپرياليسم را مسلط کند

  .با اين حال سياست نظامي کردن کارخانه ها با شدت دنبال شد. رخ نداد

ود را در مناطق کارگري تقويت کرد و دولت مصدق براي اين که آمريکا را قانع  فرمانداري نظامي واحدهاي خ     

به ويژه در مرداد ماه که تدارک کودتا وارد مرحله عملي . را گرفته است اين روش را تاييد نمود" کمونيست ها"کند که جلو 

ه جايي رسيده بود که خروج کارگران از  مرداد کار ب٢٧-٢۵شده کارخانه ها در واقع به سربازخانه بدل شده و در روزهاي 

 مرداد از صبح زود ٢٨ مرداد اين وضع بازهم شديدتر شد تا جايي که روز ٢٧از عصر . کارخانه ها بسيار دشوار بود

  .در دست کودتاچيان بود که کارگران مبارز را مي کوبيدند" کارخانه هاي اشغال شده عمال

توده اي ها به حق مي ترسيدند که اگر .  آن ها وحشت مرگ حاکم بود مرداد خيابان ها خالي و در٢٨ صبح      

تظاهرات ضد درباري و به سود مصدق را ادامه دهند برخالف دستور فرمانداري نظامي مصدق است و مي تواند موجب 

در چنين .  بودشور و شوق حاصل از فرار شاه جاي خود را به نگراني و بالتکليفي داده. تقويت بيشتر هواداران شاه گردد
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زنده باد "آن ها مانند شب پيش شعار .  صبح کار خود را آغاز کردند٩آنان از ساعت . وضعي فقط دست هواداران شاه باز بود

در آميختند تا به اين ترتيب آن بخش از هواداران مصدق را که کينه ضد توده اي آنان به " مرگ بر حزب توده"را با " شاه

در نتيجه ميدان براي شاه پرستان خالي . ان با شاه بود با خود همراه کرده يا حداقل بي طرف کنندمراتب بيش از اختالف ش

که آنان نيز بر اثر دستور فرماندار نظامي و سرکوب شديد شب . مگر اين که توده اي ها به تنهايي به مقابله برخيزند. بود

از پيش موجب تفرقه نيروهاي ملي نشوند و به اتحاد نيروها پيش، نگران بودند که چه گونه از مصدق حمايت کنند تا بيش 

  .کمک کنند

  . چماق به دستان شاه با حمايت علني ارتش حرکت مي کردند     

  :از خيابان ها به شرح زير گزارش داده است" گزارشگر کيهان حوادث را مستقيما

 کرده و با شعار زنده باد شاه، مرگ بر  ابتدا از طرف نقاط جنوب شهر در ميدان سپه اجتماع٩مقارن ساعت  "     

  . دست به تظاهرات زدند توده اي

چهار کاميون سرباز و ...  عده اي که با چوب دستي هاي بزرگ مجهز بودند به جمعيت مزبور اضافه شدند     

 پاسبان نيز که در جلو هر يک مسلسلي قرار داشت از جلو و عقب تظاهر کنندگان حرکت مي کردند و شعارهاي

از ديوارهاي حزب ايران باال "  مرگ بر توده-زنده باد شاه " با شعار ١٠مقارن ساعت . تظاهرکنندگان را تاييد مي کردند

باختر "طولي نکشيد که به روزنامه ... در و پنجره را شکستند وچند نفري را که در حزب بودند مجروح کردند... رفتند

  .راديو تهران برخالف معمول خبر نداد و ساکت بود. را آتش زدند" شهبار"مه روزنا... حمله کردند و آتش زدند، " امروز

  . بعد از ظهر شهرباني و ستاد ارتش از طرف شش تانک و چند کاميون حامل سرباز محاصره شد٢ ساعت      

اقع در و( سرتيپ دفتري با چند جيپ از گارد مسلح گمرک به شهرباني کل کشور آمد و آن جا را اشغال کرد      

سرتيپ دفتري طبق فرمان خود مصدق به رياست شهرباني گمارده شده بود در حالي که با کودتاچيان مربوط بود و فرمان هم 

  [!!]).از سرلشکر زاهدي داشت 

 بعد از ظهر ۵/١ساعت . مردم سوار بر تانک به طرف بي سيم حرکت کردند. اداره پست و تلگراف را گرفتند ...     

مل سربازان مسلح و عده اي پاسبان و همچنين تعداد زيادي اتومبيل هاي زره پوش مجهز به تمام وسايل، به چندين کاميون حا

عالوه چند کاميون و اتومبيل بارکش که همگي چندين عکس شاه و شاه سابق را جلو و عقب خود حمل مي کردند با شعارهاي 

  .حرکت کردند" زنده باد شاه"

  .در اين موقع تقريبا کليه تظاهرات توسط قواي انتظامي انجام مي شد نکته قابل توجه اين که      

همه در آستانه مغازه خود بدون اين که به کسب و کار مشغول باشند در .  بازار از صبح وضع مضطربي داشت     

 و جلو آن مي انتظار حوادثي بودند براي جلوگيري از اتالف مال و سرمايه خود، تا صدايي مي آمد محل کسب را مي بستند

  .ايستادند

دسته هايي از ... قواي محافظ همه راه ها را بسته بودند.  تا حدود ظهر اطراف منزل آقاي دکتر مصدق آرام بود     

 چند تانک ديگر نيز به کمک تظاهرکنندگان ۵/۴حدود ساعت . چند تير شليک شد و عقب نشستند... جمعيت مقارن ظهر آمدند

دو گلوله ... شليک رگبار مسلسل ها قسمتي از باالي خانه را خراب کرد. مله به خانه مصدق بودندتانک ها آماده ح. آمدند

 تانک اطراف خانه مصدق را ٢٧در اين موقع ... سنگين از تانک ها خالي شد و قسمتي از باالي ساختمان را ويران کرد

تانک ها ... لسل هاي تانک ها نيز مرتبا کار مي کردمس... عده اي سرباز نيز جلو و عقب اين تانک ها بودند. گرفته بودند

  ]1[."چند دقيقه بعد خانه خالي و به کلي ويران شد. هر کس هر چه به دستش مي آمد از منزل مصدق مي برد. وارد باغ شدند

به ياد مي آورند که وقتي تظاهرکنندگان کودتاچي به ميدان توپخانه " پنج روز رستاخيز ايران" نويسندگان کتاب      

ولي بعد . رسيدند، ابتدا افسران واحدهاي مستقر در شهر به خيال اين که تظاهرات توده اي ها است دستور تيراندازي دادند

  :متوجه موضوع شده به کمک کودتاچيان شتافتند
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جمعيت از ناصريه وارد توپخانه شد اما در همين لحظه از طرف سربازان چند تير هوايي خالي شد و در اثر  "     

جناب ! آقايان: در اين موقع يک نفر از سربازان مسلح با حالت دو آمد فرياد زد... اين تيراندازي عده اي پا به فرار گذاشتند

حاال آزاديد ...  ما خيال کرديم که شما توده اي هستيد واال تيراندازي نمي کرديم.معذرت مي خواهم. سروان مي گويند ببخشيد

  ]2[." هر کاري مي خواهيد بکنيد

ا ظاهر مردمي بدهند و مصدق و اطرافيانش را نسبت  در صف جلو اوباش و فواحش حرکت مي کردند تا به کودت     

  .به عمق حادثه اغفال کنند

اما در پشت سر فواحش واحدهاي نظامي که توسط افسران آمريکايي از مرکز سفارت آمريکا و اداره مستشاري 

