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تحقيق همانا حقيقت پژوهي اسـت و حقيقـت پژوهـي         
مقدمه و نيز محصول شناخت است و شـناخت در هـر            

ها چـراغ راه بهبودخواهـان      حال، مخصوصاً در تاريكي   
 پرورش در مراتب باالي خود هـدفي        آموزش و . است

مردمي كه بـه سـبب ناسـازي        . واالتر از پژوهش ندارد   
زمانه با حقيقت پژوهي بيگانه باشند نه تنها در عرصـه           

رسـند بلكـه در زنـدگي عملـي نيـز           نظر به جائي نمي   
چنين مردمي به آساني گردن به يوغ هر        . كنندسقوط مي 

 را بـه جـاي      دهند و نادانسـته دروغ    گونه بدآموزي مي  
 . پذيرندراست مي

 
از پيش گفتار كتـاب پـژوهش تـأليف زنـده يـاد دكتـر               

 انتشارات اميـر    1362اپ چهارم    چ .پوراميرحسين آريان 
 كبير  
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 پيشگفتار
 

 سـال از نوشـتن و       24از آن سال تا كنون نزديك بـه         . در ده هزار نسخه در اروپا منتشر شد        1361اين كتاب در سال     
هـاي   وسـرويس  در اين مدت چه بسـيار اسـناد رسـمي وزارت امـور خارجـه               .گذرد  طرح مطالب و مباحث آن مي     

هـاي پـر جنـب و      مربوط به سالناداين اس.  استمنتشر شدهآمريكا  آياالت متحده    تان و  كشورهاي انگلس  جاسوسي
 ملـي زنـده يـاد دكتـر محمـد      دولتو   ايران    ملي كردن صنعت نفت     و جوش نهضت ضداستبدادي و ضداستعماري    

 . باشدميمصدق 
كـه    منتشر شـده اسـت     مردان ايراني و خارجي    سياستمداران و دولت     ياهه خاطر هاي تحقيقي و  ، كتاب عالوه بر آن  

 .تباط با مباحث كتاب بوده استها در ار ي آن نوشته عمده
 و نتـايج آن را همـراه         داد آوري و مورد بررسي قرار      آن مدارك و اسناد و خاطرات سياسي را جمع         ،صاحب اين قلم  

 و   و شكست آن و جريان شورش اوباشـان        1332 مرداد   25از وقايع كودتاي     .كتاب افزود  بر    داخلي كاسناد و مدار  
 و اسناد آن     مرداد معروف شده است    28به كودتاي     بقاياي گارد جاويدان شاه كه     ا و نظاميان وابسته به سفارت آمريك    

  كـه شداي به كتاب اضافه   در فصل جداگانههاي اخير منتشر شده است، نتيجه گيري كرد و بعد از انقالب و در سال     
 .كند  ميروشنيسم جريان اسفناك تسليم حكومت ملي را به اوباشان و ارتشيان مزدور امپريال ،آني  مطالعه

 جاسوسـي نقد مختصري بر كتاب خواب آشفته نفت و گزارش دونالد ويلبر مسئول جنگ روانـي سـازمان                  نگارنده  
 .م كتاب درآمده استئ كه به صورت ضما نوشته دولت زنده ياد دكتر مصدقآمريكا عليه

 اطرات مرحـوم دكتـر مصـدق و       گر و عجيب كه پس از انتشار خ       اي است از چند واقعه روشن       اين مقاالت مجموعه  
 گي معاون وزارت خارجه آمريكا و مانند آنها         داري سرجاسوس انگلستان در ايران و مك        احمد آرامش و عبداهللا گله    

 كه به نظر خواننـدگان محتـرم         ايران است  سياسيگيري و تطبيق آن بر حوادث و رويدادهاي            و نتيجه  به دست آمده  
ا و  هـ يـه  الحاق آنشـود كـه نتيجـه نـاگزير           هـاي كتـاب ديـده مـي         در فصـل  هـا و تكرارهـا        بعضي گسست . رسد  مي

د، ولـيكن    اميد اغماض از خوانندگان عزيز دار       نگارنده  است اما   وتوبيخ هاست كه هرچند قابل نقد و انتقاد        زيرنويس
 .اي وارد نشده استدهد كه به اصالت و صحت و درستي موضوع خدشهاطمينان مي

 سامان به فرد يك محدود تالش و كتاب چند با ، آن آموز عبرت حوادث بررسي و ايران معاصر تاريخ درباره بحث
براي بررسي و دسترسـي هرچـه       . است دار دامنه و ها و مجموعه وقايع، بسيار عميق و گسترده       بحث اين. رسد نمي

 .روهي باشدبايست دسته جمعي و گتالش و همت بسيار الزم است كه الزاماً مي بيشتر به حقيقت قضايا،
 نبـوده  شهامت و شجاعت و صداقت از حد آن به اند داشته حوادث در نقشي كه سياسي هاي شخصيت از بسياري

 خانـه  وزارت و سـازمانها  هنـوز . دهند قرار مردم توده قضاوت و اطالع معرض در را خود سياسي خاطرات كه اند
 انقـالب . دهندنمي پژوهندگان به تحقيق و بررسي هاجاز شود، مي نگهداري تاريخي و سياسي اسناد آن در كه هائي

 نگارنـده  تـالش  و شـود  خارج پژوهندگان دسترسي از تهران دانشگاه معتبر و غني كتابخانه كه شد موجب فرهنگي
 گـره  ملـي  كتابخانـه  مسـئولين  عالقـة  و عشق و واال همت ميان اين در و بي نتيجه بود   منابع آن از گيري بهره براي
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 از هـائي بررسي گوشه  خود توانائي بحد نگارنده.  گرديد نگارنده تاريخي تتبع و تحقيق مشكالت از بسياري گشاي
 انقـالب  روزهـاي  تـا  زاهدي سپهبد وكابينه كودتا منحوس و شوم تسلط روزهاي نخستين از را ايران معاصر تاريخ
 آن آمـوز  عبـرت  حوادث آوري عجم و تشريح به باشد باقي عمري اگر و كرد خواهد دنبال بهمن 22 بخش رهائي
 .كرد خواهد جديت

 ايـران  معاصر تاريخ در كه هائي گروه و احزاب و ها شخصيت اسامي شد سعي بود مقدور كه آنجا تا كتاب اين در
 لغـزش  و اشـتباه  هـا  سمت و اسامي ذكر در كه است ممكن يقين بحد. شود نوشته صحيح و كاملاند   داشته نقشي
 .شود تصحيح و يادآوري عزير خوانندگان توجه و واسعه همت با بايد كه باشد داده رخ
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 فصل اول
 »ظهور و سقوط ديكتاتوري رضاشاه«

 
 

 
 

مليونهـا انگليسي،روسـي، چـك،      . گذرانـد   كشتار خونين جهاني، چهارمين سال خود را مي       
مليونها . اند  باخته و معلول شده   و آلماني براي منافع و اهدافي كه بر ايشان بيگانه بود جان              اتريشي

هـا حـزب      خانمان شده بودند و براي آينـده اميـدي نداشـتند ده             هاي جنگ بي    نفر در پشت جبهه   
شـدند    پرستانه زحمتكشان مي    بورژوايي در اروپا و آمريكا هر روز دست به دامن احساسات ميهن           

احـزاب  .عبد مام وطن نثار كننـد كوشيدند آنان را وادارند تا زندگي و توان خود را در پاي م   و مي 
بايست از منافع زحمتكشان دفـاع كننـد بـه آنـان خيانـت كردنـد و همـراه                     سوسياليست كه مي  

اي   مسئله صـلح مسـئله    . بورژوازي از جنگ تجاوزكارانه امپرياليستي و ضد ملي جانبداري كردند         
 .حاد و مسئله دردناك روزگار ماست

 1گزارش لنين به كنگره شوراهاي روسيه
 

                                           
الـه  شوروي، ترجمه حشـمت    هاي نفر از آكادمسين   16پ كالتسوف، اسمرنوف و     .  تاريخ روسيه شوروي، جلد يكم، تاليف د       -1

 511، ص 1361كامراني، موسسه چاپ و نشر بيگوند، 
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 ي تأثير انقالب اآتبر در حيات سياسي و استقالل ايران سخني آوتاه درباره -١
دو نيروي امپرياليستي قرن گذشته يعني بريتانياي كبير و امپراتوري تزاري روسـيه پـس از كسـب و اخـذ امتيـازات                       

 توانسـتند   1907گوناگون تا آن حد بر سرزمين ايران و دستگاه حكومتي قاجاريه مسلط شدند كه براسـاس قـرارداد                   
ي آن كه بـه قـرارداد         ي دنباله   ي به متن قرارداد و مطالعه     اتوجه. اين سرزمين كهنسال و غني را بين خود تقسيم كنند         

با تثبيت اين قراردادها، سـرزمين ايـران    . كند  وتاز دو قدرت امپرياليستي را روشن مي         معروف شد، ابعاد تاخت    1915
دو  ايـران بـه   ،قـرارداد ايـن  برابـر  .  پردرآمد و سودمند براي دو قدرت امپرياليستي درآمد        يعمرهتبه صورت يك مس   

 .طرف تقسيم شد ي بي ي نفوذ و يك منطقه منطقه
گذشت و به محـل تالقـي مرزهـاي ايـران و              اول منطقه نفوذ روسيه واقع در شمال كه از قصرشيرين، اصفهان، يزد و خواف مي              

 بـين    نفوذ بريتانيا كه عبارت بود از جنـوب شـرقي ايـران در شـمال خـط واصـل                    دوم منطقه . شد  روسيه و افغانستان منتهي مي    
هر يك از دو دولت متعهد . طرف كه مشتمل بر بقيه خاك ايران بود  بي سوم منطقه . بندرعباس و كرمان و بيرجند به مرز افغانستان       

طـرف تحصـيل امتيـاز كننـد       بي ي نفوذ ديگري تحصيل امتياز نكنند ولي از اينكه اتباع دولت ديگر در منطقه               بودند كه در منطقه   
 2.ممانعت ننمايد

مذاكراتي هم در مجلـس   ار خبر انعقاد چنين قرارداد شومي، هيجان و وحشتي شديد در مردم ايران توليد كرد و   انتش
ها و هيجانات عمومي به جايي نرسيد و هيئت حاكمه ايران هم با               ي اين مخالفت    ولي همه . شوراي ملي به عمل آمد    

بنـابراين  . ريك در چپاول ثـروت عمـومي شـد        آوري رضايت داد و ش      رضايت كامل به اجراي چنين قرارداد اسارت      
مداخالت عمال روسيه و انگلستان در ايران شدت يافت و پس از آغاز جنگ جهاني اول به سبب خطر نفوذ آلمـان                      

طرف را نيز بـين خـود    ي بي  بين روسيه و انگلستان منعقد شد كه به موجب آن دولتين منطقه     1915در ايران قرارداد    
 . تقسيم كردند

هـاي امپرياليسـتي روس و        الممالك براي لغو قرارداد به جـايي نرسـيد و دولـت             رهبران ملي و كابينه مستوفي    تالش  
 1917 بطوريكـه در آغـاز سـال         ،انگليس با تكيه بر قواي نظامي خود عمالً حاكميت بر مناطق نفوذ را تثبيت كردند              

تش انگليس بـر جنـوب كشـور تسـلط كامـل            هاي شمالي ايران تا اصفهان زير اشغال ارتش روس بود و ار             سرزمين
هـاي عثمـاني    داشت و اين در حالي بود كه مناطق همدان و كرمانشاه در كنترل متزلزل و جنگ و گريز قشون تـرك        

 .قرارداشت
هـاي    بردنـد و قـدرت      الملـل اول بسـر مـي        ي مردم در فقر و بدبختي و آثار ناشي از جنگ شوم و ويرانگر بين                عامه

. ثماني،روسيه و بريتانيا در خاك ايران به جـدال بـراي تحكـيم موقعيـت نظـامي مشـغول بودنـد                    استعماري آلمان،ع 
عمـالً   اما. طرف است ايران در اين جنگ رسماً بي« :لنين ضمن ارزيابي وضع موجود آن دوره در آغاز جنگ نوشت         .اي.و
د و سرزمين ايران مورد تاراج، ويراني و كشتار هر          جنگن  ها از سوي ديگر با هم مي        ها و آلمان    ها از يكسو، ترك     ها و انگليسي  سرو

 با سرنگوني رژيم سلطنتي تزار در روسيه، و روي كارآمـدن دولـت موقـت                1917در فوريه     3.»گيرد  دو دسته قرار مي   
گروهي از رجال و نمايندگان مجلس       .خواهان و بورژوازي ملي ايران به وجود آمد         اميدي در قلوب آزادي    كرنسكي،

                                           
 2033، ص  ، تأليف دكتر مصاحب2 دايرةالمعارف فارسي، جلد -2
 408نگاران شوروي، ص   تن از تاريخ6  تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز، تهران انتشارات پويش، تأليف -3
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ي زردتشتيان جمع شدند و تلگرافي بـه امضـاي امـام جمعـه خـوئي،                  نزل ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده    سوم در م  
خواهـان كـه عمـدتاً عضـو           تن از رجـال و آزادي      83الملك و     السلطنه، موتمن   الممالك، مشيرالدوله، محتشم    مستوفي

مخابره كردنـد و ضـمن      )  سيهمجلس شوراي ملي رو    (حزب دمكرات و نمايندگان ملي مجلس سوم بودند به دوما           
تبريك و ابراز خرسندي از تغيير رژيم خواستار به رسميت شناختن اسـتقالل ايـران و لغـو قراردادهـاي اسـتعماري                  

  سـابقاً امضـا شـده      ،ولي دولت موقت روسيه اعالم داشت كه كليه مقررات و معاهداتي را كـه بـا سـاير دول                  . شدند
الخره حكومت شوراها به رهبـري        ن حكومت چند ماه بيشتر دوام نياورد و با         خوشبختانه اي  . معتبر خواهد بود   ،ستا

ي زير را خطاب به مسلمانان روسـيه و مشـرق              بيانيه 1299 آذر   25 برابر   1917 دسامبر   16لنين روي كار آمد، و در       
 :زمين منتشركرد

 
بات خونيني كه از براي تقسيم كردن ممالـك         اي در خاك روسيه در جريان است خاتمه جنگ و محار            وقايع عمده . برادران .رفقا

ي خود قـرار داده بودنـد مقهـور گرديـد،             ي درندگاني كه عالم را بنده       سلطنت وحشيانه .شود  ديگران شروع شده بود نزديك مي     
حكومت مملكت در دست مردم است،      . شود  عمارت كهنه و پوسيده استبدادي و بندگي در زير ضربات انقالب روس خراب مي             

  .داريم كه عهدنامه سري راجع به تقسيم ايران محو و پاره گرديده است ما اعالم مي. مقصود روسيه تنها است  ن در اي
 4 استالين-كميسر امورملي                                                                                                                  

 
ي حكومت شوروي موجي از خوشحالي و شعف و شادماني در محافل ملي و اجتماعي ايران ايجاد                   اقدام يك جانبه  

امـا امپرياليسـم بريتانيـا بـا روي كارآمـدن دولـت            .كرد و به يكباره نظام استعماري دولت ايران بشدت متزلزل شـد           
ي    موقتـاً از فروپاشـي سـلطه        توانسـت  1915 بجاي قـرارداد     1919الدوله و جايگزين كردن قرارداد استعماري         وثوق

الدوله كه مورد خشم مليون بود با حمايت علنـي پلـيس جنـوب و باقيمانـده                    كابينه وثوق  .استعماري جلوگيري كند  
 توانسـت بـا جلـوگيري از انجـام          ،قزاق و گارد سفيد روسي كه از دولت انقالبي روسـيه فـراري و گريـزان بودنـد                 

ي تسلط بريتانيا خـدمت   ي فترت و تعطيلي مجلس سوم به ادامه    دن دوره انتخابات مجلس شوراي ملي و طوالني كر      
نگاران وابسته به سـفارت انگلـيس         چنين دولت خدمتگزاري براي اغوا و فريب اذهان عمومي با تالش روزنامه           . كند

 شـوروي شـروع     بنياد  اي را عليه نظام نو       جنگ تبليغاتي گسترده   ،رعد ي  الدين طباطبايي مدير روزنامه     مانند سيدضياء 
 .كردند

ها در قفقاز علناً و رسماً به دولت شوروي اعـالن جنـگ    الدوله با به رسميت شناختن حكومت مساواتي        دولت وثوق 
عام  طلبي به قتل     تحت حاكميت اسالمي و مساوات     ،اند  گران باكو كه به نام حكومت مساواتي معروف شده          توطئه. داد

 ،سـايد    آيـرون  ژنـرال ويل و   ونيروهاي انگليسي به فرماندهي ژنرال دنسـتر      كميسرهاي باكو دست زدند و با حمايت        
مسـتقر و رابطـه   )  حوزه باكو و كرانه شـمالي  (هاي قفقاز را در مناطق جنوبي قفقازيه  ها و بيگ ي خان مجدداً سلطه 

ف بـه   سـ ست كولوميت  با اين همه دولت نوبنياد شوروي هيئتي را به ريا          .الدوله برقرار كردند    مستقيمي با دولت وثوق   

                                           
 9 و 8ص  ع منشور گرگاني، ص. ، تأليف م1326يران، چاپ تهران بهمن   سياست شوروي در ا-4
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ي قراردادهـاي ظالمانـه و        هيئت سياسي روسيه شوروي در بدو ورود به ايران اعالم كرد كـه همـه              . ايران اعزام كرد  
و ايران به ماننـد يـك كشـور        5.استعماري عليه حاكميت و منافع ملت ايران بر اثر انقالب كبير اكتبر لغو شده است              

 دولت شـوروي طـي      1919 ژوئن   26در تاريخ   .  روابط دوستانه داشته باشد    تواند با دولت شوروي     مستقل و آزاد مي   
يادداشتي به دولت و مردم ايران مجدداً اعالم داشت كه دولت شـوروي رژيـم كاپيتوالسـيون را لغـوكرد و از كليـه                        

ده بود  در اين يادداشت يادآوري ش     .پوشد   چشم مي  ،امتيازاتي كه دولت تزاري روس به زيان ايران كسب كرده است          
 .گـذارد   مي  ايران وا   دولت هاي روسي موجود در ايران را به        ها و سرمايه    بنگاه  قيمتي، ءي اشيا   كه دولت شوروي كليه   
 1919هاي ايران مستقر در مازندران كه تحت فرمان افسران انگليسي برابر قرارداد استعماري               با اين همه بريگاد قزاق    

العـاده دولـت شـوروي را در جزيـره آشـوراده              الدوله سفير فـوق     يم وثوق  با اطالع و دستور مستق     ،كردند  خدمت مي 
معـاون  » فليـپ اوف  «هـاي ايرانـي و        فرمانـده قـزاق   » استاروسلسكي«در حضور   ي صحرايي     دستگير و پس از محاكمه    

دم ميـزي قـ     آ  الدوله عالوه بر ارتكاب چنين جنايت فجيـع و تحريـك             وثوق دولت . تيرباران كردند  ،ي ساري   قزاقخانه
اي در شوروي ستيزي برداشت و طي يادداشتي به كنفرانس صلح پاريس ادعاي مالكيـت هفـده شـهر قفقـاز و                        تازه

باغ را مطـرح و تقاضـاي تجديـدنظر در            درياي خزر و ارمنستان و قره     هاي داغستان و كناره شمالي        قسمتي از استان  
 حاكميت علني دولت انگلـيس درآمـده بـود و            سرتاسر ايران تحت   درحالي كه   6.خطوط مرزي ايران و روسيه كرد     

الدولـه دعـاوي كهنـه و متروكـه را      شد، دولت دست نشانده وثـوق      به سرعت پياده مي    1919مواد و الزامات قرارداد     
هيئت حاكمـه ايـران مـوج شـديد و پردامنـه تبليغـات        طلبانه دولت شوروي،    كرد و عليرغم سياست صلح      مطرح مي 

هاي وابسته به سفارت انگليس به راه          نظامي از منابر و محافل و روزنامه       - مذهبي -ليهاي م   ضدشوروي را در جبهه   
 .انداخت

ها نوشتند و منبرها درخصوص منافع و         سيد ضياءالدين طباطبايي و سيدمحمد تدين و حاج ميرزا عبداهللا واعظ مقاله           
خـواه و     روشنفكري و احـزاب ترقـي      اما مقاومت محافل     . و خطر بلشويسم اقامه كردند     1919حسن عاقبت قرارداد    

 .شد تر مي الدوله هر روز بيشتر و عميق  و كابينه استعماري وثوق1919مليون ايراني در مخالفت با قرارداد 
 ويل و واي نبرد و لشكرهاي تحت فرماندهي ژنرال دنسـتر          كشي به جانب اتحاد شوروي بهره       دولت بريتانيا از قشون   

 رشت و ايالت مازندران به سوي بادكوبه سرازير شدند، كـاري از        - منجيل - و قزوين  ژنرال مالسون كه از راه همدان     
با آنكه مرحوم ميرزا كوچك خان جنگلي به اغوا و فريب مشاورينش بهترين تسهيالت را براي قشـون                  . پيش نبردند 

 توانسـتند بـدون     طلـب   هـاي سـلطنت     هاي ايرانـي و روس      انگليس فراهم كرده بود و قواي بريتانيا به همراهي قزاق         
هاي گيالن عبور كنند و حتي آذوقه وخواربار و علوفه و عليـق از ميـرزا كوچـك خـان تحويـل                        از جنگل مزاحمت  
 و مجبور بـه فـرار شـدند و مـورد تعقيـب              ي انقالبي ارتش سرخ شكست خوردند        در مقابل اراده     عاقبت  7بگيرند،

                                           
 428ص تهران انتشارات پويش،  باستان تا امروز،ان  تاريخ اير-5
 427ص ،  همانجا-6
 ،ي حسين انصاري  ترجمه،ويلو و نيز خاطرات ژنرال دنستر255 و 154ص ص  ، نگاه كنيد به كتاب سردار جنگل ميرفخرائي-7

 1361 اسفند 29 تهران ، نشر كتاب فرزان،ي علي دهباشي با مقدمه
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 با ارتش سرخ و نيروهاي ضداستبدادي و اتحـاد          ها جنگلي اتحاد وقايع منجر به     دنباله. نيروهاي انقالبي قرار گرفتند   
الحمايـه     كه ايران را به حد و اندازه يك مستعمره و تحـت            1919به اين جهت اجراي قرارداد        *.ها شد   با كمونيست 

س ارتش  هاي آرميتاژ اسميت در امور مالي و گمرگي ايران و تأسي            بست مواجه شد و طرح      داد، با بن    بريتانيا تنزل مي  
ي تـالش و پشـت        وابسته به بريتانيا كه در آن افسران ايراني فقط تا حد درجه سرواني حق ترفيع داشـتند، بـا همـه                    

در . الدوله و سيدضياء و سيدمحمد تـدين بـه مرحلـه اجـرا نرسـيد                اندازي و توپ و تشر و تبليغ و اغواي وثوق           هم
آميز خـود     ان آق اولي وجود داشتند كه با خودكشي اعتراض        اهللا خ   حقيقت هنوز افسران شرافتمندي مانند كلنل فضل      

ي   رغم همـه    توان گفت كه استحكام بنياد دولت شوروي علي         به جرأت مي  . هاي خفته را به حركت درآوردند       وجدان
 كـه بـر اثـر       ،نشيني سياست استعماري انگليس در ايران شد و اين حقيقـت            هاي دول امپرياليستي، باعث عقب      تالش
 بـه بهتـرين وجـه در    ،اسـت  ي ايـران وارونـه جلـوه داده شـده       طوالني سياست ضد شوروي هيئت حاكمه     هاي    سال

  : سخنراني شادروان دكتر محمد مصدق در مجلس چهاردهم نمايان شد
قـرارداد  . كنم كه اين عرايض مرا با كمال خيرخواهي تلقي بكنيد من غير از خير مملكـت نظـري نـدارم                     من از شما خواهش مي    

 ايران و شوروي نبود، اگر آن رفتار شوروي نبود، بنـده قسـم              1921اگر سياست شوروي نبود، اگر قرارداد       . الدوله گذشت   وثوق
من هميشه بـا كابينـه   . الدوله را نقض كرد يك سياست ديگري آمد قرارداد وثوق. شد الدوله نقض نمي خورم كه قرارداد وثوق   مي

 8.مالدوله مخالف بود وثوق
 كه به نام قرارداد همكاري و كمك دولت انگلستان به كشور ايران عرضـه شـد    1919ي طرح استعماري    قبل از اجرا  

در اين كشور قيـام و انقـالب مشـروطه           گشودند،  الدوله درِ باغ سبزي فريبنده به روي مردم ايران مي           و عوامل وثوق  
همـان    امـا در   ،شيند و انقالب ناتمامي بود     و پيروزي آن انقالب با آنكه به عللي نتوانست به ثمر بن            ،حادث شده بود  

ي نهضـت     ادامـه .  سطح آگاهي ملي را گسترش داد و شعارها و مطالبات جديدي در جامعه مطرح شد               ،اندازه و حد
ي مبـارزه بـا اسـتبداد و          جنگل و خيزش آذربايجان به رهبري شيخ محمد خياباني عالوه بر طرح مطالبات در زمينه              

هاي مالكانه و فقـر       الت، موضوع بيداد و ستم بزرگ مالكي و بهره          لي و رابطه مركز با ايا     استعمار و شكل حكومت م    
خـاني و     ي بزرگ مالكي و خـان       و فاقه روستاييان و محرومين شهري را در سطح وسيعي مطرح كرد و اساس سلطه              

ي   ز آن در حـوزه    نشيني نيروهاي انگليسـي از شـمال و تمركـ           عقب. سيستم ارباب رعيتي در خطر جدي قرارگرفت      
نشيني و شكست در مقابل ارتش انقالبـي شـوروي و مجاهـدين                همدان و هرج و مرج حاصل از اين عقب         -قزوين

 بـه رهبـري     1299جنگل، بزرگ مالكان و بورژوازي مالك در حال رشد ايـران را بـه وحشـت انـداخت، كودتـاي                     
 و مالي آن را فرماندهي نظامي انگلستان تـأمين          رضاخان و كارگرداني سيدضياءالدين طباطبايي كه نيروي تسليحاتي       

كرده بود و مقدمات حضور قدرتمندانه كودتا در تهران كه از قبل توسط سفارت بريتانيا و عوامل ايرانـي آن تـأمين                      
ي آهـن      كميتـه  . بورژوازي مالك شود    و  توانست موجب آرامش دولتمردان سياسي تهران و بزرگ مالكين         ،شده بود 

                                           
 1384ن كتاب نيست و خود تحقيق مستقلي است كه مقدمه آن در مجله چيستا، آذر ماه سال                   بحث نهضت جنگل موضوع اي     -*

  .هائي در باره نهضت جنگل از اين نويسنده منتشر شده استمنتشر شده و جزوه كامل آن تحت عنوان نكته

 تأليف كي استوان، 1327 چاپ تابان ، جلد يكم، منفي  سياست موازنه-8
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 در ،س آن در اصفهان توسط سيدضياء كارگزار مالي بانك شاهنشاهي ايران و انگليس ايجاد شـده بـود  كه پايه و اسا  
 اعضاي اين كميتـه بـا حضـور سيدضـياءالدين در زرگنـده در مقـر تابسـتاني                   .تهران هم شاخه فعالي به وجودآورد     

 ؛داران بودنـد    ن و سـرمايه   ي آهن دولتمـردان سياسـي و مالكـي          افراد شاخص كميته   .شدند  سفارت انگليس جمع مي   
خان   الملك، منصورالسلطنه عدل، معزالدوله ايپكچيان رئيس ارامنه داشناك ايران تاجر معروف، كريم             خان عدل   حسين

وزيـر    الدوله نفيسي پزشك معروف دربـار و مـديرالملك جـم نخسـت              رشتي مالك با نفوذ و ثروتمند گيالن، مؤدب       
اي گسـترده از متنفـذين و روحـانيون و             مجموعـه  .علنـي ايـن كميتـه بودنـد       دوران پهلوي از افراد شناخته شـده و         

 كودتـاي     9.معاصر موجـود اسـت    نگاران تهران در اين كميته عضو فعال بودند كه شرح آن در كتب تاريخ                 روزنامه
كودتا  اين   . وجود آمد و سلطه و قدرت خود را اعمال كرد          هاي مساعد و قوي به      هن رضاخان با چنين پيش زمي     1299

 .داران شهري و بازرگانان وابسته به تجارت خارجي مواجه شد با حمايت كامل مالكين و خوانين و سرمايه
 كـه رضـاخان سـردار سـپه بـه           1304 آبـان    6ي آن توسط سيدضياء تشكيل شد تا           كه اولين كابينه   1299از كودتاي   

 اقتصادي و سياسـي كشـور اعمـال    - اجتماعي  كابينه وزير جنگ بود و در تمام شئون6 او در  ؛وزيري رسيد   نخست
 اما با استفاده    ، اگرچه اين راه گاه صعب و دشوار بود        .نفوذ و قدرت كرد و راه ديكتاتوري مطلقه را به سرعت پيمود           

داران داخلـي همـراه    دولتمردان سياسي و مالكين بزرگ و سرمايه.شد از حمايت كامل سفير بريتانيا موانع برداشته مي 
 مسلط بر اوقاف و عدليه و معارف و امور شرعي به منظور حفظ چهارچوب قدرت سـلطنت و حكومـت     روحانيون

  هاي گيالن و آذربايجان و خراسان شديداً در معرض خطر و از هـم     اشرافيت كه بر اثر انقالب اكتبر و توسعه جنبش        
ـ .  هم داستان شدند   1299در تأييد و قبول كودتاي اسفند        پاشيدگي قرارداشت،   -رال آيرونسـايد مستشـار نظـامي      ژن

سياسي قشون انگليس كه در صعود و به قدرت رساندن رضاخان همراه اردشير ريپـورتر وابسـته سياسـي سـفارت                     
مشروحاً نوشتند و پرده از روي بسـياري از حـوادث    بعدها خاطرات خود را ،انگليس نقش اساسي و كليدي داشتند  

 *.سياسي برداشتند
 آنهـا را    ،هاي مؤثر در جامعه      سياسي سفارت انگليس با رجال سياسي ايران و شخصيت         -ميمذاكرات مستشاران نظا  

ردان و صاحبان   م و اما آن رجال سياسي و دولت       .به قبول و تأييد و تثبيت قدرت كودتا راضي و قانع و همدست كرد             
 تحمـل يـك     ،دانسـتند   مـي ي خود امري اليتغير و دربسته و ازلـي            ثروت و سرمايه كه اصل دولتمداري را در حوزه        

 .نويس و مبتدي را نداشتند و به شرط طرد و اخراج سيدضياء از ايران با اصل كودتا موافقت كردنـد               جوانك روزنامه 

                                           
ي حسن   ترجمه،كتر سيروس غنيي د ها، نوشته  برافتادن قاجار و نقش انگليس-ب ايران برآمدن رضاخان  نگاه كنيد به كتا-9

 175 ص ،1378، انتشارات نيلوفر، چاپ دوم، تابستان كامشاد 
 در مورد آيرن سايد نگاه كنيد به كتاب ايران، برآمدن رضاخان، تاليف دكتر سيرس غنـي، ترجمـه حسـن كامشـاد، ص ص                   -*

 در  - 82، چاپ دوم و كتاب خاطرات ارتشبد فردوست، انتشـارات روزنامـه اطالعـات، ص                1378، انتشارات نيلوفر    129و128
 و كتاب جستارهائي از تـاريخ  155 و 154مورد سر شاپور رپورتر نگاه كنيد به كتاب خاطرات و تالمات دكتر مصدق ، ص ص      

، بـه ويـژه ص      133، ص   1371، چاپ پنجم    )روزنامه اطالعات (اسي  هاي سي معاصر ايران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش      
  159 تا ص 146
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السـلطنه و    سـاقط شـد و قـوام   ،ي سيدضياء كه مورد نفرت دولتمردان سياسي و مالكين بـود          روز كابينه  100پس از   
داران مـؤثر در      هاي سياسي و بزرگ مالكان و سـرمايه          مصدق و ديگر شخصيت    اهللا مدرس و دكتر     مشيرالدوله و آيت  

 رئـيس تشـريفات سـلطنتي       1300 خرداد   8 راضي به همكاري با رهبر كودتا شدند و احمد شاه روز             ،بازار و جامعه  
 -تبـه سياسـي   السـلطنه و سـاير زنـدانيان نامـدار و بلنـد مر              آباد فرستاد تا قـوام      اسداله ملك آراء را به زندان عشرت      

السلطنه پس از چند ساعت گفتگو و مذاكرات پيشنهاد رياست وزيران             اجتماعي را يك راست به دربار بياورد و قوام        
هاي مخالف سيدضياء و طرفدار احمدشاه و قاجاريه تشكيل داد كه             اي از شخصيت     روز كابينه  5را پذيرفت و ظرف     

، لـي     كابينـه متـوا     6 در   يوزيـر   گرفت و تا رسيدن به نخسـت      وزرات جنگ آن كابينه در تصرف كامل رضاخان قرار        
وزارت جنگ را با بودجه و اعتبارات عظيم مالي و بدون نظارت دولت و مجلس در اختيار داشـت و در تمـام ايـن                         

السـلطنه و همـه    قـوام و الممالـك   اهللا مدرس و دكتر مصدق و مشـيرالدوله، مسـتوفي        مدت مورد احترام و تأييد آيت     
ي كتب   شرح همكاري رجال سياسي با رضاخان درهمه  ، كه نفوذ بود   ذيها و ساير مقامات و مراجع          و سلطنه  ها  دوله

  10.است تاريخي دوران معاصر ذكر شده
هاي گـيالن و خراسـان در رأس امـور            عام نظامي جنبش    ي سركوب و قتل     السلطنه برنامه   ي اول و دوم قوام      در كابينه 

هاي مالي و نظامي و  ولتي حاصل از ماليات و گمركات و درآمد شركت نفت و كمك          دولت قرارگرفت و اعتبارات د    
العـاده و حتـي اعـالم         رضاخان سـردار سـپه بـا اختيـارات فـوق          . تسليحاتي انگلستان كالً در اختيار وزير جنگ بود       

سـان و   العـاد و اسـتقرار محـاكم نظـامي و صـحرايي در گـيالن و مازنـدران و خرا                     حكومت نظامي و وضعيت فوق    
ترين صداي مخالفت و اعتراض از          هاي ضداستبدادي و ضداستعماري موفق شد و كوچك         آذربايجان به محو جنبش   

 وقتـي اخبـار شـهادت       .آن همه رجال و دولتمردان سياسي و بقاياي رهبران مشـروطه و علمـاي تهـران بلنـد نشـد                   
 حتـي يـك     ،شـود   انش در تهران منتشر مـي     خان پسيان و يار     ي ميرزاكوچك خان جنگلي و كلنل محمدتقي        مظلومانه

 در رثاء و تعزيت آن شـهيدان حركتـي          ،هاي ملي و مذهبي     مجلس ترحيم و ختم برگزار نشد و از آن همه شخصيت          
 : دهد  فقط عارف است كه ناله سر مي.شود ديده نمي

 تي است     امروز رها ز قيد هس  اين سر كه نشان سرپرستي است   
 پرستي است  اين عاقبت وطن  بينيد    ــب شـتعبر  هديــــدا ــب

 مازندران، آذربايجـان و خراسـان جريـان صـعود و عـروج              -هاي ضداستبدادي گيالن    پس از درهم شكستن جنبش    
تر شد و مجموعه هيئت حاكمه ايران و بازاريان و اشرافيت و بزرگ مالكان و تجار صاحبان امالك و        رضاخان سريع 

هاي خاندان بورژوازي مالك كه به خدمت دولت و سازمان جديد دولتـي درآمـده                 ردهك  مستغالت شهري و تحصيل   
هاي مذهبي و اماكن مقـدس         همراه روحانيون مسلط بر اوقاف شهري و روستايي و متوليان ثروتمند زيارتگاه            ،بودند

قاتي خود احتياج   هاي ضداستبدادي و دهقاني احساس خطر كرده بودند و براي حفظ منافع طب              كه بر اثر رشد جنبش    
ه به سردار سپه كه اينك در سير صعود قدرت به مقام سـلطنت              ـم قدرت مطلق  ـ در تقدي  ،ش داشتند ـبه امنيت و آرام   

                                           
هاي سياسي و روحاني ايران با سردار سپه در خاطرات سليمان بهبودي   شرح مالقات و مستدعيات روزانه رجال و شخصيت-10

 لحغالمحسين ميرزا صا ، طرح نو،رضاشاه خاطرات سليمان بهبودي. مشروحاُ و با دقت ثبت است
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 ترديد و وسوسه به خود راه ندادند و در نزديكي و تقرب به سـردار سـپه از هـم سـبقت                       ،شد  الهي نزديك مي  و ظل 
 *.جستند مي

مذهبي اما با توسل به شعائر      . العمر شكست خورد   يك رئيس جمهور مادام    رضاخان در كسب قدرت مطلق در قالب      
اعليحضـرت  «العمـر شـد و بـه لقـب          حمايت جامعه روحانيت را بدست آورد و به كمك و تائيد آنها، سلطان مـادام              

 هي و ايمـان و    خوا  فريبي و تظاهر به اسالم      هاي رضاخان در نهايت عوام      ها و پيام    اعالميه.  مفتخر گرديد  »رضاشاه كبير 
هـا بـه       اين اعالميه  .شد  اعتقاد شديد به اجراي مقررات و احكام و حدود اسالمي و قوانين شريعت مقدسه منتشر مي               

و ي مـذهبي      شد و در ايجـاد وجهـه         منتشر مي  ،مند بودند   تجويز مشاورين رضاخان كه از علوم قديمه و جديده بهره         
الم ـه صورت ناجي ايران و مام ميهن و پدر ملـت ظـاهر شـد و اعـ                  و يكباره سردار سپه ب     .مؤثر بود مشروعيت وي   

 : ردـك
وقت نبايد با افكار عامه ضديت و مخالفت نماينـد و نظـر بـه                 گرچه به تجربه معلوم شده است كه اولياي دولت هيچ         :  هموطنان

ده خـودداري نمـوده اسـت       گردي  همين اصل است كه دولت حاضر تا كنون از جلوگيري احساسات مردم از هر جانب ابراز مي                
ليكن از طرف ديگر چون مرام و مسلك شخص من از اولين روز، حفظ و حراست عظمت اسالم و استقالل ايران و رعايت كـل                         
مصالح مملكت و ملت بوده و هست و هركس كه با اين رويه مخالفت نموده او را دشـمن مملكـت فـرض و قويـاً در دفـع او                    

زم دارم همين رويه را ارائه دهم و نظر به اينكه در اين موقع افكار عامه متشتت و اذهـان مشـوب                      كوشيده و از اين به بعد نيز ع       
گرديده و اين اضطراب افكار ممكن است نتايجي مخالف آنچه خاطر من در حفظ نظم و امنيت و استحكام اساس دولت اسـت                       

انت ابهت اسالم را در برنامه خود داشته تـا احتـرام            ببخشد، چون من و كليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و صي              
محفوظ گردد لهذا در موقعي كه براي توديع آقايان حجـج اسـالم و علمـا اعـالم بـه حضـرت                       مقام روحانيت كامالً رعايت و    

م كه به عمـوم  الخره چنين مقتضي دانستي آمد كنوني تبادل افكار نموده و با   لهما در باب پيش    مشرف بودم و با معظم    ) ع(معصومه
ناس توصيه نماييم عنوان جمهوري را موقوف و در عوض تمام سعي و هم خود را مصـروف سـازند كـه موانـع اصـالحات و                           
ترقيات مملكت را از پيش برداشته در منظور مقدس تحكيم اساس ديانت و استقالل مملكت و حكومت ملي با من معاضـدت و                       

كنم كه از تقاضاي جمهوري صرفنظر        واهان و عاشقان آن منظور مقدس نصيحت مي       خ  مساعدت نمايند اين است كه به تمام وطن       
 . كرده و براي نيل به مقصد عالي كه در آن متفق هستيم با من توحيد مساعي نمايند

  11الوزراء و فرمانده كل قوا رضا ئيس      ر
 

زي براي نشستن به تخت سلطنت تبديل       ري  هياهوي رياست جمهوري رضاخان به برنامه      به دنبال انتشار اين اعالميه،    
بـه  . ي مسلمين گذاشـت      رضاخان منت بزرگي به گردن عامه      ،شد و با قبول توصيه و سفارش علماء و مراجع تقليد          

 : نظر رسيدند و اعالم داشتند دنبال اين اعالميه، مراجع تقليد در تأييد رضاخان به وحدت
 

 لرحيم ا اهللا الرحمن بسم

                                           
 .ي سليمان خان بهبودي آمده است خواني از رضاخان، در كتاب رضاشاه نوشته آور اين مسابقه در منقبت  شرح عبرت-*

 1357چاپ   ،14 ، ص 2ي ايران، حسين مكي، ج   تاريخ بيست ساله-11
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چون در تشكيل جمهوريـت بعضـي       . اسالم و طبقات اعيان و اصناف و قاطبه ملت ايران دامت تأييداتهم           جنابان مستطاب حجج    
اظهاراتي شده بود كه مرضي عموم نبود و با مقتضايت اين مملكت مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف حضرت اشـرف آقـاي                       

 اظهارات مذكور و اعـالن آن بـه تمـام بـالد را         ءن و الغا  الوزراء دامت شوكته براي موداعه بدارااليمان قم، نقض اين عنوا           رئيس
  .انشااهللا تعالي عموماً قدر اين نعمت بدانند و از اين عنايت كامالً تشكر نمايند. خواستار شديم و اجابت فرمودند

 14االحقر عبدالكريم حائري، 13وي نائينيغراالحقر محمد حسين  ،12االحقر ابوالحسن الموسوي االصفهاني
يب و اغواي مردم توسط دارودسته رضاخان سردار سپه در مدار مذهب و زير پوشش شـريعت اسـالم بـه                     چرخ فر 

القدر در ميـدان مشـق و   ه ليلهايشبالوزراء با اقامه چادر عزاداري و      آمد و حضرت اشرف آقاي رئيس       گردش درمي 
 مجالس مـروجين و واعظـين   حضور در مجالس و مراسم احياي ماه مبارك رمضان و به سركردن قرآن و حضور در         

ي مرحوم عالمه نـائيني در        گر شد و به دنبال نامه       كامالً به صورت يك ناجي ملي و اسالمي جلوه          15احكام اسالمي 
ي مباركه به دستور عالمـه نـائيني مرجـع تقليـد              از خزانه ) ع(ابيطالب  بن   و تشكر از مراحم رضاخان تمثال علي       تأييد

هـاي     كه شرح آن با عكس و تفصـيالت در روزنامـه           ، گردن رضاخان حمايل شد    مقيم نجف توسط سردار رفعت به     
ي ايـران     موجود است و حسين مكي در تاريخ بيست سـاله         ) ستاره،ايران، اطالعات، شفق سرخ   (طرفدار سردار سپه    

 .است نقل كرده
هـا    ي تهران و شهرستان     لكلمهي تأييد و تمجيد مراجع عظام تقليد از سردار سپه به آنجا كشيد كه علماي نافذا                   نتيجه

يكپارچه به حمايت رضاخان برخاستند و در انتخابات مجلس مؤسسان براي به سلطنت رساندن رضـاخان شـركت                  
اهللا   آيـت  اهللا شيخ محمدحسين يزدي،     آيت زاده شيرازي،   اهللا  آيت اهللا سيدابوالقاسم كاشاني،    در اين مجلس آيت   . كردند

اهللا آقا ضـياءنوري      آيت اهللا ميرزا سيدمحمد بهبهاني،     م شيخ محمدعلي تهراني، آيت    االسال  ميرزا هاشم آشتياني، حجت   
القـول بـه       در مجلس مؤسسـان شـركت كردنـد و يكپارچـه و متفـق              ،كه از روحانيون صاحب عنوان پايتخت بودند      

 صورت جلسـات    در كه   ،ها گفتند    تملق ،  بسياري از اين گروه    .ي پهلوي رأي دادند     سلطنت رضاخان و ايجاد سلسله    
 .  ثبت شده است1304مجلس موسسان 

 .اهللا سيديعقوب انوار وكيل شيراز و ميرزا هاشم آشتياني خيلي در حمايت و تجليل از سردار سپه مايه گذاشـتند             آيت
 :آقا سيديعقوب انوار گفت

 دمات خـودش را كـرد و تـا        هاي اساسي را برداشت و خ       مجلس شوراي ملي بحمداهللا آن قدم     . يك قدري آقايان توجه بفرمايند    
دار خـودش تقـديم كـرد و نهايـت            حق را به حق     *.اي هم اين مجلس معظم كه حقيقتاً ثاني مجلس مؤسسان مغان است             اندازه

هـا    افتخار براي آتيه و بازماندگان ماست كه حاضر شديم يك شخص مقتدري را كه از توده ملت بيرون آمـده و بعـد از مـدت                         
گـذاري كـرده و آن وديعـه ملـي كـه               را به اوج ترقي رسانده و بحمداهللا اين ملت هم قدرداني و حق             ويراني و سرگرداني ملت   

                                           
 اهللا سيدالوالحسن اصفهاني مرجع تقليد بزرگ شيعه  آيت-12
 المله المه و تنزيه ا يني صاحب كتاب تنبيه ميرزا محمدحسين معروف به عالمه نائ-13
  شيخ عبدالكريم حائري يزدي مرجع تقليد و مجتهد بزرگ شيعه و مؤسس و رئيس حوزه علميه قم-14
 . موجود است1342 رمضان 25ي ايران مورخه  ي ستاره  گزارش مشروح آن در روزنامه-15
 غان اشاره به مجلس تفويض سلطنت به نادرشاه افشار در دشت م-*
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عبارت از سلطنت باشد تقديم كرد به ذات اقدس اعليحضرت شهرياري رضاشاه پهلوي خلداهللا ملكه و سلطنته و بهترين روزهـا                     
شان بايد در     اند اسامي    نفر از آقايان رأي داده     257ه چون   براي ملت و اخالف ماست كه مباهات كنند و تقاضاي بنده اين است ك             

اند نوشـته شـود    صورت مجلس درج باشد چون اين مسئله تاريخي است لذا بايد در صورت مجلس اسامي كساني كه رأي داده             
ام بـه        رأي داده  ام و در اينجـا      ي من است من كه از طرف ايالت خمسه فارس آمـده             زيرا اين مسئله اسباب افتخار من و خانواده       

 *. .. 16.من اين شرف و افتخار باقي باشد ي خانواده سلطنت اعليحضرت پهلوي بايد در
 -وزيري و پس از آن تصاحب قدرت مطلقه سلطنت، پيروزي جنـاح نظـامي               ظاهر شدن سردار سپه در مقام نخست      

هاي انگليسي ماننـد       ژنرال ،است  شر شده  براساس اسناد و مداركي كه بعد از انقالب اسالمي منت          .امنيتي انگلستان بود  
ويل و ژنرال آيرون سايد و ژنرال ديكسون همـراه مستشـاران جاسوسـي بريتانيـا ماننـد سِـر اردشـير                      وژنرال دنستر 

 راه صعود و عروج رضاخان ميرپنج را به قدرت مطلقـه همـوار             ،لورن سفير بريتانيا در ايران      ر پرسي ريپورتر و سِ    جي
 .ي محاصره نظامي به دور اتحاد جماهير شوروي بود يجاد حلقهكردند و هدف كلي، ا

اسـت يـك حلقـه كمربنـد          ها معتقد بودند بايد به دور كشور اتحاد جماهير شوروي كه از جنگ داخلي پيروز بيرون آمده                  نظامي
 . به وجود آوردهاي نظامي با ارتش و تسليحات مدرن و امروزي و ايدئولوژي ضدكمونيستي امنيت كشيد و يك سلسله رزيم

سان ژنرال مانرهايم در فنالند، ژنرال پيلسودسكي در لهستان، ژنرال ديدزسي ميگلي در روماني، ژنرال مصطفي كمال پاشـا                     بدين
  17.اهللا خان در افغانستان و ژنرال چان كاي چك در چين به سر كار آمدند در تركيه، سردار سپه رضاخان در ايران، ژنرال امان

حـزب   هشتصد نفر از فعاالن سـنديكايي و اعضـاي        « ي احسان طبري    گذاري به نوشته    اي اول پس از تاج    در همان روزه  
 18.»كمونيست توقيف شدند

از اين تاريخ قـدرت جهنمـي       . اراني رسيد    نفر و قتل دكتر تقي     53هاي متوالي به جريان گروه        ي اين دستگيري    دنباله
شـد و معمـار    ءظن ملوكانه موجب مرگ و حبس و تبعيد ميرضاشاه آن چنان شد كه هر صداي مخالف و حتي سو   

 .اكبر داور وزير دادگستري از شدت وحشت و اضطراب خودكشي كرد بزرگ كاخ ديكتاتوري يعني علي
 و  1299 اين تصور باطلي است كه به محض اعالم كودتاي           .يك دفعه ايجاد نشد،   ! اين قدرت جهنمي رضا شاه كبير     

رضاخان، قدرت تـام و تمـامي در دسـتان كودتـاچي قرارگرفـت، بلكـه                ) كنم  كم مي من ح (صدور اعالميه معروف    
همدستي گروه عظيمي از روحانيون نافذالكلمه كه صاحبان موقوفات و ضياع و عقار بودند و خود از بزرگ مالكـان      

 ايـن  ،بردنـد  ميي ارباب رعيتي بكار     به نام بودند و تمام قدرت شرعي و شريعتمداري را در حمايت سيستم ظالمانه             

                                           
  1304 آذرماه 21ي چهارم   جلسه،1304ي مجلس مؤسسان   صورت جلسه-16
خاطرات سليمان بهبودي  روابط خاص و اخص علماء و روحانيون مقيم ايران و عتبات با سردار سپه در كتاب رضاشاه -*

 :  الشعراي بهار به قول ملك  .نوشته شده است
 د  ـلمان گشتن ظالمان يار عا   ند  ـالمان جفت ظالمان گشتع

 ار همهـالمان شعـ  ياري ظ مه   ـ ه ق كارـن چشم خلبست
 دـ   منبرو دار هم قطار شدن  د  ـظلم و تدليس يار غارشدن

 43  و44ص ص  ، احسان طبري، سياست و دولتمردي در ايران معاصر-17
 288 ص ،ي واپسين  ايران دردو سده-18
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كنـد كـه       نفر از اين روحانيون را ثابت مي       127اسناد غيرقابل ترديد حداقل همدستي      . زمان همدست رضاشاه شدند   
تعداد قابل توجهي در حد مجتهدين طراز اول و مراجع تقليد بودند و با اسم و رسم كامـل و شـرح روز و سـاعت                          

  .است سپه ثبت شدهمالقات و مذاكره و مواضعه آنها با رضاخان سردار 
از ايشـان پرسـيدم نشـاني       . حضرت اشرف فرمودند آدرس از حاج آقا اسماعيل عراقي بگيريد چون امشب بايد به محلي برويم               

ي دو مرغ بزرگ قرار دارد اوايل شب آماده شده بودنـد و               الي سردر آن مجسمه     دادند نزديك پا منار در خيابان چراغ برق؛ كه با         
الدين، ميرسـيد محمـد        حاج آقا جمال   -ه در خدمت حضرت اشرف به منزل حاج آقا اسماعيل عراقي رفتيم           بند.درشكه خواستند 

بهبهاني، حاج شيخ محمد حسين يزدي، حاج شيخ اسحق رشتي،حاج ابوالقاسم كاشاني آنجا بودند و جلسه طوالني كه چنـدين                    
 *...19.برگزار كردندساعت طول كشيد، 

ي   شـود، خانـه     ي بنده شرفياب مي     اي دو يا سه مرتبه صبح خيلي زود قبل از آفتاب به وسيله             مدتي است سيدحسين مدرس هفته    
پس از مالقات در كالسكه ايشان را تا خانه همراهـي            ي محمود وزير بين سرچشمه و سه راه امين حضور است،            ايشان در كوچه  

 .كند اكنون مدرس نقش اقليت بازي مي كنم، مي
بـردم و صـبح زود جـواب را بـه       پيغام مي12ها بعد از ساعت  ضرت اشرف و ايشان هستم اغلب شب    بنده محرمانه رابط بين ح    

رسانم به عالوه واسطه بيشتر آقايان روحاني و علما، وعاظ مثل حاج ميـرزا عبـداهللا واعـظ نيـز بنـده                        عرض حضرت اشرف مي   
 20.باشم مي

اسـت    در كتاب خاطرات سليمان بهبودي ذكر شدهها كه اسامي آنها حمايت علما و وعاظ معروف تهران و شهرستان   
هاي ديگري داشتند كه خط ارتباطي آنان اشخاص ديگري با ديكتاتور             اند كه رابط    و چه بسا علماي ديگري هم بوده      

كند كه اين ديكتاتور صاحب قدرت و ثروت و سرمايه دفعتـاً واحـده                اين واقعيت تلخ و گزنده را روشن مي        بودند،
خواهان مبارز و شجاع با قلدري قزاق و بسيار مكار و بندوبسـت چـي و                  ه است و آن عده از آزادي      به قدرت نرسيد  

پرسـتي بـه هـر        اند كه از احساسات مذهبي و عواطف ديني و وطـن            رحم و به تمام معني ظالم طرف مبارزه بوده          بي
احبان عمـايم و منـابر و       فريـب و صـ      كـرد و عوامـل و همدسـتان و مـزدوران عـوام              وسيله مقتضي سوء استفاده مي    

 مانـده و تهـي از        كرد و در جوامع عقـب       شريعتمداران متبحر در تكفير در اختيار داشت و به موقع اعمال قدرت مي            
ريز و سفاك در حلقه ارادت و آسـتان بوسـي حضـرات علمـا فـراوان                   بندان و مريدان خون     صنعت و فرهنگ، قداره   

 .بودند
خواهي كه با رضا شـاه مخـالف    اسي كه بعدها به عللي كامالً شخصي و سهم    هاي مذهبي و سي     آن گروه از شخصيت   
 . حتي از اصـول و مبـادي آزادي و دموكراسـي درك درسـتي نداشـتند                ،خواهان معروف شدند    شدند و به نام آزادي    

و بـه هرحـال بـه ظلـم و     (خواه معروف اسـت   نمونه آن مرحوم سيدحسن مدرس بود كه به نام يك روحاني آزادي           
دانست كه راه      مدرس حتي نمي   .) اما تسليم نشد و بدين جهت قابل احترام است         ،بداد خشن رضاشاه گرفتار شد    است

                                           
 247 ص ،شارات طرح نو انت، خاطرات سليمان بهبودي،كتاب رضاشاه -19
اهللا العظمي بروجردي از همين نسخ كتب است كه رابطه عميق رضاشاه را        اهللا علوي بروجردي داماد آيت     كتاب خاطرات آيت   -*

 .كندبا علما بيان مي
  انتشارات طرح نو، خاطرات سليمان بهبودي،كتاب رضاشاه -20
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نشـيني و     كـش ميسراسـت نـه هـم         ي زحمـت    طلب فقط از راه جلب اعتمـاد طبقـه          مبارزه با ديكتاتور سفاك قدرت    
 شـيخ   -الممالـك        مسـتوفي  -لدولـه   ا  ماننـد وثـوق   ) آقايان رجال (بندوبست با يك عده بازيگران سياسي معروف به         

 .خزعل و خوانين بختياري و امثالهم
يمـين و عـرق جبـين در     كشي كه با كـد   به جاي تقويت صنف زحمت،آن سيد ناآگاه از رمز و راز تكامل اجتماعي        

كردند و براي تأمين معاش خـود بـه           چيني و چاپ جرايد امرارمعاش مي       فرساي حروف   بدترين شرايط با كار طاقت    
 به اشاره و ترفند     ،نهادند  تشكيل سنديكا و اتحاديه همت كرده بودند و در راه آگاهي مردم جان در طبق اخالص مي                

الناس مـذهبي را تحريـك بـه       اي از عوام    عده السلطنه و سردارسپه وزير جنگ،      و توطئه جانورهاي سياسي امثال قوام     
و اتحاديـه و    . كنـد   ارگان اتحاديـه كـارگران ايـران مـي        هاي كارگري و روزنامه حقيقت        تخريب و سوزاندن اتحاديه   

كند و اين در شرايطي بود كـه حضـور            بناي اصلي دمكراسي و آزادي است ويران مي         سنديكاي كارگري را كه سنگ    
خـواهي    ال مـدعي آزادي   جبود و اگر درايت در ر       سردار سپه وزيرجنگ تبديل به هيوالي سياسي غيرقابل مهار نشده         

،  به نوشـته كتـاب آخـرين سـنگر آزادي    .بندي ميسر بود امكان حفظ يك مشروطه و دموكراسي نيم داشت    وجود مي 
كاران و مرتجعان را فـراهم        جويانه خود خيلي زود موجبات نگراني محافظه        ي حقيقت به جهت مواضع انقالبي و مبارزه         روزنامه«

ل و دستاويزهاي گوناگون متشبث شوند و از جمله مرحـوم م            ها را بر آن داشت تا براي به تعطيل كشاندن آن به وساي              آورد و آن  
ي  هاي ميدان و جمعي از كسبه سواد و بارفروش اي از اوباش و مردمان بي و همراهانش با كمك دولت در پنج محل تهران عده... 

عيـت را بـراي سـوزاندن       مـدتي جم  . ي حقيقت تشكيل دادند     ي پنج محل را بر عليه روزنامه        مرتجع بازار را جمع كرده، اتحاديه     
 21.»نمودند ي حقيقت تحريك و تشجيع مي روزنامه
طلب جمع    هاي كوچك مخالف كه عمدتاُ در پيرامون تني چند از علما نافذالكلمه و حق               ها و هسته    ي شخصيت   همه
ن آقـا نـوراهللا اصـفهاني، سيدحسـ      مرحـوم حـاج    ،اند   كه از آن جمله    ، به سرعت متالشي و خاموش شدند      ،بودند  شده

امـا گـروه عظيمـي بـا        . هاي علميه   مدرس، حاج شيخ باقر رسولي و تعدادي از مدرسين روشنفكر و با تقواي حوزه             
 بـه صـف خـدمتگزاران       ،قبول خلع لباس و تبديل عمامه به كاله پهلوي و كوتاه كردن محاسـن تـا حـد تـه ريـش                     

اد و دفاتر عقد و ازدواج و طالق و منصب           درآمدند و در اوقاف و عدليه و معارف و ثبت اسن           »الشأن  شاهنشاه عظيم «
مسـتقر  » ذات اقـدس ملوكانـه    «قاضي عسكر در قشون و زندان قصر به شرط دعاگويي و خدمتگزاري چاكرانـه بـه                 

 كـه   ،ها به مقام وزارت رسيدند       گروهي در مجالس فرمايشي نشستند و تني چند در كابينه          ، از اين قشر ضخيم    .شدند
دشـتي، سـيدمحمد و سـيداحمد         زاده، سيدمحمد تدين، شيخ اسداهللا ممقاني، شـيخ علـي          امثال سيدابوالحسن حائري  

هايي از آن خيل عظيم روحانيون و صاحبان عمائم و منـابر و       زاده نمونه   بهبهاني، ميرزا هاشم آشتياني، سيدحسن تقي     
كـاري بـه ماننـد     يـت رغم تكليف و دستور شرعي نه تنهـا از ظـالم جنا      محراب و مدارس و موقوفات بودند كه علي       

                                           
 سيدحسن مدرس است كه براي رهايي از محاق و توقيف كامل ي نويسنده كتاب آخرين سنگر آزادي به مرحوم   اشاره-21

 10 و 9ص  صكند مراجعه شود به  ياد مي» م«كتاب آخرين سنگر آزادي، خود سانسوري كرده است و از مدرس با حرف 
 .همان كتاب

گران است كه به ي عمومي كاروري در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديهآخرين سنگر آزادي، مجموعه مقاالت مير جعفر پيشه
  1377نشر شيراز، چاپ اول . كوشش آقاي رحيم رئيس نيا نويسنده تواناي مردمي منتشر شده است
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هـاي   خـوار اسـتعمار انگلـيس و فراماسـون      بلكه دست در دست روشنفكران جيره  ،رضاخان حمايت چاكرانه كردند   
ساخت دسـتگاه اداري    در  ، محمدعلي فروغي و داور      )تيمورتاش(زبردستي امثال باقركاظمي، سردار معظم خراساني     

اي هم از      و در نهايت عده    .ال بردند   كاخ ديكتاتوري را با   و قضايي و معارف و دانشگاهي رضاشاهي شركت كردند و           
 كه داستان خودكشي داور و فـرار سرلشـكر آيـرم            ،زده دست به خودكشي زدند      هيبت و جذبه صاحب كاخ وحشت     

الدوله نيز در زندان سر به        تيمورتاش و نصرت  . رئيس كل شهرباني به عذر ابتال به مرض ماليخوليا از آن جمله است            
 فقـط آلـت     ،ند و روي هم رفته كمتر كسي از خشم و غضب ديكتاتور در امان ماند و آنها كه باقي ماندند                   نيست شد 

برداري دولت بريتانيا از منابع نفت ايـران كـه بـر مبنـاي يـك                   در چنين جو وحشتناك ديكتاتوري، بهره      .فعل بودند، 
 تبديل به يك قرارداد به ظاهر حقـوقي  ،يان داشتامتياز فاقد اصول و مباني حقوقي دنياپسند به نام امتياز دارسي جر         

همراه با تأييد و تصويب دولت و مجلس شد و يكي از اهداف اصلي دولت انگلسـتان در ايـران بعـد از كودتـا بـه                           
 اما چگونگي طرح مسئله و تصـويب آن در          . از دستور اين كتاب خارج است      1933 بحث قرارداد نفت     .نتيجه رسيد 

 آن هم از زبان عاقدين قرارداد به اثبات اين واقعيت و حقيقت كه هدف از كودتـا و تثبيـت        جو و فضاي ديكتاتوري   
 .كند  كمك مي،سلطنت پهلوي تثبيت حاكميت استعماري بريتانيا بوده است

در تـاريخ هفـتم بهمـن مـاه      زاده وزير دارايي رضاشاه در مقابل فشار افكار عمومي حاصل از سقوط ديكتـاتور،          تقي
 : از روي اسرار برداشت و اعالم كرد پرده1327

سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شـخص بـا اقتـداري بـود كـه                      اعظم وقايعي كه در سي    
روز به روز تزايد گرفت و عاقبـت         ي تسلط و قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن،                    درجه
يـك  ...شوم  يي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر به تصوير كامل آن نمي                      به جا 

را فسخ كند و حكم براي كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثناء در             ) دارسي(روز مصمم شد امتياز   
صوص كه بسيار و به اعلي درجه خاطرش متغير بود احدي را ياراي چون و چرا                شد و هم در اين مورد بالخ        يك ساعت اجرا مي   

ي وزرا و رجـال خيرخـواه ايـران در آن زمـان      اگرچه اين كار به اين نحو به عقيده     . و نصيحت به او نبود پس اين كار اجرا شد         
حوم در مدت سلطنت وي بود منظورم اين        ي كار ديده شد يكي از اشتباهات بزرگ آن مر           صحيح نبود و چنان كه بعدها از نتيجه       

مطالعه باعـث زحمـاتي شـد كـه           نيست كه امتياز دارسي بايستي به همان حال بماند ولي ترتيب الغاي آن به طور ناگهاني و بي                 
 22.ي جديد يا مواد نامطلوب آن محصول آن است امتيازنامه

ظـاهراً چنـد روز هـم       . نفت را خواست  » پرونده «شاه دوسيه  «:وزير، چنين است     نخست  هدايت روايت حاج مخبرالسلطنه  
شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودنـد دوسـيه    .  دوسيه نفت را به هيئت دولت آورد       ]تيمورتاش[گذشته، شب ششم آذر تيمور      

ويد ر  سوزد دوسيه را برداشتند انداختند توي بخاري و فرمودند نمي           نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است زمستان است بخاري مي          
 23.»نشستيم و امتياز را لغو كرديم. تشريف بردند. تا امتياز را لغو كنيد

برداري و استناد قرارگيرد بـه عمـد و تبـاني بـا               توانست به منظور استيفاي حقوق ملت مورد بهره         اسناد مهمي كه مي   
ري از مطلعين روابـط     رفت و مصطفي فاتح كارشناس نفتي ايران و انگليس كه به نظر بسيا              استعمار سوخت و از بين    

                                           
  1327 هفتم بهمن ماه مورخ دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي 138 مشروح جلسه -22
 503وزير وقت، ص   خاطرات وخطرات مخبرالسلطنه هدايت نخست-23
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 سـالها بعـد     ،ي شركت نفت داشت و خود يكي از مديران رده باالي شـركت نفـت بـود                  اي با هيئت مديره     صميمانه
دايت راجع به سوزاندن پرونده نفت نوشته است كامالُ صحيح اسـت و چـون در پرونـده مزبـور همـه                      همطلبي را كه     :نوشت

هـاي    بود موقعي كه نمايندگان دولت خواستند از آن استفاده كـرده و بعضـي از نامـه                هاي متبادله بين وزير دربار و شركت          نامه
 24.اند  ملل ارائه دهند مالحظه كردند كه اسناد مهمي را از دست داده شركت را براي تأييد اظهارات خود در شوراي جامعه

به رياست لرد كدمن رئيس هيئت      الختياري    ا  هاي حساب شده اين شد كه پس از آمدن هيئت تام            ي اين قلدري    نتيجه
 بقيـه جريـان از زبـان لـرد كـدمن            . مذاكرات حضوري با رضاشاه انجام شـد       ،ي شركت نفت ايران و انگليس       مديره

 :شنيدني است
ي پيشـرفت مـذاكرات استفسـار         شاه با نهايت مهرباني ما را پذيرفت و مثل اينكه هيچ اطالعي از جريان مذاكرات ندارد درباره                 

تواند آنها را بپذيرد و لذا مذاكرات         اي سنگين است كه شركت نمي       به او گفتم كه پيشنهادهاي نمايندگان دولت به اندازه        من  . كرد
 .قطع شده است

نهايت اظهار تعجب كرده و گفت كه خود او بين طرفين واسطه شده و توافقي ايجاد خواهدكرد و دستور داد كـه عصـر                          شاه بي 
  25.او تشكيل شود تا كار فيصله يابداي با حضور  همان روز جلسه

نويسد عصر آن روز لرد كدمن، مستر فريزر و دكتر يانگ به دربار رفته و پـس از مراجعـت لـرد كـدمن بـا                            فاتح مي 
 :الوطفي شرح مذاكرات آن جلسه را چنين بيان كرد مسرت زائد

پس از آنكه پيشنهادهاي طرفين گفته شد وسـط       زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختالف بر سر چيست               فروغي و تقي   
االمتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع نمايند بعد من فوايد پيشنهاد بيست درصد از عوايد نفت                     را گرفته و دستور داد كه حق      

 26.را شرح داده و تقاضاي تمديد امتياز را كردم
وفصـل شـد و       انگليس در مورد امتيـاز نفـت حـل         ساعت اختالف ايران و      2به همين سرعت و سهولت در كمتر از         

 پسـند درآمـد و       فرمان مظفرالدين شاه به شكل قرارداد جديدي در زير الفاظ و اصطالحات حقوق و فني و محكمه                
ترين شرايط به شركت نفت ايران و انگلـيس واگـذار شـد و                برداري از نفت جنوب با سهل        سال امتياز بهره   60براي  

الحساب تيمورتاش وزير دربار مقتدر رضاشاه كـه           اما در اين ميان علي     . ماحصل نتيجه است   ي جريان و    اين خالصه 
گيري شكايت ايران بـه عهـده داشـت بـه جـرم تخطـي از               ي ملل را براي پي      كار مذاكرات نفت و مراجعه به جامعه      

و در مذاكرات نهايي و     و به زندان افتاد      دستور و مسافرت خودسرانه به مسكو مورد قهر و غضب رضاشاه واقع شد            
 ي پانزدهم مجلس شوراي ملي مـدعي اسـت كـه             دوره 138زاده در نطق جلسه       تقي. قرارداد دخالت نداشت  امضاي  

وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در ايـن كـار يـا اشـتباهي بـوده تقصـير                        من شخصاً هيچ  «
 و  ]يعني شـاه  [او خود راضي به تمديد نبود       . كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد      فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بوده         آلت

. وجه شـدني نيسـت   عجب اين كار به هيچ   ( در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروي آنها به تحاشي و وحشت گفت                
 ولـي   )يگر مورد لعن مردم و آينـدگان بشـويم        ايم پنجاه سال د     خواهيد كه ما سي سال بر گذشتگان براي اين كار لعنت كرده             مي

                                           
  297 ص ،يف  مصطفي فاتح تأل، سال نفت ايران50 كتاب -24
 301 پنجاه سال نفت ايران، تأليف مصطفي فاتح، ص -25
 301  ص ، همانجا-26
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و باالخره در مدت كوتـاهي قـرارداد تنظـيم شـد و                27.» تسليم شد   شركت نفت جنوب   عاقبت در مقابل اصرارنمايندگان   
 حاضر كردند و همان امتياز دارسي با تغييراتي در سهم دولـت ايـران و اسـترداد                  براي امضا وزرا و تصويب مجلس     

برداري نبود، اصـل امتيـاز و         ت امتياز كه بنا بر تجربه و كارشناسي مستعد حفر چاه نفت و بهره             قسمتي از اراضي تح   
 1299ي كودتـاي      ترتيب يكي از اهداف مهـم و عمـده           تمديد شد و بدين    1993انحصار نفت جنوب كشور تا سال       

 . تأمين شد
ي آمريكا توسط رضا شاه در ايران موضـوع          بحث چگونگي اجراي اهداف بريتانيا و امپرياليسم تازه به دوران رسيده          

 مــا وارد بحــث .اي اســت كــه بررســي هــر فصــل و هــدف آن محتــاج بــه كتــابي جداگانــه اســت بســيار گســترده
 .شويم  نمي  *)1919كميسيون مختلط بررسي مطالبات انگليس از ايران در مورد اجراي قرارداد (و ) سعدآباد(پيمان

ي شـئون ايـران بـود و اينكـه اطرافيـان              ي ديكتاتوري بر همه     و تثبيت سلطه  اما آنچه جريان داشت گسترش قدرت       
 فرهنگ ستايش از زور و قـدرت در         .كردند  رضاشاه هر روز در ميدان مسابقه تملق و ستايش از ديكتاتور رقابت مي            

مقابـل   اطرافيـان رضاشـاه در    .ها شـد     مردان و شخصيت    جامعه رشد كرد و روحيه غالب و مسلط بر رجال و دولت           
 فلسفه ستايش قدرت و زور بدون شرم و         .نهايت قلدر و ستمگر بودند و در برابر شاه، خاضع و ذليل             توده مردم، بي  
 :گفتند  مي.شد حيا ترويج مي

 خواهد هنوز ستونش تيشه فرهاد مي  بي                    خواهد هنوز  كشور جم چوب استبداد مي
 :پور ين آرياني زنده ياد دكتر امير حس به نوشته

 ليسان او در تحكيم حكومت وحشـت بـه        كرديم كه ديكتاتوري رضا پهلوي در اوج اقتدار بود و كاسه            اي زندگي مي    ما در دوره  
در يك سخنراني رسمي با دست بردن در شعري از    ) وپرورش  آموزش(اصغر حكمت وزير معارف       زدند تا آنجا كه علي      هر در مي  

 . علناً ديكتاتور را جانشين خدا ساخت» خداونديش«و » خدا«به جاي » شاهنشاهيش«و » رضا«هاي  گلستان سعدي و نهادن واژه
 آورد»  رضا«بنده همان به ز تقصير خويش         عذر  به درگاه 

 28كس نتواند كه به جاي آورد»         شهنشاهيش«ورنه   سزاوار   
 اكثريت قريب بـه اتفـاق وزرا و فرمانـدهان           ،شد  الشأن مي   ظيمبا اين همه تملق و مدح و ثنائي كه تقديم ديكتاتور ع           

بردند و براي دور ماندن از قهر و غضب شاه دست به دعا و             نظامي و پليس مخفي در وحشت و اضطراب به سر مي          
بردند و بانوان عمله و اكره دستگاه حكومتي براي حفظ شوهران خود از شـر غضـب                   سحر و جادو و نذر و نياز مي       

                                           
 302  ص، همانجا-27
اي خـرج تبليغـات در       كه مورد مخالفت شديد ملت ايران بود، مبالغ قابل توجـه           1919 دولت انگليس براي تصويب قرارداد       -*

الدولـه و فيـروز ميـرزا        هزار ليره به وثوق    135عالوه بر آن مبلغ     . ءالدين كرده بود  هائي مانند رعد به سر دبيري سيد ضيا       روزنامه
چون قرارداد مورد تصويب مجلس و به مرحله اجراء در نيامـده بـود، تقاضـاي                . الدوله داده بودند  نصرالدوله و اكبر ميرزا صارم    

تا آنكـه در  . كردها ادعاي وصول خسارت ميبينه از كاالدوله به بعد مرتباً  ها را داشت و از دولت وثوق      دريافت خسارت و رشوه   
هاي ايـران   براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب دولت       . كابينه محمدعلي فروغي آن مطالبات دولت انگليس تاءيد و پرداخت شد          

 203و202و145، ص ص 1370م زاوش، نشر اشاره، چاپ اول، .درعصر مشروطيت، تاليف ح
 94 ص ، 1382 چاپ اول  ،هر نشر اشاد ،ه زيبايي رسن انديشان ب  زنده-28
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در سـايه چنـين حكومـت    . انداختنـد  گشا و آش ابودرداء، به راه مي ي نذر آش فاطمه زهرا و آجيل مشكل رهشاه سف 
 .اندوزي بود وحشت، كار اصلي رضاشاه ثروت
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  سقوط ديكتاتوري رضاشاه-٢
 و به دنبال ورود نيروهاي متفقين به ايـران        .رضاشاه در اوج اقتدار بود كه عاليم شكست فاشيسم هيتلري نمايان شد           

اظـت  فاز بـيم دسـتگيري و توقيـف بـه حالـت فـرار تحـت ح       ! هاي سلطنت به شدت متزلزل شد و منجي كبير  پايه
  .تشريفات خروج از ايران فراهم شود تا ،نيروهاي انگليسي به اصفهان پناه برد

 .اگر شاه هنوز در مورد تسليم تاج و تخت مردد بود حوادث روز بعد او را در اين كار مصمم ساخت
 سـوار شـوروي     24 شهريور هنگ بيست و چهارم تانگ و هنگ پنجاه و چهارم مكـانيزه از لشـكر                  25در ساعت سه بامداد روز      

خبر نزديك شدن قواي شـوروي بـا تلفـن بـه            . ها سبقت گرفتند    ركت كردند و از انگليسي    كنان از قزوين به سوي شرق ح        غرش
وزير را به كاخ احضـار   آيند نخست ها براي سرنگوني او مي     اطالع رضا شاه در كاخ سلطنتي رسيد، وي با اعتقاد اين كه شوروي            

 29.كرد
اند كه بيشتر مقامات بلندپايه از تـرس           تهران وارد ساخته   ها وارد تهران شوند و خواه نشوند چنان لرزه شديدي به            خواه شوروي  

كنم كه از ديدن اين خدايان كوچك كه مردم بدبخت را در اين مدت مديـد دچـار وحشـت كـرده                        اند اقرار مي    جانشان گريخته 
 30.بودند به اين حال نزار خوشحالي واقعي به من دست داده است اميدوارم اين زالوها ديگر پيداشان نشود

رضاشاه  تبعيد«نويسان بورژوا ليبرال به عنوان        بار رضاشاه به قشون بريتانيا توسط تاريخ        ين فرار و پناهندگي فضاحت    ا
 اسـت    اما حقيقـت آن    .ي آن به راه انداختند      سرايي بسيار درباره     به اذهان مردم القاء شد و مرثيه       »ها  كبير توسط انگليس  

هـاي بـانكي و       تانيا قرارگرفت و تمام ثروت و دارايي و موجـودي حسـاب           كه رضاشاه در پناه نيروي امپرياليسم بري      
سهام طالي معادن ترانسوال آفريقاي جنوبي در مالكيت وي و خاندانش باقي ماند و دولت انگليس نهايت مراقبـت                   

ه آبادي و    هزار پارچ  5« ، آنچه مسلم است   .در مورد ثروت رضاشاه نقل و كالم بسيار است         .آورد  از رضاشاه به عمل   را  
   31. »شد امالك مرغوب در تصرف و مالكيت او باقي ماند و از طريق يك معامله صوري به پسرش منتقل