  :هدايت مي شدند، عمل مي کردند

اما نمي دانستند . رو به رو بودند] باش کودتاچياو[قواي انتظامي طرفدار مصدق در چند نقطه با چنين مردماني  "     

و چون از مرکز اصلي فعاليت خبر نداشتند تنها کاري که مي توانستند بکنند اين بود که . مرکز اصلي فعاليت کجا است

  ]3[." اطراف خانه مصدق را قرق کنند

هشت ... به سمت شمال حرکت کردند در اين حال صداي چند تانک و ارابه به گوش رسيد] بخوان اوباش[مردم  "     

. زنده باد شاه! ولي سربازان از داخل تانک ها سربلند کرده و گفتند اي مردم. مردم متوحش شدند... تانک و چند کاميون

  !نترسيد

  :مردم را مخاطب قرار داد و گقت... تانک ها فرماندهي      

  ]4[." نترسيد. درپناه اين تانک ها براي نابودي دشمنان شاهنشاه به هرکجا که مي خواهيد برويد!  اي مردم     

  : مرداد ماه را به شرح زير توصيف کرده اند٢٨ خانه دکتر مصدق از آن سوي سنگر حوادث  افسران محافظ     

ماموريت خلع سالح گارد شاهنشاهي به سرهنگ علي محمد روحاني که با کودتاچيان ارتباط داشت محول  "...      

  :تيمسار رياحي مي گفت. سرتيپ دفتري به رياست شهرباني کل کشور منصوب شد... شد

 ]5[آقا اين عمل صحيح نيست در بازجويي از افسران کودتاچي معلوم شده است که او با کودتاچيان ارتباط دارد "      

  ."و بايد بازداشت شود

ت شهرباني به نام دفتري صادر شد در حالي که در همان لحظه در جيب حکم رياس.  ولي دکتر مصدق مجاب نشد     

سروان هوشنگ اميرقهاري آجودان سرتيپ دفتري . او يک حکم رياست شهرباني از طرف سرلشکر زاهدي هم وجود داشت

  :براي ما تعريف کرد

  .کر زاهدي مي داد مرداد، سرتيپ دفتري کليه گزارش هاي خانه مصدق را به سرلش٢٨ تا ٢۵ در فاصله      

 ١٠٩سرهنگ ممتاز، سروان مهران و من در خانه .  مرداد تظاهرات به خيابان کاخ کشيده شد٢٨از نيمروز  ...      

در همين وقت از داخل کاميوني در مقابل دانشکده افسري و .  از کاخ شمس به روي ما آتش گشودند١١حوالي ساعت . بوديم

 سنگي به سوي ما تيراندازي شد که به کمک واحد مستقر ستوان شجاعيان هر دو کاميون از داخل کاميوني ديگر جلوي سر در

  .منهدم گرديد

  .وادار به تسليم کرديم...  آمدند١٠٩ تانک از سه راه شاه به سوي خانه ٣مقارن ظهر  ...      

سلحه و مقاومت در  در همين ساعت چند تن از سران حزب توده جهت مذاکره با دکتر مصدق در مورد تحويل ا     

  .برابر کودتاچيان با دکتر مصدق مالقات کردند که دکتر مصدق با پيشنهاد آن ها مخالفت کرد

تا موقعي که راديو به تصرف .  بعد از ظهر ادامه داشت۵ زد و خوردهاي اطراف خيابان کاخ تا ساعت      

شايد اين ... داد نفرات خودش را به سربازخانه ببرددر اين وقت دکتر مصدق به سرهنگ ممتاز دستور ... کودتاچيان درآمد 

  ... بود جرات حمله به آن خانه نمي کردند١٠٩زيرا او فرمانده تيپ کوهستاني بود و تا وقتي درخانه . دردناک ترين اشتباه بود
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فسران کودتاچي ا. زندان دژبان به تصرف کودتاچيان درآمد... پشت بام به دفاع پرداختيم.  نفر بوديم۶٠ ما جمعا      

مصدق گفت با ملحفه پرچم سفيد ... آن ها هم با دو تانک حمله کردند... آزاد شدند... از قبيل باتمانقليچ، نصيري، خسروپناه

  .ولي فايده نداشت. اين کار را کرديم. درست کنيد تا مهاجمان دست از کشتار بردارند

يگ گلوله توپ ديوار اتاق را ... ظه اي قطع نمي شد لح١٠٩به خانه ] ترومن[شليک گلوله از باغ اصل چهار   

پيشنهاد خودکشي دسته جمعي مرحوم نريمان نيز عملي نشد ناچار براي اين که به دست ... شکافت و از ديوار مقابل خارج شد

  ]6[." اراذل و فواحش نيفتيم مصدق را حاضر به ترک منزل نموديم

 رفيق هوشنگ قربان نژاد که آن روزها با درجه ستوان دومي در هنگ زرهي بود و تدارک بخش کوچکي از      

  :کودتا را به چشم ديد، در خاطراتش مي گويد

روز . به بهانه سرکشي هر چند گاهي مي آمدسرهنگ روحاني رئيس ستاد لشکر ... ما را به اقدسيه برده بودند "     

. آماده باش بي موقع نگراني آور بود. با سرگرد جاويدپور به گردانش دستور داد که آماده حرکت باشند.  مرداد آمد٢۵

  !آماده باش به خاطر بيماري زن؟. جاويدپور به دوستانش توضيح داده بود که زنش حامله است و مي خواهد به شهر برود

  .سرعت شکست به حدي بود که کار به شرکت جاويدپور نکشيد. نصف شب خبر شکست کودتاي نصيري رسيد      

 مرداد از ستاد ارتش چند ٢٨صبح روز . دستور دادند به سلطنت آباد برگرديم.  وضع در لشکر ناآرام بود     

يک دسته تانک روانه شهر شد و به من هم اميرخليلي با . سرهنگ به پادگان آمدند و به سرگرد اميرخليلي دستوراتي دادند

وسط راه از لشکر دستور رسيد دو تانک را مقابل در ورودي بي سيم مستقر کن و دو ... گفت با يک دسته تانک برو لشکر

  .تانک را به لشکر ببر

سرهنگ .  حوالي ظهر بود که يک اتوبوس پر زنده باد شاه گويان در جاده قديم شميران مقابل لشکر رسيدند     

: در اين موقع يکي از افسران لشکر پيش من آمد و گفت. نوذري فرمانده لشکر در اطاقش بود و دستور صادر مي کرد

. مدتي معطل ماندم. از فرمانده خبري نبود. مسئوليت بي سيم را به استواري سپردم و رفتم. فرمانده لشکر شما را مي خواهد

  :ي به آنجا رسيدم استوار مسئول پيش من آمد وگفتوقت. گفتند خبري نيست به بي سيم برگرد

فهميدم احضار من از . سرلشکر زاهدي به اتفاق شاهپور غالمرضا با يک تانک آمدند و از راديو پيام فرستادند "   

  .لشکر طبق نقشه بوده است

دسته هاي زنده باد گو اضافه  مرداد آفتابي نبودند پيدا شد و به ٢۵ کم کم سر و کله سربازان و افسران گارد که از      

دادند به فرمانده لشکر که رسيدم گفت با دو تانک . اين بار دستور کتبي خواستم. از لشکر دستور رسيد که پيش فرمانده بيا. شد

  .به ستاد ارتش برو و در اختيار تيمسار رياحي باش

دسته اي مرکب از نظامي و . رسيد به خيابان شاه که رسيدم صداي تيراندازي از خيابان کاخ به گوش مي      

ستوان امير خسروداد، همدوره ام در ميان شان بود، گفت برويم جلو خانه مصدق . غيرنظامي در نادري راه را بر من بستند

قول بازگشت حتمي دادم و خودم را به ستاد ارتش . گفتم اول بايد به ستاد ارتش سر بزنم گفت اين ها نمي گذارند بروي

  .رساندم

خودم را معرفي کردم و گفتم چه دستور مي فرماييد؟ گفت تانک ها را به داخل . تيمسار رياحي در دفترش بود     

گفت همين که . گفتم اگر درهاي دژبان را ببندند داخل چهار ديواري قادر به انجام کاري نيستم. دژبان ببر و منتظر دستورباش

  ...گفتم

  .گروهبان هاي دژبان در حياط شعار مي دادند. بود به دژباني که رسيدم وضع غيرعادي      

اميرعاليي .  بعد از ظهر ناگهان در شمال دژبان باز شد٣ساعت ...  سرهنگ رحيمي آن ها را تهييج مي کرد     

. در زندان ها را به رويشان بازکردند. استاد دانشکده افسري همراه ده بيست نفر زنده باد شاه گويان به دژبان هجوم آورد
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 ارتش بردند و جاي   به ستاد" نصيري، باتمانقليچ و ديگران را روي دست بردند و باتمانقليچ را مستقيما: افسران کودتاچي

  .رياحي نشاندند

گفتند چاره اي . گفتم دستور حرکت ندارم.  درجه داران دژبان سوار تانک هايم شدند و خواستند که حرکت کنم     

در . تيراندازي اطراف خانه مصدق شديد بود... حرکت کرديم " اجبارا. انک اول شدخود سرهنگ رحيمي سوار ت. نداري

رئيس ستاد لشکر سرهنگ روحاني در مقابل ستاد ارتش بود ...  مقابل خانه مصدق مستقر هستندM9تلسکوپ ديدم چند تانک 

ي حزب توده ايران شد و درجريان قربان نژاد، پس از انقالب از اعضاي مرکزيت رهبر..."( و تانک ها را هدايت مي کرد

  ) راه توده-! سال زندان و شکنجه اعدام شد٧ او نيز پس از حدود ١٣٧۶قتل عام زندانيان سياسي در سال 

ولي از همين گوشه کوچک مي توان ديد که .  آنچه در خاطرات رفيق قربان نژاد آمده فقط گوشه اي از ماجراست     

کودتا . و چماق به دستان وسيله نيروي اصلي نظامي بودند که از پشت سرآن ها مي آمد مرداد، اراذل و فواحش ٢٨در روز 

آن ها ابتدا خانه مصدق را محاصره و از . کودتاچيان گام به گام جلو مي رفتند. در آشفتگي ظاهري خود نظم و ريتم داشت

سپس به خانه مجزا و منفرد مصدق يورش . دحکومت خود را به سرتاسر کشور اعالم کردن. راديو را گرفتند. شهر جدا کردند

  .بردند

که خود مصدق به آمريکايي ها ( در تمام خانه هاي اطراف خانه مصدق، در کاخ شمس، در ساختمان اصل چهار      

و در ساير ساختمان هاي اطراف خانه مصدق واحدهاي نظامي کودتاچي مستقر بود که از آن ها خانه مصدق ) اجاره داده بود

شگفت اين که اين افسر آماده به دفاع از حکومت مصدق که از صبح در اختيار ارتش بود و در شهر حرکت .  کوبيدندرا مي

او هيچ کجا مقاومتي در برابر کودتا . مي کرد در هيچ جا به فرماندهي که به او دستور دفاع از حکومت را بدهد برنخورد

وقتي زاهدي به راديو . کسي معترض آنان نبود. ن ها را دستگير نمي کردکسي آ. کودتاچيان همه جا چراغ سبز داشتند. نديد

  .رفت با آن که سرش ده هزارتومان جايزه داشت نيروهاي مسلح مصدق او را توقيف نکردند

پشت سرش نيرو داشت که در صورت .  مرداد به هيچ روي سازمان نيافته و اهللا بختکي نبود٢٨ بنابراين کودتاي      

  :براي مقابله با چنين کودتايي مي بايست. م کار به جنگ خانگي مي کشيدمقاومت مرد

 جبهه متحد خلق وارد ميدان شود و مصدق با تکيه به اختيارات قانوني خود و با استفاده از تمام وسايل مردم را      

ني سرباز زد و به مراجعات مصدق از انجام اين وظيفه ميه. مسلح کند و نيروهاي نظامي وفادار به مردم را به حرکت آورد

  .به احتمال قوي کودتاچيان مي دانستند که مصدق چنين خواهد کرد. مکرر حزب ما پاسخ رد داد

  : رفيق کيانوري تماس هاي رهبري حزب و شخص مصدق را دراين روز تاريخي اين طور به خاطر مي آورد     

به سفارت آمريکا انتقال يافتند و اقدامات ) زاهدي(ا  مرداد ستاد کودتاچيان و رهبر کودت٢۵با شکست کودتاي  "     

کودتا دوباره شروع خواهد شد " در عين اين که ما مي دانستيم که حتما. کودتاچيان از پرتو ديد هواداران حزب ما خارج گرديد

  .ولي ديگر نتوانستيم خبر بگيريم که از کجا و در چه لحظه و به چه صورت شروع خواهد شد

عريض و طويل ستاد ارتش، شهرباني، و افراد وابسته به جبهه ملي که همه مقامات مهم لشکري و  دستگاه      

  .کشوري را در دست داشتند مثل اين که در مورد توطئه هاي کودتاچيان همه کور و کر و الل شده بودند

 کودتاچيان پس از شکست  مرداد شب هنگام از محافل کودتاچيان به دست ما رسيد اين بود که٢٧ تنها خبري که      

 مرداد در تهران و فرار شاه مي خواهند نقشه اي را که هميشه به عنوان جانشين کودتا داشتند به موقع عمل گذارند ٢۵کودتاي 

  .و دولت زاهدي را در خوزستان علم کنند و آمريکا آن را به رسميت بشناسد

ه تغيير دولت مصدق موفق شود مرکز ثقل تحريکات را به  براي ما مسلم بود که آمريکا اگر نتواند در تهران ب     

  . مرداد، اين نقشه عملي مي شد٢٨ما ترديد نداريم که در صورت عدم موفقيت توطئه . خوزستان خواهد برد

.  مرداد، ما از حرکت اوباش و فواحش در شهر با خبر شديم٢٨ در مجموعه همه اين شرايط بود که صبح روز      

اولين فکر ما اين بود که بايد با اين جريان . سبان ها و مامورين فرمانداري نظامي از آن ها پشتيباني مي کنندخبر رسيد که پا
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ولي با توجه به دستور روز گذشته دکتر مصدق داير به سرکوبي تظاهرات ضد درباري و با عمل وحشيانه . مقابله کنيم

  . تماس گرفته شودبا دکتر مصدق" فرمانداري نظامي و پليس قرار شد فورا

  : من با دکتر مصدق از همان راه هميشگي تماس گرفتم و به او گفتم     

ما حاضر هستيم براي مقابله با .  اسفند مقدمه يک شکل تازه اقدامات کودتايي است٩به نظر ما اين جريان مانند  "     

دستور . بريزيم و مردم را به مقابله دعوت کنيماين جريان که از طرف نظامي ها و پليس هم پشتيباني مي شود به خيابان ها 

خواهش مي کنيم فورا طي اعالميه کوتاهي از راديو مردم را به کمک و پشتيباني . ديروز شما مانع بزرگي براي ماست

  ."دعوت کنيد

  : دکتر مصدق با تمام صراحت پاسخ داد     

همه نيروهاي امنيتي وفادارند و . ريان بي اهميتي استاين ج. آقا شما را به خدا کاري نکنيد که پشيماني بياورد "     