فرداي پس از ورود رضاشاه به اصفهان دو مقام رسمي از تهران وارد شدند تا ترتيب انتقال ثروت رضا پهلوي را بـه جانشـينش                       
در حساب سپرده   ) ششصد و هشتاد ميليون ريال     (000/000/680داد كه     ن مي  نشا 1انداز شماره      دفترچه بانكي حساب پس    .بدهند

 .شاه سابق اين مبلغ و نيز كليه امالك خود را در مقابل ده گرم نبات به شاه جديد هبه كرد. بانك ملي دارد
  32.اين روايت مختصر و مجمل محقق آمريكايي سرگُرد ريچارد استورات است

شود كه تمـام اراضـي بـاير و مـوات كشـور در                 سال نفت ايران معلوم مي     50در كتاب   ي مصطفي فاتح      اما از نوشته  
 موقعي كه شركت نفت در قسمت غرب به عمليـات پرداخـت شـاه فقيـد               «: نويسد   آنجا كه مي   .اختيار شخص رضاشاه بود   

االجاره  مال  دوازده هزار ليرهكرد بود و سالي ي اراضي كه خطوط لوله از آن عبور مي            اراضي باير نفت شاه و قسمت عمده       مالك
  33.»شد ساليانه آن اراضي به شاه پرداخت مي

                                           
  338 ص ،ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي  ترجمه، تأليف سر گُرد استوارت، كتاب در آخرين روزهاي رضا شاه-29
 خاطرات كشيش ميلر ، به نقل از 339همانجا، ص  -30
 196 ص ، چاپ هشتم، كتاب خاطرات و تألمات مصدق-31
  345 ص ،ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي  ترجمه، تأليف سر گُرد استوارت، رضا شاهكتاب در آخرين روزهاي -32
 308 ص ،1358 چاپ دوم ، تأليف مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران-33
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ي  اندوزي رضاشاه به دكتر محمد دبير سـياقي محقـق برجسـته        ياد عالمه دهخدا خاطرات خود را از جريان مال          زنده
 :نامه چنين نقل كرده است اش در سازمان لغت ايراني و همكار صميمي

 .خريد ها اشياء مستعمل مي موسي ضرابي كه از خانهمردي يهودي بود به نام  
گفت آقا شما بـه     . كاري طال داشت با سيني مخصوص       روزي نزد من آمد همراه خود يك دست انگاره يعني جاي استكاني مليله            

گفـتم  . سـت ها را آوردم كه بخريد كارش بسيار عالي است و قيمتش بسيار ارزان ا               ايد اين انگاره    هايي كرده   من خدمات و كمك   
 .بلي ظريف و عالي است ولي اوالً من پول ندارم ثانياً متناسب با زندگي من نيست

بعد پرسيدم خريد و فروش اين نوع اجناس جزء كسب و كار تو نبود چرا آن را خريدي گفت آقا از دربار مـأمور خريـد ايـن                            
 34.ام گونه اشياء هستم و تا به حال هفتاد خروار طال خريده

ي     بند طـال و نقـره       صرف اموال و امالك رجال و رؤساي عشاير و ايلخانان و غارت سكه و النگو و گردن                ي ت   درباره
هـا و   زنان لرستاني و كرد و قوچاني و شاهسوند و تصرف ثروت شيخ خزعل و سـردار مـاكويي و فـروش خالصـه         

شون متحدالشـكل و دزدي     ي تأسيس ق    امالك و اراضي دولتي و تصرف درآمد نفت به نفع حساب شخصي به بهانه             
مانده در بانك رهني و تصرف اموال بجا مانده از       هاي ثروتمندان و اجبار به فروش جواهرات بالصاحب         جواهر خانه 

 امـا   .انـد     چندين سيل و زلزله را، هم عالمه دهخدا و هم بسياري از نويسندگان و محققين تاريخ معاصر ايران نوشته                  
 :  خانم فخرالدوله خواندني است خانهتبردروايت جالب دهخدا از جريان دس

برد خانم    آالت زرين او را به سرقت مي        زند و مقدار معتنابهي جواهر و زينت        ي مرحوم فخرالدوله دستبرد مي      شبي دزدي به خانه    
باني وقت نزد   شود اما يكي دو روز بعد رئيس شهر         شروع مي ) اداره آگاهي (برد و رسيدگي در اداره تأمينات         به نظميه شكايت مي   

» .آالت بگذريـد    گويد خانم خداوند به شما ثروت بسيار داده است بهتر است از اين مختصـر جـواهرات و طـال                     آيد و مي    او مي 
گفت فخرالدوله خانم زني خردمند بود و به فراست دريافت كه سخن رئيس شهرباني و آمدن خود او وجهـي دارد و                        دهخدا مي 

 35.تراهي به دهي اس آن دستبرد را
اي از كيف دستي بيـرون كشـيد و گفـت            مجله.الملل است   گفت صديق حضرت مظاهر استاد حقوق بين        مرحوم عالمه دهخدا مي   

كند در بانك آف نيويورك طبق مندرجات اين مجله از لحاظ ذخيره             چقدر پول جمع مي   ) مرادش رضاشاه بود  (ببينيد اين شخص    
  36.پولي نفر ششم در دنيا شده است

قـدر مـراتبهم درتمـام دوران         ي افسران عالي مقام لشكري و فرماندهان قشـون و رؤسـاي شـهرباني علـي               اندوز  مال
ي جنگ جهاني دوم و سرايت آن به ايران موجب سقوط و پناهندگي ديكتـاتور شـد             ديكتاتوري ادامه داشت و ادامه    

وار كه رأي بـه سلسـله رضاشـاه         االسالم سيد يعقوب ان      از حلقوم حجه    را )الخير في ماوقع  (و صداي شكرگذاري و     
 .دانست، بيرون آورد پهلوي را موجب افتخار براي خود و خاندانش مي

دربـار  كـاري از    خواهي و فرياد و شكايت از ديكتاتوري وطلب       ي آزادي اين بار نوكران و بانيان كاخ استبداد با قيافه        
 يسـتگير كنيـد و جـواهرات را بگيريـد، علـ     پهلوي به ميدان آمدند، صداي علي دشتي بلند شـد كـه ديكتـاتور را د               

                                           
 30ص ،  خاطرات عالمه دهخدا به كوشش دكتر دبير سياقي-34
 32 ص ، همانجا-35
 32 ص ، همانجا-36



 

29

 »خـاطرات ايـام محـبس   «علي دشتي در انتشـار كتـاب        . دراني كرد   ي اطالعات براي آزادي يقه      مدير روزنامه مسعودي  
خـواهي    ي سازندگان كاخ اسـتبداد بـه طريقـي اعـالم آزادي             همه. خواهي و مخالفت با ديكتاتوري شد        آزادي مدعي

ها محملي شد براي نفوذ و بـه صـحنه            وارونه زدن   ها و نعل    اندازي  اين پشت هم  . م افتادند كردند و به ياد ملت و مرد      
ي مال و  در آشفته بازار سياسي ايران، ارتشي كه حامي و پشتيبان اين ديكتاتور شيفته   . آمدن معماران كاخ ديكتاتوري   

آوري رسيده بود، يك شبه خـاموش          رعب كننده و   وبرق خيره   هاي زياد به زرق     ثروت بود و طي ساليان دراز با هزينه       
 . هاي گيالن و مازندران انداخته شد ها و مرداب شد و سازوبرگش يا به دست ايالت و عشاير افتاد و يا به رودخانه

ي جلوگيري از خطر بلشويسم و در حقيقت براي سركوب ملت ايجـاد               امرا و فرماندهان ارتش رضاخان كه به بهانه       
 .ها فرار كردند لباس مبدل از پادگان هركدام با ،شده بود

نظري به جنبش كـارگري     «بهترين و رساترين توصيف و تشريح را در اين باره شادروان عبدالصمد كامبخش در كتاب                
. پاشـيدند  از هم  اكثر واحدهاي ارتش ايران حتي پيش از آنكه طرف مقابل را ببينند           « :نويسد   آنجا كه مي   .است   كرده »در ايران 
سـالح  . ي زيردستان باشند قبل از دستور ترك مقاومت، از تهران سر درآوردند             بايستي پيشقدم و نمونه     رشد كه خود مي   افسران ا 

بسياري از واحدها به جا ماند و به دست عشاير افتاد، تنها واحد نيروي دريايي دريادار بايندر در جنوب در مقابل نيروي انگليس                
بدين طريق ارتشي كه طي مدت بيست سال به بهانه وجود خطر از شـمال بـه حسـاب                   . مقاومت كرد و خود فرمانده جان سپرد      

بيش از يك سوم بودجه كشور نگاهداري و مجهز شده و به طور عمده در مرزهاي كشور تمركز داده شده بود در همان روز اول 
 .از هم پاشيد

ژانـدر    ژنـرال     شاران سابق فرانسوي به رياسـت       در يكي از مانورهاي ارتش كه زيرنظر شخص رضاشاه و تحت فرماندهي مست            
شد، پس از آنكه ژنرال ژاندر سربازان و افسران جزء ايراني را ستود، رضاشاه پرسيد به تصور شما اين ارتش در مقابـل                         اجرا مي 

مـثالً در  :   گفتتواند مقاومت كند؟ ژنرال ژاندر قبل از پاسخ سؤال پرسيد در مقابل چه دشمني؟ رضاشاه دشمن تا چه اندازه مي 
دو ساعت و همين پاسخ به عمر ميسيون نظامي فرانسه در ايران پايـان         :  ژنرال ژاندر بدون مكث پاسخ داد     . مقابل همسايه شمالي  

و باالخره چنين ارتشي به همان سرنوشت محتوم كه ناشي از فساد فرماندهان و تسـلط زور و اجبـار و                       37.»بخشيد
بس صادر كرد و بـه دنبـال          فرمان آتش » شاهنشاه قوي شوكت  « گرفتار شد و     ،اعي بود هاي انساني و اجتم     هدف فقدان

 . به استعفا شدآن مجبور
از توجه به آگهي    . وآمد در داخل كشور را آزاد اعالم كرد         يك ماه پس از سقوط ديكتاتور، شهرباني كلي كشور رفت         

 .شود س ميشهرباني شدت فشار پليسي بر جامعه دوران رضاشاهي به خوبي احسا
 
 

 38 آگهي از طرف اداره كل شهرباني

                                           
 50ص . د كامبخش عبدالصم، نظري به جنبش كارگري در ايران-37
  3229ي   شماره،3/7/1320 ،ي تجدد ايران  روزنامه-38
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تواننـد بـدون      است و مـردم مـي       ي كل شهرباني ملغي شده      ي مسافرت از طرف اداره      براي رفاه حال عامه از امروز گرفتن پروانه       
سيس شده بـود    ي مسافرين تأ    هاي اطراف شهر نيز كه براي بازرسي پروانه           هاي جاده   پاس. پروانه در داخله كشور مسافرت نمايند     

 .از امروز برچيده شد
 كفيل اداره شهرباني 

اي موجـود   درباره شدت ديكتاتوري رضاخاني و آثار و نتايج شوم و فالكت بـار آن مقـاالت و تحقيقـات آموزنـده                    
 تشريح اين واقعيت است كه پـس از سـرنگوني فـراش نظـم و امنيـت      ،نظر است  اما آنچه در اين نوشته مورد    .ستا

ي تالشي كه از جانب نيروهاي انقالبي ميهن ما به عمل آمد استبداد سياسي به شـكل ديگـري تـا        ا همه گورستاني، ب 
ي تظـاهرات     ي بـورژوا مـالك ايـران، عليـرغم همـه            طبقـه . هاي طوالني بر حيـات ملـت ايـران مسـتولي شـد              سال

 به جز چند صـباحي كوتـاه و         كننده داشته است و     ي شوم و طوالني نقش اساسي و تعيين         آزاديخواهانه در اين سلطه   
به اين جهت پس از     . اند  عامل آگاه استبداد و استعمار بوده     گاه،  گهرو و   هاي ملي دنباله      ي شخصيت   زودگذر، مجموعه 

ي نظـام سـلطنت       ترين عناصـر ملـي كسـب آزادي بيـان در محـدوده              سقوط ديكتاتوري حداكثر درخواست شريف    
 سال سلطنت خودكامه، تزلزلـي در اركـان         16سقوط رضاشاه پس از     . ندمشروطه به پادشاهي سلسله پهلوي باقي ما      

ي دعاوي استقالل و عظمت ديرين ساساني به حد يك كشور نيمه مسـتعمره                حاكميت نيمه فئودالي ايران كه با همه      
از  زيـرا پـس    .اين تزلزل موجب تغييرات بنيادي در حاكميت و سيستم سياسـي آن نشـد             . تنزل يافته بود، ايجاد كرد    

چنين سقوط و هبوط ناگهاني ديكتاتوري، هيچ سازمان و حزب متشكل سياسي كه بتواند از موقعيت استفاده كـرده                   
 سـركوب وحشـتناك نيروهـاي سياسـي كـه عمـدتاً در حـزب                .و حاكميت خلقي و ملي ايجاد كند وجود نداشت،        

 لنينيسـت و تـرور و تبعيـد         -كمونيست ايران مجتمـع بودنـد و تعقيـب و شـكنجه رهبـران و فعـالين ماركسيسـت                  
هاي مبارز ملي و روحاني مانند حاج آقا نوراهللا مجتهد اصفهاني و حسن مدرس و دكتر محمـد مصـدق و                       شخصيت

 بزرگترين جنايت حكومـت پهلـوي       ،) ميرزاده عشقي و فرخي يزدي     ،كيوان قزويني واعظ  (نگار مترقي     ترور روزنامه 
 .اول بود

 توانسـت بـا     ،اي در كشـور داشـت       هـاي عميـق و گسـترده        سم انگليس كـه ريشـه      امپريالي ،پس از استعفاي رضاشاه   
 بـه رايزنـي     ،اي با سفارت انگلـيس داشـت        اي كه از ديرباز روابط عميق و مشفقانه و صميميانه           المله  شخصيت وجيه 

وزيـران   ت اما از آنجا كه از تحمل نخس       .بنشيند و عجب آنكه رضاشاه از اين روابط ديرينه مخفي اطالع كامل داشت            
 بـه محمـدعلي     .كـرد،   نشين مي   فرستاد و يا خانه     اي آنان را يا به ديار نيستي مي          به كوچكترين بهانه   ،مقتدر ناتوان بود  

 .نشـين شـد     التوليه مشهد خشم گرفت و فروغـي خانـه          ي مسجد گوهرشاد و اعدام اسدي نايب        فروغي بعد از واقعه   
 در فكـر وليعهـد بـود و         ،بايستي از كشور فراركند     رار و بيچارگي مي   روزي كه از سر اضط      اينكه در اين روزهاي تيره    

الملك كـارگزاران اصـلي سياسـت         كرد كه پادشاهي وليعهد را از طريق توسل به محمدعلي فروغي و قوام              تالش مي 
بنابراين غرور و خودخواهي را كنار گذاشت و مخفيانه به ديـدار محمـدعلي فروغـي                . انگليس در ايران مسجل كند    

 : ارتشبد فردوست محرم اسرار وليعهد و دربار پهلوي واقعيت موضوع را پس از سالها چنين فاش كرد . رفت
محمـد علـي فروغـي      . هـا مطلـع بـود       اي شد كه از قدرت و نفوذ او در انگليسـي            ر اين روزها رضاخان دست به دامان چهره       د

هـا بـود و در صـعود سـلطنت            ي او با انگلـيس      ن واسطه ذكاءالملك، محمدعلي فروغي كه در سالهاي به قدرت رسيدن رضاخا         
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الي   فروغي فرد دانشمندي بود و در محافل بـا        . هاي مهم ايران و رئيس لژ فراماسونري بود         پهلوي نقش مهمي داشت از فراماسون     
كرد كه به ايـن       اري مي ك  كرد بلكه جداً پنهان     ها نه تنها به فراماسون بودن تظاهر نمي         ايران احترام زيادي داشت و برخالف بعضي      

فروغي فردي بود   . شنوي و اطاعت جدي داشتند      ها از موقعيت او خوب خبر داشتند و از او حرف            نام شهرت نيابد ولي فراماسون    
رضاخان كه در آخرين لحظات از همه جا قطع اميد          . گذاشت  رفت و به او احترام مي       اش مي   كه حتي وزير مختار انگليس به خانه      

 .ظ سلطنت خود و حداقل براي ابقاي سلطنت پهلوي از طريق محمدرضا به فروغي متوسل شدكرد، براي حف
روز چهارم از طريق وليعهد مطلع شدم كه رضاخان بدون اسكورت با لباس هميشگي و همان شـنل آبـي در حـالي كـه فقـط                           

ت پدرم به فرمانده اسـكورت دسـتور        اش با او بود، محمدرضا همان شب جريان را براي من تعريف كرد و گف                خان راننده   صادق
 .داد كه نبايد به دنبال من بيايي

دهد كـه خـودت راه        خواهم فروغي پاسخ مي     گويد كه من از شما راه نجات مي         رضاخان در اين مالقات ملتمسانه به فروغي مي       
هـا    بس بدهي كـه روس      ر آتش خواهي بيشتر غرق نشوي بايد اين كارها را بكني اول بايد فوري دستو              نجاتي نداري ولي اگر مي    

ها تهران را اشغال خواهندكرد و  و اگر مقاومت كني روس  ) بودند  ها به حوالي قزوين رسيده      در آن موقع روس   (وارد تهران نشوند    
. دوم اينكه هيچ راهي به جز ترك ايران نـداري . توانم بكنم   توسط آنها به اسارت گرفته خواهي شد و ديگر من هيچ تضميني نمي            

فقط خواهشي دارم و آن اين است كه تداوم سلسله پهلوي توسط وليعهـد              . كنم  دهد كه امر شما را اطاعت مي        اه پاسخ مي  رضاش
گويد الاقل يك اطمينان نسبي بدهيد كه         رضاخان مي . كنم ولي مطمئن نيستم     دهد من تالش مي     فروغي پاسخ مي  . را تضمين كنيد  

شود قول مسـاعدي از فروغـي بگيـرد و بسـيار راضـي و                  رضاخان موفق مي   به هرحال . پس از من محمدرضا، شاه خواهد شد      
) شـاه (جزئيات اين مالقات محرمانه و بسيار سـري را رضـاخان بـراي محمدرضـا                . شود  ي فروغي خارج مي     خوشحال از خانه  

  39.تعريف كرد و او همه را به من گفت
 و سپهبد اميراحمدي با اعـالم حكومـت نظـامي و        با انتصاب فروغي، امپرياليسم انگليس مجدداً براوضاع مسلط شد        

ي فقـدان احـزاب       ليكن با همـه   . اي براي فروغي باشد     آوري قواي پراكنده توانست همكار شايسته       تالش براي جمع  
سياسي و تنزل سطح معرفت و شعوراجتماعي در توده مردم به علـت اسـتبداد شـديد رضاشـاهي، ورود نيروهـاي                      

فروغي توانست با افتتاح    . مل مساعدي براي جنبش و حركت ضداستبدادي ايجاد كرد        متفقين و سقوط رضاخان عوا    
بودند، شاه جديـد را       مجلس سيزدهم كه نمايندگانش طبق معمول سنواتي با دخالت و نظارت شهرباني انتخاب شده             

گروه كثيري از    مورد درخواست    13با رنگ و لعاب دموكراسي مستقر كند و با آنكه انحالل و لغو انتخابات مجلس                
 رضاشـاهي را بـه دوران جديـد         13هاي ملي بود، فروغي با ايجاد موانع قانوني توانست مجلـس              رجال و شخصيت  

فروغي در نطق راديويي خود كـه در        . ي اغوا و فريب دموكراسي سلطنتي را اجرا نمايد          سياسي تحميل كند و برنامه    
 :ت نيز منعكس است، گفتي اطالعا   در روزنامه1320تاريخ شانزدهم مهر ماه 

بخت، بار ديگر پا به دايره آزادي گذاشـتيد        ميهنان عزيزم بحمداهللا به فضل خداوند در سايه توجهات شاهنشاه جوان            برادران و هم  
 از رنج و محنتي كـه     .البته بايد قدر اين نعمت را بدانيد و شكر خداوند را به جا آوريد             .توانيد از اين نعمت برخوردار شويد       و مي 

در ظرف سي چهل سال گذشته به شما رسيده است اميدوارم تجربه آموخته و عبرت گرفته و متوجه شده باشيد كه قـدر آزادي                        
 خاطر ما است وجود مبـارك        فعالً آنچه مسلماً مايه اميدواري و اطمينان       ... را چگونه بايد دانست و معني آزادي را دريافته باشيد         

                                           
 96 و 95ص ، ص 1371 تهران ، انتشارات اطالعات، جلد اول، خاطرات ارتشبد حسين فردوست-39
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اند، رأفت و شفقت و مهرباني نسبت به ملـت و            ندك مدتي كه به سرير سلطنت جلوس فرموده       همايوني شاهنشاهي است كه در ا     
 .اند و اكنون بايد اميدوار بود كه طبقات ملت هم به خوبي امتحان بدهند نيت به مشروطيت را كامل به منصه ظهور رسانيده حسن

را ضـامن  » شاه جوان جوانبخت«فريب، وجود هاي اغوا و  هاي ملي كه بر اثر اين برنامه      چه بسيار رجال و شخصيت    
 كـه در جـزوه      ، دويدند »شاه جوان تاجدار  «دانستند و پاي پياده به دنبال اتومبيل          دموكراسي و حفظ استقالل كشور مي     

 . به خاطره آقاي دكتر سنجابي رهبر جبهه ملي به آن اشاره شد،»...احزاب بورژوازي«
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  ايرانسياسي اجتماعي آشور پس از سقوط رضاخان و تشكيل حزب توده اوضاع -٣
 كه هيئت حاكمه جديد با تركبيي از چاكران و درباريان شاه مستعفي بـه تحكـيم مواضـع                    در چنين اوضاع و احوالي    

هاي رضاخاني كه حامل ميراث و        خواه و دموكرات آزاد شده اززندان       ها و رهبران آزادي     خويش پرداختند، شخصيت  
هي بودنـد، بـه تشـكيل        رضاشا 1310هاي سياه       هاي اجتماعي ايران از مشروطه و جنگل تا سال          سنن انقالبي جنبش  

 . ايران همت كردند حزب توده
 راه   كه هيئت حاكمه از دوران سلطنت پهلوي اول در         »قانوني«هاي تاريخي و موانع       به دنبال پشت سرگذاشتن تجربه    

 اجتماعي جديد كشـور، حـزب       -ايجاد و استقرار جنبش كارگري و مردمي ايران ايجاد كرده بود، در شرايط سياسي             
ي موقـت    نفـر بـه نـام كميتـه       15 جلسه هيئت مؤسسان، هيئتي مركـب از         1320 تشكيل شد و در مهرماه        ايران  توده

تـرين رجـال      س  از مبـارزترين و سرشـنا     ) سـليمان ميـرزا   (تشكيل داد كـه در رأس آن سـليمان محسـن اسـكندري              
 .خواه صدر مشروطيت قرار داشت آزادي

ي   ظايف خاص احـزاب كـارگري، تشـكل و همـاهنگي همـه             ايران ضمن اجرا و انجام و       ي حزب توده    هدف عمده 
ي   ي روز يعني جلوگيري از اعاده       ترين موضوع و مسئله       ي مشترك براي مبارزه با عمده       نيروهاي مترقي در يك جبهه    

هـاي فروغـي و قـوام و          اي كـه دولـت      اين دو خطر با عجلـه     . ديكتاتوري و مبارزه با خطر فاشيسم و افشاي آن بود         
 امـا خطـر     .ملمـوس بـود   بيت اوضاع به نفع امپرياليسم آمريكا و انگليس داشتند، به شدت محسوس و              سهيلي در تث  

حضور قواي متفقـين واشـغال كشـور و آثـار           . هاي ملي قرار نگرفت     فاشيسم چندان مورد توجه رهبران و شخصيت      
 كه غالـب  »ژرمانوفيل«رجال داد و  خصلت ناسيوناليستي و ضديت با حضور بيگانه را به شدت رواج ميناشي از آن،   

پرسـتي را     هاي اشرافي بودند، مجموعه اين احساسات ملي و ضد بيگانه           هاي خانواده   كرده   و تحصيل  آنها روشنفكران 
از آنجا كه در اواخر حكومت رضاخان توجـه  . دادند عليه نيروهاي انقالبي و اتحادجماهيرشوروي سوق و جهت مي       

خره عالقمندي و احسـاس مشـترك در مبـارزه عليـه كمونيسـم، روحيـه و تفكـر           به آلمان و عظمت نژاد آريا و باال       
ها و جاسوسان آلماني      اي با مأمورين و ديپلمات      اي از رجال و اطرافيان رضاخان بود، روابط صميمانه و گسترده            عده

هـن درسـيطره و   آ  سازي و راه    هاي آخري حكومت ديكتاتور، اقتصاد، ارتش، آموزش فني، جاده          برقرار شد و در سال    
در چنين شرايطي، گروه قابل توجهي از رجال دوران رضاشاهي كه بـه سياسـت               . نفوذ مستشاران آلماني قرارگرفت   

يـابي بـه      به منظور دسـت   . ي ايران بودند    آلمان هيتلري تمايل داشتند، درصدد اعاده قدرت فاشيسم در هيئت حاكمه          
 »پرستان وطن« و »مليون«ناليستي سخت مورد توجه به اصـطالح  استفاده از احساسات ناسيو   هايي محمل و      چنين هدف 

 *. ايران بود قرارگرفت كه افشا و مبارزه با چنين جريان سياسي خطرناكي تنها بر دوش حزب توده

                                           
او حضور نيروهاي شوروي در ايران را موجب نجـات مـردم از             . نظر زنده ياد دكتر مصدق بر خالف طرفداران فاشيسم بود          -*

در احمد آباد زير نظر مـأمورين شـهرباني بـودم، هـيچ روزي              «: دانست و در پاسخ پهلوي دوم نوشت      اتوري رضاشاهي مي  ديكت
اي در  آمدي نباشم كه ورود دولت اتحاد جماهيرشوروي در صحنه سياست ايران سبب شد من و عده               گذشت كه نگران پيش   نمي
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از طرفي به موازات تثبيت وضع حاكميت توسط فروغي و سران ارتش، براي مقابله با جنـبش كـارگري و انقالبـي،                      
 چيني به ظاهر ملي مقدمات ورود سيد ضياءالدين طباطبايي را به ايران فراهم كرد و سـيد                   ا مقدمه استعمار انگليس ب  

پرسـتي و ناسيوناليسـم، بـا ظـواهر اسـالم و اسـتفاده            پس از ورود به ايران با درهم آميختن احساسات كاذب مـيهن           
 در سـطح كشـور      »شـعائر ملـي   « نـام    ها نسخه بـه     اي را در هزار     سطحي و مبتذل از آيات و احاديث مذهبي، كتابچه        

 .كرد هايي از آن را منتشر مي ي رعد امروز به طور پياپي هر روز قسمت پراكنده كرد و روزنامه
 ايران در اين نبرد سرنوشت ساز ضدامپرياليستي، به استناد انبوهي از مدارك و اسناد، برجسـتگي و           نقش حزب توده  

اي كوشيدند تا چشم بر اين همه مدارك و اسناد ببندند و گاه آن                 توده چه بسيار نويسندگان ضد   . اهميت خاص دارد  
نويس قلم    تر از آن است كه معدودي تاريخ        اما حقيقت و سير زندگي اجتماعي قوي      . را تحريف و وارونه نشان دهند     

 .سازي ادامه دهند به مزد بتوانند به وارونه
 
 
 
 

تجاع و هيئت حاكمه و هاري و درندگي نگهبانان امپرياليسـم           آنچه گفتني است، اين است كه از هراس و وحشت ار          
 ملي ظاهر    آمريكا و انگليس كه در قالب و هيئت امثال سيد ضياءالدين و سرلشكر ارفع و حزب وطن و حزب اراده                   

ن ي عوامل اسـتعمار،چه نـوكران و چـاكرا    همه.  ايران پي برد  توان به تأثير و اهميت نقش حزب توده شده بودند، مي 
 و چه عوامـل     )مانند علي دشتي   (نشيني و تبعيد مصلحتي بيرون آمده بودند        قديمي رضاخان كه از خاموشي و گوشه      

نظـر     ايران آمده بودند، در يك نكته اتفاق        خواهي به مقابله با حزب توده       و پادوهاي جديد دربار كه در ماسك آزادي       
نابراين به منظور تحكيم و تثبيت استعمار و ديكتاتوري سـلطنتي           ب.  ايران در جامعه بود     داشتند و آن تأثير حزب توده     

ي كـارگزاران اسـتعمار        ايـران در سـرلوحه      كه با سقوط رضاخان شديداً متزلزل شده بـود، مبـارزه بـا حـزب تـوده                
در مقابلـه بـا ايـن توطئـه و          .  ملي سيد ضياءالدين طباطبايي مباشرت آن را به عهده گرفت           قرارگرفت و حزب اراده   

 14 ايران به تنهـايي ايسـتادگي كـرد و بعـدها كـه در مجلـس                   ها حزب توده    كار استعمار تا مدت     ترفند نوكران كهنه  
سـويي و همراهـي     ايـران هـم   نگاران ملي با حـزب تـوده   مرحوم دكترمصدق و تني چند از اقليت مجلس و روزنامه  

خشان تاريخ مبارزات اجتماعي و سياسي ملـت        تواند يكي از فصول در      كردند، اين مقاومت مؤثرتر شد و به حق مي        
متأسفانه به عللي كه در حد توان فكري نويسنده به آنها پرداختـه خواهـد شـد، ايـن وحـدت و                      .  آيد ايران به شمار  

ها از همين تشتت و تفرقـه   ي ايران و همه برگشت     ائتالف ديري نپاييد و تسلط مجدد ارتجاع و امپرياليسم بر جامعه          
 كـارگر     ايران و رشد و تكامل آن به عنوان تنها حزب طراز نوين طبقه              ي تشكيل حزب توده     درباره. تمايه گرفته اس  

                                                                                                                                            
متأسفانه اين اطالع رساني بعد از سالها يعنـي در سـال            . »ر بود آزاد شويم   تهران و ساير نقاط كه زنداني بوديم و جانمان در خط          

 . به ملت ايران رسبد و از آن اگاه شدند1364
 386براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب خاطرات و تألمات دكتر مصدق، چاپ هشتم، انتشارات علمي، ص 
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اي مانند شادروان عبدالصمد كـامبخش در نظـري بـه جنـبش كـارگري در        ايران، نويسندگان و پژوهشگران برجسته    
ين كيـانوري مقـاالت تحقيقـي و        ي واپسـين و جوانشـير و نورالـد          ايران و احسان طبري در كتاب ايران در دو سده         

عـالوه بـر آن     . اند  مستندي، چه قبل از انقالب و چه بعد از آزادي ملت ايران از ديكتاتوري رژيم پهلوي منتشر كرده                 
آيـين، و     محققين ديگري مانند مهدي كيهان، رحيم نامور، منوچهر بهزادي، ملكه محمدي، بهرامي، جودت، اميرنيـك              

ي مبارزات كارگري، امور زنان، مبارزات دهقاني          ايران را در زمينه     فعاليت و تأثير حزب توده    هايي از     پناه، گوشه   قائم
ي   هاي تحقيقـي، تنهـا مطالعـه        حتي بدون توجه به اين همه نوشته      . اند  و روشنفكري در ارتش، بررسي و منتشر كرده       

 ايران را  آن گونه كه هسـت و نـه آن              تواند تاريخ حزب توده     مردم و رهبر مي   هاي    آرشيو و سلسله نشريات روزنامه    
 بـراي  ،انـد  هويت تـاريخ نشـر و پراكنـده كـرده     طور كه دشمنان راه پيشرفت و ترقي ايران و جاعلين با هويت و بي     

 .پژوه روشن كند اذهان حقيقت
و  ايران و تأثير آن در حيـات سياسـي             توضيح چگونگي تأسيس و روند رشد حزب توده        كتابي اين     اگرچه وظيفه 

اجتماعي ايران نيست، فقط براي روشن گردانيدن نقش و موقعيت احزاب بورژوازي، ناچار به بحث پيرامون حـزب       
 .ايران خواهيم شد توده

  مجمـع  -مانند حزب اراده ملي آقـا سيدضـياءالدين طباطبـايي يـزدي     ( اسالمي   -سردمداران احزاب ملي و گاه ملي     
انـد، در يـك نقطـه         ي اختالف ظاهري و گاه اصولي كـه بـا هـم داشـته               با همه  )آبادي  مسلمانان مجاهد شمس قنات   

اند و آن ضديت بـا حـزب تـوده ايـران و شـوروي سـتيزي كـور و خشـن و تـرويج يـك فرهنـگ و             مشترك بوده 
ي ايـن احـزاب و        ي تـاريخ و تاريخچـه       خالصه آن كه همـه    .  است سازي  تهمت و افترا و وارونه     سراسري    تاريخچه

ها و دشـمني كـور بـا رهـروان راسـتين              بايد گفت كه همين تقلب    . است  ويژگي همواره عجين بوده   ها با چنين      گروه
استقالل و آزادي ايران، در حد خود تأثير منفي در حيات سياسي و اجتماعي ايران گذاشـت، تـا آنجـا كـه موجـب                         

ابوالفضـل قاسـمي و   آنچـه كـه امثـال      . هاي استعماري در قالب نـوين و نواسـتعماري شـد            تسهيل و تثبيت سياست   
 ليبراليسم  سرابدسته خليل ملكي و بقاياي آن كه مانند رهبر خود در              نويسندگان به ظاهر گمنامي مانند ناريا و دارو       

اند و نويسندگان ساواكي چون سـرهنگ زيبـايي و            كنند در رواق و صحنه مبارزه ملي ايستاده         ورند و خيال مي     غوطه
 پراكنـي    هـاي دروغ    اند، نمودار روشني از كمك به زرادخانـه          ايران كتاب نوشته    هي حزب تود    تيموربختيار كه درباره  

تـرين    هاي متنوع و گوناگون كه آخرين و پردامنـه          ي اين زهرپاشي    همه. امپرياليسم و ايجاد هرج و مرج فكري است       
 شـده اسـت، موجـب       يـده دي مجاهـد      ي ميزان و روزنامه     صدر و روزنامه    هاي دارودسته ابوالحسن بني     آنها در نوشته  

ها شد و تأثير زيانبـاري در بسـياري از جوانـان كـه اشـتياقي بـه اطـالع و يـادگيري                         ها و گمراهي    بسياري بدآموزي 
آنهـا  . اند، به جاي گذاشت و گروه كثيري از عالقمندان به مسائل سياسي و اجتماعي و تاريخي را گمراه كـرد                     داشته

ي مسـائل     كه حزب توده ايران در آن به تشريح و تبيـين نظريـاتش دربـاره              به جاي مراجعه به كتب و متون معتبري         
اي كـه     و مقاالت و جـزوات پراكنـده      ) اين بالي مهلك نسل جوان    (خواني  سياسي و اجتماعي پرداخته است به جزوه      

ز گرايشـي كـه جـ   . عليه حزب توده ايران نوشته بودند،گرايش و توجـه كردنـد  ) آن چناني(نويسندگان بورژوازي و   
ي آن،دورافتـادن از راه و        آورد و ثمـره     اي بـه بـار نمـي        هاي سياسـي نتيجـه      اغتشاش فكري و عصبيت و محدوديت     
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آن چنان كه نگارنده تا ساليان دراز به علت پيروي از متـد             . ي درست بررسي مسائل سياسي و اجتماعي است         طريقه
 .است نبودهبود و حاصل آن جز بدبيني و عصبيت  خواني به آن دچار شده رديه

 هـا و مقـاالت نـوكران دربـار در      با نقل مختصـري از نطـق   »...بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال ايران و      «در كتاب   
ي اطالعات، توضيح داده شد كه بانيان كاخ استبداد پـس از سـرنگوني و هزيمـت ديكتـاتور، بـه                       مجلس و روزنامه  

ي چنين تظاهرات دروغين ايـن شـد كـه             ظاهر شدند و نتيجه    كار و ستمديده    خواهان دوآتشه و طلب     صورت آزادي 
 مجازات كند و بـا فديـه خـون          »مباشرين و مأمورين عذاب و شكنجه را      « رضاخاني باقي بماند و فقط       دادگستريهمان  

 و مباشـرين آن      بماند  برقرار  اصلي نظم رضاخاني و تمامي سيستم سياسي سلطنت دست نخورده           بانيان اين قربانيان، 
اما نفرت روشـنفكران و دانشـگاهيان و كـارگران آگـاه از آنـان بـاقي مانـد و بـا         . عقيب مصون و محفوظ باشند  از ت 

دولت محمدعلي فروغي كه متعهد به حفظ سيستم سلطنت در خاندان پهلـوي             . مختاري بيشتر شد   محاكمه سرپاس 
الـدين مختـاري،      تگير كـرد و ركـن     هـاي سياسـي را دسـ        اي از مباشرين قتل     بود، زير فشار شديد افكار عمومي عده      

محاكمـه ايـن    .  و جهانسوزي تحويـل زنـدان شـدند        ، ياورمحسن مصطفي راسخ رئيس زندان قصر، پزشك احمدي      
ي دوران رضـا شـاه        هاي طوالني، صدراالشراف،آخوند مكال شده      كه سال اي به عمل آمد       جنايتكاران در همان عدليه   
 و ايشـان    »فرمودند اوامر خصوصي مرا با قانون مطابقت دهيـد          مي ليحضرتهميشه اع «ي خودش     متصدي آن بود و به گفته     

بررسـي صـورت   . »شود تغيير داد بگيرد قانون اساسي را هم مي ي ملوكانه تعلق  هروقت اراده «دادند    هم خاضعانه جواب مي   
كند   ت، روشن مي  اس   منتشر شده  22 و   1321هاي    ي سال   ي ستاره    روزنامه جلسات دادگاه مأمورين زندان قصر كه در      

هـاي وزارت عدليـه از كـم و كيـف شـكنجه و عـذاب                  ي وزيران دادگستري رضاخاني و قضات و دادستان         كه همه 
اي شرمنده بيـان      الدين مختاري رئيس نظميه و پزشك احمدي همين حقيقت را با چهره             ركن. اند  زندانيان مطلع بوده  

 :كردند و گفتند
ديدنـد، و   آمدنـد، مـي   هـا مـي    سال كه بنده رئيس شهرباني بودم آقايان دادسـتان 7در مدت . ها را بگيريد برويد آن بزرگ بزرگ   

اسـت، چـرا قـرار صـادر          يك نفر تذكر نداد كه اين آدم پنج سال در زندان بوده چرا حبس بـوده               . كردند  ها را بررسي مي     پرونده
 *.مور دستورها بودمنكرديد، اگر خالف بود توقيف و حبس آنها، خودتان را محاكمه كنيد من مأ

ي باختر در مدت حكومت وحشت و ترور رضـاخاني، تلفـات زنـدان قصـر بـيش از بيسـت و                        ي روزنامه   به نوشته 
 مالي شد و حـبس و توقيـف      ي اين جنايات هولناك با اعدام پزشك احمدي ماست            همه  40.است  چهارهزار نفر بوده  

   بـه دنبـال     41. ريال مرحمتي محمدرضا شاه خاتمـه پـذيرفت        الدين مختاري با عفو ملوكانه و تأديه يك ميليون          ركن

                                           
، بخـش   1368ه، خاطرا ت دكتر جالل عبده، جلد دوم، چـاپ اول             براي اطالع بيشتر، نگاه كنيد به كتاب چهل سال در صحن           -*

دكتر جالل عبده دادستان ديوان كيفر كاركنان دولت بود و پرونده مأمورين متهم به قتل و شكنجه زنـدانيان                   . ضمائم همان كتاب  
ـ              . دوران رضاشاه در آن ديوان رسيدگي شد       ل شـهرباني   جالل عبده در خاطراتش موضوع تعقيـب سـرهنگ مختـاري رئـيس ك

 .رضاشاهي را نوشته است

 3/11/22 ،مورخه ،202   باختر، شماره  روزنامه-40
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دفتـري و سـروري بـه وزارت و           هاي متمادي مأمورين و جالدان رضاخان امثال صدراالشراف، دكتـر متـين             آن،سال
خواهـان    صدارت و سناتوري و رياست ديوان عالي كشور رسيدند و عجيب اين كه دكتر متين دفتـري رهبـر آزادي                   

 !انتخابات همراه دكتر مصدق در خيابان كاخ بست نشست و متحصن شدشد و براي آزادي 
به هرحال سروصداي جنايات رضاخاني با محاكمه صوري و سطحي چند نفر مباشر خوابيد و مجلس سيزدهم كـه                   

ي مردم، به رسميت نشست و با آنكه سـيماي            رغم اعتراضات شديد توده     دست پخت سردمداران رضاخان بود، علي     
هاي سيار و ثابت رنـگ و بـوي           هاي بزرگ با انتشار روزنامه و برپايي اجتماعات و متينگ           ان و شهرستان  سياسي تهر 

دار   هاي رجال استخوان    ي تالش   آزادي گرفته بود، هيچ تأثيري در مصوبات فرمايشي مجلس سيزدهم نداشت و همه            
هاي چپاول شـده را حفـظ           مالك و ثروت  مجلس در اين بود كه مملكت در كام بلشويسم فرو نرود، و آنان بتوانند ا              

 !كنند
ي مردم براي لغو و ابطال انتخابات به جـايي نرسـيد و بـا پشـت      ي توده طور كه اشاره شد، اعتراضات گسترده  همان
انگلـيس همـاهنگي    كه از هر جهت بـا منـافع اسـتعمار    -هاي محمد علي فروغي، وكالي انتصابي دولت         اندازي  هم

خوانـده و     اعتبارنامـه  166ونـيم     طـي يـك سـاعت     «ندگان مجلس سيزدهم تثبيت شدند و به سرعت         به نام نماي   داشتند،
زدگي در تاريخ پارلمان ايران حتـي در          و شتاب (!) اين سرعت عمل  .تصويب شد يعني هر اعتبارنامه در مدت چهل و هفت ثانيه          

 42»داشتـي رضاشاه نيز سابقه ن دوره
هـاي دفـاعي و اقتصـادي بـا متفقـين و افتتـاح مجلـس سـيزدهم           زمينـه دولت فروغي پس از امضاي قـراردادي در      

گيري كرد و به پاس و پاداش خدماتي كه در تحكيم و تثبيت سيستم سلطنتي و استقرار ارتجاع توسط مجلـس       كناره
 .سيزدهم كرد، فوراً به وزارت دربار منصوب شد

سلطنه نيـز درگيـر يـك سلسـله زدوبنـدها و مخالفـت و               ال  ي قوام   ي اول سهيلي چند ماهي دوام نكرد و كابينه          كابينه
. ، معروف به بلواي نان تهران، سـقوط كـرد         21 آذر   17هاي متوليان مجلس سيزدهم شد و باالخره در بلواي            موافقت
السلطنه كه صدور موادغذايي و غالت را به خارج از كشور آزاد اعـالم كـرد، موجـب قحطـي و                       ي قوام   نامه  تصويب

گونه تسهيالت را براي صـدور موادغـذايي از مرزهـاي             م اياالت ايران شد و نيروهاي انگليسي همه       گرسنگي در تما  
ي مردم كه نـان بـود كميـاب           نتيجه آن شد كه قوت عمده     . جنوبي ايران به بازرگانان طماع و چپاولگر عرضه كردند        

 ! ارهرسيد قطعه خميري بود سياه و مخلوط با شن و خاك شود و آنچه به دست مردم مي
 انگليسـي را در چپـاول منـابع ثـروت و درآمـد              - غارتگران آمريكايي  دزدان بود، دست  مجلس سيزدهم كه پناهگاه     

  معـروف شـد،    »قـانون سـيزدهم ارديبهشـت     «، كه بـه نـام       »اختيارات دكتر ميلسپو  «كشور بازگذاشت و با تصويب اليحه       
نگـاران، ايـن      ن اختيارات آن چنان بـود كـه روزنامـه         شومي اي . سرسپردگي و اطاعت خود را از امپرياليسم نشان داد        

به موجب اين اليحه، ميليسپو اختيـارات وسـيع عـزل و نصـب كارمنـدان                . كردند   عنوان مي  »سيزده«را به نام    مصوبه  
  اين مستشـار  43.»به قول خود او،دولتي در دولت ايران تشكيل داد«را داشت و نفوذ وي آن چنان شد كه      وزارت دارايي 

                                           
 2/9/1320، 4716ي  اطالعات، شماره. ميرعالئي-42
 161 گذشته چراغ راه آينده ، ص -43
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ي مسـافرت     ي مجلـل و خـرج سـفره و هزينـه             هـزار دالر و يـك خانـه        18 دريافـت سـاليانه      ايي عـالوه بـر    آمريك
 ولـت ايـران قبـل از آنكـه        د«كرد كه       ي تكليف مي      اليحه  8ي    كشور، به موجب ماده   وبرگشت به آمريكا و داخله        رفت

رئيس كل دارايـي حـق حضـور در         . رت خواهدكرد ي مسائل مالي اقدام يا تصميم بگيرد با رئيس كل دارايي مشو             راجع به كليه  
  برابـر    44.»خواهـد داشـت    هاي مجلس شوراي ملي را در مواردي كه امورمالي مطرح است            جلسات هيئت وزيران و كميسيون    

 ها و عوارض، با امضـا وزيـر دارايـي و بـا              انتقال وجوه عمومي،انتقال اموال دولتي تقليل يا الغاء ماليات         پرداخت يا « 9ي    ماده
هيچ نوع تعهد مالي به وسيله يا به نام دولت ايران بدون تصويب كتبي وزير دارايي                . تصويب كتبي رئيس كل دارايي خواهد بود      

استخدام كارشناسان بيگانه و معاونين آنها بـراي  « 11ماده    و از همه مهمتر برابر45.»و رئيس كل ماليه صورت نخواهدگرفت   
پيشنهاد رئيس كل دارايي بوده و تمام آنها در مقابل وي            ابسته به امورمالي، فقط با تقاضا و      خدمت در وزارت دارايي يا ادرات و      

 تازه و تكميل حسن جريـان ادارات و نظـارت             رئيس كل دارايي بايد براي ايجاد منابع درآمد         46.»خواهند بود  مسئول
قتصاديات و رفاه كشور پيشـنهادها      هاي عمومي و توسعه ا      جويي در هزينه    محاسبات و انتقال وجوه عمومي و صرفه      

به دنبال اين استخدام امپرياليستي كه امور اقتصادي و مالي ملـت ايـران              . و لوايح قانوني به دولت ايران تقديم نمايد       
براي كنترل ارتـش و ژانـدارمري و شـهرباني          هاي مستشاري نظامي آمريكا       تحت سيطره دولت آمريكا درآمد، هيئت     

وارتسكف به سمت مستشار ژاندارمري و سرهنگ دوم توپمسون بون به معاونت و آقاي تيمـرمن بـه                  سرهنگ ش «وارد شدند و    
 ك دومن، سرهنگ تومـاس مـاهوني بـه        . س ريدلي و سرهنگ ف     -مقام مستشار شهرباني و هيئت آمريكايي مركب از سرلشكر          

 47.»سمت مستشاران ارتش منصوب شدند
هاي آمريكـا و انگلـيس        منابع و وسايل موجود در ايران را به نفع ارتش         اين مستشاران آمريكايي، در وحله اول تمام        

. ي اين مستشـاران بـاقي مانـد و ابعـاد آن بيشـتر شـد       مصادره كردند و سالهاي طوالني پس از خاتمه جنگ، سيطره         
ليسـي  هـاي آمريكـايي و انگ   آوري غله شدند و براي آنكه مايحتاج غذايي قشـون     همكاران دكتر ميليسپو مأمور جمع    

 .بندي و تحميل آن به ملت ايران پرداختند تأمين شود، به طرح جيره
طباطبايي بودند، وجود اين مستشـاران را بـراي           ي سيدضياءالدين   ترين آنها دارودسته    هوادارن دولت سهيلي كه عمده    

نيسـم ضـروري    مـوهبتي عظـيم و اسـتفاده از آن را بـراي جلـوگيري از نفـوذ كمو                   48استفاده از قانون وام و اجاره     
قمـاش، قندوشـكر، السـتيك، رنـگ، غلـه و           (ي خود از انحصارات دولتي،         اين آقايان براي سوءاستفاده    .دانستند  مي

حضور استعمار علني و جنايت آشكار عاملين امپرياليسـم آمريكـا را بـا خطـر موهـوم كمونيسـم توجيـه                      ) خواربار
 .كردند مي

                                           
 همانجا -44
 همانجا -45
 همانجا -46
 161 گذشته چراغ راه آينده، ص -47
 به تصويب رساند كه به موجب آن رئيس جمهوري آمريكا   طرحي را در كنگره1941ا در تاريخ دوم مارس  دولت آمريك-48

تواند براي دفاع از يك كشور بيگانه و براي حفظ منافع آمريكا،تمام تجهيزات و محصوالت الزم را به  بنا به تشخيص خود، مي
 .آن كشور بدهد
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. ، اياالت جنوبي و مركزي و تهران را با قحط و غـال مواجهـه كـرد                تأمين غله براي مصرف ارتش آمريكا و انگليس       
مأمورين دكتر ميليسپو به شدت از ورود گنـدم بـه تهـران جلـوگيري كردنـد و بـا اسكناسـي كـه از دولـت ايـران،                     

اي دست يافتند و هرچه توانسـتند مـواد خـوراكي را              سابقه  كردند، به قدرت خريد بي      حساب و ارزان دريافت مي      بي
اي، صدور بسـياري      نامه  دولت سهيلي برابر تصويب   . سط عوامل خود خريداري و از مرزهاي جنوب خارج كردند         تو

بنـدي     و بـه دنبـال آن جيـره        21 و   20هاي    از محصوالت غذايي را از كشور آزاد ساخت و بدين ترتيب قحطي سال            
شد و آن افتضاح عظيم رشوه و ارتشاء    ي اين وضع موجب تأسيس وزارت خواربار          ادامه. موادغذايي را اجباري كرد   

 پـيش آمـد كـه افشـاي آن از طـرف             »حلقه«ي سيدضياءالدين طباطبايي، ليدر حزب        دارودستهو هديه و پيشكش به      
در همين تاريخ كه مـردم از       . موز تاريخ است    آ   از موارد عبرت   14 محمد مصدق در مجلس      حزب توده ايران و دكتر    

 دهنـد، نـه قنـد       به ما نـه چيـت مـي       « :نوشت  ي فرياد مي    روزنامه  به جان آمده بودند،    آنهاي ناشي از      قحطي و بيماري  
دولت شوروي كه زير بار جنگ، در تـالش و            49.»اند  چشم خود را به نان خالي دوخته بوديم كه آن را هم نداده            . دهند  مي

 .ت شمالي و تهران برسدتقال بود، بيست و پنج هزار تن گندم به دولت ايران تحويل داد تا به مصرف اياال
 با وجود اين كـه اصـالً      « :نويسند  در مورد كمك شوروي به ايران مي       ،»تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز      «مؤلفين كتاب   

شـوروي ضـمن ايـن      . گيري به ايران كرد     هاي چشم   هاي جنگ كمك    بار سنگين جنگ بر دوش شوروي بود، اين دولت در سال          
كـرد، شـوروي      ، هنگامي كه قحطي تهران را تهديد مـي        1943به سال   . صنعتي و خواربار به ايران فرستاد     ها، مقداري كاالي        سال

 50.» هزار تن گندم به ايران فرستاد25مقدار 
گرسنگي  هاي قحطي و    هنگامي كه مردم فقير كشور ما در ميان شعله        « ،است  در جاي ديگر به اين موضوع چنين اشاره شده        

ي غلـه       رفت، در آن روزهـايي كـه آگهـي اداره           ي كشور از مرزهاي جنوبي و غربي ايران بيرون مي            غله سوختند و   و بيماري مي  
 و در اثـر اقـدامات       *كردنـد   آوري غله امضـا مـي       به عنوان ناظر جمع   » شبتن«مستشار انگليسي و    » بيشاب«كرمانشاه را، كاپيتن    

شدند، دولت شوروي كه      ها نفر از گرسنگي تلف مي       خت كشور، ده  ي دكتر ميليسپو عامل سرشناس استعمارگر در پايت         خرابكارانه
  مستشاران آمريكايي بعد     51.»داد  كشيد بيست و پنج هزار تُن گندم به ايران تحويل مي            سنگيني عظيم بار جنگ را بر دوش مي       

ايي تعيـين   براي اهالي تهـران جيـره غـذ   11/9/1321ها چپاول خزانه و ماليه و محصوالت كشور، در تاريخ    از مدت 
ي    دنبالـه 52.» گرم200 گرم و براي كودكان 400 گرم، مردم عادي 800براي كارگران  بندي نان جيره«كردند و اعالم داشتند،    

ي سهيلي مسئوليت آن به سـيدمحمد تـدين واگـذار     ها به تأسيس وزارت خواربار انجاميد و در كابينه بندي  جيره اين
ختالس و ارتشائي كه اين آخوند مكال شده در پست وزارت خواربـار مرتكـب               هاي مالي و ا     استفاده  شرح سوء . شد

                                           
 22/4/1322، 21ي   فرياد، شماره-49
 481يخ ايران از زمان باستان تا امروز،ص  تار-50
.  در نطق مخالفت با اختيارات و حضور ميليسپو در ايران مطرح شد14 متن اين آگهي توسط دكترمصدق بعدها در مجلس -*

  234ي منفي، جلد اول، ص  سياست موازنه
 216 ص ، گذشته چراغ راه آينده است-51
 11/9/1321ي اطالعات،   روزنامه-52
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ها توسط باند سيدضياءالدين طباطبايي رهبـر حـزب    بيشتر اين اختالس. شد، در تاريخ ايران كمتر سابقه داشته است     
ريك بـا  اش ضـديت لجوجانـه و هيسـت    ترين كـار سياسـي      كه عمده !  ملي، و يگانه رجل ملي و اسالمي        وطن و اراده  

پرونده اين اختالس و چپاولگري با كوشش دكتر مصـدق در آخـرين روزهـاي               . شد  حزب توده ايران بود، انجام مي     
هـاي مكـال شـده         اما دادگستري كشور شاهنشاهي، كـه همپـالگي        .دي چهاردهم به دادگستري احاله ش       مجلس دوره 

ه برائت سيد محمد تدين دادند و علي سهيلي را نيـز           را در اختيار داشتند، رأي ب     تدين مقامات عاليه ديوانعالي كشور      
گونـه    ي تدين ملـت ايـران هـيچ         با تبرئه «: ربايجان نوشتند ذهاي آ   در اين مورد روزنامه   . از اتهامات منتسبه مبري دانستند    

 53.»ندارد اميدي به هيئت حاكمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 384 ص ،1 جلد ،ي منفي ت موازنه سياس-53
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 بايی تأسيس حزب وطن و اراده ملی سيد ضياءالدين طباط-٤
با آنكه قدرت حكومتي توسط عوامل امپرياليسم آمريكا و انگليس درارتش و امور اقتصادي و مجلس و دربار قبضه                   

ي نهضت كارگري و دهقاني كه عمدتاً   سابقه   دموكراتيك و اوج و اعتالي بي      -سابقه جنبش بورژوا      ود، رشد بي  ب  شده
اين وحشـت وقتـي بيشـتر    . زده كرد زير رهبري حزب توده ايران قرارداشت، ارتجاع و امپرياليسم را سخت وحشت          

 دموكراتيـك و حـزب      -هاي بـورژوا      صيتاي بين شخ    سابقه  شد كه هماهنگي گسترده و اتحاد و اشتراك سياسي بي         
گويي اين اتحـاد را بـه         خواه سخن   نگاران ملي و مترقي و عدالت       توده ايران به وجود آمد و جبهه واحدي از روزنامه         

اين هماهنگي و اتحاد در مواضع سياسي روز كه بيشتر حول محور آزادي انتخابات و لغـو حكومـت                   . عهده گرفتند 
 نخستين اعالميـه  . شكل گرفت  »جبهه ملي آزادي  « ان دوران رضاخاني قرار داشت، با ايجاد      گر  نظامي و تعقيب شكنجه   

وحـدت  .  صادر شد و به تدريج به صورت يـك سـازمان سياسـي مـؤثر درآمـد                 1322تشكيل آن در دوم مرداد ماه       
ي   ار مقابلـه  خواه ملي با حزب تـوده ايـران، ارتجـاع و امپرياليسـم انگلـيس را مجبـور كـرد كـه كـ                         نيروهاي آزادي 

ايدئولوژيك با حزب توده ايران را با توسل به احساسـات و عواطـف ناسيوناليسـتي و ظـواهر اسـالمي، بـه دسـت                
 زيرا  .بوداي    الدين طباطبايي انتخاب شايسته     براي اين مقصود، سيد ضياء    .  مذهبي سامان دهد   -هاي سياسي   شخصيت
سـيد ضـياءالدين كـه پـس از         ! نويسـي   كري و روزنامـه   ي طلبگي داشت و هم معروفيت سياسي و روشنف          هم سابقه 
هـاي خانـدان       وزيري، بگيروببنـدهايي از رجـال سياسـي و شخصـيت             ماه پست نخست   3 و تصدي    1299كودتاي  
هـاي متمـادي دوري از ايـران از             الظاهر محبوبيتي داشت و اختالف با سردار سپه و سال           گر كرده بود، علي     حكومت

داران بـازار و      او درمحافل وابسته بـه گروهـي از روحـانيون مرتجـع و سـرمايه              . ته بود اي ساخ   وي شخصيت افسانه  
اي   كـار، طرفـداران دو آتشـه        هاي كهنه   نويس  هاي وابسته به بورژوازي و روزنامه       ها و بوروكرات    مالكين و تكنوكرات  

 .داشت
مـي و سياسـي و مـذهبي سـيد     الدولـه فيـروز، مراتـب عل    روزنامه رعد امروز به مديريت مظفر فيروز پسـر نصـرت      

 بـه فلسـطين سـفر كـرد و     »جمعـي جرايـد  «داد و خود بـه نماينـدگي از طـرف     ضياءالدين را با آب و تاب شرح مي  
، در تبليـغ  »جبهـه آزادي «هـاي مخـالف       مظفر فيروز بـا همراهـي تعـدادي از روزنامـه          . اي با سيد ترتيب داد      مصاحبه

سواد تا آنجا پيش رفت        مذهبي به دور اين سيد حقه باز بي        -ياسيي تقدس س    شخصيت سيد ضياء و ايجاد يك هاله      
گروه كثيري از نوكران دربار رضاشـاهي و        .  را يگانه منجي و ناجي ايران و پيشواي بزرگ ايرانيان اعالم كرد            »آقا«كه  

زاده،  خالصـي  شتافتند و در اين ميان اعالميـه شـيخ محمـد         »آقا«اي به پيشواز      چاقوكشان حرفه  قاچاقچيان معروف و  
 رعـد امـروز       در روزنامـه   »ي يك سياستمدار نامي     شهادت يك عالم روحاني درباره    «مالي معروف انگليسي، تحت عنوان      

اهللا سيد محمد بهبهاني، كمـالي سـبزواري واعـظ و حـاج ميـرزا                  احمد بهبهاني، آيت     به دنبال آن سيد     54.منتشر شد 
 .الدين شروع كردند اءاي را با سيد ضي عبداهللا واعظ همكاري گسترده

                                           
  1322 مهر 5 ،پنجشنبه 1 رعد امروز،شماره -54



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

42

سيد ضياءالدين بر اساس نقشه تنظيمي سفارت انگليس، توسط مستر ترات كاردارِ سفارت كبراي انگليس به تهـران                  
هـاي    زاده و سيد ضياءالدين طباطبايي صفحات رعد امروز را با هتـاكي و نسـبت                  شيخ محمد خالصي    55.آورده شد 

مجلّد روزنامه رعد امروز كه به شماره ز        .  ميرزا اسكندري سياه كردند     به حزب توده ايران و رهبر آن سليمان        موهوم
 1322 اسـفند    29 مهـر الـي      5 شماره آن منتشـره از تـاريخ         117 ، در كتابخانه ملي ايران موجود است و          21 - 3/ ر  

 اول ايـن    صـفحه . مملو از فحش و ناسزا و افترا به حزب توده ايـران اسـت             . مورد مطالعه نويسنده قرار گرفته است     
ترين حروف چاپي آن زمان به هتاكي و حمله بـه حـزب تـوده ايـران اختصـاص داشـت و بقيـه                          روزنامه با درشت  

هاي   ي شعائر ملي به خامه تواناي يگانه مصلح كبير و منجي ايران و اعالميه               روزنامه به شرح و تفسير و انتشار رساله       
 .داده شده بودزاده عليه حزب توده ايران اختصاص  شيخ محمد خالصي

عنعنـات  «مضحك و نامأنوسي ماننـد  شعارهاي   وحزب وطن سيد ضياءالدين طباطبايي با اعالم و به كارگيري لغات         
!  »پرستي  مبارزه با بيگانه  «، با هدف خاص و خلص     »يگانه منجي و مصلح كبير و پيشواي ملت ايران        «  و »تعاريج دماغيه «،  »ملي

   كه دالل و قاچـاقچي زبردسـتي          *اهللا فرود   صري مانند اسداهللا رشيديان و فتح     آوري عنا   تشكيل شد و به دنبال جمع     
را شـروع    »!پرسـتي   بيگانـه « اي كار مبارزه بـا      وشكر دولتي بودند، با استخدام چاقوكشان حرفه        در فروش قماش و قند    

پرستي سيد ضـياء       بيگانه دهد كه مقصود از مبارزه با بيگانه و         ي شادروان عبدالصمد كامبخش نشان مي         نوشته. كردند
اي در تمـام صـفحات كشـور عليـه حـزب              دار قبالُ آماده شـده      ، يورش دامنه  )1945اوايل سال    (1323از اواخرسال   «. چه بود 

ي امپرياليسم انگليس به نام حـزب، مركـب از عناصـر               شده  در همه جا حزب توده ايران با دستجات ساخته        . ايران آغاز شد    توده
. كوشيدند با ايجاد محيط تشنج و رعب و ترور اشخاص، حزب را از فعاليـت بازدارنـد   ن، روبرو بود كه ميمشكوك و چاقوكشا 

هاي حزب واتحاديه، سوءقصد نسـبت بـه رهبـران حـزب و      پ ، آتش زدن كلو *حمله به مراكز كارگري، ضرب و شتم فعالين 
. كه دررأس آنها حزب وطن به رهبري سيدضياء قرارداشـت         داد،  را تشكيل مي  » احزاب« ي اين   هاي كارگري، كار روزمره     اتحاديه

 56» ...كاران با سابقه تشكيل يافته بود اي چاقوكش و جنايت در مازندران اعضاء حزب وطن كه غالباُ از عده
العمـل حركـات وحشـيانه و ضـدمذهبي           ي مردم و عكس     سوءاستفاده از عواطف و احساسات و شعائر مذهبي توده        

اي مناسـب     در و برپايي مراسم مذهبي كه پس از سقوط رضاخان ايجاد شده بود، بهانه و وسيله               رضاشاه در مورد چا   
،  »كوثر يا تفسير روشني    ي  تفسير سوره «شده به نام        اختيار سيدضياءالدين قرار داد و با انتشار يك جزوه سرهم بندي          در  
د و ترويج لبـاس قـديمي و محلـي را در     به لباس يك مفسر قرآن درآمد و خواستار بازگشت روبند و چادر ش            خود

 ناميده بود،   »سرپوش لگني «شاپو كه آن را       سيد ضمن حمله به كاله    . اقدامات سياسي و حزبي خود قرارداد     ي      سرلوحه
                                           

 172 گذشته چراغ راه آينده است،ص -55
 شدند و از اله فرود در جريان حكومت دكترمصدق چندبار به اتهام كودتا و براندازي حكومت ملي دستگير  رشيديان و فتح-*

هاي مهم كشور  ت و سرمايه هنگفتي به هم زدند و در بانكواه معدوم ثر مرداد بودند و در زمان ش28فعالين كودتاي 
 .گذاري كردند سرمايه

هاي كارگري و خودكامگي در ايران، نوشته حبيب الجوردي، ترجمـه ضـياء              براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب اتحاديه        -  *
  1369صدقي، نشر نو، 

  93بخش، ص  نظري به جنبش كارگري ايران،عبدالصمد كام-56
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معـروف  » آقا سيد ضياء«پوست خرگوشي به سركرد كه به كاله    كرد و خود كاله     پوست را تبليغ مي     به سرگذاشتن كاله  
. ي آحاد و افراد ملت ايران خواستار بـود   از همه »عنعنات ملي «ي اين حركات را سيدضياء به نام          ترويج مجموعه . شد

 مذهبي حزب وطن كه پس از توسعه و تشكيل شعب متعدد در شهرستانها به نام حزب اراده ملي ناميده                    رنگ شديد 
هـاي دكتـر مصـدق در         كن افشاگري لي. وران و عالقمندان به اسالم گرديد       شد، موجب گمراهي گروه كثيري از پيشه      

ي رهبر ارگان حزب توده ايران در مورد سوابق سرسپردگي سيدضياء به انگلسـتان و سـفارت                    و روزنامه  14مجلس  
اي همـراه رشـيديان       همچنين حضور يك عده چاقوكش حرفه     . انگليس، اعتبار سيد را به حد يك پول سياه تنزل داد          

وران تهران را از سيد منزجر و متنفـر كـرد و چـون مـدافع                  ازاريان و اصناف و پيشه    ، ب »آقا«دور بر   اله فرود در      و فتح 
 درباري به مانند ميرزا عبداهللا واعظ و بهبهاني بودند، اكثريت روحاينون تهـران نسـبت بـه                  دار  سيد، روحانيون مارك  

 .اعتنا شدند و از حمايت علني خودداري كردند و راه تقيه را پيش گرفتند سيد بي
 وبوي  شد، با همه رنگ      منتشر مي   57»ان اهللا رجاالً اذا اراد هم اراداهللا      «ي عربي     ي حزب اراده ملي كه با سرلوحه        منامهمرا

هاي بعد از انقالب بهمن است، نتوانست تـوجهي را            چي  هاي مهدي بازرگان و ميزان      ملي و اسالمي كه يادآور نوشته     
ي تظـاهر بـه    ي اعتبار سـيد بـا همـه    در نتيجه.  جلب كندداشتند،ر در محافل ديني و مذهبي كه با توده مردم سروكا         

رعايت پوسته و ظاهر آداب و سنن مذهبي، تنها در قشري محدود از روحانيون عالي مقـام كـه ارتبـاط مسـتقيم بـا                         
ان ي حزب توده ايران و جبهه آزادي و بسيج يك پارچه روشـنفكر              تبليغات گسترده . دربار پهلوي داشتند، باقي ماند    
نگاران ملي، عرصه را بر مظفر فيروز و سيدضـياءالدين تنـگ كـرد و هـر روز صـبح                 و دانشمندان و شعرا و روزنامه     

نوشتند، كه   مطالب مشروحي مي»تعاريج دماغيه «و» عنعنات ملي « جبهه آزادي در افشاي سيدضياء و     هاي گروه     روزنامه
بـر اثـر ايـن      . شاي ماهيت سيد اسـناد بسـياري منتشـر كـرد          ي رهبر چشمگير بود و در اف         روزنامه در اين ميان نقش   

الخـره از يـزد        انتخاب شود و با    14ي جاروجنجال نتوانست از تهران به نمايندگي مجلس           ها، سيد با همه     روشنگري
وزيـر وقـت، بـه نماينـدگي          كه يكي از مراكز حضور نيروهاي انگليس بود، با دخالت مستقيم علي سـهيلي نخسـت               

وزير انگليسـي و سـيدمحمد تـدين           با اعمال نفوذ علي سهيلي نخست      14ه طوركلي انتخابات مجلس     ب. انتخاب شد 
 از نماينـدگان    14 اكثريت مجلس    ،طرفي دربار و دولت در انتخابات       ي اعالم بي    وزيركشور خاتمه پذيرفت و با همه     

ين در انتخاب وكال آن چنان بود       دخالت علني سهيلي و تد    . شدند) بخوان انتصاب (وابسته به دربار و دولت انتخاب       
دخالـت علنـي دربـار و دولـت در انتخابـات            . رسـيد   ها هم مي    كه تلگراف و دستورات آنها اغلب به دست روزنامه        

اي فـاش شـد و تـدين و      باالخره با كوشش دكتر مصدق و نمايندگان حزب توده ايران در سطح گسترده        14مجلس  
ايـن همـه تـالش و تقـالي امپرياليسـم بـراي             . نعالي كشور آنها را تبرئه كرد     سهيلي را به دادگستري كشاند، اما ديوا      

وفصل شـود     بايست مسائل مهم و كليدي كشور حل         مي 14انتخاب نمايندگان يك دست براي آن بود كه در مجلس           
ن چنـان   باالخره هم تالش امپرياليسم براي ايجـاد آ       . هاي امپرياليستي به ارزش و تصويب قانوني آراسته شود          وطرح

مجلسي با نوكري و پادويي دربار و دولت علي سهيلي و به مباشرت گروه فرمانداران و استانداران سرسپرده به آقـا                     
ها بـه نتيجـه    هاي شهرداري و ارتش به پاي صندوق      سيدمحمد تدين و با گسيل دهقانان و ايالت و عشاير با كاميون           

                                           
 .  خداوند رجالي دارد كه هرچه آنها اراده كنند اراده خدا است-57
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 براي اجراي اوامر دولـت و دربـار اعـالم آمـادگي             بودند،ليسم  رسيد و مجلسي كه اكثريت آن سرسپردگان به امپريا        
 .رهبري اكثريت چنين مجلسي با سيد ضياءالدين طباطبايي بود. كردند

 همان نماينـدگان مجـالس      14كند كه اكثر اعضا و متوليان مجلس           روشن مي  14توجهي به ليست نمايندگان مجلس      
 :شود  سياست موازنه مفني كي استوان در اينجا نقل مياند، كه ليست تنظيمي آن از كتاب رضاشاهي بوده

 
 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات

ف
ردي

حقوق نمايندگي ديناري استفاده نكرد و      از
  دانشگاه هديه نمودهبه كتابخان

 1 آقاي دكتر محمد مصدق«  تهران 6و5

 2 طباطبائيق محمد صادسيد  « « 6و4و3و2 . رئيس مجلس بود14ر تمام دوره د
 3 دكتر رضازاده شفق«  « - 
 4 دكتر جالل عبده«  « - 

وانجمـن   درزندان متفقين محبوس بودنـد    
 به مجلس نيامدندو ايشان نداد بهاعتبارنامه

 5 حاج سيدابوالقاسم كاشاني«  « -

 6 ميرسيداحمد بهبهاني«  « 13و12و11و10و9و8و6و5 
ــد  ــاب گردي ــنجم انتخ ــي در دورة پ  ول

 اعبارنامة او با مخالفت مدرس رد شد
 7 علي دشتي«  « 13و12و9و8و7و6

 8 عباس مسعودي«  « 13و12و11 و10 
 9 محمد رضا تهرانچي«  « 13و12و 11و10و9و8 
 10 مهندس غالمعلي فريور «  « - 

دانسـت،     مـي  70انجمن سن او را بيش از     
 .اعتبارنامه نداد ولي مجلس قبول كرد

 11 اج سيدرضا فيروزآباديح«  « 7و6و3

انجمن حكمت را معرفـي ولـي مجلـس         
 . تهران دانست12تهراني را وكيل 

 12 حسين تهراني«  « 9و8و7

 13 العابدين خوئي آقاي زين«  تبريز -  مهره سياه رد شد48اش با  اعتبارنامه
 14 وري سيد جعفر پيشه«  « - . مهره سياه ردشد48اش با  اعتبارنامه

 15 امير نصرت اسكندري«  « 10و9و8و7و6 
 16 ابوالحسن ثقةاالسالمي«  « 13و12و11و10و9و8و7و6 
 17 مهندس اصغر پناهي«  « - 
 18 زاده اصغر سرتيپ«  « - 
 19 ابوالحسن صادقي«  « -  منشي مجلس بود1324 ماهة اول 6
 20 دكتر يوسف مجتهدي«  « -  منشي مجلس بود1324ماهة دوم  6
 - » 21 علي ايپكچيانفت«
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 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات

ف
ردي

 22 )سردار فاخر(رضا حكمت «  شيراز 8و7و5و4 
 23 مهدي نمازي«  « 13و12و11و10و9  مستعفي شد1324 آبانماه 13
 24 لطفعلي معدل«  « 13و12و11و10و9 
 25 علي محمد دهقان«  « - 
 26 محمد علي امام جمعه«  « 6 

 14  دو دفعه به نيابـت رياسـت مجلـس        
 انتخاب شد

 27 امير تيمور كاللي«  مشهد 13و12و9و8و7و6

 28 )السلطان اقبال(علي اقبال «  « 13و12و11و10و9و8و7 
 29 علي مؤيد ثابتي«  « 13و12و11 

 30 حسن كفائي«  « 10و9و8و7 اش تصويب ولي مجلس نيامد اعتبارنامه
 31 ساسان خواجه نصيري«  كرمانشاه - 
 32 دكتر عبدالحميد زنگنه«  « - 
 33 عباس قباديان«  « - 
 34 دكترحسين معاون«  « - 

 35 آقاي ابراهيم افخمي«  زنجان 13و12و11و10و9و8و7و6  كارپرداز مجلس بود14در تمام دورة 
 36 محمد ذوالفقازي«  « -  منشي مجلس بود24دوم   ماه6
 37 اهللا مجد ضيائي  حبيب«  « 13و12و11و10و9و8و7 
 38 رييمين اسفنديا«  بابل 13 
 39  بري رحمن قلي خلعت«  « - 
 40 زاده مد شريعتحا«  « 9و8و7و6و5 

 
و11و10و9و8و7و6و5و4

 13و12
 41 سيدكاظم جليلي«  يزد

 42 دكترهادي طاهري«  « 13و12و11و10و9و8و7و6 
 43 سيد ضياءالدين طباطبائي«  « - 

 
و11و10و9و8و7و6و5و4

 13و12
 سنندج

ــرج«  ــف  ف ــردار ( اهللا آص س
 )ممعظ

44 

 45 عبدالحميد سنندجي«  « - 
 46 ناصر قلي اردالن«  « - 
 47 خليل دشتي«  بوشهر - 
 48 شكراهللا صفوي«  « 13و 12و11و10 
 49 محمد طباطبائي«  سبزوار 13و12و11 
 50 پروين گنابادي«  « - 
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 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات
ف
ردي

 51 سيد مصطفي كاظمي«   كرمان - 
 52 محمد هاشمي«  « 13و12  منشي مجلس بود14دوره تمام در 

 53 ايرج اسكندري«  ساري - 

 « 5و4 
 شــــيخ(رضــــا تجــــدد  «

 )زاده العراقين
54 

 55 اهللا بيات عزت«  اراك - 
 56 حسين خاكباز«  « - 
 57 مخبر فرهمند«  همدان 13و12و11و10و9و8و7و6 
 58 ضياءالملك فرمند«  « 6و5 

 59 كندر مقدمآقاي اس مراغه 13و11و10و9و8و7و6 14رئيس سني مجلس 
 60 موسي فتوحي«  « 13و12و11و10و9و8و7 

 61 اسمعيل نجمومي «  آباد خرم 7 و 6  شد14دوبار كارپرداز مجلس 
 62 )چاغروند(جواد شجاع «  « 13و12و11و10 
 63 جمال امامي«  خوي - 
 64 عباس تيموري«  « - 
)السلطنه فطن(مجد محمدعلي«  زوينق -  65 
 66 شبخ كام «  « - 
 67 دكترعبدالحسين اعتبار«  بروجرد - 
 68 امير قاسم فوالدوند«  « - 

 69 ابوالقاسم نراقي«  كاشان 13و12و11  فوت كرد24در سال 
 70 احمد اخوان«  « - 
 71 ميرصالح مظفرزاده«  رشت - 

 72 ابوالقاسم اميني«  « - دردورة فترت كارپردازمجلس
 73 درق تقي ذوالمحمد«  فسا 13و 12و11و7و6 
 74 احمد مؤيد قوامي «  « 13و 12و11و10و9 

 75 هاشم ملك مدني«  مالير 13و12و11و10و9و8و7و6  بود14سه بار نايب رئيس اول مجلس 
 76 اسمعيل ظفري«  « 7 

حقــوق نماينــدگي را بــه بيمارســتان    
 بندرپهلوي داد

 77 دكتر فريدون كشاورز«  بندرانزلي -

 78  حسين صولت قشقائيمحمد«  آباده - 
 - ساوه 79 اهللا فرودفتح«
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 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات

ف
ردي

 80 )عمادالسلطنه(مهدي فاطمي «  نائين 7و 6و5 
 81 علي اميرابراهيمي محمد«  رفسنجان 13و12و11و10و9و8و7 

 82 دكتر عبداهللا معظمي«  گلپايگان -  شد14دو با ر نايب رئيس دوم مجلس 
 83  روحي عطاءاهللا« جيرفت 13و12و11و10و9و8و6و5 
 84 محمدعلي منصف«  بيرجند 13و12و11و10و9و8و7 

 85 عباس حشمتي«  محالت - كارپرداز در دو مرتبه
 86 اهللا شهاب سيد ولي«  فردوس -  فترت كارپرداز دورة

 87 مرآت اسفندرياري«  سيرجان 13 و12و 11و10و9و7 كارپرداز مجلس بود
 88 غالمحسين رحيميان«  قوچان - 

 89 جواد عامري«  سمنان - نايب رئيس مجلس شديكبار 
 90 صادق بوشهري«  شوشتر - 

ــه ــاب و   اعتبارنام ــدداً انتخ اش رد و مج
 گرديد تصويب

 91 اهللا دري حبيب«  درجز -

 92 محمد گرگاني«  كاوسدگنب 13 و 12و 11و10و9و7 
 93 محمد بهادري «  اهر - 
 94 محسن افشار صادقي «  رضائيه - 

 95 داود طوسي«  بجنورد 13 و 12  بود14وره منشي مجلس در  د
 96 محمد ولي فرمانفرمائيان«  سراب 13و7و6و5و4 
 97 ابوالقاسم صدرقاضي«  مهاباد - 
 98 حاج ميرزا ابراهيم آشتياني«  ايوانكي 6 
 99 حسن نبوي«  نيشابور - 

در دوره چهارم اعتبارنامه فـرخ بواسـطه        
 مدرس رد شد مخالفت

100 )السلطنه معتصم(مهدي فرخ«  زابل 3

101 جواد مسعودي«  دماوند - سه بار منشي مجلس شد
102 يداهللا دهستاني«  كرج 13و12و11و 10و9و8و7و6 نظامي بود« سابقاً نام فاميل او 

103 منوچهر تيمورتاش«  كاشمر - يك بار منشي مجلس شد

 بيجار 13و12و11و10و9و6و5و4 
ــمعيل« ــرمال سيداســـ ي يـــ
 )       االسالم شيخ(

102

105 پور فاطمي نصراهللا سيف«  آباد نجف - 
106 محمدتقي اسعد«  دزفول 9و8و7 
107 عمادالدين تربتي«  حيدريهتترب - 
108 ابوالفضل توليت « قم 13 و12 
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 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات
ف
ردي

109 ارداش آوانسيان«  آذربايجان - 
110 دكتر آقابان«  جنوب  ارامنه - 
111 رستم گيو«  نزردشتيا 13 
112 مراداريه«  كليميها - 
113 سيدحسين فرهودي «  دشتِ ميشان - 
114 حيدر علي امامي«  اصفهان 13و12 
115 آبادي حسام دولت«  « - 
116 تقي فداكار«  « - 
117 محمدعلي اعتمادي«  شهرري - 
118 ابوالفضل حاذقي«  جهرم - 
119 دكتر كيان«  شهرضا - 
120 حمداله ذكائي«  خلخال - 
121 دكتر خليل فلسفي«  گرگان - 
122 داريعبداله گله«  بندر عباس - 
123 مهدي عدل«  مشكين شهر - 
124 عبدالكريم صدريه«  شاهرود - 
125 لطفعلي رفيعي«  بم - 
126 )مقام قائم(رضا رفيع «   رود گرگان 13و12و7و6و5 
127 ضياءالدين نقابت«  رخرمشه 13و12و11و10 
128 احمدقلي صمصام«  شهركُرد - 

 بهبهان 13و12و 11و10و9و8 
 ســـــلطاني ســـــلطانعلي«

 االسالمي شيخ
129

130  اكبر آقاي حسن«  فومنات 13 
131 دكتررادمنش«  الهيجان - 
132 شيخ حسين لنكراني«  اردبيل  

شهريور .چند دوره سابقه نمايندگي داشت    
 از تصـويب اعتبارنامـه فـوت         قبل 1323
 .كرد

133 جواد آزادي«  الرفارس -

درمجلس حضور به هم رسـانيد ولـي تـا          
 .اش تصويب نشد وره اعتبار نامهردآخ

134 اهللا محيط حبيب«  سقز -

13و12 اش رد شد بارنامهتاع ايرانشهر 135 ريگي ابراهيم مراد«
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 اسم نماينده انتخابيهحوزه سابقه نمايندگي مالحظات

ف
ردي

136 اهللا پوررضا حبيب«  فيروزآباد - 
 

دهـد كـه بـاالخره          نظر در اين ليست كه محصول دوران دموكراسي پس از ديكتاتوري رضاخاني بود، نشان مي               امعان
عجله و شتاب نخست وزيراني به مانند فروغي و سهيلي براي تثبيت اوضاع به نفع امپرياليسم به ثمر رسيده است و                     

 حافظ سيستم سـلطنتي باشـد آمـاده بـه كـار             مجلسي كه بتواند امتيازات و قراردادهاي استعماري را تصويب كند و          
 .است

هـاي ملـي و       نگاران و شخصـيت     وجود تشكيالت فعال حزب توده ايران با همراهي و هماهنگي گروهي از روزنامه            
اكبـر دهخـدا، موجـب وحشـت امپرياليسـم انگلـيس و               الشعراي بهار و علي     علمي كشور مانند دكتر مصدق و ملك      

مقابله با چنين نيرويي، ايجاد يك تشـكيالت سرتاسـري بـا اعتبـارات مـالي كـافي كـه                    آمريكا شد و براي مبارزه و       
ي رهبري و ايجاد آن عمدتاً به مظفرفيروز و سيدضياءالدين طباطبايي و سرلشـكر ارفـع رئـيس سـتاد ارتـش                        وظيفه

 .رسيد واگذار شده بود،يگانه راه به نظر مي
اختيار ماليه و خواربار و اقتصاد كشـور در اختيـار              دارايي و صاحب   اين گروه با امكاناتي كه دكتر ميليسپو رئيس كل        

 هزار متر پارچه با نرخ دولتي از كارخانه بهشهر دريافت كردند و در              500آنان قرارداد،توسط اسداهللا رشيديان مقدار      
ـ              عالوه بر آن، تعدادي الستيك و حواله      . بازار آزاد فروختند   د كـه درآمـد   ي قنـد و شـكرو نـخ از دولـت اخـذ كردن

 .ي ملي و استخدام چماقداران و چاقوكشان رسيد ي آن عمدتاً به گسترش تشكيالت حزب اراده حاصله
هاي تند و داغي ايجـاد         بحث 14هاي طرفداران سيدضياء و نمايندگان وابسته به وي، در مجلس             افتضاح سوءاستفاده 

 14ايـران مـورد اسـتناد نماينـدگان ملـي مجلـس             ي رهبر ارگان حـزب تـوده          كرد و اسناد منتشره از طرف روزنامه      
شايعات منتشره در جرايد،در مورد سوءاسـتفاده مـالي در          «ي بجنورد طرحي براي رسيدگي به         طوسي نماينده . قرارگرفت

اي اجناس و سوءاستفاده از مقام خـود بـه منظـور انتفـاع                ي ورود پاره    معامالت كاالهاي انحصاري و اقدام براي تحصيل اجازه       
نگارن ملـي   آهنگي روزنامه   هم.هاي مجلس مدفون شد     هاي كميسيون      كه در پيچ و خم       58.»دي، به مجلس تقديم كرد    ما

در سازمان جبهه آزادي با مشي ضدامپرياليستي و ضداستبدادي حزب تـوده ايـران، تـأثير مثبتـي در بـين اقليتـي از                        
 .يد ضياء اين همكاري و تأثير به اوج خود رسيدي س  كرد و در جريان مخالفت با اعتبارنامه14 نمايندگان مجلس

، موجب شد كه فراكسيون حـزب تـوده ايـران و دكتـر مصـدق و تنـي چنـد از                      14ي اين همكاري در مجلس        ادامه
  شركت نفت جنـوب  هاي ملي مصدق هماهنگي داشتند، صف متحدي عليه ارتجاع و           نمايندگان كه با آمال و انديشه     

اي از احساسـات      ي سـيد ضـياءالدين مـوج گسـترده          صـدق در مخالفـت بـا اعتبارنامـه        نطق دكتر م  . به وجود آورند  
ضدانگليسي و ضداستبدادي در جامعه ايجاد كرد كه تأثير آن از طريق پيگيري سـازماني و تشـكيالتي حـزب تـوده                

 وجـود   ايران بيشتر شد و فصل درخشاني از مبارزه مشترك ضداستبدادي نيروهاي ملي و كـارگري و مترقـي را بـه                    
ي ارتجاع و امپرياليسـم       ي پارلماني و سياسي،هدف قطعي و عمده        شكستن اين وحدت و هماهنگي در صحنه      . آورد
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اما ارتجـاع   . ي الزم را فراهم كرد تا دو نيروي ملي و انقالبي در مقابل هم قرارگيرند                بود و موضوع نفت شمال بهانه     
 جبهه متحد ضداستبداد و ضدارتجاع تا اخراج دكتر ميليسـپو  و امپرياليسم به اين هدف خود نايل نشدند و همكاري       

 .هاي آينده به آن خواهيم پرداخت هايي ادامه يافت كه در فصل  با شدت و ضعف14ي مجلس  و پايان دوره
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 سابقه تاريخي نفت شمال و هيئت اقتصادي آافتاردزه -٥
  بـه ايـران آمـد،      1322ي نفت شمال در سال        در مورد هيئت اقتصادي اتحاد جماهير شوروي كه براي مذاكره درباره          

 باندهاي سياه استعمار انگليس و آمريكا تبليغات زهرآگيني بـه           ي  سالهاست كه بورژوازي ملي و همراه آن دارودسته       
هاي ضـد شـوروي اسـت و ايـن             سال هنوز چاشني حرف    شصتاين تبليغات، حتي پس از گذشت        .اند  راه انداخته 

امـا توجـه     .شود  نما عنوان مي    هاي به ظاهر اسالمي و چپ       چاشني،گاه توسط نويسندگان جبهه ملي و گاه مائوئيست       
كه منجر به مقابله بـا اسـتعمار كهـن           حضور هيئت اقتصادي شوروي،    ،كند  مي  ت امر و واقعيت جريان ثابت       به حقيق 

است و اين     از بزرگترين نتايج مسافرت كافتاردزه به ايران بوده        نشيني امپرياليسم آمريكا شد،     انگليسي و افشا و عقب    
خوشـبختانه  «: گيـرد  ورد تأييد و اقرار وي نيز قرارمي    نويسد، م   اي كه دكترمصدق به سفير شوروي مي        نامهدر   موضوع،

از جريان مسافرت     59.»نظر كنند   آقاي كافتاردزه به تهران سبب شد كه داوطلبان آمريكايي از پيشنهاد خود صرف             ورود جناب 
ي   سـته اسـت و بـيش از همـه دارود          باري عليه جنبش ملي ايران شده       هاي غلط و زيان     برداري  كافتاردزه به ايران بهره   

دروغ عليه شوروي و حزب توده ايـران    بقايي و به دنبال آنها ابوالفضل قاسمي در نشريات جبهه ملي،          -خليل ملكي 
قرارداد اسـتعماري   «هاي حزب ايران تا به حد  موضوع نفت شمال كه در جلسات جبهه ملي و حوزه       . اند   كرده نويسي
بـراي  . شود  هاي گوناگون عنوان مي     ن باقي است و به صورت     بود، هنوز در بسياري از اذها        شده  خلط مبحث  » روسيه

درك موضوع بايد به سوابق تاريخي مسئله توجه كرد تا حقيقت موضـوع از زيـر خروارهـا دروغ و افتـراء كـه بـه                          
حقيقـت ايـن اسـت كـه دولـت شـوروي بـه              . صورت مقاالت و كتب ضدشوروي نوشته شده است استخراج شود         

بخش و مغاير با حق حاكميت ايـران را بـه طـور مؤكـد و                 امتيازات و قراردادهاي زيان   ي     همه 1921موجب قرارداد   
ي دوازدهم قرارداد صراحت دارد كه دولت شوروي پس از آنكه رسماً از فوايد اقتصـادي كـه            ماده. مشروح لغو كرد  

ه و ده ذكر شده، ساير امتيازات عالوه بر آنچه در فصول نُ«نمايد كـه   نمود اعالن مينظر   صرف،بودهمبتني بر تفوق نظامي     
دولت روسـيه   . باشد  ي اعتبار ساقط مي     نيز كه دولت سابق تزاري عنفاً براي خود و اتباع خود از دولت ايران گرفته بود، از درجه                 

نشـده  شوروي از زمان امضاي اين عهدنامه تمام امتيازات مذكور را اعم از آنكه به موقع اجراء گذارده شده باشـند يـا گـذارده               
ي ملـت ايـران اسـت واگـذار           اند، به دولت ايـران كـه نماينـده          باشند و تمام اراضي را كه به واسطه آن امتيازات تحصيل شده           

اسـت، مربـوط بـه امتيـاز      اي كه در اين ماده به امتيازات حاصله براي اتبـاع روسـيه تـزاري شـده      اشاره  60.»نمايد  مي
الدوله كه سال بعد بـه         اعطا شد و وثوق    1916الوزراء ايران در سال       يسباشد كه توسط سپهدار اعظم رئ       خوشتاريا مي 

  61.وزيري رسيد اين امتيازنامه را تصويب نمود نخست
بـرداري از نفـت    بهـره  ي امتيازات استعماري عليه ملت ايران را قاطعانه رد و لغو و باطل كرد،    كه همه  1921قرارداد  

اما از آنجا كه خطر تهاجم به دولت نوبنياد سوسياليستي شـوروي از              داد،شمال را در حق حاكميت مطلق ايران قرار         
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 قرارداد شرط و تعهد     13شد، در ماده      هاي گوناگون به شدت احساس مي       طريق خاك ايران به عناوين مختلف و راه       
از بـه  برداري از منابع نفت شمال توسط دولـت ايـران انجـام شـود و اگـر دولـت قصـد دادن امتيـ               شده بود كه بهره   

 دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي برابر توافق و نظر دولت ايران، نسـبت              ،دكشورهاي ديگري را داشته باش    
 وجود اين شرط تا حدي از نگراني دولت شوروي در مـورد           . برداري اولويت خواهد داشت     به ديگر خواستاران بهره   

ي قواي استعماري انگلـيس بـود،     سالها تحت سلطهاياالت شمال ايران كه مرزهاي مشترك ايران و شوروي است و          
ي ايران نفوذ قابل      شد كه عوامل ارتجاع و امپرياليسم كه در هيئت حاكمه           كاست اما اين خطر باز هم احساس مي         مي

 ايجاد كنند و »مبارزه با دو قدرت روس و انگليس «دارند، شرايطي را تحت بهانه و ترفندهاي گوناگون مانند  اي    مالحظه
ي سـياه       ي كابينـه    رويـه خصـمانه   . ي نفـت شـمال و مرزهـاي شـوروي بكشـانند              آمريكـا را بـه مسـئله       اي دولت پ

السلطنه، مؤيد اين نگراني و تشويش شـد و سـير     و پس از آن اقدامات كابينه قوام   1921سيدضياءالدين عليه قرارداد    
ضديت با شوروي را عليـرغم وجـود قـرارداد          ي ايران رويه      هاي متمادي ثابت كرد كه هيئت حاكمه          حوادث تا سال  

 هجـري   1300در سـال     السلطنه كه پس از سقوط سيد ضياء بر روي كـار آمـد،              ي قوام   كابينه . ادامه خواهدداد  1921
 اقداماتي را محرمانه و سري بـراي        ،گذشت  مي ميالدي   1921شمسي به فاصله كمتر از يك سال كه از امضاي پيمان            

دولـت شـوروي حـق اولويـت         ،1921 قـرارداد    13ها در همان موردي كه به تصريح ماده           يكاييانعقاد قرارداد با آمر   
السلطنه كه بعدها از طريق حزب دموكرات قوام به           اين موضوع از قلم يكي از عالقمندان به قوام        . داشت، شروع كرد  

 :شود جبهه ملي آمد و تا دبير كلي جبهه ملي صعود و عروج كرد نقل مي
السلطنه واگذاري امتياز استخراج نفت شمال به كمپاني اسـتاندارد اويـل آمريكـايي     ي قوام مات سريع و عاجل كابينه   يكي از اقدا  

به طور محرمانـه     سابقه بود،   گذاري ايران بي    اي كه در تاريخ مشروطيت و قانون        العاده  بود كه دولت با يك مهارت و سرعت فوق        
براي انجام آن هـم قـبالُ بـا نماينـدگان         لس شوراي ملي تقديم رياست مجلس نمود،      مواد قرارداد را تنظيم و در جلسه سري مج        

ضـمناً در جلسـه       *.بـود   زاده، يزدي و غيره صحبت شده       اكثريت و ليدر آن يعني مدرس و ساير رفقاي مشاراليه منجمله حائري           
  **،بـود   اند و در خاتمه اظهـار كـرده       سري مجلس شوراي ملي، رئيس الوزراء در اطراف فوائد واگذاري چنين امتيازي سخن ر             

چنانچه در فوريت تصويب چنين امتيازي كوتاهي شود و يا در جلسه رسمي مذاكراتي در اطراف آن بشود ممكن است از طرف                      
نفع اقدامات ديپلماسي بر عليه آن آغاز گردد و با هياهو و جنجال مردم عوام مصادف گردد و بالنتيجـه                      ذي نفوذ و   همسايگان ذي 

پس از مذاكرت رئيس هيئت     . يك از نمايندگان پوشيده نيست صورت عمل به خود بگيرد            گذارند اين امتياز كه منافع آن بر هيچ       ن
ي رسـمي     قـرار شـد فـوراً جلسـه        اكثريت مجلس قريب به اتفاق پيشنهادات دولت را صميمانه پذيرفته،          دولت در جلسه سري،   

كردند كه اگردولت ايران امتياز نفت شمال را بـه آمريكـا              بيني مي   ياستمداران پيش بعضي از س  . تشكيل و در آنجا تصويب نمايند     
تواند توازني در سياست خـارجي خـود ايجـاد و             كرد دولت ايران مي     ها در ايران پيدا خواهند      در اثر منافعي كه آمريكايي     بدهد،

االول    ربيـع  21شـنبه     مجلس شوراي ملي عصر سـه     ي رسمي     بالفاصله جلسه  پس از ختم جلسه سري،    . منافع ايران را تأمين كند    

                                           
 رياست ي پيشنهاد منع امتياز نفت به خارجيان در زمان حضور هيئت اقتصادي شوروي به  اين چنين عجله و شتابي درباره-*
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: الوزراء پشت ميز خطابه رفته اظهارداشت الملك تشكيل و رئيس  خورشيدي به رياست مؤتمن   1300 عقرب   29 قمري برابر    1340
براي باشد الزم بود دولت در كشف معادن          فرما مي   چون غالباً اوضاع مملكت رو به بهبودي است و امنيت در نقاط مختلف حكم             

به اين نظر امتياز استخراج نفت شمال كه سابقاً بـه خوشـتاريا             . توليد ثروت و تهيه كار براي اشخاص بيكار عطف توجهي نمايد          
از طرف دولت مـذاكره شـد كـه بـه كمپـاني اسـتاندارد اويـل                  ي قانوني نبودن آن نقض گرديده بود،          بود و به واسطه     داده شده 

شود و چون به جهات فوق دولت درنظر دارد كه اقدام نمـوده    آن تهيه شده و تقديم مجلس مي  ي  آمريكايي واگذار شود و اليحه    
شود كه مجلس رأي به دو فوريت اليحه مزبور داده و آن را تصويب نمايد و نظـر                    در اسرع اوقات ممكنه شروع شود، تقاضا مي       

ريت آن تصويب گرديد و به كميسيون خارجـه و فوايـد   الوزراء به دو فوريت اليحه مزبور رأي گرفته شد و فو      به تقاضاي رئيس  
عامه ارجاع شد كه درموقع تنفس دقت الزم را در اليحه مزبور نموده گزارش خود را به مجلس تقديم نمايند و براي انجام ايـن                         

ـ  4جلسه پس از يك ساعت مجدداً تشكيل و گزارش كميسيون كه حـاوي              . مقصود از طرف رئيس مجلس تنفس اعالم شد        اده  م
 :ي الحاقي كميسيون بودجه، به مضمون زير قرائت شد  پيشنهادي دولت و يك ماده

االسامي شمال ايران را به كمپاني اسـتاندارد اويـل آمريكـايي               مجلس ملي ايران واگذاري حق استخراج نفت اياالت مفصله         - 1
 .بود  خراسان خواهد- گيالن- مازندران- استرآباد-نقاط مزبور شامل اياالت آذربايجان. نمايد تصويب مي

 . مدت اين امتياز پنجاه سال- 2
ها قبل از آنكه هرگونه خرجي به او تعلـق            ي نفت و مواد نفتي مستخرجه از چاه          حقوق دولت ايران زايد بر صدي ده از كليه         - 3

 .بگيرد خواهد بود
كننده اين   دولت در عوايد كمپاني و شرايط ابطال شرايط ديگر امتياز از قبيل تسعير سهم دولت از پرداخت آن و طرز نظارت             - 4

 .امتياز و ساير شرايط ديگر را دولت پس از مذاكره تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم خواهد نمود
 كمپاني مزبور حق نخواهد داشت اين امتياز را به دولت يا يك شركت خارجي واگذار نمايد و در صورت تخلـف از ايـن                         - 5

 62.شد  امتياز مزبور ملغي خواهدماده
) السـلطنه  قـوام  بـه عنـوان شـخص     (اين اقدام جدي و مهم كه مجلس شوراي ملي و ملت ايـران            « ،دهد  حسين مكي ادامه مي   

 شود زيرا اگر    شود و گشايش بزرگي در امور اقتصادي كشور حاصل مي           ي مهم به ايران وارد مي       داد كه سرمايه    برداشت، نويد مي  
گرديد كه در شمال ايران مؤسسات فني و تجاري ايجاد نمايد وضع اقتصادي و سياسـي بهبـود                    دارد اويل موفق مي   كمپاني استان 

 63.»يافت اما افسوس كه چنين نشد مي
هـاي    ي برون افتادن راز از پرده اسرار بود كه بـه يكبـاره روزنامـه                آورد، نتيجه   اين آه و افسوس كه مكي از دل برمي        

م خطر كردند و دولت شوروي شديداً به دولت قوام اعتراض كرد و تصويب چنـين امتيـازي                  خواه كشور اعال    آزادي
از . را بمثابه حضور عوامل نظامي و سياسي آمريكا كه با دولت و انقالب شوروي علنًا در حال جنـگ بـود دانسـت                      

مريكايي بر چنين امتيـازي     رغم اين همه فوايدي كه نوكران امپرياليسم تازه نفس آ           علي طرفي ملت ايران متوجه شد،    
اي از نماينـدگان      السلطنه پرداخت شده است و عده       هايي است كه به قوام       اين عجله نتيجه زد و بندها و رشوه        ،قائلند

الزم بـه يـادآوري اسـت كـه كابينـه           . طلبنـد   انگليسي مجلس شوراي ملي ايران از آن سـهم و حـق و حسـاب مـي                
بر مطامع استعماري آمريكا نشان داد و مايل نبود با دوسـتي و موافقـت يـك                 مشيرالدوله به علت مقاومتي كه در برا      

                                           
 334، ص  .فروشي محمد علي علمي  كتاب1323ي ايران، حسين مكي،جلد اول، تهران اسند   تاريخ بيست ساله-62
  348 همانجا، ص -63



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

54

 سياسـت اسـتقالل كـه در    رويهجانبه با دولت آمريكا، موجب رنجش و مخالفت دولت شوروي شود و نيز به علت      
 بـا   شخصيت مشيرالدوله وجود داشت، شراكت و تباني كمپاني استاندارد اويل با شركت نفت جنوب را بهانه كرد و                 

كابينـه مشـيرالدوله حتـي يـك        .  شديداً مخالفت ورزيد   ،السلطنه تصويب شده بود     اجراي قراردادي كه در كابينه قوام     
ميليون دالر پيش پرداخت دولت آمريكا را كه به بانك شاهي حواله شده بود قبول نكرد، زيرا در همان مـوقعي كـه                       

ه مشيرالدوله اطالع داده شد كه قبـول ايـن وجـه رضـايت         ها صادر شد ناگهان از طرف سفارت انگليس ب          اين حواله 
مجرد وصول اين خبر مشيرالدوله فوراً اين مسـئله را رد كـرد و از               «به  . باشد  ميضمني و تقبل مشاركت، كمپاني انگليسي       

 64.»حواله را توقيف نمود و ديناري از آن را نگرفت طرف ديگر
السلطنه به سر كار آمد و موضوع نفت در           نه شد و مجدداً قوام    همين مقاومت مختصر مشيرالدوله موجب سقوط كابي      

 نفر از نمايندگان به مجلس تكليف و پيشنهاد كردنـد كـه منـع شـراكت كمپـاني آمريكـايي                 42مجلس مطرح شد و     
استاندارد اويل و يا هر كمپاني ديگر با شركت نفت انگليس برداشـته شـود و ايـن پيشـنهاد تصـويب شـد و آقـاي                           

كمپـاني ديگـر    «طنه مهره و عامل مورد اميد و آرزوي امپرياليسم تازه كار آمريكـا دسـت بـه كـار شـد و بـا                         السل  قوام
لر بود با شرايط و منافع بهتر و بيشتري وارد مذاكره شد و قرارداد آن را تهيه و به مجلس هم پيشـنهاد                       كنيكه كمپاني س   آمريكايي

 دندان تيز كرده توقع و انتظاراتي داشتند و چون كمپاني نامبرده يكصد هزار              اما افسوس كه برخي از نمايندگان نفع پرست       . نمود
السلطنه هم براي آنكه قرارداد كمپاني مزبور بگذرد رسماً در  الوزراء وعده داده بود قوام سهم از آن را به عنوان كميسيون به رئيس 

اما چنان كه گفته شد برخـي       .كنم  به مجلس تقديم مي   مجلس اظهاركرد كه كمپاني يك صدهزار سهم به من داده و من هم آن را                
پرست محرمانه پيغام دادند كه اين يك صدهزار سهم صورت رسمي به خود گرفته و متعلق بـه مجلـس اسـت      از نمايندگان پول  

شور ما  بود شايد وضع ك     بنابراين امتياز صورت نگرفت در صورتي كه اگر آن روز اين عمل انجام شده             . شد  تكليف ما چه خواهد   
هاي موقتي بـاز هـم ادامـه          ي شكست   گذاري به آمريكا با همه      السلطنه براي خدمت    تالش قوام   65 .»بود بهتر از امروز  

الـوزراء از چهـار سـاعت قبـل از ظهـر تشـكيل و                 اصرار و جديت رئـيس     كميسيون نفت به  « 1301سال   يافت و مجدداً در   
 ظهر هم اعضاء كميسيون ناهار را در مجلـس ماندنـد و تـا مقـداري از شـب                    السلطنه نيز در كميسيون نامبرده حاضر شد و         قوام

 اين پيشنهاد ثالث بـه تصـديق        ]كه[ ي دولت از طرف كميسيون تصويب شد          گذشته كميسيون داير بود و باالخره مواد امتيازنامه       
دولت بدون آنكه نامي از يـك كمپـاني          .متخصصين فن از هر دو پيشنهاد سينكر و استاندارد اويل بهتر و براي ايران مفيدتر بوده               

ببرد به مجلس فرستاد و حاوي مواد مفيدي بود كه هر كمپاني آمريكايي آن را قبول كند با اطالع مجلـس شـوراي ملـي بـه آن                            
 نبود حضور رقيبـي را بـه نـام كمپـاني اسـتاندارد اويـل بـدون                  شركت نفت جنوب كه حاضر      66.»كمپاني داده شود  

به دولت ايران بـراي لغـو ايـن قـرارداد فشـار آورد و در نتيجـه                   الشراكه تحمل نمايد،    و حق دريافت حق و حساب     
ريـزي اقتصـادي و       امـا برنامـه   . نشـيني كـرد     كار آمريكا عقـب     السلطنه ساقط شد و موقتاً امپرياليسم تازه        ي قوام   كابينه

ستراتژيك مرزي، بـه شـدت دنبـال        سياسي آمريكا به قصد ضديت با شوروي و تسلط بر منابع نفتي شمال و نقاط ا               
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هـاي نفتـي      شد و باالخره شركت استاندارد اويل با كمپاني نفت جنوب شـريك شـد و اخـتالف و رقابـت كمپـاني                     
 .السلطنه پيشنهاد شد ي دوم قوام برطرف گرديد و اليحه جديدي به مجلس در كابينه

ي  تعـديل مـاده    نفر از نمايندگان راجع به42به امضاي ي مشيرالدوله پيشنهادي     پس از سقوط كابينه   «: نويسـد   حسين مكي مي  
ي تصـويب آن بـه        ي مجلس و برداشتن انحصار مذاكره با كمپاني استاندارد اويل تقديم مجلس شد و بـه وسـيله                   نامه  اول اجازه 

 واگذاري اين امتياز هاي معتبر و مستقل ديگر آمريكايي در خصوص     دولت اجازه داده شد كه با كمپاني استاندارد اويل يا كمپاني          
آورد و از     اين آه و افسوس كه حسين مكي از نهاد برمـي            67.»داخل مذاكره شود و هرچه زودتر اين عمل را تصفيه نمايد          

كنـد،    مياندازي به منابع نفت شمال اين چنين قلم فرسوده            هاي مكرر امپرياليسم آمريكا در دست        شكست تالش  غم
در آثـار   . دشـو   وعور ديده مي    ار، عريان و لخت   ي تاريخ قاج    داهللا مستوفي نويسنده  هاي پرحجم عب    در آثار و نوشته    و

گرايي و بـا       اما در لفافه مصدق خواهي و مصدق پرستي و ملي          .شود  قلمي ابوالفضل قاسمي نيز همين خط دنبال مي       
سوم تاريخ قاجاريـه     در جلد    424 تا ص    397ي عبداهللا مستوفي از ص        نوشته .شعار به دست ايراني براي آمريكايي     

 .ها دارد هاي ملي شباهت كامل به نوشته
هـاي آمريكـايي    السلطنه اين بود كه نفت شمال به آمريكاداده شود و حاال كه شركت       به هرحال هدف و كوشش قوام     

ي دولت مشيرالدوله برداشته شـود        بايد منع مصوبه   اند،  اند و با شركت نفت جنوب شريك شده         بين خود توافق كرده   
دولـت  . السلطنه همين كار را با كمك اكثريت و ليدرهاي معروف مجلـس چهـارم انجـام داد                   حضرت اشرف قوام   و

 كشـور امپرياليسـتي بـه شـوروي و          14هاي ناشي از حمله و هجوم قـواي           ي گرفتاري   اتحاد جماهيرشوروي با همه   
 كـه قـبالً   1921 و اعتبـار قـرارداد   طلبان، توانست بـه اسـتناد   ضدانقالب داخلي، مركب از گاردهاي سفيد و سلطنت     
 و   از حضـور آمريكـا در مرزهـاي شـوروي زيـر لفافـه               بود،  توسط مشاورالممالك سفير ايران در مسكو امضاء شده       

 از طريق   ،نفس كه سوداهاي دور و دراز امپرياليستي داشت           اما آمريكاي تازه  .  جلوگيري كند  »هاي نفتي   شركت«پوشش  
يران و تصويب استخدام وي به رياست ادارات اجرايي وزارت ماليه و گمركات، حتـي يـك                  دكتر ميليسپو به ا    اعزام

فقط تحكيم و تثبيت سريع انقالب شـوروي و         . لحظه از تالش براي حضور در مناطق شمالي ايران دست برنداشت          
اجـراي  اي در     آميز دولت سوسياليستي شوروي توانسـت هـر روز موانـع عمـده              سياست صلح و همزيستي مسالمت    

الممالك كه از     ي مستوفي    در كابينه  1921اهداف امپرياليستي آمريكا و انگليس ايجاد كند و باالخره با اجراي قرارداد             
اندازي امپرياليسم آمريكـا بـه مرزهـاي شـوروي تحـت              مردان سياسي مورد احترام ملت ايران بود تا مدتها از دست          

 مرتبـاً بـا   1921 است كـه اجـرا و تصـويب نهـايي قـرارداد       گفتني.جلوگيري شدبرداري از نفت شمال  ي بهره  بهانه
السلطنه روبرو شد و هـدف از         هاي قوام   الدوله و سيد ضياءالدين طباطبايي و كابينه        وثوق مخالفت و كارشكني علني،   

 .ها مخالفت با انقالب شوروي بود اين همه كارشكني
ي   گ جهاني دوم براي خيـزش و پـرش ايـاالت متحـده             سال مجدداً چنين شرايطي را اوضاع جن       20پس از گذشت    

آمريكا به سوي اخذ امتيازات استعماري در ايران و ايجاد كمربند امنيتي به دور شوروي فراهم كرد و ايـن بـار نيـز                        
 بـه روي    1321هاي قديمي پا به ميـدان سياسـت گذاشـت و در مـرداد سـال                   السلطنه براي اجراي همان برنامه      قوام
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 قواي آمريكا و انگليس در ايران و گرفتاري شديد دولت شوروي كه بر اثر تهاجم وسـيع نيروهـاي                    حضور. كارآمد
هاي سياه جنـگ        ي آمريكا در اين سال      بود و قدرت انحصاري و مافوقي كه اياالت متحده          فاشيستي آلمان ايجاد شده   
بنـابراين   .كـرد    ايجـاد و فـراهم مـي       اي بـراي مطـامع اسـتعماري آمريكـا          امكانات گسترده  دوم از آن برخوردار بود،    

گـذاري بـه      اي در خـدمت     هـاي گسـترده     السلطنه كه از عوامل معروف آمريكا در ايران بود و در گذشته تـالش               قوام
 به سر كار آمد و در آبان همـان سـال قـانون اسـتخدام                1321ها در مرداد      بود، در اثر پافشاري آمريكايي      آمريكا كرده 

ي دوران رضـاخاني       و ساخته شـده     مانده  رياست دكتر ميليسپو را از مجلس سيزدهم كه باقي        مستشاران آمريكايي به    
ي مأموريت دكتر ميليسپو و مستشاران مالي آمريكا در ايران شـروع              بدين ترتيب دومين دوره   . بود به تصويب رساند   
بع نفتـي شـمال ايـران و مرزهـاي          هاي مطلوب، يعني منا     اي بود براي دستيابي آمريكا به آماج        شد و اين همه، مقدمه    

 ارديبهشـت   13ي سهيلي بيشتر شد و در تاريخ          تسلط مستشاران مالي آمريكا بر منابع مالي كشور در كابينه         . شوروي
ي بعـدي   هـا و اختيـارات بـراي برنامـه     ي اين مقدمـه   ي اختيارات دكتر ميليسپو را تصويب كرد و همه          ، اليحه 1322

اران آمريكايي بـر امـور دارايـي و اقتصـادي كشـور شـرايط الزم را بـراي تسـريع در                      تسلط مستش . آمريكا الزم بود  
عالوه بر آن دكتر ميليسپو با اختيار داشتن امور خواروبار و قمـاش              .واگذاري امتياز نفت شمال به آمريكا فراهم كرد       

و متوليـان مجلـس     خوار در مجلس سيزدهم و چهاردهم در پشت سر داشت             و مواد مصرفي، يك عده وكالي جيره      
 »ي منفـي    سياست موازنه « در كتاب    14گيري وكالي مجلس      رشوهموارد متعدد فساد و     . هميشه مطيع اوامر دكتر بودند    

الظـاهر اجـراي    ي اين امكانات و عوامل مسـاعد، علـي           همه .شود  است كه از نقل آن در اينجا خودداري مي          ذكر شده 
نمود و اين بار دولت مورد قبول آمريكا و انگليس،            ريكا سهل و آسان مي    ي واگذاري امتياز نقت شمال را به آم         نقشه

اي مأمور اجراي برنامه شد و مقدمات كار را با دعوت مستشاران نفتـي از هرجهـت آمـاده                     يعني دولت ساعد مراغه   
ات طبـق   كريتس به ايران آمدنـد و ايـن مـذاكر         جمهور سابق آمريكا و       آقايان هوور پسر پرزيدنت هوور رئيس     . كرد

 !»افتاد راز يكباره از پرده بيرون«شد كه  ها در خفاي كامل انجام مي معمول نظر دولت
نمايندگان ملي مجلـس يـا تـوجهي نداشـتند و يـا             با آنكه حزب توده ايران وجود چنين جرياني را اعالم كرده بود،           

 اين جريانات در كمـال « ،كنـد  صريح ميي منفي ت ي كتاب سياست موازنه  نويسنده .زدند  توجهي مي   شايد خود را به بي    
اطمينـان   يافـت قابـل     شد چون از منابع موثق و رسمي انتشار نمـي           گرفت و آنچه در جرايد نوشته مي        اختفا و استتار صورت مي    

مطالب مشروحي   » آزادي  جبهه«نگاران    حقيقت اين است كه جرايد وابسته به حزب توده ايران و روزنامه            اما  68.»نبود
ي بجنورد در ايـن زمينـه مطـالبي           نوشتند و در مجلس، فراكسيون حزب توده ايران و طوسي نماينده             مي بارهدر اين   

اما آقاي طوسي فرمودنـد سياسـت       «:  اظهار داشت  » چپ كوچه علي «اي با همان رويه معروف        ساعد مراغه . اظهار داشتند 
ان اطمينان بدهم تا موقعي كه اين دولت سر كار است منافع عاليـه  توانم به آقايان نمايندگ بنده مي استتاري در كار نيست،  استتار،

آقاي طوسي فرمودند بـا چـه اشخاصـي ايـن           . وجه فداي يك منافع مخصوص داخلي و خارجي نخواهد شد           اين كشور به هيچ   
رد، آقاي هـوور  هاي انگليس و آمريكايي است و اضافه ك اين مذاكرات با كمپاني  : طور كه عرض كردم     همان. است  مذاكرات شده 
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ايـن    69.»اند دعوت ما را پذيرفتند      ايم خيلي منت گذاشته     براي سه ماه و آقاي كريتس را براي شش ماه استخدام و دعوت كرده             
 آمريكايي كه بر دولت ساعد منت گذاشته و به سرعت به ايران آمدند، همراه كميسيون مختلط نفـت              مستشاران نفتي 

دكتـر پيرنيـا و نخعـي از      از جانب آمريكـا و عبـداهللا انتظـام،        ) مستشاران مالي عضو هيئت   (مركب از ركس و يويان      
ي   تنظيم قرارداد و تقديم و تصويب آن را در مجلسي كه اكثريت آن و به خصوص متوليـان عمـده                     كار ،جانب ايران 

 انگلـيس توسـط     -انتشار خبر تهاجم جديد آمريكا      .  به عهده گرفتند   ،دآن زير مقرري و مزدوري دكتر ميليسپو بودن       
ي آزادي و كشانده شـدن كـار مخفيانـه و اسـرارآميز دولـت بـه                   نگاران جبهه   مطبوعات حزب توده ايران و روزنامه     

ي دولت و مجلس كرد و اعتراضاتي را برانگيخت و متوليان مجلس              ي مطبوعات و مجلس، چشمها را متوجه        صحنه
هـاي ناشـي از جنـگ و      آنكه دولـت شـوروي در گرفتـاري   با. و دولت ساعد را به سهولت و آساني كار بدبين كرد       

ي همـان     ور بود، تكوين يك خطر بـزرگ امپرياليسـتي را كـه دنبالـه               خرابي وسيع كشور به دست قواي هيتلر غوطه       
هـاي انگلـيس و        به شدت احساس كـرد و بـرخالف انتظـار دولـت            ،بودهاي قديمي محافل امپرياليستي       ريزي  برنامه

اين همان موضوعي است     .ن داد و اين بار به مقابله مستقيم با امپرياليسم آمريكا و انگليس برآمد             واكنش نشا  آمريكا،
ورود جناب آقاي كافتاردزه به تهران سبب شد         خوشبختانه« ،ي دكترمصدق بيان شد     كه در اول اين مبحث به استناد نوشته       

 .»نظر كنند كه داوطلبان آمريكايي از پيشنهاد خود صرف
نشيني بود، در نتيجه همان غافلگيري و غوغايي است كه طرح موضوع سري بودن                اف كه در حقيقت عقب    اين انصر 

مردم و   پس از مذاكرات باال در مجلس،غوغايي بين      «ي كي استون      ي ايران ايجاد كرد و به نوشته        مذاكرات نفت در جامعه   
ي رهبـر   ي سياسي كه موج آن را افشاگري روزنامه     و اين توجه و اشتياق به مسائل عمده        »جرايد راجع به نفت پيدا شد     

هاي آن سال كـه همگـي قابـل مراجعـه      ي روزنامه   و فراكسيون حزب توده ايران در مجلس ايجاد كرده بود، در همه           
با آنكه در مورد نفت شمال مقاالت و تفسيرهاي مستندي از طرف نويسندگان و پژوهشگران               . توان يافت    مي هستند،
هـاي بـه ظـاهر ملـي          گيري و اثبات نادرسـتي دعـاوي و نوشـته            براي نتيجه  نگارنده موجود است،    توده ايران حزب  

هـا و اظهارنظرهـاي      و پايه توضيح و تبيين موضوع را بر مدارك و نوشته            نويسندگان جبهه ملي، به آنها استناد نكرده      
ي  ي كتـاب سياسـت موازنـه      نويسـنده براي نمونـه،    . ستا  گراها قرارداده   هاي مورد قبول ملي     نويسندگان و شخصيت  

از تقاضاي دولـت شـوروي بـراي    «: دهـد  در مورد جنجال امتياز نفت شمال، اين چنين توضيح مي    منفي واقعيت امر را   
ي بررسي و مذاكره راجع به نفت خوريان، دولت ساعد غافلگير شد و چون راز سري بودن مذاكرات                      هيئتي به ايران درباره    اعزام

الـذكر   دهد كه هرگاه آقايان فوق وزير طي تلگرافي به آقاي آهي اطالع مي  آقاي نخست21/6/1323بود در تاريخ نفت فاش شده  
 70.»به ايران وارد شوند با نهايت گرمي از آنها پذيرايي به عمل خواهد آمد

يران آمـد و    ي شوروي به ا     ، تحت رياست آقاي كافتاردزه معاون وزارت خارجه       1323 شهريور ماه    29اين هيئت در    
بـرداري منـابع نفتـي شـمال را           شود كه هيئت اعزامي شوروي شرايط مزاياي بهره         ي ماجرا از همين جا آغاز مي        همه

 رساند و معلوم شد كه پيشنهادات دولت شوروي اختالف           توسط دولت شوروي طي جلسات متعدد به اطالع كابينه        
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تواند علنـاً و رسـماً آن را    و انگليس دارد و دولت ساعد نميهاي آمريكا  ماهوي و بنيادي با شرايط استعماري دولت    
ي قـوام   ي كابينـه  هاي آمريكايي و انگليسي، حداكثر همان شـرايط مصـوبه         رد كند، زيرا شرايط و پيشنهادات شركت      

 .است  بوده
رات در مقابل چنين شرايط و اوضاع و احوالي كه به علت ورود و حضور هيئت اعزامـي شـوروي در صـحنه مـذاك      

 جز اينكه با تباني و مشورت و زد و بندهاي خاص متوليان   نماند،ايجاد شده بود، هيچ راهي براي دولت ساعد باقي          
 و مـذاكرات مربـوط بـه بهـره     بـه خـود بگيـرد    و حفظ منافع وطن و ملت ايران را    ! ، به يكباره قيافه ملي    14مجلس  

ن است كه به يكباره دولتـي كـه در خفـا و بـا اسـتخدام            چني. برداري از نفت شمال را به خاتمه جنگ موكول نمايد         
عجوالنه متخصصين آمريكا و قبول منت آنها بر ملت و دولت ايران در صدد بند و بسـت بـا امپرياليسـم آمريكـا و                         

اي كه با تأييد و احسنت ليدرها و متوليـان مجلـس روبـرو                انگليس بود، در جلسه علني مجلس طي سخنان مزورانه        
امـا  . ي نفت تا خاتمه جنگ به قصد حفظ منافع ملت ايران اعالم دارد              راف دولت را از مذاكرات درباره     شود، انص   مي

 :دارد  شود و اظهار مي     گزارش سراپا دروغ يك اشتباه اساسي كه ناشي از دستپاچگي بود، مرتكب مي            ساعد در همين    
مـذاكرات آن كنفـرانس از مـأمورين شاهنشـاهي در           اطالعاتي هم مربوط به كنفرانس نفت در آمريكا و جريـان             در اين ضمن  «

مشي و رويه ثابتي كه حافظ منافع عاليه كشور در حال و آتيه               را بيش از پيش متوجه به لزوم اتخاذ خط         خارجه واصل كه دولت   
ايـن  ) 1944دوم سـپتامبر     (1323ي هيئت وزيران فعلي در روز شنبه يازدهم شهريور            باشد نمود و به اين جهات در اولين جلسه        

طور مذاكره و تصميم گرفته شد كه قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادي و مالي دنيا و استقرار صلح عمومي  موضوع مطرح و اين
اي در همـين        اشتباه و دروغ بزرگ ساعد مراغـه        71.»باشد  گونه امتياز خارجي مقتضي و ضروري نمي        ي اعطاي هيچ    مطالعه

اسـت، چـرا و بـه چـه           اي اتخاذ شده    پرستانه  اه هيئت دولت چنين تصميم وطن      م  شهريور 11ي    بود كه اگر در جلسه    
است، در حالي كه دولـت         موافقت با اعزام و حضور هيئت شوروي در ايران شده          1323 شهريور   21علت در تاريخ    

 .ي نفت شمال است دانست كه علت اعزام و حضور چنين هيئتي مذاكره درباره ساعد از هر جهت مي
در آن موقـع تـذكر ايـن        «: گويد  اي در پاسخ مي     ال توسط خبرنگاران تهران مصور مطرح شد و ساعد مراغه         و اين سئو  

 ي ساعد در به دنبال نطق مزورانه  . و اين جواب موجب خنده و تمسخر خبرنگاران قرارگرفت        . »نكته فراموش شده بود   
باطبـايي بيشـترين احساسـات را بـه         مجلس كه با احسنت اكثريت مجلس چهاردهم مواجه شد و سيد ضياءالدين ط            

خرج داد، هيئت اعزامي شوروي طي يك كنفرانس مطبوعاتي، مواد و شـرايط پيشـنهادي دولـت شـوروي را بـراي                      
آميـز و عنـاد و لجـاج دولـت سـاعد مـورد انتقـاد شـديد                    نمايندگان جرايد مطرح كرد و انتشار آن و رويه مخالفت         

از آن تاريخ موج مخالفـت عليـه        . هاي مترقي و حزب توده ايران قرارگرفت       و نيرو  »جبهه آزادي « نگارن عضو   روزنامه
اي كه با توافق و حمايت آمريكا و انگليس بـه روي كـار آمـده و مـورد پشـتيباني                        و كابينه  الگرفت  ي ساعد با    كابينه

 ايـران مـا، آژيـر،      د،هاي آن روز تهران ماننـد، دا        روزنامه. زير فشار افكارعمومي استعفاء داد      بود، 14اكثريت مجلس   
ايـن مخالفـت عمـومي را نشـان       )هاي ملي و مركز اسناد دانشـگاه تهـران موجـود اسـت              كه اكنون در كتابخانه   (رهبر
 .دهد مي
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ي سياسي تهران مـانع از بندوبسـت          توان اظهارنظر كرد كه حضور هيئت شوروي در صحنه          از مجموع اين اسناد مي    
مقام  قائم ساعد كه در اول ورود    «: ي ايران ما، در اين مورد گويا است         ي روزنامه   نوشته. است  ها شده   ساعد با امپرياليست  

كميسيارياي خارجي شوروي بدون توجه به اهميت پيشنهاد شوروي اظهار كمال موافقـت و همراهـي را بـا منظـور كافتـاردزه                       
كسي كه چندين ماه . اكت سياسي پيش گرفتسازان خود ناگهان رويه خشن و دور از عقل و نز بود بعد از مشورت با كابينه    كرده

هاي آمريكايي، متخصص آمريكايي به خرج دولت      كرد حتي براي مذاكره با كمپاني       هاي آمريكايي مذاكره مي     با نمايندگان كمپاني  
ـ                   ايران استخدام نمود و با دالل      ي ايـران   هاي دغلي مثل فردليپ مذاكره و دمسازي راجع به واگذاري اختيـار تـام منـابع زيرزمين

هاي سياست ايران و در رأس آنهـا سـيد ضـياء              گردان  ي پيشنهاد كافتاردزه خودداري كرد، صحنه       كرد از قبول و حتي مطالعه       مي
 دولت و كشور بيگانه تا پايان جنگ         براي ساعد نطقي ساختند كه گويا قبل از ورود آقاي كافتاردزه تصميم گرفته بود كه به هيج                

ي تباني و زدوبند ساعد نوشتند و اعتراض عمومي           مقاالت مشروحي درباره   »آزادي جبهه« هاي    هروزنام 72.»امتياز ندهد 
ي كـارگري كـه بـه مناسـبت       ساعد باال گرفت و در دمونستراسيون حزب توده ايران و شوراي متحـده  ي  عليه كابينه 

ي ساعد و حضور مستشاران مـالي        سالگرد انقالب اكتبر در تهران برپا شد، اين اعتراض و خشم عمومي عليه كابينه             
اين همان ميتينگ افشاگرانه و ضدامپرياليستي است كه به جهت منافع خاصي كه             . آمريكا و دكتر ميليسپو نمايان شد     

 و اجراي آن را تحت حمايت سريازان شوروي قلمداد كردند و بعدها             اند، تشكيل   داشتهي سيد ضياءالدين      دارودسته
 ملي و از آن طريق در اذهان گروه بسـياري از             هاي مختلف احزاب وابسته به جبهه       زههاي داخل حو    ي بحث   در همه 

ها عليه شوروي و در نتيجه عداوت و بدبيني عليه سوسياليسم به              هايي عنوان شد و جنجال      گراها با شاخ و برگ      ملي
هاي تهـران     ندي در خيابان  در حالي كه آن روزها عبورومرور سربازان شوروي و آمريكايي، انگليسي، ه           . وجود آورد 

 .امري عادي و معمولي بود

 
 

هـاي طرفـدار سيدضـياء ماننـد رعـد امـروز و آتـش بـه مـديريت           ي جاروجنجالي كه روزنامه   اين تظاهرات با همه   
عالوه بر آن موضـوع اخـراج      . ي ساعد گرديد     سقوط كابينه  بخش بود و موجب     نتيجهعليه آن برپا كردند،      ميراشرافي

وي آمريكايي و طرد عوامل انگليسي مجلس در دستور روز ملـت ايـران قرارگرفـت و بـا آنكـه چنـين                       دكتر ميليسپ 
اي مورد حمله و هجوم پليس و اوباش سيدضـيايي قرارگرفـت، آثـار آن مجلـس چهـاردهم را                      پيمايي افشاگرانه   راه

تيجه اين عامل بيگانـه از ايـران        ي اختيارات دكتر ميليسپو شد و در ن         تحت تأثير شديد قرارداد و مانع تصويب اليحه       
ي نفت شمال و شركت نفت جنوب موضـوع           اما مسئله . نشيني كرد   اخراج گرديد و بار ديگر امپرياليسم امريكا عقب       

از آن جملـه  . هاي داغي را در سطح جامعه و محافل سياسـي و اجتمـاعي ايجـاد كـرد                  حاد سياسي روز بود و بحث     
ي مطبوعاتي كافتاردزه نظريات موافـق و مخـالفي را در مجلـس     در مصاحبهطرح پيشنهادات هيئت اعزامي شوروي    

  در پاسخ پيشـنهادات »ي منفي سياست موازنه«ايجاد كرد و مرحوم دكتر محمد مصدق بر اساس تز و دكترين مغشوش   
اسـت  ي تجليلـي كـه از سي        ايراد كرد كـه بـا همـه        ي هفتم آبان ماه مجلس شوراي ملي        كافتاردزه سخناني در جلسه   

ي جنگ بـود، مـورد        ي نفت تا خاتمه      چون اساس نظرياتش معوق و مسكوت گذاردن مسئله        ،شوروي به عمل آورد   
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اي تحت عنـوان      وري در مقاله    ي آژير به قلم شادروان جعفر پيشه        روزنامه. تأييد و تشويق اكثريت مجلس قرارگرفت     
سـيدكاظم  . زدنـد   نمايندگان كف مـي   . بود  ي تئاتر شده    هپريروز مجلس صحن  «:  چنين نوشت  »دكتر مصدق  ي نطق آقاي    درباره«

ببل، كه  . در همان حين حكايتي به نظرم آمد      . زدند  ها را رنج داده و به شدت كف مي          يزدي،كاظمي و جمال امامي، و غيره دست      
مرا بر سبيل اتفـاق  هاي  گفته» رايشتاگ«گفت وقتي مرتجعين در     يكي از زعماي سوسياليسم آلمان بود هميشه به دوستان خود مي          

. اي پيره، ببل باز چه دسته گلي به آب دادي كه مورد تحسين اين آدمخورها قرارگرفتـي                « پرسم    كنند من از خود مي      تصديق مي 
 73.»ي نطق آقاي دكترمصدق عرض ديگري ندارم و اين را هم گفتيم بر سبيل مزاح بود درباره

 بـه نـام قـانون    1323ي يـازدهم آذرمـاه        طرحي را در جلسـه     ي منفي، دكتر مصدق     ي سياست موازنه    براساس نظريه 
الفـور آن     ه ايران با فوريت و تصويب فـي       دتحريم امتياز نفت به مجلس تقديم كرد و از آنجا كه فراكسيون حزب تو             

 .مخالفت داشت موجب هزاران تعبير و تفسير شد
اسـت و ايـن نظـر         امتيازات خارجي بوده  يادآوري اين نكته ضروري است كه حزب توده ايران هميشه مخالف دادن             

ي   حتي در جلسـه   . است   به روشني ثبت شده    14ي رهبر و سخنان نمايندگان فراكسيون حزب در مجلس            در روزنامه 
 : با صراحت كامل نظر حزب توده ايران توسط دكتر رادمنش به اين شرح بيان شد1323مرداد ماه 

ي خارجي به طور كلي مخالفيم، همان طور كه ملت ايران توانست راه آهن را خودش                ها  بنده و رفقايم با دادن امتيازات به دولت       
توانيم تمام منابع ثروت اين مملكت را استخراج كنيم و شـايد              احداث كند بنده يقين دارم كه با كمك و سرمايه داخلي مالي مي            

 .بتوانيم به موضوع بدبختي اين مملكت بهبودي بخشيم
 دكتر مصدق در اساس با نظريات حزب توده ايران فرقي نداشت، اما از آنجا كه كار نفت را                   بنابراين طرح پيشنهادي  

كرد و امتياز استعماري موجود يعني شركت نفت ايران و انگليس را به حال خود بـاقي                   محدود به امتيازات آينده مي    
ا تأمـل و مداقـه و بـاالخره امتنـاع           ب. بندي و تباني اكثريت مجلس همراه بود        گذاشت و از طرفي با عجله و دسته         مي

  :  شدپيشنهادطرح دكتر مصدق چنين . فراكسيون حزب توده ايران و تني چند از نمايندگان مترقي روبرو گرديد
 

 مجلس شوراي ملي
 .از نظر حفظ مصالح مملكت امضاء كنندگان، طرح قانوني ذيل را تقديم و تصويب آن را با دو فوريت درخواست داريم

توانند راجع به امتياز نفت بـا هيچيـك از            كنند نمي   هيچ نخست وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام آنها و معاونت مي            : ولماده ا 
هاي نفت و هركس غير از اينها مذاكراتي كـه اثـر              نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور و غير مجاور يا نمايندگان شركت            

 .مضاء نمايدقانوني دارد بكند و يا اينكه قراردادي ا
توانند براي فروش نفت و طرزي كه دولت ايران معادن نفت خود را اسـتخراج و اداره كنـد                     وزير و وزيران مي       نخست: ماده دوم 

 .مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند
فراكسيون حـزب  . ت كه ربطي به بحث ما ندارد  ي مجازات متخلفين از اين قانون اس        ي سوم و چهارم آن درباره       ماده

 اما آن را كافي براي استيفاي حقوق ملت و حل بنيـادي             كند،توانست با اين طرح مخالفت        توده ايران در اساس نمي    
به عالوه فراكسيون حزب توده ايـران بـا         . دانست  ي نفت و طرد استعمار و قراردادهاي استعماري موجود نمي           مسئله
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مخالف بود و عجله و اشتياق اكثريـت مجلـس را كـه در سرسـپردگي بسـياري از آنهـا بـه مراكـز         دو فوريت طرح  
به اين جهت دكتر كشاورز خطاب      . دانست  هاي پارلماني مي     و دسيسه و نيرنگ      بر توطئه  شكي نبود، دليل  استعماري  

 هـا در مجلـس   راي ملـي، فراكسـيون  پنج دقيقه اجازه بفرماييد بدون خارج شدن از مجلس شو«: به دكتر مصدق اظهار داشت  
ممكـن اسـت    . ايد كه بخوانيم    تشكيل شود و ما اين طرح را بگذاريم جلومان با دقت بخوانيم، شما هنوز اين طرح را به ما نداده                   

دانند، ولي عقـل   پرستي مي اين طرح اشتباهاتي داشته باشد كه بعد از تصويب اسباب اشكال شود، البته همه شما را شخص وطن                
اجازه بدهيد اين را مطالعه كنيم و تا اين طرح تصويب نشـود از              . باشيد   كه نيستيد و ممكن است كه يك اشتباهاتي هم كرده          كل

 .»مجلس شوراي ملي خارج نخواهيم شد
تالش فراكسـيون حـزب تـوده ايـران         . اما اكثريت مجلس با فريادهاي رأي رأي صداي دكتر كشاورز را خفه كردند            

 .هاي خارجي شود به جايي نرسيد رح كه منجر به استيفاي حقوق ملت ايران از دولتبراي تكميل اين ط
نظرهايي كه در جريان مذاكرات نفت بين مصـدق و فراكسـيون حـزب تـوده ايـران بـه                      ي اختالف   به هرحال با همه   

 برپـا كردنـد،   وجود آمد، برخالف جاروجنجالي كه بعدها عوامل آمريكايي و انگليسي درون جبهه ملي در اين مورد 
 به قوت خود بـاقي مانـد و         14همكاري و اشتراك مساعي مصدق با حزب توده ايران ادامه داشت و تا آخر مجلس                

ي كميسيون سه جانبه در كابينه حكيمي و مبارزه با اسـتبداد              ي صدراالشراف و رد و افشاي توطئه        در مبارزه با كابينه   
 .به نتايج درخشاني رسيد

 .ها كردند برداري نظرها بهره رفدار سيد ضياء و عوامل آمريكايي به ظاهر ملي از اين اختالفهاي ط اما روزنامه
در هاي طرفدار سيدضياءالدين طباطبـايي        داري كه روزنامه    مراجعت هيئت اقتصادي شوروي به مسكو تبليغات دامنه       

 اي كه براي تصويب     ر ناشي از عجله   به راه انداختند، دكتر مصدق را متوجه خبط و خطا و آثا           » اه  شكست روس «مورد  
 نوشـت و  اي به سفير شوروي در ايـران   نامه1323 اسفند 22 به خرج داده بود، كرد و در تاريخ »طرح منع امتياز نفت  «

سعي كرد ضمن تجليل از نقش شوروي در حيات سياسي و استقالل ايران، هدف از طرح پيشنهادي خود را به نفـع      
 ت،ي منفي اسـ     ي متن نامه با صراحتي كه خاص دكتر مصدق در دفاع از سياست موازنه              مطالعه. شوروي جلوه دهد  

ي سياست ايران واهمه دارد و اينك كه با تصويب عجوالنـه              كند كه وي از غيبت دولت شوروي از صحنه          معلوم مي 
پـل  است، سخت نگـران اسـت و درصـدد بسـتن      طرح پيشنهادي مصدق چنين رنجش و تيرگي سياسي فراهم شده  

ي راه دوستي با شوروي است و دكتر مصدق تا آخر مجلس چهاردهم، اين سياست و رويه منطقي را                     ارتباط و ادامه  
دهـد، بـرخالف      ي دكتر مصـدق بـه سـفير شـوروي نشـان مـي               ي متن نامه    مطالعه. ادامه داد كه به آن خواهيم رسيد      

 اصوالً پيشـنهاد و هـدف اتحـاد جماهيرشـوروي     انداختند،ي مرتجعين سيدضيايي به راه    جاروجنجالي كه دارودسته  
همكاري مشترك فني براي استخراج و استفاده از منابع نفت شـمال برابـر روح و مفـاد      كسب امتياز نفت نبود، بلكه    

قـانون  «سوئي كه از    برداري    ي بهره   با همه . است  بوده) 1921(ي دوازدهم قرارداد دوستي ايران و شوروي          منطقي ماده 
 و 1921 قـانون  ي دوازدهـم     شده است، شـخص دكترمصـدق بـه اجـراي مـاده            »ي امتياز نفت    مذاكره درباره  تحريم منع 

ي وضـوح و      ي استخراج و اكتشاف نفت شمال عالقمند بود و اين عالقه و اشـتياق بـا همـه                   همكاري فني و توسعه   
ي منفـي و تلقـي        ت موازنـه  اما دكتر مصدق براساس سياس    . شود  ي مصدق به سفير شوروي ديده مي        روشني در نامه  

توانست به اين واقعيت توجه كند كـه سياسـت مسـلط بـر هيئـت                   نمي داشت،اي كه از مفهوم استقالل        گرايانه  آرمان
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ي ايران ضديت بـا        جانبه با روسيه شوروي است و اصل حاكم بر سياست هيئت حاكمه             ي ايران ضديت همه     حاكمه
 چنـين روابـط     زيرا هيئت حاكمه.باشد ميسي و اقتصادي با آن كشور      شوروي و جلوگيري از برقراري مناسبات سيا      

ي گذشت دو سـال       به فاصله . كرد  اي را به عنوان نفوذ شوروي و به خطر افتادن منافع طبقاتي خود تلقي مي                دوستانه
شـوروي  تواند استقرار روابط سالم اقتصـادي و فنـي و سياسـي را بـا                  ي ايران نمي    معلوم شد كه حتي هيئت حاكمه     

برداري نفـت شـمال         سادچيكف كه ناظر به تأسيس شركت مختلط براي بهره          -ي قوام      نامه  تحمل كند و رد مقاوله    
ي ايران كه طرح دكتر مصدق را بـا آن            هيئت حاكمه .  با يك قيام و قعود، مبين اين حقيقت است         15بود، در مجلس    

 به اجراي همين طـرح بدهـد، زيـرا هـدف نهـايي              توانست حتي تن     نمي كرد،دندگي تصويب     عجله و شتاب و يك    
است و قصد خدمتگذاري به امپرياليسم آمريكا و انگليس از طريق حفظ معادن و منابع                 مقابله جويي با شوروي بوده    

ي حاكمـه و منـافع طبقـاتي      تا ضمن استمرار نفوذ امپرياليسم در ايران كه موجب بقاي قدرت طبقـه           آنها،نفت براي   
هـاي كـالن دريافـت        ، مشخصاً در موقع واگذاري آن معادن به كشورهاي امپرياليستي سـهام و رشـوه              گرديد  آنها مي 
صـنايع  ي دوم طرح دكتر مصدق ناظر به طرز استخراج و فروش انحصاري نفت به شـوروي و اسـتفاده                      ماده. دارند

مخـازن نفتـي ايـران،      « ،فير شوروي اي به س     و اقرار دكتر مصدق در نامه       شوروي از مخازن نفتي ايران بود و به نوشته        
  امـا گذشـت كمتـر از دو سـال ثابـت كـرد كـه هيئـت             .»واقع گردد  ي شوروي   بدون اينكه امتيازي داده شود مورد استفاده      

هاي نفتـي دول      ي ايران اجازه ندارد، چنين روابط اقتصادي و فني را كه اساس قراردادهاي استعماري شركت                حاكمه
 سادچيكف كه براساس آن شركت مختلطـي بـراي          -ريزد، بپذيرد و مذاكرات مقدماتي قوام       امپرياليستي را به هم مي    

ي اختالف دروني     ي ايران با همه      آن چنان لرزه و وحشتي ايجاد كرد كه هيئت حاكمه          د،گردي  برداري تشكيل مي    بهره
نه هيئـت حاكمـه بـه رهبـري     گيري خصمانه و محيال تحريكات امپرياليستي و موضع . خود متفقاً عليه آن قيام كردند     

هـاي    ي تالش و هدف امپرياليسـم ايـن بـود كـه حلقـه               هاي مختلف ابراز شده است و همه        دربار پهلوي به صورت   
دوستي و روابط اقتصادي و سياسي و فرهنگي ايران با شوروي به هر طريقي كه ممكن است قطع و يـا بـه حـداقل                       

 سادچيكف و قرارداد مربـوط      -ي قوام     نامه  ر از دو سال با رد مقاوله      ي كمت   رمقي برسد و خواهيم ديد كه به فاصله         بي
ي پهلـوي و      به ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي، هدف نهايي و مقصود اصلي امپرياليسم و دربـار منحلـه                  

ـ         .است دور نگهداشتن ايران از دوستي با شوروي         آن،ي وابسته به      هيئت حاكمه  ا  وگرنه موضوع امتيـاز و ضـديت ب
بـراي  . اي بيش نبـوده اسـت       طلبي و نظاير اين دعاوي، ترفند و بهانه         ي منفي و استقالل     امتياز دادن و سياست موازنه    

نامه، بـراي اولـين بـار بـه           نشان دادن اهميت چنان قراردادي كافي است اشاره شود كه دولت ايران برابر آن موافقت              
 25 درصـد سـهام و در        49سال اول دولت ايـران مالـك         25در  . زد  تأسيس شركتي با يك دولت خارجي دست مي       

ي مخـارج   گـذاري و تحمـل هزينـه    شد و اين مالكيت بر سهام بدون سرمايه  درصد كل سهام مي 50سال دوم مالك    
مد و عالوه بر آن ايجاد چنين شركتي بـا رويـه و رفتـاري كـه دولـت شـوروي بـا                         آ  استخراج و تصفيه به دست مي     

 تـأثيرات ضدامپرياليسـتي بزرگـي در        گرفـت،   مـي نا به ماهيـت سوسياليسـتي خـود در پـيش            كارگران و كارمندان ب   
كرد و اين يك جانـب مسـئله          ي ايران ايجاد مي     هاي استعماري نفت جنوب و روابط كار و سرمايه در جامعه            شركت

اليسـتي شـركت نفـت    بود و جانب ديگر آباداني و ترقي اقتصادي كشور بود كه اين مسئله از هرجهت با منافع امپري                
 .داشتجنــوب و دول امپرياليســتي تضــاد بنيــادي و مــاهوي 
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آنچه داوطلبان آمريكائي مخفيانه درصدد جلب و اخذ آن از دولت ايران بودند، امتيازي بود در همـان انـدازه امتيـاز                    
خارجـه دولـت    اما آنچه كه معاون وزارت امور       . 1933نفت شركت انگليسي نفت جنوب و امتياز دارسي و قرارداد           

الحقوق ايران و شوروي براي اكتشاف و استخراج        شوروي حامل آن بود، پيشنهاد ايجاد يك شركت مختلط متساوي         
در هيچ يك از اسناد وزارت دارائي و يا امور خارجه ايران درخواست امتيـازي            . برداري آن بود  نفت و صدور و بهره    

- استعماري وجود ندارد و اگر چنين درخواستي وجود مـي        از طرف روسيه شوروي در همان حد و حدود امتيازات         

هـاي ضـد شـوروي در نشـريات         داشت، تاكنون اصل آن درخواست و نامه و يا مواد پيشـنهادي شـوروي را گـروه                
براي روشن شدن ماجرا از اسنادي كه توسط مخالفين حزب توده ايران منشر شـده               . كردندرنگارنگ خود منتشر مي   

 يم و سپس خاطرات مرحوم دكتر مصدق، كه به نام خاطرات و تألمات منتشر شده است را گواه                 كناست، استفاده مي  
گيريم تا معلوم شود كه هياهوي بورژوازي وابسته و بلند گويان آمريكـائي و انگليسـي، قلـب واقعيـت اسـت و                       مي

 .پراكندن قصه مجعولي بنام امتياز نفت شمال كه واقعيت تاريخي ندارد
ها سرپرستي مبارزه با حزب توده ايـران        ، كه سال  1322السلطنه درسال   رامش، وزير كار دولت قوام    خاطرات احمد آ  

و شوراي متحده مركزي كارگران و زحمتكشان را به عهده داشت، و خود مؤسس سنديكاي اسكي با بودجه دولتي                   
م و تمـامي بـا حـزب تـوده ايـران            السلطنه بود، و در كابينه شريف امامي رئيس سازمان برنامه شد، و ضديت تا             قوام

ي مـاجرا   داشت، وخاطرات خود را پس از بركناري از سرپرستي سازمان برنامه نوشته است، در اين مورد راه گشـاه                  
 .است

هـان  احمدآرامش بعد از بركناري از سازمان برنامه به مخالفت با شاه ودربار برخاست وحزبي به نام جمهوري خواه                 
گذراندن اما با وساطت شريف امامي، پس از        .  دستگير و به ده سال حبس محكوم گرديد        1345در سال   . تشكيل داد 

 به وسـيله     در پارك الله   1352 مهر ماه    24  اما دست از فعاليت بر نداشت و در           *. سال در زندان آريامهر، آزاد شد      7
همسر احمد آرامش به نام مهديه      التوليه بنياد پهلوي، برادر     شريف امامي رئيس مجلس سنا و نايب      . ساواك ترور شد  

خـاطرات احمـد آرامـش را ميـرزا صـالح نويسـنده             . االسالم بود شريف امامي، دختر حاج ميرزا محمد حسين نظام       
 .معروف منتشر كرده است
رئـيس دولـت     هيات اعزامي شوروي به ايران وارد شد و روز بعد ضمن قرار قبلي با وزير خارجه و                «به نوشته احمد آرامش،     

مالقات كرد و نظر دولت شوروي را براي استخراج نفت شمال ايران ضمن تشكيل يك شركت سهامي مخـتلط  ) ايعد مراغه سا(
   چنين پيشنهادي كه در تاريخ امتيـازات نفتـي دول اسـتعماري تـا آن زمـان                  74.» روسي به اطالع دولت رسانيد     -ايراني

اين كه بـراي    . هاي آمريكايي را شوكه كرد     و شركت  هاي نفت ايران و انگليس    سابقه نداشت، دولت ساعد و شركت     
اولين بار ايرانيان در امر اكتشاف و استخراج و توليد و فروش نفت و آموزش تكنولـوژي آن و دخالـت مسـتقيم در       

 سـال همـه تأسيسـات آن        50ها داراي حقوق مسـاوي باشـند و پـس از            حسابداري صنعتي شركت مختلط با روس     
 ايران قرار گيرد، دولت ساعد را مات و مبهوت كرد و براي پاسخ مناسب رد يـا قبـول آن   بالعوض در اختيار دولت  

                                           
 . منتشر شد1358درسال » هفت سال در زندان آريامهر «  بخش دوم خاطرات سياسي احمد آرامش به نام -*

 24، چاپ اول، ص 1369خاطرات سياسي احمد آرامش، به كوشش غالم حسين ميرزا صالح، انتشارات نشر جي، تهران  -74
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زاده سفير كبير ايران در لندن، مجيد آهي سفير كبير ايران در مسكو، دكتر سپهبدي همين منظور تقي «در منگنه قرار گرفت و به   
ر شدند تا براي راهنمايي و كمك به دولت سـاعد در رفـع              وزير مختار ايران در بغداد احضا      سفير ايران در تركيه، محسن رئيس     

گيرند و باقر كاظمي وزير فرهنگ هم به عنوان رابط جلسات اين هيأت ديپلماتيك با                ها در امر نفت مورد مشورت قرار      شر روس 
  75.»دولت و متوليان مجلس انتخاب شد

ها و شكست ميسـيون     رار داشت، براي قطع اميد شوروي     در مجلس طرفداران سياست انگلستان كه در رأس آنان دكتر طاهري ق           «
دكتر طاهري كه از دوران احمد شاه تا دوره هفدهم مرتباً وكيل و متـولي مجلـس                 . سياسي و نفتي كافتاردزه به فعاليت پرداختند      

روي شـب و روز     بود، براي خنثي كردن تدابير سياسي و اقتصادي دولت شوروي و يافتن راه قانوني براي رد تقاضاي دولت شو                  
 در  1323با وكالي متنفذ مجلس درحال ارتباط و تبادل نظر بود تا آنكه پس از مشاورات بسيار در يكي از شبهاي اوايل آذر ماه                        

ولي چون هيچ   . ها تهيه گرديد  اي از رجال انگلوفيل تشكيل شده بود طرحي مبني بر رد تقاضاي روس            اي كه با حضور عده    جلسه
االمكان طرح مزبور را به وسيله دكتر مصدق كـه بـين            لي و آبرومندي در مجلس نبودند تصميم گرفتند حتي        كدام داراي وجهه م   

 دسـت    و طـرح غيـر مسـتقيم بـه    76.»اين نقشه نيز عملي شد. مردم محبوبيت و مقبوليت عامه داشت به مجلس تقديم دارند 
ه و تنظيم آن در منزل دكتر طاهري به تفضـيل           طرحي كه قبالً تهي   . آقاي دكتر مصدق رسيد و به مجلس احاله گرديد        

بـه  بدون آنكه خود دكتر مصدق متوجه شود به وسيله يكي از وكـالي نزديـك و معاشـر مصـدق                     . بررسي شده بود  
   گفته بود كه طرح مذكور در دفتر پوررضا وكيل دادگستري نوشته شـده اسـت و        77زادهحائري. دست ايشان رسيد  

-نفرت عجيبي به خارجيان داشت و طـرح تهيـه شـده را مطـابق سـليقه خـود مـي           به همين جهت دكتر مصدق كه       

 . تقديم مجلس كرد1323دانست،آن طرح را با جرج و تعديلي در جلسه يازدهم آذر ماه 
 يك بار ديگر عمال انگليس براي پيشرفت مقاصد خود از وجود رجال خوشنام ايران بهره گرفتند و دكتر مصدق را                  

 .ها فرستادندها در اين مورد واقف نبود به مقابله روس انگليسكه به نقشه نهايي
هاي ايران با سفارت انگلستان، در شرح حـال   و دولت14داري، رابط اصلي و مستقيم مجلس     ها بعد عبداله گله   سال

 مـن «، منتشره در لوس آنجلس، به عمل آورد و همان مصـاحبه تحـت عنـوان           )ره آورد (اي با فصلنامه    خود مصاحبه 
 انگليس در   هاي ايران و  داري و نقش وي به عنوان رابط دولت       هاي عبداله گله   و ياد مانده   »مأمور انگليس در ايران بودم    

 منتشر شد و عمليات پنهان دولت       1377در پاييز سال    ) مؤسسه مطالعات تاريخ ايران   (جلد هفتم تاريخ معاصر ايران      
در نتيجه، بررسي و تحقيق مرحوم آرامش وزير مشاور كابينـه           .  است آوري آن عبرت  انگليس را فاش كرد كه مطالعه     

شريف امامي مورد تأييد قرار گرفت و اطالعاتي از سلطه وسيع سفارت انگلستان و شخص سر ريدر بـوالرد سـفير             
خوردنـد، فـاش    هاي قبل از نهضت ملي كردن نفت بدون اجازه او حتي آب نمي            متكبر و متقرعن انگليس كه دولت     

 . كه شرح آن موجب تطويل كالم استشد 
در آن شرح حال به نقش دكتر مصدق و عجله و شتاب وي در عقب راندن اتحاد جماهير شوروي و رد پيشنهادات                      

آوري امضاءي نمايندگان و تالش و فعاليتي كه دكتر مصـدق    داري براي جمع  كافتاردزه و كمك گرفتن از عبداله گله      
                                           