اگر شما به ميدان بياييد زد و خورد و برادرکشي مي شود و من مجبورم دستور سرکوبي . اين جريان بزودي برطرف مي شود

  ."خون ها ريخته خواهد شد و من مسئوليت هيچ چيز را به عهده نمي گيرم. بدهم

ي گوناگون به ما مي رسيد که وضع شهر متشنج تر مي شود و از آرام شدن خبري  مدتي بعد نزديک ظهر خبرها     

  .از پادگان ها خبر رسيد که حرکاتي در حال تکوين است. نيست

خبر رسيد که تنها اوباش و فواحش نيستند، به طور مسلم گروهبان هاي لباس شخصي پوشيده و آدمکش هاي تربيت 

 اسفند ماه شعبان بي مخ و همپالکي هايش آن ها را رهبري مي ٩ان دارو دسته هاي شده ارتش در داخل آن ها هستند وهم

  .کنند

   راديو تهران به جاي آن که مردم را از جريان توطئه مطلع سازد به الطائالت      

مثل  دکتر عالمي يکي از وزرا پشت ميکروفن رفت و درباره مساله بي معنايي به سخنراني پرداخت ١٣مي پرداخت، ساعت 

  .اين که آب از آب تکان نمي خورد

 ما باز هم با مصدق تماس گرفتيم و از طرف ديگر هياتي از جمعيت ملي ضد استعمار را که رفيق فقيد      

محمدرضا قدوه هم در آن شرکت داشت به نزد مصدق فرستاديم و از او خواستيم که دستور دهد به نيروهاي توده اي اسلحه 

  .ا سرکوب کنيم و قبل از هر چيز طي اعالميه کوتاهي مردم را به کمک فراخواندداده شد تا مهاجمان ر

سروان داورپناه که از افسران وابسته به جبهه ملي و از محافظين .  دکتر مصدق به هيات اعزامي ما پاسخ رد داد     

  .خانه مصدق بود، در اين باره شهادت داده است

  : در تلفن دوم، دکتر مصدق به من گفت     

فرماندهان نيروهاي انتظامي همه به من اطمينان داده اند که از ناحيه ارتش هچ خطري نيست، و جرياني که در  "     

  ."نبايد نفت روي آتش ريخت. شهر مي گذرد به زودي خاموش مي شود

آقا اين : خ دادآقاي دکتر از واحدهاي ارتش خبرهاي نگران کننده مي رسد او به من پاس:  وقتي من با اصرار گفتم     

  .است" پانيک"ها 

فرماندهان نيروهاي نظامي کي ها بودند، سرتيپ رياحي وابسته به جبهه ملي و رئيس ستاد ارتش، سرتيپ       
اميني رئيس ژاندارمري از بستگان مصدق، سرتيپ دفتري خواهر زاده دکتر مصدق، سرهنگ ممتاز از افسران وابسته به 

  .ي، سرهنگ شاهرخي از افسران جبهه ملي و فرمانده تيپ دوم زرهيجبهه ملي و فرمانده تيپ زره

همه اين ها غير از سرهنگ ممتاز که خود راسا گارد حفاظت منزل دکتر مصدق را در دست "  ولي ظاهرا     

 بايد يادآوري کرد که سرهنگ زند کريمي و رئيس ستاد و سرهنگ خسروپناه فرمانده يکي از هنگ هاي آن تيپ از(داشت، 

بقيه فرماندهان نيروهاي انتظامي يا خواب بودند، يا با کودتاچيان همکاري ) کودتاچيان بودند که سرهنگ ممتاز فرمانده آن بود

  .مي کردند و يا منتظر بودند ببينند کدام طرف پيروز مي شود، به او ُکرنش کنند
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 به هواداري از کودتاچيان در گوشه  بعد از ظهر به ما خبر رسيد که واحدهاي منظم ارتش٢ در حدود ساعت      

  .هاي شهر وارد عمل شده اند

 ما که هر لحظه منتظر بوديم که نيروهاي وفادار مصدق در ارتش وارد عمل شوند بازهم با مصدق تماس گرفتيم      

  :اين بار او به ما گفت

 شما به وظيفه ميهن پرستانه خود هر .شما اگر کاري از دستتان بر مي آيد بکنيد. آقا همه به من خيانت کرده اند "     

  ."طور صالح مي دانيد عمل کنيد

 در پاسخ خواست مبرم من که الاقل پيامي به مردم بفرستيد و کمک بخواهيد، تلفن قطع شد وما ديگر نتوانستيم با      

  ."او تماس بگيريم

همه " ق مطرح مي شده ولي مسلما ما نمي دانيم که پيشنهادهاي حزب توده ايران چگونه در هيات وزيران مصد     

  .بوده اند" شدت عمل"از وجود اين پيشنهادها خبر داشته اند، منتهي اکثريت مخالف 

 مرداد پيش ٢٨ دکتر غالمحسين صديقي وزير کشور و نايب نخست وزير در کابينه مصدق که بعد از ظهر      

  :ش با شدت عمل چنين توضيح مي دهدمصدق بوده در يک مصاحبه مطبوعاتي درباره مخالفت مصدق و ياران

  :وقتي از خيابان کاخ جلو منزل حشمت الدوله واالتبار مي گذشتم، ايشان مرا مخاطب قرارداد و گفت "     

 به جناب آقاي دکتر مصدق بگوييد يک اعالميه از راديو پخش کنند که دولت با شاه مخالفتي ندارد و به اين      

  .جنجال خاتمه دهند

آقاي .  که براي راه حل در اطاق آقاي دکتر مصدق صحبت مي شد نظر آقاي واالتبار را هم مطرح کرديم هنگامي     

  ...نخست وزير گفتند ما که با شاه اصال حرفي نداريم، که در اين مورد اعالميه بدهيم

  ]7[." راه حل ديگر هم اين بود که شدت عمل به خرج داده شود که نه آقا و نه ما موافق نبوديم     

 حشمت الدوله واالتبار نابرادري دکتر مصدق و از افراد کامال مورد اعتماد شاه بود که ماه هاي اخير از طرف او      

 هم جلسات دسته اي از مخالفان در منزل همين حشمت الدوله  مرداد٢٨در روز . در مذاکرات با مصدق شرکت مي کرد

  ]8[. تشکيل شده بود

تفاقا درست در لحظه  مرداد در موقع زد و خورد جلو پنجره بيايد و ا٢٨عجيب است که آقاي واالتبار در بعد از ظهر

بدون ترديد رابطه از نوع ديگري . اي که آقاي صديقي با ماشين از آن جا عبور مي کند چنين جمله فصيح و طوالني بيان کند

وجود داشته و کودتاچيان به وسيله آقاي دکتر غالمحسين صديقي هم راه حل هاي پيشنهادي خود را که عبارت از تسليم بود به 

  . ابالغ کرده اندهيات دولت مصدق

آقايان وزراي مصدق .  از تصميمات هيات دولت مصدق و مواضع تک تک اعضاي هيات خبري در دست نيست     

اما يک نکته مسلم است و آن اين که مصدق و يارانش علي رغم توصيه هاي مکرر . هنوز هم حقيقت را به مردم نمي گويند

مصدق در آن روز فعال نبوده . ادن شدت عمل در برابر کودتاچيان نبوده اندحزب توده ايران مايل به مقاومت جدي و نشان د

  .به فرماندهان نظامي دستورات سريع صادر نکرد و از تجهيز مردم و دفاع از راديو مي ترسيد

 کيم روزولت با گستاخي نفرت آوري خرسندي خود را از موضع مصدق در اين روز اظهار مي کند و درباره      

  : مرداد مي نويسد٢٨ حوادث روز

خيلي دور .  کردند  برادران باسکو از بازار شروع. با تق و تق شروع نشد]  مرداد٢٨[حوادث صبح چهارشنبه  "     

آنان پشتيباني غول هاي زورخانه را جلب کرده  ]راديو و منزل مصدق[از محلي که ما با بي صبري انتظارش را مي کشيديم 

  ...بودند

  ...بختيار هم از کرمانشاه حرکت کرده بود...  صبح مي گفت زنده باد شاه ٨ز ساعت  راديوي تبريز ا     
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ديک پرسيد آيا وقتش رسيده که زاهدي را آزاد کنيم که به طرف جمعيت ...  حوادث موافق ميل ما سير مي کرد     

  .يمظاهر شود بايد لحظه مناسبي پيدا کن!!] [براي اين که قهرمان ما. گفتم صبر کن... برود

  .سر تکان دادم و گفتم طبق برنامه است.  محسن خبر داد که مي رود راديو را بگيرد     

اپراتور، فرستنده خودمان را به :  ساعت يازده و ربع بود و راديوي تهران همچنان از مظنه غله سخن مي گفت     

  ...بيدل اسميت پيامي براي من داشت. راه انداخت

... نهار خوبي خوردم و ودکا... اديو تهران هنوز هم از قيمت غله صحبت مي کردر.  رفتم به سفارت آمريکا     

به انگليسي مي گفتند که منهم " صداي راديوي تهران بلند شد که هم به فارسي و هم به انگليسي مي گفت زنده باد شاه قاعدتا

  !!].[بفهمم 

اونيفورمش روي صندلي . هنوز لباس نپوشيده بود" نخست وزير قانوني ايران. "زود رفتم زاهدي را بياورم ...      

  ...منتظر شديم پوشيد. افتاده بود

اما همين که شايعه حرکت او در تهران .  سرهنگي که از کرمانشاه به تهران مي آمد، ورودش تا شب طول کشيد     

  .پخش شده بود کفايت مي کرد

  ]9[." افزود!!] [ ورودش به شادي عمومي      

 مرداد، اعتماد به اين که دستوري از طرف مصدق عليه کودتا داده نخواهد شد، ٢٨ از لحن عمومي روزولت در      

اهد رفت، به روشني احساس مي شود و هيچ واحد نظامي از مصدق دفاع نخواهد کرد، راديو از حدود مظنه غله جلوتر نخو

معلوم مي گردد که چرا تالش پرتب و تاب حزب ما که جلو کودتا گرفته شود و مصدق اگر هيچ کاري نمي کند الاقل دستور 

ديروزش را داير به سرکوب توده اي ها لغو کند تا اقدام ما براي دفاع از او و مقابله با کودتا خالف دستور صريح خود او 

    .د، بي نتيجه و بدون پاسخ مي ماندنباش

 مرداد که حزب توده ايران اين چنين در تالش يافتن راه حل، کمک به مصدق، و ٢٨ در اين روز پر تب و تاب      

و دم دستگاهش " جبهه ملي"کوشش براي دفاع مشترک بود از آن همه سازمان و گروهک مدعي هواداري از مصدق، از 

آنان که در دو روز گذشته به جاي مبارزه با دشمن به نبرد با دوست .  و انقالب برنخاستحتي يک صدا به سود مصدق

رهبري هيچ يک از اين . پرداخته و زمينه کودتا را چيده بودند در اين روز تاريخي معلوم نشد کجا هستند و چه مي کنند

 ترين اقدامي به عمل نياورد، و حتي سازمان ها و احزاب جلسه اي تشکيل نداد و تصميمي براي مقاومت نگرفت، کم

 سالي که از اين روز شوم مي گذرد و بسياري از رهبران اين سازمان ها ٢۵طي . پيشنهادي براي مقاومت به مصدق نداد

درباره روش رهبري حزب توده ايران در اين روز نوشته و هر ثانيه از فعاليت حزب ما " تحليلي"انواع جزوه ها و نشريات 

 ميل خويش و به استناد اطالعات ساواکي زير ذره بين عيب جويي خصمانه گذاشته اند ولي حتي يکي از آنان را موافق

نتوانسته و البته نخواسته است بگويد که آن روز خودش کجا بود و چه مي کرد؟ چه طور شد که جلو بازار نرفت و بازار را 

به راديو نرفت و ) اکثر آنان مقام رسمي دولتي داشتند( رسمي به مقاومت دعوت نکرد؟ چه طور شد که به مثابه يک مقام

چطور شد که مردم نسبت به حکومت مصدق آنقدر بي تفاوت شدند که مشتي اوباش و اراذل " حرفي با مردم نزد و اصوال

  گويان تواتسند شهر را بگيرند؟" مرگ بر حزب توده"و " زنده باد شاه"

 طول حکومت دو ساله به اين کارها عادت کرده بودند و ناسزا به حزب توده جز اين است که هواداران آن ها در  

  ايران را امري خودي مي دانستند؟

 برخي از محافل امروزين مدعي هواداري از مصدق و ادامه راه مصدق به جاي پاسخ به پرسش هاي فوق و      

ان را تکرار مي کنند که گويا حزب توده ايران در صدها پرسش نيز، مرتبا اين ادعاي دروغين خرابکاران و شرکاي کودتاچي

اما واقعيت بسيار تلخ اين است که نه ما مصدق را بلکه مصدق ما را و به ويژه سازمان !!  مرداد مصدق را تنها گذاشت٢٨

ي اعدام، نه فقط آن روز بلکه روزها و سال هاي شوم بعد زماني که هزاران توده ا. هاي هوادار مصدق ما را تنها گذاشتند
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شکنجه، زندان و تبعيد و بي خانمان شدند تنها گذاشتند و هربار که امپرياليسم و ارتجاع مبارزين توده اي را کوبيدند اگر 

  .تشويق نکرده باشند سکوت را ترجيح دادند

  : مرداد وقتي که صداي مصدق با اين جمله کوتاهش در تلفن قطع شد که٢٨ در نيم روز      

  ."فه ميهن پرستانه خود هر طور که صالح مي دانيد عمل کنيدشما به وظي "     

 ما تنهاي تنها بوديم و مصدق هم تنها بود ولي نه به تقصير ما بلکه به تقصير مدعيان دروغين هواداريش که به      

 دهقانان قول خودش همه به او خيانت کردند و او را تنها گذاشتند و به تقصير خودش که نمي خواست به طبقه کارگر و

تکيه گاه او بازار بود که به قول گزارشگر کيهان جلو دکان هايشان منتظر و مضطرب، مراقب . زحمتکش متکي باشد

  !اموالشان بودند

 در اين لحظه دشوار که شهر اشغال شده، هواداران مصدق روي برگردانده، مصدق بدون کلمه اي پيام به مردم از    

اديو را گرفته و فرمان نخست وزيري زاهدي را به امضاي شاه به اطالع ايران و دنيا صحنه خارج گرديد، کودتاچيان ر

رسانيدند و با آن اعالم همه واحدهاي مسلح کشور در همه شهرستان ها به کودتاچيان پيوسته اند، حزب توده ايران بدون 

سرکوب مي شده و عليه فعاليت آن از " ملي"حزبي که تا چند ساعت پيش از طرف سازمان هاي " غيرقانوني"اسلحه، حزب 

. تنها رها شده است... طرف فرمانداري دولت مصدق اعالميه صادر شده و به مصدقي ها توصيه شده که با آن همکاري نکنند