 26همانجا، ص  -75
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 فوريتي تبديل كـرد و گفـت از مجلـس           3فوريتي خود كه آن را در عمل به طرح           2براي به تصويب رساندن طرح      
شويم تا اين طرح تصويب و يا رد شود و بنابر اين در مجلس شورا به نمايندگان حق خروج از جلسه را                      خارج نمي 

تـر   عريـان  راداري نقش سفارت انگلستان و اكثريت مجلس چهاردهم و فريب دادن دكتر مصدق              ندادند، عبداله گله  
 78.آموز استتشريح كرده است كه عبرت

از طرفي ساعد كه در اول ورود قائم مقام كميسارياي خارجي شوروي بدون توجه به اهميـت پيشـنهاد شـوروي اظهـار كمـال       
 سياسـي  سازان، ناگهان رويه خشن و دور از عقل و نزاكت    موفقيت و همراهي را به كافتاردزه كرده بود، بعد از مشورت با كابينه            

 هاي سياست ايران و در رأس آنهـا سـيد ضـياء بـراي             پيش گرفت و از قبول پيشنهادات كافتاردزه خوداري كرده، صحنه گردان          
اي تـا پايـان جنـگ       ساعد نطقي ساختند كه گويا قبل از ورود آقاي كافتاردزه به ايران تصميم گرفته بودند به هيچ دولت بيگانه                  

  79.امتيازي ندهند
دق در همان جلسه در محيط بسيار مناسبي كه بر اثر نطق مؤثر و مهيج دكتر مصدق ايجـاد شـده بـود، تقـديم و                     طرح دكتر مص  
 80.تصويب شد

پس از تصويب طرح پيشنهادي دكتر مصدق، فراكسيون حزب توده ايران طرح پيشنهادي غالمحسين رحيميان را كه            
 :ت قرار داد و پس از قرائت طرح به شرح زيربراي حل بنيادي مسأله نفت جنوب تهيه شده بود، مورد حماي

 
 ماده واحده مجلس شوراي ملي ايران

اعتبار نفت جنوب را كه در دوره استبداد به شركت دارسي واگذار شده و در موقع ديكتاتوري آن را نيز تمديد و تجديد نمودند                        
 .نمايدبه موجب اين قانون الغاء مي

خودداري تر مصدق تقاضاي امضاء آن را كرد ولي دكتر مصدق از امضاء آن         پس از قرائت طرح آقاي رحيميان از دك       
 81.كرد

صورت جلسات مجلس چهاردهم حاكي است كه فقط نمايندگان فراكسيون حزب توده ايران ايـن طـرح را امضـاء                    
دكتـر  اي در نيروهاي مترقي و انقالبي شد و         خودداري مصدق از امضاي اين طرح  موجب انتقادات گسترده         . كردند

در جواب آنهايي كه اعتراض مي كنند چرا طرح قانوني الغـايي قـرارداد    «: مصدق به عذرهاي قانوني متوسل شد و گفـت     
جنوب را امضاء نكرده ام عرض مي نمايم كه تصويبات مجلس بر دو قسم است ايقاع و عقد و قسمت مهم تصـوبيات مجلـس                         

 و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مي شود لذا تا طرفين رضايت بـه الغـاء                   طرف دارد  2ايقاعات است نظر بر اينكه هرقراردادي       
ندهند قرار داد ملغي نمي شود و نويسنده محترمي كه در يكي ار روزنامه ها اظهار عقيده مي كند همان طور كه مجلـس قـانون                          

ران را الغاء كند، قياس مـع الفـارق         فروش امالك موقوفه را ملغي كرد همان طور هم مي تواند قرارداد شركت نفت انگليس و اي                

                                           
  342 تا ص 331، ص 1377 تاريخ معاصر ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، جلد هفتم، پاييز -78

 2/9/1323 ،  81روزنامه ايران ما، شماره  -79
 34 خاطرات سياسي احمد آرامش، ص -80

 223ص  سياست موازنه منفي جلد اول ص -81
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قانوني الغـاء   است مجلس نمي تواند قانوني را كه ارزش و اعتبار عهود بين المللي دارد بدون مطالعه و فكر و بدست آوردن راه      
 82.»نمايد

 امـا   .طه هاي حقـوقي و فلسـفي تشـبيه شـد و انتقـاداتي را برانگيخـت                ساين نطق دكتر مصدق در آن روزها به سف        
 سالها ثابت كرد كه نظر دكتر مصدق از روي مصلحت و حكمت خاصي بود كه نمي توانسـت بطـور علنـي     گذشت

 طرح آقاي رحيميان را امضاء مي كرد و امضاي اعضاي فراكسيون حزب توده ايران هـم بـه        زيرا اگر  .آن را بيان كند   
گلسـتان و جيـره خـواران سـفارت         آن اضافه مي شد، در مجلسي كه اكثريت نمايندگان آن را طرفداران سياسـت ان              

تشكيل داده بودند، با شكست و رد كامل مواجه مي شد و مستمسكي مي شد براي شركت نفت انگليس، و ادعا مي                
 بـاز هـم مـورد تاييـد و          1933كرد كه حتي در دوران آزادي و دموكراسي و سقوط ديكتـاتوري رضاشـاه، قـرارداد                 

و راه براي ملي كردن صنعت نفت آنطـور كـه هـدف مرحـوم دكتـر             تصويب مجلس دوران آزادي قرار گرفته است        
خر سـال   اوآ در   57 بهمن   22بعد خود را نشان داد و بعد از انقالب          مصدق بود بسته مي شد و اين حقيقت سالهاي          

اي نفـت جنـوب در      غ كه نگارنده مرحوم غالمحسن رحيميان را مالقات كرده، در بحث آن پيشنهاد و طرح ال               1357
زيـرا اول بايـد   .  دكتـر مصـدق عاقالنـه و صـحيح بـوده اسـت        صريحاً گفت كه نظرم اشتباه بود و نظـر         1323سال  

قرارداد به اكراه و جبر و خوف جان بدست مي آمـد و             ديكتاتوري رضا شاه اثبات مي شد واقرار امضاء كنندگان آن           
 15اري بـود كـه بعـدها در مجلـس     آنگاه مقدمات لغو آن در مجامع بين المللي امكان پذير مي شد و اين همـان كـ     

 را لغو كرد كه خــــــود بحث جداگانه اي است و اينك            1933توسط عباس اسكندري انجام شد و اساس قرارداد         
كتـاب بـدون دقـت و حتـي         چـاپ اول ايـن       63 و   62راقم اين سطور اقرار مي كند كـه منـدرجات صـفحه هـاي               

ي مورد بازبيني و تصحيح قرار گيرد و از سـاحت مرحـوم دكتـر               غيرمنصفانه و غيرمنطقي نوشته شده است كه بايست       
 .مصدق عذرخواهي شود

به هر حال همه اختالف نظرهائي كه در جريان مذاكرات نفت بين مصدق و فراكسيون حزب توده ايران بوجود آمد                    
يجـاد شـد و     و برخالف جارو جنجال و تقلب و قلب واقعيتي كه در سالهاي بعد در جبهه ملي عليه حـزب تـوده ا                     

 14همكاري و اشتراك مساعي مصدق با حزب توده ايران ادامه داشـت و تـا آخـر مجلـس                    ) تاكنون نيز ادامه دارد   (
بقوت خود باقي مي ماند و در مبارزه با كابينه صدراالشراف و ديكتاتوري اين آخوند مكال شده كـه قاضـي باغشـاه         

ضاء و اجرا كرد و دستيار محمـدعلي شـاه قاجـار بـود و     بود و احكام اعدام شخصيت هاي مشروطيت را براحتي ام     
اينك پس از سقوط ديكتاتوري رضاشاه به منظور محو و نابودي همين دموكراسي نيم بند توسط دربـار و سياسـت                     
قلدرمابانه سفارت انگلستان و از نتيجه شكستي كه در رد پيشنهادات كافتـاردزه بدسـت آورده بودنـد، بـه ميـدان و                       

آمد و قصد داشت با همه نيروي نظامي و اقتدار مالي كه توسط امپرياليسم آمريكا و انگليس بـرايش                   صحنه سياست   
همكاري دكتـر مصـدق بـا حـزب تـوده      . فراهم شده بود، جبهه متحد آزادي و دموكراسي ايران را محو و نابود كند           

 از صحنه سياسـت ايـران سـاقط      ايران و جبهه متحد آزادي، سرآخر صدراالشراف را با بدنامي و سرشكستگي كامل            
مراجعت هيئت اقتصـادي شـوروي بـه مسـكو و           . كرد و سيدقلدر به كنج عزلت رفت كه خود داستان ديگري است           
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بـه راه   ) هـا شكسـت روس  (تبليغات دامنه داري كه روزنامه هاي طرفدار دربار و سيد ضياءالدين طباطبائي در مورد               
 و توطئه هواداران سفارت انگليس كرد و از عجله و شتابي كه بـراي               انداختند، مصدق را متوجه خبط و خطاي خود       

امـا آن انـدازه جـرات وجسـارت     . به خرج داده بود به شدت نگران و ناراحت شـد ) طرح منع امتياز نفت   (تصويب  
 و اينك كه پي برده بود هدف هيئت كافتاردزه، كسـب امتيـاز            . داشت كه جبران مافات كند و حقيقت را اظهار نمايد         

نفت نبوده و بلكه همكاري مشترك فني براي استخراج و استفاده از منابع نفت شمال برابر روح و مفاد منطقي مـاده                      
بوده است، در نهايت شهامت نامـه زيـر را بـه سـفير شـوروي در                 ) 1921(دوازدهم قرارداد دوستي ايران وشوروي      

ر كتاب سياست موازنه منفي كـي اسـتوان كـه از          قسمت هائي از آن را قرائت كرد و د         14ايران نوشت و در مجلس      
 .دوستداران معروف مصدق بود، درج شده است كه نامه اي است طوالني و قسمت هائي از آن نقل مي شود

 جناب آقاي ماكسيموف سفير كبير اتحاد جماهير شوروي
تكار پارلماني اينجانب موجب بـدبيني و       عالي توسط يكي از هموطنان اينجانب رسيد راجع به نفت شمال ايران كه اب             پيغام جناب 

خوشـبختانه ورود   ... دلتنگي اتحاد جماهير شوروي گرديد وقتي راديو مسكو اسناداتي به اينجانب داد كه استحقاق آن را نـدارم                 
 دسـت نيامـد كـه     جناب آقاي كافتاردزه به تهران سبب شد كه داوطلبان آمريكائي از پيشنهاد خود صرفنظر كنند و فرصـتي بـه                   

ي بين جنـاب    وقتي كه مباحثه  . هاي آمريكايي بيان نمايم   نظريات خود را در موضوع معادن نفت ايران در مقام مخالفت با شركت            
ايشان و كابينه ساعد علني شد بسيار متاسف شدم از اين كه به دوستي ايران و شوروي كه براي ايرانيـان عوضـي نـدارد خلـل                        

ر شوروي بر اثر رويه قابل ستايش ارتش سرخ حاصل كرده است بكاهد چون معتقـدم كـه                  برسد و از مجبوبيتي كه اتحاد جماهي      
 آقاي سفير اميدوارم كه نفرمائيد بجنا... اتحاد جماهير شوروي حق بزرگي بر ما دارد و ما را از مخاطره حياتي نجات داده است                

وفقيت دولت شما از نظر مصالح ايران است و چنـان           من به مقام و موقعيت دولت شما بيش از خودتان عالقمندم، عالقه من به م              
كه در مجلس علناً اظهار داشتم گذشته شما ثابت كرده است كه هر وقت دولت شوروي از صحنه سياسـت ايـران غايـب شـد                          

 83.روزگار ايرانيان تباه شده است
 و عقـب رانـدن      )هـا شكست دادن روس  ( در جريان    14عوامل شركت نفت انگيس و اكثريت طرفدار دربار مجلس          

اتحاد جماهير شوروي از بهره برداري نفت شمال و عزيمت قهر آلود كافتاردزه، كه مدعي بود دولت ايران به هيئت                    
شوروي توهين كرده است و حتي پيشنهاد تقديمي را مطالعه هم نكرده اسـت، بـه منظـور تجليـل از دكتـر مصـدق           

 جبهه آزادي و دموكراسي ترتيب دادند كـه او را از منـزل تـا                برنامه اي براي جدا كردن آن مرد مبارز از صف متحد          
 .مجلس بر روي دوش هواداران خود سوار كنند و با تظاهرات ضد شوروي به مجلس ببرند

 : ها در كتاب خاطرات و تألمات اين چنين مي نويسددكتر مصدق خود جريان آن واقعه را بعد از سال
بعضي وكالء در مجلس سخناني درگرفت كه از جلسه خارج شدم و تصميم گرفتم ديگر                كه بين من با      1323 اسفند ماه    13روز  

عـده  )  اسـفند  15(به مجلس نروم روز بعد اول وقت مصطفي فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس به من تلفن كرد كه فردا                      
د مي گفتم كه با شركت نفت ارتبـاطي         اي شما را به مجلس خواهند برد كه من چيزي نگفتم و مذاكرات خاتمه يافت و بعد بخو                 

 ....ندارم كه اين تلفن را كرده اند و بهواخواهي من قيام كرده اند

                                           
 260است موازنه منفي، جلد اول، ص  سي-83
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عصر همان روز هم اديب فرزند اديب الممالك فراهاني شاعر معروف از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همينطور پيام آورد كه                        
طرف شركت نفت و وابسته نظامي سفارت انگيس مي آيند چه بگويم و             باز مزيد تعجب گرديد و فكر مي كردم با كساني كه از             

 ...چه رويه اي اتخاذ كنم
روز بعد عده اي آمدند كه مورد توجه واقع نشدند سپس جمعيت زيادي از دانشجويان و اشخاص ديگر از هر قبيل و هـر قسـم                          

 زحمت مي توان عبور كرد و هـر قـدر بـه مجلـس               وارد شدند و گفتند بين خانه من و خيابان نادري آنقدر جمعيت است كه به              
نزديكتر مي شديم بر تعداد مردم افزوده مي شد و چون در اتومبيل عده زيادي بودند و تنگي جا سبب شده بود من دچار حملـه                         

ي تهـران   شوم در ميدان بهارستان مرا از اتومبيل خارج كردند و روي دست مي بردند كه ناگهان سرتيپ گلشائيان فرماندار نظـام                    
دستور شليك داد و يكي از سربازان كه مرا هدف گرفته بود تيرش به خطا رفت و رضاي خواجه نوري دانشجو را كه در ايـوان                          

 ...ايستاده بود از پاي درآورد كه عليه سرتيپ گلشائيان اعالم جرم نمودم) لغانطه(طبقه فوقاني كافه 
 اسـفند فكـر دسـتگاه       15د نظر بعضي از هموطنان اين بود كه سـانحه روز            اين واقعه در جامعه به دو شكل مختلف تعبير گردي         

شركت نفت بوده ولي عده ديگري عقيده داشتند كه شركت مزبور مي خواست در ازاي مخالفت من با پيشنهاد كافتاردزه و نيـز                       
ت تطبيق مي كند اگر شـركت نفـت         طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدرداني كند اين تعبير بيشتر با حقيق                 

مي خواست من از بين بروم عضو رسمي شركت به من تلفن نمي كرد و وابسته نظامي سفارت انگليس مرا از آمدن مردم مطلـع                         
 84.نمي نمود

ربط دادن و تأليف منطقي اين حوادث كه اكنون پس از سالها اسناد آن در دسترس قـرار گرفتـه اسـت، وحشـت و                         
ايـن كـه چـه      . و دربار را از اتحاد دو نيروي ملي و دموكرات و سوسياليست ايران نشان مي دهد               اضطراب استعمار   

نقشه ها مي كشيدند و چه برنامه ها داشتند كه سرانجام در ادامه آن برنامه ها پيروز شدند و بايد موجـب عبـرت و                         
مـين جـا متـذكر شـد، انـدوه و دريـغ       اما آنچه بايد در ه. تجربه تاريخي ملت ايران شود كه به آن خواهيم پرداخت     

نويسنده است كه چگونه شخصيت سردوگرم چشيده اي مانند دكتر مصدق حاضر مي شـود روي دوش وابسـتگان                   
يعني تا اين حد فاقد تصـميم و        . به شركت نفت انگليس و نوكران سفارت بريتانيا سوار شود و به مجلس برده شود              

آدمي تعجب مي كند چه مي شود       . دن و مستعد فريب و گول خوردن بود       اراده بود و تا اين حد آماده رودست خور        
 .به هر حال در آن زمان و بعدها هم مصدق گل سرسبد رجال ملي بود و اين هم از عجايب ايران است. كرد

ي سياسـت     ي حقايق فوق به عمد بسته و قلم خـود را بـه تخطئـه                نويسندگان جبهه ملي چشم خود را بر روي همه        
السلطنه كه با ترفندهاي امپرياليستي، محرك و مشوق          اند و عمالً با قوام      موضوع نفت شمال فرسوده كرده    شوروي در 

 ايـن گـروه بـدآموز و      . ي آن بـود، همدسـتي كردنـد         اي كه خود امضـاءكننده      نامه  جويي با موافقت    آنها بود، به مقابله   
 ي مصدق   ي مردم، اقدام ناسنجيده      القاء شبهه در توده    آنها با . اند  كنندگان تاريخ، در مقابل نسل كنوني مسئول        تحريف

هـا، علـي      هـا، دكتـر طـاهري       را كه براساس تز معلول موازنه منفي صورت گرفت و مورد تأييد و تشويق سيد ضياء               
ي اطالعات و     هاي هوراكش درباري مثل روزنامه       و روزنامه  14ها و همه ليدرهاي مرتجع مجلس         داري  ها، گله   دشتي

پرستانه و تبلور حاكميت و اسـتقالل         به عنوان اقدامات وطن   . ي سرسپردگان انگليس و آمريكا واقع شد        همهكيهان و   
ي ايـران و   نامه موافقتي   در مسئله15 قماش نمايندگان را در مجلس هاي همين  كردند و شارالتان بازي   ملي قلمداد   

                                           
 133و132 ، ص ص 1364 خاطرات و تألمات دكتر مصدق، چاپ هشتم، انتشارات علمي تهران، -84
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اي شد، به عنـوان       نامه   موافقت  شدن چنين  »يكن  كان لم «شوروي براي تشكيل شركت مختلط نفت شمال كه منجر به           
هـاي بـزرگ نويسـندگان     پرستي به خورد مردم دادند و اين يكي از خيانت          ترين شكل مبارزه با بيگانه      بهترين و عالي  

ي ضـد ملـي بـه عمـل           مانـده   ي يك فرهنگ عقب     بورژوازي و جبهه ملي است كه در كوشش براي استمرار و ادامه           
 14تواند براي آگاهي از تأييد و تشويق و هوراكشي عوامل استعمار براي مصـدق در مجلـس                   هركس مي . است  آمده

هاي علي دشتي و دكتر عبده و          مجلس مراجعه كند، تا احسنت و هورا كشي        1323ي يازدهم آذرماه      به جريان جلسه  
اد و وزيـر امورخارجـه      فرهودي را براي مصدق ببيند و نيز تعريف و تمجيدهاي باقر كاظمي عاقد قـرارداد سـعدآب                

  .رضاشاه را بخوانندهاي سياه ديكتاتوري  سال
 ايـران كـه در تـاريخ     ملـي اي به نام تاريخچـه جبهـه     بهمن آقاي ابوالفضل قاسمي در جزوه      22حتي پس از انقالب     

چنـين  هـاي     بـد آمـوزي   .  با آرم حزب ايران بيرون داد، بر روي اين همه حقايق تاريخي پرده كشيد              1357اسفند ماه   
دارد ما    چنانچه پروفسور هارولدلسكي تئوريسين حزب كارگر انگلستان اعالم مي        «: نويسد  رسد كه مي    هايي به آنجا مي     نوشته

در انگلستان راجع به امتياز نفت ايران در شمال به نفع دولت شوروي اعتراضي نداريم و اين سازش با همـه راه فرارهـايي كـه                          
مقاولـه   ) 1325 فروردين   15 (1946 آوريل   4ها از ايران در       احمد قوام براي بيرون كردن روس     . دداشت ايران را به زانو در آور      

  آن دولت ايران تن به تشـكيل يـك           3نامه ننگين نفت را با سادچيكف سفير كبير شوروي در تهران امضا كرد كه بر اساس بند                  
 و فكرش در ضديت بـا شـوروي مـريض شـده             ابوالفضل قاسمي كه مغز       85.»شركت مختلط نفت ايران و شوروي داد      

اختيار در خـدمت امپرياليسـم آمريكـا          است، هرجا كه بحثي در مورد روابط ايران و شوروي باشد زبان و قلم را بي               
 . نهضت آذربايجان نيز نوشته است كه به آن خواهيم رسيدقاسمي چنين موهوماتي درباره. گذارد مي

ملـي   صفحه جزوه تاريخچـه جبهـه        70 است كه حتي در تمام       داده شود، اين  ر  اي كه بايد در همين جا تذك        اما نكته 
به خواننـده   » مقاوله نامه ننگين  «يك بررسي كوتاه كه مستند به اسناد باشد و در مورد سوابق و مسائل مربوط به همان                  

ه و تحريف سياست اما در مقابل، فحش و هتاكي به حزب توده ايران و تخطئ        . خورد  مطلبي تفهيم كند، به چشم نمي     
هـاي آشـكار و مخفـي بانـد            سال كه خيانت   29از طرفي پس از     . هاي اين جزوه است   »كار  شاه«شوروي در ايران از     

 بقـائي  كارانه باند مكي و     هاي جنايت    و توطئه   و دسيسه   *گذرد  مكي به نهضت ملي ايران و شخص دكتر مصدق مي         
اند، قاسمي بـه جـاي تشـريح آن جنايـات و يـا حـداقل يـادآوري                  د  را هر ايراني آگاه و عالقمند به نهضت ملي مي         

اي   حمايت مشمئزكننده  ملي است، به  بار تاريخ جبهه       كه در واقع جريان اسف     ملي ايران، هاي مكي به نهضت       خيانت
 ور مـا  رفت كه يك تاريكي ضخيم و دهشت انگيز بر كشـ            بر سر تقسيم منافع ايران دگربار مي      «: نويسد  از مكي برخاسته و مي    

ترين مردم اين كشـور كـارگران و رنجبـران مـورد      ايران برده دست و پا بسته استبداد و استعمار گردد و شريف    . افكن شود   سايه
اي بدرخشيد و ماه مجلس شـد         استثمار وحشتناك قرار گيرند كه ناگهان در اتمسفر خاموش و تاريك و نااميدي و وحشت،ستاره              

هـاي   حسين مكي، مردي كه از خانـدان . زبان در پارلمان تكان خورد  وجدان بيدار ملتي بي-شد دل رميده ما را انيس و مونس  -

                                           
  9 تاريخچه جبهه ملي ايران، ابولفضل قاسمي، ص -85
 حفـظ    از مخالفين سـر سـخت مصـدق شـد و در            31 حسين مكي با آنكه از مؤسسين جبهه ملي بود، بعد از نيمه دوم سال                -*

اش را آشكار كرد، كه مشـروح       كارانه مرداد و سقوط مصدق نقش خيانت      25ريزي كودتاي    و پي  17سرلشكر زاهدي در مجلس     
  . مرداد خواهد آمد25آن در فصل نخست وزيري مصدق و كودتاي 
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   ابوالفضل قاسمي هنوز هم حسين مكي       86.»حكومت اليگارشي نبود، پشت تريبون رفت و نامه دكتر مصدق را چنين خواند            
است، افتخاري براي او قائـل        ان نبوده گر اير   داند و چون از اعضاي خاندان حكومت        زبان مي   را وجدان بيدار ملتي بي    

تواند   هاي اليگارشي جنايت است و مي       تواند توضيحي در اين باره بدهد كه اگر وابسته بودن به خاندان             او نمي . است
هـايي بـه      اعلـي چنـين وابسـتگي       ي آقاي دكتر مصدق كه به حد        عاملي مطلق براي خيانت به ملت باشد، پس درباره        

 توان كرد؟ چگونه قضاوت مي.  ايران داشته استهاي اليگارشي خاندان
شريك  ملي در قدرت سهيم و        اين نان قرض دادن قاسمي به حسين مكي در روزهاي اول پيروزي انقالب كه جبهه              

 كـنج  هـا در  ي روابط دوستانه و پنهاني با امثال مكي و علي اميرانـي مـدير خوانـدني           ادامه. وبهانه نبود   علت   بي *بود،
هـاي قبـل از پيـروزي انقـالب، قاسـمي       كه در سال) هاي خطي دانشگاه تهران مركز اسناد و كتاب(ده خلوت و آسو 

 .كرد ايجاد كرده بود، همين نتايج را الزاماً ايجاد مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  تاريخچه جبهه ملي، نوشته ابوالفضل قاسمي-86
مانند دكتر كريم . هاي مستقل نه بنام سازماني بلكه به عنوان شخصيتاما.  در دولت مهندس بازرگان جبهه ملي شركت داشت-*

 دكتـر ايـزدي بـه       - علي اردالن عضو حزب ايران به سمت وزير دارائي         -سنجابي دبيركل جبهه ملي به سمت وزير امور خارجه        
ي خوزستان اشـتغال    سمت وزير كشاورزي و حضور سرتيپ رياحي و ناخدا مدني هم كه درپست وزارت دفاع ملي و استاندار                 

  .داشتند، از نزديكان كامالً وابسته به جبهه ملي بودند
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   مصدق به رهبري دآتر١٤ همكاري فراآسيون حزب توده ايران با اقليت مجلس -٦
 و ترفنـدي       اين بود كه به هر ترتيب و بهانه        14 تالش ارتجاع و عوامل امپرياليسم در مجلس         شد،طور كه بيان      همان

 آزادي و ضدامپرياليستي ملت را به تفرقه و سپس به شكست بكشانند و در مورد نفت شمال و هيئت                      جبهه وحدت
پرستي، مبارزه با بيگانه، حفظ منـافع         اقتصادي شوروي به رياست كافتاردزه همين برنامه و هدف تحت عناوين وطن           

 نجات ايران از اشغال قواي روس و بيگانـه،    هاي روس از ايران،     هاي ملي ايران براي ملت ايران، قطع دست         و ثروت 
ي   شد و گاه با همه      تعقيب و دنبال مي   ... المللي كمونيسم و حزب توده و       نجات اسالم و دين و سلطنت از شبكه بين        

 نيروهاي انقالبـي بـه رهبـري حـزب تـوده ايـران و آگـاهي و                  آوردند، رشد   ميتوفيقي كه عوامل استعمار به دست       
ها و محافل روشن فكري مترقي چنان بود كـه عوامـل ارتجـاع نتواننـد بـه                    ي مردم و جمعيت         هي سياسي تود    عالقه

 .توفيق نهايي برسند
فراكسيون حـزب   .  اضافه كرد  14بر اين عامل بايد حضور متشكل و فعال فراكسيون حزب توده ايران را در مجلس                

 را در مسـائل مهـم       14 مترقـي و ملـي مجلـس         توده ايران موفق شد همكاري دكتر مصدق و تني چند از نمايندگان           
 د، كـه رهبـري آن عمـدتاُ بـا دكتـر مصـدق بـو               14ها با فراكسيون قوي اقليت مجلـس          كشور جلب كند، و تا مدت     

 بـه سـقوط آن      و.هاي حكيمي و صدراالشراف سد محكمي ايجاد كنـد          در مقابل كابينه  و   .همكاري و همراهي نمايد   
 ماهيت استعمار و هشدار جدي براي جلوگيري از تجديد سيستم ديكتاتوري توسط              و به افشاي   شود،ها منجر     كابينه
اين همكاري در جريان مبارزه براي طرد و اخراج دكتر ميليسـپو و هيئـت               . شراف كمك قاطع نمايد   ي صدراال   كابينه

محافـل ملـي و     ي حزب توده ايران بـود، مـورد توجـه             هاي عمده   مستشاري مالي آمريكا از ايران كه از اولين هدف        
هـاي اسـتعماري    ي آن به مقابله و ستيز با كابينه گيري نمايان شد و ادامه روشنفكري ايران قرارگرفت و به طور چشم  

حكيمي و ساعد و صدراالشراف كشانده شد و اولين آجرهاي بنيادين يك همكاري مشخص و منضبط را با حـزب                    
هاي ملي با حزب      ها و جمعيت    به ائتالف و اتحاد احزاب و گروه       كه منجر    د،گذاري كر   ايران و ساير محافل ملي پايه     

از اين همه تالش و كوشش بزرگ كه در جو آشفته و متشتت آن روز ايران براي ايجـاد وحـدت                   . توده ايران گرديد  
 و هماهنگي در مقابل ارتجاع و امپرياليسم و استبداد به وجود آمد، هيچ خبري و نشاني و اسـم و بحثـي در آثـار و                         

ي حزب توده ايـران و اتحـاد          ي ملي نيست و به جاي آن تا حد ابتذال و تهوع، درباره              هاي بورژوازي و جبهه     نوشته
 .اند جماهير شوروي دروغ و فحش و ناسزا گفته

است، بلكه برعكس گـاه   نظر بوده لوحانه است اگر تصور شود كه چنين تالش سترگي بدون درگيري و اختالف          ساده
بـار    رسـيد و آثـار و نتـايج غلـط و زيـان              بورژوازي ملي به همدستي و اتحاد با عوامل استعمار مـي          تزلزهاي شديد   
ي مفاهيم آزادي و استقالل و ترس         ي وي درباره    ي منفي دكتر مصدق و تصورات خام و پندارگرايانه          سياست موازنه 

ن آذربايجان و گيالن و مازندران،      هاي سنديكايي و كارگري و جنبش دهقانا        ي جنبش   سابقه    و وحشت او از رشد بي     
هـاي سوسياليسـت و راديكـال          كارگري و شخصيت    ي قدرت حزب توده ايران و شوراي متحده           كه عمدتاًً در حيطه   

خواهي و به عبـارتي ديگـر عارضـه بيمـاري             هايي كه ناشي از عدم تجربه و شدت آرمان          روي  قرارداشت و نيز چپ   
، موجب برخوردهاي سختي بين فراكسيون حزب توده ايران ودكتر مصدق و            كودكي در جنبش كمونيستي ايران بود     

ي سيدضـياءالدين     بـرداري دارودسـته     اي بـراي بهـره      گرديد و وسيله    همكاران او و اقليت ثابت مجلس چهاردهم مي       
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ر داند، از عناصري بودنـد كـه هـ          از طرفي همكاران مصدق كه اقليت مجلس چهاردهم را تشكيل مي          . كرد  فراهم مي 
كدام به نحوي در جنايات سلطنت رضاشاه و دوران ديكتاتوري بيست ساله سهيم بوده و گاه به نوكري براي دربـار                     

گونه شرح و بسطي فقط اسـامي اقليـت            هيچ نكند، بدون براي آنكه اين ادعا مغرضانه جلوه       . و استعمار مفتخر بودند   
ي منفـي را بـا        اشـت و اجـراي تـز سياسـت موازنـه          مجلس چهاردهم را كه مصدق عمدتاً رهبري آن را به عهـده د            

 .شود دانست، ذكر مي همكاري آنها ممكن و ميسر مي
 اسامي اقليت مجلس چهاردهم

الـه بيـات،      اكبر، ايپكچيـان، بهـادري، عـزت        دكتر مصدق، ابراهيم آشتياني، امير نصرت اسكندري، افشار صادقي، افخمي، حسن          
ي، رحيميـان، قـائم   ئالـه دري، ذكـا   ، حبيـب )سردار فـاخر حكمـت  (وري، رضا حكمت    مهندس پناهي، تيمورتاش، اميرپاشا تيم    

، صادقي، طوسي، تهرانچي، جـواد عـامري،        )كه فقط چند روز بيشتر در اقليت نماند       ( زاده    الملك رفيع، دكتر زنگنه، سرتيپ      مقام
  87مهدي عدل، فتوحي، محمد ولي ميرزا فرمانفرماييان، مظفرزاده، دكترمعظمي

وجـه قابـل      الحال كه به جز دو سه نفري بقيه اساساً به هيچ            ي با اين افراد و تشكيل اقليتي از چنين افراد معلوم          همراه
ي نفت شمال كـه مـĤالً بـه زيـان شـوروي و سـود                  گيري مصدق درباره    اند، پس از سخت     همكاري و اطمينان نبوده   

اي دسـت زد كـه        يتي به تعيين و انتخاب هيئت عاملـه       چنين اقل .  گرديد تمام شد، فراهم  امپرياليسم آمريكا و انگليس     
 مصدق بقيه آنان    هاي غالمعلي فريور و دكتر      نامانداز كه به جز دو نفر به          اي بود از رجال پشت هم       معجون و عصاره  

 قـائم ( رضـا رفيـع   ؛از عبـارت بودنـد      14ي اقليت مجلس      هيئت عامله . به طريقي از عوامل ارتجاع و استعمار بودند       
 غالمعلـي فريـور،   ، امير نصرت اسكندري، دكتر محمد مصدق، سردار فاخر حكمـت، ابـراهيم افخمـي،                )الملك مقام

 براي تطهير   اقليت، فقط  و حضور دكتر مصدق و غالمعلي فريور در چنين فراكسيوني به عنوان              ،محمدرضا تهرانچي 
 .بود

ه و اختالسـي كـه هيئـت مستشـاري مـالي        افشاگري حزب توده ايران در مورد دكتر ميليسپو و شرح و انتشار رشـو             
روزنامـه رهبـر    . آمريكا مرتكب شد، محيط مناسب و مساعدي براي مبارزه قطعي با استعمار مالي آمريكا فراهم كرد               

بار آنـان   ها و اختالس دارودسته سيد ضياءالدين طباطبايي و همدستي كثافت به طور پيگير و مستمر اسنادي از رشوه     
هـاي    هـاي دولتـي و حوالـه        هاي طرفدار سيدضياء آگهي     با آنكه دكتر ميليسپو به روزنامه     . تشر كرد با دكتر ميليسپو من   

بـود، امـا      هـاي هـوراكش و مـداح بـه دور خـود جمـع كـرده                 داد و يـك عـده روزنامـه         كاغذ و رنگ و مركب مـي      
 ي    يافت، با حمايـت تـوده       كه به تدريج به حد يك سازمان دموكراتيك رشد و نضج مي            »آزادي  جبهه«نگاران    روزنامه

جمعي منجر به لغو اختيـارات دكتـر           باالخره اين كوشش دسته    و. برخيزندي جانانه و جالبي       مردم توانستند به مقابله   
توانست بدون اختيارات تام به حيـات اسـتعماري خـود             ميليسپو شد و از آنجا كه هيئت مستشاري مالي آمريكا نمي          

  واگـذاري امتيـاز    ي  و اجراي برنامـه   اش ترك كند      شد خاك ايران را همراه هيئت مالي       دكترميليسپو ناچار    دهد،ادامه  
 .متوقف شود نفت جنوب شرقي ايران به آمريكا
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ي نيروهـا و محافـل ملـي و           ي همكاري حزب تـوده ايـران و دكترمصـدق و همـه              اخراج ميليسپو از ايران كه نتيجه     
اي را در محافل ملي و روشنفكري بـا           مات وحدت سياسي گسترده    مقد شد،طور كه قبالً بيان       روشنفكري بود، همان  

هاي كوچك ملي و روشنفكري با هم متحد شدند و از              به تدريج گروه   .فراهم كرد يكديگر و نيز با حزب توده ايران        
 ي  هاي شمالي بـه مقابلـه       هاي كوچكي كه در شهرستان      از طرفي محافل و گروه    . اتحاد آنها حزب ايران به وجود آمد      

هـاي   زده بودنـد و خواسـته   هاي مازنـدران دسـت   ها و كارفرمايان درباري كارخانه تري با فئودال  راديكال و جسورانه  
ي  گرايانـه  هـاي خـود بـا اهـداف ملـي      اي در مورد امالك متصرفي رضاشاه داشتند و تجانسي بين خواسته     طلبانه  حق

 . و پيوند خود را اعالم كردندديدند، به حزب توده ايران پيوستند  محافل روشنفكري نمي
نمـود، موجـب    ي لزوم وحدت نيروها مـي       تبليغات مداوم و مؤثري كه حزب در زمينه        «،ي شادروان صمد كامبخش     به نوشته 

اين گرايش گاه شكل ائتالف مستقيم دستجات مختلف با حزب          . گرايش روزافزون نيروهاي جوان و روشنفكر به سوي حزب شد         
ي اتحاد چند حزب و گروه از آن جمله           هاي حزب ميهن كه خود ثمره       مثالً سازمان . گرفت  حزب به خود مي   و گاه شكل پيوند با      

نخسـتين سـازمان    . هاي حزبي، ائتالف كردند و يا به آنها ملحق شدند           بود به تدريج يا با سازمان     » پرستان  ميهن«و  » پيكار«احزاب  
 سازمان كرمانشاه الحاق خود     1324زمان گرگان بود، پس از آن در اسفند         حزب ميهن كه كامالً ملحق به حزب توده ايران شد سا          

  88.»را به حزب توده ايران اعالم داشت
 بررسـي مختصـر   « است كه در جـزوه       يهاي مترقي، همان مطلب     كار به هسته    هاي محافظه   اين تجزيه و تبديل در هسته     

ماه   فروردين 16 مشترك حزب ايران و حزب ميهن كه در تاريخ           ي  اعالميه «. است   به آن اشاره شده    » احزاب بورژوازي ليبرال  
ي احزاب وحدت و اتحاد و نزديكـي كامـل بـه يكـديگر و      ي قطعي و فوري كليه  انتشار يافت اعالم شد كه امروز وظيفه   1325

اع بـه   ارتجـ هـاي مجهزاسـتعمار و     در مقابل وحدت و ائتالف ضدملي دارودسته     89.»ي واحد نيرومند است     ايجاد جبهه 
ي ايـالت و عشـاير فـارس، جنـوب، بختيـاري،              سابقه و متحدانـه     رهبري سيدضياءالدين طباطبايي كه از حمايت بي      

 مالكان آذربايجان امثال ملك قاسمي، اسفندياري، صولتي، اميرافشار، بهادري، امير عشـاير      ي بزرگ   ذوالفقاري و همه  
خـان چهـاردهي و       اي و چماقداران گالش و طـالش، محسـن          خلخالي ، ضرغام حاج عليلو، امير عشاير، مقدم مراغه        

الملوك در گيالن برخوردار بودند و حمايت گروه قابل توجهي از علما و مداحان درباري را به دنبال داشـتند،                      عزت
ها و محافل و احزاب كوچك بورژوازي ملي بـا حـزب تـوده                هيچ راهي به جز تالش براي ايجاد وحدت بين گروه         

 .نداشتايران وجود 
اين هماهنگي و حسن رابطـه بـا محافـل و    . توانست ثمربخش باشد  تنها، اتحاد و وحدت نيروهاي ضداستبدادي مي      

 نگـاران   كرد و حضور فعال روزنامـه        را فراهم مي   »موتلفه احزاب آزادي  «  خواه كه مقدمات ايجاد جبهه      هاي آزادي   گروه
 حـزب (ي ملي آن بـود، سـدي در مقابـل             ها كه پشتوانه    شهرستاني تهران و       روزنامه 44 مركب از    »خواه  جبهه آزادي «

كرد، ايجـاد نمـود و همـين          ي صدراالشراف حمايت مي     ي نيرو و توان از كابينه       سيدضياءالدين كه با همه   ) اراده ملي 
ي   كابينـه . نيرو توانست آبستراكسـيون معـروف اقليـت مجلـس چهـاردهم را بـه رهبـري دكترمصـدق ايجـاد كنـد                      

                                           
 188 نظري به جنبش كارگري در ايران، عبدالصمد كامبخش، ص -88
 15 بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال، ص -89



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

74

 هـيچ هـدفي نداشـت اال آنكـه بـا قـدرت كامـل، از        آمد،ي حكيمي به وجود  ف كه پس از سقوط كابينه   صدراالشرا
اي   سـابقه   هاي دهقاني و كارگري كه عمدتاً در آذربايجان و خراسان و گيالن و مازندران به اعـتالي بـي                    رشدنهضت

دوستي و مترقي و        ار و عقايد ميهن   بود، جلوگيري و مقدمات سركوب آن را فراهم كند و از رسوخ و نفوذ افك                رسيده
ضدارتجاعي و ضد اطاعت كوركورانه در ارتش شاهنشاهي جلوگيري كند و بـا اخـراج و تبعيـد و حـبس افسـران                       

ترين تغيير    خواه و ضدامپرياليست كه گرايشي به سوسياليسم و جنبش كارگري داشتند، ارتش را بدون كوچك                آرمان
 . امپرياليسم و ارتجاع داخلي نگه داردپارچه و منسجم در خدمت به طور يك

 جنبش دموكراتيك ملي كـه حاكميـت امپرياليسـم و    پيوسته،هدف اين بود كه از رشد و اعتالي اين مجموعه به هم   
شـدت عمـل در ارتـش شاهنشـاهي     . كرد، به هر ترتيبي كه باشد جلوگيري كنند  ارتجاع و دربار را شديداً تهديد مي      

ي از تأثير فضاي دموكراسي بر ارتش از همان روزهـاي اول سروسـامان دادن بـه ارتـش                   بعد از رضاخان و جلوگير    
السـلطنه توسـط مستشـاران     ي قـوام  ورشكسته و فراري، توسط سپهبد اميراحمدي در مدنظر بود و در اولـين كابينـه         

انجاميد و به موجب    ) كاسفيركبير ايران در آمري    ( دريفوس -ساعدي    نامه  ي آن به موافقت     آمريكايي اجرا شد و دنباله    
السـلطنه سـرهنگ      ي قـوام    آن ژاندارمري نيز تحت نظارت و دخالت كامل آمريكا قرارگرفـت و بـا آنكـه در كابينـه                  

 هـاي سـاعد و   بود، اختيـارات مستشـاران آمريكـايي در كابينـه       به رياست كل ژاندارمري گماشته شده      *شوارتسكف
ي ايـن كتـاب       رياليسم آمريكا درارتش از اطالع و اهليت نويسنده       بحث دخالت امپ  . حكيمي به مراتب افزايش يافت    

هاي علمي و آمـاري توسـط حـزب تـوده ايـران صـورت        ترين بررسي خارج است و در اين زمينه بهترين و صحيح   
بايسـت    ي صدر مـي     به هرحال كابينه  . ترين آنها است    گرفته است كه بررسي شادروان صمد كامبخش يكي از ارزنده         

ي علـت و فلسـفه روي كـار آوردن        هاي مترقيانه تبديل شود و همه       ي حركت   قوي براي جلوگيري از همه    به عاملي   
ها نهفته بـود و     در اين هدف   دار،  استخوان به مثابه يك رجل سياسي       مĤبانه،صدراالشراف با آن سوابق ننگين و جالد        

 به اسالم و عالقـه بـه اجـراي احكـام شـرع،              االجتهاد داشت، با تظاهر     چون سوابق طلبگي تا به حد اجتهاد يا قريب        
 .توانست نظر مساعد روحانيت درباري و قشري را به خود جلب كند

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . مرداد بازي كرد25اي در اجراي كودتاي  كننده  و بعدها نقش تعيين آمريكايي بالفاصله به مقام ژنرالي رسيد اين نظامي-*
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  اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در موقع صدارت صدراالشراف-٧
ي صدراالشراف در فضاي سياسي ايران و اعتراضاتي كه احزاب و محافل ملـي بـر اثـر              به محض پيدا شدن سروكله    

پـي  اي    سـابقه   ي اتحاد بـي     هاي پنهاني استعمار به حد فرياد بلند كردند، مقدمه          هشدارهاي حزب توده ايران از برنامه     
اي در آذربايجان و كردستان زير رهبري فرقه دموكرات آذربايجان         پارچه  وجود نيروي خلقي عظيم و يك     . ريخته شد 

هاي راديكال و مترقي و مورد احتـرام خلـق آذربايجـان و كردسـتان                 و حزب دموكرات كردستان و تالش شخصيت      
فئوداليسم، همه و همه قدرتي ايجـاد كـرد تـا           براي رفع ستم و تبعيض ملي و جلوگيري از تجاوز مسلحانه و علني              

ي صدراالشـراف،   اينكـه در اولـين روزهـاي كابينـه    . استعمار و ارتجاع داخلي نتواند به سهولت و آساني موفق شود   
 خـود مبـين تـأثير عميـق هشـدارها و           كـه  ي صدر به وجود آمـد،       موجي از هيجان و مخالفت و ضديت عليه كابينه        

اي امپرياليسـم     اي و زنجيـره     هاي سلسه   گيري توطئه   يران در مورد وجود و تكوين و شكل       هاي حزب توده ا     افشاگري
ي خواسـت     بنابراين آن عده از نويسندگان بورژوازي ملي كه مبارزه با صدراالشراف را نتيجه            . انگليس و آمريكا بود   

 .اند  يكسره از مرحله پرتاند، كردهو ميل و تشخيص شخص دكتر مصدق وانمود 
اي   ي ايران از ساعد مراغـه        امپرياليسم انگليس و آمريكا و هيئت حاكمه       كرد، كه ار آمدن صدراالشراف معلوم     روي ك 

جـو و محلـل معـروف بودنـد، نااميـد شـده و دنبـال شخصـي بودنـد                      وزيران مسالمت   الملك كه به نخست     و حكيم 
در آن روزهـا دو نفـر از رجـال سياسـي            . هداعتنايي كند و قلدري به خرج د          دار كه به افكارعمومي علناً بي       استخوان

. السـلطنه و ديگـري صدراالشـراف     انگليس متصف به چنين اوصاف و خواصي بودند، يكي قوام         -وابسته به آمريكا    
گذارد و افتخار انشاء قانون اساسي را در سـلطنت مظفرالـدين    اساسي احترام مي   اولي ضمن آنكه مدعي بود به قانون      

داد، نفوذي به هم رسانده بود و سوابقي نيز در مخالفت با رضاشاه داشت كه به همـين دليـل                     شاه به خود نسبت مي    
او گذشـته از آنكـه      . ي مقابل قوام قرارداشت     مورد نفرت و بغض شاه بود و دومي صدراالشراف كه درست در نقطه            

اش به عنوان قاتـل مرحـوم         ي سياسي    در كارنامه  ت،گذاش  اساسي حتي در ظاهر هم احترامي نمي        به مشروطه و قانون   
بود و در جامعه به نام جالد باغ شاه معروفيت            المتكلمين و قاضي ارداقي و جهانگيرخان صوراسرافيل ثبت شده          ملك

هاي طوالني وزير عدليه رضاشاه بود و خيلي خونسرد و بـا طمأنينـه احكـام قتـل و حـبس                       و شهرت داشت و سال    
حمل و تأييدي شديد نسبت به جنايات شهرباني دوران رضاشاهي داشـت و  كرد و خود ت     خواهان را صادر مي     آزادي

ام كـه خـدمتگزاري       سال هميشه طرفدار حق و عدالت بوده پيوسته سعي كرده          در مدت چهل  «: به طوري كه خود مدعي بود     
 گـري  و به اين علت كه هم عادل بود وهم صادق، به پادشاه عادل يكـي محمـد علـي شـاه و دي                     »صادق و عادل باشم   

رضاشاه صادقانه خدمتگزاري كرده است و همه اين دعاوي درست و صحيح بود و به همـين جهـت مـورد اعتمـاد                 
اي تشـكيل داد   او كابينـه .  گرفـت و بـه روي كـار آمـد    گشت، قرار ميكامل شاه جوان كه دنبال خدمتگزاران صادق     

وزير راه، ابراهيم زند وزير جنگ، دكتر سـعيد         دار مانند سپهبدي وزير خارجه، آراسته         مركب از رجال نيمه استخوان    
مالك وزير بهداري، گلشاييان وزير بازرگاني و هنر، رهنما وزير فرهنگ، نصرالملك وزير دادگستري، دكتـر نخعـي                  
وزير كشاورزي، محمود بدر وزير دارايي و وزارت كشور را خود سرپرستي نموده و هماهنگ با گروه و دارودسـته                    

 را بـه    »اتحاد عشاير و ايالت ايـران     «هاي بازار و خوانين و عشاير،         قوكشان و باندهاي سياه و دالل     چماق بدستان و چا   
الـدين طباطبـايي      سيد ضياء » حزب اراده ملي  «وجود آوردند و همه اين طيف وسيع شياطين رنگارنگ كه تحت حلقه             
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 راالشراف يورش وسيع و همه جانبـه      نمايي برخاستند و در همان اولين روزهاي صدارت صد          قرار داشتند، به قدرت   
حمله كنندگان زير حمايـت علنـي       . ارتجاع و امپرياليسم به تشكيالت كارگري و دهقاني حزب توده ايران آغاز شد            

 رئيس ستاد ارتش مسلح شدند و سپس كار به تسليح ايالت و عشـاير شـمال و جنـوب بـا دخالـت                        ارفع،سرلشگر  
 .علني كنسول انگليس در اصفهان كشيد

 نوشـته عبدالصـمد كـامبخش، اكنـون در          »نظري به جنبش كارگري در ايـران      «شرح دقيق و تحليل اين وقايع در كتاب         
  هاي رهبر ارگان حـزب تـوده ايـران،            اما آنچه از مطالعه روزنامه      *.اند، قرار دارد    دسترس آنهايي كه جوياي حقيقت    

آيـد،     به دست مـي    1324 ما و اطالعات منتشره در سال        ايران ضياء،شفق ارگان حزب ايران، رعد امروز ارگان  سيد          
اي مركـب از همـه     جبهـه .بودنداين است كه در ايران دقيقاً و به طور مشخص دو جبهه رو در روي هم قرار گرفته           

كه عمدتاً زير رهبـري دكتـر مصـدق قـرار           (هاي ميهن دوست و ملي        خواهان و احزاب و محافل و شخصيت        آزادي
  كه اساس و موتـور     »شوراي متحده كارگران  «وده ايران و سازمان عظيم و سرتاسري كارگري به نام            و حزب ت   )داشتند

 و  بـود، آمد و با هماهنگي نسبي با فرقه دموكرات آذربايجـان و كردسـتان در فعاليـت                   حركت جنبش به حساب مي    
ن رده باالي ارتش كه سخنگويي      الدين طباطبايي و مظفر فيروز و گروهي از افسرا          اي ديگر به رهبري سيدضياء      جبهه

قدرت اجرايي جبهه متحد ارتجاع عالوه بـر قـواي مسـلح            . و نمايندگي آنان با سرلشگر ارفع رئيس ستاد ارتش بود         
ريزي بـراي متشـكل شـدن و           كه برنامه  گرفت،  ميرسمي دولتي، ايالت و عشاير مسلح شمال و جنوب را نيز در بر              

ماني پني دبير سفارت انگليس و گلد كنسول انگليس در          (نگليس و مأمورين آن     تسليح كامل آنها با نظارت سفارت ا      
 همه نيروهاي ضد خلق و ضد دموكراسي نوك تيـز حملـه خـود را متوجـه                  1324در سال   . دقيقاً اجرا شد  ) اصفهان

ها و    لوپهاي آن زمان هر روز اخبار مشروحي از حمله و هجوم به ك               به اين جهت روزنامه    .كردندحزب توده ايران    
   در همـين سـال حـزب وطـن          **.كردند، كه بررسي آنها عبرت آموز است        هاي حزب توده ايران منتشر مي       سازمان

 تغيير نام يافته    بود،سيد ضياء به حزب اراده ملي كه نمايانگر اتحاد ائتالف همه عوامل ارتجاع و امپرياليسم در ايران                  
 قديمي از ارائه همكاري علني به سـيد ضـياء خـودداري كردنـد و     هاي كوچكي از محافل سياستمداران  و تنها هسته  

برخورد نيروهاي جبهه آزادي با جبهه متحد ارتجـاع         . السلطنه بود    كه رهبري آن با قوام     دادند،جناح مستقلي تشكيل    
در مجلس به صورت اقليت به رهبري دكتر مصدق و فراكسيون حـزب تـوده ايـران، بـا اكثريـت بـه رهبـري سـيد           

.  منجر به آبستراكسيون اقليت عليه كابينه صـدر شـد           كه الدين طباطبايي و دكتر طاهري و علي دشتي بروز كرد          ضياء
 مـاه توانسـت از    6 فقـط پـس از       داد،ها و وعده وعيدي كه به طيف ناهمگون اقليـت             صدر با همه پشت هم اندازي     

دامه كار چنين دولتـي، تنهـا بـا حمايـت           رغم مخالفت قانون اساسي ا      مجلس رأي اعتماد بگيرد و در اين مدت علي        
دانسـت و     وزيـر مـي     شاه خـود را نخسـت      بود و كابينه صدراالشراف فقط تحت حمايت و فرمان        مستقيم شاه ميسر    

                                           
اي آمريكا و مؤسس هاستاد دانشگاهدكتر حبيب الجوردي هاي كارگري و خودكامگي در ايران نوشته   مطالعه كتاب اتحاديه-*

 . كارگري ايران بسيار سودمند است در مسائلنتاريخ شفاهي ايرا مركز
 منبر و عزاداري امام حسين و مجالس 1324 محمد تقي فلسفي واعظ در كتاب خاطراتش از همين سال  بنا به اقرار شيخ-**

 .رحلت علماي اعالم را وسيله و ابزاري جهت حمله مستقيم و علني به حزب توده ايران قرار داد
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 مثـل گـرگ تيـر    نداشـت، توانست مجلس را منحل كند و اختياري در اين زمينـه               شاه از اينكه نمي    .كردميصدارت  
واالس موري سفير كبير آمريكـا در       . نشست  ر آمريكا به درد دل و چاره جويي مي        پيچيد و با سفي     خورده به خود مي   

  به ناهار خصوصـي    1324تيرماه   22 جوالي،   13روز  «: نويسد  ايران در اين مورد به وزارت امور خارجه آمريكا چنين مي          
 مفصلي، نظـرات خـود را بـا         شاه ضمن مذاكرات  . شخص ديگري نبود  ) عالء(حضور شاه دعوت داشتم و به غير از وزير دربار         

شـاه  . ..هاي ضعيف به وسيله مجلس عاقبـت خوشـي نـدارد    تغيير پي در پي كابينه و دولت  : ... صداقت به اين شرح بيان داشت     
هـاي اروپـايي      بسيار متأسف است از اينكه قدرت ندارد مجلس را منحل نمايد و در واقع قدرت قانوني شاه كمتر از مونارشـي                    

 90.»است
ريزي براي تضعيف و     بنابراين برنامه  پذير نبود، ن هدف با وجود قدرت عظيم نيروهاي جبهه آزادي امكان           اجراي اي 

هاي استعماري بر دو محور استفاده از نيروهاي          اجراي اين هدف  . درهم شكستن اين نيرو در دستور كار قرار گرفت        
د باندهاي سياه مسلح به اسلحه گرم و سرد و          مذهب و به ميدان آوردن علماي درباري عليه حزب توده ايران و ايجا            

هاي ايـن دو محـور در منـاطق           ي فعاليت   ادامه. هاي حزب توده ايران قرارداشت       به كلوپ  اندازي  سري نارنجك يك  
هاي كارگري و دهقـاني مـورد      هاي حزب توده ايران و سازمان       شمالي و اصفهان و تهران موجب شد كه فقط كلوپ         

 كه بـاالخره در     كشيده شد، د و كلوپ حزب توده ايران در تهران چند شب متوالي به آتش              يورش مسلحانه قرارگيرن  
  حزب توده ايران   هايكلوپارتش شاه   هاي اوباشانه رسماً با حمله و هجوم مستقيم شهرباني و             ي همين يورش    ادامه

 ركز كارگري مهمـي بـود و     در اصفهان كه م   . اشغال شد و يك گروهان سربازان تيپ سواره نظام در آن مستقر شدند            
 سـرهنگ افشـار طـوس كـه در زمـان            توجهي داشت، با انتصـاب    تشكيالت كارگري حزب توده ايران قدرت قابل        

داده بـود،   دلي و قساوت و جنايتكـاري خـود را نيـك              رضاشاه متصدي انتظامات امالك شمال بوده و امتحان سنگ        
هـا و     اصـفهان گماشـته شـد و او نيـز تمـام كالنتـري              سرلشكر ارفع رئيس ستاد ارتش به رياسـت شـهرباني            توسط
اصـفهان را انجـام   هاي كارگري   هاي حساس را به دست افسران ارتش سپرد و حمله و تصرف مراكز و كلوپ                پست
  91.داد

ي ايران از قشون خارجي توسط حزب اراده          پرستانه براي تخليه    ها، موجي از احساسات وطن      هم زمان با اين يورش    
زيـر  امـا آنچـه در   . توانست با تخليه ايران از قشون خارجي مخالفت كنـد   كس نمي   الظاهر هيچ   د و علي  ملي ايجاد ش  

 آمريكا  آمد، اين بود كه تا اين زمان امپرياليسم انگليس و            به چشم نمي   »تخليه خاك ايران از بيگانه    «ي استتار شعار      پرده
 دو جانبه و حضـور فعـال مستشـاران نظـامي آمريكـا در               با تسلط بر ارتش ايران از طريق انعقاد قراردادهاي نظامي         

ژاندارمري و سپردن رياست ژاندارمري به ژنرال شوراتسكف و تسلط بر گمركـات و منـابع مـالي ايـران و حضـور               
ي امور كشـوري و لشـكري، ديگـر احتيـاجي بـه               قدرتمند شركت نفت جنوب بر منابع نفت و اعمال نفوذ در كليه           

ي وسـايل و مهمـات جنگـي قراضـه و             عالوه بر آن با فـروش همـه       . ود در ايران نداشتند   حضور نيروهاي نظامي خ   
هاي آمريكا و انگليس بابت مخـارج داخلـي            بدهي ريالي دولت   ايران،مستعمل و غيرقابل مصرف به ارتش و دولت         

                                           
 224 گذشته چراغ راه آينده، ص -90
  19 ص ،2 جلد ،ي دكتر جاويد  نوشته، دموكراسي ناقص-91



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

78

 132 ريـال بـه   68از  بدهي انگليس به ايران از طريق بـاالبردن نـرخ ليـره             ارتش آمريكا و انگليس تسويه شد و بقيه       
هـا و     بنـابراين آنچـه از جنجـال      . وفصـل شـد     ريال و خدمتگزاري دكتر مشرف نفيسي بـه امپراتـوري بريتانيـا حـل             

  موردنظر قرار گرفته بود، همان تخليه ايـران        »هاي خارجي   قشون تخليه خاك ايران از   «هاي كاذبه و موذيانه شعار        هيجان
 نسبت به همه اين اهداف شوم بر سر تخليـه ايـران از قشـون    عتنائيابا بيمصدق از قواي شوروي بود و آقاي دكتر     

 .كرد خارجي حنجره خسته مي
هـاي    ي ايران تسلط امپرياليسم انگليس و آمريكا بر ايران از طريق تسلط بر منابع مـالي و اهـرم                    از نظر هيئت حاكمه   

ود، بـه قـول سيدضـياءالدين طباطبـايي بـراي           پرستي نبـ    نظامي الزم بود و اين ضرورت عالوه بر آنكه خالف ميهن          
ضـرورت  ي معنويات ايران و اسالمي و حفظ استقالل كشور در مقابل كمونيسم و اسـتعمار سـرخ فوريـت و                       ادامه

شـد كـه     مـي فقط ناظر بر تخليه ايران از قشون شوروي» هاي خارجي   تخليه خاك ايران از قشون     «بنابر اين شعار  . داشت
طلب و دهقانان و كـارگران ايـران          خواه و حق     مهم و اساسي رشد و گسترش نيروهاي آزادي        به نظر مرتجعين عامل   

ها و امتيـازات ضدانسـاني آنهـا را           بود و اساس سلطه بر اراضي وسيع مزروعي و امالك و مستغالت و كارخانه               شده
لكـه چـاكري و نـوكري       اي براي حفظ خود بـا آمريكـا و انگلـيس نـه اتحـاد، ب                 چنين هيأت حاكمه  . كرد  متزلزل مي 
ي   ي حزب اراده ملي با همـه         و دارودسته  14بنابراين هدف و نيت باطني اكثريت مجلس        . پذيرفت  اي را مي    ملتمسانه

. شـد   اي معلوم مـي     مدار كم سابقه و كم تجربه       دوستانه بزك شده بود، براي هر سياست          پوششي كه زير دعاوي وطن    
هبر و نشريات حزب توده ايران ايـن اهـداف شـوم را در روزهـاي متـوالي و                    ر  هاي مترقي به ويژه روزنامه      روزنامه

كرد   ي منفي تبيين مي     موازنه  ما دكتر مصدق باز هم اين مسئله را براساس دكترين سياست              ا. مكرر تشريح كرده بودند   
نـگ اكثريـت    نگريست و توجهي به اهداف و نير        و موضوع استقالل و آزادي را از چهارچوب تنگ ناسيوناليسم مي          

 .ي استعمار بودند نداشت  كه متوليان شناخته شده14مجلس 
پـس از    »15ي    دوره «ي آينده مجلس     در مورد انجام انتخابات دوره     14اين هماهنگي دكترمصدق با مرتجعين مجلس       

ام ي قشون خارجي موجب تقويت مواضع حزب اراده ملي و ماالً به سود امپرياليسـم انگلـيس و آمريكـا تمـ                       تخليه
نتايجي كه متوليان استعمار در ايران از اين        . ي منفي نمايان گرديد     هاي تز سياست موازنه     شد و يك بار ديگر زيان       مي  

هـاي دموكراسـي و      براي ملت ايران به قيمت تسلط علني ارتجاع بر كشور تمام شد و خواسـت               اند،  گرفتههماهنگي  
الشـعاع شـعارها و       ايـران و كشـورهاي انگلـيس و آمريكـا، تحـت           زاد و تغيير بنيادين در روابط خارجي          انتخابات آ 

اي كه بايد در همين جا گفته شود اين است كه دكتر مصدق با رعايت                 نكته. پرستي كاذب  قرارگرفت     هيجانات وطن 
 خواسـته و نخواسـته قـدم    14ي منفي در مسائل كليدي جامعه، همه جا به نفـع متوليـان مجلـس                  تز سياست موازنه  

 مبـين ايـن حقيقـت       14هاي خارجي در مجلـس         ايران از قشون    هاي مصدق در مورد تخليه       نگاهي به نطق   .برداشت
نماينـدگان  هـاي   زدن  مصدق در اين مـورد بـا فريادهـاي شـادي و كـف             1324نطق يكشنبه دوازده اسفند ماه      . است

ي نماينـدگان خاتمـه    تحسـين كليـه  اين نطق تاريخي با كف زدن ممتـد و  «ي كي استون  سيدضيايي روبرو شد و به نوشته    
 خـوني   ي بلند بااليي در تحسين مصدق نوشت و عبدالرحمن فرامـرزي دشـمن              ي كيهان مقاله      روزنامه  92.»پذيرفت

                                           
  279ص . جلد دوم. ي منفي  سياست موازنه-92
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هاي ناسالم و خـام و مفـاهيم مجـرد و انتزاعـي               هسته. ي مصدق، قلم را در حمايت مصدق به حركت درآورد           آينده
كـه   همان باليـي را بـر ملـت ايـران آورد             الخره  شد، با   ميت استقالل تعبير    ي منفي كه به غلط سياس       سياست موازنه 

 93. مرداد ديده شد28ي آن در كودتاي  نمونه
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 در شرايطي كه ايران از قواي بيگانه 15ي   برآورده نشد و انتخابات دوره15ي   هدف دكتر مصدق در جريان انتخابات دوره-93

هاي رضاخاني انجام شد و درمواردي بدتر،تأسف در اين بود كه مصدق هم  بود به همان صورت و شكل دوره تخليه شده
 .خاب نشدانت



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

80

 
 فصل دوم

 »جنبش دموكراتيك آذر بايجان«
 
 
 
 
 
 
 

 وري  جنبش دموآراتيك آذربايجان و دولت پيشه-١
توانست با بسيج ايالت و عشاير و چاقوكشـان سـيد ضـياء و     كندني بود، ي صدراالشراف به هر ترتيب و جان   ابينهك

گـيالن و مازنـدران و       خوزسـتان،  ژاندارمري تحت فرمان ژنرال شوارتسكف آمريكايي، بر مناطق كارگري اصفهان،         
 تهـاجم   . همين تسلط لرزان را نتوانست بـر آذربايجـان تحميـل نمايـد             تهران تسلط شكننده و لرزاني برقرار كند، اما       

 بـا مقاومـت     ،هـاي بـزرگ     هاي قجري و خاندان مجتهـدي و روحـانيون صـاحب زمـين              ها و شاهزاده    مسلحانه خان 
آگين كشاورزان روبرو شد و بازتاب وسيعي در شهرها به خصوص در تبريز و مراغه و اردبيـل                    جمعي و خشم    دسته

كارگران  .هاي پراكنده اقدام كرد     حزب تودة ايران با تالش بسيار به سازماندهي اين مقاومت          . آورد  وجود و خوي به  
بـورژوازي و     هاي دهقاني كمك رساندند و عالوه بـر آن خـرده            هاي شهري و چند كارخانه كوچك به جنبش         كارگاه

ن انقالبـي مشـروطيت و قيـام شـيخ          ي شهرنشينان زحمتكش و روشنفكران مترقي و انقالبي كه وارث سـن             مجموعه
هاي قجري مقيم آذربايجان مانند       هاي شاهزاده   پس مانده . محمد خياباني بودند، در يك جبهه عليه ارتجاع گردآمدند        

هـاي   دار ماننـد خـانواده   هاي فرمانفرمائيـان و روحـانيون زمـين    خانواده، شازده جهانباني ،قاسمي خاندان شازده ملك 
آصـف و    اسـفندياري،   خـانواده صـولتي،     و اي  م و اميـران لشـگر ماننـد سرلشـگر مقـدم مراغـه             السال  ا   ثقه ،مجتهدي
ها و بهمن افشار كه طيف گسترده مالكين مراغه و اطراف تبريـز و هشـترود و محـال زنجـان را تشـكيل                          ذوالفقاري

كشي سابق را از      ن بهره  و فروپاشي نظام جبارانه رضاخاني هما      20شهريور   در تالش بودند كه حتي پس از       دادند،  مي
هـاي آذربايجـاني      حقيقت آن است كه آرامش و ثبات گورستاني رضاخاني به مالكين و خـان             . روستائيان ادامه دهند  
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هاي كثير روستايي آذربايجـان تحميـل         يتعكشي فئودالي را بر اراضي مستعد و جم         داد تا بدترين نوع بهره      امكان مي 
رضا شاه بيشترين فشار      سنن انقالبي مشروطيت و قيام شيخ محمد خياباني بود،         از آن جا كه آذربايجان وارث      .كنند

ها به كار برد و تا آنجا پيش رفت كه تكلم خلق آذربايجان را به زبـان آذري                    و خشونت را براي محو همة اين سنت       
ار و اميران لشگر    ها و مجتهدان زميند     ممنوع كرد و در اين سياست شوونيستي و ضدخلقي همه مالكين عمده و خان             

اي و دكتـر    سـاعد مراغـه  ،حكيمـي  ،زاده خواه خودفروختـه ماننـد تقـي    آذربايجان و گروهي از روشنفكران مشروطه     
آن عده از نويسندگان بورژوازي كه عليه جنبش دموكراتيك ملي آذربايجان           . رضازاده شفق به رضاخان كمك كردند     

امـا تـا آنجـا كـه      اي هم ندارنـد،  وجه به اين همه مظالم حتي اشاره چبه هي ،كردندوري قلم فرسايي     و شادروان پيشه  
مثالُ عبداهللا مستوفي كه در سـال       . اند  اند آن نهضت مردمي و خلقي را ساخته و پرداختة شوروي معرفي كرده              توانسته
 اخـتالس و    بـه آن همـه خفقـان و        است،   استاندار و والي رضاشاه در آذربايجان بود، و جنايات بسياري كرده           1319

اي    در سه جلد كتاب پر حجم و قطورش حتي اشاره          ،داشتچپاولي كه خود دخالت مستقيم در ايجاد و ارتكاب آن           
آوري عليه رهبران جنبش آذربايجان       ها و سخنان موهن و شرم       اما ريشخندها و سفسطه    .جنايت ندارد هم به آن همه     

عليـه    خـود داشـته،    ظرفيت قلـم ليچـارنويس    ته و در چنته و      و همة خلق آذربايجان نوشته است و تا آنجا كه توانس          
هاي ابوالفضل     نوشته آن همه بدگويي مغرضانه با    است و ماحصل و محتواي        شوروي و انقالب اكتبر كاغذ سياه كرده      

 .توان گفت رونويس همان حرفها است كامالُ هم كاسه است و مي! نگار ملي و روشنفكر قاسمي تاريخ
  ،دارداي نسـبت بـه خلـق آذربايجـان و بـه آزادي و آزاديخـواهي        شـرمانه  اد و لجـاج بـي  نــ كـه ع في ـوعبداهللا مست 

شوراي ملـي و     و شبستري رئيس مجلس   ) باش وزير (وري    الخره چند نفر از سران اين حكومت قالبي، مانند پيشه           با«: نويسد  مي
روز ورود آنها، سران حزب توده      . با طياره به تهران آمدند    نامه دولت     يكي دو نفر ديگر التفات فرموده، براي مذاكره مواد تصويب         

باد و پاينده باد، اين مزدوران خارجي را به دست            هاي گل و فريادهاي زنده      با يك مشت پرتقال فروش و حمال و مزدور و دسته          
وزير را بيامرزد كـه    قوام نخستمريزاد جداكردن آذربايجان از پيكر ايران در ميدان طياره استقبال كردند، باز خدا پدرآقاي احمد       

محل اقامت اين متمردين متكي به خارجه را در خارج شهر معين كرد و افراد را از مالقات آنها ممنـوع داشـته بـود واال سـران                            
 حزب توده حاضر بودند اشخاصي مانند آخوند لنكراني را با يك مشت عمله به در منزل اين دسته گلهـا بفرسـتند و آنهـا را از                          

كشـان و     كـرده، و ايـن آدم       اي براي راديو مسكو تحصـيل       ل بيرون كشيده سردست بگيرند و دوره بگردانند و يا موضوع تازه           منز
 94.»ترشان بكنند ور خارجي جري شده بود جريـراهزنان را از آنچه به دست

 دكتـر محمـد     ابوالفضل قاسمي هم عين همين حرفها را به عنوان يك نويسنده ملـي و زيـر نـام و عكـس و عنـوان                       
ي فـارس و     از ديـد مـا غائلـه      «: نويسـد   كنـد و مـي       باز توليد مـي    »ي جبهه ملي ايران     تاريخچه«اي به نام      مصدق در جزوه  

وري با جنگ و كشتار و محوآزادي و استقالل، آذربايجان را از ايران               دو ساخته و پرداختة دست بيگانه بود و پيشه         آذربايجان هر 
  95.»جدا كرد

به اين جهت است كـه      . شود  اند، به اين زودي برطرف نمي       هاي مزدور بر اذهان مردم ريخته       ه اين قلم  زهر و سمي ك   
از جنبش آذربايجان فقط موضوع استقالل و تماميت ارضي ايران و جدايي آذربايجان از ايران و همت و جانفشـاني                    

                                           
 422 و 421ص ص  ، عبداهللا مستوفي، جلد سوم، شرح زندگي من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه-94
  1 ص ، قاسميابوالفضل ،ي جبهه ملي  تاريخچه-95
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السـلطنه و     ني و قـدرت اغـواگري قـوام       ز  براي جلوگيري از تجزيه آذربايجان و كياست و درايت و حقه          » جوان شاه«
هـاي شـبيه بـه افسـانه حسـين كـرد              هاي دورمنقلـي و قصـه       السلطنه و از اين حرف      ها به دست قوام     زدن روس   گول

 مـورد بحـث     »ارتـش شاهنشـاهي   « آذر و نجـات آذربايجـان توسـط          21و دسـت آخـر رژه       . آيد  شبستري به ميان مي   
اي  شـود و هـيچ اشـاره    وري و همرزمانش نثار مي  و افترا به شادروان پيشه     گيرد و به دنبال آن يك دنيا فحش         قرارمي

و نهضت آذربايجان روي چه مباني و علل اجتماعي به وجـود آمـد    . وري كه بود و چه كرد       شود كه پيشه    به اين نمي  
د و چـه تـأثيري در   هاي بزرگ چه كـر   و در مقابله با استبداد و ارتجاع رژيم سلطنتي وابسته به امپرياليسم و مالكيت             

چـرا شكسـت خـورد و چـه         . ي ايران و به ويژه در تهران به جـاي گذاشـت             صعود و اوج و اعتالي آزادي در همه       
هـا و     گـراي عبـداهللا مسـتوفي       هـاي مـزدور و مرتجـع و ملـي           قلـم  .عواملي در شكست اين نهضت دخالت داشـتند       

 و ابوالفضل قاسمي روي     »آتش« ميراشرافي مدير روزنامة     و  ارگان سيد ضياءالدين طباطبايي    »رعد امروز «نويسان    مقاله
 96.»بوجود آمده بودند، به دستور خارجي نيز از بين رفتند براي اينكه به اشاره خارجي«شود كه  اين جعل فرسوده مي

ان ي عبداهللا مستوفي و شناساندن او شايد زايد باشد، چرا كه او از كارگزاران معـروف انگلـيس در ايـر                      سخن درباره 
بود، و گاوي است پيشاني سفيد، و خودش هم تحاشي در سرسپردگي به استبداد و تعارفي به آزاديخـواهي نـدارد،                     

 در هرحال ميرزا وارد خدمت آقا محمدخان شد، اين ميرزا، ميـرزا           «اند و     گويد اسالفش همه در خدمت قاجار بوده        زيرا مي 
صرالدين شاه و مظفرالدين شاه و محمدعلي شـاه و احمدشـاه،            و خود از كودكي در دربار نا        97»اسماعيل جد من بود   

 اسـتانداري  در نيـز برخـوردار و بـه   لـ ها و اعتمادات رضاشاه ق قدر مراتبهم جان نثاري كرد و سر آخر از محبت       علي
 چنـين . ها و تحقيرها به خلق آذربايجان كـرد كـه شـرحش از حوصـله خـارج اسـت                    آذربايجان منصوب شد وظلم   

پـايگي چنـين      بـي . وري و انقـالب شـوروي بنويسـد          آذر و پيشه   21ي نهضت     چنان حرفهايي درباره   موجودي بايد 
جـو وجـدان بيـدار الزم اسـت تـا             اظهارنظرهايي احتياج به استدالل و تبيين منطقي و علمي تاريخ ندارد، فقط يـك             

 . نگهدارد شود، اد مينويسي و فسادي كه از نشر آن ايج نويسنده بتواند قلم را از جوالن در ميدان دروغ
جبهه ملي و اظهارنظر در مسائلي كه مربـوط بـه پيـدايش و              اي براي     تاريخچه چنينابوالفضل قاسمي قبل از نوشتن      

گيـري حـزب      كرد و از موضع      مي 1325ي جبهه آزادي سال        هم به روزنامه   نگاهي بهتر بود    ،تاريخ جبهه ملي نيست   
ي  ي جنـبش آذربايجـان و غائلـه    حزب ايـران دربـاره    . شد  مطلع و باخبر مي   ي مسائل آذربايجان حداقل       ايران درباره 

 :دگيري كر  اين طور موضع1325فارس در سال 
طلب و  اصالح نظر ماهيت چه اختالفي وجود دارد، نهضت آذربايجان آزاديخواه،     بين قضاياي فارس و نهضت آذربايجان از نقطه       

نمايند، تمـام عمليـات در جهـت ترقـي دادن سـطح               عوارض را حذف مي    كنند،  ميدر آذربايجان امالك را تقسيم       مترقي است، 
هاي متعددي ساخته، دانشـگاه       سازند، بيمارستان    مدرسه مي  500در آذربايجان در عرض يك سال        گيرد،  زندگي دهقانان انجام مي   

دارنـد، بـا      اهالي كوشش فراوان مرعي مـي     ال بردن سطح دانش       كنند، يعني در با     دهند، كودكستان و تيمارگاه آماده مي       تشكيل مي 
. نماينـد  از ناامني جلوگيري كرده در مقابل فساد به سختي مبـارزه مـي   كنند،  ها را تعمير كرده خيابانها را آسفالت مي         تمام قوا راه  
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كي اشخاصي  كاري و پا    در درست .اند  رهبران نهضت آذربايجان از آزاديخواهان مبارز قديمي هستند كه اغلب اهل فضل و دانش             
گاه به مال مـردم       دكتر جاويد يا شبستري حتي دشمنان نهضت نيز ترديدي ندارند، اينان مردماني هستند كه هيچ               آوري،  مانند پيشه 