هيات اجراييه و (براي بررسي اين وضع بالفاصله جلسه گسترده هيات اجرائيه . در اين وضع حزب چه مي توانست بکند

  .تشکيل شد) اي کميته مرکزي و کميته ايالتي تهرانگروهي از اعض

از اين گفتار مصدق که همه به او خيانت کرده اند براي رهبري حزب که همه در همان محل کميته ايالتي تهران  "     

نت جمع شده بودند در اين لحظه مسلم شد که تمام واحدهاي مهم نظامي که فرماندهان آن ها از هواداران مصدق بودند خيا

حقيقت هم همين طوربود، کوچک ترين مقاومتي از طرف افسران هوادار مصدق در واحدها . کرده و به کودتاچيان پيوسته اند

مسلم بود که هرگونه عمل جداگانه حزب، در مقابل چنين نيروي مسلطي . که اکثرا فرماندهي را در دست داشتند انجام نشد

  .ا يک قتل عام پايان خواهد يافتبدون حتي همکاري اسمي دکتر مصدق تنها ب

 بر اين پايه بود که رهبري گسترش يافته حزب، ابتدا با ترديد برخي از رفقا ولي سرانجام به اتفاق آرا تصميم      

  ."گرفت که سازمان حزبي را از زير اولين ضربه هاي خردکننده کودتاچيان مسلط شده و خونخوار در آورد

پاسخ مي " چه طور شد ارتباطات قطع شد"به آن پرسش ساخته و پرداخته دشمنان که  در اين جا رفيق کيانوري      

چنان که مي بينيم ارتباط برخالف آنچه گروهي شايع کرده اند به طرز مرموزي بدون نظر رهبري قطع نشده، رهبري . دهد

لذا .  زير ضربه بيرون کشدحزب، رهبري گسترش يافته حزب ارزيابي کرده است که در اين لحظه، سازمان حزبي را از

کمي بعد خبرهاي ديگري رسيده که چندان درست هم نبوده نياز به ارتباط . بخشي از ارتباط ها از دسترس خارج شده است

  .پديد آمده و جاي خالي آن احساس شده است

  : رفيق کيانوري در ادامه خاطرات آن روزش مي نويسد     

متفرق شدن رفقاي مسئول خبر به ما رسيد که در خانه دکترمصدق مبارزه کمي بعد از ابالغ اين تصميم و  "     

همراه با اين خبر اين شايعه هم به ما رسيد که واحدهاي نظامي . درگيري شده است و مدافعان خانه مصدق دفاع مي کنند

 گرفتيم که حاال که يک گروه از تصميم" ما فورا. هوادار دکتر مصدق وارد عمل شده و به مقابله با کودتاچيان قدم گذاشته اند

هواداران مصدق به دفاع پرداخته است بايد همه نيروها را براي حمايت از مدافعان خانه مصدق و به ياري واحدهاي هوادار 

  مصدق تجهيز کنيم ولي تا ما اين خبر را به شبکه حزبي برسانيم

تباطاتش به ميزان زيادي پاره شده بود خبر رسيد که  مرداد و تصميم قبلي ار٢٧شبکه اي که در نتيجه توقيف هاي روز 

مقاومت خانه مصدق خاتمه يافته و سرهنگ ممتاز تير خورده و شايعه وارد عمل شدن واحدهاي نظامي هوادار مصدق دروغ 

  .بوده است
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م شديم با  فرار دکتر مصدق و اين که او و دکتر فاطمي جان سالم به دربرده اند براي ما اميد بخش بود و مصم     

تمام نيرو براي تجهيز مقاومت مردم وارد عمل شويم ولي خبر تسليم دکتر مصدق و عدم آمادگي جبهه ملي به هر شکلي از 

  ."مقاومت، حزب ما را در صحنه مبارزه با کودتاچيان به کلي تنها گذاشت

هر نوع پشتيباني اسمي مصدق هم شده با وجود اين که حزب توده ايران تنها ماند و مسلح نبود، از :  گاه مي پرسند   

محروم بود و اقدامش براي مقابله با کودتا به معناي قتل عام مبارزان توده اي مي بود، آيا با وجود همه اين ها بهتر نبود حزب 

  دست به اقدام بزند و شکست روحي بعد از کودتا را الاقل تخفيف دهد؟

از قيام کارگران پاريسي در " تاکتيک مبارزه طبقاتي پرولتاريا"بخش  لنين در اثر داهيانه خود کارل مارکس در      

  . با آن که بي موقع بود پس از شروع، مارکس به آن تهنيت گفت ياد مي کند و مي آموزد١٨٧٠

در چنين شرايطي، و نيز در بسياري از موارد ديگر، از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک مارکس در مسير عمومي و  "     

نهايي نبرد پرولتاري شکست اقدام انقالبي پرولتاريا شر کم تري است تا دست کشيدن از موضع اتخاذ شده، تسليم بدون فرجام 

  ]10[." چنين تسليمي روحيه پرولتاريا را مي شکند و توان پيکار را از او سلب مي کند: نبرد

 مرداد هنوز ٢٨ولي فراموش نکنيم که .  شايد به اين معنا و به اين مقصود دست زدن به اقدام تنها سودمند مي بود     

در برابر چنين دورنماي احتمالي، . اميد مي رفت که با عقب نشيي منظم بتوان تهاجم قاطع تري را تدارک ديد. پايان کار نبود

به عالوه در اين روز قيام کارگري وجود نداشت و چه بسا مي . تصميم گيري براي قتل عام مبارزان توده اي واقعا دشوار بود

  .بايست پيشاهنگ را به تنهايي به ميدان فرستاد

بسياري از محافل .  نکته اي که باقي مي ماند جاي سازمان افسري ماست که گويا در آن روز وارد ميدان نشد     

حزب توده ايران "خرابکار و عناصر سازش کاري که يک عمر حزب توده ايران را کوبيده و تازه طلبکار هم درآمده اند که 

قدرت اين سازمان را دانسته باال مي برند تا از ارزش واقعي آن و رهبران و " سازمان افسري داشت چرا از ما دفاع نکرد

اين حضرات هرگز نخواسته اند خدمت عظيم حزب توده ايران را که . ال سازندرزمندگان قهرمان آن بکاهند و آن را لجن م

براي نخستين بار انضباط کورکورانه ارتش شاهنشاهي را شکست و افسران جوان را آگاه ساخته عليه آن برانگيخت و متشکل 

چرا اين همه ارتشي به حزب توده ايران آنان نخواستند به اين پرسش پاسخ دهند که . کرد ببينند و اين افتخار بزرگ را بشناسند

بود پيوستند و خطر مرگ را به جان خريدند ولي به احزاب سازشکار نپيوستند و چرا اين گونه " غيرقانوني"که حزب مخفي 

  .احزاب و سازمان ها با آن همه ادعا نتوانستند يک صدم حزب توده ايران در صفوف ارتش شاه نفوذ کنند

مشي حزب توده ايران انقالبي و صحيح و لذا جاذب و نيروبخش بود؟ آيا جز اين بود که اين آيا جز اين بود که   

  .مي دانستند" اعليحضرت"نمي خواستند در ارتش فعاليت کنند و آن را قرق " سازمان ها اصوال

ده ايران از  مرداد حزب تو٢٨ کساني که اين افتخارات را نمي بينند، فقط در اين باره سخن مي گويند که در      

  :در پاسخ بايد بگوييم که. سازمان افسري به درستي استفاده نکرد

 طبق دستور و رهنمودهاي حزب افسران توده اي در دوران مصدق بزرگ ترين خدمات ها را به نهضت ملي      