نـام   و به همين جهت در ايران پر از چپاول ربع قرن اخير فقير و بـي        . اند  وقت حق كسي را پايمال نكرده       هيچ درازي نكرده،   دست
ي جنوب سـند قبلـي كـذب          طلب نيستند تاريخ صدساله     طور محقق مردمان آزاديخواه و اصالح       داران فارس به  ماندند، ولي علم  
امروز كه دم از اصالحات بزنند ممكن است بگويند چنين و چنان خواهيم كرد، ولي آنهايي كه با منطق قضاوت                     .ادعاي آنهاست 

اند چگونه ممكن     قتل و غارت و فقر فارس بوده        تا ديروز مايه ناامني،    دانند آنان كه    كنند به حرف فقط قانع نخواهند شد و مي          مي
اينها كه چند سال در جنوب فعال مايشـاء بودنـد           . طور ناگهاني تغيير ماهيت داده طرفدار ترقي و سعادت فارسيان شوند            است به 

ي كـه علمـدار وقـايع فـارس هسـتند،           اند؟ آنهاي   چرا يك باب مدرسه باز نكرده      چرا چند نفر طبيب براي آن نواحي نخواستند؟       
براي ازديـاد فقـر و       الطوايفي،  ي ملوك   ي فارس براي كشتن آزادي، براي ادامه        طلب باشند، حادثه    توانند آزاديخواه و اصالح     نمي

ن حال ببينيم نقاط مشـتركي در ميـا    . خواهد بگويد غير از اين نخواهد بود        ماهيت آن اين است و هر كه هر چه مي         . بدبختي است 
اي اهميت پيدا كرد كه تمام اختالفـات          ها است و در نتيجه تبليغات شوم، به اندازه          هست يا نه؟ يگانه وجه مشتركي كه ورد زبان        

گويند هر دو واقعه به كمك بيگانگان انجام گرفته و            به طور صريح مي   . دارد، موضوع كمك خارجي است      را از نظر دور نگاه مي     
پـول و انـدرز      اسـلحه،  دانند كه وقايع جنوب متكي بـه انگلسـتان بـوده،            همه كس مي  .يت يكي هستند  بنابراين از نقطه نظر ايران    

تواند منكر شود  كـه همـان وجـود            از طرف ديگر هيچ كس نمي     . است  انگلستان است كه جنوب ايران را دچار اين غوغا نموده         
هـا اسـلحه و        بر فرض هم كه آذربايجان از شوروي       .است  قواي شوروي در آذربايجان بزرگترين كمك به نهضت آذربايجان بوده         

آباد جلوي ستون اعزامـي       در شريف ... ي آذربايجان سلب حركت شده      پول نگرفته باشد همين كه از قواي دولتي در نقاط مختلفه          
وي بـه   تواند منكـر كمـك شـور        كس نمي   گرفته شد، كافي بود كه نهضت آذربايجان بتواند انقالب خود را انجام دهد، پس هيچ              

اشتراك كمك خارجي براي آنكه هر دو را به يك چشم نگاه كنيم كافي است؟ مگـر تمـام                     نهضت آذربايجان باشد ولي آيا وجه     
ها اجباري است منافعي كه همسايگان ما         وقايعي كه دست خارجي در آن مؤثر است يكسان بايد طرد شود؟ روابط ما با خارجي               

 _زندگي ما ملحوظ شود، چه بخواهيم چه نخواهيم روس و انگلـيس در حيـات اجتمـاعي         در ايران دارند بايد حتماً در حساب        
پس در هر عملي كه پـاي خـارجي در ميـان            . باشند  طور كه در زندگي تمام ممالك دنيا مؤثر مي          اقتصادي ما مؤثر هستند، همان    

جان را با توجه به عمليات و مخصوصـاً بـا           نهضت آذرباي . است بايد اول منافع ايران را در نظر گرفت و پس از آن قضاوت كرد              
 دهـد،   بينيم يكي مردم ايران را به طرف ترقي و نيرومندي سوق مـي              كنيم، مي   ي فارس مقابله مي     درنظر گرفتن عاملين آن با واقعه     

د را از اين جهت است كه از روز پيدايش نهضت آذربايجـان مـا سياسـت خـو    . دارد ديگري در بدبختي و فقر و ترياك نگاه مي      
  98.پشتيباني از آن قرار داديم و گفتيم بايد تا اصالحات آذربايجان در سراسر ايران تعميم يابد

اما همين حزب به علت      بيني كند،   توانست ادعاي روشنفكري و واقع      كه مي  گيري حزبي بود،    اين اظهارنظر و موضع    
تنزل كرد كه هماهنگ و همسو با مـرتجعين         زاده و دكتر كريم سنجابي با شاه به آن حد             سازش مهندس احمد زيرك   

هاي سياسي رهبران حزب ايران و در نتيجه بوژوازي ملي بـا               كه بعدها بين اظهارنظرها و تحليل      استتنزل  اين   .شد
في و ميراشرافي و    وكننده عبداهللا مست    هاي گمراه   قلم. شود  في تفاوتي مشاهده نمي   ومخبرالسلطنه هدايت و عبداهللا مست    

هاي امثـال خليـل ملكـي و          ي اختالف و تفاوتي كه با قلم        ي اطالعات با همه      مسعودي مؤسس روزنامه   سيد ضياء و  
 .هاي دموكراتيك ايران است و آن مقابله با جنبش رسند، در نهايت در يك نقطه به هم مي قاسمي دارند،
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جب شد كه اذهان بسياري از      مو تقلب و تزويري كه چنين نويسندگان ظاهراً ملي در مورد نهضت آذربايجان كردند،            
وش شـود و هيجانـات      مغشـ وري و مجموعه جنـبش ضداسـتبدادي و ضداسـتثماري آذربايجـان               ايرانيان عليه پيشه  

و همه سوابق و سنن انقالبـي و تـأثيرات بـزرگ آن              ناسيوناليستي عليه آذربايجان و رهبران جنبش آن به غليان آيد،         
بار امپرياليسم آمريكا و انگليس و        ن مورد انكار قرارگيرد و نفش جنايت      در حيات مادي و معنوي جامعه ايرا       جنبش،

در زير پوشش دود و غبار حاصـله از هيجانـات شوونيسـتي و               حاميان داخليش در شكست و خاموشي آن نهضت،       
فروشي  طلبي و وطن    به تجزيه  فشاني خلقي بپاخاسته،      به چشم نيايد و به مرور زمان آن همه همت و جان            گرايي،  ملي

جنـبش و قيـامي      ها حقيقت اين است كه نهضت آذربايجـان،         پاشي  ي اين سم    برخالف همه . و وابستگي معرفي شود   
 .ي ظرفيت و توان خود در مقابل ارتجاع و امپرياليسم ايستادگي كرد بود كه از متن توده مردم برخاست و با همه

آذربايجان پس از سقوط ديكتاتوري     . ين و بروزكرد  نهضت آذربايجان درست در سالهاي اوج قدرت امپرياليسم تكو        
حضـور ارتـش سـرخ در آذربايجـان         . الت ايران براي ترقي و پيشرفت ملي قيام كـرد           ي ايا   رضاشاهي زودتر از همه   

در همان اولين روزهاي فروپاشي ديكتـاتوري رضـاخان،         . بسياري از مالكين بزرگ و عمال رضاشاهي را فراري داد         
 آذربايجان همراه سران ادارات و افسران قشون به تهران فراركردند و براي اولين بار مـردم تبريـز                   بسياري از مالكين  

در مدارس و ادارات دولتي گفتگو كنند و شاعران و نغمـه سـرايان اذري        توانستند علني به زبان مانوس مادري خود        
هـا و     از نوشـته  اما به اعتبار انبوهي      ،آوري باشد   شايد مطلب تعجب   .در جشن و سرور مردم شركت كنند      ) عاشق لر (

هـا در آذربايجـان آن چنـان بـود كـه               اعمال ديكتاتوري رضاخاني توسط عبداهللا مستوفي      ،خاطراتي كه موجود است   
االغ به سـر او بزنيـد و او را بـه             افسار زند،    هر كس كه تركي حرف مي     «: گفت  محسني رئيس فرهنگ استان آذربايجان مي     

بودم و غيـر از   من سه سال در آذربايجان شرقي و غربي استاندار«: نويسـد  عبداهللا مستوفي در اين باره مي    99.»آخور ببنديد   
روح  كننـد،   گويم با اينكه اهالي آذربايجان تركي بلقور مي         ام من مثل يك نفر شناسا مي        خلخال تمام شهرها و قصبات آن را ديده       

زبان تركـي  «: نويسد ي بلقور مي و در توضيح كلمه  100.»اي كشور ما ندارده كس از اهالي ساير قسمت ها را هيچ  ايرانيت آن 
كنند، چيزي نيست و چون زبـان درشـت و نـاهموار        اي كه عوام بعضي از نقاط به آن تكلم مي           كه در ايران رايج است جز لهجه      

گويند تركي بلقور  زند، مي  ميها بلقور كردن را به جاي حرف زدن مصطلح كرده و به جاي آنكه بگويند تركي حرف      است فارس 
  101.»كند مي

بلكه در طول حكومت رضاخان شهر تبريز و  تجاوز و تحقير به خلق آذربايجان منحصر به موضوع زبان آذري نبود،      
همان سابقه مشروطيت و قيام شيخ محمد خياباني و وجود هزاران كارگر             .سرتاسر آذربايجان مورد غضب واقع شد     

هايشان، موجـب   ربايجاني در باكو و آذربايجان شوروي و ارتباط قلبي و عاطفي آنها با خانوادههاي مهاجر آذ و گروه 
تـرين و   به اين جهت استانداران تبريز در دوران رضاشاه هميشـه از سـفاك     . ترس و وحشت هيئت حاكمه ايران بود      

 مسـتوفي دو نمونـه از ايـن         الملـك و عبـداهللا      فهـيم . شـدند   ترين نوكران رضاخاني انتخـاب مـي        در عين حال محيل   
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. استانداران خشن و مكار بودند كه در آخرين سالهاي حكومت رضـاخاني بـه اسـتانداري آذربايجـان اعـزام شـدند                  
آورش نوشته شد، مردي بود حتي از دزدي و اخـتالس گنـدم و آرد سـكنه تبريـز                     عبداهللا مستوفي كه حرفهاي شرم    

پرسـت و     خيلـي وطـن     هاي اين استاندار خيلـي       كارهاي   از كثافت   مقاالت متعددي  20گذشت و پس از شهريور        نمي
 .عاشق زبان فارسي منتشر شد

     لم و جور رضاخاني، موجب حركت و جنبش خـود بـه خـودي مـردم شـود و                   ال ظ بنابراين طبيعي بود كه فرار عم
      ي چهـارده     وسـيله ال رضاخاني را بيرون كرده و امور شهر بـه دسـت سـكنه آن بـه                  همين كار انجام شد و مردم عم

  اعـالم موجوديـت كـرد و       30/7/1320جمعيت آذربايجان به همت آزاديخواهان در تاريخ          102.شد  كلوپ اداره مي  
 بـه صـورت    ،هاي مورد احترام مـردم تبريـز بـود          روزنامه آذربايجان به مديريت ميرزا علي شبستري كه از شخصيت         

 الملك استاندار آذربايجـان بـود،       با آنكه فهيم  . منتشر شد هاي خلق آذربايجان      ارگان جمعيت و ناشر آمال و خواست      
سرلشگر جهانباني وزير كشور را كه به هوش و تـدبير معـروف   « ،اما جرات اقدامي عليه مردم نداشت و دولت مجبور شد         

ـ    رضائيه، تبريز، با دستورات مقتضي و هداياي نقدي براي دلجويي از مردم شهرهاي ماكو،            بود،  و شـاهپور  اد،خوي، مراغه، مهاب
 و به همان نسبت كه نظام سلطنتي        به تدريج قدرت دولت مركزي بر آذربايجان مستولي شد          103.»اهر به تبريز بفرستد   

پس از فرار رضاخان توانست با كمك مستقيم سفارت انگليس و خـدمتگزاران ديـرين اسـتعمار ماننـد ذكاءالملـك                     
كم قادر شد نفوذ خود را بـه منـاطق بحرانـي و               كم سلط شود، فروغي و علي سهيلي و سپهبد اميراحمدي بر تهران م         

هـا و     بنـابراين خـان   . هاي دموكراتيك و دهقـاني و كـارگري برخيـزد           تحميل كند و به مقابله با جنبش       آماده به قيام،  
مالكان فراري توانستند همراه عمال حكومتي و تحت حمايت مستقيم ستاد ارتـش بـه آذربايجـان برگردنـد و                      بزرگ
 از گذشت يك سال حزب وطن سيدضياء و حزب نهضت ملي سرلشگر ارفع رئيس ستاد ارتش به كمك هـم،                   پس  
هـا   و به كمك ژاندارمري به تحكيم حاكميـت خـان      دهي كردند   السالطين و افسران ارتش را سازمان       اي از وعاظ    عده
علـت آنكـه دولـت       .يـران برخاسـتند   ذربايجان به مقابله با حزب توده ا        آ   پرداختند و در شهرهاي عمده     روستاهادر  

ي   فروغي همان انتخابات انجام شده در حكومت رضاخاني را براي دوره سـيزدهم مجلـس شـوراي ملـي بـا همـه                      
ترس از پيروزي نيروهاي ضداستبدادي بـود كـه در ايـاالت       ها حفظ كرد و مقبوليت داد،       اندازي  تشبثات و پشت هم   

تـأثير و هـدايت حـزب تـوده ايـران             خراسان فعال بودند و عمـدتاً تحـت       شمالي و آذربايجان و تهران و اصفهان و         
ي چهاردهم مجلس وقتي شروع شد كه حاكميت دولـت بـر بسـياري از منـاطق                   بنابراين انتخابات دوره   .قرارداشتند

به خصوص تقويت ژاندارمري و گماردن ژنرال شوارتسكف آمريكايي به رياست آن و              .شد  انقالبي كشور اعمال مي   
هاي دولت آمريكا توانسـت بـه اعمـال           ديد سازمان ارتش با همان عوامل دوران رضاشاهي، با كمك و مساعدت           تج

ي كشور منجر شود، نتيجه آنكه دسـتگاه حكـومتي بـه عـرض انـدام در مقايـل                     قدرت نسبي دولت مركزي بر همه     
 مانده كه محصول يـك    وم و عقبهاي مردمي بلند شد و روحانيون و خوانين با اغواي گروهي از مردم محر             سازمان

 با تهييج عواطف مذهبي و سوءاسـتفاده از شـعائر دينـي توانسـتند در مقابـل                  ،عمر سيستم استبدادي رضاشاهي بود    

                                           
 10 ص ، دكتر جاويد، دموكراسي ناقص-102
 همانجا -103
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 مانده در شهرها و تسلط خرافه بـر          فرهنگ عقب  .هاي ملي و ضداستبدادي قدعلم كنند       حزب توده ايران و جمعيت    
و خـوانين و     هـاي ارتجـاعي ايجـاد كـرد،         اي تشـكيل احـزاب و جمعيـت       ي مسـاعدي بـر      روستاهاي كشور زمينـه   

داران شهري و مالكين توانستند با حمايت قشر وسيعي از روحانيون وابسته به فئوداليسم و وعـاظ و علمـاي                سرمايه
هاي زحمتكش شـهر و روسـتاها تـوفيقي           به فريب قسمتي از توده     درباري كه صاحب آب و ملك و موقوفه بودند،        

هـاي ضـد       اما حقيقت آن است كه حمله و هجوم به سازمان          ،بودهرچند اين موفقيت نسبي و زودگذر       . ل كنند حاص
ي   گرفـت و ضـروري بـود كـه قسـمت عمـده              استبدادي و حزب توده ايران توسط همين اقشار ناآگاه صورت مـي           

اي زحمـتكش بـه حقـوق       هـ   تبليغات و تعليمات حزب توده ايران بر اين مسئله اساسي صرف شود كه همين تـوده               
 چهاردهم مجلس با اعمال نفوذ شديد دولـت خاتمـه            انتخابات دوره . اجتماعي و صنفي و سياسي خود واقف شوند       

فقـط تنـي چنـد    . هاي مجلس را همان نوكران قديمي استبداد اشغال كردند      پذيرفت و اكثريت قريب به اتفاق كرسي      
اما . وري يكي از آنها بود       سيدجعفر پيشه   كه ،يابندس چهاردهم راه    توانستند با حمايت آگاهانه رأي دهندگان به مجل       

 با مخالفت اكثريت نمايندگان روبرو شد و تـالش فراكسـيون            14وجود چنين شخصيت معروف انقالبي در مجلس        
 الخـره  ي او به جـايي نرسـيد و بـا    حزب توده ايران و دكتر مصدق و تني چند از نمايندگان براي تصويب اعتبارنامه         

بـه مجلـس راه داده نشـدند و پـس از رد             ) وري   سـيدجعفر پيشـه    -العابدين خويي   زين(نمايندگان اول و دوم تبريز      
 رد  .دادنـد آن را هـم از دسـت         وري مردم آذربايجان كمترين اميدي كه به مجلس چهاردهم داشـتند،            اعتبارنامه پيشه 

ع را به وجد آورد و در شهرهاي تبريز و مراغه و اردبيل عوامل ارتجا  اعتبارنامه دو نفر وكيل مورد توجه مردم تبريز،       
 .ي قدرت چنگ و دندان نشان داد فاجعه آفريد و ارتجاع با همه ها، نمايي همين قدرت

خـوار دربـار      ي عوامل دولتي و روحـانيون جيـره         در اوايل حكومت صدراالشراف اين حمالت وسعت يافت و همه         
بـه  دسـتگيري كشـاورزان      .هاي حزب توده ايران يورش بردند       قاني و كلوپ  هاي ده   همراه خوانين مسلح به سازمان    

جواب   شكايات كشاورزان به مراجع دولتي آذربايجان و تهران بي         .ي عدم پرداخت سيورسات اربابي شروع شد        بهانه
ر اردبيـل   د .»دهم  به هزار تا از اين شكايات حتي جواب هم نمي         «: وزير وقت در مجلس گفت      صدراالشراف نخست  .ماند

دارودسته سيداحمد ميرخاص روحاني مزدور درباري با حمايت مسلحانه يكـي از خـوانين اردبيـل بـه نـام اسـلحه                 
 وسـيعي   ها ابعاد وسيعي به خود گرفت و بازتـاب          اي   ايران حمله كردند و قتل و غارت توده         به حزب توده   دارباشي،

هـاي شـهرباني سـرهنگ     مقابـل حملـه اوبـاش و پاسـبان        اگر در اصـفهان كـارگران نتوانسـتند در          . در تهران داشت  
اين مقاومت از متن توده      .در تبريز اين مقاومت ظهور كرد      .افشارطوس و ايالت مسلح بختياري مقاومت جدي كنند       

ي ظلم و ستم و فشاري بود كه دولت جابر صدراالشراف به خلق آذربايجان اعمال كـرد                   مردم برخاسته بود و نتيجه    
ايـن  . توانست غير از اين كاري بكند، زيرا نماينده و مظهـر فئوداليسـم و بـورژوازي مـالك بـود                     ميو دولت صدر ن   

هاي راديكال آذربايجان و به طريق اولي حـزب           حقيقت را گروه كثيري از روشنفكران شهري و رهبران و شخصيت          
ت در برابر ارتجاع و حكومت جابر       مقابله و مقاوم  . توده ايران با وضوح و روشني درك كردند و به مقابله برخاستند           

هاي گسترده و اعالم شـكايت بـه دادگسـتري و ارسـال شـكواييه بـه مجلـس                     صدراالشراف اول به صورت ميتينگ    
 ملي و درخواست تلگرافي مذاكره حضوري از نمايندگان ملي مانند دكترمصـدق و فراكسـيون حـزب تـوده             شوراي

 ارگـان حـزب ايـران      »جبهه«ن و   اارگان حزب توده اير    »رهبـر « و در اين زمان دو روزنامه      ايران شگل گرفت،  
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به دنبال حمالت و هجوم گسـترده اوبـاش و ايـالت مسـلح بـه       .  شكايات خلق آذربايجان را منعكس كنند      توانستند
كلوپ حزب توده ايران در قزوين و اصفهان و كشتاري كه طايفه مسلح قادي كالهي از كـارگران شـاهي و بهشـهر                       

اقشـار روشـنفكر و      هاي نزديـك تبريـز،      بورژوازي شهر و بخش     ينگ بزرگي با شركت روستاييان و خرده      ميت كردند،
و روزنامه  . فروردين به عنوان اعتراض خلق آذربايجان به جنايات كابينه صدراالشراف تشكيل شد            16وران در     ه  پيش

 .ي اين متينگ را منتشر كرد  قطعنامه20/1/24 در مورخه »رهبر«
ي   حمالت مزدوران ارتجاع و عمال دولت صدر به كشتار روستاييان تبريز و ليقوان كشيد، خبـر آن در همـه                   ي    ادامه

جز اينكه به طور متحد و يـك پارچـه در            دهيچ راهي براي خلق آذربايجان باقي نمان      . هاي تهران منتشر شد     روزنامه
بـه منظـور تـأمين امنيـت و آزادي خلـق            ي واحـد      بنابراين ضرورت ايجاد يـك جبهـه       .بايستدمقابل صدراالشراف   

ي  ي خوانين و اشرار به شدت احساس شد و مقدمات ايجاد چنـين جبهـه   آذربايجان و جلوگيري از تجاوز مسلحانه   
وري رجل انقالبي مورد اعتماد زحمتكشان تبريـز و ميرزاعلـي شبسـتري رئـيس                 واحدي با مذاكرت سيد جفر پيشه     
ي آذربايجان شروع شد و فرقه دموكرات آذربايجان در تاريخ دوشـنبه دوازدهـم               جمعيت آذربايجان و مدير روزنامه    

از آنجـا كـه بـراي مقابلـه بـا           . اي به دو زبان فارسي و آذري اعالم موجوديت كرد            با انتشار بيانيه   1324شهريور ماه   
 و وحـدت    قدرت وسيع و مسلحانه خوانين و اشرار و عمال دولت صدراالشراف و حكومت مركزي، يك پارچگي               

ي امكانـات خـود را در         ايران همه   داشت، حزب تودة  ي دموكرات آذربايجان ضرورت       سازماني و تشكيالتي با فرقه    
ي    بـروز كـرد و همـه        واحـد  بـه صـورت تشـكيالتي       تداوم ضرورت مبارزه متحد،     قرار داد و   دموكرات فرقهاختيار

 قرارگرفت و كـار مبـارزه بـا اسـتبداد در             ك فرقه كادرهاي حزب تودة ايران در خدمت جبهه واحد ملي و دموكراتي          
 .ي وسيعي شروع شد جبهه

كنند كه دست خارجي و بيگانه        وري چنين القا شبهه مي      ي نهضت آذربايجان و پيشه      نويسندگان بورژوازي كه درباره   
 آذر خلـق    21فرقه دمـوكرات و جنـبش        اي،  ي مادي و معنوي و پايگاه توده        در آن دخالت داشته است و هيچ زمينه       

خبرنـد و يـا        بـي  1325 تـا    1320هـاي     يا واقعاً از تاريخ خلق آذربايجـان و حـوادث سـال            آذربايجان نداشته است،  
نويسندگاني به مانند قاسمي كه همه جا پشت عكـس و شـمايل        . كنند  فرسايي مي   مغرضانه و مزدورانه اين چنين قلم     

اگر واقعاً احترامـي     اند،  پنهان شده  وري،   و سيدجعفر پيشه   مرحوم دكتر مصدق براي زهرپاشي عليه حزب توده ايران        
هـايي كـه    ي حوادث آذربايجان و مصـيبت   حداقل چند كلمه از نطق دكتر مصدق را درباره       ،بودندبراي مصدق قايل    

 در  1324 آذر   24مذاكرات مجلـس شـورا در جلسـه          .كردند  مي ذكر   ،اند  كشيدهخلق آذربايجان از استبداد و ارتجاع       
 . گيري مصدق در اين خصوص است كه نمايانگر موضع دشو  مورد به تلخيص نقل مياين

كـنم كسـي      ي ديكتاتوري خاتمه يافت در اين مملكت يك سياست بيشتر مؤثر نبود، و من گمان نمـي                   كه دوره  1320تا شهريور   
ي منفي كه متجاوز      ي سياست موازنه  ي سياست اين مملكت گذاشت به جا        از آن به بعد كه دولت شوروي پا به صحنه         . انكار كند 

من از خيانتي كه بعضي وزرا بعد از        . كرد همان سياست يك طرفي مجري و معمول بود          از يك قرن اين مملكت از آن پيروي مي        
كنم در اين دوره هم كه من به افتخار نمايندگي مجلس مفتخر              فقط عرض مي   كنم،  اند چيزي عرض نمي     شهريور به مملكت كرده   

ن انتخابات آزاد نبود مجلس هم از همان سياست پيروي كرد و براي مثال انتخابـات تبريـز و جريـان آن را در مجلـس              شدم چو 
دو نفر   . نفر وكيل به يك صورتي انتخاب شدند كه هفت نفر از آنها را قبول كرديم و دو نفر رد شدند                    هدر تبريز ن   .كنم  عرض مي 
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اگر اعتراض به صالحيت شخص بود اشكالي نداشت، ممكن بـود بگـويم              .نداشتيدرا در اين مجلس رد كرديد و هيچ دليلي هم           
در صـورتي كـه جريـان        روي جريان انتخـاب رد شـد،       .وجه اعتراض به صالحيت شخص نشد       ولي به هيچ   صالحيت نداشتند، 

 .همان وقت هم بنده در مجلس اين نكته را عرض كردم.انتخاب هر نه نفر يكي بود
 و دوم تبريزوكالي اول : كامبخش

اي از نمايندگان را ناراضي كرد كه ما چنـد مـاه بـا مجلـس و                   سياست يك طرفي مجلس، من و عده      : دهد  دكترمصدق ادامه مي  
 .دولت صدر مبارزه كرديم

 درست نيست آقا: كاظمي
ـ       طور كه هست، ما تصور مي       از مجلس رفتيم و باز آمديم و سياست يك طرفي در مجلس همان            : مصدق ه واسـطه   كـرديم كـه ب

انتخاب بعضي از وزراي اهل بندوبست و رنگين  .طرف تشكيل دهند سوابق نيك، آقاي حكيمي آن كسي هستند كه يك دولت بي
 را كه مورداعتماد خودشان هم نيست 104)الملك فهيم(آقاي فهيمي .بكنند دليل است كه نتوانستند آن چيزي كه ما درنظر داشتيم،       

ي يك طرفي داشت      فهيمي را چه واداشت كه بالفاصله بعد از تشكيل دولت انتخاباتي كه جنبه            وزير كشور انتخاب كنند و آقاي       
  .بكنند

همان استاني كه نه ماه استاندار نداشـت و چنانچـه             سبب شد كه مردم آذربايجان،      رفتار هيئت حاكمه  : دهد  دكترمصدق ادامه مي  
 متمم قانون اساسي    26طبق اصل   . ناراضي شوند  شود،  ن مختل مي  ي نظم و امنيت در آ       يك دهي يك ماه بدون كدخدا باشد رشته       

اند قواي مملكت ناشي از ملت است و يكي از قواي ثالثه  وزير هم روز قبل در نطق خود به آن اشاره كرده          كه خود آقاي نخست   
خل در ايـن دولـت      كنم كه اغلب وزرايي كه دا       من از خود ايشان كه شخص منصفي هستند سؤال مي         . مملكت قوه مجريه است   

ولي سكوت سبب    .خواستم با دولت شخصي مثل آقاي حكيمي مخالفت كنم          وقت نمي   اند چه ارتباطي با ملت دارند من هيچ         شده
از هـيچ    انـد،   اند قدمي براي اصالحات برنداشته      از وقتي كه ايشان آمده     .شود كه نزد خدا و خلق خدا و موكلينم مسئول شوم            مي

. خواهم چند تلگراف و نامه كه به مجلس رسيده اسـت قرائـت كـنم                دام شكايت نكنند من اجازه مي     كجاي مملكت نيست كه م    
 به  1324 آبان   28اين شكايت در     .ي دموكرات آذربايجان است     كايت فرقه شاول  )  است ايك جا هم شكايت كرده    : صدر قاضي (

 :كنم كه االن قرائت ميمن رسيده است كه به عرض مجلس شوراي ملي برسانم و رونوشتي نزد من است 
اي از مأمورين امنيه       در ده عجمي از محال هشترود محمد صادق مجتهدي به معيت عبدالحسين ساساني با عده               9/7/24در تاريخ   

حسن آقا غـالم فتعلـي و    افتد، زنند چون وي به روي زمين مي    كنند ابتدا گلوله به دست زلفعلي مي        مسلحانه به دهقانان حمله مي    
 .سازند كه اكنون بستري هستند كشند و پنج نفر را چنان مجروح مي اداهللا را هدف گلوله قرار داده ميمشهدي عب

 .اندازند شود و اكثريت مجلس سروصدا راه مي در اين موقع مجلس به شدت متشنج مي
 * .گويند دروغ است آقا دروغ مي: دكترمجتهدي

                                           
 . مدتي استاندار آذربايجان شد20الملك هم در دوران رضاخاني و هم بعد از شهريور   فهيم-104

 و اند هاي بزرگ منطقه آذربايجان بوده ها اغلب مالك خانواده مجتهدي وف آذربايجان است،هاي معر  دكتر مجتهدي از فئودال-*
، اند و ميرزا صادق آقا مجتهد كه از علماي بزرگ آذربايجان بوده حسن آقا مجتهد، اين همه امالك وسيع را از بركت وجود ميرزا

 ›ـــ  هميشه،ها كردند  قاجار بودند و با مشروطيت مخالفتشاه كه موردتوجه محمد علي! اين علماي بزرگوار .به دست آوردند
مقداري از عوايد را صرف شام شب عاشورا و  .توليت امالك وقفي موقوفات ائمه اطهار را در آذربايجان به عهده داشتند ـــ‹

ي  در زمان رضاشاه همه .هاي آنان در فرنگ وپاش ها و ريخت كردند و بقيه را صرف تحصيل آقازاده ي امام حسين مي دهه روضه
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شـما اينهـا را      كننـد،   شكايت مـي   گويند بايد رسيدگي و معلوم شود،       يگويم اگر دروغ م     من شكايت ديگران را مي    : دكترمصدق
 .ساكت كنيد

 .بگذاريد صحبت كنند: مهندس فريور
 .گويند آنها را نخوانيد خالف مصلحت مملكت است دروغ مي: مجد

 .اي تو ملك مازندران را خورده .شرف دزد بي .تو ساكت بنشين دزد مردكه: مهندس فريور
 . به تو چه خفه شو مزدور خارجيدزد تو هستي: مجد

 .سوزد ولي ديگر گذشت تو دلت براي ملك زوارت مي: مهندس فريور
بايد در اين مجلس به شكايات رسيدگي بشود ملت ايران بايد حرفش را بزند، شكايت رسيده اسـت بايـد تكليـف                      : دكترمصدق

 .كنم خودم را خفه مي عرض مجلس برسانم اگر نگذاريد،ي ملت ايرانم بايد شكاياتشان را به  من نماينده. شكايت معلوم بشود
 .بكن جهنم: جمال امامي
 گوييد متمرد هسـتند،     مجلس بايد رسيدگي كند اگر شكايت نكنند مي        .خواهيد به كلي مردم را مأيوس كنيد        شما مي : دكترمصدق

 .گوييد پس به كجا شكايت كنند اگر شكايت كنند اين طور مي
 .عصباني هستند اند،  اينكه محكوم شدهآقاي مجد براي: فداكار

 .كنند بايد شكايت آنها را خواند و رسيدگي كرد مردم شكايت مي: دكترمصدق
 -شـوم رأي بگيـرم        آقاي مجد من به شما و آقاي مهندس فريور اخطار كردم كه ساكت باشيد وگرنـه مجبـور مـي                   :نايب رئيس 

رح شكايات مردم آذربايجان ادامه داد و گفت، بـا ايـن حـال قـاتلين                الخره نايب رئيس، مجلس را ساكت كرد و مصدق به ط            با
فر كشاورز بـه    كنند و در قوشا بوالغ و يان بوالغ دو ن           گناه را بدون ذكر علت بازداشت مي        تعقيب نشده و برعكس كشاورزان بي     

لحانه مـأمورين ژانـدارمري     و در اثـر حملـه مسـ        نام محرم و قنبر به دست اصالن و همايون و استوار ابراهيمي كشـته شـدند،               
 اي از مأمورين ژاندارمري به سركردگي گروهبـان مقدسـي،           در شربيان عده   .كنند  هاي خود به بيابان فرار مي       كشاورزان با خانواده  

كنند و پس از  سپس به خانه كشاورزان مسلحانه حمله مي كنند، اي از ريش سفيدان و معتمدين محلي را در طويله توقيف مي  عده
شود و چنـد نفـر زن سـقط جنـين             ت اموال و مجروح ساختن عده كثيري از آنان يكي از آنها به علت جرح وارده كشته مي                 غار
كنند و دويست نفر از دهقانان با زن و فرزند            ه داش مأمورين ژاندارمري اثاثيه منازل آزاديخواهان را غارت مي         مدر تك  .نمايند  مي

مند بيست و دو نفر از مأمورين ژاندارمري به سـركردگي سـروان ديبـا بـه جـان و مـال         اَ گيرند در   خويش راه بيابان را پيش مي     
كنند كه صد و پنجاه نفر از رعايا سراسيمه براي نجات جـان خـود بـه تبريـز آمـده بـه فرقـه                           دهقانان تجاوز كرده و كاري مي     

يك زن را به طوري مجروح ساخته كه مشـرف بـه            ي تفنگ     آباد حسن امنيه به وسيله      در قريه سلطان   .شوند  دموكرات پناهنده مي  
ي زيـادي ژانـدارم    تپـه سـروان عابـديني بـا عـده          در كـل  . شـود   ي تفنگ ژاندارم كشته مي      موت است و فرزند او در اثر ضربه       

ديخواهـان  مرتجعين با استفاده از ژاندارمري به مساكن آزا        .كنند  ي آنها را زنداني مي      آزاديخواهان را به چوب بسته افراد برجسته      
در اثـر    .شـوند   ي كثيري از دهقانـان متـواري مـي          كنند كه عده    كاري مي  شوند و پس از غارت اموال و اثاثيه مردم،          ور مي   حمله

هايي كه حاكي از اعالم جرم بر عليه مأمورين           اينك نامه ...شوند كه هنوز بستري هستند       نفر از اهالي مجروح مي     36ضربات وارده   
در تمام اين موارد تقاضاي مردم اين بـوده كـه            . اعالم جرم است   78شوم،    رتجعين محلي است متذكر مي    متخلف ژاندارمري و م   

مقامات مسئول در حدود قانوني مأمورين ژاندارمري محاكمات جزايي، مرتكبين را تعقيب و از مـداخالت غيرقـانوني مـأمورين      

                                                                                                                                            
مهري رضاشاه   البته مدتي ميرزا صادق آقا مورد بي.ي دعاگويان درآمدند امالك موقوفه را به نام خود ثبت دادند و در زمره

 .قرارگرفت و در قم مجاور شد
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 11/5/24 - 3536ي     تفكيك قوا طبق دسـتور بخشـنامه شـماره         ژاندارمري در امورحقوقي جلوگيري نمايند، و با احترام به اصل         
ي مأمورين ژاندارمري در كارهاي حقوقي شده و نگذارند مأمورين آن اداره به جـاي تـأمين                    مانع مداخله  4 و   3دادسراي استان   

ي    است كه فرقه   تلگرافي.)  امضايش را هم بفرماييد    :اسكندري( .خود سبب قتل و غارت و سلب آسايش عمومي گردند         آسايش،  
 .كند دموكرات مي

كنندگان ايـن اسـت كـه     تقاضاهاي شكايت: هايي از شاهي و ساري خواند و ادامه داد دكتر مصدق تلگراف به دنبال اين مطالب،   
منـافع  ( گويـد   اساسي الزم دانسته و مـي        قانون 29كدام انجمن؟ همان انجمني كه اصل        هاي واليتي و ايالتي تشكيل شود،       انجمن
 .)شود هاي ايالتي و به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي وصه هر ايالت و واليت و بلوك به تصويب انجمنمخص

ي نفـوذ نماينـدگان     همان انجمني كه خود اين دولت در ايام اخير آن را الزم دانست ولي بـه واسـطه                 : دهد  دكترمصدق ادامه مي  
هاي واليتي و ايالتي ايـن اسـت كـه اگـر              فت بعضي از نمايندگان با اين انجمن      ي خود را اجرا كند و علت مخال         نتوانست نظريه 

هاي ايالتي را  چه مانعي دارد كه امروز انجمن   .هاي ايالتي و واليتي تشكيل شود در انتخابات موفقيت حاصل نخواهند كرد             انجمن
اگر ما بـه     كنند و حق دارند،     مطابق قانون مي  ها شكاياتي است كه       چون اين  .در هر جايي تشكيل دهيم و رفع اين شكايات بشود         

    ملت ايران به كجا شـكايت بكنـد فرقـه           -صحيح است   : اي از نمايندگان        عده  - ي آنها   ايم درباره   آنها جواب ندهيم ظلم كرده    
ـ     كند،  ر به اين مجلس شكايت مي     ي ديگ   دموكرات يا هر فرقه    ر حـرفش  نظر اطاعت دارد ما بايد به شكايتش رسـيدگي بكنـيم اگ

رويـم    ال از شمال خارج و به جنوب مـي          حا .اگر حرفش ناحساب است جواب بدهيم      گويد انجام بدهيم،    حساب است هرچه مي   
تواند اعتماد  كس نمي اوضاع ادارات طوري است كه هيچ. چرا مجلس شوراي ملي و دولت نبايد به اين شكايات ترتيب اثر بدهد           

 اوضاع شكايت دارند و اگر اين وضعيت تغيير نكند طغيان بر عليه حكومت مركزي در همه                 آقايان مردم در همه جا از اين       .بكند
آن روزي كه آقاي وزير بيايند و تمام مملكت را متجاسر قلمداد كنند معلوم نيست كه دولت در كجا حكومت                    . شود  جا ظاهر مي  

 *).در لندن: لنكراني( كند؟  مي
ي خود قراردهيم و هرچه زودتر در اوضاع نـاگوار خـود اصـالحاتي كنـيم                  را پيشه عدالت   كنم كه اگر،    من به جرأت عرض مي    

  دولـت را روانـه   كننـد،  كاري پيشرفت نكرد مملكت را فداي دولت نمي هر كجا وقتي از دولت،    . شود  وضعيت ما خيلي بهتر مي    
ـ              كنند و دولت ديگري مي      مي بـا مـردم آذربايجـان كـه از      .دام شـود آورند شايد از آن استفاده كنند و بر طبق مصالح مملكت اق

ي من اين است كـه بايـد بـا آنهـا              عقيده .پرستي آنها ترديد نيست، نبايد جنگ كرد        مؤسسين بزرگ مشروطيت هستند و در وطن      
فرمايند كه اهـالي مهابـاد        آقاي صدر قاضي هم به بنده مرقوم مي        داخل مذاكره شد و رفع شكايت نمود آنها را مطيع مركز كرد،           

  105.پردازد  سلدوز در تهران سرگردان هستند و انحصار دخانيات پولشان را نمي-نويه اش
امـا بـا    !! پرسـت راه مصـدقي      تواند جوابي باشد براي نويسندگان خيلي خيلي ملي و وطـن            اين نطق دكتر مصدق مي    

همراهي و هم زباني    ي اين حرفها بايد گفت كه دكتر مصدق مثل هميشه خيلي دير از خواب بيدار شدند و اين                     همه

                                           
خوش مشـرب   آخوندي بود بذله گوه و      .  شيخ حسين لنكراني از علماء روشن ضمير بود و در حدود يك صد سال عمر كرد                -*

هاي پس از پيروزي انقالب، روابط       تا سال  1322هاي  از سال . اما مردمي و مردم دوست و با همه علماء در ارتباط بود           . و سياسي 
، ناشر مؤسسه مطالعات تاريخ معاصـر       24نگاه كنيد به فصل نامه تاريخ معاصر ايران، جلد          . داشت) ر(اي با امام خميني   صميمانه

 هاي درخشان، مريم فيروزو كتاب چهره ايران
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به هر حال دكتر مصدق به اساس و علـت قيـام آذربايجـان               .توانست داشته باشد    با خلق آذربايجان چندان اثري نمي     
 .پي برده بود

ي متحـد آزادي از طريـق اعمـال قـدرت و فشـار و حملـه و                    الشراف بـراي تسـلط بـه جبهـه          الخره تالش صدرا    با
مفتضـحانه   ي خلق آذربايجـان،     در برابر مقاومت يك پارچه     ن ايالت و عشاير،   ي سرا   اوباشانه و مسلحانه   هاي  هجوم

ي   و فـرخ بـا همـه       گري آذربايجان نيـز طرفـي نبسـت،         السلطنه فرخ به والي     حتي از گماردن معتصم   . شكست خورد 
ن و انجمـن    ي دموكرات آذربايجـا     حتي نتوانست پايش را از تهران بيرون بگذارد و اولتيماتوم فرقه           تهديد و ارعاب،  

اي در آذربايجـان و اعـتالي جنـبش           تحكيم قدرت تـوده   .  مانع حركت سيد مهدي فرخ شد       مقيم تهران  آذربايجانيان
 خلقـي   ،و براي اولين بار پس از انقالب مشروطيت        ي آزاديخواهان ايران شد،     خلق آذربايجان موجب اميدواري همه    

ي آن سـقوط كابينـه        ايسـتادگي كـرد و اولـين نتيجـه        مصمم و يك پارچه در برابر حكومت و رژيم جـابر مركـزي              
وزير شد و به نام آنكه اهل آذربايجـان           نخست!  خواه  الملك رجل مشروطه    صدراالشراف بود و به ناچار آقاي حكيم      

به قصد حـل مشـكل آذربايجـان و سروسـامان دادن بـه                طلبي داشت،   بود و سابقه و داعيه آزاديخواهي و مشروطه       
حل به نظر مرتجعين تعويق انتخابات مجلس بود و دولت حكيمي بـا حمايـت                 اولين راه  . ميدان آمد  به اوضاع ايران، 

ي حضور قشون خـارجي در ايـران          ي پانزدهم مجلس را به بهانه       اكثريت مجلس چهاردهم موفق شد انتخابات دوره      
يـت مجلـس چهـاردهم بـه        اي از اقل    معوق بگذارد و طرح تقديمي اكثريت مجلس چهاردهم با حمايت پنهاني عـده            

 :شرح زير تصويب شد
 رياست معظم مجلس شوراي ملي

ي پانزدهم مجلس شوراي ملي براي هيچ يك            از نظر تأمين آزادي كامل و اينكه كمترين توهمي براي اظهارنظر در انتخابات دوره             
 .پيشنهاد و تقاضاي تصويب آن را داريمي ذيل را با قيد دو فوريت  از افراد ملت ايران پيش نيايد، امضا كنندگان ماده واحده

ي خاك ايران از قواي بيگانه بـه عمـل            ي تقنينيه مجلس شوراي ملي يك ماه بعد از تخليه           انتخابات پانزدهمين دوره  : ماده واحده 
 .خواهد آمد

 -بوشـهري    جـواد    -ناصـر قشـقايي       -ي  دكتـر طـاهر     -امير تيمور كاللـي     - جمال امامي    ،امضا كنندگان معروف اين طرح    
 بودند كه حمايت پنهاني گروهي از فراكسـيون اقليـت ماننـد سـردار               ، ابوالفضل توليت  - عباس مسعودي    -السلطنه فرخ     معتصم

ال به صورت زير در آمد و         فاخر حكمت را به دنبال داشتند و ضمن مذاكرات طوالني بنا به پيشنهاد سردار فاخر حكمت طرح با                 
 گانه از نيروي قواي متفقين تخليه شد بالفاصله          به محض اينكه تمام خاك ايران بر طبق پيمان سه         كنم    پيشنهاد مي « : تصويب شد 

  106.ي پانزدهم شروع گردد فرمان انتخابات صادر و انتخابات دوره
ي ذيـل را   ي پيشـنهادي، مـاده   به جـاي مـاده  «: پس از تصويب اين طرح پيشنهاد دكتر مصدق به شرح زير قرائت شـد         

 ايـن   .»براي تجديدنظر و اصالح قانون انتخابات در صدور فرمان انتخابات سه مـاه تـأخير شـود                : ماده واحده   . كنم  يم پيشنهاد
 .الخره به تصويب نرسيد پيشنهاد با مخالفت شديد اكثريت مجلس مواجه شد و با

كه حضـور قـواي     شود     مجلس شوراي ملي معلوم مي     1324 مهرماه   19  ي مذاكرات طوالني جلسه     از مجموع مطالعه  
. بيگانه در ايران بهانه و ترفندي بود كه ارتجاع توانست از ورود نمايندگان مترقي به مجلس پانزدهم جلوگيري كنـد                   
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اي شد براي دولت و دربار، تا از انجـام انتخابـات كـه برابـر قـانون بايـد برگـزار                        حضور قواي بيگانه در ايران بهانه     
ي حضور قواي بيگانه فقط ناظر به حضور قواي شوروي            يم انتخابات به بهانه   اين منع و تحر   .  جلوگيري كند  ،دش  مي

العيار امپرياليسم انگليس و مستشاران نظامي و مالي آمريكا بـر             ارتجاع كاري به تسلط و استيالي كامل       .در ايران بود  
اين استيال را استقبال    هاي اقتصادي و فرهنگي كشور نداشت، حتي ارتجاع           ي قواي مسلح كشور و منابع و اهرم         همه
 .كرد،زيرا حاكميت ارتجاع بر ايران معلول و مولود چنين استياليي بود مي

ي   ي فراكسيون اقليت مجلس چهاردهم در مخالفـت بـا طـرح و مـاده واحـده                  شادروان شيخ حسين لنكراني نماينده    
گفتي ايـران مجبـور       دت هست كه مي   يا«: السلطنه فرخ گفت    پيشنهادي اكثريت حقايقي را افشا كرد و خطاب به معتصم         

 »يادت هست؟. است تحت حمايت انگلستان زندگي كند و من با سنگ به تو حمله كردم
 ايران براي جلوگيري از تصويب طـرح اكثريـت مجلـس چهـاردهم بـه       تالش دكتر مصدق و فراكسيون حزب توده     

 و نفوذ نمايندگان دموكرات و انقالبـي و         هدف اصلي متوليان مجلس چهاردهم جلوگيري از انتخابات       . نتيجه نرسيد 
ي جنگ جهـاني دوم   ي شوروي ستيزي امپرياليسم كه بالفاصله پس از خاتمه        عالوه بر آن برنامه   . ملي به مجلس بود   

اعتال و رشد جنـبش دموكراتيـك        از طرفي، . شد  ي ايران دنبال مي     توسط هيئت حاكمه   در حال اجرا و گسترش بود،     
ي ايران را به        هيئت حاكمه  ي متحد آزادي قرارداشت،     تأثير و حمايت حزب توده ايران و جبهه         ايران كه وسيعاً تحت   

زده كرد و انجام انتخابات در چنين شرايطي حاكميت استبدادي و استعماري دولت مركزي را كـه در                    شدت وحشت 
بنـابراين انجـام انتخابـات بـه         .كرد   متزلزل مي  ،بودلفافه و پوشش دموكراسي و سيستم مشروطه سلطنتي پنهان شده           

ت آذربايجـان و  اي وجود قشون خارجي، متوقف شد تا از ورود نمايندگان حزب تـودة ايـران و فرقـة دمـوكر        بهانه
تصويب اين طرح در آذربايجان و كردستان بـا  . خواه ملي به مجلس جلوگيري شود    هاي آزادي   كردستان و شخصيت  

به رهبـران جنـبش      ي انتخابات مجلس مشروطه سلطنتي،      ي چهارده دوره   تجربه .شد مردم روبرو    يدالعمل شد   عكس
ي دولت مركزي     انتخابات تحت فرمان و اراده     دموكراتيك آذربايجان و كردستان و حزب تودة ايران آموخته بود كه،          

 گـروه  سـازي و انتخابـاتچي،        كشور و استانداران و فرمانداران متخصـص در صـندوق          هاي وزارت    سازي  و صندوق 
آوردنـد و بـه نـام نماينـدگان ملـت در مجلـس شـوراي ملـي                    گروه وكالي بدون موكل را به ميدان بهارسـتان مـي          

ي مشترك نيروهاي     بنابراين برنامه  .كنندتا به وضع و تدوين قوانين مورد نياز هيئت حاكمه قيام و قعود               ،نشاندند  مي
سـازي و اعمـال قـدرت         التي و واليتـي از صـندوق      هـاي ايـ     طلب اين بود كه با تشكيل انجمن        دموكراتيك و اصالح  

هـا و مقـاالت و        به اعتبار وجـود انبـوهي از نوشـته        . حكومت مركزي و دربار و ارتش تا حد امكان جلوگيري شود          
 ايجـاد   توان اعالم كرد كه حزب تـودة ايـران فكـر و طـرح         ، قاطعانه مي  »مردم  « و  » رهبر«هاي    ها در روزنامه    اعالميه
طلـب بـا    ها و احـزاب و محافـل ملـي و اصـالح      ي شخصيت   التي و واليتي را به ميان مردم برد و همه         هاي اي   انجمن

 و  ندچهـاردهم گذاشـت   ايـن پيشـنهاد را پذيرفتنـد و تـأثير مثبتـي در مجلـس                 شدت و ضعف مخصوص بـه خـود،       
طـور كـه دكتـر         همـان   لـيكن  .هاي ايالتي و واليتي تشكيل شد       هايي براي مطالعه و اجراي انتخابات انجمن        كميسيون

توانند به مجلس راه      هاي ايالتي و واليتي تشكيل شود آنها نمي         انجمن بسياري از نمايندگان ديدند كه اگر     « ؛مصدق تصريح كرد  
 تـودة ايـران و فرقـة        وزيري فشار فرقة دموكرات آذربايجـان و حـزب          الملك به نخست     پس از انتصاب حكيم    .»يابند

ايالتي و واليتي بيشتر شد و در گـيالن و مازنـدران و             هـاي       انتخابات انجمـن   دموكرات كردستان براي انجام   
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ي متحـد ارتجـاع همـين         هايي براي اين منظور تشكيل گرديـد و جبهـه           پيمايي  ها و راه    آذربايجان و كردستان ميتينگ   
 .ناميـد طلـب   يـه فروش و تجز  طلبي نسبت داد و موافقين اين طرح را يك عده وطن            هاي قانوني را به تجزيه      خواست

ي اقشار نيروهـاي    و با حضور و شركت همه       امور نشد،   اولياي جنبش دموكراتيك آذربايجان منتظر الطاف و عنايات      
 فرقة دموكرات آذربايجان بالفاصله .»هاي ايالتي و واليتي است شعار امروز ما تشكيل انجمن«ي آزادي اعالم كرد كه       جبهه

ي    روزنامـه  وري در   ي مشـروحي بـه قلـم سـيدجعفر پيشـه            نامـه    طي بيان  ،يوزير  به نخست  پس از انتصاب حكيمي   
 :ي حكيمي خواستار شد انجام تقاضاهاي زير را به نام مردم آذربايجان از كابينه آذربايجان،

  .هاي ايالتي و واليتي در تمام ايران شروع شود  انتخابات انجمن-1
 .م انتخابات را كه زير پا گذاشتن علني قانون اساسي است، لغو كنندماييد قانون تحري اكثريت مرتجع مجلس را قانع ن-2
 . مطالبات آزاديخواهان آذربايجان را عملي نمايند-3
 .هاي كارگران را باز نمايند  كلوپ آزاديخواهان و اتحاديه-4
 . حكومت نظامي منحل شود-5
  107. شر مأموران ژاندارمري از دهاقين رفع شود-6

وزيـر سـابق بـه آذربايجـان و مـذاكراتي كـه بـا شـادروان             السلطان بيات نخست    ملك با اعزام سهام   ال  ي حكيم    كابينه
اي بـود بـراي دخالـت مسـلحانه در            ي اين بازيها مقدمـه      اما همه . الظاهر خود را همراه نشان داد       علي وري كرد،   پيشه

طلبـي و     ي تجزيـه    به عنوان يك دسيسـه    هاي ايالتي و واليتي       و تحريف اذهان عمومي از انجمن       آذربايجان و تخطئه  
 !! جدايي آذربايجان از ايران عزيز و الحاق آن به كمونيسم و روسيه

ي مقـدمات انتخـاب       اي بـراي تهيـه         عاملـه   هيئـت  ،ي مركزي   كميتهي عمومي     ي دموكرات آذربايجان در جلسه      فرقه
اي براي انجام چنين امـر خطيـري          ماعي و توده  هاي ايالتي و واليتي تعيين كرد و به منظور ايجاد آمادگي اجت             انجمن

هـاي وسـيع و حاضـر         كنفرانس هاي بزرگ،     به توضيح مفهوم انتخابات ايالتي و واليتي از طريق برپا ساختن ميتينگ           
ها خنثـي كـردن تبليغـات      از اين ميتينگ  مردم براي مبارزه در اين راه تالش وسيعي مبذول كرد و هدف عمده    نكرد

 و ميتينگ بزرگ كه بـا شـركت مرحـوم            اولين كنگره  .طلبي آذربايجان از ايران بود      اع در مورد تجزيه   ي ارتج   گسترده
مـردم  «ي ايرانيـان اعـالم نمـود كـه              به همه  خان برادر ستارخان سردار ملي به همين منظور تشكيل شد،           حاج عظيم 

 خودمختاري را تشكيل خواهد داد و درعمل بـرخالف          و انجمن ايالتي و واليتي و      آذربايجان قانون اساسي را زنده خواهد كرد،      
ي آذربايجـان را نخواسـته اسـت و           وقت تجزيـه    اكاذيب دشمنان نشان خواهد داد كه طرفدار جدي استقالل ايران هست و هيچ            

  108.»نخواهد خواست
اع و دولـت  ي متحـد ارتجـ   جبهه ي دموكرات ايران، هاي فرقه در مقابل اين همه تأكيد و تصريح رهبران و شخصيت   

هـا   و ژاندارم داد،  حكيمي درصدد قلع و قمع نهضت آذربايجان بود و دولت مركزي هر روز چنگ و دندان نشان مي                 
اي از افسران مرتجع لشگر تبريز و تيپ رضاييه به فرماندهي سـرهنگ زنگنـه بـه كشـتار و آزار مـردم ادامـه                           و عده 

بـه مـوازات    . ي تهران به صورت نطق دكتر مصدق ظاهر شد        دادند كه بازتاب آن در مجلس شورا و محافل سياس           مي
                                           

  8/8/24مورخه ،  41 شماره ،ي آذربايجان  روزنامه-107
  29/8/24مورخه ،  59 شماره ،ي آذربايجان  روزنامه-108
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وران شـهري و      هـاي كشـاورز و محـرومين روسـتاها و پيشـه             رشد و اعتالي جنبش دموكراتيك و استقبالي كه توده        
تري مطـرح شـد و شـكل و حـدود             هاي وسيع   خواست ي دموكرات آذربايجان به عمل آوردند،       روشنفكران از فرقه  

  با آنكـه    *. ماده اعالم شد   14هاي ايالتي و واليتي با وضوح و روشني تمام طي             مفهوم انجمن اختيارات و ماهيت و     
طـرح و    هاي ايالتي و واليتي داشـت،       ها مطابقت كامل با روح و مفاد قوانين انجمن          ي اين خواست      مفاهيم كلي همه  

 در تهران تلقي شد و هيچ راهي بهتر        به مثابه يك اعالن مبارزه جدي با حاكميت مستقر         بيان و اعالم آن بدين شكل،     
وجـود   كرد، از اين براي مقابله با حاكميتي كه حتي به يك شكايت و دادخواهي خلق آذربايجان توجه و عنايتي نمي          

ي كشـاورزان     هيئت ملي آذربايجان با تكيه به نيروي مردمي خود در صدد ايجاد قوايي مسلح برآمد تا توده                . نداشت
ها و خوانين مسلح حافظت كند و چنين قوايي به همت جوانـان فـدايي آمـاده                   م مسلحانه ژاندارم  دفاع را از تهاج     بي

 پس گرفتند و به دستور هيئـت ملـي،         شد و فداييان مسلح، شهرداري تبريز را كه به تصرف لشگر تبريز درآمده بود،             
ستور سرلشـگر ارفـع بـراي سـركوب         د . آزاد شدند  ،بردند  ميكشاورزان زنداني كه بالتكليف در زندان تبريز به سر          

 رئـيس سـتاد   درخشاني و سرهنگ ورهـرام فرمانـده و     پذير نشد و مقاومت مذبوحانه سرتيپ         خلق آذربايجان امكان  
السـلطان بيـات     تازه در چنين شرايطي آقـاي سـهام        .لشگر تبريز به جايي نرسيد و تبريز به تصرف هيئت ملي درآمد           

 .مان وعده و وعيدهاي فريبنده را به ارمغان آوردبراي مذاكره به تبريز وارد شد و ه
االختيار دولت و اسـتاندار آذربايجـان بـا هيئـت ملـي بـه                 ي تام   به نام نماينده   وزير سابق،   السلطان بيات نخست    سهام

ريا شاعر معروف آذربايجان      وري، ميرزا علي شبستري، محمد بي       از طرف هيئت ملي سيدجعفر پيشه      .مذاكره نشست 
مـذاكرات طـوالني و      . كفيـل اسـتانداري شـركت داشـتند        ،شـاهي ن ابراهيمي در مذاكره با بيـات و دولـت           و فريدو 

غرض از مذاكره فقط به منظور به دست آوردن فرصت براي مقابلـه و سـركوب جنـبش                  . حاصل به جايي نرسيد     بي
بانـك ملـي از      .يجـان بسـت   ها را به روي خلق آذربا       ي راه   دولت حكيمي همه   در اجراي اين هدف،   . آذربايجان بود 

 .داده شـد  هم چنين قواي مسلح به سمت تبريز حركت         . صدور حواله به تبريز و شهرهاي آذربايجان خودداري كرد        
توانـد قـواي      دانست كه نمي    دولت حكيمي مي   .آباد قزوين به مانع حضور ارتش شوروي برخورد كرد          اما در شريف  

المللي   سازي بين   اما براي زمينه  .  جانبه با متفقين مانع چنين اقدامي بود       زيرا پيمان سه   مسلح را از تهران حركت دهد،     
ي مردم به اين كار نمايشي دست زد و چه بسيار مردمـان                ملي و ناسيوناليستي در توده      عليه شوروي و ايجاد هيجان    

ن بـا هلهلـه و شـادي و         ها و سربازا    گرايان مرتجع را خوردند و پيشاپيش ژاندارم        هاي ملي   دل كه گول اغواگري     ساده
ي امـور      همـه  1324 آذر   21روز   ي اين نمايشات و تهديد و ارعـاب حكيمـي،           با همه . قرآن به دست حركت كردند    

وري همكاران و مسئولين امور را به شرح زيـر            خلق آذربايجان به دست نمايندگان مردم سپرده شد و شادروان پيشه          
 :به هيئت آذربايجان معرفي كرد

 هللا جاويد            وزير امورداخليا دكتر سالم
 جعفر كاوياني                   وزير نيروي مسلح فداييان

 ريا                     وزير فرهنگ محمد بي

                                           
 283 ص ، گذشته چراغ راه آينده،ك.  ر-*
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 غالم رضا الهامي                وزير دارايي
 دكتر مهتاش                     وزير كشاورزي

  بهداريدكتر اورنگي                    وزير
 يوسف عظيما                   وزير دادگستري

 كبيري                            وزير راه و پست و تلگراف و تلفن
 رضا رسولي                     وزير تجارت و اقتصاد

بايجـان انتخـاب   العابدين قيامي را به رياست ديوان تميز و فريدون ابراهيمي را به دادستاني كـل آذر                 زين هيئت ملي، 
با ابعاد بزرگتري مـورد      ي انقالبي كه يادآور حكومت انقالبي گيالن در جنبش جنگل بود،            سابقه  اين حركت بي  . كرد

 ي متحد ارتجاع را برانگيخـت،       بازي جبهه   قرار گرفته و مخالفت و هوچي      »ي آزادي   جبهه« موافقت و تأييد و تحسين    
 .هاي تاريخي ادامه دارد ر بحثهايي شد كه تا امروز هم د و موجب بهانه

اي   به ويژه آنكه اگر آن جنبش بـه سـرانجام فاتحانـه            كند،  امپرياليسم وارتجاع هر حركت انقالبي خلق را محكوم مي        
اسـاس   هـايي كـه در آن،       ي قيام   هاي زهرآلود نويسندگان بورژوازي عليه همه       نيش. نرسد و مغلوب و سركوب شود     
در مقابـل چنـگ و       .افتـد   به كـار مـي     ي كار و سرمايه متزلزل و لغو و ملغي شود،           نهمالكيت و ثروت و روابط ظالما     

هايي مانند مصدق كه در       گيري شخصيت    آذر آذربايجان و تزلزل و ترديد و ناپي        21دندان هيئت حاكمه عليه نهضت      
 تمايـل شـديد      و دولت مركزي    ساز بنا به ماهيت طبقاتي خود به طرف هيئت حاكمه           اين مقطع حساس و سرنوشت    

جبهـه ارگـان    ي      روزنامه .حركت انقالبي آذربايجان را كامالً تأييد كردند       احزاب ملي مانند حزب ايران،     نشان دادند، 
نارضايتي در « :ضمن پشتيباني از جنبش آذربايجان نوشت  » صدر در لباس حكيمي   «اي تحت عنوان      حزب ايران در مقاله   

آنجايي كه نيرويي به كمك برسـد   .باشد فقط زور سر نيزه مانع قيام مسلح ايرانيان مي گفتيم كه   .سراسر اين مملكت حكمفرماست   
اگر نيروي مساعد    است،  آذربايجان قيام كرده   امروز در آذربايجان نيروي مساعد پيدا شده،       .مطمئن باشيد انقالب بروز خواهدكرد    

ـ   كرمان عريان و گرسنه،    كرمان بيچاره،  در كرمان پيدا شود،    ه نـود درصـد مـردم آن بـه نـان شـب محتاجنـد، قيـام                  كرماني ك
  109.»ي مملكت علم طغيان افراشته شد همه را متجاسر و متمرد خواهيد خواند  اگر در چهار گوشه .خواهندكرد

كـه   آنچه محقق است اين اسـت     « ،ي آذربايجان چنين نوشت     ي كيهان به قلم عبدالرحمن فرامرزي درباره        حتي روزنامه 
گـردد، مـن يقـين دارم آن          مـتهم مـي    هاي زيـادي    به تهمت  نهضتي بر ضد هيئت حاكمه و وضع موجود بشود،        در هر جاي دنيا     

گونـه    به همـين   بودند نيز در نزد هيئت حاكمه و طرفداران وضع موجود،           خواهي كرده   ها نهضت مشروطه    روزهايي كه آذربايجاني  
هـا مـتهم بـود و در دولـت             را به خاطر دارم كه به همين نسـبت         خان  قيام خياباني و ميرزا كوچك     .اند  گشته  ها منسوب مي    تهمت
كننـد و لقـب    ترين اشخاص يعني مرحوم مشيرالدوله آنها را اشرار و متجاسرين لقب دادند ولي امروز براي آنهـا گريـه مـي      ملي

 110.»دهند آزاديخواه و مجاهد به آنها مي
كردند و حكومت نظامي تهران با حركـت دادن تانكهـا و            جنجال بزرگي بپا     هاي وابسته به سيد ضياءالدين،      روزنامه

ي صدراالشـراف را جنـبش و مقاومـت           طور كه كابينـه     همان. چشم غره رفت   هاي تهران،   قواي موتوريزه در خيابان   

                                           
  29/9/24مورخه ،  40ي  شماره جبهه ارگان حزب ايران، -109
 295 ص ،ي كيهان  گذشته چراغ راه آينده به نقل از روزنامه-110
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 يكپارچه خلق آذربايجان و مبارزه مشترك حزب تودة ايـران و دكتـر مصـدق و روشـنفكران مترقـي، سـاقط كـرد،                       
 و در مجلـس      هايي عليه حكيمي در مجمـوع هيئـت حاكمـه            نتوانست دوامي بياورد و مخالفت     ي حكيمي نيز    كابينه

 موقع امروز مملكت اقتضـا دارد كـه زمامـدار         «. شود   درك مي  24بروز كرد كه از نطق دكتر مصدق در تاريخ اول بهمن            
اي نخواهد    و مساعي او نتيجه    گردد،  الت مي  تمام دستجات پارلماني باشد واال دچار مشك        جامعه و مورد توجه    آينده مورد اعتماد  

و در سياست خارجي نظر من اين است كـه           زمامدار آينده بايد سعي كند كه اختالف را با هموطنان آذربايجاني مرتفع كند،             .داد
د بعد از يأس ي مذاكرات مستقيم اصالح شود و تعقيب امر در سازمان ملل متفق باي       المقدور به وسيله    روابط ما با همسايگان حتي    

 111.»از مذاكرات مستقيم و به اصطالح آخرالدوا باشد
ي مـردم     اعتنـايي بـه سرنوشـت تـوده         ي مستقر در تهران فهماند كـه بـي          جنبش مقاومت آذربايجان به هيئت حاكمه     

ر هـاي ايـالتي گسـترده و همـوا       پذير نيست و راه مقابله با استبداد و اسـتعمار از طريـق انجمـن                ديگر امكان  محروم،
آقايـان  «:  خاطرنشـان كـرد  1324 بهمـن مـاه      18دكتر مصـدق درنطـق       .و همين مسئله موجب وحشت شد      شود،  مي

العمل اشتباهاتي است كه قسمت اعظم آن در اين مجلس شده،             عكس توجه نداريد كه جريانات دهشتناك اخير،      نمايندگان، مگر 
ر و پافشاري در نگاه داشتن او براي كشور چقدر گـران تمـام             خواهيد اذعان بفرماييد كه روي كار آوردن حكومت صد          مگر نمي 

زدگي و ناگهاني از مجلس گذشت من عرض كردم كه بـا اوضـاع حاضـره             آن روزي كه طرح تحريم انتخابات با آن شتاب         شد،
وزهاي وخيم را   كرديد، من آن روز اين ر       پرستي مي   صالح مملكت نيست، مرا در مخالفت با طرح تحريم انتخابات متهم به بيگانه            

  112.»كردم بيني مي پيش
زمـين و انجـام يـك سـري اقـدامات       تحكيم جنبش دموكراتيك آذربايجان از طريق تقسيم اراضي بين كشاورزان بي  

وحشتي در دل طبقات ممتـاز و ثروتمنـد و اعيـان و              عمراني و تغييرات بنيادي و عميق در روابط كارگر و كارفرما،          
زدن و تركي نوشـتن خلـق آذربايجـان را            و موضوع زبان فارسي و تركي حرف       پا كرد، اشراف و زمينداران بزرگ بر    

پرسـتي عليـه خلـق آذربايجـان و جنـبش       طلبـي و بيگانـه   اي براي برپايي يك سـري تبليغـات نـارواي تجزيـه            بهانه
ه آذربايجان در خطر و اين فكر را در اذهان ساده و خام بسياري از مردم القا كردند ك        آذر قرار دادند،   21دموكراتيك  

 از راه القا چنين شبهاتي است        زيرا ،داشتاين كار در تاريخ سياسي ايران سابقه         .تجزيه است و وطن در خطر است      
هاي دهقاني و دموكراتيـك زمينـه را بـراي حملـه و               العمل طبقاتي هيئت حاكمه در برابر جنبش        كه بازتاب و عكس   

رالدوله و مخبرالسلطنه هدايت و سردار سپه در مقابـل نهضـت گـيالن و               مشي .سازد  سركوب خونين مهيا و آماده مي     
 زمينـداران،  ي مقاومتي ايجـاد كردنـد كـه از پشـتيباني گـروه كثيـري از اشـراف،                    جبهه ،جنبش شيخ محمد خياباني   

و بلوا و   هاي مردمي را تجاسر       روحانيون و كسبه و اصناف مرفه و بازاريان تهران برخوردار شد و آنان همه اين قيام               
هاي مناسب توانستند بـه قلـع و قمـع      چيني و پس از تهيه مقدمات و زمينه    گري و راهزني خواندند،     شورش و ياغي  

ي راه حـق و       و اين عجب كه مخبرالسلطنه هدايت قاتل شيخ محمد خياباني براي آن كشته             .ها نايل شوند    آن نهضت 
مـا از درگـاه الهـي طلـب بخشـش و رحمـت بـراي                ا آزادي، مجلس فاتحه گذاشت و به روحش رحمت فرسـتاد،         

 آذر آذربايجـان بـه كـار        21ي جنـبش      ها دربـاره    گرداني  ها و تعزيه    و اكنون همان ترفندها و دسيسه     !! گناهانشان كرد 
                                           

  104 ص ، 277ي   شماره،14ي مذاكرات مجلس   مجله-111
  104ص ،  294ي   شماره،14ي مذاكرات مجلس   مجله-112
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ي   هاي كهنه و گاه كارآمد ارتجاع عليه جنـبش آزادي آذربايجـان در دسـترس هيئـت حاكمـه                    شد و تجربه    گرفته مي 
اي   هاي كثيف هيئت حاكمه يادگارهاي آموزنـده        تاريخ آزادي ايران از اين گونه مقابله و دسيسه         .گرفت  تهران قرارمي 

پرداز بزرگ كه هم سواد       قاتل شيخ محمدخياباني دروغ   ) قلي هدايت   حاجي مهدي (جناب مخبرالسلطنه هدايت     .دارد
 و در عـين حـال كاذبانـه         ي جنـبش شـيخ محمـد خيابـاني محيالنـه            درباره قديمي داشت و هم تحصيالت فرنگي،     

باشـي را     درشكه قزاق  .قاپو و مركز تلفن به تصرف ما است         و عالي  ظفرالدوله خبر دادند كه مركز نظميه      سر آفتاب، «: نويسد  مي
آمدنـد        ها بيـرون مـي      كسبه در راه از خانه     قاپو حركت شد،    حاضركردند با دوازده سوار نيزه به دست از طرف ارمنستان به عالي           

گويـد خيابـاني در    اي به پست سه نفر قزاق مـي  ظهر راپرت واقعه رسيد، معلوم شد دختربچه .گفتند مي»  اولسون ساق«هللا و   ماشاا
شود تيـري     شوند، بين حياط و زيرزمين چند تير ردوبدل مي          رد خانه مي  اها كسب تكليف نكرده و      قزاق .زيرزمين فالن خانه است   

اگر تجزيـه مملكـت آزاديخـواهي اسـت بنـده           ...م به پاي خياباني و تيري هم به سرش        خورد تيري ه    به دست يك نفر قزاق مي     
قشون ملي ساختن، حكومت نخواسـتن، جلـو تلگـراف و پسـت را گـرفتن و                  من اسم مملكت را برگرداندن،      .آزاديخواه نيستم 

ي و حفظ استقالل مملكت بـه مـن         خواه  ي وطن   وظيفه .دانم  گري مي   عراقي را از كارها دوركردن در موقع آرامش مملكت ياغي         
هر موقع گفتند مرامي داريم آسـماني و نگفتـي جـز            .بنيان چند نفر خودخواه بكنم      داد كه آذربايجان را تسليم افكار بي        اجازه نمي 

ش حقوق براي اوالد   و اثاثه براي اوالدش تدارك كردم،      منزل خياباني را دادم تعمير كردند،     . توانست باشد   تجزيه مملكت چه مي   
اي براي او     در تهران سيد كمره    .در سال او تمام اجزا ادارات حاضر شدند         و سال او مساعدت كردم،      در تشريفات هفته   خواستم،

ي خودش از صد نودونُه احتمـال اسـت    در نتيجه آن سوءقضا اتفاق افتاد و بنابر نوشته      .شد نوشته بودم پنهان نشود،    .ختم گذارد 
  113.»دش رحمت كنادخداون .بود كه انتحار كرده

كند و به وقـايع       با وقاحت و بدون فاتحه والحمد در مذمت خياباني قلم فرسوده مي            عبداهللا مستوفي همين ماوقع را،    
ها  قيامي .رفت )ي نظامي در باغ شمال محل پادگان قوه(مخبرالسلطنه مجبوراً به نظاميه  «: نويسـد   رسد و مي     آذر مي  21جنبش  

ولي مخبرالسلطنه هدايت به قزاقان نظاميه امر داد به شهر      ر والي دانستند و بر رعونت تركي خود افزودند،        ي فرا   اين كار را مقدمه   
گذرد و به خصـوص       بعد از بيست و پنج سال كه از اين تاريخ مي           .الياله حمله و آنها را متفرق كنند        رفته به مركز قيام يعني دارا     

شود و دست تقدير تا چه وقت برادران آذربايجاني مـا را مثـل                ي آن چه مي     ت نتيجه بعد از وقايع اخير آذربايجان كه معلوم نيس       
 114 .»ي شخصي خواسته باشددي بالشويزم و محروميت از آزا غالمان صد سال پيش اسير سر پنجه

اسـي   سي هـاي   خوار امپرياليسم و رجاله     هاي جيره     اين بار ارتجاع به شكلي ديگر شباهت آفريد و با همراهي روزنامه           
طلبانـه بـه      پرستي و استقالل    دربار شاه توانست بخشي از بورژوازي ملي را از طريق تحريك احساسات وطن             تهران،

جويي اوباشانه با نهضت آذربايجان نتوانست كاري از پيش           ارتجاع كه از مقابله    .مخالفت با جنبش آذربايجان بكشاند    
پرستي و داعيه حفظ استقالل و تماميـت   با نقاب وطن ه جنبش،هاي قهرآميز و مسلحانه علي      ضمن تدارك زمينه   ببرد،

سازي ادامـه داد      الملك با بدل    ي حكيم   در حقيقت هدفهاي دولت صدراالشراف را كابينه       ارضي كشور به صحنه آمد،    
چينـي    بـه نـام دسيسـه و توطئـه         اي و داخلي كشور بود،      و اين بار موضوع آذربايجان كه يك حركت و جنبش توده          

ي آذربايجان به سازمان ملل متحد و شوراي امنيت كشانده شد و هدف اين بود كه زيـر                    شوروي براي تجزيه  دولت  

                                           
 320 و 319ص ص  ،وزير و صدراعظم معروف ايران  به قلم حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست، خاطرات و خطرات-113
  128 ص ، جلد سوم،عبداهللا مستوفي،  شرح زندگي من-114
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ي مسـلحانه مسـتقيم بـه خـاك اتحـاد شـوروي بـراي دول                  لواي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت مجـوز حملـه          
خطر را از وجـود قـواي شـوروي در          زيرا امپرياليسم و ارتجاع بزرگترين       .امپرياليستي آمريكا و انگليس فراهم شود     

ي اياالت ايران گسترش يابد       توانست به همه    كردند و از نظر آنها جنبش دموكراتيك آذربايجان مي          ايران احساس مي  
از آنجا كه جنبش دموكراتيك آذربايجان مورد حمايـت نيروهـاي           . و اساس رابطه استعماري ايران را سرنگون سازد       

ي   پـذير نشـد و كابينـه        ي ايران به آسـاني امكـان        ي بود، سركوبي آن براي هيئت حاكمه      انقالبي جهان و اتحاد شورو    
هاي انگليس و آمريكا عليه نهضت دموكراتيـك آذربايجـان و كردسـتان     حكيمي درصدد دخالت دادن مستقيم دولت   

الـت و هـدايت     هايي با دخ    شورش ي انقالبي جنبش آذربايجان،     از طرفي براي مخدوش كردن چهره و جاذبه        .برآمد
هـا بـه      ي اين شـورش     مستقيم سرلشگر ارفع رئيس ستاد ارتش در ايالت و عشاير جنوب و فارس ايجاد شد و همه                

. تحت لواي خودمختاري جنوب و فارس خودنمايي كـرد  تقليد ناشيانه از جنبش دموكراتيك آذربايجان و كردستان،    
خسروخان قشقايي و ابوالقاسم خان بختيـاري و اعـراب          ها كه عمدتاً به رهبري        ي كار اين شورش     محصول و نتيجه  

چپاول و غارت وسـيع قـراء و         خفاجه و شيوخ عرب خوزستان قرارداشت،       خضر و بني    هاي كعب و بني     بدوي قبيله 
 هزار تُن سـهميه     6در اولين روزهاي شورش خسروخان قشقايي        .قصبات فارس و اصفهان و آبادان و خرمشهر بود        

 كافي به دست ارتجـاع داد تـا زيـر داعيـه حفـظ         اين حوادث بهانه   . كرد !انقالبييران را غارت    شكر اياالت جنوبي ا   
دخالت دولتهاي انگلستان و امريكـا را در حـل قضـيه             استقالل و تماميت ارضي و جلوگيري از خطر تجزيه كشور،         

جويي با نهضت آذربايجان      لهدعوت آشكار ارتجاع به دخالت در امور داخلي كشور و مقاب           .آذربايجان خواستار شود  
كه ارائه طرح كميسيون سه جانبـه يكـي از آنهاسـت و دولتهـاي انگلـيس و            هاي گوناگون انجام گرفت،     زير دسيسه 

الملك تسليم كردند كه به اسـتناد آن مجـوزي بـراي دخالـت مسـتقيم در نهضـت                     آمريكا طرحي را به دولت حكيم     
ريدر بوالرد سفير انگليس در ايـران بـه طـور سـري و محرمانـه بـه                  سط سر واين طرح ت   آذربايجان به دست آورند،   

ي آن به طـور سـري ادامـه يافـت و حكيمـي       باره  تسليم شد و مذاكرات در الملك وزير خارجه  الملك و نجم    حكيم
امـا ايـن     بـود،   بـا اسـاس طـرح موافقـت كـرده          وزير ايران به شرط شركت دو نماينده از ايران در كميسيون،            نخست
و  .هـاي آن بـه بحـث پرداختنـد          ي مضرات و زيـان      هاي مترقي درباره    و روزنامه  .ات پنهاني باالخره آفتابي شد    اقدام

 بـراي اعـالم خطـر و        1324در تـاريخ دي مـاه        .هاي ارتجاعي بـه دفـاع و مدافعـه از آن برخاسـتند              متقابالً روزنامه 
فراكسـيون  ميه زير توسط تني چند از نمايندگان  اعال،هاي پنهاني دولت حكيمي با امپرياليسم    جلوگيري از بندوبست  

 :  به حكيمي منتشر شد خطاب و دكتر مصدق و يارانشحزب توده ايران
 

  1324ماه   دي16 -وزير  جناب آقاي حكيمي نخست
گونـه    چداريم كه دولت حق هي       اخير، بدين وسيله امضاكنندگان زير صريحاً اعالم مي         عطف به شايعات منتشره در اين چند روزه       

مستقيماً يا غيرمستقيم دخالت يك يا چند دولت خارجي را در امور داخلي ايران تصـريحاً يـا تلويحـاً              تصميمي كه جزئاً يا كالً،    
ندارد و هرگونه موافقتي در اين امور بدون تصويب مجلس شوراي ملي خـالي از اعتبـار و خـارج از وظـايف و                         ايجاب نمايد، 

 :اختيارات دولت است
 - صـدر قاضـي      - رحيميـان    - مهندس فريـور     - ذكايي   - فرمان فرماييان    - صادقي   - دكتر فلسفي    -تيموري   : ندگانامضاءكن
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 115. دكتر محمد مصدق- گرگاني - فداكار - پروين گنابادي - تيمورتاش - شهاب فردوس - فرمند -اهللا دري  حبيب
 1324 دي ماه    18ي    در شماره  شد،  يران منتشر مي   مركزي حزب تودة ا     ي مردم كه به جاي رهبر ارگان كميته         روزنامه

ي   داريم كه موافقت با چنين كميسيوني ملت ايـران را بـه درجـه               با كمال صراحت اعالم مي    «: خود در اين باره چنين نوشت     
 و  ي عـذاب مـا      اي بار خواهدآورد كه تا ابـد مايـه          براي ما سرشكستگي  . ك ملت مستعمره يا تحت قيموميت تنزل خواهد داد        ـي

كنيم كه ملت ايران به هيج دولت خارجي اجازه نخواهد داد براي او قيموميت                ما به صداي رسا فرياد مي     . فرزندان ما خواهد بود   
  116.»داشته و تعيين تكليف كند

امپرياليسم و ارتجاع داخلي براي آماده كردن افكار عمومي، وانمود كردند كه اين طرح مورد قبـول و تاييـد دولـت                      
طرح كميسيون سـه     ،مسكواست و چون پس از مراجعت بوين وزير خارجه انگليس از سفر               ز قرار گرفته  شوروي ني 

ها القا    نگاران وابسته و مزدور در ذهن       اين شبهه توسط عوامل ارتجاع و روزنامه       بود،  جانبه به دولت ايران تسليم شده     
يـك بـار    . است  ي آمريكا و انگليس شده    ها  ي نفوذ است و همدست دولت       شد كه دولت شوروي نيز خواهان منطقه      

 ستيز تبليغات ضـد شـوروي        گرايان شوروي   ها و ملي    ديگر توسط عوامل ارتجاع و همراهي گروهي از ناسيوناليست        
هـاي     مـرداد بـاز هـم در حـوزه         28هاي بعد از       در سال  ،شدحتي پس از آنكه حقيقت ماجرا روشن        . گسترش يافت 

عليـه ايـران مطـرح      ميسيون سه جانبه را يكي از داليل اتحاد و سازش ابر قـدرتها               ملي مسئله ك     حزب ايران و جبهه   
در اين ضمن دولتين آمريكا و انگليس شفاهاً اطالع دادنـد           « ، كه مدعي شد   14الملك را در مجلس       كردند و نطق حكيم     مي

 »ميسيوني از طرف آنها به ايران بيايد      دولت در مسكو مذاكره نمودند كه هر گاه دولت ايران هم رضايت داشته باشد ك               كه هر سه  
 دولـت شـوروي   در حالي كه اين ادعاي حكيمي از ريشه دروغ بود و دانستند، ليل دخالت و رضايت شوروي مي   ، د 

اظهارات دكتـر   بود و     بلكه صريحاً و رسماً آن را رد كرده        عالوه بر آنكه با طرح كميسيون سه جانبه موافقت نداشت،         
اين بـود كـه     ) حكيمي(وزير  اظهار نخست «: قيقت است كه در مجلس شوراي ملي اظهار داشت        مصدق خود گواه اين ح    

خواهـد در     زيرا دولت شوروي مي    شود و من آن را قبول ننمودم،        ي بعضي چيزها با ما داخل مذاكره نمي         بهانه دولت شوروي به  
قرن وزرا با ايمان ما بـه آن عمـل            است كه يك   ي سياسي   اين مملكت دولت ديگري بر او ترجيح داده نشود و اين همان موازنه            

و دولت  نه اينكه دولت ديگري خود را قيم ما معرفي كند، خواهد كه با ما روابط مستقيم داشته باشد،         دولت شوروي مي   .اند  كرده
اد جمـاهير   اگر نظريه دولت شوروي به حال ما مفيد است چـرا بـا دولـت اتحـ                . شوروي مجبور شود كه با قيم ما مذاكره نمايد        

اند و اگر نيست دولت حاضر شود و داليل           شوروي داخل مذاكره نشده و باب مذاكره را با دولت انگليس و آمريكا مفتوح نموده              
از اينكه دولت اتحاد جماهير شوروي با اين پيشنهاد موافقت ننموده است ملت ايران سپاسـگزار                . خود را در مجلس اظهار نمايد     

  117.»است

                                           
 220 صفحه ، جلد دوم،ي منفي  سياست موازنه-115
 . ي دكتر رادمنش  نقل از مقاله، 1344 زمستان ف4ي   شماره، سال ششم،ي دوم  دوره ،ي دنيا   مجله-116
 . از نطق دكترمصدق در مخالفت با كميسيون سه جانبه،225 ص ،ي منفي جلد دوم  سياست موازنه-117

 متن كامل 24 ماه   دي20شنبه   مورخ پنج15ي   بنا به اهميتي كه اين نطق داشت روزنامه مردم ارگان حزب تودة ايران در شماره
 .آن را منتشر كرد
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ي وقايع آذربايجان دست دول امپرياليستي آمريكا و انگليس را در ايران باز               ي اين بود كه به بهانه     حكيم هدف دولت 
توان شدت بحث و انتقاد و اعتـراض و طوفـاني كـه عليـه ايـن       هاي آن زمان مي ي روزنامه از مطالعه  .و آزاد بگذارد  
به قلم  مانند داد به قلم عميدي نوري و داريا        هايي  حتي روزنامه  .درك كرد  آميز حكيمي برپا شده بود،      تصميم خيانت 
كـاري عليـه دوسـتي ايـران و            عليه اين طرح موضع گرفته و دولت حكيمي را به سازش و دسيسـه              ،دكتر ارسنجاني 

ديروز خبـر رسـيد كـه آقـاي حكيمـي در      «: ي داد نوشـت   روزنامه .شوروي و خدمت به آمريكا و انگليس متهم كردند    
روزهاي جمعه و شنبه نسبت به پيشنهاد دولتين آمريكا و انگليس راجع به تشكيل كميسيون سه جانبه در                  هيئت وزرا در     جلسات

نموديم حكيمي پس از هفتاد سـال عمـر           است، ما نسبت به صحت اين خبر ترديد پيدا كرديم زيرا تصور نمي              ايران موافقت كرده  
 رسماً تصويب و تصديق نموده باشد، ولي پس از تحقيقاتي كـه در              در چنين روزگاري مداخله بيگانگان را در امور داخلي ايران         

 كه دكتر مصدق بـه وزيـر         اوالً همان طوري  ... ايم با كمال تأسف اشتباهات عجيبي از اين مرد محترم ديديم            اين خصوص نموده  
و بـا    داننـد،   و شوروي مـي   با آنكه اساس اين فكر را براي حل مشكل فعلي ايران             دولت اعتراض نموده،  !! امور خارجه با هوش   

آوردند، معهذا جريان مذاكره دولت و تماس او فقـط   مي آنكه يكي از اركان اين كميسيون سه جانبه را دولت شوروي به حساب   
ي سياسي شوروي در اين خصوص مذاكره به عمـل نيامـده              وجه با نماينده    با نمايندگان سياسي انگليس و آمريكا بوده و به هيچ         

 118.»است
ملـت ايـران قـيم الزم       « تحت عنوان    1324 آذرماه   20شنبه     سه 652ي رهبر ارگان حزب تودة ايران در شماره           مهروزنا
مسـايل   آقاي حكيمي بايد بدانند هيچ دولت مستقلي در دنياي امروز اگر واقعاً به استقالل خود عالقمند باشد     «:  نوشـت  .» ندارد

جـو قرارگيـرد و بـه اتكـا            مسـتعمره   هاي  تأثير سياست    اينكه چنين دولتي تحت    تواند حل كند مگر     داخلي را با زور سر نيزه نمي      
هم چنان كـه فرانكـو بـا كمـك ايتاليـا و آلمـان                .هاي داخلي خود را با ايجاد جنگ داخلي فرونشاند          نهضت بيگانگان بخواهد، 

اگـر  ...هاي خونين قراردهـد  ي جنگ هو مدت دو سال اسپانيا را در عرص       توانست اصول ديكتاتوري را در آن كشور مستقر سازد،        
بسـت   يش از اين مرحلـه بـن  پشدند و  واقع نمي) ءسيد ضيا(ها و ساير عمال سيد  ها و فرخ   االسالمي  تأثير ثقه   آقاي حكيمي تحت  

 تدادند به سرنوش كردند و خونسردي را از دست نمي اند آن موقع مشاوره مي  فعلي، با بعضي رجالي كه اخيراً وارد مشورت شده        
گونه نظر ارضـي        دولت شوروي صريحاً در راديوها و مطبوعات خود تذكر داده كه هيچ           ...شدند  مبهم و نامعلوم امروز گرفتار نمي     

ها و بار دوم در آغـاز همـين جنـگ بـه               المللي اول توسط انگليسي     نسبت به ايران ندارد، اما چون دو بار يكي پس از جنگ بين            
آيـا آقـاي     .نظر باشد     تواند نسبت به طرز حكومت آن بي        مركز حمله به شوروي واقع شده است نمي       گاه و     تكيه ها،  ي آلمان   وسيله

خورد و  هاي دروغي را نمي بين دارد، فريب نطق كند كه دولت شوروي كه در سياست خود هميشه نظر واقع    حكيمي تصديق نمي  
خواهند آن را بـا   اند و مي     فعال در ايران تشكيل داده     ي سيد ضيا مدتهاست يك بلوك ضد شوروي         كامالً آگاه است كه دارودسته    

ي ضـد   هاي سيد و پالچين نويسـنده  زدن آباد پيوند دهند و مخصوصاً با چشمك  ي پيمان سعد    ي عرب از راه توسعه      بلوك اتحاديه 
دسـت او واقـع شـدن    هاي بعد از شهريور از سيد و بلكه آلت    شوروي ترك و رازونيازهاي آنها با يكديگر و تقويت تمام دولت          

آقاي حكيمي پاسخ دهيد آيا سفراي ايران به دستور شـما در لنـدن و               ... توان دولت شوروي را به اوضاع ايران خوشبين كرد          نمي
رضا شهشهاني همان جواني كه براي تكميل اختراع خـود           .واشنگتن با آن لحن مغرضانه و يك طرفانه جاروجنجال راه انداختند          

نهضـت آذربايجـان   (آقاي عالء سفير ايران را تكذيب كرده و گفته اسـت        هاي  ه با نهايت صراحت تمام گفته     به آمريكا اعزام شد   
و به طـوري كـه      .) است  يك نهضت كامالً دموكراتيك است و اظهارات آقاي عالء از حلقوم سيد ضياءالدين در دنيا منتشر شده                

                                           
  30ي   شماره،1324 هفدهم دي ماه ،ي داد   روزنامه-118
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ي ايـران را در       است كه دولـت آمريكـا مسـئله         ا داده و تقاضا كرده    دهد سفير ايران يادداشتي به دولت آمريك        واشنگتن اطالع مي  
است و آيا روش دولت شما همين است كه هم چنان          كنفرانس مسكو مطرح نمايد آيا اين يادداشت سفير ايران با اطالع شما بوده            

  .»تراشيد ايران قيم مي  ملتو براي...دانيد آيا شما ملت ايران را قابل رشد نمي .الملل بدهيد ي بين به اين موضوع جنبه
الدين طباطبايي ماننـد وظيفـه بـه قلـم سـيد محمـدباقر حجـازي مشـاور حقـوقي                      هاي طرفدار سيد ضيا     اما روزنامه 

 اي متوسـل     پـاره   به مصداق اينكه هر غريقي بـه تختـه        «: خوار معروف لندني اعالم كردند      سيدضياالدين طباطبايي و جيره   
نمايندگان آمريكا و انگلـيس هـم در شـوراي           .ت امضاي روزولت مرحوم و چرچيل دراز كرديم       دست خود را به شراف     شود،  مي

آقاي دكتر مصدق ممكن است      .الخره قرار شد كميسيون سه نفري رهسپار ايران گردد          و با  از بيچارگي ايران بحث كردند،     مسكو
ران براي چيست؟ بنابراين به چه دليـل ازروي كـدام           نگراني ايشان از شركت آمريكا درسرنوشت اي       از انگلستان ظنين باشند ولي    

آقاي دكتـر   .) صالح نيست كه دولت انگليس و آمريكا با ما داخل مذاكره شوند           (فرمايند    عقل مطابق كدام منطق دكتر مصدق مي      
ني مـذاكرات   ي ناتواني ايران و به دليل وضـعيات كنـو           و ما معتقديم به واسطه     - ايران ناتوان است   - ستيمهمصدق، ما ضعيف    

بنابراين اگر امروز از انگلستان و آمريكا دور شويم و فردا در  دهد، مستقيم ما با مأمورين شوروي غير از تسليم راهي را نشان نمي   
  119»استقالل سياسي ايران نگشتيم در آن وقت تكليف ما چيست؟ مذاكرات خود با شوروي موفق به تأمين حاكميت ملي،

هاي آمريكا و انگليس در امور داخلي ايران و مقابلـه        سازي و تمجيد قانوني دخالت دولت      تالش حكيمي براي زمينه   
ي حـزب تـودة ايـران و دكتـر            استعماري با انقالب و جنبش دموكراتيك آذربايجان به همت تالش سياسي گسترده           

 وزيـر دادگسـتري،     اللهيـار صـالح    سـه نفـر از وزراي كابينـه،        .با شكست روبرو شد    بين،  مصدق و روشنفكران واقع   
الملـك وزيـر     محمود نريمان وزير پست و تلگراف و تلفن و سرلشگر فيـروز وزيـر راه بـا اقـدامات سياسـي نجـم                      

و به عنوان اعتراض به موافقت حكيمي و اكثريت كابينه با طرح كميسيون سه               امورخارجه به شدت مخالفت كردند،    
لملـك بـا سـفراي        ا  رت مذاكرات پنهاني و سري و سريع حكيم       به هر صو   .جانبه از عضويت در كابينه استعفا كردند      

هاي استعماري نتوانستند اين بار رسـماً در امـورداخلي ايـران دخالـت                انگليس و آمريكا آفتابي و علني شد و دولت        
تگي بنابر اين احاله اختالف موهوم و ساخ      .ن قانع شدند  اي اير   كنند و به هدايت پنهاني و ديپلماتيك از هيئت حاكمه         

ي آن با حوادث آذربايجان به سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در دسـتور كـار حكيمـي                     ايران و شوروي و رابطه    
به رياست هيئت نمايندگي ايران در مجمع ملل متفق دستور داديم كـه             «: قرارگرفت و آقاي حكيمي در مجلس اظهارداشت      

ه سازمان ملل متفق درخواستي كـه الزم اسـت بـه شـوراي امنيـت                ملل متفق طرح و مطابق اساسنام      موضوع ايران را در مجمع    
هاي امپرياليستي آمريكا و انگليس بر اين         هاي دولت    تمام كوشش دولت حكيمي با راهنمايي و مساعدت         120.»بدهد

ي قواي شوروي و انتساب و وابستگي انقالب          محور بود كه با طرح شكايت ايران از دولت شوروي در مورد تخليه            
 كشي نيروهـاي امپرياليسـتي زيـر پـرچم     اتيك آذربايجان به شوروي، مجوزي براي حضور و در نهايت قشون         دموكر

اي كه سالها بعد در مورد انقالب خلق كره     سازمان ملل متحد عليه اتحاد جماهيرشوروي به دست آيد و همان برنامه           
هاي خودمختاري محلي به رهبري سران         دولت عالوه بر آن با ايجاد     .س در ايران اجرا شود     ر طور پيش   به انجام شد، 

ايالت و عشاير خوزستان و اصفهان و كرمان مواضع مستحكمي براي حمله بـه شـوروي و انقـالب آذربايجـان بـه                       

                                           
  1324 دي ماه 21، 130ي   شماره،هي وظيف  روزنامه-119
  1324 كيهان بيست و ششم دي ماه -120
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وجود آيد و تمام حمايت و جانبداري سرلشگر ارفع رئيس سـتاد ارتـش و دولـت حكيمـي و نماينـدگان سياسـي                        
اهللا سيد نورالدين شـيرازي     الملك شيرازي و آيت     ي و خسروخان قشقايي و قوام     آمريكا و انگليس از ناصرخان قشقاي     
هاي بلوچ و سيستان براي اجرا و انجام چنين مقاصد            ي عشاير خوزستان و خان      و ابوالقاسم خان بختياري و اتحاديه     

وقت قـادر بـه       ال خسروخان و ناصرخان قشقايي و شيوخ چپاولگر اعراب بدوي هيچ            وا. است  شوم و ضدخلقي بوده   
 .اصفهان و آبادان چه رسد به ايجاد حكومت انقالبي و خودمختار در شيراز، اند، ي يك شهرك هم نبوده اداره

مبارزه بـا   پرستي و       دولت حكيمي در اين زمان يك سياست كور و خشن ضد شوروي و ضدخلقي را در لفافه وطن                 
 نيروهـاي   امـا اتحـاد عمـل      .كرد   دنبال مي  »ان عزيز به ايران   اتصال آذربايج «اشغال خاك ايران و حفظ تماميت ارضي و         

 شد و طرح كميسيون سه جانبه از دستور و           بين ايران عليه دولت حكيمي موجب سقوط كابينه         مترقي سياسي و واقع   
 .هاي امپرياليستي خارج گرديد ي عمل دولت برنامه

و   آذر آذربايجـان بـه قـوت خـود بـاقي بـود،             21  كردن انقـالب و جنـبش       اما هدف نهايي امپرياليسم مبني بر خفه      
دهي و اتحاد بين خود براي به دست آوردن خودمختاري كذايي و      هاي جنوب و شيوخ اعراب بدوي به سازمان         خان

خيـز و كـارگري جنـوب شـاهد           دادند و هـر روز منـاطق نفـت          پوشالي به قصد مقابله با نهضت آذربايجان ادامه مي        
همـين   .هـاي حـزب تـودة ايـران بـود      جوم به سنديكاها و شوراهاي كـارگري و كلـوپ   شورش و بلوا و حمله و ه      

حمالت وحشيانه و مسلحانه عليه مراكز كارگري و سنديكاها و شوراي متحده كـارگران اصـفهان و شـعب حـزب                     
و همه  شد و ستاد ارتش ايران به رياست سرلشگر ارفع و همكاري مستقيم               تودة ايران در فارس و اصفهان تكرار مي       

هاي جنـوب و اصـفهان    عشاير و ايالت و خان)  مرداد 28كودتاچي  (ي سرلشگر زاهدي فرمانده لشگر جنوب         جانبه
هاي ضـدكارگري و ضدانسـاني را         ها و دسيسه    ي اين توطئه    و همه  كرد،  را عليه نيروهاي كارگري و مترقي بسيج مي       

  ي متحـد و يـك       و از طريق ايجـاد يـك جبهـه         .كردند  ها و نشريات حزب تودة ايران به طور وسيع افشا مي            روزنامه
  قيام شـد و ايـن يگانـه راه ممكـن           ، به مقابله با ارتجاع    »ي آزادي   جبهه«ها و نيروهاي مترقي به نام         پارچه با شخصيت  

در اين زمينه همكـاري      بين آن تسلط غالب بر امور حزبي داشتند،         هاي سالم ملي و واقع      و حزب ايران كه هسته     بود،
 مشـحون و    25 و   1324هـاي     ي سـال    ي جبهـه    آوردنـد و صـفحات روزنامـه        لبي با حزب تودة ايران به عمل مي       جا

طرح كميسيون سه جانبه كـه آن همـه مـورد حمايـت دربـار و                 .نمايانگر چنين همكاري مطبوعاتي و سياسي است      
هـاي     امـا توطئـه    .موشـي گراييـد   نظيري ملغي شد و به فرا       فقط با چنين اتحاد بي     دولت و عوامل ارتجاع قرارگرفت،    

 .امپرياليستي براي ايزوله كردن جنبش آذربايجان و درنهايت اضمحالل و سركوب آن ادامه يافت
قباحـت طـرح آن چنـان بـود كـه دولـت        .گاه به طور رسمي منتشـر نشـد      هيچ متن كامل طرح كميسيون سه جانبه،     

وزيـر و وزيـر امورخارجـه         شر كند، حتي اقرار نخسـت     توانست مواد آن را منت      حكيمي از ترس نيروهاي مترقي نمي     
هاي امپرياليستي آمريكا و انگليس       اي از طرف دولت     بار و استقالل شكنانه     ي حكيمي به اينكه چنين طرح زيان        كابينه

بـا   .فقط در زير فشار و افشاگري حزب تودة ايران و دكتر محمد مصدق صورت گرفـت       است،    به دولت تسليم شده   
اي را بر     ز آنجا كه استعمار و امپرياليسم يك سيستم سياسي ظالم و ستمگر و در عين حال پر مكر و حيله                   اين همه ا  

هـاي خـود را بـه نسـيان و فراموشـي       هـا و جنايـت   اي توانست خيانـت  ريزي ماهرانه   برنامه با،بود كردهايران مسلط   
  بـه طـوري    .گر شود     پرست جلوه   نو خدمتگزار و وط   زمان به هيئت و صورت خـادم        تا با گذشت   بكشاند،
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توانست در مجلس سنا از بـيخ        ي  طرح كميسيون سه جانبه،       الملك نوكر حلقه به گوش استعمار و گرداننده         كه نجم 
سفير انگليس تلفن كرد به منزل  يك روز بين ساعت يك و دو بعد از ظهر منزل بودم«: بن منكر قضيه شود و اظهار كند كه   و  

روم وزارت امورخارجه سـاعت       مي 2الن گرفتاري دارم ساعت       گفتم ا  .خواهم بيام منزل شما     الن مي   ا شدم، واردبنده كه من االن     
رفتم بـه وزرات خارجـه         بعدازظهر داشتم مي   2ساعت    *توانم  گفتند خوب من هم گرفتاري دارم و نمي        .توانيد آنجا بياييد     مي 2

بنـده رفـتم منـزل       .كنم يك دقيقه بياييد اينجا      ن تلفن كردند كه من خواهش مي      الوزرا آقاي حكيمي بودند ايشان به م        آقاي رئيس 
ام كار فوري داشـتم خواسـتم         البته بعد از تعارف و مقدمات گفت كه من االن از راه رسيده             ديدم سفير انگليس آنجاست      .ايشان

يادداشـت   اي داد به من يادداشت نبوده،       ك ورقه ي .الوزرا و مطلبم اين است      شما نپذيرفتيد آمدم پيش آقاي رئيس      بيايم پيش شما،  
 گفت كه اين را در كنفرانس مسكو بعد        گفتم اين چيست؟   اي داد،   يك ورقه . كدام اينها نبود    هيچ .تاريخ دارد  .يا مراسله نمره دارد   

 .گفتم مخـالفم  ه نگاه كردم،بنده به ورق .است كه بايد تخليه شود آنها هم قبول كردند ي ايران شده از مذاكراتي كه راجع به تخليه     
گفتم بنده به كلي     .گفتند مطالعه كنيد   .بنده گفتم به كلي مخالف هستم      كنيد؟  به اين زودي اظهار مخالفت مي      سفير انگليس گفت،  

 .رود پـيش نمـي   اگر قطـع بكنـد،   شود كه آدم كار را قطع بكند، طور نمي  كارهاي سياسي و ديپلماسي اين     ولي البته آقا،   مخالفم،
خوب حاال كه به ايـن زودي مخالفـت         «: سفير انگليس گفت   .بيني كرد   تحمل كرد و يك راههاي ديگري پيش       بايستي تأمل كرد،  

  121.»كرديد پس بنشينيم با هم مذاكره كنيم
دار سياسي يك سـاعت تمـام بـه سـناتورهاي همپـالكي خـود در جلسـه                    كار و رجل استخوان     و اين ديپلمات كهنه   

 با اين همه     اما .انگليسداد كه چگونه مخالفت كردم با نظر سفير            مجلس سنا توضيح مي    1329اه   تير م  28چهارشنبه  
 بنده با سمتي كه داشتم با سمت وزارت خارجـه از روز اول بـا استحضـار                «: در اصل مطلب مذاكره كردم و آخر سر گفت        

بود و بالفاصله پيشنهاد    آن پيشنهاد را قبول نكرده     وقت  الوزرا و اعليحضرت همايوني، مخالف آن پيشنهاد بودم و دولت هيچ            رئيس
 آقـا شـما   ؛ يك آدم حسابي به نام سناتور در آن جلسه وجود نداشت كه به اين جانور سياسي بگويد           122.»را رد كرد  

 پس چرا باز هم در آن باره با سفير انگليس و فقط با سفير انگليس مـذاكره                  ،كه فوري و كلي و سريع مخالف بوديد       
 .نظر كرديد دل تباو

كه اگر افشـاگريهاي حـزب تـودة ايـران و پافشـاري دكتـر مصـدق و                   ي اسناد و مدارك موجود حكايت دارد،        همه
الوله را در زيـر طـرح كميسـيون سـه جانبـه                وثوق 1919الملك قرارداد     حكيم حمايت نيروهاي ملي و انقالبي نبود،     

پرست و انقالبـي مـانع تسـلط علنـي            روهاي سياسي ميهن  بستگي ني   حضور و هم   .كرد   زنده و اجرا مي    1324درسال  
ي ايران و طراحان استعماري وزرات امورخارجه و كشـورهاي            امپرياليسم بر ايران شد و يك بار ديگر هيئت حاكمه         

يران همراه نيروها     امپرياليستي و سيا و انتليجت سرويس به اين واقعيت و حقيقت پي بردند كه تا وقتي حزب تودة ا                  
و در مخالفت با امپرياليسم مشـي و موضـع واحـدي     كنند، هاي ميهني مشتركاً عليه امپرياليسم مبارزه مي    صيتو شخ 

                                           
 ها براي آن است كه به سناتورها بگويد در مقابل سفير انگليس چقدر محكم و قرص بازي ها و چاچول چيني ي اين مقدمه  همه-*

 با سر به سفارت فخيمه انگليسي شدند،و حضرات الملك توسط غالم سفارت احضار مي درحالي كه وزرايي مثل نجم .است بوده
 .دويدند مي

 .ي منفي  جلد دوم كتاب سياست موازنه228 تا 226 نقل به اختصار ازص -121
   همانجا -122
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ي   و در نتيجه به همان برنامـه       به زنجير كشيدن خلق ايران و غارت منابع و دسترنج زحمتشكان ميسر نيست،             دارند،
 را در»  بينداز،جدا كن، ضربه بـزن  تفرقه« تا سياست كاري متوسل شدند  سازي و فريب نشيني موقت و بدل  مدارا و عقب  

ي مناسـبي     و متأسفانه توانستند با استفاده از برتري نيروهاي ارتجاع در ايران و زمينه             .هاي مناسب اجرا كنند     فرصت
بـا ايجـاد تفرقـه و     بـود،  هاي مـذهبي مهيـا كـرده    ي سياسي و تسلط اميال شوونيستي و خرافه       مانده  كه فرهنگ عقب  

ي متحـد آزادي را درهـم بشـكنند و تصـورات خـام سياسـي و پندارگرايانـه                     صفوف آزاديخواهان و جبهـه     شتت،ت
ي   هاي ملي از مفاهيم آزادي و استقالل و نداشتن شناخت علمي از امپرياليسـم و اسـتعمار جهـاني زمينـه                      شخصيت

هاي    كرد كه موجب سهولت اجراي نقشه      ها را با ارتجاع فراهم      مناسبي براي لغزيدن و اتحاد ناخواسته اين شخصيت       
هاي مكرر مصدق صف متحد آزاديخواهان        ها و لغزش    گرديد و اين همدستي     بغرنج و پيچيده كارشناسان استعماري      

 دمـوكرات    اي و منسـجم فرقـه       دار و عميـق و تـوده        اما در آن روزها هنوز وجود نهضت ريشه       . را بارها متزلزل كرد   
هـا حـول محـور منـزوي كـردن جنـبش              ي برنامـه    همـه  بنـابراين،  .هايي بود    چنين نقشه  آذربايجان و كردستان مانع   

 .كه به آن خواهيم رسيد .شد گيري مي ريزي و پي دموكراتيك آذربايجان برنامه
 

 متن كامل اختيارات كميسيون سه جانبه مأمور رسيدگي به امور ايران
ي آمريكا با تشكيل كميسيون سه گانه براي رسيدگي به مسايل ايران              تحدهدول بريتانياي كبير و اتحاد جماهير شوروي و اياالت م         

نامه بـه قـرار       مقررات موافقت . دارد  موافقت حاصل كرده و اين موافقت را به دولت ايران جهت موافقت نظر آن دولت ابالغ مي                
 :ذيل است

ه در طي مـدت اقامـت قشـون متفقـين در ايـران               كميسيون نامبرده براي شروع به امر بايد اين موضوع را مدنظر قراردهد ك             -1
مابين دولت مركزي و اهـالي بعضـي از        التي في   تشكيالت اقتصادي ايران و تشكيالت اداري دولتي دچار اختالل گرديده و اشكا           

و نمايند كه ممكن است مسئوليت اين وضعيت تا حدي متوجـه آنـان باشـد                  سه دولت نامبرده تصديق مي     .است  الت رخ داده    ايا
ي عناصـر مختلفـه       بنابراين بايد سعي نمايند كه با دولت ايران در تجديد استقرار اوضاع عادي به نحوي كه مورد رضايت كليـه                   

 .تانه با ساير ممالك مساعدت نمايندساهالي مملكت باشد و نيز در حفظ روابط دو
ي   يسيون بايد نسبت به اين موضوع كه در تخليـه         المللي، كم    از لحاظ رفع بيم و نگراني دولت ايران و موجبات اصطكاك بين            -2

 .هاي مقتضي به دولت بنمايد االمكان تسريع شود رسيدگي نمايد و توصيه قواي متفقين از ايران حتي
 :راردهد كميسيون بايد مراتب ذيل را درنظر ق-3

ئر به رعايت استقالل سياسي و حـق   ا د1942ي ژانويه     تعهدي را كه بريتانياي كبير و روسيه سويت در ضمن پيمان مورخه            -الف
 .اند حاكميت و تماميت ارضي ايران نموده

 .ن و چرچيلليسم استالي ي صادره در طي كنفرانس تهران راجع به ايران از طرف روزولت رئيس جمهور و ژنرا  اعالميه-ب
هـاي    كميسيون در تأسـيس انجمـن     الت كشور،     وفصل اشكاالت موجوده بين دولت مركزي ايران و بعضي از ايا            ازلحاظ حل  -4

 .ايالتي و واليتي طبق مقررات قانون مشروطيت ايران به آن دولت مشورت داده و كمك خواهدنمود
ي كشـور     بايد شامل كليـه   .)  بايد مورد تصويب سه دولت واقع شود       كه قبل از پيشنهاد به دولت ايران      (هاي كميسيون      توصيه -5

 .اشدايران به انضمام آذربايجان بوده ب
نمايد بايد مأخـذ   تشريح و تفصيل مي) هاي ايالتي و واليتي  درباب انجمن ( قوانين موجود كه مقررات مربوط به مشروطيت را          -6
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هـاي محلـي و اختيـارات و وظـايف            وصاً در قسمت انتخابـات انجمـن      لكن كميسيون اصالحاتي را كه مخص     . و مبدا قرارگيرد  
 .نمود رسد توصيه خواهد ها به نظر الزم مي تدارك وجوه جهت آن انجمني مربوط به  هاي مزبور و طريقه انجمن

منظورهاي ديگر  هايي در استقالل زبانهاي اقليت از قبيل عربي، تركي، كُردي به طور آزاد جهت تعليم و                    كميسيون نيز توصيه   -7
 .خواهدنمود

هاي خود با تماس نزديـك        ي تنظيم توصيه    لي در طريقه  ي مهم اها    ي عناصر مختلفه     كميسيون با دولت ايران و نمايندگان كليه       -8
 .مشاوره خواهدنمود

ي را كـه از طـرف       هـاي   برد كه دولت ايران را متقاعد سازند كه توصيه           سه دولت نامبرده مساعي كامل خود را به كار خواهند          -9
 .آيد به صورت قانوني درآورده و آنها را به موقع اجرا بگذارند كميسيون به عمل مي

 .نمود كه باعث تضعيف وحدت اساسي دولت ايران گردد اي نخواهد  كميسيون هيچ نوع توصيه-10
 123.نظر كميسيون انجام گيرد  اولين انتخابات ايالتي و واليتي بايد تحت-11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 240 و 239ص ص  ، جلد دوم،ي منفي  نقل از سياست موازنه-123
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 السلطنه قواماب مؤتلفه احزاب ي جبهه ي حكيمي و مقدمات تشكيل آابينه سقوط آابينه  -٢
 ،بـود    كه در قالب كلمات فريبنـده تهيـه شـده           مقاومت خلق آذربايجان و افشاي طرح استعماري كميسيون سه جانبه         

ي ايران، ايجاد كرد      روي ستيزي هيئت حاكمه   الملك و سياست شو      عليه حكيم  ايخشم و هيجان شديد و رسواكننده     
  در نگهـداري آن، 14هـاي مجلـس    هاي سـيد ضـياالدين و متـولي    اندازي ي پشت هم لملك با همه    ا  ي حكيم   و كابينه 

اتحـاد و يـك     نتوانست دوام بياورد و آقاي حكيمي رجل قالبي مشروطه با بدنامي ساقط شد و جنبش آذربايجان و                  
 مشـي و    محـيط نامسـاعدي عليـه      »ي آزادي   جبهـه « نگاران  هاي روزنامه   ي و ملي و افشاگري    پارچگي نيروهاي كارگر  

 سـال دوران سياسـت      24و به ناچار و براي اولين بـارپس از           ي سياسي ضد شوروي هيئت حاكمه ايجاد كرد،         رويه
امه داشت، بخـش    الملك اد   ي حكيم   ضد شوروي در ايران كه از سالهاي سلطنت رضاخاني تا آخرين روزهاي كابينه            

السـلطنه پـس از    ي ايران برنامه دوستي و مسالمت با همسايه شمالي را پذيرفتند و قوام    قابل توجهي از هيئت حاكمه    
هاي هار باندهاي سياه و       چهارسال دوران وحشت و ترور و حكومت نظامي مستمر در پايتخت و حمالت و يورش              

ان و نيروهـاي انقالبـي تعهـدات صـريح و مؤكـد و منجـزي       ارتجاعي سيدضيا و سرلشگر ارفع به حزب تـودة ايـر   
هـا و دوسـتي و صـميميت بـا اتحـاد              ي آزادي احزاب و لغو حكومت نظامي و آزادي اجتماعات و روزنامـه              درباره

اين خود گام بسيار بزرگي بـود        .جماهير شوروي و رفع اختالف از طريق مذاكره با مردم آذربايجان به گردن گرفت             
آنها كه حزب تودة ايران را در حمايت مشـروط از چنـين             .باري براي ارتجاع    نشيني خفت   اهان و عقب  براي آزاديخو 

ي آزادي احزاب و لغو سانسور و برچيـدن حكومـت نظـامي و دوركـردن           دولتي كه اين همه تعهدات صريح درباره      
كننـد و بحـث را       نش مي سرز سياست شوم جنگ سرد و گرم عليه شوروي و نهضت آذربايجان به گردن گرفته بود،              

اطالع از حوادث سياسي زمانند و يـا مغـرض و             دهند يا جاهل و بي      كاري گسترش مي    تا حد اتهام خيانت و سازش     
 .عنود و لجوجند

 ي لغو حكومت نظامي و آزادي احزاب اعالميه دولت درباره
 بهمـن مـاه     22از روز دوشـنبه     رسانم كه مقـررات حكومـت نظـامي نسـبت بـه اجتماعـات و احـزاب                    به استحضار عموم مي   

 وزير احمد قوام نخست   - .ي ثانوي به قوت خود باقي است  ليكن قسمت مربوط به مطبوعات تا اعالميه .االجرا است موقوف
بهتر است در اسرع اوقات نشان دهيم        به جاي اينكه بگوييم در آتيه چه خواهيم كرد،        «: دارد  السلطنه در مجلس اظهار مي      قوام

 تمنيـات فـوري ملـت ايـران از قبيـل آزادي              اينجانب حتي قبل از تشكيل كابينـه       .ايم   و چه خدماتي به انجام رسانيده      چه كرده 
تصميماتي گرفته و احكام صادر      اجتماعات و عزل مأمورين متجاوز و تأديب محتكرين و تنزل نرخ اجناس را موردنظر قرارداده،              

مرتكبين اختالس و ارتشاء را تعقيب و در هر مقام و هـر كسـوت باشـند، بـه                    حمي،ر  ام و در آتيه نيز با كمال شدت و بي           كرده
اميدوارم به ياري خداوند متعال و پشتيباني ملـت ايـران موفـق شـوم                .ي شفاعت نخواهم داد     مجازات رسانيده، به احدي اجازه    

ي شرافت و احترام متقابله       ست روي پايه  ناپذيري كه بين ملت ايران و ملل اتحاد جماهيرشوروي موجود ا            دوستي و مؤدت تزلزل   
انشااهللا بـا رفـع هرگونـه سـوءتفاهم و           .تثبيت نموده و موجبات مزيد نزديكي و يگانگي دو ملت دوست و متحد را فراهم سازم               

ي اين دوستي و مـؤدت        ي جديدي در مناسبات دو كشور آغاز گرديده و در سايه            آميز بين دو ملت صفحه      تثبيت مناسبات مؤدت  
 124.»وزافزون ملت ايران موفق به آسايش و اصالحات و ترقيات مهمه گرددر

                                           
 1324 بهمن 18 مورخ ،186ي   جلسه،14ي   جلسه،14 صورت مذاكرات مجلس -124
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هاي ملي ناچار به تأييد شـدند و فضـاي سياسـي              ي احزاب و شخصيت     همه در مقابل اين سياست صريح و روشن،      
 هرچنـد  .السلطنه را ثابـت كنـد       سوءنيت قوام  توانست،  ايران اميدبخش شد و تنها حوادث آينده و جريان زندگي مي          

 بود و دوسـتي و      20ي بعد از شهريور       السلطنه در اولين كابينه     هايي وجود داشت كه مولود سوابق سياست قوام         نشانه
السـلطنه كـه      اما به هرحـال قـوام      داد،    همĤهنگي وي با سياست استعماري نوين آمريكا را در سايه و روشن نشان مي             

و ايـن زمـان دربـار بـه          .ي و مخالفت با دربار معـروف بـود        دشمن به   ،ايران بود ي    ي بخشي از هيئت حاكمه      نماينده
ي   همـه . هاي ضد ملي و ضـد آزادي و شـوروي سـتيزي قرارداشـت               ي توطئه   رهبري سيد ضياءالدين در مركز همه     

بودند و شخصيت سياسي ديگري كه قادر به تشكيل           گيري كرده   السلطنه جبهه   نمايندگان طرفدار سيد ضياء عليه قوام     
گيري سياسي به نفع آزادي احزاب و اجتماعات و جرايد و دوستي با اتحاد جماهيرشـوروي و ابـراز              موضع با    كابينه

وجـود نداشـت و يـا پـا بـه ميـدان        نيت و حل اختالف از طريق مذاكره با مردم آذربايجان باشـد،    مسالمت و حسن  
 در در اتخاذ مواضع سياسـي دودلـي،       ق   آن ،گرايان بود   مليي گروهي از      گذاشت و دكتر محمد مصدق كه نماينده        نمي

زدن كـاري     گويي و به نعل و بـه مـيخ          داد كه جز مخالف خواني و كلي        نظمي نشان مي    اعوجاج سياسي و بي    ضعف،
  نشـيني و جنـت      جز بـرج عـاج     وزيري شد،    رأي مجلسيان نامزد نخست    51الملك پيرنيا كه با         داد و موتمن    ارائه نمي 

يات ليبرالي براي دموكراسي و آزادي و ضعف مفرط جسماني و روحي چيزي در چنته               مكاني ابوالملگي و ابراز عنا    
 :السلطنه با عضويت افراد زير به قدرت رسيد در نتيجه كابينه قوام .نداشت

 .)ي دولت حكيمي در مذاكرات با رهبري جنبش آذربايجان وزير سابق و نماينده السلطان نخست سهام( بيات -وزارت دارايي
 .)ي حكيمي بيرون آمد ن سه جانبه از كابينهي حكيمي كه در مخالفت با كميسيو عضو كابينه( سرلشگر فيروز-هوزير را

  انوشيراوان سپهبدي-وزرات دادگستري
  احمد علي سپهر-وزارت پيشه و هنر

  دكتر اقبال-وزارت بهداري
 الدين غفاري  سهام-وزارت پست و تلگراف و تلفن

 ء بهارالشعرا  ملك-وزارت فرهنگ
 الدين امير عاليي   شمس-كفالت وزارت كشاورزي

  مظفر فيروز-معاونت پارلماني
  سپهبد امير احمدي-وزرات جنگ
السلطان بيات را بـه        در غياب خود سهام    ،دالسلطنه براي مذاكره مستقيم با دولت شوروي عازم مسكو بو           و چون قوام  
 .وزيري تعيين كرد نيابت نخست

هاي   هاي شديد باند سيد ضياء و سرلشگر ارفع، روزنامه          رغم مخالفت   ر همان روزهاي اول علي    اين كابينه توانست د   
 ماه در تصرف سربازان فرمانداري نظامي تهران        5كلوپ مركزي حزب تودة ايران كه مدت         .توقيف شده را آزاد كند    

 42ي    شـماره ي مردم در      و نامه درميان غرولند و مخالفت و كارشكني افسران فرمانداري نظامي پس گرفته شد              بود،
 بهمـن   22روز   ي رسـمي دولـت از       و با اينكه طبق اعالميه    « : خبر آن را به شرح زير منتشر كرد        1324 بهمن   24ي    مورخه

بنا به دستور ارفع     سرتيپ اعتماد مقدم فرماندار نظامي تهران،       ماه قبل،  5اند درست     ي احزاب و اجتماعات آزادي عمل يافته        كليه
ليافـت اسـتفاده كـرده بـه       وزير مرتجـع و بـي       تاد ارتش و مقامات غير مسئول از ضعف و ناتواني صدراالشراف نخست           رئيس س 
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ي زيادي سرباز مسلح كلوپ مركـزي حـزب تـودة             گونه دليل با عده     تحريك سيد ضياء و باند ارتجاعي مجلس شبانه بدون هيچ         
ي يـك سلسـله        را اشـغال نمودنـد، لـيكن متأسـفانه در نتيجـه            ايران و اتحاديه كارگران و ساير مؤسسات حزبـي و كـارگري           

است و معـاذيري   وزير را ابالغ نكرده  به او رسماً اعالميه نخست    !! ها فرماندار نظامي به استناد اينكه هنوز وزير جنگ          تراشي    اشكال
له اقدامات روز گذشته نماينـدگان  الخره پس از يك سلس از اين قبيل يك روز ديگر آزادي رسمي و قانوني ما را سلب نمود و با    

 سـيد ضـياءها،    صـدرها،  صـب شـده رفـع يـد نمودنـد،          غ هاي  دادستان تهران از خانه    ژاندارمري، شهرباني، فرمانداري نظامي،  
ي   توده زحمتكش و عظيم ايـن كشـور همچـون صـخره            روند ليكن ملت ايران،     آيند و مي    ها مي   و اعتماد مقدم   ها،  ها،ارفع  طاهري

 .»واج خروشان حوادث بر جاي استوار خواهد ماندمابل ابزرگ در مق
ي مذاكره با هيئت ملـي آذربايجـان و تـأمين آزادي و فعاليـت                 اعالم سياست صلح و آشتي با اتحاد شوروي و ادامه         

ي توقيـف دشـتي و سـيد ضـياء و ارفـع و دكتـر طـاهري از طـرف                       سياسي براي احزاب كارگري و مترقي وزمزمه      
ي چهـار سـال        پاسخ موافقت و تأييد جواب ديگري نداشت و از موفقيت به دست آمده كه نتيجـه                السلطنه، جز   قوام

  »ي آزادي   جبهه«هاي وسيع و مبارزات دموكراتيك حزب تودة ايران و            ي مستمر و خونين و سخت و افشاگري         مبارزه
ســتمرار و تحكــيم آن بايســت در تثبيــت و ا شوونيســم بــود، مــي عليــه ارتجــاع و طرفــداران فاشيســم هيتلــري و

گـران سياسـي امثـال     بافان و سفسطه    و هيچ راه ديگري وجود نداشت و تا كنون نيز منفي           .استفاده كرد  آوردها،    دست
 ،انـد   نوشـته ها و كتابها      ها و روشنفكران ليبرالي كه در اين زمينه عليه حزب تودة ايران مقاله              خليل ملكي و مائويست   

حقيقـت ايـن اسـت كـه         .آمـده پيشـنهاد نكردنـد       گيري از موفقيـت بـه دسـت         ي نتيجه براديگر  اي    هيچ راه و طريقه   
 درصـد آن در     80اي كه     بايست به طريقي علني و از موضع قدرت آموزش سياسي و كار تشكيالتي را در جامعه                 مي

رفتار سيسـتم   ي آن روز ايران كه گ        گسترش داد و چنين كاري در جامعه       ،بودندسوادي مطلق گرفتار      فقر و فاقه و بي    
يك گروه فعال     همراه ،السالطين  ري و وعاظ  دربا رعيتي و زير تسلط خوانين و رؤساي ايالت بود و علماي             -ارباب

 امثال دكتر متين دفتري به خدمت ارتجاع كمر بسته بودند و نيروي كارگري و پرولتـري مجتمـع                   ،كردگان  از تحصيل 
هـا بـود و       فشاني و همت و از خودگذشتگي و استفاده از موقعيـت            انمحتاج به ج   ،بودمايه    اندك و كم   ها،  در كارگاه 

كـار و مكـار       ي واحد براي غلبه بر چنين محيط اجتماعي و ديووددهـاي سياسـي امپرياليسـم كهنـه                  ايجاد يك جبهه  
  از ،داشـت وخال و آراسته به دموكراسي آمريكايي كـه شـيفتگان بسـيار               خط  نفس و خوش    انگليس و امپرياليسم تازه   

 به همين جهت حزب تودة ايران به آن توجه عميق كـرد و از موقعيـت و امكـان                    .نيازها بود ترين    ترين و فوري    همم
 روز اول حكومـت     75 مدارا و تحمل حـزب تـودة ايـران نسـبت بـه                سياسي موجود حداكثر استفاده را كرد و همه       

 *.عدم درك مسايل سياسي ايرانالسلطنه ناشي از همين علت و ضرورت بود و نه اپورتونيسم و يا  قوام

                                           
ي قابل توجهي از علما و وعاظ با دربار و مراكز قدرت وابسته به  قعيت تلخ بايد نوشته شود كه عدهاين حقيقت و وا -*

اما اكثريت قريب به اتفاق روحانيون .آمدند اي داشتند و در مواقع لزوم به نفع استعمار به ميدان مي انگلستان روابط صميمانه
الح علميه نسبت به استبداد سياسي مسلط بر جامعه و فقر و استيصال مردم به اصط هاي  ي تهران و شهرستانها و حوزه نافذالكلمه

هاي سركوبگر و مستبد را به  ي حكومت هاي مذهبي،آن فقر و فاقه و سلطه توجه بودند و در موعظه  رعيتي بي–در نظام ارباب 
اهللا حوالت  عصر عجله ور حضرت وليكردند و مردم را به صبر و انتظار دعوت و اصالح امور را به ظه وجيه ميمشيت الهي ت

 . كردند مĤبي زاهدانه سپري مي دادند و عمري را به تقدس دادند و به خاموشي و سكوت تاييدآميز حاكميت استبدادي ادامه مي مي



 

109

حزب  حزب ميهن،   مانند حزب ايران،   ،ي محافل ملي و احزاب كوچك ناسيوناليست مترقي         حزب تودة ايران و همه    
 با دولت شوروي و تصميم قوام اسـتقبال كردنـد و             هاي منفرد ملي از حسن رابطه       و روشنفكران و شخصيت    جنگل،

آمـدي   پـي توانسـت جـز ايـن     ي پس از پايان مسافرت قوام به مسكو نمـي   هاي ايران و شورو     اعالميه مشترك دولت  
 : متن اعالميه چنين بود.باشد داشته

ان در مسكو با اوليا دولت اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي آغاز و در تهران             روزير اي   مذاكراتي كه از طرف نخست    
 بـه   1946 مطابق با چهارم آوريـل       1325ين ماه   پس از ورود سفير كبير شوروي ادامه يافت در تاريخ پانزدهم فرورد           

 :ي مسايل موافقت كامل حاصل گرديد ي ذيل رسيد و در كليه نتيجه
ي خاك ايران را شروع كرده   تخليه1325 يعني يكشنبه چهارم فروردين      1946 مارس   24هاي ارتش سرخ كه از تاريخ          قسمت -1

 .نمايد ي و نيم تمام خاك ايران را تخليه م و در ظرف يك ماه
 ماه براي تصـويب بـه       7ضاء مدت   ق مارس تا ان   24 قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ               -2

 *.مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد
ـ              ترتيب مسالمت   راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است،        -3 ا آميزي براي اجراي اصالحات بر طبق قـوانين موجـود و ب

 .روح خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد
 احمد قوام -وزير دولت شاهنشاهي ايران نخست

 سادچيكوف -سفير كبير دولت اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي
 

  تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شورويقرارداد
  1325ين ماه پانزدهم فرورد.1926خ چهارم آوريل يتار

 آقاي سفير كبير پيرو مذاكرات شـفاهي كـه          . تهران -جناب آقاي سادچيكف سفير كبير دولت اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي        
نمايـد كـه      رساند كه دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران موافقت مي         است محترماً به استحضار آن جناب مي        بين ما به عمل آمده    

خيـز در شـمال ايـران بـا           برداري اراضي نفت     مختلط ايران و شوروي را براي تجسسات و بهره         شركت دولتين ايران و شوروي،   
 :شرايط اساسي ذيل ايجاد نمايند

ونه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه و يك درصد سهام بـه طـرف                  چهل در مدت بيست و پنج سال اول عمليات شركت،         -1
پنجاه درصد سهام به طرف ايران و پنجـاه درصـد سـهام بـه طـرف             ال دوم، وپنج س   بود و در مدت بيست      شوروي متعلق خواهد  

 .شوروي متعلق خواهدبود
 . منافعي كه به شركت عايد گردد متناسب مقدار سهام هر يك از طرفين تقسيم خواهد شد-2
ات در روز   اي كه جنابعـالي ضـمن مـذاكر         شود همان است كه در نقشه        حدود اراضي كه براي تجسسات اختصاص داده مي        -3

به استثناي قسمت خاك آذربايجان غربي كه در بـاختر خطـي كـه از نقطـة                  ايد،  وچهارم مارس به اينجانب واگذار فرموده       بيست
رسـد   ي گذشته تا شهر ميانـدوآب مـي         تقاطع حدود اتحاد شوروي و تركيه و ايران آغاز و بعد از سواحل شرقي درياچة رضاييه               

ضمناً دولت ايـران متعهـد        .يين گرديده است  ع اضافه ت  1946شة مزبور روز چهارم آوريل سال       طوري كه در نق     همان .واقع است 

                                           
 .است  شده آوردهذيالًشوروي  تشكيل شركت مختلط نفت ايران و داد نظر به اهميت موضوع، متن قرار-*
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هاي ايرانـي بـه اشـتراك         هاي خارجي يا شركت     الذكر واقع است به امتياز كمپاني       شود خاكي را كه در طرف غرب خط فوق          مي
 .ي خارجي واگذار ننمايد  ها با استفاده از سرمايه خارجي

ي سه كه پس از عمليات فني داراي چاههاي نفت            خيز مذكور در ماده     بود از اراضي نفت     رف ايران عبارت خواهد   ي ط    سرمايه -4
ي طرف شوروي عبارت خواهد بود از هر قبيل مخـارج و آالت و                ي شركت خواهد گرديد و سرمايه       و محصول آن قابل استفاده    

 .ي آن مورد احتياج خواهد بود و تصفيهكه براي استخراج نفت  ادوات و حقوق متخصصين و كارگران،
 . مدت عمليات شركت پنجاه سال است-5
دولت ايران حق خواهد داشت سهام شركت متعلق به شوروي را خريداري نمايد و يا                ضاي مدت عمليات شركت،   ق پس از ان   -6

 .مدت عمليات شركت را تمديد كند
ي ايران خواهـد      ي قواي تأمينيه    سيسات شركت منحصراً به وسيله    ي تأ   اظت اراضي مورد تجسسات و چاههاي نفت و كليه        ف ح -7

 .بود
به مجرديكه مجلس شوراي     شود،  كه بعد مطابق متن اين نامه عقد مي        مزبور،» شركت نفت مختلط شوروي و ايران     «قرارداد ايجاد   

 از مدت هفت ماه از تاريخ بيست و         در هرحال نه ديرتر    ملي ايران تازه انتخاب شده و به عمليات قانونگذاري خود شروع نمايد،           
 . براي تصويب پيشنهاد خواهد شد چهارم ماه مارس سال جاري،

 .نمايد موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مي
  احمد قوام-وزير نخست                                                                                                                     

 
 وزير جناب آقاي نخست

دارد كـه بـه مناسـبت         عالي را تأييد و با كمال احتـرام اشـعار مـي              جناب 1946ي مورخ چهارم آوريل       بدين وسيله وصول نامه   
مخـتلط  دولت شوروي موافقت خود را مبني بر اين كه شـركت             .ايد  اطميناني كه جناب عالي به نام دولت شاهنشاهي ايران داده         

 :دارد اظهار مي خيز در شمال ايران با شرايط اساسي ذيل ايجاد نمايند، برداري اراضي نفت شوروي و ايران براي تجسسات و بهره
ونه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه و يك درصد به طرف شوروي                چهل  در مدت بيست و پنج سال اول عمليات شركت،         -1

پنجاه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه درصد به طرف شـوروي متعلـق                و پنج سال دوم،   و در مدت بيست      .متعلق خواهدبود 
 .خواهدبود

 .گردد به تناسب مقدار سهام هر يك از طرفين تقسيم خواهد شد  منافعي كه به شركت عايد مي-2
لي ضـمن مـذاكرات در      اي كه جنابعا    شود همان است كه در نقشه        حدود اراضي اولي كه براي تجسسات اختصاص داده مي         -3

ي   به استثناي قسمت خاك آذربايجان غربي كه در بـاختر خطـي كـه از نقطـه                 .ايد  وچهارم به اينجانب واگذار فرموده      روز بيست 
رسـد    ي رضاييه گذشته تا شهر مياندوآب مـي         و بعد از سواحل شرقي درياچه      تقاطع حدود اتحاد شوروي و تركيه و ايران آغاز،        

ضـمناً دولـت ايـران متعهـد         .اسـت    اضافه تعيين گرديده   1946ي مزبور چهارم آوريل سال        ي كه در نقشه   طور  همان. واقع است 
هاي ايراني بـا اشـتراك    يا شركت هاي خارجي، الذكر واقع است به امتياز كمپاني گردد خاكي را كه در طرف جنوب خط فوق    مي

 .ي خارجي واگذار ننمايد يا با استفاده از سرمايه ها، خارجي
 كه پس از عمليات فني داراي چاههاي نفت و 3ي  خيز مذكور در ماده بود از اراضي نفت ي طرف ايران عبارت خواهد     سرمايه -4

ي طرف شوروي عبارت خواهد بود از هر قبيل مخارج و آالت و ادوات                ي شركت خواهد گرديد و سرمايه       محصول قابل استفاده  
 .بود ي آن مورد احتياج خواهد راج نفت و تصفيهو حقوق متخصصين و كارگران كه براي استخ

 . مدت عمليات شركت پنجاه سال است-5
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دولت ايران حق خواهد داشت سهام شركت متعلق به شوروي را خريداري نمايد و يا                ضاي مدت عمليات شركت،   ق پس از ان   -6
 .مدت عمليات شركت را تمديد كند

ي ايـران     ي قـواي تأمينيـه      ي تأسيسات شـركت منحصـراً بـر عهـده           ليهاظت اراضي مورد تجسسات و چاههاي نفت و ك        ف ح -7
به مجـردي كـه      شود،  مزبور كه بعد مطابق متن اين نامه عقد مي        » شركت نفت مختلط ايران و شوروي     «قرارداد ايجاد    .بود  خواهد

ديرتر از مـدت هفـت مـاه از         در هرحال نه     گذاري شروع نمايند،    انتخاب شده و به عمليات قانون      مجلس شوراي ملي ايران تازه    
 .نمايد موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مي .تاريخ بيست و چهارم سال جاري، براي تصويب پيشنهاد خواهد شد

 سادچيكف.آ                                                                                                                                   
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 تحت پرچم سازمان ملل متحد آذربايجانتالش امپرياليسم انگليس و آمريكا براي دخالت در امور  -٣
 راضـي   ،ي فشار و خواست اجتماعي ملت ايران بود         جهان حتي از اين اقدام دولت قوام كه نتيجه        طلب    محافل جنگ 
ي شكايت  درباره«ي ايران در شوراي امنيت به كار بردند و            ي تالش و كوشش خود را براي طرح مسئله          نشدند و همه  

 از شـورا پـس گرفتـه نشـود تـا بتواننـد ان را                هاي آمريكا و انگليس مايل بودند كه اين شكايت          دولت ايران به شوراي امنيت،   
 125.»آويزي عليه شوروي قرار دهند دست

 امنيـت و    طلب جهاني كه تسلط كامل بر شوراي        و با آنكه دولت ايران شكايت خود را پس گرفته بود، محافل جنگ            
تي دولـت قـوام   هاي طرفدار سيد ضياء عليه سياسـت صـلح و آشـ      نشدند و روزنامه    قانع ،داشتندسازمان ملل متحد    

طلـب     جنگ  محافل ،ايراني    وجود چنين نيروي ضد شوروي در داخل كشور و هيئت حاكمه           .اي برپا كردند    هنگامه
دولـت  . ي مستقيم به اتحاد جماهير شـوروي اميـدوار كـرد            جهاني را به تمهيد مقدمات و فراهم كردن وسايل حمله         

نشيني فقط در اثر سياسـت         پس گرفت و اين تسليم و عقب        فروردين ماه شكايت خود را از شورا       26قوام در تاريخ    
طلب   اما محافل جنگ   .حفظ صلح دولت شوروي و با حمايت گسترده محافل دموكراتيك جهان و ايران حاصل شد              

 و ارعاب برنداشتند و مجدداً به تحريك دربار، حسين عـالء سـفير كبيـر ايـران در      آمريكا و انگليس دست از توطئه 
 .اي عليه شوروي ادامه داد كننده سخنان تحريكواشنگتن به 

 شـديداً زيـر نفـوذ ارتجـاع و دربـار            ،بـود ي شمالي عـالوه بـر آنكـه ناپايـدار             سياست صلح و مسالمت با همسايه     
گيـري حـزب تـودة        ي تـالش و پـي       ي ايران به آن توجه داشت و همه         و اين خطري بود كه حزب توده       قرارگرفت،

ي رهبر ارگان حـزب تـودة         ي واحد ملي و دموكراتيك براي رفع آن خطر بود و روزنامه             ايران براي ايجاد يك جبهه    
ي واحد و نيرومند ملي با مشاركت حتمي و مؤثر حزب تودة ايـران از   براي تحصيل پيروزي لزوم يك جبهه  «: ايران اعالم كـرد   

 126.»باشد هميشه بيشتر آشكار مي
ي آذربايجـان بـه       تصميم هيئت وزيران و ابالغيه دولت دربـاره        رشوروي،به دنبال تعهد و توافق قوام با اتحاد جماهي        

 :شرح زير اعالم شد
هـاي    انجمـن   متمم قانون اساسـي بـراي      91 و   90 و   29 قمري به موجب اصل      1225الثاني     اختياراتي كه در قانون مصوب ربيع     

 :شود در آذربايجان به طور ذيل تصريح و تأييد مي ايالتي و واليتي تصويب شده،
ونقل و فرهنگ و بهداري و شهرباني و دواير دولتي و دادرسي و دادستاني           وهنر و حمل     رؤساي كشاورزي و بازرگاني و پيشه      -1

هاي ايالتي و واليتي انتخاب و مطابق مقـررات احكـام رسـمي آنهـا از طـرف دولـت صـادر                        ي انجمن   و ناظر دارايي به وسيله    
 .شد خواهد

بود و نصب فرماندهان قـوامي نظـامي و ژانـدارمري از طـرف                هاي ايالتي با دولت خواهد      نظر انجمن   ب تعيين استاندار با جل    -2
 .دولت به عمل خواهدآمد

                                           
 356 ص ، آينده گذشته چراغ راه-125
  سر مقاله،22/1/25 مورخ ، 690 شماره ، رهبر-126
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هاي محلي و كارهـاي دوائـر         باشد و كارهاي دفاتر در اداره        زبان رسمي آذربايجان مانند ساير نواحي كشور ايران فارسي مي          -3
صـورت   ما تدريس در پنج كالس بـه زبـان آذربايجـاني            ا گيرد،  صورت مي ) تركي(ايجانيهاي فارسي و آذرب     دادگستري به زبان  

 .گيرد  مي
ي آذربايجان صورت بهبود آبادي و عمـران شـهرها و    دولت درباره ي كشور،  هنگام تعيين عايدات مالياتي و اعتبارات بودجه -4

 .و غيره را در نظر خواهدگرفت بهداري، اصالح كارهاي فرهنگي،
 .ها و غيره مانند ساير نقاط كشور آزاد است در آذربايجان و اتحاديه فعاليت سازمانهاي دموكراتيك، -5
 نسبت به اهالي و كاركنان دموكراسي آذربايجان براي شركت آنها در نهضت دموكراتيك مانند گذشـته تضـييقات بـه عمـل                       -6

 .نخواهدآمد
ي پـانزدهم     حقيقي آن ايالت موافقت حاصل است و در بدو تشـكيل دوره             با افزايش نمايندگان آذربايجان به تناسب جمعيت       -7

 .تقنينيه پيشنهاد الزم در اين باب به مجلس تقديم خواهدشد كه پس از تصويب كسري عده براي همان دوره انتخاب شود
 127السلطنه  وزير قوام نخست                                                                                                                   

 شيخ حسـين لنكرانـي،     قوام از مستشارالدوله صادق،    هيئت نمايندگان دولت   براي مذاكره و بررسي اين پيشنهادات،     
الدوله سپهرو مظفر فيروز تعيين و بـراي مـذاكره بـا هيئـت ملـي آذربايجـان اعـالم                       مورخ  ايپكچيان، فرمانفرماييان،

 لو، فريـدون ابراهيمـي،   صادق پادگان،دكتر جهانشاه  وري،   سيد جعفر پيشه   ،و از هيئت ملي آذربايجان    ،  ادگي كردند آم
آورد  ما گفتگوي طوالني دست     ا .قاضي در مذاكرات شركت كردند      حسين سيف   تقي شاهين و محمد     ديلمقاني، صادق

توانست تقسـيم     وجه نمي   ي ايران به هيچ     حاكمهزيرا هيئت    ماند،  خود باقي  كوچكي داشت و اساس اختالف به جاي      
 را كه حكومت ملي آذربايجـان بـه سـرعت اجـراء و تنفيـذ                هي مالكان   اراضي خالصه و مالكين فراري و تعديل بهره       

استعماري ارتش ايران   وجه عضويت افسراني كه از زير بار ستم روابط            عالوه بر آن شاه به هيچ      .تحمل كند  بود،  كرده
كرد و حاضر به شناسايي نيروي مسلح فدايي خلـق          تحمل نمي   در خدمت نيروي ملي آذربايجان بودند،      فرار كرده و  

وري را    قـوام و پيشـه     نامـه   اگر دو دستم را قطع كنيد موافقت      «: گفت  و مي  آذربايجان به عنوان جزيي از ارتش ايران نبود،       
  128.»كنم امضا نمي

ايـن   .از بازگشت به تبريز گزارش مشروحي به مردم آذربايجـان داد           بالفاصله پس    25/2/25ي      وري در مورخه    پيشه
وري و  و بنا به اهميتي كه اين نطق در شناخت علت اختالف شـادروان پيشـه        گزارش بسيار مشروح و مفصل است،     

 : شود هايي از آن نقل مي قسمت ي هيئت حاكمه ايران دارد، جنبش دموكراتيك آذربايجان با مجموعه
با وجود جاروجنجال و شايعات افتراآميز       دانيم نداي آزادي كه از شهر تبريز مركز وطن عزيزمان برخاست،            مه مي به طوري كه ه   

ي تهران كه هر اقدام و عمل نو و           هيئت حاكمه  .و سپس در تمام جهان منعكس شد       ترين اوقات ابتدا در تهران،      مخالفين در سريع  
هاي قانوني و مشروع ملت آذريايجان با اسـتفاده از            به جاي تأمين درخواست    د،شمر  مترقي را عامل اضمحالل و نابودي خود مي       

دستگاه زور و بيدادگري كه در اختيار داشت به عوض آزادي و به جاي اختيار حق و عدالت،شالق و حبس و تبعيـد و قتـل و                           
ها به قواي ژاندارم و پليس نظامي دستور        كه در دهات و شهر     هنوز شهريور ماه پايان نيافته بود،      .هاي فجيع را مجرا داشت      غارت
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اين امر سبب وحشت و اضـطراب عمـوم ملـت            . دموكرات را به زور اسلحه برچينند و رهبران آن را توقيف كنند             رسيد كه فرقه  
ترين محصـول رژيـم رضـاخاني         ترين و رذل    آذربايجان شد خصوصاً كه جان و مال و حيثيت و نأموس دهقانان به دست كثيف              

 و    كارها از حدود فرقـه    .ي جدي و شديد ملت آذربايجان آغاز گرديد         بدين طريق مبارزه   .كار سپرده شد    اندارم دزد و طمع   يعني ژ 
تشكيالت تجاوز كرد و صورت عمومي به خودگرفت و مردم براي رهايي خويش از چنگـال ظلـم و اسـارت يـك بـاره قيـام                           

 ...نمودند
زاي ايـن     قانوني معرفي كرده،نفوذ وحشـت     اساسي است،   كه اساساً مخالف قانون   حكومت تهران خواست سازمان ژاندارمري را       

اگـر تهـران     .ي قشون خـود عـاجز نيسـت         ملت ما از اداره    ... *.ي منحوس را مجدداً به آذربايجان بازگرداند و توسعه دهد           قوه
و البته ايـن مسـئله بـراي     .ندهي قشون تعيين نمايدكنيم به فرما اشخاصي را كه پيشنهاد مي داند، ها را واقعاً ايراني مي   آذربايجاني
عالوه بر اين خواستند بـه مـا بفهماننـد كـه             .شمارند  آيند نبود و حكومت در ايران را نيز منحصر به سه چهار نفر مي               آنها خوش 

ي اسـاس مشـروطه   ي فرماندهي كل قـوا را رو     ما مسئله  .دهند  كار رضايت نمي    ي كل قوا و بعضي مقامات مسئول به اين          فرمانده
هاي خارجي را كه از تصـويب مجلـس           ي ما فرمانده كل قوا فقط حق دارد فرمان اعالن جنگ به دولت              به عقيده  .كنيم  تفسير مي 

ي كل قوا در ساير امور به علت عدم مسئوليت برخالف آزادي و اصول                ي فرمانده   مداخله. امضا نمايد  شوراي ملي گذشته باشد،   
كن كرد و ايران را به پرتگاه هالكتي            از همين فرماندهي كل قوا استفاده كرده آزادي را در ايران ريشه           رضاخان   .مشروطيت است 

  اگـر   **.باشـد   ال ايجاد يك فرمانده كل قواي مطلق برخالف آزادي ملـت ايـران مـي                حا.  از آن اطالع داريم سوق داد       كه همه 
دهد كـه معلـوم نيسـت بـه نفـع مقامـات                بزرگي در ايران روي مي     مقامات غيرمسئول در اين كار اصرار به خرج دهند حوادث         

 روز در 15كه ظاهراً امري ساده است از راه سفسطه منحرف نموده و ما را  ي سازش را، بدين ترتيب مسئله .غيرمسئول تمام شود
ي تهـران     ت كه هيئت حاكمـه    ي كالم اين اس     خالصه .و بدون اخذ نتيجه مجبور به بازگشت به تبريز كردند          ل نمودند، طتهران مع 

شهرها را به قبرستان مبدل نمايد و ملت ما را كه تازه از             . ايم از بين ببرد     كوشد كارهاي بزرگ و اصالحاتي را كه شروع كرده          مي
ظـر  در ن...كار نجات يافته دوباره به دست آنان بسپارد هاي دزد و مأمورين مخطي و جنايت زير بار فشار ظلم و بيدادگري ژاندارم      

ميـر نصـرت اسـكندري و         ا ابوالقاسم جـوان،   ملت آذربايجان يعني ذوالفقاري كور، ميرجواد،      حكيمي، هايي مثل صدر،    حكومت
مـا  . ي زير نـيم كاسـه را تشـخيص نـدهيم            قدر نيست كه كاسه     ما اشخاصي ساده هستيم ولي سادگي ما نيز آن        . صادق مجتهدي 

كليه دعوا سر لحاف مالنصرالدين است يعني بر سر اراضي كه دهقانان به              .نيستيمديپلمات نيستيم ولي از ديدن دم خروس عاجز         
  129.باشد اند، مي اند و حق حاكميتي كه مردم تحصيل كرده دست آورده

با آنكه نيروهـاي دولـت شـوروي        . وتار بود   الملي در اين زمان از جانب محافل جنگ طلب تيره           فضاي سياست بين  
 سـادچيكف   -ي قوام   نامه  ي مسكو و موافقت     بايست مفاد اعالميه    الً از ايران رفتند و مي      كام 1325 ارديبهشت   19روز  
طلب تشـخيص   ي ايران نفع خود را در همراهي با محافل جنگ اما هيئت حاكمه ي مناسبي براي اجرا پيدا كند،   زمينه
نون پـر حـرارت و انقالبـي        ي وسـيع مقاومـت و كـا         دانستند تـا هسـته      زيرا شيوخ و رجال سياسي ايران مي       داد،  مي

                                           
 . اين نيرو زير نظر ژنرال شوارتسكف آمريكايي قرارداشت-*
وري در مورد  يات مهم پيشهها بعد بود كه مليون ايران به رهبري مرحوم دكترمحمد مصدق توانستند بخشي از نظر  فقط سال-**

 .شاه و ارتش و فرماندهي كل قوا و غيرمسئول بودن شاه را به صورت جدي مطرح كنند
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 .شـود   و بـه فنـاي كامـل تهديـد مـي           ت و قدرت آنان در تزلزل اسـت،       رو اساس مالكيت و ث    ،داردآذربايجان وجود   
طلب آمريكـا و انگلـيس كـه درصـدد تحميـل يـك        ي خود را با محافل جنگ بنابراين همراهي مطيعانه و نوكرمأبانه 

 . دادندنشان اي و سريع عليه شوروي بودند، جنگ هسته
نشيني و مراجعت ارتش شوروي از نـوار          يعني سه روز پس از عقب      21/2/25ي    در اين ميان حسين عالء در مورخه      

راجـع   ي مداخالتي كه قـبالً      در نتيجه «: اي به تريگولي دبير كل سازمان ملل متحد نوشت          مرزهاي شمالي ايران طي نامه    
باشد و دخالت شوروي در امـور داخلـي    اي اختيارات خود در آذربايجان نميبه آنها شكايت شده دولت ايران هنوز قادر به اجر        

است درباب گزارشاتي مشعر بر اينكه سربازان بـا لبـاس غيرنظـامي در آذربايجـان                  ايران پايان نيافته است، بنابراين ممكن نشده      
تحقيقات  اند،    اند گذشته   ورد حمله قرارداده  اند و تجهيزات نظامي به اختيار كساني كه حق حاكميت و تماميت كشور ما را م                 مانده

مادام كه دولت نتواند اختيارات كامل خود را در آذربايجان اجرا كند، ميسر نيست تحقيقات مكفي به عمل آيد و يا                     . به عمل آيد  
  130» بخش بدهد  دولت ايران گزارش رضايت

ي    شوراي امنيـت، مسـئله     1325نبه اول خرداد ماه     روز چهارش  ي  الخره در جلسه    ها ادامه داشت تا اينكه با       اين توطئه 
 :  جريان آن بدين قراربود،26سال ي پارس  ي سالنامه  به طور نهايي مطرح گرديد و به نوشتهايران

رئيس هيئت نمايندگي شوروي در       شوراي امنيت، موضوع ايران مطرح گرديد،      1325ي روز چهارشنبه اول خرداد سال         در جلسه 
وزيـر    اي كه آقاي عالء سفير كبير ايران در واشنگتن از طرف نخسـت              در آغاز جلسه رئيس شورا نامه      .داشتاين جلسه حضور ن   

ي مذكور تذكر داده شـد        در نامه  .قرائت كرد  ي تخليه تبريز و شش شهر ديگر آذربايجان به شوراي امنيت داده بود،              ايران درباره 
در ايـن شـهرها اثـري از سـربازان و            .اسـت     يجان را با دقت بررسي نموده     كه هيئت اعزامي ايران تبريز و شش شهر ديگر آذربا         

ي   سـپس نماينـده    .شود  بنابراين تقاضاي خارج شدن شكايت ايران از دستور شوراي امنيت مي           است،  مهمات شوروي ديده نشده   
 ذكر شـده فقـط قسـمتي از         گزارشي كه به دولت ايران رسيده كامل نيست زيرا شهرهايي كه در آن             دولت آمريكا اظهار داشت،   

ي ايران    ي ايران را به تعويق اندازد و مسئله         نمايد كه شوراي امنيت مذاكره در قضيه        لذا پيشنهاد مي   دهد،  آذربايجان را تشكيل مي   
ي انگلسـتان بـا نظـر دولـت           پس از آن نماينده    .هم چنان دردستور شورا بماند تا هنگامي كه اوضاع ايران به خوبي روشن شود             