رگ را ارج تاريخ اين خدمت بز. ايران کردند و هر چه از دستشان برمي آمد براي حفظ حکومت مصدق به عمل آوردند

  .خواهد گذاشت

    : و اما در اين باره که چرا سازمان افسران حزب علي رغم مصدق جلو کودتا را نگرفت بايد تاکيد کنيم که     

   حزب توده ايران که قصد پشتيباني از حکومت مصدق را داشت صادقانه در اين راه      

ذا سازمان افسري را براي يک اقدام نظامي علي رغم مصدق افسران توده اي را با اين روح پرورش مي داد و ل. مي کوشيد

      .آرايش نمي داد

  .افسران توده اي در سراسر کشور و در پادگان هاي مختلف پراکنده بودند
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 در سال هاي ١٣٢۵ به عالوه فراموش نکنيم که سازمان افسري حزب توده ايران پس از ضربات سنگين سال      

 نفر عضو داشت ۴۶۶ که لو رفت ١٣٣٣سازمان افسري حزب توده ايران در سال .  مي گرفت تازه داشت از نو جان٣١-٣٠

اين سازمان به علت خصلت انقالبي آن نمي .  مرداد به حزب پيوسته بودند٢٨ نفر پس از کودتاي ١٢٠که از اين گروه 

به طوري که . ه سوي آن مي آمدندافسران جوان و خلقي ب. توانست در افسران رده هاي باالي ارتش شاهنشاهي نفوذ کند

اعضاي سازمان را درجات زير سرگرد تشکيل مي دادند و بخش اعظم آنان از افسران غير % ٩٠ قريب ١٣٣٢ مرداد ٢٨در

فني و پزشکي و شهرباني و ژاندارمري بودند و حزب به دليل اين که سال ها پنهان و تحت پيگرد بود مي بايست عده : صفي

 بالنسبه باال را در پست هاي اداري و اطالعاتي و دادرسي ارتش و غيره نگاه دارد تا سپري براي حزب به اي از افسران رده

        .وجود آورند

   

  پي گفتار

اين جنبش .  مرداد را جمع بندي کنيم٢٨ ما را قصد آن نيست که در اين پي گفتار جنبش ملي شدن نفت و تجربه      

ن غني است که بايد نتيجه گيري از آن را باز گذاشت و در زندگي زنده و روزمره، موافق آن چنان پربار و اين تجربه آنچنا

  . شرايط از آن پند آموخت

. به هم مي پيوندد اشاره مي کنيم"  در اين جا فقط به آن رشته اصلي که نبرد ديروز را با انقالب امروز مستقيما     

متاسفانه کساني در اين جهت مي کوشند و . رنوشتي شود که در گذشته شدمبادا نهضت انقالبي ما يک بار ديگر دچار همان س

  .پي گيرانه و آزادانه هم مي کوشند

 جنبش ملي شدن نفت ايران، بيش از همه از تفرقه نيروهاي ملي، از ناروشني شعارها، و عدم شناخت درست      

توانستند از اين وضع استفاده کرده، خود را در صف محافل امپرياليستي و عوامل خرابکار آن ها . دوست و دشمن زيان ديد

نيروهاي ملي جا بزنند، دو به همزني کنند و در لحظه حساس نيروها انقالبي را فلج سازند و دروازه ها را به روي دشمن 

  .بگشايد

 و در هدف و مقصود را دقيقا روشن کرد.  بايد از تجربه گذشته پند گرفت، دوست و دشمن انقالب را شناخت     

صداقت کساني که دانسته و طبق نقشه شعارهاي انحرافي مي دهند، نفاق افکني مي کنند و هر بار که زمينه ايجاد وحدت 

) ۵٧(متاسفانه امپرياليست ها دراين انقالب . نيروهاي انقالبي فراهم مي شود با حادثه سازي خصومت مي آفرينند، ترديد کرد

آيا ما .  انقالبي بهره گرفته و بسياري از شگردهاي زمان مصدق را تکرار مي کنندهم از کوتاهي حافظه نيروهاي صديق

  يک بار ديگر به دام خواهيم افتاد؟" واقعا

 حلقه مرکزي تالش هاي خرابکارانه دشمنان انقالب ايران ايجاد فاصله ميان حزب توده ايران و ساير نيروهاي      

 سال ٢۵ با استفاده از آن زمينه روحي که ساواک و جاسوسان رسمي آمريکا طي محافل امپرياليستي مي کوشند. انقالبي است

عليه حزب توده ايران به وجود آورده اند، از ارزش همکاري حزب ما با ساير نيروهاي ضد امپرياليستي بکاهند و صداقت ما 

ي کنند که گويا حزب توده ايران در آن ها اين دروغ بزرگ را هر روز تکرار م. را در اين امر زير عالمت سئوال بگذارند

  .مبارزه عليه انحصارات امپرياليستي نفت فعال نبود و يا از مصدق چنان که بايد دفاع نکرد

 واقعيت هاي تاريخي که ما گوشه اي از آن را نشان داديم ثابت مي کند که ما توده اي ها مبارزه قاطع عليه      

سال ها پيش از سازمان هاي ديگر زماني که سازمان هاي وابسته به مصدق شرکت استعماري نفت انگليس را سال ها و 

 برخاستند و زندان و تبعيد و شکنجه را ١٩٣٣کمونيست هاي ايران زماني عليه قرارداد . وجود نداشتند شروع کرديم" اصال

  . در ايران و از جمله مصدق حتي يک کلمه عليه آن نمي گفت  به جان خريدند که هيچ کس ديگري

 حزب توده ايران نيز که راه حزب کمونيست ايران را ادامه مي داد سال ها تنهاي تنها عليه شرکت سابق رزميد،      

  .به خاطر آن صدمات سنگين ديد، مجبور به کار پنهاني شد، و با وجود اين نيروي توده ها را عليه استعمار تجهيز کرد
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حقيقت همان بود که . دن نفت مطالب خصمانه فراواني گفته اند در مورد تاخير حزب ما در پذيرش شعارملي ش     

بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که حزب توده ايران ملي شدن نفت " اما نکته مهمي که حتما. در اين کتاب توضيح داديم

  .لي کردرا جدي مي گرفت و مي دانست که نفت را نمي توان با کمک فئودال ها و امپرياليست هاي آمريکايي م

، يعني انقالب ملي و دموکراتيک و لذا بايد براي انجام آن استراتژي متناسبي ٣٠ ملي کردن نفت در ايران سال      

  .مي داشتيم

حزب ما تنها .  حزب ما شعار ملي شدن نفت را به اين معنا پذيرفت و به همين مناسبت تا آخر از آن دفاع کرد     

رتباط با مبارزه طبقاتي درون جامعه و با مناسبات عمومي اقتصادي سياسي جامعه ايران حزبي بود که ملي شدن نفت را در ا

با جهان سرمايه داري مطرح ساخت براي متشکل کردن کارگران و دهقانان، براي به ميدان کشيدن توده مردم در مبارزه ضد 

  .امپرياليستي کوشيد و موفق شد

که در آغاز شعار ملي شدن نفت را پذيرفته بودند، آن را وسيله جلوگيري  متاسفانه اکثريت قريب به اتفاق کساني      

از انقالب وسيله مهارکردن توده مردم مي دانستند و زماني که مبارزه ضد امپرياليستي چهره واقعي توده اي خود را نشان داد 

  .از آن روي برتافتند

بازي هاي سياسي کوتاه مدت موفقيت هاي بزرگي  دکتر محمد مصدق بدون ترديد سياستمدار بزرگي بود که در      