ي لهستان    ولي نماينده .ي دائمي و كلي ندارد      گزارشي كه به دولت ايران رسيده موقتي است و جنبه         : يكا موافقت نمود و گفت    آمر
چون دولت ايران شخصاً به شوراي امنيت شكايت تقديم داشته، لذا بايد مطابق همان اصل اين                : با اين نظر مخالفت كرد و گفت      

ي دولت ايران به جلسه دعـوت شـد و در آنجـا               ي لهستان آقاي عالء نماينده      از نماينده پس  . گزارش دولت ايران هم قبول شود     
ي آذربايجان  وزير ايران را راجع به تخليه  السلطنه نخست   ي اخير آقاي قوام       حضور يافت و شروع به صحبت نمود و گفت من نامه          

اسـت كـه تحـت      يك ارتش از ياغيان به وجود آمـده   اكنون در آذربايجان   .كنم  ي قطعي تصور نمي     از نيروهاي شوروي يك نامه    
سـپس شـوراي امنيـت بـا         .كنـد   ها تشكيل يافته و اين ارتش از ورود سربازان ايراني به آذربايجان مخالفت مي               نظارت شوروي 
ي ايـران هـم      ي ايران براي مدت كوتاهي به تعويق افتد موافقت نمود كه قضيه             ي هلند كه تقاضا نموده بود قضيه        پيشنهاد نماينده 

 .چنان در دستور شوراي امنيت باقي بماند
 ي ايران از ارتش شـوروي،       گونه تاييدات و تلگراف قوام مبني بر تخليه         رغم همه   شوراي امنيت شكايت ايران را علي     

ها و اعزام آنهـا       در دستور بررسي و كار خود قرارداد و در اين زمان سفارت آمريكا در تهران به گردآوري جاسوس                 
اي   عده ي كل ژاندارمري ايران بود،       طور مخفيانه به آذربايجان پرداخت و ژنرال شوارتسكف آمريكايي كه فرمانده           به

                                           
 1326 سال ،ي پارس  سالنامه-130
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به آذربايجان و كردسـتان فرسـتاد        با لباسهاي مبدل،   از گروهبانان ژاندارمري را كه اهل آذربايجان و كردستان بودند،         
آوري نيروهاي ضد ملـي عليـه نهضـت         پراكندن شايعه و جمع   تا از درون به عمليات تخريبي و جاسوسي و ترور و            

ي اراجيف و دروغ و بهتان و  هاي مزدور به اشاعه    نويس  و نيز يك مشت روزنامه     .آذربايجان و كردستان جديت كنند    
ي حكومت انقالبي و ضد استثماري آذربايجان و كردسـتان   افترا عليه حكومت ملي آذربايجان قلم فرسودند تا چهره   

ي بـاختر بـه مـديريت     و با كمال تأسف بايد گفـت كـه روزنامـه   . ريز جلوه دهند بار و خون خون رحم، بي خشن،را  
و در    بـار بـه شـدت كوشـا بـود،            ي اين شايعات زيان     مرحوم دكتر فاطمي در اجراي هدف سفارت آمريكا و اشاعه         

پرستان چـاپ كـرد و        وطني بر اعدام     اخباري مبن  26/10/24ي     مورخه 733 و   23/10/24ي     مورخه 730هاي    شماره
زنـده بـاد     :بـود   هاي تبريـز فريـاد كـرده        ي گذشته در خيابان     علت اصلي اعدام رحيم دباغ اين است كه مشاراليه هفته         «: نوشت

 به جرم ورود به عنـف        در حالي كه همين رحيم دباغ      .»پرستي اعدام شد     اين مرد به جرم وطن     .باد شاهنشاه ايران    ايران،زنده
 .بود ي آن خانواده به اعدام محكوم شده سرپرست و تجاوز به دختر چهارده ساله اي بي منزل خانوادهبه 

ارتجـاع و امپرياليسـم بـه     . ايران از اين جهت آموزنده اسـت     25 و   24هاي    ها و اخبار سياسي سال      ي روزنامه   مطالعه
شـكن و   طلـب و اسـتقالل   بـار و تجزيـه   رحم و خـون  اي خشن و بي     قيافه كمك مستقيم و فعال عوامل داخلي خود،      

وري   ي ناآگاه القاء نمود كه پيشه       از نهضت دموكراتيك آذربايجان ترسيم كرد و هر روز در اذهان توده            مزدور بيگانه، 
ي مستقيم ارتجاع و امپرياليسم به جنبش انقالبي نوپاي آذريايجان            تا راه براي حمله    طلب و نوكر روس است،      تجزيه

كه حكومت ملي و دموكراتيك آذربايجان حتي نسبت بـه دشـمنان خـوني خـود نظـر اصـالح و                       حاليدر   .باز شود 
انديشي   مصلحتي سه نفر از فرماندهان ارتش خود نمايانگر اين شفقت و              توجه به جريان محاكمه   . مصلحت داشت 

از شكسـت نهضـت   ي ايران بـه رهبـري شـاه پـس       به منظور مقايسه با جنايات مستمري كه هيئت حاكمه     كه ،است
ي آن جريان محاكمه و احكام صـادره در مـورد سـرهنگ زنگنـه                 كه نمونه  شود،  نوشته مي  آذربايجان به عمل آورد،   

بـه   ي سرهنگ زنگنـه و سـرهنگ نـوربخش و سـرگرد بهارونـد،      محاكمه .باشد جالد مردم اروميه و همدستانش مي  
ايـن   ستبداد نظامي شاه در جريان آذربايجـان صـادر شـد،   باري كه از ماشين ا منظور بررسي و مقايسه با احكام خون  

ي تبليغاتي امپرياليسم و ارتجاع تا چـه حـد قـوي و نافـذ و مـؤثر                    هاي گسترده   كند كه دستگاه    حقيقت را روشن مي   
فت صـ خوارگي موصوف كـرده و ايـن    به خون تا آنجا كه حاكميت توأم با عدل و شفقت مردم آذربايجان را،       .است

ي سرهنگ زنگنـه و سـرهنگ نـوربخش چنـين             حكم دادگاه درباره  . است  ر اذهان بسياري تزريق نموده    دروغين را د  
 :است

ولي بـراي آنكـه علـو روح و      اعدام است،341ي  مجرميت سرهنگ زنگنه و سرهنگ نوربخش مسلم و مجازات آنها مطابق ماده     
سال حبس بـا اعمـال شـاقه تخفيـف داده             جازات آنها به ده      م 44ي    با درنظر گرفتن ماده    شود،  نجابت مردم آذربايجان نشان داده    

شود تا به تمام دنيا ثابت شود، مردم آذربايجان حتي نسبت به دشمنان خود هم فقط از نظر اينكه ايرانـي هسـتند شـفقت روا                            مي
بايجـان درسـالن    العمـوم آذر     ارديبهشت بـا حضـور مـدعي       12 فروردين ماه تا     28ي عالي صحرايي از تاريخ        محكمه .دارند  مي

 :داند مي محكمه به اتفاق آراء و به داليل زير جرم متهمين را مسلم . دبيرستان تبريز در جريان بود
 . آذر27 آذر تا 21 نفر در داخل و خارج اروميه از تاريخ 500 حقيقت داشتن كشتار -1
ت مركـزي تهـران را كـه تـرك مقاومـت            زيرا دستور حكوم   شوند،   سرهنگ زنگنه و نوربخش مسببين اين كشتار شمرده مي         -2
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 .اند است اجرا ننموده بوده
 دادرسـي   341ي    كامالً مسلم و مجازات او منطبق بـا مـاده           اعترافات سرهنگ زنگنه و ديگر متهمين راجع به وقوع اين جرم،           -3

 .گردد ي او اعالم مي كيفر است و مجازات اعدام درباره
مجازات وي را به ده سال حبس با اعمال   استفاده كرده،44ي  ردم آذربايجان از مادههيئت قضات با توجه به علوروح و نجابت م     

تا به تمام دنيا ثابت شود كه مردم آذربايجان حتي نسبت به دشمنان خود از نظر اينكه ايراني هستند شفقت               دهد،  شاقه تخفيف مي  
. اسـت  مجازات سرهنگ نوربخش نيـز اعـدام       .نگريم  ت مي ريزي را به چشم نفر      بگذار مرتجعين بدانند كه ما خون      .دارند  روا مي 

مجازات سرگرد بهاروند با درنظر گرفتن      . شود  ي وي اجرا مي      درباره   ده سال حبس با اعمال شاقه      44ي    ولي با درنظر گرفتن ماده    
  131.باشد از نوع جنحه است شش ماه حبس مي  و اينكه جرم وي45 و 44ي   ماده

ي مـذاكرات بـا       در ظاهر كمال مساعدت را به ادامـه        .السلطنه در دو محور ادامه داشت       مهاي قوا   در اين ميان كوشش   
ي نيروهـاي ارتجـاعي مشـغول بـود و            كرد و در خفا به گردآوري و تجمـع همـه            رهبران جنبش آذربايجان ابراز مي    

اي نبـود كـه از        ه مسـئله  السلطن  ي قوام   اين حركات دوگانه   .داد  مذاكراتي با رؤساي ايالت جنوب و قشقايي انجام مي        
ي ايران يگانه راه مقابلـه بـا          رهبري حزب توده   .نظر نيروهاي دموكراتيك و ضد ارتجاع و محافل ملي پوشيده بماند          

بنـابراين پـس از توافـق و تفـاهمي كـه بـه حكـم                 .دانست  ي واحد ملي مي     اين جريان را ايجاد و تقويت يك جبهه       
امكانات مناسبي بـراي تشـكيل يـك         طنه و حكومت ملي آذربايجان شد،     السل  واقعيات و ضرورت بين حكومت قوام     

زيرا توافق دولت قوام با جنبش آذربايجان به آن صورت بـود كـه حكومـت ملـي                   .ي واحد ملي به وجود آمد       جبهه
 :و اعالم شد.آذربايجان را به حد يك انجمن ايالتي و واليتي توجيه و به رسميت شناخت

 1325ي مورخ دوم ارديبهشت ماه        ي ابالغيه   گانه  و با توجه به مواد هفت       دولت و نمايندگان آذربايجان،    ي مذاكرات بين    در نتيجه 
ي تبادل افكار توافق نظر حاصل شد كه مواد زير كـه بـه عنـوان                  دولت كه مورد قبول نمايندگان مزبور واقع گرديده و در نتيجه          

 .:ه شودتوضيح و تكميل آن تنظيم گرديده به موقع اجرا گذارد
 . رئيس دارايي نيز بنا بر پيشنهاد انجمن ايالتي و تصويب دولت تعيين خواهدشد-1
 نظر به تحوالت اخيردر آذربايجان دولت سازمان فعلي را كه به عنوان مجلس ملي آذربايجان انتخاب و تشكيل شده است به                      -2

 .ي انجمن ايالتي آذربايجان خواهد شناخت منزله
 در اكثر   1325وري امضا شد در تاريخ بيست و ششم خرداد ماه             ياد پيشه    ماده بين مظفر فيروز و زنده      15 طي   نامه كه   اين موافقت 

 132.هاي تهران منتشر شد و مورد بحث قرارگرفت روزنامه
هـاي ملـي و     و گـروه  احـزاب ،گرديـد موجـب   تغيير نام و عنوان حكومت خودمختار آذربايجان بـه انجـن ايـالتي،         

نند با حزب تودة ايران و جنبش دموكراتيك آذربايجـان و حـزب دمـوكرات                 ناليست مترقي بتوا  هاي ناسيو   شخصيت
گرايي را بـه   هاي ملي و وسواس ي سياسي شركت و اعالم موجوديت كنند،      كردستان در يك اتحاد و ائتالف گسترده      

ها   فر فيروز با شركت خان    السلطنه و مظ    ي تأسيس يك حزب قوي توسط قوام        از طرفي شايعه   .طور موقت كنار نهند   
 توانست استفاده كند،    وزيري و وزارت كشور مي      كه از اختيارات دولتي و امكانات نخست       و ايالت جنوب و فارس،    

                                           
 . به نقل ازاخبار راديو تبريز،1325 ارديبهشت 4 چهارشنبه ، 701ي   شماره،ري رهب  روزنامه-131
 هاي رهبر و جبهه آزادي روزنامه-132
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هـاي   جايي براي اشكال تراشي اي از عناصر موذي و خطرناك به عضويت در چنين حزبي،        ي پيشگامي عده    و شايعه 
هاي ملـي و مـذهبي كـه گـرايش            اي از شخصيت    رغم مخالفت عده    علي .تباقي نگذاش  مأبي،  ناسيوناليستي و مقدس  

ضد شوروي و ضد سوسياليستي بر آنان غلبه داشت و به همان اندازه عالقمند بـه دوسـتي بـا آمريكـاي متمـدن و                         
هـايي ماننـد      اصل اتحاد و ائتالف با حزب تودة ايران پذيرفته شد و اخراج و اسـتعفاي شخصـيت                 دموكرات بودند، 

الدين جزايري و صادقي از حـزب ايـران تـأثيري در              ن مكي و مهندس بازرگان و محمد نخشب و دكتر شمس          حسي
 : به اين شرح منتشر شد1325ي ائتالف در تاريخ نهم تيرماه  اعالميه .انجام ائتالف نداشت
كنند و  ت وسيع و منظمي مي   هاي جهان براي تحكيم اصول مقدس آزادي و ثبت حقوق مسلم بشري مبارزا              در اين هنگام كه توده    

مـا احـزاب     اسـت،   نيروي شيفتگان عدالت بر قدرت شوم دشمنان انسانيت و حاميان جوروستم پيـروز شـده               در غالب كشورها،  
بـه   كوشـيم،   امضاءكننده زيرين كه در طريق نجات ملت و تعالي ميهن در راه اجراي اصالحات اساسي اجتماعي در ايـران مـي                    

ي مؤتلـف احـزاب       خواهـان مؤتلـف شـده، جبهـه         ي آزادي   رتجاع و محو نفوذ استعمار و تقويت جبهه       منظور سركوبي نيروي ا   
 :كنيم خواه را تشكيل داده و در نكات زيرين توافق مي آزادي

ي شكست كامل عناصر ارتجاعي يعني مـزدوران          خواه در سياست داخلي روش مشترك بر پايه         ي مؤتلف احزاب آزادي        جبهه -1
 .گيرد خالفين اصالح و آزادي و ترقي ملت ايران در پيش مياستعمار و م

ي   مشي مشترك براساس استقالل سياسي و اقتصادي و قلع مـاده            خواه در سياست خارجي خط      ي مؤتلف احزاب آزادي      جبهه -2
ي ملـت ايـران       انـه خواه  هايي كه موافق با هدفهاي مترقي و آزادي         ي دولت   ي دولت ايران با كليه      استعمار و تقويت روابط حسنه    

 .نمايد اتخاذ مي هستند،
از هرگونه عملي كه منجـر بـه تضـعيف           ي يكديگر تقويت نموده،     پرستانه  ي اين اعالميه از اقدامات ميهن        احزاب امضا كننده   -3

اد ي ايجـ    و سعي خواهند نمود بـه وسـيله        .خواه از لحاظ سياسي، خواه از لحاظ تشكيالتي خودداري خواهندكرد          يكديگر شود، 
 .تر سازند ي مؤتلفه محكم هاي صميميت و تفاهم را بين اعضاء احزاب جبهه ها و مجالس مشترك رشته كنفرانس

ي مؤتلف احزاب آزاديخواه، براي تأمين رفاه و آزادي كارگران تصميماتي اتخاذ خواهد نمود كه وجـود كـارگران در                       جبهه -4
هاي كارگران و زحمتكشان ايران به عنوان تنها تشكيالت رسـمي             اديهي مركزي اتح    احزاب مؤتلف باعث تضعيف شوراي متحده     

 . با تمام قوا پشتيباني و تقويت خواهد نمود نشده وكارگران ايران
ي مسايل  كليه و   ي وقايع مهم سياسي جلساتي تشكيل      ي مؤتلف احزاب آزاديخواه براي اتخاذ تاكتيك مشترك در كليه           جبهه -5

 .گيرد روش هماهنگي در پيش ميرا بين خود حل كرده و 
ها و نويسندگان و جرايد و عناصر آزاديخواه را پس از تصويب              ي مؤتلف احزاب آزاديخواه همكاري احزاب و جمعيت          جبهه -6

ي آزاديخواهان انتظار دارد كه براي محو سريع سياست اسـتعمار و شكسـت                پذيرد و از كليه     ي مشترك با نهايت عالقه مي       جلسه
ما اطمينان داريـم كـه      . ي نيرومند را تقويت كنند      جاع و اجراي عملي اصالحات و ترقي و نجات ملت ايران اين جبهه            حتمي ارت 

ما اميدواريم كـه    . كمك خواهدكرد  هايي برداشته ولي از پاي درنيامده،       نيروي مشترك ما به اضمحالل دشمن كه هم اكنون زخم         
 .ي ملت ايران گردد طلبانه ي در تاريخ مبارزات آزاديخواهانه و اصالح جديد و پرافتخارني مؤتلف ما موجد دورا جبهه

 ي احزاب آزاديخواه ي مؤتلفه پيروز باد جبهه
 جاويدباد ايران وطن تاريخي و پر افتخار ما

 محو باد استعمار و ارتجاع
 از طرف كميته مركزي حزب تودة ايران



 

119

  دكتركشاورز- نورالدين الموتي-ايرج اسكندري
  مركزي حزب ايران كميتهاز طرف 

 133 مهندس فريور-اللهيار صالح
تـر از آن بـود كـه          قـوي  ي متحد ارتجاع     باز هم جبهه   ، پارچگي نيروهاي مردمي و آزاديخواه      با وجود ائتالف و يك    

ي ايران با حمايت امپرياليسم قدرتمند آمريكـا           مانده  ي عقب   هاي ارتجاع در جامعه     ترفندها و نيرنگ   .رفت  تصور مي 
ي آزادي و جنـبش       توانسـت جبهـه      آن چنان در محيط اجتماعي ايـران كارآمـد و كارسـاز بـود كـه مـي                  ،انگليسو  

  به محـض توافـق      *.بست و تشتت بكشاند     نشيني و گاه به بن      را به عقب  ) مهاباد(دموكراتيك آذربايجان و كردستان     

                                           
  1325 تير ماه 9مورخ ، 775ي   شماره،ي رهبر   روزنامه-133

 .بود اسامي امضا كنندگان ذكر نشده ي ارگان حزب ايران، ي جبهه در روزنامه
 به ،كه در فصول مربوطه( پس از شكست دولت ملي دكتر مصدق ، دبيركل حزب ايران،هزاد  مرحوم مهندس احمد زيرك-*

قدر عمر كرد كه   آن مرحوم آن.ها توقف در آمريكا به ايران برگشت  پس از سال1373در سال ) توضيح آن خواهيم پرداخت
اما چندان جرأت و  شد، ي حاضر ميي مل گاهي در حزب ايران و جبهه در آن روزها گاه. شاهد سرنگوني رژيم پهلوي باشد

 عقايدش ، كه قوت و قدرت نويسندگي داشت1360 الي 1357هاي  توانست در سال او مي. جسارتي در بيان عقايد خود نداشت
بايست به انتشار عقايد   مي، مخصوصاً اگر به درستي عقايدش اطمينان و باور داشت.را بنويسد و در معرض نقد و انتفاد قراردهد

 همت ،ي سياسي حاضر و فعال بود هاي اول انقالب كه حزب تودة ايران در صحنه هايش در همان سال اطرات و داوريو خ
ي  وظيفه. ي ملي حاضر و آماده بود ي وسايل براي رهبران جبهه  زيرا همه.كار شاق و خطرناك و مشكلي هم نبود .كرد مي

ها منتشر  ي و اتهاماتش را عليه كمونيسم و حزب تودة ايران در همان سالكرد كه دعاو زاده حكم مي انساني و ايراني به زيرك
اما او مانند هميشه راه .  تا در معرض نقد و بررسي قرارگيرد و سره از ناسره و راست از دروغ مشخص و آشكار شود،كند

ت دربار پهلوي بعد از كودتاي اش در حاكمي هه ماپنجكه پس از آزادي از توقيف  طلبي را در پيش گرفت و با ثروتي عافيت
 بنا به . عازم آمريكا شد و در شهرهاي زيبا و آرام آمريكا ساكن شد)كه به بررسي آن خواهيم پرداخت (مرداد به دست آورد

زاده براي تحقيقات علمي و  ها كه من و همسرم خانم دكتر توران زيرك در طي تابستان« ؛ هاي دكتر ابوالحسن ضيا ظريفي نوشته
در « ؛ دهد سپس ادامه مي.  »پرداختيم پيمايي مي غالباً ايام فراغت را با عموجان به راه رفتيم، اً ديدار فرزندان به آمريكا ميضمن
زاده، خاطرات مهندس احمد زيرك (. »از ايشان خواستم كه كتاب خاطرات خود را تكميل كند  من به طور جدي1370سال 

   )18يلوفر، ص ، انتشارات ن1379چاپ اول، زمستان 
به علت روابط  در سينه داشت و 1357 الي 1320هاي  زاده هم كه خاطرات بسياري از حوادث سال مرحوم مهندس زيرك

هاي مربوط به جبهه ملي، كودتا، همراهي اي كه با دكتر مصدق داشت، از اعالم آن روابط و طرح بحثمندانه ارادتوصميمانه 
ر خانه دكتر مصدق و فرار دسته جمعي از خانه مصدق و مخفي شدن بعد از كودتا، ترس و  مرداد د28اش در روز و توقف
و ارتباطش با سرلشكر آتاباي، پزشك مخصوص شاه كه از رهبران اصلي جامعه بهائي در ايران بود، و . اي از دربار داشتواهمه

 بازگو كردن آن را صالح و مصلحت خود  انتشار و، يا عوامل ديگرزاده هم در مظان همين اتهام بود وشخص زيرك
       ›ـــ  درنهايت فراغت و آزادي به تكميل و انتشار)كه سال فوت آن مرحوم است( 1373 الي 1370 در سال ،دانست نمي

 واقعاً مرحوم. واقعيت امر فاصله بسيار داردخاطراتي كه به استناد اسناد معتبر با حقيقت و . خاطرات خود رضايت داد ـــ‹
ي فعاليت  هايي كه حزب تودة ايران در صحنه توانست خاطرات خود را در سال ترسيد كه نمي زاده از چه عاملي مي زيرك
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آن همه اتهامات سنگين و خالف حقيقت و  . بنويسد و منتشر كند،سياسي و اجتماعي ايران آزادي نسبي و محدودي داشت

 64 الي 61هاي  هاي آن در سال  شدن حزب تودة ايران و اعدام شخصيتواقعيت را فقط پس از اطمينان كامل از قلع و قمع
 .بنويسد و سعي در انتشار آن كند

قع و مبتذلي كه ازاده و دعاوي خالف و پاسخ به خاطرات زيرك. است هاست كه فوت كرده زاده سال اكنون مرحوم زيرك
نويسي بايد به اسناد معتبر مستند باشد  ت و قضاوت هر تاريخي تاريخ اس  به عهده،اند اش منتشر كرده طرفداران متعصب و شيفته

اعتبار اعالم كرد و عالوه بر آن  است كه به توان بسياري از دعاوي آن مرحوم را بي قدر اسناد سياسي هنوز باقي مانده و آن
   .واهيم رسيد كه به آن خ،شخص وي و حزب تحت رهبري او را مقصر و عاملي مهم در شكست نهضت ملي ايران دانست

بستگي با  كننده اصلي بود و هم زاده در موضوع ائتالف مذاكره با آن كه شخص زيرك اما در مورد ائتالف با حزب تودة ايران،
ي حزب ايران و كارگران حزبي و روشنفكران ملي بود و عالوه بر آن حزب ايران  هاي اصلي بدنه حزب تودة ايران از خواسته

هاي سنگين مالكانه و سيورسات و بيگاري و سيستم  هاي كشاورزان ايراني براي رهابي از بهره  خواستهتوانست در مقابل نمي
توجه بماند و    و نيز به اتحاد عوامل ارتجاع و باند ضد آزادي سيد ضياءالدين طباطبايي بي.تفاوت باشد ارباب رعيتي بي

بستگي و ائتالف   و زحمتكشان حزبي به رهبري حزب، به اصل همي فشار داخلي روشنفكران در نتيجه .العملي نشان ندهد عكس
ي مركزي حزب تودة ايران شد  زاده مأمور مذاكره با كميته دس زيركندر مبارزات اجتماعي عليه استبداد گردن نهاد و شخص مه

 سال منكر همه قضايا 50ده پس از زا اما مرحوم زيرك .و با اللهيار صالح و مهندس فريور متفقاً كار مذاكره را به سامان رساندند
 : نويسد شود و مي مي

اما همراهي مرحوم اللهيار صالح و آقاي  كردم، من يك وحشت حيواني از كمونيسم داشتم و حتي از نزديكي به آن وحشت مي«
وت به مذاكره ي ايران مبني بر دع ي مركزي حزب توده ي مركزي به تقاضاي كميته دكترسنجابي با فريور باعث شد كه كمتيه

منزل دكتر كشاورز در خيابان شاهرضا روبروي دانشگاه  جلسه در. شود يكي از افراد مأمور مذاكره من بودم جواب مثبت داده
تشكيل شد در آن جلسه چه كساني شركت داشتند در خاطر ندارم دكتر كشاورز حتماً بود چون جلسه در منزلش تشكيل شد، 

ي كارگران به عنوان يگانه  تر از همه به رسميت شناختن شوراي متحده بارزه بر ضد استعمار و مهمي مذاكرات ائتالف در م نتيجه
 .»يافت گرفت تا رسميت مي مدافع حقوق كارگران بود البته اين مطلب بايد مورد تصويب كميته مركزي حزب ايران قرارمي

خواست به   مي.خواست براي فرار از ائتالف به شاه پناه ببرد او مي .زاده مدعي است از همان ابتدا با ائتالف مخالف بود زيرك
يگانه راه همان طرد «  ؛دــدعي شـ او م.م بزندـوده را به هـبستگي با حزب ت  تا بتواند ائتالف و هم،السلطنه متوسل شود قوام

بدون آنكه اتفاقي روي دهد جلسه  بود اما ائتالف تصويب شد و  هاي حزب توده ي مركزي و مقابله با دشمني  ائتالف در كميته
 .  »تمام شد

حقيقت قضيه  .اش به ائتالف تن دردهد رغم ميل باطني چگونه ممكن است تا اين حد دبير كل يك حزب زير فشار باشد و علي
زاده به شهرت و اشتهار به مردمي بودن و  ي حزبي و روشنفكران حزب ايران و بيشتر تمايل ذاتي زيرك همان فشار بدنه

خواست هرچه زودتر مشهور   مي برد، ج ميـزاده از گمنامي به شدت رن زيرك .كردن در محافل و مجالس سخنراني بود جلوه
          › ـــي ايران ميداني براي  پيداست و ائتالف با حزب توده،ي خاطراتش اين تاب و تقالي مشهور شدن  از مطالعه.شود

از ابتداي تأسيس حزب  « : نويسد ياد دكترنورالدين كيانوري مي در اين مورد زنده .جوالن همين طبع سركش اشتهار بود ـــ‹
ايران ما با آنها برخوردي نداشتيم زيرا مناسبات شخصي بسياري از رهبران حزب توده با رهبران حزب ايران مناسبات بدي نبود 

حزب ايران خيلي خواستار ...كرديم  همكاري ميداديم و با هم تالش و از لحاظ سياسي هم موضع آنها را منفي تشخيص نمي
 شركت  ها و جلسات عمومي حزب توده خواست رهبرانش در ضيافت ي ايران بود و حتماً مي ي دوستي با حزب توده توسعه
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 ران ايالت و عشاير وابسته به استعمار غائله و        السلطنه از طرف س     هاي ملي آذربايجان و كردستان با دولت قوام         هيئت
) خوزستان(هاي خونيني همراه با اولتيماتوم و رجزخواني براي به دست آوردن خودمختاري عربستان ايران                 شورش

شيوخ عرب خوزستان كه    .  شد دو خودمختاري فارس از طرف سران عشاير قشقايي و بختياري و شيوخ عرب ايجا             
با هدايت مصباح فـاطمي اسـتاندار خوزسـتان و حمايـت مـادي و                كت نفت جنوب بودند،   هاي شر   اغلب كنتراتچي 

ي پسر شيخ خزعل بـه        و كله .گري انگليس اعالم موجوديت كردند و سر        ريزي مأمورين شركت نفت و كنسول       نقشه
 بـه   هـاي قبيلـه كعـب و مكـي فيصـلي و مزرعـه همـه                 خور و بيكارة تيـره      هاي مفت   شيخ. نام شيخ جاسب پيدا شد    

اي   بندهاي قبيلـه   و و فقط بر مبناي زد     اي و خلقي نداشتند،     گونه پايگاه توده    اما از آنجا كه هيچ     خودنمايي پرداختند، 
 .بازتاب اجتماعي ايجاد نكرد اي و تابع اشاره و هدايت كنسول انگليس بودند، و عشيره

از هـم    «هـاي ارتجـاعي تهـران كـه هيـاهوي           هي متحد ارتجاع و روزنام      ليكن بهانه و عنواني شد براي متوليان جبهه       
 ي عشاير   هدف از ايجاد و اعالم موجوديت اتحاديه       . را به راه بياندازند    » قطعه شدن ايران عزيز     پاشيدگي و تجزيه و قطعه    

 ابوالقاسـم خـان،   (جنوب و نهضت فارس به رهبري ناصرخان قشقايي و محمد حسين قشقايي و خوانين بختيـاري                 
الطـوايفي و     هـاي مـتعفن سيسـتم ملـوك         الدوله و يك مشت از اين گونه الشـه          الملك و صارم    قوامو  ) جهانشاه خان 

ه تـوهم    كـ  نگاران درباري اين بـود      السالطين و روزنامه    به همراه علماي درباري و وعاظ      بيگي ايران،   خاني و ايل    خان
 و جنگ داخلي و ناامني را مجسـم         هاي شهرنشين ايجاد كنند و كابوس هرج و مرج          ي كشور را در ذهن توده       تجزيه
و بختـك نهضـت      و براي تسلط ديكتاتوري و دخالت مستقيم ارتش مجوز اجتماعي و شرعي فراهم كننـد،               نمايند،

خيز جنوب فرود آمد و خون        فارس و عربستان به همين منظور بر مردم فارس و كارگران و زحمتكشان مناطق نفت              
 در فارس به دست سـران خـائن ايـل قشـقايي و شـيوخ مـزدور قبايـل           گروهي كارگر در جنوب و سرباز و ارتشي       

 .خوزستان ريخته شد
ي احـزاب آزاديخـواه توانسـت نيـروي قابـل       ي مؤتلفـه   جبهه اي،  هاي خائنانه   به منظور مقابله با چنين برنامه و نقشه       

 خرمشـهر و    ، آبـادان  ، اصـفهان  ،تهـران ي آن در شهرهاي شمالي كشـور و           هاي گسترده   توجهي فراهم كند و ميتينگ    
 معـادن ،  خصوصـي هاي دولتـي و       عالوه بر آن در تمام كارخانه     . ي مؤتلفه را نشان داد       جبهه  قدرت ،خيز  نفتمناطق  

                                                                                                                                            
ش  پي25پس از آنكه جريان آذر  ايد، داشته باشد يك بار كه دعوتشان دير شد تلفن پشت تلفن بود كه چرا ما را فراموش كرده

آمد و فرقه شكست خورد و رفت، حزب ايران هم بنا به ماهيت خودش كه بورژوازي ملي بود بالفاصله تغيير موضع داد و به 
اي هم به آنها وارد  ها رفت هدفشان اين بود كه خود را از زير ضربه خارج كنند كه البته ضربه طرف سازش با آمريكايي

را به عنوان كمك »  اصل چهار « ترومن بود كه يك اصل استعماري بود آنها  » چهاراصل « اولين كار آنها هم تأييد...شد نمي
 مانده تلقي كردند بايد اين مطلب حتماً در اينجا گفته شود كه به اعتقاد من گرايش حزب ايران   بزرگ آمريكا به كشورهاي عقب

آمريكا كشوري است  كردند كه در مقابل انگلستان، به آمريكا گرايشي جاسوس و عامل شدن و غيره نبود آنها واقعاً فكر مي
 )1372، چاپ اطالعات، تهران 95و96 ،صصخاطرات دكترنورالدين كيانوري( . »ها طرفدار آزادي و استقالل ملت

ام با اخالق و انصاف را قياس كنيد با خاطرات دبيركل حزب ايران كه مملو از فحاشي و دشنام به حزب تودة ايران واين نظر ت
 .  نوشته خواهدشد،زاده بماند براي بحث در هر موردي كه الزم باشد هاي مرحوم زيرك  گويي  و حاال تناقض.ستا
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 ي مؤتلفه احزاب اعـالم كردنـد و         هاي كارگري پشتيباني خود را از جبهه         اتحاديه ،آهن و صنايع نفت      راه ،سنگ  زغال
 بـا اعـالم   ، كه تحت حمايت و هدايت حزب تودة ايران قرارداشـت »كان ايران مركزي كارگران و زحمتش شوراي متحده «

ي جديـد اسـتعمار انگلـيس را كـه در قالـب               توطئـه  هاي هشداردهنده بـه دولـت قـوام،         اعتصاب و صدور قطعنامه   
 1325 تيـر    23اعتصـاب عظـيم      . بـرمال كـرد    ،ريزي شده بـود      طرح »محلي براي خودمختاري جنوب و فارس      تقاضاهاي«
 سياسي آنها كه شامل بر مواد زيـرين        -خيز در مقابله با استعمار انگليس و طرح مطالبات صنفي           ارگران مناطق نفت  ك

 :شد مي
 طرف و مورد قبول كارگران   احضار مصباح فاطمي و تعيين يك استاندار بي-1
  خلع سالح عشاير جنوب-2
  عدم دخالت شركت نفت در امور سياسي-3
 ها به كارگران  پرداخت حقوق جمعه-4
 .اي ايجـاد كـرد       بازتاب اجتماعي گسـترده    ،و بندر معشور   دارخوين  جلوگيري از تضييقات نظامي در سوسنگرد،      -5

 اين اعتصاب گسترده كارگران كه براي اولين بار پس از ساليان دراز خفقان و اختناق حكومت پهلـوي ايجـاد شـد،                     
ي ملـت    دليلي بر آگاهي تـوده   و داشت  ي كارگري را اعالم مي     قدرت سازماندهي حزب تودة ايران و شوراي متحده       

كـه ايـن خـود موجـب وحشـت شـديد          ي استعماري و استثماري شركت نفت و امپرياليسم انگلستان بود،           از سلطه 
هـاي يـك       پايه ،همين اعتصابات و مبارزات سياسي و رودررويي كارگران با امپرياليسم          .گرديدامپرياليسم و ارتجاع    

ال برخالف القاآت نويسندگان بورژوازي، چند نطـق          وا  ضداستعماري را در ايران تشكيل داد،      و جنبش بزرگ  مبارزه  
حسـين   عبدالقـدير آزاد،  اش چـون مظفـر بقـايي،     و همراهان خائن اوليه      و خطابه شادروان دكتر مصدق و دارودسته      

 .انگليس و استعمار شودتوانست موجب نهضت ملي شدن نفت و مبارزه با  زاده نمي مكي و حائري
هـاي محلـي      ي ارتش شاه معدوم و عشاير مسلح جنوب و كنتراتچـي          ي مسلحانه   اين اعتصاب كه با دخالت و حمله      

علـوان  ناصـر    عبدالكريم فيصلي،  شركت نفت مانند مكي فيصلي، عبدالعزيز فاضلي، عبدالرزاق كعبي، شيخ مذخور،          
 خاك  به و مأمورين سفارت و كنسول انگليس در آبادان و خرمشهر،          »ترات«و   »جيكاك«به هدايت و نظارت مستقيم      

آميز برسد و ارتجاع و امپرياليسم و عامل او مصباح فـاطمي را در   به سرانجامي موفقيت توانست  خون كشيده شد،   و
ي  عظيم و فراگيري را در جهت اتحـاد و بيـداري طبقـه             اين اعتصاب درس   .ي خوزستان موقتاً به عقب بنشاند       خطه
 -مازنـدران  -كـه بازتـاب وسـيعي در منـاطق كـارگري اصـفهان             . و زحمتكشان سراسر ايران به آنها آموخت       كارگر
نمايي و اتحاد و نظم سـنديكايي و اعتصـاب عظـيم كـارگران منـاطق                  قدرت . آذربايجان و تهران ايجاد كرد     -گيالن
 ،جراي يك سري اصالحات عميق اجتماعي     خيز و نيز گسترش جنبش دموكراتيك آذربايجان از طريق انجام و ا             نفت

درآمـد  % 25ي خرده مالكين مقـيم آذربايجـان تـا حـدود              ي مالكانه   تعديل بهره  لغو سيورسات،  مانند تقسيم اراضي،  
  و گيري نسبت به محتكرين و گرانفروشان و كنترل دادوستد بازار و توزيع كاال بـه نفـع محـرومين                    سخت محصول،

ي فئـودالي و      ي جامعـه    تصادي و سياسي كه تعميق و تحكيم آنها اساس روابط ظالمانـه           اقدامات ديگر اجتماعي و اق    
 ي آزاديخواهان و روشـنفكران      ي اميدي براي همه     كرد، مايه   داري وابسته سرتاسر ايران را تغيير و واژگون مي          سرمايه

رشـد و    شـد،    مـي  ي آزاديخواهان مترقي    ايران و همه  ما آنچه موجب نگرانـي حـزب تـودة           ا .مترقي گرديد 
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ي چرچيل و ترومن عليه اتحاد جماهيرشوروي و    ي دربار شاه معدوم و اجراي نقشه        طلبانه  هاي جنگ   گسترش توطئه 
هاي دولتي     كه گروهي از رجال و شخصيت      ،ي آذربايجان بود    دخالت مستقيم امپرياليسم آمريكا و انگليس در مسئله       

 .لك و علي سهيلي و سيدضياالدين طباطبـايي عامـل اجـراي آن بودنـد              الم  زاده و نجم    ايران مانند حسين عالء و تقي     
 ،عليـه اتحـاد جمـاهير شـوروي        زاده بـه سـازمان ملـل و شـوراي امنيـت،             هاي حسين عالء و تقي      ها و تلگراف    نامه

ان نش و دربار را      افروزي امپرياليسم و داللي و پادويي گروهي از هيئت حاكمه           ي خطرناك جنگ    هايي از توطئه    گوشه
انديشـي در گـرو        تدبير و چـاره     اين .شد  ميانديشي    انديشي و چاره     در قبال اين خطر مقابله و مĤل       ستبايمي .داد  مي

ي تـأخير بـاالخره بـا پيوسـتن           اين كار با همه    .شد  اتحاد هرچه بيشتر نيروهاي طرفدار دموكراسي در ايران ميسر مي         
تقويت شـد    ي احزاب آزاديخواه،    ي مؤتلفه   ي تهران به جبهه   هاي مل   ي دموكرات كردستان و محافل و شخصيت        فرقه

 در دستور كار احـزاب  ،بود ي ايران بروز كرده هيئت حاكمهبرداري از تضادي كه در اين زمان بين دو گروه از         و بهره 
ر  گروه رقيب يكي زيـر فرمـان و هـدايت دربـار و ديگـ          ي ايران در اين زمان از دو        هيئت حاكمه  .مؤتلفه قرارگرفت 
هـاي    طلبـي   هـا و جـاه      طلبي  وزير تشكيل شده بود و اختالفات شخصي و قدرت          ي نخست   السلطنه  تحت رهبري قوام  

ي خانم فخرالدوله به توليت       السلطنه و خانواده    ي ايران كه در آن زمان از بزرگ مالكان سنتي مانند قوام             هيئت حاكمه 
ميداني براي   بود،  تشكيل شده  ي اطالعات،   دي مدير مؤسسه  علي مسعو   داران نوكيسه مانند محمد     علي اميني و سرمايه   

گروه سياستمداران تحت حمايت دربار پهلوي با توليت و سردمداري سـيد ضـياءالدين               .كرد  بروز و علني شدن پيدا    
طرفـدار ضـديت علنـي و خشـن بـا اتحـاد              ،مسـعودي حسين عالء و محمدعلي      زاده،  تقي دكتر طاهري،  طباطبايي،

اما گروه سياستمداران تحت هـدايت و سـركردگي حضـرت            .ال بردن تب هيستري جنگ بودند        با جماهيرشوروي و 
 زاده، حسـن ارسـنجاني، فرمانفرماييـان،        حسين مكي، محمود محمود، حائري     السلطنه، مانند مظفر فيروز،     اشرف قوام 

و مسعودي كه در اين زمان      الظاهر مخالف رويه و مشي سياسي سيد ضياالدين و دكتر طاهري              علي دكتر علي اميني،  
هاي بروز اختالف بيشتري نيز بين اين دو گروه وجود داشت     بودند و البته زمينه    نفوذ كاملي در دربار پهلوي داشتند،     

 سـادچيكف و    -ي قـوام    السلطنه از شوروي و انتشـار نامـه         مخصوصاً پس از مراجعت قوام     .كرد  و هر روز تظاهر مي    
ي نفـت شـمال از طريـق ايجـاد      هاي صنعتي و فني در زمينـه  ا شوروي و همكاري   ي سياست صلح و دوستي ب       ادامه

ي   ايـن خـود زمينـه      .اي اوج گرفـت     سابقه  السلطنه به شدت و درحد بي       ي قوام   هاي مختلط، مخالفت با كابينه      شركت
ـ      قوام .شد  ميي ايران را باعث       تضاد و اختالف هرچه بيشتر بين دو جناح از هيئت حاكمه           راي پـيش بـردن     السلطنه ب

 حـزب    به تأسـيس   ،نمايي در برابر مخالفين خود كه اين زمان در دربار پهلوي مجتمع بودند              اهداف سياسي و قدرت   
قدام كرد و عجيب اين كه تأسيس چنين حزبي با فعاليت شبانه روزي مظفـر فيـروز دسـتيار سـابق                     ادموكرات ايران   

ءالدين هـاي سـيد ضـيا    گرفـت و از ايـن طريـق نوچـه     انجام مـي   ي رعد امروز    ي روزنامه   الدين و گرداننده    ءسيدضيا
اي خزيـده بـود و        بـه گوشـه     او كنده شدند و سيد در اين زمان به ناچار           دور ي و طرفداران از   تان سيدعنع معروف به 

ي اخـراج و       و شايعه    از يك توفيف دو ماهه زمزمه       پس .كرد  ميهاي شاه شركت      در رايزني و مشورت   گاهي  گهفقط  
 .هاي تهران منتشر شد دش از ايران در روزنامهتبعي
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 ي ائتالفي احزاب آابينهو سقوط السلطنه و تشكيل  حزب دموآرات قوام -٤
ره تشكيالت حـزب را سروسـامان دادنـد و بـا            زاده و ارسنجاني باالخ       مكي و حائري    مظفر فيروز به همراهي حسين    

در روز بيسـت   بـود،  ي گزاف كه از طريق فروش جواز قماش و قندوشكر و جووگندم به دسـت آمـده         صرف هزينه 
 و تشـريفات  جلـوس بـر تخـت شـاهانه    وبرق كه شـباهتي بـه    السلطنه با تشريفاتي پر زرق      قوام ،1325ونهم تير ماه    

 ي داد به مديريت عميدي نوري، جريـان         روزنامه . را اعالم كرد   » دموكرات ايران  حزب«تشكيل رسمي    درباري داشت، 
 :تشكيل رسمي حزب دموكرات ايران را چنين نوشت

وزير و هيئت وزيران با شركت بيش         از ساعت پنج بعد از ظهر ديروز در كاخ ييالقي وزارت امورخارجه در حضور آقاي نخست               
ي كالس رهبري و پهلوانان       زب دموكرات و شركت متجاوزاز چند صد نفر از افراد ورزيده          از پنجاه نفر از افراد هيئت مؤسس ح       

هاي   ي عمومي تشكيل و به شرح ذيل سازمان         جلسه اند،  نويسي نموده   باشگاه ببر كه براي عضويت در حزب دموكرات ايران اسم         
 :اصلي تعيين گرديد

 السلطنه  رهبر كل آقاي قوام-1
  مظفرفيروز معاون رهبر كل آقاي-2

 زاده،  موسـوي  زاده،  حـائري  سردار فاخر حكمـت،    فرمانفرماييان، صادقي، السلطنه، مظفر فيروز،    آقايان قوام :  مركزي حزب     كميته
آقايـان  : هاي حزب عبارتند از كميسيون تشكيالت       كميسيون .ارسنجاني، عميدي نوري   سيد هاشم وكيل،   فروزش، محمودمحمود،

 .زاده دكتر هدايتي، كـاظم نراقـي، موسـوي      مصطفي فرداد،  خسرو هدايت، حسين مكي،    اي،  د گنجه آرامش، محمد درخشان، جوا   
 زاده،  اربـاب  قهرمـان،  احمد ملكي، فـروزش،    حسن ارسنجاني، محمود محمود،    لرحمن فرامرزي،   آقايان عبدا : كميسيون تبليغات 

مهنـدس   دكتـر افخـم حكمـت،     ،)اسداله(ا، مبشري   دكتر پيرني :  كميسيون بازرسي و انتظامي و محاكمات      .حميد رضوي  فرهنگ،
: كميسـيون مـالي    .عميـدي نـوري    زاده،  حائري مهندس جعفر شريف امامي، اسفنديار بزرگمهر،      وزيري، دكتر نصيري،  انصاري،

گوهريـان، محمـد ولـي ميـرزا      دكتـر شـاهكار،   نيـا، مهنـدس نيرنـوري،     رضا صـفي   ابوالقاسم اميني،  آقايان غالمحسين فروهر،  
 .آرامش نفرماييان،فرما

هـاي حزب،بـه عمليـات ورزشـي          و آنگاه پهلوان  ...پس از انتخابات،از طرف افراد كالس حزبي،آقاي قريب شرح مفصلي دادند          
كـردن زنجيـر و بلـع     هـا و پـاره   جمعي با خواندن اشعار شاهنامه و ضرب شيرخدا و كشتي پهلوان   نوظهوري از قبيل شناي دسته    

 بعداز ظهر ادامه داشت و در يك محيط گـرم           8ي مزبور تا ساعت       جلسه.وتايي،با يكديگر پرداختند  تك و د    شمشيرهاي برهنه تك  
 134.و صميمي پايان يافت

اي اسـت بـه قلـم         تـر مقالـه     كه از همه جالب    هايي فراوان به كار افتاد،      كردن او قلم    السلطنه و بزرگ    در تجليل از قوام   
السـلطنه    تحت عنوان مختصري از شرح زندگي جناب اشـرف قـوام          ي دموكرات ايران      آقاي حسين مكي در روزنامه    

 ي  ي مرحوم ميرزا ابراهيم معتمدالسلطنه در تهران مولـودي پـا بـه عرصـه                در خانواده «،  رهبر محبوب حزب دموكرات ايران    
و گذشـت زمـان و      ولي بعد سير تاريخ      باشد،  ي خود مي    شد مولود جديد تنها از آن خانواده        وجود نهاد كه در آن روز تصور مي       

بلكه تعلق به كشـوري دارد كـه مشـاهير و نوابـغ و        ي خويش نبوده،    مرور ايام نشان داد كه آن فرزند شريف تنها از آن خانواده           
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و ترهات و خزعبالت ديگـر كـه از قلـم مـداح و                135.»است  بزرگان زبادي را در آغوش خود به جان و دل پرورش داده           
 .كند تراوش ميهاي بورژ ازي   چنين شخصيتمزدور

هاي دور و نزديـك       ي تهران و شهرستان     به سرعت شعب حزب در حومه      پس از تشكيل حزب دموكرات در تهران،      
السـلطنه و حـزب دمـوكرات         ي و بختياري حمايت خود را از آقاي قـوام         ئاقخوانين و رؤساي ايالت قش     .افتتاح شد 

و  اي  توده  مجدداً تب هيستري ضد    از حمايت دولت،  اعالم كردند و با عضويت در حزب دموكرات و با برخورداري            
ي كارگري و احزاب مؤتلفه بردولـت بـه منظـور جلـوگيري از                اما فشار شوراي متحده    .ضدكارگري را برافروختنند  

هـاي    ي قوام، و نيز جلـوگيري از دسيسـه          نمايي يك جانبه    شد و اين مقابله با قدرت       چنين حوادثي هر روز بيشتر مي     
ضـرورت قبـول پيشـنهاد       ش فراوان در رودررو قراردادن حزب دموكرات بـا احـزاب مؤتلفـه داشـت،              دربار كه تال  

هـاي   بر رهبري احزاب مؤتلفه با همه تلخي و گرفتـاري  بود، ي ائتالفي را كه از جانب قوام مطرح شده        تشكيل كابينه 
حزب  شركت وزرايي از حزب تودة ايران،     بود با     ي ائتالفي احزاب مؤتلفه و قوام قرار        كابينه .كرد  احتمالي تحميل مي  

ي پهلـوي بـا شـركت         امـا مخالفـت شـديد دربـار منحلـه          .ايران، فرقه دموكرات آذربايجان و كردستان تشكيل شود       
متوقـف  اي    ي تنگ و محدود و شكننده        به ناچاركار را در دايره     ،كردستاننمايندگان جنبش دموكراتيك آذربايجان و      

السـلطنه بـا شـركت نماينـدگان دو حـزب از احـزاب مؤتلفـه تشـكيل شـد و در تـاريخ                          ام ائتالفي قو  ي   كابينه .كرد
 : به شرح زير اعالم گشت10/5/1325

 وزير و وزير كشور و خارجه  نخست -السلطنه رهبر كل حزب دموكرات  قوام-1
 وزير بهداري از حزب تودة ايران - دكتر يزدي-2
 ودة ايران وزير بازرگاني از حزب ت - ايرج اسكندري-3
  وزير فرهنگ از حزب تودة ايران- دكتر كشاورز-4
  وزير دادگستري از حزب ايران- اللهيار صالح-5
  وزير پست و تلگراف و تلفن - دكترمنوچهر اقبال-6
  وزير دارايي- هژير-7
  وزير راه - سرلشكر فيروز-8
  وزير جنگ  - سپهبد احمدي-9

  از حزب دموكرات وزير كار و تبليغات - مظفر فيروز-10
  وزير كشاورزي -الدين اميرعاليي  شمس-11
  وزير مشاور - انوشيروان سپهبدي-12

اي  هاي طوالني وزراي تـوده     روز بيشتر دوام نكرد و در اغلب روزها با تصادم و جروبحث            75ي ائتالفي،     عمر كابينه 
اهي حزب دموكرات ايران بـه همـه معلـوم          كم عيار آزاديخو    كم .شد   سپري مي  تبا قوام و گردانندگان حزب دموكرا     

 .شد
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و  كيهـان، الشعراي بهار و عبدالرحمن فرامرزي مدير و سردبير آزاديخواه آن روز              ي افرادي مانند ملك     حضور فعاالنه 
 ،»روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نودزده«ي كتاب معروف  حسين مكي و محمود محمود مورخ مشهور و نويسنده     

 رهبـري  در هيئـت  كشـيد،  فكري با مرحوم مـدرس را بـه دوش مـي            ي همياري و هم     زاده كه كباده    ئريابوالحسن حا 
ي واقعـي آنـان را          طلب كه جريان زنـدگي هنـوز چهـره          فروخته و جاه    حزب دموكرات و عضويت روشنفكران خود     

 امـامي،    جعفـر شـريف      مهندس دكتر مهدي بهار،   الملك،  روشن و مشخص نكرده بود، مانند دكتر پيرنيا پسر مؤتمن         
ي ستاره و دكتر شـاهكار و احمـد آرامـش و موافقـت و                 عباس شاهنده، محمد فرهمند و احمد ملكي مدير روزنامه        

علي شـايگان و مهنـدس رضـوي و           الدين اميرعاليي و دكتر سيد      همكاري و عضويت روشنفكراني ملي مانند شمس      
كـرده و تأييـد و تمجيـد گـروه      هـاي تحصـيل   زاده  خـان هـاي جـوان و    اسداله مبشري و گروه كثيري از تكنـوكرات       

ي آزادي اجتماعـات و احـزاب و          السـلطنه دربـاره     توأم با تعهدات صريح و مؤكد قوام        علما درباري،   ار توجهي  قابل
آن چنان حيثيت كاذبه و فريبنـده        ي حزب دموكرات ايران،     اصالحات اجتماعي برابر برنامه به ظاهر مترقي و فريبنده        

بود كه هيچ حزب مدعي خـدمتگزاري بـه ملـت             السلطنه ايجاد كرده    اي براي حزب دموكرات و قوام       وركنندهو مسح 
ي مـردم روشـن       توانست حقيقـت بـه تـوده        تنها در پرتو جريان زندگي سياسي مي       .با آن مخالفت كند    توانست،  نمي
نمـايي    ز هرگونه تبليغات منفي و مظلـوم      بنابراين احزاب مؤتلفه به ويژه حزب تودة ايران به منظور جلوگيري ا            .شود

  از موضـع قـدرت  »گـذارد  خواهد مملكت را اصالح كند،اما حزب توده نمي مي حضرت اشرف «حزب دموكرات ايران كـه      
و با تصرف چهـار وزارت خانـه و اخـذ تعهـد و تضـمين صـريح از دولـت در مـورد آزادي احـزاب و                   عمل كرد، 

ي سيد ضيا و سرلشگر ارفع به سـنديكاهاي كـارگري و شـعب                 دارودسته اجتماعات و جلوگيري از تجاوز و تعدي      
اين همكاري فقط پس از به رسـميت شـناخته شـدن جنـبش دموكراتيـك                 .حزب تودة ايران با دولت همكاري كرد      

ي ايـران بـه       و فراموش نشود كه هيئت حاكمـه       وري از طرف قوام انجام گرفت،       آذربايجان به رهبري شادروان پيشه    
 .كرد صدراالشراف تا يك سال پيش حتي از پاسخ دادن به شكايت مردم تبريز استنكاف و خودداري ميرهبري 

اين پيروزي بزرگ كه هيئت نمايندگي جنبش دموكراتيك آذربايجان با استقبال رسمي به تهران بيايند و دولت قـوام                   
 بـه    كـه موجـب    ،اي بگذارد   نامه  موافقتپاي  امضاي خود را     با اعزام مظفر فيروز بااختيارات تام به نمايندگي دولت،        

توانست فوراً به فريـب و ريـا    نمي ي دموكرات و انجمن ايالتي و واليتي آذربايجان شود،     شدن فرقه   رسميت شناخته 
صراحت قوام در مورد آزادي احزاب و اصالحات اجتمـاعي و سياسـت صـلح و                . و دروغگويي حمل و تعبير شود     

وري و مخالفت با مرتجعين به نام، مانند سيدضياالدين طباطبـايي             روي و تجليل از پيشه    دوستي با اتحاد جماهير شو    
ي ايـن دشـمنان       و همين موجب دستگيري و توقيف همه       نظير بود،   دشتي و دكتر طاهري و سرلشگر ارفع بي         و علي 

 تاييـدي نسـبت بـه        كه دموكراسي نوپاي ايران ظاهر گرديد، چنين احتـرام و          1320معروف آزادي شد و از شهريور       
عالوه بر آن    .بود  آزادي احزاب و جلوگيري از حمله و هجوم به اجتماعات كارگري از جانب هيچ دولتي ديده نشده                

هاي لجوجانه عليه اتحـاد جماهيرشـوروي مشـاهده           هاي مستمر و خصومت     از هيچ كابينه و مقام مسئولي جز توطنه       
اف و حكيمي و بيات جز فحاشي و مخالفـت عنودانـه و لجوجانـه               ي مسئولين امور مانند صدراالشر      شد و همه    نمي

 .هاي دموكراتيك كار ديگري نكرده بودند اعتنايي نسبت به آزادي  آذر آذربايجان و بي21عليه جنبش 
خـود   تهران پس از مراجعت سفر مسكو ايـراد كـرد،         السلطنه و نطق مشروحي كـه از راديـو           ي قوام     اعالميه
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جز تاييـد و حمايـت       ي ايران و گروهي بسيار زياد از روشنفكران ملي،          ي حزب توده    ه رويه گواه اين مطلب است ك    
  :السلطنه اعالم كرد قوام. توانست باشد نمي گرفت، از دولتي كه چنين تعهدات صريحي به گردن مي

ور را به دست گرفتم كه وضع       اينجانب موقعي قبول مسئوليت نموده و زمام امور كش         اطالع دارند،  ي هموطنانم    كه همه   به طوري 
و چه از لحاظ سياست خارجي و چه از          بود،  دچار تشنج و تشتت گرديده     هاي نمايان،   در پي و خيانت     مملكت بر اثر هوسهاي پي    
و روزي كه قبـول مسـئوليت كـردم بـه            .ي زندگي افكار عمومي دچار منتهاي نگراني و تشويق بود           حيث داخلي و ترقي هزينه    

ي زحمـات   در نتيجـه .تـرين مداخلـه و مسـنوليتي نداشـتم       رث وضع نامطلوب شدم كه در ايجـاد آن كوچـك          تصديق عموم وا  
نگراني و تشويشي كه در افكارعمومي بود تا حدي تسكين يافت و سوءتفاهماتي كه               روزي كه در اين مدت تحمل نمودم،        شبانه

يلي در روابط بين ايـران و اتحـاد جماهيرشـوروي حاصـل             ي افكار و اعمال سياستمداراني بوالهوس و نمايندگان تحم          در نتيجه 
ي تشـكيل شـوراهاي       مقدمات اصالحات مهم و اساسي به وسيله      . تفاهم و تشديد مناسبات حسنه گرديد       تبديل به حسن   بود،  شده

 عقايـد و    به قسمي كه از    ي آذربايجان تماس حاصل شد و مذاكرات الزم به عمل آمد،            مختلف تهيه شده كه به مجرد حل مسئله       
آميز اينجانب و اطمينان      ولي روش مسالمت   افكار يكديگر كامالً آگاه و مستحضر شديم و اگرچه هنوز توافق كامل حاصل نشده،             

بـا   .باشد البته فراهم خواهـدنمود  پرست مي  ي عموم ايرانيان وطن نيت نمايندگان آذربايجان اين مشكل را كه مورد عالقه       به حسن 
ي اينجانب مـانع از آن اسـت كـه از امـور كشـور و اعمـال                    كنند كثرت مشغله    عضي اشخاص تصور مي   ب وصف اين اقدامات،  

اينجانب كه روي سـخن      .اند  تأثيرهمين اشتباه است كه شروع به دسايس و تحريك نموده           ي آنها مطلع باشم و تحت       كارانه  خيانت
اي وجـدان و انصـاف        اگر اين آقايان به قـدر ذره       شود،  يمن به عناصر ارتجاع و نمايندگان تحميلي و منفور و مطرود معطوف م            

درپـي آنهـا    آميـز پـي   باشند بايد تصديق كنند كه تمام مصائب و مشكالتي كه امروز دچار آن هستيم حاصل اعمال جنايت              داشته
وتـار    مد و سوءنيت تيره   آميز از روي ع     ي اعمال جنون    اينها هستند كه روابط ايران را با اتحاد جماهير شوروي به وسيله            .باشد  مي

وري و ديگـران را رد        ي آقـاي پيشـه      اينها هستند كه بدون هيچ مدرك و دليل و صرفاً روي نيات پليد خـود اعتبارنامـه                 .نمودند
هـا    اينها هستند كه به منظور فساد دائماً در سـفارتخانه          .نمودند و با اين اقدام مغرضانه تخم كينه و نفاق را در اين كشور كاشتند              

وجه نبايـد مداخلـه نمايـد و     فتند به دسيسه و تحريك پرداختند غافل از اينكه هيچ دولت خارجي در امور داخلي ايران به هيچ       ر
وجه اجازه نخواهم داد عناصر ارتجاعي و جنايتكار با دسيسه و حيله سـدي در راه اصـالحات                    به هيچ  .كرد   نخواهند هالبته مداخل 

 136.ي خود برسد و از ساير ممالك راقيه عقب بماند  كه ملت ايران به آرزوهاي حقهمملكت ايجاد نمايند و مانع شوند
 ي سـه وزيـر از حـزب تـودة ايـران در               روزه 75حتي همين شركت     آيد،  آنچه از متون و اسناد سياسي موجود برمي       

سـتوري و   و غائلـه و شـورش د       العمـل شـديد امپرياليسـم مواجـه شـد،           ي قوام و اخذ قدرت دولتي با عكس         كابينه
فرمايشي سران ايل قشقايي و بختياري و عوامل سرسپرده شركت نفت انگليس در جنـوب فقـط بـه منظـور عقـب                       

 رسمي و رسمي حـزب      ههاي داد و دمكرات ايران ارگانهاي نيم        روزنامه .است  راندن حزب تودة ايران از قدرت بوده      
 :ه در اين باره نوشتنددموكرات پس از اعتراض و خروج وزراي حزب تودة ايران از كابين

هاي جنگي نيروي انگليس هم در آبهاي جنوب          ي مركزي وارد دولت شدند خبر رسيد كشتي         روزي كه چند نفر از اعضاي كميته      
ي اعتراضي است بر عليه حزب تـودة ايـران و شـركت آنهـا در                  همان روزها شهرت يافت كه اين اقدام به منزله         .لنگر انداختند 
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درحالي كه نه تنها بركناري وزراي توده از طـرف           .سپس وقايع فارس پيش آمد     ه بعد تشنجات در خوزستان،    از آن روز ب    .دولت
 137.كنند  حمله مي بلكه جرايد فارس هم همه به حزب توده كنندگان فارس بود، ناصر قشقايي از جمله تقاضاي قيام

او در جواب سؤال خبرنگـار ايـران مـا كـه             .دده  اقرار ناصر قشقايي در مصاحبه با پوروالي عمق توطئه را نشان مي           
 :غرض از حوادث اخير فارس چه بود گفت

رساند و كار به جايي رسيد كه مركز مملكت داشـت بـه               چون حكومت دموكرات آذربايجان به استقالل ايران آسيب بزرگي مي         
و بـا اينكـه    شد، ست به اين نهضت زدهجويي د با وجود احتمال هرگونه عيب شد، ي احزاب و فرق چپ و تندرو اداره مي  وسيله
به عنوان يك مانور سياسي و حساس بر له كشور  ي علمي و فرهنگي ندارد و قابل دوام نيست،      دانستند كه نهضت جنوب پايه      مي

 138.از آن استفاده شد
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  سياه قوام و مقدمات حمله و هجوم به آذربايجان تشكيل آابينه -٥
و  يار شايسته و قدرتمندي براي دربار پهلوي شد،        ي ارتجاع به دموكراسي،     ناصرخان قشقايي در اين روزهاي حمله     

 ول مهـر تكليـف فـارس      تا غروب ا  «السلطنه اولتيماتوم دهد كه اگر        توانست نقش خود را به خوبي بازي كند و به قوام          
و بـاالخره در      139.»هر اتفاقي روي دهد ما مسئول نيسـتيم        و كابينه ترميم نشود و عمال ناصالح محاكمه نشوند،         معلوم نشود، 

هـاي    زدن كلوپ   مقابل هجوم علني ايل قشقايي و بختياري به مؤسسات اجتماعي فارس و غارت اموال مردم و آتش                
 حمايت و تاييد خود را به شورشيان          السلطنه و باند ارتجاعي او در كابينه        قوام ن،حزب تودة ايران در فارس و اصفها      

ي   ي فارس تحت عنـوان فريبنـده        گرانه  كارانه و غارت    و شورش خراب   فارس توسط سرلشگر زاهدي اعالم داشتند،     
مورد تاييد    ، 140» نداشت جز خرابي و غارت اموال كشاورزان حاصلي       «،ي داد   ي روزنامه   كه بنا به نوشته   » نهضت فارس «

هاي باند ارتجاعي قوام به رهبري و فرمانـدهي عوامـل بيگانـه و مـأمورين                  قوام قرارگرفت و به سرعت ابعاد توطئه      
ي قـوام بيـرون       وزراي احزاب مؤتلفه به عنوان اعتـراض از كابينـه          .سفارت آمريكا و سرلشگر زاهدي مشخص شد      

ي نيروهاي مرتجع متمركز دربار و بانـد          خود كامالً باز و آزاد شد و همه       هاي    و دست قوام براي اجراي نقشه      رفتند،
ي جديـدي كـه مـأمور         ي دو روز كابينه     السلطنه جمع شدند و به فاصله       سيد ضياءالدين طباطبايي مجدداً به دور قوام      

ير به شـاه معـدوم      با همكاري و عضويت افراد ز      بود،  ي قوام به نهضت آذربايجان شده       هاي تجاوزكارانه   اجراي نقشه 
 :معرفي شد

 وزير و وزير كشور و وزير خارجه  نخست-السلطنه   قوام-1
  وزير جنگ- سپهبد امير احمدي -2
  وزير بازرگاني و پيشه و هنر- حميد سياح -3
  وزير دارايي- عبدالحسين هژير -4
  وزير بهداري- دكتر اقبال -5
  وزير كشاورزي-الدين اميرعاليي  شمس-6
 وزيري وتلگراف و تلفن با حفظ مقام معاونت نخست  وزير پست-پي  ز نيك اعزا-7
  وزير راه- صادقي-8
  وزير فرهنگ- دكتر سيد علي شايگان-9

  وزير دادگستري-زاده   موسوي-10
  141 وزير كار و تبليغات- محمد ولي ميرزا فرمانفرماييان-11

ذربايجان و كردستان علني شد و كشورهاي امپرياليسـتي         و از اين تاريخ حمله و هجوم علني به جنبش دموكراتيك آ           
و حملـه    آمريكا و انگليس به دربار و دولت قوام براي شروع حمله به آذربايجان همه گونه وعده و اطمينان دادنـد،                   

 ي جنبش دموكراتيك آذربايجـان توسـط دولـت قـوام،            به آذربايجان و زيرپا گذاشتن آن همه تعهدات صريح درباره         

                                           
  25 مهرماه 2ي  مورخه،  843ي   شماره،ي داد  روزنامه-139
 8/8/25ي   مورخه،874ي   شماره،ي داد  روزنامه-140
  1325 مهرماه 28ي   مورخه،865ي   شماره،ي داد  روزنامه-141
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زيـرا وجـود و دوام و بقـاي جنـبش            .منظور سركوبي جنبش ملي و دموكراتيك سرتاسر ايـران اجـراء شـد            فقط به   
سرتاسـر ايـران را بـه        توانست،  دموكراتيك و ملي آذربايجان حتي در قالب و چهارچوب انجمن ايالتي و واليتي مي             

  امپرياليستي در كل منطقه و هيئت حاكمهي    پايگاه محكمي عليه استعمار و استبداد تبديل كند و اين با منافع گسترده            
 گونـه جنايـت و جنـگ          امپرياليسم حاضـر بـه همـه       ،براي حفظ چنين منافع عظيمي     .معارض و منافي بود   در ايران   
و بـه    ،بـود جماهير شوروي     هايي براي حمله به اتحاد      ي مناطق نفتي و حساس ايران و ايجاد سرپل           تجزيه گسترده و 

 آذر را 21تـرين وجهـي نهضـت     شرمانه سفير آمريكا در ايران با بي جرج آلن، .آن را داشتهرصورت توانايي انجام  
امپرياليسـم انگلـيس در بنـدر        .نشاندگان خود در ايران خواست كه آن را در نطفه خفـه كننـد               تهديد كرد و از دست    

ز طـرف نيروهـاي مسـلح       خيـز ايـران ا      خاصـه منـاطق نفـت      خطر اشغال مناطق جنوبي ايران،     .بصره نيرو پياده كرد   
تحريـك و دسـتور     ،   با مداخلـه   ،ايران بود رصد يك امر داخلي     دي آذربايجان كه صد     مسئله .بريتانياي كبير بيشتر شد   

امپرياليسم و ارتجاع ايران بـا وارونـه جلـوه           .شد  علني امپرياليسم آمريكا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشانده         
بلكه  اي براي مبارزه عليه نه تنها آزاديخواهان ايران،       ايجان خواستند آن را بهانه    دادن خصلت دموكراتيك نهضت آذرب    

 .عليه نهضت انقالبي جهاني و پيشروترين گُردان آن يعني اتحاد شوروي قراردهند
  و) دريفـوس -براسـاس قراردادهـاي دوجانبـه سـاعد     (ارتش ايران كه كامالً در يد قدرت مستشاران نظامي آمريكا            

ترين   ين زمان تحت فرماندهي ژنرال شوارتسكف آمريكايي بود، مناسب         قرارداشت، و ژاندارمري ايران كه ا      آلن  جرج
فـراهم كـردن    «ي       حمله و هجوم نظامي به آذربايجان زير بهانه        .اي شد   اهرم براي اجراي چنين حركتهاي تجاوزكارانه     

 پرستانه و ناسيوناليستي    سته و پيراسته شد و هيجانات ميهن       آرا »ي پانزدهم و تأمين آزادي انتخابات       مقدمات انتخابات دوره  
 منافع   تحكيم ،آمد به دست    آنچه. تجاوزگران گرديد    راه    بدرقه ،هاي درباري     الواعظينهاي مذهبي سلطان      و همراهي 

هـاي   در ايـن رهگـذر بـه قيمـت خـون      .انگليس و آمريكا در ايران و لغو قراردادهاي همكاري ايران و شوروي بود    
و موقوفات بزرگ تحـت    هاي تقسيم شده و اراضي خالصه تحت تصرف كشاورزان،          زمين شماري كه ريخته شد،     بي

خـوار    نمايـان موقوفـه     داران و روحـاني     ي كشاورزان آذربايجاني، مجدداً به دست مالكين و سرمايه          تصرف و استفاده  
خـان اسـفندياري و       افشار و جمشيد    ري و يمين  فراري كه اينك به صورت قهرمانان ملي در پناه ايالت مسلح ذوالفقا           

ايجان جز جنايت و وحشـت و خرابـي         ـدر خط سير ارتش شاهنشاهي به آذرب      . افتاد شدند،  ها ظاهر مي    ملك قاسمي 
 ارتش ايران، « ، به تبريز رفت   »!فتح آذربايجان « به قول ويليام دوگالس قاضي آمريكايي كه پس از           .چيزي به جاي نماند   

به نـاموس زنـان و دختـران آنـان           .دهقانان را آتش زدند    ريش .ش در مسير خود آثار خشونت بر جاي گذاشت        بخ  ارتش رهايي 
 رسالتش نجات دادن بود،    .ارتش از زير هرگونه كنترل دررفت      .ها را دزديدند    دام ها را به غارت بردند،      اموال خانه  تجاوز كردند، 

 گنـاه اسـت،     هـاي بـي     زندانها مملو از آذربايجـاني     . سر نهاد   ها پشت   يرانيها و و    ولي به غارت مردم غيرنظامي پرداخت و كشته       
ها ابراز عالقـه      دهقانان بيچاره را كه براي دموكرات      .شود  ها نيز بدرفتاري مي     هاي دار و اعدام فراوان است با ناسيوناليست         چوب
آثار اين   مال و حيثيت ما را پايمال كردند،      : ين گفت يك دهقان پير آذربايجاني به ما چن       .در معرض توهين قرار دادند     بودند،  كرده

ي سانسـوري كـه          اخبـار جرايـد تهـران بـا همـه           142.»ها زدوده نخواهد شد     حوادث جگرسوز هرگز از خاطر آذربايجاني     

                                           
 » آذر يك روز تاريخي در جنبش انقالبي ايران21« ي حسين جودت   مقاله،20 ص ،1354 آبان ،ي دنيا  مجله-142
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ي داد تحـت   روزنامـه  .دهـد    ارقام وحشتناكي بـه دسـت مـي        ،بالفاصله پس از شكست جنبش آذربايجان برقرار شد       
اعزام هيئت به آذربايجـان بـراي تشـكيل         « و   »جانهاي آذرباي    كشتار ششصد نفر از دموكرات     -ظامي در تبريز  حكومت ن «عنوان  

هـاي   عام  قتل.ماشين كشتار و جنايت ارتش و دولت به كار افتاد. هايي از جنايت را برشمرد  گوشه  143»ادارات دولتي 
 بـه   ،ي مدير كل بازرسـي وزرات دادگسـتري       از طرف وزرات دادگستري آقاي عبدالعلي لطف       .جمعي شروع شد    دسته

ها   ي مالكيت خان     تا احكام كامالُ قانوني براي تصرف و اعاده         144سمت رياست دادگستري آذربايجان منصوب شد،     
  *.صادر نمايد اند، داراني كه در پناه اوباش مسلح و ارتش شاهنشاهي به محل آمده  و سرمايه

همـان جنايـات در سراسـر منـاطق          .معه فقط در آذربايجان محـدود نمانـد       عام نيروهاي دموكراتيك جا     كشتار و قتل  
ي سنديكاهاي كارگري و شـعب حـزب تـودة       كُردنشين به ويژه در مهاباد و كرمانشاه تكرار شد و در مازندران همه            

 و  هـا   بـري    و هجوم ژاندارمري و افراد مسلح قاديكالهي و يمين اسفندياري قرارگرفـت و خلعـت                ايران مورد حمله  
هـاي طـوالش ماننـد     ي پر شاخ و برگ صـوفي و امينـي لنگـرودي و خـان            قنبرخان چهاردهي و اكبرخان و خانواده     

السلطنه و نوكرهاي حاج آقا رضا رفيع در سرتاسر گـيالن بـه جنايـاتي     هاي ضرغام الملوك ساساني و باقيمانده  عزت
رهنگ مقبلـي كـه از     سـ ستون تحت فرمانـدهي      گفتني است     145.ي مغول و چنگيز بود      دست زدند كه يادآور حمله    

هـاي محلـي را مـورد         كـاران و خـان        اين جنايـت    آستارا به طرف آذربايجان در حركت بود،       -ي انزلي    و جاده  گيالن
اين چنين نهضت دموكراتيك آذربايجان و جريان دموكراسـي سراسـري ايـران مـورد     . داد حمايت و تقويت قرار مي  

 .ي آمريكا و انگليس قرارگرفت جاع داخلي و امپرياليسم متحدهي ارت حمله و تجاوز گسترده
 

                                           
  1325 آذر ماه 23ي   مورخه، ستون اخبار، داد-143
 1325 آذر ماه 23ي   مورخه، ستون اخبار، داد-144

ـ         53آيا دكتر مصدق از اين سابقه شيخ علي لطفي و سابقه ننگين و جابرانه او بر رياست دادگاه                    -* ين  نفر بي خبر بـود كـه چن
آن وقـت انتظـار داشـت كـه حـزب تـوده ايـران و                . شخصيت سرسپرده به دربار و امپرياليسم را در كابينه ملي خود جاي داد            

 !روشنفكران مبارز كابينه او را تأييد كنند؟
 -افشار يمين -ي مجدد مالكان بزرگ آذربايجاني مانند ذوالفقاري سلطه  حاصل كار لشكركشي به آذربايجان،-145

 حاج عليلو سردار -)اي اغهي صمدخان مر ورثه(  آصف مقدم-قاسمي  شاهزاده ملك- امير نصرت اسكندري-رباشيدا اسلحه
 نفر كشته به 7000 نفر در محاكم نظامي و 2500دولت و دربار پهلوي دوم پس از اعدام . ها و امثالهم بود   مجتهدي-عشاير

و ) هاي سردار بهادر وزير جنگ محمدعلي شاه از نوه(يه و بهادري دست اوباش مسلح تحت فرماندهي ابوالقاسم جوان و حميد
ي خونتاي   توانست آذربايجان و كردستان را به زير سلطه، نفر پناهنده به اتحاد شوروي70000ني و زندا ـــ‹     ›ـــ نفر8000

در  زندان، ودو سال ن بود كه پس از سياد صفر قهرمانيايزنده  ي نظامي، هاي آن حمله ي زنداني آخرين بازمانده .نظامي درآورد
 . از زندان رهايي يافت و قهرمان ملي نام گرفت و يادش جاودانه است1357 بهمن 22انقالب 

 نقل و اقتباس 1377سعود بهنود چاپ هفتم مي   نوشته»از سيد ضيا تا بختيار« كتاب 276ي  آمار و ارقام اين فاجعه از صفحه
 .است شده
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 ائتالف بورژوازي ليبرال با ارتجاع به منظور سرآوب نهضت آذربايجان -٦
است و بسياري از آن مقاالت و اظهارنظرها و اخبـار و   شته شده آذر مقاالت و كتابهاي فراوان نو  21در مورد نهضت    

امـا آنچـه جالـب و        تا حدامكان مورد مطالعه و دقت نگارنده قرارگرفـت،         گزارشهاي ژورناليستي موافق و مخالف،    
نگاران ملـي     ي روزنامه   هاي آن در طيف گسترده      اي است كه بورژوازي ملي و شخصيت        رفتار و رويه   آموزنده است، 