  . مرداد را در بطن خود داشت٢٨اما مشي دوربرد او نادرست بود و شکست . کسب کرد

 اين اختالف در استراتژي و تاکتيک بدون ترديد ميان ما و مصدق دشواري هايي به وجود مي آورد که عناصر      

ولي حقيقت . مي گذارند و در اين باره دروغ هاي غرض آلودي به هم مي بافندخرابکار معموال همه گناه آن را به گردن ما 

  .اين است که ما و فقط ما بوديم که براي رفع اين دشواري ها کوشيديم و به طور يک جانبه از مصدق حمايت کرديم

دق و جبهه ملي  ما در سرتاسر دوران مصدق با وجود اين که حزبي مخفي بوديم و کم ترين حمايتي از طرف مص     

نمي ديديم که سهل است از جانب همان ها هم سرکوب مي شديم، همواره در لحظات حساس کنار مصدق ايستاديم، از همه 

 مرداد ٢۵، و ١٣٣١، در نهم اسفند ماه ١٣٣١، کودتاي شهريور مهر ١٣٣١در سي ام تير . کارهاي مثبت او حمايت کرديم

 مرداد هم با تمام قوا آمادگي خود را اعالم کرديم، اصرار ورزيديم، ٢٨اديم و در  ما مصدق را از سقوط نجات د١٣٣٢ماه 

بايد دانست که . بايد علت طبقاتي اين امر را دريافت. ولي مصدق و يارانش دست اتحاد ما را نفشردند و ما را تنها گذاشتند

  .زرگي به جلو بگذارندنمايندگان بورژوازي ملي در اين لحظات حساس نتوانستند و نخواستند گام ب

 مرداد طبق پيشنهاد حزب توده ايران با جبهه متحد خلق و با شرکت فعال ٢٨ فراموش نکنيم که اگر کودتاي      

جنبش ملي . زحمتکشان مسلح شکسته مي شد که تنها راه شکستن کودتا بود انقالب ايران وارد مرحله کيفي نويني مي گشت

ستون فقرات ارتش محمدرضا خاني و . به يک انقالب ملي و دموکراتيک فرا مي روييدشدن نفت چنان که در ماهيتش بود 

نظام پليسي آن مي شکست، دربار براي هميشه سرنگون مي شد و نفوذ امپرياليسم آمريکا به دنبال امپرياليسم انگليس طرد مي 

ن، بهره برداري ملي از نفت و صنعتي شدن شد، محو فئوداليسم و اجراي تحول بنيادي در مناسبات اجتماعي به سود دهقانا

  ...کشور در دستور روز قرار مي گرفت

  .  مصدق و ياران و به طريق اولي سازشکاران اطراف او حاضر نشدند در اين راه گام بردارند     

 سرهنگ مبشري مسئول تشکيالت سازمان افسري در موقع بازجويي و زير حکم اعدام در پاسخ بازپرس نظام      

  : مي پرسدکه

  ]11[." مگر مصدق داراي رويه و مرام حزب توده بود که مي گوييد حزب منحله توده با مصدق موافق بود "     

  :پاسخ مي دهد

 نبود ولي حزب توده ايران نسبت به حکومت او موافق بود به علت اين مصدق داراي رويه و مرام حزب توده "    

  ]12[." که مصدق کارهايي انجام داد که حزب توده موافق بود
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  : گويد ستوان بختياري در پاسخ پرسش نظير مي     

  ]13[." تاکتيک حزب توده ايران همين بود که از حکومت مصدق پشتيباني کند "     

  .ل نگرفته ايم در برابر اين همه صداقت ما از متحدين بالقوه خود تاکنون چيزي جز ناسزا تحوي     

 بعد به زندان افتاده و   مرداد و يا سال هاي٢٨ معدودي از رهبران و مسئولين جبهه ملي که تصادفا پس از      

محاکمه شده اند، دفاع خود را براين اساس استوار کرده اند که دشمن کمونيسم اند، با حزب توده ايران مبارزه کرده اند و بهتر 

بقايي حرف دل اکثريت " دفاعيه"اين جمله . مقابله کنند و لذا نبايد در زندان شاه بمانند" کمونيسم "از رژيم شاه مي توانند با

  :آنان است که در دادگاه گفت

  ]14[." هيچکس در ايران به اندازه من و دوستانم بر ضد انقالب مبارزه نکرده است "     

 ما از سرنوشت خود که دست دوستي مان از طرف نمايندگان بورژوازي با ناسزا رد مي شود گاليه اي نداريم،      

به ما رسالت تاريخي خود را مي شناسيم و مي دانيم که براي پيروز شدن بر امپرياليسم، و انجام تحول بنيادي در جامعه بايد 

  .اين محدوديت طبقاتي، به اين وحشت از انقالب هم پيروز شد، ضد انقالب را منفرد کرد و انقالبيون را متحد ساخت

حتي در لحظاتي .  حزب توده ايران همواره آگاه ترين، صادق ترين و جوينده ترين بخش جنبش ملي شدن نفت بود     

د يک سر و گردن از سياست بازان پخته اي که پشت سر مردم با که حزب ما در مشي کوتاه مدت خود مرتکب اشتباه مي ش

در برابر هر اشتباه تاکتيکي ما که دشمنان انقالب و نوکران سرمايه داري بين . جلسه مي کردند باالتر بود" سيا"ماموران 

ادقانه، صدها تالش پي  سال است با بوق و کرنا بر سر کوي و برزن جار مي زنند، هزاران قهرماني و فداکاري ص٢۵المللي 

و اما در آنسوي سنگر، در قبال هر اشتباه ما ده . گير براي آموختن و بهتر رزميدن، ده ها نبرد براي اصالح مسير وجود دارد

                          .ها خيانت استراتژيک آشکار و دانسته مي توان ديد

  

  ]١[١٣٣٢ مرداد ماه ٢٩روزنامه کيهان،   

 ٢٠١، صفحه ١٣٣٧لت ايران، نوشته منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تهران پنج روز رستاخيز م  
   ]٢[ تکيه از ما است

   ]٣[٢٠۴همان جا، صفحه   

   ]٤[٢٠۶همان جا، صفحه   

   ]٥[ رفيق نورالدين کيانوري هم وجود رابطه ميان دفتري و کودتاچيان را به مصدق اطالع داد اما او ايجاب نشد  

   ]٦[١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩ و ٢٨ن محافظ خانه مصدق، روزنامه اطالعات، خاطرات افسرا  

   ]٧[١٣۵٨ شهريور ماه ٢٠دکتر غالمحسين صديقي، مصاحبه با روزنامه دنيا،   

   ]٨[١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩خاطرات ايرج داورپناه، افسر محافظ خانه مصدق، روزنامه اطالعات،   

   ]٩[١٩٣ تا ١٩٠کرميت روزولت، کتاب ياد شده ، صفحات    

، صفحه ١٣۵٨ تهران   جوانشير،. م.لنين، کارل مارکس،زندگينامه کوتاه با فشرده اي از مارکسيسم، ترجمه ف  
۵١٠[٣[   

   ]١١[ ٢٩٠-٢٨٩، صفحه ١٣٣۴کتاب سياه درباره افسران توده، تهران   

   ]١٢[٢٩٠-٢٨٩، صفحه ١٣٣۴کتاب سباه درباره افسران توده، تهران   

   ]١٣[٢٩٠-٢٨٩، صفحه ١٣٣۴ه افسران توده، تهران کتاب سباه دربار  

   ]١٤[ ١٣۴٠ دي ماه ٧دفاعيات بقايي در دادگاه روزنامه اطالعات،   
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  انتشارات حزب توده ايران 

  ١٣۵٨:سال انتشار 