وتاري كه هجوم     در آن روزهاي تيره    .السالطين و علماي درباري از خود نشان دادند         راكش هيئت حاكمه و وعاظ    هو
هـا و   تـرين خـان   نگاران ملي و علماي درباري همراه كثيـف  ي اين روزنامه   همه عليه دموكراسي و آزادي شروع شد،     

هـاي آن بسـيار    رفتـار حـزب ايـران و شخصـيت    و در اين ميـان   هاي معروف به جشن و پايكوبي پرداختند،      فئودال
 . آموزنده است

 فرقـه   - فرقـه دمـوكرات آذربايجـان      -حـزب تـودة ايـران      (ي احزاب آزاديخـواه       ي مؤتلفه   حزب ايران كه در جبهه    
ي مسـلحانه بـه       شركت داشت، به محـض شـروع حملـه        )  حزب سوسياليست    - حزب جنگل  -كردستاندموكرات  

با اين همه . ي مخالف و ضديت با جنبش قرارگيرد،        شد، اما نتوانست فوري در جبهه     زده متوقف     آذربايجان، وحشت 
 ور بـود،  ت غوطـه ي انفعال و ندام سخت از همراهي با جنبش اظهار پشيماني كرد و پس از مدتي كوتاه كه در ورطه      

بندان   قداران و قداره  الخره به خود آمد و پس از سكوت تاييدآميز نسبت به جنايات فجيع ارتش شاهنشاهي و چما                  با
تـا   باالخره وضع خود را روشن كرد،     ...دارباشي و سرلشگر يمين افشار و       خوانين و ايالت مسلح ذوالفقاري و اسلحه      

وري و    التـي عليـه پيشـه       به طوري كه بـا انتشـار مقـا        .  و دربار و ارتش شود      حدي كه موجب رضايت هيئت حاكمه     
  .ن خود را تبرئه كرداحزب تودة اير

هـاي مجـذوب      بلكـه گروهـي از شخصـيت       نبـود، به طـرف ارتجـاع تنهـا         طرفي حزب ايران در جريان حركت     از  
 روي آنهـا بـه       ي خليل ملكي كه عوامل سفارت و دربـار پهلـوي از مـدتها پـيش                 امپرياليسم آمريكا، مانند دارودسته   

ورترين نـوع آن      آ  ترين و تهوع    با كثيف دست شدند و بعدها       ها هم   با ملي  نمايي،   چپ ي   در قيافه  ،كردند  كار مي آساني  
دستي و    عليه حزب تودة ايران هم     ها مانند دكتر مظفر بقايي و علي زهري در حزب زحمتكشان،            احزاب و شخصيت  

اين همه القاء    .پاشي كردند     داستاني كردند و آنچه توانستند عليه نهضت مردمي آذربايجان و حزب تودة ايران سم               هم
 وري و نهضت آذربايجـان وجـود دارد،         ها كه در اذهان عمومي عليه شادروان پيشه         انديشي   و كج  ها  شبهه و بدآموزي  

زاده و ابوالفضل قاسـمي       مهندس زيرك  حسين مكي،  مظفر بقايي،  ها و اتحاد خبيثه خليل ملكي،       مولود همان دسيسه  
 .است

در اين    شعار ما  ،هم مسلكان   «؛   اعالم كرد  1325 آبان   30ي ائتالفي در روز پنجشنبه        حزب ايران پس از خروج از كابينه      
حزب  . »ع حمله برسدقتسليم زور و فشار و تطميع نشويم تا مو در سنگرهاي خود مردانه دفاع كنيم، روزهاي تاريك اين است، 

التي بـه نعـل و بـه مـيخ بـه قلـم                ايران مدتي به دفاع از ائتالف و همكاري خود با حزب توده ايران ادامه داد و مقا                
و  منتشر شد و چند كنفرانس در توجيه و تفسـير ائـتالف برگـزار كـرد،               » جبهه« روزنامه   زاده در   مهندس احمد زيرك  

ي دموكرات آذربايجان يعنـي مؤتلـف    عام فرقه   آذر كه قتل   22و روز    الخره نتوانست در چنين موضعي باقي بماند،        با
 بود  المللي استفاده كرده    موكرات آذربايجان از يك موقعيت بين     ي د   فرقه«: اظهار عقيده كرد   بزرگ احزاب مؤتلفه شروع شد،    

غيرقابل عفـو    خيلي از مردم ايران اين وضعيت را گناهي        . اسلحه آنان انجام گرفته بود      تولدش در مقابل چشم بيگانگان و در پناه       
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دار نگـاه     ت ايرانيـان را جريحـه     پرسـ   مخصوصاً كه اصرار در نگاهداري زبان تُركي و بعضي اشتباهات ديگر قلب وطن             دانستند،
 146.»اي از ايرانيان نسبت به اين وضعيت بدبين بودند از اين جهت عده .داشت مي

آذربايجان ظـاهراً    موضوع. شود  يك بار ديگر ثابت شد كه ايران تجزيه نمي        « ،ي ديگري در همان شماره اعالم شد         در مقاله 
السلطنه رسماً اظهارداشت كه از اين فرستادن قـوا جـز حفـظ               اي قوام خطر يك جنگ بزرگ داخلي از ميان رفت و آق          حل شد، 

 و بعد از روي خوش نشان دادن به حضرت اشـرف         147.»استقالل ايران و مخصوصاً حفظ آزادي انتخابات منظوري ندارد        
از ميـان رفتـه و   در يك گوشه از ايران قدرتي  .اي كه در كشور پيش آمده امروز وضعيت تازه«: السلطنه روز بعد نوشـت    قوام

ي   فرقه .كند  چي را به دور خود جمع مي        استفادهءاي سو   اي به وجود آيد دسته        جاي آن را گرفته، هر جا قدرت تازه        اي  قدرت تازه 
 آذربايجان بدين خطر متوجه بود شايد به اين صورت درهم           تي دموكرا   دموكرات آذربايجان از اين بال در امان نماند و اگر فرقه          

 در مـوقعي اعـالم      ،هـاي موهـوم       ي دمـوكرات بـه سوءاسـتفاده        و اين اظهارنظر و متهم كردن فرقه        148.»شكست  نمي
  ملـك  ، سرلشـگر يمـين افشـار      ، خـوانين ذوالفقـاري    ، كه ابعاد و عمق جنايات و ايلغار ارتش مـزدور شـاه            ،شود  مي

 بـه آن درجـه از وحشـيگري         هـا در آذربايجـان      هـا و ابوالقاسـم جـوان         جمشيد اسـفندياري   ،ها   اسكندري ،ها  قاسمي
اي   ي عـده     اين همه جنايات را حزب ايران بـه عنـوان سوءاسـتفاده            .باشد  نظير مي   كه در تاريخ ايران كم     است،  رسيده

امـا   .كـرد    توجيه و تحميل مي    ،اي امري جبري و محتوم است       چي كه در هر قدرت تازه به دوران رسيده          استفادهءسو
 زيرا نوكري بايد صريح و چاكرانـه        .كرد  دربار و قوام و ارتش را قانع نمي        دوپهلو،هنوز اين مقاالت و اظهارنظرهاي      

تـرين   الخره سنگ تمام گذاشت و يك سلسله مقاالت بـاال بلنـد بـا درشـت            و مخلصانه باشد و ناچار حزب ايران با       
ي     مند و بردبار ايراني، مشاهده     ي سربازان غيرت    مردانه هاي  ي قيافه   مشاهده«: حروف در تجليل از ارتش نوشت و اعالم كرد        

ي صـفوف مرتـب و مـنظم سـربازاني كـه              پرستي هستند، مشاهده    ترين درجات انضباط و ميهن      سربازان بردباري كه مظهر عالي    
گذرنـد،    ها مي   هاي رشيد افسران و سربازاني كه سوار بر اسب از كوي و برزن              ي اندام   كنند، مشاهده   هاي تهران عبور مي     درخيابان

دارد و  ها را به طـپش وامـي   آورد و قلب ها و تجهيزات جنگي در موقع سان و دفيله طبعاً شخص را به هيجان مي    ي تانگ   هدهمشا
پرسـتي را در او تحريـك         تواند ادعا كند كه صداي پاي شمرده و منظم صفوف سربازان احساسات وطـن               كمترين فرد ايراني مي   

 149.»ترين مظاهر مليت ايران نداند  كه ارتش را از عمدهيابيد كمتر فرد ايراني را مي باشد، نكرده
 ارتـش  گيرد كه اين در زماني صورت مي    هاي رشيد سوار بر اسب و تانگ و توپ ارتش،           اين همه مدح و ثناي اندام     

خون مردم آذربايجـان را بـه        به فرمان مستقيم مستشاران آمريكايي،     ن ديوانش، شَبا همه تانگ و توپش و افسران قلتُ       
گرفـت و     زاده گردانندگي حزب را به عهده       از اين زمان مهندس احمد زيرك      .سازد  ريزد و از كشته پشته مي       ين مي زم

به عمل آمد تـا     شوروي و ثناگوي آمريكا كرد و تالش فراواني           كم تبديل به يك بلندگوي ضد       ي جبهه را كم     روزنامه
ي و انفعال آقاي اللهيار صالح از ائتالف با حزب تودة ايـران             طلبي شود و به دنبال اظهار پشيمان        كامالً از دربار پوزش   
  پرستان و كساني كه عليه زبان شيرين فارسـي و اسـتقالل و تماميـت ارضـي مـا توطئـه       نبايد با بيگانه« ؛و قبول و تاييد اينكه   

                                           
  1325 آذر 22 جمعه   مورخه ، جاي جبهه نبرد امروز به-146
 1325 آذر 22 مورخه ،13ي   شماره، نبرد امروز به جاي جبهه-147
  1325 آذر 24 مورخه ،14ي   شماره،  نبرد امروز به جاي جبهه-148
 1325 دوشتبه دوم دي ماه ، ارگان حزب ايران،  اخبار ايران به جاي جبهه-149
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وكرات بـا كمـك اسـلحه    ي دم فرقه« ،به اينكـه  زاده،  و ادعاي آقاي مهندس احمد زيرك   »دستي و ائتالف شود     كردند هم   مي
 و از اين قبيـل نالـه و         »دار كرده بود    پرست ايرانيان را جريحه     قلب وطن  ايجاد شده و اصرار در نگهداري زبان تُركي،        بيگانگان

 جزايري و محمد   الدين  ي خود مانند دكتر شمس      توانستند از حمله و هجوم بعضي مخالفين دو آتشه         ها،  زاري و ندبه  
هـا ماننـد      اي از مهندسـين و تكنـوكرات        هاي شخصـي بـا عـده        قعيت را براي تسويه حساب    نخشب كه اين زمان مو    

  . جلوگيري كنند،دادند زاده مناسب تشخيص مي بياني و مهندس احمد زنگنه و مهندس زيرك مهندس علي قلي
ه بيسـت و    ها و مذاكرات و مشاجرات كه از تاريخ دوشنبه دوازدهم اسـفند تـا دوشـنب                  بندوبست  پس از يك سلسله   

 عـالي حـزب از ميـان هيئـت مؤسـس كـه              مركـزي و شـوراي      اعضـاي كميتـه     طول كشـيد،   1325ششم اسفند ماه    
 انتخـاب و    ،ها و مهندسين و تني چند استاد دانشكده حقوق و كشاورزي و پزشكي بودنـد                تكنوكراتاي از     مجموعه

 14ي     ارگـان موقـت حـزب ايـران بـه شـماره            ي باستان   كه عيناً اسامي آنان از روزنامه      به اعضاي حزب معرفي شد،    
 150.شود  نقل مي1325 اسفند ماه 28مورخه 
 :ي مركزي كميته

 الهيار صالح                           حسين تقوي
 زاده مهندس احمد زنگنه                مهندس احمد زيرك

 يمقلي بياني              دكتر ايراهيم عال مهندس علي
 مهندس محسن عطايي)     جهانگير(شناس  مهندس حق

 زاده غالمحسين زيرك          پور  مهندس عباس گزيده
 :شوراي عالي حزب

 آقاي دكتر جهانشاه صالح         
 دكتر كريم سنجابي                 دكتر جناب

 اله معظمي           مهندس ناصر معتمد مهندس سيف
 الهي متدكتر محمد علي غربي             دكتر نع
 پور سرتيپ مهندس پايور                        محمد

   مهندس خطير الدين موحد        مهندس نظام
 زاده  مهندس ابوالقاسم زيرك  دكتر رياحي                       

 محمد مشايخي                    هوشنگ هوشيدر
 مسعود زنگنه                      ناصر موسوي

ي مـداحي و      علماي درباري نيز بـه صـحنه       هاي ملي،   بار حزب ايران و تكنوكرات      گرد فضاحت   زات اين عقب  به موا 
عريضـه تشـكرآميزي از      ي آذربايجان،   به مناسبت ختم غائله   ،  هاي تهران اعالم كردند     دعاگويي شاه آمدند و روزنامه    

 :ور اعليحضرت همايوني تقديم گرديدضطرف علماي تهران به شرح زير ح

                                           
 .1325 اسفند 28 شنبه 4 مورخه ،14ي   شماره، ايراني باستان ارگان موقت حزب  روزنامه-150
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ي مسـلمين تشـكرات       در اين موقع كه بشارت فتح و پيروزي ارتش شاهنشاهي در آذربايجان رسيد عمـوم دعاگويـان و قاطبـه                   
هاي ارتش شاهنشاهي در راه حفظ مملكت و ديانت اسالم و رفاهيت اهالي آن سامان                 ي خود را از اقدامات و فداكاري        صميمانه

 :شور شاهنشاهي را از خداوند متعال مسئلت داريمتقديم و سعادت و عظمت اعليحضرت همايوني و ك
 زاده شيرازي اله مير سيد محمد بهبهاني                       آيت 
 حاج ميرزا عبداله تهراني                     شيخ علي مدرس 
 زاده اصفهاني اله        آيت)سيد حسن امامي(ي تهران هعامام جم 
                    شيخ بهاءالدين نوري نبويي مازندراني   اله زاده  آيت 
   شيخ جواد شريعتمدار شيخ محمدعلي لواساني                   
 علي آقا سولقاني حاج سيد محمد حسين لواساني           شيخ 
   حاج سيد نصراهللا شوشتري الهدي شيرازي                          علم 
  شيخ احمد نجفي             حاج احمد كرمانشاهي          
 الشيخ تهراني ابن حاج شيخ محمد نهاوندي                   
 علي اصغر جزايري سيد ميرزا موسي امام مسجد بزازها              

 حاج سيد ابوالقاسم عاملي     العراقين بيات                   حاج شيخ
 آبادي حاج شيخ مهدي نجم    اله امام اهوازي            حاج سيد هبت

 اصغر خويي سيد علي      سپهساالر   ظهيراالسالم توليت مدرسه
 ميرزا عبدالحسين شيرازي     اله ملكي                      شيخ هدايت

 آبادي حاج آقا حسن نجم    شيخ باقر رسولي                          
 محمد علي انگجيسيد    سيدمحمد حسن االنكجي               
 سيد صدرالدين موسوي    حاج سيد محمدباقر تهراني             
 سيد احمد لواساني    ميرزا مصطفي لواساني                   
 151الدين بيوك  سيد جالل    سيد محمدرضا زنجاني                  

 خبـر فـوت عـالم ربـاني         ،زد   آزاده دسـت مـي     عام مردم   در همين زمان كه ارتش خونخوار شاه در آذربايجان به قتل          
دربـار و    ي مردم به مرجع تقليد خود داشـتند،         مرحوم سيد الوالحسن اصفهاني به تهران رسيد و از احترامي كه توده           

السلطنه سوءاستفاده كردند و شاه در مجلس ختم سيد شركت كرد و چه تظاهرات و ابراز احساسات كه برايش                     قوام
 درودها فرستادند و در ميان ايـن        ،است   در آن تظاهرات به ارتش ظفرنمون كه عليه بيگانه قيام كرده           و انداختند،نيراه  

 كسي از عمق وحشيگري    كن،  ي آمريكايي پسند و ارتجاع خوشحال       پرستانه  همه هووجنجال و ابراز احساسات وطن     
 جمشـيد خـان     ، افشـار   ين امـ  ،ريزي و قتل و غارتي كه ارتـش و طوايـف مسـلح تحـت فرمـان ذوالفقـاري                    و خون 

علمـاي دربـاري و      .خبـردار نشـد     سرلشـگر مقـدم و ملـك قاسـمي مرتكـب شـدند،             ،الدولـه    صـولت  ،اسفندياري
 پرداز كه به نـام   ترهاي دروغروپي نگاران مزدور و ر خوار فئوداليسم همراه با يك مشت روزنامه       السالطين جيره   وعاظ

 اسـتخر،  فرمـان،  آتـش،  هاي بـاختر،    وكرات آذربايجان را در روزنامه    ي دم   هاي جنايات موهوم فرقه       خبرنگار گزارش 
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به انحراف اذهان عمومي پرداختنـد و يـك شـبه فئودالهـاي خونخـواري ماننـد                  كردند،  كيهان و اطالعات منتشر مي    
 :  اعالم شد و سرهنگي و درجات نظامي رسيدندها به ها و اسفندياري ذوالفقاري اميرافشاري،

دارباشي كه در خدمت ارتش در عمليات خمسه و           و مجاهدات سواران ذوالفقاري و اميرافشار و يميني و اسلحه         در اثر فداكاري    
 :به شرح ذيل به دريافت نشان و درجات افتخاري نايل شدند آذربايجان شركت داشتند و بر ضد ماجراجويان شركت كردند،

 همايوني 3ي سرهنگ دومي و نشان درجه   محمود ذوالفقاري به درجه-1
  همايون4مد ذوالفقاري نشان درجه  مح-2
  يك شجاعت  ي سروان افتخاري و نشان درجه  مصطفي ذوالفقاري به درجه-3
  آقاي اميرافشاري درجه سرگُردي افتخاري و نشان درجه يك شجاعت-4
 و  2درجه    نشان  به دريافت  دارباشي درجه سروان افتخاري و نشان درجه يك شجاعت و سواران اين طوايف نيز                آقاي اسلحه  -5
 . شجاعت مفتخر شدند3

الملـوك ساسـاني و        عـزت  ، ملك قاسمي  ، صولتي ،هاي شاهانه در حق جمشيدخان اسفندياري       همين بذل و بخشش   
نويس منحرف و گمراه ادامه       خوانين گيالن و مازندران و سران دزد و غارتگر بختياري و قشقايي و چند نفر روزنامه               

محمد ذوالفقاري به وكالت مجلس رسيد و تا نيابت رياست مجلس شـورا ترقـي كـرد و ناصـر و                      در نتيجه    .يافت  
بـا احتـرام و تجليـل وارد         خسرو قشقايي دزد و غارتگر اموال مردم فارس و قاتل سربازان و افسران تيپ كـازرون،               

 بـا نطـق و خطابـه و         زنيـ و آقاي دكتر حسين فاطمي و دكتر كاويـاني           تهران و به نمايندگي مجلس منصوب شدند،      
الخره  با . را ياري فرمودند هيئت حاكمه ي باختر،  انتشار خبرهاي دروغ در مجالس و مجامع و روزنامه     نويسي و   مقاله

آقاي دكتر كاويـاني را بـه معاونـت وزارت فرهنـگ بـه اعليحضـرت         * دي ماه آقاي وزير فرهنگ،  22روز يكشنبه   
 آقاي دكتر فاطمي را بـه       ، ماه آقاي وزير بازرگاني و پيشه و هنر          دي 24ه  و روز سه شنب     152.همايوني معرفي كردند  

و از آن زمـان نزديكـي روشـنفكران و            153.خانه معرفي كردند     به معاونت آن وزرات    ،حضور اعليحضرت همايوني  
 وبـه ارتجـاع و امپرياليسـم       ها به منظور تصاحب قدرت و ثروت و يا مصـونيت از گزنـدهاي احتمـالي،                 تكنوكرات

ي كيهـان نيـز در        عبدالرحمن فرامرزي مدير روزنامه    .تر شد    سريع سفارت آمريكا و ابراز خلوص و چاكري به دربار        
هـا را بـه       و پس از سقوط و شكسـت نهضـت آذربايجـان شـديدترين حمـالت و هتـاكي                  اين مسابقه شركت كرد،   

 .وري روا داشت پيشه
  الـوقتي و روزنامـه      پليد را كه مظهر زنـده و مجسـم روحيـه ابـن            ي كيهان هنوز مقاالت اين مرد         خوانندگان روزنامه 

رف حـ اگر دولت اين نهضت را خاموش كنـد جـاي           «: نوشت     مي  قبالً  كه ،اند  فراموش نكرده  هاي نوكرصفت بود،    نويس
 افـراد مقدرات من و شما و ساير       . ها مدار سياست كشور خواهدشد      باز هم منقل   نيست كه بساط سابق به زودي برخواهدگشت،      

هايي كه    همان كنند،  وفصل مي   لمند و امور مملكت را حل       كنند كه توي بغل زنهاي يكديگر مي        ها تعيين مي    كشور را در آن كلوپ    

                                           
  وزير فرهنگ دكتر سيدعلي شايگان بود-*
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يـا   يا بايد شما تابع تهران شـويد،       وري،  آقاي پيشه « و    154.»دهند  يك جام شراب و يك دست پوكر را به تمام ايران ترجيح مي            
و خواهد گفت شما چقـدر عاجزيـد كـه           كرد،  وري باز حرف خود را تكرار خواهد        دانم كه پيشه    ن مي م. تهران را تابع خود كنيد    

وري اوالً اگر شما بياييد و ما را نجات بدهيـد بـراي مـا ننـگ      آقاي پيشه... تا من بيايم و شما را نجات دهم   خواهيد بخوابيد،   مي
و   155.»بگذاريد اين ايراني شـما باشـيد       را از اين ورطه نجات بدهد،     نيست براي اينكه شما ايراني هستيد و بايد يك ايراني ما            

زيرا ما   .معلوم نيست خوب باشد    اگر دولت سرباز و توپ و فشنگ بفرستد و آنجا را با زور نظامي تسخير كند،               «: نوشت  نيز مي 
 .ي آزادي را در تمام ايران كُشته باشند جرثومه ترسيم با كشتن نهضت آذربايجان، مي

كنند و چوب تكفير سياسي را بـه دسـت            ها قد راست مي     فرداست كه دكتر طاهري    وقمع كردند،   وري و ياران او را قلع       يشهاگر پ 
خواسـتيد مملكـت را تجزيـه         گويند شما بوديد كه مي      كوبند، مي   خواهي را ديدند مغزش را با آن چوب مي          گرفته هر جا آزادي     

و با اين عنوان هر جا صدايي از آزادي بلند شود آن را خفه خواهنـد                 مزدكي هستيد،  اوباشيد، اراذليد، نوكر روس هستيد،   كنيد،
ي بـورژوازي     گانـه    روحيه و خصلت و رفتار دو       حزبي و آنچه حزب تودة ايران در كتب و مقاالت متعدد           156.»كرد

ي    همـه  ي ايـران بـا    ي زنـدگ    وعور در صـحنه     اي باز و لخت     اينك به گونه   بود،  بورژوازي را تشريح كرده     ملي و خرده  
 .شد باري مشاهده مي دردناكي و اسف

تـرين قشـر هيئـت حاكمـه و         ي سازش و تسليم و همراهـي بـا مرتجـع            هاي ملي به جاده     كم احزاب و شخصيت     كم
انتخابـاتي كـه در اوج    .هاي سياسي افتادند و با شركت در انتخابات پانزدهم مشروعيت آن را اعالم كردند               شخصيت

ي   جنايات شـود و همـه   آنشد تا سرپوشي براي ترتيب داده اي و دموكرات،  كي عليه مبارزين توده   ريزي و سفا    خون
هاي انتخاباتي توسط حزب ايران و دكتر مصدق كامالً به نفع ارتجاع و حزب دموكرات قوام تمـام                    سازي  صحنهاين  
 . به آن خواهيم رسيد كه،شد

ي رونـد     بـاري بـر مجموعـه       فتأثير اسـ   ه طور مستقيم وارد آمد،    اي كه به جنبش دموكراتيك ملي آذربايجان ب         ضربه
 فزيـرا هـد    .دندي خود رسـي     تكاملي جنبش در سرتاسر ايران وارد ساخت و امپرياليسم و ارتجاع به هدفهاي اوليه             

ي  هـاي بـورژوازي ليبـرال از مجموعـه      ايجاد شرايطي بود كـه احـزاب و شخصـيت     ،سركوبي جنبش  ،   و اوليه   عمده
ايـن هـدف و      .شـوند   توزي با حزب تودة ايران سوق داده        وكراتيك جدا شوند و در جهت مخالفت و كينه        جنبش دم 

با همراهي تعدادي روشنفكر سست عنصر كه حوادث بعدي سرسپردگي و ارتباط آنهـا را                آماج مطلوب امپرياليسم،  
 .به سهولت انجام گرفت با سفارت آمريكا معلوم و ثابت كرد،

عليه جنبش آذربايجان و حـزب       ملكي و دكتر اپريم و مهندس حسين ملك و تعدادي روشنفكر،          هياهويي كه خليل    
ي هيئت حاكمه را در آذربايجان و كردستان و مازنـدران             ابعاد فاجعه و كشتار سبعانه      توانست ،تودة ايران برپا كردند   

ف و انشـعاب در حـزب تـودة         ي اخـتال    به مسئله  ي توجه و حواس،       گيالن مخفي كرده و سرپوش بگذارد و همه        و
                                           

  .1325ي كيهان ارديبهشت ماه   روزنامه983 و 952هاي  از شماره-154
  1325ي كيهان ارديبهشت ماه  روزنامه 938 و 952هاي   از شماره-155
دكتر نورالدين كيانوري درمحاكمه معروف خود همين . 1325ي كيهان ارديبهشت ماه   روزنامه938 و 952هاي   از شماره-156

براي اطالع بيشتر رجوع شود به . ي ايران را شناساند ها و هيئت حاكمه الوقتي فرامرزي ي ابن روحيهعبارات را بازگو كرد و 
 »دادگاه تاريخي خلق«كتاب 
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دمـوكرات ايـران و بهـرام     ايـران مـا، فرمـان،    هاي دولتي مانند آتـش،    موضوعي كه توسط روزنامه    .ايران جلب شود  
ي تثبيت و تحكيم خـود  رااي ب سابقه اي ايجادكرد و از اين راه ارتجاع و امپرياليسم به نحو بي    بازتاب و تبليغ گسترده   

اي عليه حزب تودة ايران به مثابـه          ه غدر و كين و جنايت و ارتداد خليل ملكي و انور خامه            تا آنجا ك   .ها كرد   استفاده
ي چركين و ننگين استبداد درباري و ارتجاع قوام فروافتاد و از آن مائده تا ساليان دراز                 ي آسماني در سفره     يك مائده 

ايـن زهرريـزي از زهـردان بـزرگ      .اند كردهبرداري    ي جنبش دموكراتيك ايران بهره       مجموعه عليه و حتي هم اكنون،   
گـذران    روشـنفكران خـوش    است،    هاست روي در نقاب خاك كشيده       خليل ملكي هنوز هم ادامه دارد و با آنكه سال         

هـاي    به انتشار دسـت نوشـته      است،  پرورش داده  گذاري مستقيم آمريكا و هداياي دربار،       اي كه او با سرمايه        زده  غرب
 كـه » خاطرات سياسي خليـل ملكـي     « انتشار كتابي است به نام       ،آخرين آن كه   .كنند  ي تالش مي  زهرآگين و مسموم ملك   

ـ    مقدمـه    صـفحه  247بـا   .....  ايـران و   ، آمريكـا  ،آلمـان ،   پـاريس  ،مقيم لندن محمدعلي همايون كاتوزيان     اف و  ي كشّ
ي تأسـف و   بـا همـه   .اسـت  ردهرساند، منتشر ك    عمق خيانت را مي    ،بدتر از گناه   توجيهات غيرموجه كه به مانند عذر     

در عين حال    تواند براي اين نگارنده ايجاد كند،        مسموم و زهرآگين و فاسد مي      هاي    تأثري كه انتشار اين گونه نوشته     
ي     زيرا بسياري از حقايقي كه در مورد نقش خليل ملكي در تشويق و تسـليم يـك پارچـه                   موجب خوشحالي است،  

بـا   اسـت،   ر جزوه بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال به آن اشاره گـذرا شـده             ي ملي به دربار و آمريكا د        جبهه
 كـه در صـفحات بعـد بـه آن           ،اش تاييد و تبيين شد      بازماندگان خلف تاريخي  وضوح و اقرار صريح توسط ملكي و        

 .پردازيم مي
  آذر آذربايجـان 21ي كينه و عداوتي اسـت كـه خليـل ملكـي از نهضـت               درجه ،اما آنچه در اين فصل مطرح است       

 ي داللي و پادويي بـراي آمريكـا و دربـار نيسـت،     داشته و آن را در خاطرات سياسي خود كه جز مشتي بيان خاطره  
وري و ايـن كـه نهضـت          جز مشـتي ناسـزا بـه پيشـه         ي آذربايجان نوشته،    اي كه او درباره      صفحه 85از   .نوشته است 

 .خـورد   مطلب ديگري به چشم نمـي      است،  جت با زبان فارسي بوده    پرستي و لجا    طلبي و بيگانه    آذربايجان فقط تجزيه  
رفت كه خليل ملكي به اقدامات عمراني         انتظار مي  وري،  ي اين اتهامات ناروا و مغرضانه به پيشه         حداقل با قبول همه   

اي   هذكري و اشار   آوري و هم رزمانش در آذربايجان در آن مدت كوتاه انجام شد،             و اصالحي عميقي كه توسط پيشه     
و تأثير حكومت آذربايجان را در حيات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خلق              آورد،ميولو مختصر و مجمل به ميان       

ي خـود در مقـام مـدير كلـي وزارت فرهنـگ در              اي كارهـ    آن چنان كه به تفصيل دربـاره        .شد مي آذربايجان متذكر 
مدارس تهران و گسترش كالسها را از طريق اختصـاص          به آن حد كه تنظيف       .است  فرسايي كرده   ي مؤتلفه قلم    كابينه

حتي انصاف خليل ملكي از نويسـندگان        .است  هد قلمداد كر   خود دادن اطاق ناظم به كالس درس از بهترين اقدامات        
ي كينه و عداوتي كه با نهضـت          زيرا عميدي نوري با همه     معروف درباري مانند عميدي نوري به مراتب كمتر است،        

وري را ستود و بـه   اقدامات عمراني و اصالحي پيشه، »داد «ي ي روزنامه در چند شماره آخر بروز داد،آذربايجان سر   
ي نهضـت     اما خليل ملكـي جـز مشـتي فحـش در كارنامـه             .ي آن اقدامات تأكيد و تشويق كرد        ي ادامه   دولت درباره 

امـا دختـر و پـدرش ايـن تقاضـا را رد              د،بـو   ريا دختر يكي از تجار را خواستگاري كرده       يب«چيزي ننوشت و مدعي شد كه       
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عكس استالين را   « و    157.»بود  ريا با تهديد و زور اين عقد زناشويي اجباري را به رضايت تبديل كرده               بودند و سرانجام بي     كرده
 كه به او و     در برابر اتهاماتي   وري،  پيشه و يا     158.»شد  آورده كه به خواهش و تمنا پايين      بود،   نصب كرده   تا 5 تا   5الي سرش     با

اما او هرگز از احترام خـود نسـبت بـه تماميـت      زد، كرد و از استقالل ايران دم مي هايي مي   شد سخنراني   فرقه دموكرات وارد مي   
حـاال اخبـار    ديگران آشنا بـودم،  ي بيريا و طلبانه من خود به خوبي با افكار تجزيه « و    159.»ارضي و جغرافيايي ايران حرف نزد     

به حدي كه اعضاي كميته مركزي حزب توده نيز برخـود لرزيدنـد و               رسيد،  طلبانه از آذربايجان مي     ار تجزيه موحش راجع به افك   
طلبانه قـرار       شد و شعر و ادب و هنر نيز در خدمت افكار تجزيه             طلبي تشويق مي    داشت كه به طور منظم و مرتب تجزيه         معلوم مي 
داد مـورد تنفـر       وري ادامـه مـي      بود و پيشـه      كمك چند افسر قفقازي آغاز كرده      طلبانه را كه بيريا به      افكار تجزيه  .است  داده شده 

مهاجراني بودند كه به دانستن زبان       و تنها پشتيبان اين افكار،     اكثريت بزرگ آذربايجانيان از زحمتكشان گرفته تا روشنفكران بود،        
 و منافع مردم آذربايجان نبود بلكه تأمين منافع دولـت  و هدفشان تأمين حقوق روسي بيشتر مفتخر بودند تا به دانستن زبان تُركي،      

وضع جديد آذربايجان پس از     «و    160.»ذربايجان ايران در آذربايجان شوروي بود       شوروي در آذربايجان و در نهايت امر ادغام آ        
 فكر جدايي آذربايجـان از      توانستند خود را با     آنها هرگز نمي   بيست و يكم آذر براي اكثريت بزرگ مردم ايران غير قابل فهم بود،            

طلب و عامل بيگانه رهبـران را و متأسـفانه            ي دموكرات تجزيه    هواداري رهبران فرمانبردار حزب توده از فرقه      . ايران عادت دهند  
  161.»تمام حزب را نيز به كلي از ملت ايران جدا و دور ساخت

و گـويي ايـن صـفحات عينـاً از كتـاب       است هاتهمت آذر همين 21ي نهضت    سرتاسر حرفهاي خليل ملكي درباره    
 ي  نوشـته   مأموريت براي وطنم شاه معدوم برداشته شده است و يا شاه فصل مربوط به آذربايجان را به قلم و دسـت                    

اولين سؤال اين است كه اگـر ايـن مسـايل و جريانـات صـحت                 .است  خليل ملكي براي كتاب خود خريداري كرده      
چرخيد   طلبي مي   وري و بيريا و هم رزمانش فقط بر مدار تجزيه           بايجان و پيشه  و روال كار فرقه دموكرات آذر      داشت،

ي كميته    خليل ملكي كه به عنوان نماينده       بود،  162 پرستي  ونوش و شعارهاي شوروي     و هدف اصلي آنها فقط عيش     
 چـه   ،بود و اين عزيمـت و مأموريـت بـه قصـد اصـالح امـور بـود                    رفته  163ذربايجان  مركزي حزب تودة ايران به آ     

 .است و تا چه حد توانسته است براي اصالح مسير انقالب و جنبش آذربايجان كوشش كند كرده
يـك تصـفيه    ي تصفيه بود كه به زودي دست به   انتخاب يك كميته   اولين كاري كه انجام داديم،    «: دهد  خليل ملكي جواب مي   

هـاي نـامطلوب    جـاي شـعار  !!! هاي سوسياليستي ايرانـي ها شعارهاي نامعقول از ميان رفت و شعار  در ميتينگ  .جدي و عميق زد   
اما من   بود،  طلب شده   در ظاهر او تسليم من و ديگر رفقاي اصالح         .رود  كردم كه بيريا راه خود را مي        حس مي ...مهاجران را گرفت  

يجي طلبـي و الحـاق تـدر        حس كردم كه سياست درازمدت افسران جوان شوروي كه اهل آذربايجـان شـوروي بودنـد تجزيـه                 

                                           
  326 ص ، خاطرات سياسي خليل ملكي-157
  379 و ص 366 ص ، همانجا-158
  379 و ص 366 ص ، همانجا-159
  395 ص و 391 ص،  همانجا-160
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حس كردم كه بيريا در عين اين كه سياست بسـيار   .ترين عامل اين سياست بود و بيريا برجسته  آذربايجان ايران به شوروي است،    
اسـت زيـرا هنـوز        كند با احترام گذاردن ظاهري به من مرا مسخره كـرده            نيرومند افسران جوان آذربايجان شوروي را تعقيب مي       

 164 .»شد مي   ار ديدهـهاي سي گـيني به زبان تُركي در ميتيشعارها
 وري و نهضـت آذربايجـان،   طلبـي پيشـه     در مورد تجزيـه    انگيز خليل ملكي،    ي اين همه خاطرات خيال      بعد از مطالعه  

 معلـوم    !!طلبـي درازمـدت     آيد اين است كه تركي حرف زدن و تركـي شـعار دادن يعنـي تجزيـه                  آنچه به دست مي   
خليل ملكي را بـا اجـراي اوامـر       اي و اصالحي باز هم كار پيش نرفت و بيريا،           هشود كه با آن همه اقدامات تصفي        مي

اما باز هم   ،  فرض بر صحت درك خليل ملكي است       بسيار خوب،  .است  ي افسران شوروي مسخره كرده      طلبانه  تجزيه
 بيريـا  وري و طلبـي آذربايجـان توسـط شـوروي و پيشـه        است كه ملكي در قبال تجزيه       سؤال اول به قوت خود باقي     

ريا را منتقـل    بودم كه بلكه بتوانم بي زماني كه من از تبريز به تهران رفته«يعني به گفته و اعتـراف او  !  هيچ .باالخره چه كرد  
و باالخره آقاي خليل ملكي با علم و اطـالع     166.»مراجعت من به تبريز قدغن گرديد     « يعني    165.»و كار برعكس شد    كنم

اي و    نتيجـه مانـدن اقـدامات بـزرگ تصـفيه           ريا و شوروي و افسران شـوروي و بـي           يوري و ب    هكامل از خيانت پيش   
مراجعت به تهران سكوت مطلق كرد و از اين همه خيانت و عياشي رهبران جنـبش آذربايجـان و تجزيـه تـدريجي                      

ن و  در محافـل تهـرا     اي كـه مطلـب را برسـاند،          توسط شوروي هيچ كالمي و نطقي و حتي ايما و اشـاره            آذربايجان
ي   نويسي درروزنامه   هاي فراوان آن زمان نگفت و ننوشت و باز هم به مقاله             احزاب ملي جورواجور تهران و روزنامه     

ادامـه داد و     كـرد،   وري مـي    دريغ و فعال از نهضت آذربايجان و رهبري شـادروان پيشـه             رهبر كه آن همه حمايت بي     
. مانـد   كرد ادامـه داد و بـاقي        حمايت مي  وري،  جنبش پيشه  دريغ از   هاي حزب تودة ايران را كه بي        عضويت در ارگان  

 امپرياليسم به آذربايجان در حزب تـودة ايـران جـا خـوش              عالوه بر آن تا آخرين روزهاي حمله و هجوم ارتجاع و          
ي ائتالفـي   گي وزارت فرهنگ در كابينه  كاره ي مدير كلي و همه كرد و از دبيري و آموزگاري مدارس تهران تا درجه   

 .تقا يافتار
انـد تـا حـد كمـال و ملكـه در ملكـي وجـود                   آن چنان كه طرفدارانش مدعي     -يك مرد با شرف و با تقوي سياسي       

 اگر نتواند مؤثر در جلوگيري از انحراف و خيانتي باشد و هم چنان به رضـايت و سـكوت ادامـه دهـد            -است  داشته
امـا   .كند كه اقليت از نظر اكثريت متابعت كنـد          جمعي در احزاب سياسي ايجاب مي       كار دسته  .بزرگترين خائن است  

بايـد   اگر فردي نتواند نظرش را به اكثريت رهبري حزب بقبوالند و ادامه راه را خيانت مسلم و گناه تشخيص دهد،                   
پرده باشد و آخر كالم اينكـه         گيري صريح و بي     بايد اين كناره  . گيري كند   درنگ حتي بدون يك لحظه ترديد كناره        بي

نـه اينكـه     گيري در موقعي انجام شود كه حزب در موضع قدرت و روال عادي و معمولي خود باشد،                  ين كناره بايد ا 
خليل ملكي چنين كرد و در مـوقعي كـه    . سعي در كشيدن گليم خود از آب كند      ،در موقعيت شكست و هجوم باليا     

هـا پشـته      ان حملـه كـرد و از كشـته        ارتجاع و امپرياليسم به يگانه دژ راسـتين و ميعادگـاه نهضـت دموكراتيـك ايـر                
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ي پليس هار و حكومت نظامي ددمـنش سـپهبد              اي در تهران زير ضربات وحشيانه       ساخت و جوانان برومند توده      مي
خليل ملكي جنجال    ريخت،  اميراحمدي قرار داشتند و خون كارگران معادن شمال و صنايع نفت جنوب به زمين مي              

ي اوج نهضـت انجـام دهـد در            و كاري كه نتوانست در آذربايجان بـه هنگامـه          بزرگي را در حزب تودة ايران آفريد      
ام با وقاحت انجام داد و      ورقصي ت    با خوش  ،هبوط صاعقه ارتجاع و امپرياليسم به جنبش      ي هجوم و      تهران به هنگامه  

بايجـان  خليل ملكي در آذر   ! به درستي يهوداي اسخر يوطي جنبش نام گرفت و صد رحمت به يهوداي اسخر يوطي              
 زيرا چه بسيار مردان سردوگرم چشـيده روزگـار،         .نتوانست همان كاري كه بعدها در تهران انجام داد، مرتكب شود          

روزي يكي از دوستان    « .رود  كند و به كنايه و استهزاء به او فهماندند كه به راه تروتسكي مي               ديدند كه ملكي چه مي      مي
بوديم بسيار راضي بود پس از يك سـخنراني در            يت من و ديگر رفقا كه از تهران آمده        و از مأمور   مهاجر كه از افراد بالهجه بود،     

او دوران انقالب  هاي تروتسكي مقايسه كنم، توانم با سخنراني سخنراني امروز را فقط مي «رفتيم گفت  راه كه به باشگاه حزب مي
اما چون به او اعتماد داشتم به فال نيـك گـرفتم             ض كرد، شد دوپهلو فر     اين قضاوت او را مي     ».بود  اكتبر را در مسكو درك كرده     

هـاي     يعني نسخه و رونوشـت برابـر اصـل توطئـه            167.»در آذربايجان با رهبري صحيح در حال رشد است         كه نهضت ما،  
و باالخره عـذر ايـدئولوك بزرگـي را كـه در آرزوي رهبـري               . توانست بشود   شد كه صد البته نمي      تروتسكي خواهد 
 *!خواستند و به تهرانش پس دادند ان براساس خط مشي تروتسكي بود،جنبش آذربايج

-تهمت ايجان شباهت كامل به   ـي جنبش آذرب    ارهـخاطرات سياسي خليل ملكي در مورد آذربايجان و دعاوي او درب          

 هـايي از خـاطرات و نظـرات آن           نمونـه  . مخبرالسـلطنه هـدايت و عبـداهللا مسـتوفي و ابوالفضـل قاسـمي دارد               هاي
ي   ي اسـناد و متـون موجـود دربـاره           همـه  .گذار به ديكتاتورها و ساواك را در اول بحث نوشـتيم            واران خدمت بزرگ

هـاي حـزب تـودة ايـران نوشـته            هاي مترقي و تحليل      آذر آذربايجان كه اينك موجود است ودر روزنامه        21نهضت  
 21كنـد كـه جنـبش         سناد روشن مي  اين ا  .كند  خالف دعاوي و خاطرات سياسي خليل ملكي را ثابت مي          است،    شده

ي مردم آذربايجان در چهارچوب يك ايراني مستقل          بلكه حقوق مشروع و به دست آمده       است،    طلبي نبوده   آذر تجزيه 
هاي خائنين به مردم و زحمتكشان و تحت حمايت و هدايت امپرياليسـم آمريكـا                 ها و توطئه    با دسيسه  و آباد و آزاد،   

آن جنبش مسـلحانه كـه بـه منظـور مقابلـه بـا        .آور كشيده شد بار و محنت نشيني خون  به ناكامي و شكست و عقب  
                                           

 374 ص ،خاطرات سياسي خليل ملكي -167
ي هر جريان و جنبشـي اسـت، اتفـاق          روي كه مرض كودكانه   مسلماً در جريان جنبش و نهضت آذربايجان، تندروي و چپ          -*

بايست ترميم شود و حتـي در همـان زمـان           هايي بر نهضت آذربايجان بود و با گذشت زمانه مي         افتاده است كه در حكم عارضه     
آور مانند تغيير اونيفورم ارتـش ايرانـي بـه    ل حكومت ملي به انجمن ايالتي و واليتي، آن كارهاي غلط و بهانهاوج جنبش و تبدي   

       ›ــــ  هـاي بـاقر اوف    هاي قشون ايراني به كاپيتان و مايور و ژنـرال كـه از نـوع دخالـت                اونيفورم شوروي و تعويض نام درجه     
. وري واقع و به ترتيبي موقـوف شـد        ن موقع مورد ايراد و اعتراض مرحوم پيشه        رئيس جمهور آذربايجان شوروي بود و هما       ـــ‹

ها و با بزرگ كردن كارهاي غلط اتفاقي و كارهاي احساسي كه تحـت              ها و از كاه كوه ساختن     هاي جدلي و علم كردن    اين بهانه 
ي در بعضـي از نظاميـان نهضـت         هاي جنگ ميهني اتحاد شوروي عليه فاشيسم هيتلري و قهرمـاني قشـون شـورو              تأثير حماسه 

هـايي، محتـواي مردمـي و    ي چنـان نمونـه  اعتبار و نبايد تحت عنوان و بهانه    آذربايجان تظاهر كرده است، امري بود موقت و بي        
 . انساني و خلقي آذربايجان را محكوم كرد
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طلبـي و     باالخره با القـاء و اتهـام تجزيـه         صدراالشراف و حكيمي شكوفه و جوانه زد،      اي مانند     هاي سرسپرده   دولت
ويندگان حنجره به مزد    نگاران مزدور و منحرف و گ          توسط روزنامه  ، وقتي كه اذهان عمومي    .پرستي مواجه شد    بيگانه

آشفته و تهييج   ،  عليه نهضت  پرستي،  خواران دربار و فئوداليسم كه در لباس دين و مذهب و ايران             و دعاگويان و جيره   
ي اميـد و آمـال و آرزوي ملتـي     ي ارتش شاه با كمك مستقيم سفارت آمريكا به نهضتي كه همه  بالفاصله حمله ،  شد

 شروع شد و آن چنان فجايع و قبايح     ،پرستي و ناسيوناليستي    غبار و هياهوي ميهن   در گردو  ديده بود،   زجرديده و ستم  
كني براي امپرياليسم و ارتجاع       اي در جاده صاف     هايي كه سهم عمده     و شنايعي آفريد كه تا ساليان دراز حتي روزنامه        

اي منظورهاي آلوده و ننگيني بود كه       پرستي بر   طلبي و بيگانه    واال ننگ تجزيه  . اند  خبرهاي آن را منتشر كرده     اند،  داشته
 به مـديريت و سـردبيري دكتـر    »باختر امروز«ي    به آن نهضت بزرگ زحمتكشان ايران چسباندند و سالها بعد روزنامه          

 ن پل گاگـارين معـاون  تاكاپي«:  نوشت،حسين فاطمي كه هنوز مداح و ستايشگر دموكراسي و آزادي نوع آمريكايي بود    
ژرژ آلـن    سفارت آمريكا كه در ماجراي آذربايجان نقش بسيار مهمي به عهده داشت و مشاور مخصـوص               ي نظامي     سابق وابسته 

راجع به سوابق مشـاراليه بايـد در         .است  درنگ به صفحات اردبيل و آستارا حركت كرده         سه روز قبل وارد تهران شده و بي        بود،
 با اطالعات مفيد و سوابقي كه با بعضي از سـران دمـوكرات              در ماجراي آذربايجان مشاراليه يكي از كساني بود كه         نظر داشت، 

 راجع به مأموريـت او در تهـران شـايع اسـت،            .اي بنمايد   مشي آمريكا مساعدت و همراهي قابل مالحظه        داشت توانست در خط   
 ست كه پل گاگـارين    دارد هيچ بعيد ني     اكنون كه آمريكا توجه زيادي به تجهيز و تسليح عشاير براي جنگهاي پارتيزاني مبذول مي              

آنچه مسلم اسـت مشـاراليه در ميـان مـأمورين            .مأموريتي در اين زمينه در ايالت صفحات اردبيل و آستارا به عهده داشته باشد             
خارجي به داشتن اطالعات وسيع از وضع آذربايجان و آستارا و عشاير اين حدود معروف است و مسافرت او در اين هنگام بـه                        

در ايـن   .كنـد  توجه مي جلب ي باختر امروز،  و باز هم خبري در روزنامه    168.»ولي تلقي نتواند بود   وجه عادي و معم     هيچ
به قصد بزرگ جلوه دادن      آورد،  خبر ضمن ستايشي كه مرحوم حسين فاطمي از امريكا و سفير جديدش به عمل مي              

هندرسـون دوسـت   «ي ايران با تيتر نيت و علم و اطالع او در امور سياس دوستي و حسن اين سفير و شرح مراتب ايران 
خبرنگار ما راجع به سوابق خدمت و فعاليت سياسي هندرسن كه طبق اظهار امـروز خبرگزاريهـا بـه                   « : نويسد   مي » ايران است 

سـفير كبيـري در    دهد كه مشـاراليه قبـل از شـغل فعلـي،            است اطالع مي    سفيركبيري امريكا به جاي گريدي انتخاب شده       سمت
است و در قضيه آذربايجان فعاليت مساعدي به نفع  ي خاورميانه در وزارت امورخارجه را به عهده داشته است ادارهري هندوستان،

 عـالوه   .است    است كه فعاليت آمريكا و مساعدت هندرسن چه بوده           و اينك روشن شده     169»است  ايران به عمل آورده   
هايي از آن در بيست و نهمين         رخارجه آمريكا كه قسمت   اسناد سياسي وزارت امو    ها،  بر اين اسناد و مدارك و تحليل      

 آمريكا را در سـركوبي آن نهضـت تشـريح    يريز   جزييات دخالت و نقشه    ،است  ي دنيا منتشر شده     امين سالنامه   و سي 
 .كند مي
 

                                           
  323ي رديف   شماره،1329 شهريور 21شنبه   سه، باختر امروز-168
  567ي   شماره،1330 تير ماه 18ه شنب  سه، باخترامروز-169
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  اي آذربايجان و ساختمان آذربايجان نو و مترقي وري به جنبش توده خدمات پيشه -٧
ي     رهبـران نهضـت آذربايجـان عـالوه بـر آن كـه در اوج روحيـه                 ملكـي،   برخالف خاطرات دروغين سياسي خليـل     

 انه كـاذب،  پرسـت   هاي وطن   ي لفاظي   ي فريبنده   هرگز در محدوده   ي محروم ايراني بودند،     دوستي و عشق به توده      ايران
آل خود را در يك سلسله اصالحات و تغييرات بنيادي به سـود خلـق                  بلكه اين هدف و ايده     .فريبي ننشستند   به عوام 

آنها عشق به مـيهن را از طريـق    .گر ساختند تبلور و تجلي دادند و مفهوم عالي و انساني از استقالل و مليت را جلوه            
هـايي    ي و ساكنين شهرهايي كه بيش از هر چيز به خرابـه           ن آذربايجا ي مردم و دهقان زحمتكش      خدمتگزاري به توده  

و چنين بود كه در مدت كمتر از يـك سـال در طـول               . ابراز داشتند  روزي،  با كار و كوشش و تالش شبانه       شبيه بود، 
كردني و  توانستند به حد اعجـاز و بـاورن        عمر كوتاه هيئت ملي آذربايجان و انجمن ايالتي و واليتي خلق آذربايجان،           

العاده به ملت محروم آذربايجان خدمت كنند و عالوه بـر بـارور كـردن نهـال آزادي و دموكراسـي خلقـي در           خارق
ي مردم آذربايجـان خـدماتي بـه       ي در توده  يسراسر ايران و ايجاد شوروشوق و آگاهي اجتماعي و سياسي و سنديكا           

  كـه  »هـاي ملـي ايـران       ضررهاي نفـاق در جنـبش     « كتاب   ي   به نوشته  .ي آذربايجان عرضه كنند     ملت محروم و ستمديده   
رزمانش توانستند در ظرف يك سال كارهاي زير را           وري و هم    پيشه است،  ي آن خود شاهد اين خدمت بوده          نويسنده

 :.انجام دهند
 . راديوي آذربايجان ايجاد شد كه بعدها نيز به كار خود ادامه داد-1
ساختمان آن ابتدا در شهر بود كه در همان سال ساختمان جديد آن             . ه آذربايجان ايجاد كرد    در تبريز دانشگاهي به نام دانشگا      -2

 .در محل فعلي برپا شد
 .هاي جديدي احداث گرديد روزي آسفالت شده و راه هاي تبريز با كار شبانه  اغلب خيابان-2
 . شدكشي كشي آب آغاز شد و تبريز قبل از تهران داراي آب لوله  در تبريز لوله-4
 .وسطايي دهقانان جلوگيري كرد ي مالكانه را كاهش داد، از غارت قرون  بهره-5
بندي  ها قروض دهقانان را چنان قسط اين انجمن . نفر نماينده داشتند5 تا 3ر دهات به وجود آورد كه از هاي انتخابي د  انجمن-6

 *.ي پرداخت آنها برآيند كردند كه از عهده
 . هزار خانوار دهقاني صاحب زمين شدند250 آذربايجان عملي كرده كه قريب  اصالحات ارضي را در-7
 .ه نام ظفر را ساختبافي بزرگ ب ي پارچه  كارخانه-8
  **.ها تعميم داد كارخانهها و  ساعت كار و يك روز تعطيل در هفته را در تمام كارگاه8 در تمام استان -9

 . تئاتر ملي احيا گرديد كه نمايش آن مورد استقبال شديد مردم واقع شد انجمن هنرمندان و هنرپيشگان ايجاد شد و-10
ساختمان دبيرستان بزرگ منصور در تبريز در زمـان          .جديد داير كرد  )  دبيرستان 83 دبستان و    325( دهها دبستان و دبيرستان      -11

 .وري ساخته شد پيشه
زبـان  .  و براي تدريس آنها كتاب به زبان آذربايجـاني چـاپ كـرد             ي ابتدايي زبان مادري را برقرار كرد         در دبستانها و دوره    -12

 .دفارسي به عنوان زبان دوم در آنها تدريس ش
                                           

مالكين و صاحبان اراضي و مستغالتي كه در آذربايجان باقي مانده و در تهران به اردوي دشمن نپيوسته   فقط طلب خرده-*
 .قابل پرداخت بود بودند،

 .ساعت كار ادامه داشت در حالي كه در آن ايام تهران و ساير مناطق كارگري فاقد قانون كار بود و مبارزه براي حداقل -**



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 
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 در اثر جلوگيري از احتكار موادغذايي و بازار سياه، مواد ضروري مردم به قيمت ارزان يعني به قيمت نصـف آن در تهـران    -13
 .فروخته شد

 . كامل در سطح استان برقرار گرديد با ايجاد ارتش چريكي خلقي امنيت-14
پرست در مدت يك سال ايـن         آيا بيگانه و بيگانه    .وري براي مردم آذربايجان در مدت يك سال بود            اينها قسمتي از كارهاي پيشه    

  170دهد؟ همه كار به نفع مردم زحمتكش انجام مي
مقام   ويليام داگالس قاضي عالي    .اند  نوشتهنويسندگان ديگري نيز     نويسد،  ي خود مي    آنچه كه اين نويسنده از مشاهده     

 :دهد  اصالحات انجام يافته در آذربايجان را چنين شرح مي،»سرزمين عجيب با مردمي مهربان«آمريكايي در كتاب 
 . تقسيم اراضي و امالك مالكين فراري و تصويب قانوني جهت تقسيم محصول زمين به نفع دهقانان-1
ري رشوه دادن به مأمورين دولت را خيانت به حقوق عمومي اعالم كرد و بـه مـرتكبين مجـازات                    و  پيشه.  از بين بردن رشوه    -2

مانـد اموالشـان      هايشان بـاز مـي      گفتند كه اگر شبها مغازه      آسايي داشت و بازرگانان به من مي        اين قانون اثر برق   . سختي قايل شد  
توانسـتند شـب يـا روز         ه براي اولـين بـار بـا اطمينـان مـي           داشتند ك   اهالي اظهار مي   .رفت  تأمين داشت و چيزي به سرقت نمي      

چراغ و آئينه يا ساير اثاث آن را         بدون اينكه كسي جرئت دزديدن چرخ،      .هايشان را در كنار خيابان يا پس كوچه بگذارند          ماشين
 .ماند حتي اگر در ماشين باز مي باشد، داشته

شـدند و قيمـت كاالهـاي         شد و احتكاركنندگان سخت مجازات مـي        قيمت اجناس موردنياز عمومي به طور جدي كنترل مي         -3
 .بود پايين آمده% 40موردنياز عموم 

 .رفت بود كه از تبريز به دهات اطراف مي اي بهداشتي سياري تأسيس شدهه  كلينيك-4
 . شد بستهجمعي  قانون حداقل بيكاري و حداكثر ساعت كار تصويب و بين كارفرمايان و كارگران قراردادهاي دسته-5
 .ها اسفالت و سنگفرش شد ها و كوچه ي عمومي كار اجرا و قسمت اعظم خيابان  برنامه-6
ي طـب و ادبيـات تأسـيس          ي تعليمات عمومي اجرا و در دهات مدارس باز شـد و دانشـگاه تبريـز بـا دو دانشـكده                      امه برن -7

 171گرديد
هـا حتـي در       روزنامـه .جاع و امپرياليسم نابود شد،    ي ارت     آوردهاي خلق آذربايجان در يورش وحشيانه       اين همه دست  

در تبريز به علت بدي و كمي نان بازار بسته شد           « : خبر از قحطي و گرسنگي در تبريز دادند و نوشتند          29 و   28هاي    سال
 وضع نان حاكي است خبري كه امروز از تبريز براي ما رسيده است،         .و بر اثر زدوخورد چند نفر زخمي و يك نانوا به قتل رسيد            

در شـهرداري در     .بـود   اي از معتمدين محلي واگذار شـده        زيرا چند روز بود كه اصالح نان به عده         بست رسيده،   شهر به جاي بن   
الخـره مـردم پـس از         دار امور نان تبريز نيست و به فرمانداري نظامي ارتباط دارد و بـا               گويند اين اداره عهده     پاسخ مراجعين مي  

 در  172.»خانه متحصن شـدند  بازار را بسته در استانداري و شهرباني و تلگراف  ناچار روز سوم شهريور،سرگرداني و بالتكليفي  
 ،اسـت    منتشـر شـده    1371ي محمدناصر صولت قشقايي است و در سال            كه خاطرات روزانه   »هاي بحراني   سال«كتاب  

 :نويسد ناصر قشقايي مي

                                           
  99 و 98ص ص  ،زاده داداش. ب.  غ ،هاي ملي ايران  ضررهاي نفاق در جنبش-170
  333ص ،  گذشته چراغ راه آينده است-171
  جريان اخبار روز،1328 شهريور 5 شنبه ،25 شماره ،ي باختر امروز  روزنامه-172
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 پـس از مقـداري گـردش        1329 روز چهارشنبه پانزدهم شهريور مـاه        مستر دوگالس قاضي معروف آمريكايي مهمان من بود و         
يك روز مهمان واالحضرت اشرف بودم شـاه هـم تشـريف             مستر دوگالس در ضمن صحبت اظهار داشت،      . صحبت متفرقه شد  

 واهر شـاه  خـ  .خواستيم ناهار بخوريم قبالً من اظهار داشتم وضع آذربايجان بد است و اهالي گرسنه هسـتند                 در چمن مي   .داشتند
ديـدم   .گفت از اين بخورند در اين موقع خبر دادند كه ناهار حاضر است             ري از چمن كند و علف سبز را به هوا پرت كرد،           امقد

شود چندين نفـر را غـذا    اين مال چندين نفر است ممكن است از زيادي اين غذا كه هر روزمصرف مي           است گفتم،   ناهار مفصلي 
 سگش من هم ديگر چيزي نگفتم و غذا         يحيا عصباني شد بك ران بره را كند و پرت كرد جلو             ياين زن ب   از اين حرف من،   . داد

 .را به هر ترتيبي بود تمام كردم و رفتم
 :نويسد ي اين خاطره مي ناصر قشقايي در ادامه

 از مـأمورين    وري برگـردد و     گفت صدي نودوپنج مـردم مايلنـد پيشـه           ويليام دوگالس از وضع تبريز زياد شكايت داشت و مي         
  173.ناراضي هستند) دولت(

بـه تبريـز وارد    رحم فئوداليسم كه در پناه سر نيزه و توپ و تانگ و سواران ارتـش شاهنشـاهي،            ارتجاع خشن و بي   
دسته مـردم محـروم و سـتمديده آذربايجـان بـه تهـران و                 عامي از كشاورزان راه انداخت كه دسته        آن چنان قتل   شد،

فروشـي و     آنها در تهران به سختي و مشـقت روزگـار گذراندنـد و بـا دسـت                 .هنده شدند شهرهاي مركزي ايران پنا   
كردنـد و گروهـي نيـز بـه رسـم             كشـي و تخليـه چـاه امرارمعـاش مـي            كارهاي سخت و شاق از قبيل آب حـوض        

فراماسـونر  اي آن      كـه سـاعد مراغـه      1326درسـال    كنم  فراموش نمي «اما   .دادند  هاي تبريز نمايشاتي در تهران مي       »عاشيق«
در تهـران نمايشـاتي بـه زبـان آذربايجـان       بودنـد،  هنرمندان آذربايجان كه از تبريز رانده شده وزير ايران بود، نوكرصفت نخست 

 .كنند  وزير مراجعه مي    آنان به نخست   .كند  شهرباني وقت از نمايش آنها به علت اينكه به زبان بيگانه است جلوگيري مي              .دادند  مي
بود كه با زير پا گذاشتن مليت خـود           ي درگاه استعمار و شاه شده       اي سرسپرده   ولي به اندازه   ود آذربايجاني بود،  ساعد با اينكه خ   

  174.»نمايش به زبان بيگانه قدغن است .بود به آنان جواب داده
جمعـي انجـام      فرار خلق محروم و ستمديده آذربايجاني از شر مأمورين ستمگر دولت شـاه معـدوم بـه طـور دسـته                    

 500تا امروز   « ؛ي باختر امروز    ي روزنامه    نيز ادامه داشت و به نوشته      1328و اين فرار و سرگرداني تا سال         گرفت،  مي
ي شيروخورشـيد بـه     آوري و به وسيله ي افراد خير و تجار آذربايجاني جمع   به وسيله  بودند،  نفر از اهالي آذربايجان به تهران آمده      

 175.»تبريز اعزام شدند
ي آن چنـان      و ابعـاد فاجعـه     آذربايجان بعد از يورش ارتجاع و فئوداليسم آن چنان سنگين و دردنـاك            مصائب خلق   
ي اهـالي آذربايجـان     ي عفـو عمـومي دربـاره    بار بود كه دولت زير فشار افكارعمومي به تنظيم اليحـه     كشنده و زيان  

هـاي ركـن دو و    ن و جاسـوس  كه حتي اين اليحه هم جز ازديـاد مصـيبت و بازگـذاردن دسـت مـأموري            ،دست زد 
 .اي نداشت شهرباني عليه خلق آذربايجان نتيجه

                                           
 چاپ سوم ، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،كتاب سالهاي بحراني،  خاطرات روزانه محمدناصرصولت قشقايي-173

 81 و 80 ص ص  . ،1371
  98 ص ،زاده  داداش،هاي ملي ايران  ضررهاي نفاق در جنبش-174
  1328 آذر 26 ،باختر امروز -175
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 وري از زبان و قلم خودش پيشه -٨
تـا كنـون     .وري شناخته شود    كوتاه از جنبش دموكراتيك آذربايجان جا دارد كه سيد جعفر پيشه           ان اين بررسي  يدر پا 

اي رساتر از آنجه خود او نوشته اسـت بـه              هيچ نوشته  ،خت و شناسايي آن رادمرد بزرگ جنبش انقالبي ايران        در شنا 
ي آژير هم زمان با نامزدي نمايندگي مجلـس            روزنامه 91ي    وري در شماره    شادروان پيشه  .است   نرسيده  نگارنده نظر

ي خـود    بـا منتهـاي فروتنـي دربـاره    ،ريريـه  به تقاضاي هيئت تح،ي چهاردهم توسط حزب تودة ايران   شوراي دوره 
 :نويسد مي

در  . متولد شدم  1272ي    در زاويه سادات خلخال در سنه      نظر زندگاني خصوصي سرگذشت من طنطنه و تشعشعي ندارد،           از نقطه 
 قـدم  معـاش  ي خود به قفقاز مهاجرت كـردم و از آن تـاريخ در تـالش               سالگي با خانواده   12اثر حوادث و زدوخوردها در سن       

ي مدرسـه     پس از خاتمه   .آنجا مانند يك مستخدم ساده خدمت كردم       .كردم وارد كار شدم     اي كه تحصيل مي     در مدرسه . گذاشتم
اقيانوس نهضت اجتماعي مرا هم مانند ساير جوانان معاصر از جـاي تكـان               پس از انقالب اكتبر،    .جا به معلمي پرداختم     در همان 

دانستم كه نجات  من مي .كرد هم مرا تحريك مي فتخار عالوه بر مبارزه آزاديخواهي يك نظر مليو در ميدان كاربزرگ و پرا  داده،
و اگر غير از لواي پـر افتخـار لنـين بيـرق              .خواهند  و سعادت ملي و ميهن من در پيشرفت رژيمي است كه انقالبيون روسيه مي             

نهضت جنگل مرا هم ماننـد      ... ه در معرض خطر خواهد بود     ديگري در روسيه در اهتزاز باشد استقالل و آزادي ملت ايران هميش           
 شـهر،  به اتفاق دوستان صميمي خود كه اغلب توي حزب تودة ايران هم هسـتند در ده،               ...ي آزاديخواهان ايراني جلب نمود      همه

 رديـف آزاديخواهـان     وقتي در ... غذاي روحي ما ايمان و عقيده بود       .نموديم  نبرد مي  كرديم،  كار مي  .رفتيم  در زير توپ پيش مي    
دانسـتم و در نظـر        هرگز خود را بزرگ نمي     شدم،  دار اجتماعي انتخاب مي     ي سنگين و مسئوليت     بزرگ بودم و براي اجراي وظيفه     

حال هم كه پنجاه سـال از       ...كرد  هاي مدرسه را پاك مي      غرضي بودم كه دستمال در دست گرفته شيشه           خود همان آدم ساده و بي     
خـود را همـان مسـتخدم زحمتكشـي كـه در             ام،  ي سال از آن را در مبارزه سياسي و در زندانها به سر برده             گذرد و س    عمرم مي 

در جريان جنگل بنا به تصميم مليون گيالن به تهران آمدم و           ...نويسم  دانم و براي همان طبقه چيزي مي        كردم مي   مدرسه خدمت مي  
تمـام  ...ي حقيقـت را منتشـر كـردم         يل دادم و ارگـان آن روزنامـه       در آنجا سازمان سياسي و شوراي مركزي كـارگران را تشـك           

ي رضاخان چهار بار مركـز مـا را بـه             در دوره  .است  ي حقيقت به استثناء چند مقاله از قلم من تراوش كرده            هاي روزنامه   سرمقاله
پنجمـين   ت خود را ترك نكرده،    دانستيم پس   ولي ما كه خود را سربازان راه آزادي مي         .ي بازداشت و توقيف منحل كردند       واسطه

فعاليت مطبوعاتي خود را به اروپا منتقل كرده روزنامه و مجالت خود را توانسـيتم از ديـوار چينـي كـه                       .مركز را تشكيل داديم   
 .بود به ايران برسانم پليس رضاخان دور ايران كشيده

كُشـي    هـدف ماشـين آدم     .ا زنـداني سياسـي نبـود      هشت سال تمام در قصر به غير از م        ... بازداشت شديم  1309الخره در سال      با
بهترين رفقاي   .خواستند ما را به مرگ تدريجي معدوم كنند         مي .هايش فقط و فقط ما چند نفر بوديم         رضاخان با آن طنطنه و دبدبه     

الخـره    بـا  .ديمبرد را هم چنان ادامه دا     ن. خودمان از حيث جسماني از پا درآمديم ولي روحمان قوي بود           .خود را از دست داديم    
در  .ي ما را نداشتند      خوانده بودند ولي تجربه     كرده و كتاب    اينها همه تحصيل   .بعد از هشت سال پنجاه و سه نفر را نزد ما آوردند           

تجربيات خود را در اختيـار آنهـا         .با پيدايش اينها براي ما ميدان جديدي باز شد         .ي سياسي پخته و ورزيده نبودند       نبرد و مبارزه  
 پس از   1319در سال   ... ها نشان دادند    نيروي معنوي گرفتند و شهامت و فداكاري       جوانان ما را سرمشق خود قرارداده،     ... تيمگذاش

فقـط بيسـت روز بعـد از قضـيه           .سپس ما را با بيست و دو نفر ديگر به زندان فرستادند            .ده سال زندان به كاشان تبعيدم كردند      
 .كنم ا به تهران برسانم و اينك نُه ماه است كه آژير را منتشر ميشهريور توانستم رهايي يافته خود ر

 مركزي حزب تودة ايران را عملي كرده مرا بـه مجلـس    اگر حزب تودة ايران و رفقاي آزاديخواه آذربايجان بتوانند تصميم كميته 
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ما مجلس را هدف و     ...دار نكنم    را لكه  قدر صميميت و ايمان سراغ دارم كه بتوانم شهرت بلند آذربايجان            بفرستند، من در خود آن    
بدين واسطه ما فقط مبرزترين سربازان خـود را در        .كنيم  دانيم و براي رفقاي خود آن را يك مقامي تصور نمي            مقصد اساسي نمي  

 براي از   كنيم و   بينيم و براي رسيدن به آرمان اساسي خود كه ايجاد يك ايران آزاد دمكرات ملي است راه باز مي                    سنگر جلوتر مي  
 *كنيم ي ايران وسيله پيدا مي بين بردن و برانداختن بنيان ظلم و اسارت و بردگي توده

ي مردم اروميه بيـان        مطالب تأثرآوري از عمق فقر و فاقه       ،پور در كتاب تاريخ اروميه      سرهنگ بازنشسته احمد كاويان   
قلي   پرستان مداح، مانند محمد ديهيم و نجف        اهي ش   كند و در مورد جنبش دموكراتيك آذربايجان با آنكه از نوشته            مي

از چنـان    اما آنچه خود به چشم ديده است داراي اهميت و ارزش تاريخي اسـت و آنچـه                   ،است  پسيان استفاده كرده  
 .ارزش و اعتبار تاريخي ندارد است، نويسندگاني نقل قول كرده

 : نويسد  پور مي سرهنگ كاويان
و فعاليت خود را آغـاز نمودنـد        ... امين آزاد وطن داير گرديد      ان در اروميه به سرپرستي محمد      حزب تودة اير   1323در اين سال     

امـين آزاد وطـن در محـال نازلوچـاي       بهداشت براي همه، محمد- مسكن براي همه-كار براي همه .ترين شعارشان اين بود     مهم
به علت فقر اقتصادي ترك تحصيل نمود و بـه صـفوف            تحصيالت ابتدايي را در شهر آغاز نمود و          اروميه چشم به جهان گشود،    

آزاد وطن مخالفت خود را از سياست رضاشاه در بين اهالي افشا نموده و دهقانـان را بـه مبـارزه بـر عليـه            .پيوندد  ناراضيان مي 
 سـپس بـراي     شود و    شمسي مدتي زنداني مي    1312ي آگاهي اروميه احضار و در سال          از طرف اداره   .نمايد  عدالتي دعوت مي    بي

شهرباني زنجان براي جلوگيري از فعاليت وي او را به عنوان سرپرسـت كـارگران سـوپور           گردد،  هميشه به شهر زنجان تبعيد مي     
بار زندگي، مبارز سرسخت و ضـد         ي تجربيات مشقت    آزاد وطن بر اثر مطالعات شخصي و در نتيجه         .دارد  مي شهرداري به كار وا   

گفت اگر ما كارگران و كشاورزان نيـروي خـود را    مي...كرد وقفه تالش مي متحد ساختن دهقانان بي   بود و براي      رژيم پهلوي شده  
 هشت سال در شهر زنجـان در تبعيـد          -جمع كنيم و با هم متحد شويم هرگونه مانعي را كه انگل جامعه است از ميان برميداريم                

 ...با افكار انقالبي خود هماهنگ ساختماند و در اين مدت در بين كارگران كسب احترام نمود و آنان را 
از زندان آزاد شد و حزب توده را در زنجان          ) بار  بخوان فرار مذلت  (پس از سقوط رضاشاه     ... به زندان افتاد   1319مجدداً در سال    

تـا  ي اروميه شد و تالش اصلي وي نفوذ درداخـل تيـپ اروميـه بـود و در ايـن راه          متوجه 1322ريزي نمود در اواخر سال        پي
ثر هجوم ارتش ايران       بر ا  1325در سال    .ي مجلس مشغول كار شد       به عنوان نماينده   1324 آذر   21پس از   ...حدودي موفق گرديد  

آزاد وطن دراسارت تسـليم     ...ي دموكرات دستگير گرديد     آزاد وطن با جمعي از سران فرقه       و شكست قواي نظامي حكومت ملي،     
آزاد وطن را همراه رهبران انقالبـي   .شكند شود ولي نمي گفت درخت چنار خم مي  مينشد و در پاسخ دعوت به سازش و تسليم          

 176 ...ي دموكرات در چوخور باغچه اعدام كردند اما تسليم نشد قهفر

                                           
حقيق ي بررسي و ت اين كتاب نتيجه .منتشر كرد» آخرين سنگر آزادي« انتشارات شيرازه كتاب با ارزشي به نام 1373 در سال -*

اما  .است وري به طور خالصه و گذرا بررسي شده ياد پيشه كه زندگي سياسي زئده .نيا محقق تاريخ معاصر ايران است سيئآقاي ر
ي حقيقت ارگان   است كه در روزنامه1301 الي 1300هاي  وري در سال  مقاالت پيشه آوري مجموعه  اصلي كتاب جمعموضوع

 .است عمومي كارگران منتشر شده
 ، كتاب تاريخ اروميه367 و 366  ص نقل به تلخيص از ص،ي اروميه  مطالب مورد بحث جنبش آذربايجان در منطقه- 176

 .1378 چاپ دوم ، نشر آذر كهن، پور تأليف احمد كاويان
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ي مـردم و   است و فقر و فاقه شديد توده پور به درستي علل ايجاد نهضت آذربايجان را بررسي كرده  سرهنگ كاويان 
هـا و مـالكين       خواري و تعديات مـأمورين ژانـدارمري و خـان            رعيتي و رشوه   -و سيستم ارباب  كشي و استثمار      بهره

 ارتش به قول علما     ي جنبش برشمرده است اما براي محفوظ ماندن از گزند و تعقيب مقامات              عمده را از علل عمده    
است و ارزش كتاب را       ر كرده گويي وادا   پور را به تناقض     است و همين تقيه و ترس سرهنگ كاويان          كرده »تقيه «خيلي

ي حاكميـت اسـتبدادي و سانسـور          است كه اين گونـه ضـايعه و فاجعـه هـم نتيجـه               تا حدقابل توجهي پايين آورده    
 .داري است كه بر اين مرزوبوم ريشه دوانده است ريشه

. 
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 فصل سوم
 »نتايج شكست جنبش دموكراتيك آذربايجان«

 
 
 
 
 

 15دق در كمدي انتخابات دوره همراهي دكتر مص -1
شكست جنبش دموكراتيك آذربايجان آثار و عواقب سختي در جامعه و احزاب بورژوازي ملي گذاشـت و بـدتر از                    

 كـه حاصـل آن بـه صـورت        ،شدها در حزب تودة ايران        ها و اتهامات و سرزنش      همه موجب يك رشته جر و بحث      
  اما بـه اسـاس و اسـتحكام و يـك           .جدايي خليل ملكي و گروه كوچكي از روشنفكران سست عنصر نمودار گرديد           

هـاي درون حزبـي و سـرازير كـردن      ليكن همين بحث. اي شديد وارد كند  پارچگي حزب تودة ايران نتوانست لطمه     
يان و پويايي جنبش ملـي ايـران سرسـپردگي آنهـا را بـه               يك سري اتهامات موهن و موهوم توسط عناصري كه جر         

ي حزب گرفتار كشمكش داخلـي شـود و ارتجـاع و              هيئت حاكمه و امپرياليسم ثابت كرد، موجب شد كه مجموعه         
 به انجام يك سـري انتخابـات در        ،البال از مقاومت مؤثر حزب تودة ايران           فارغ ،السلطنه و دربار    حزب دموكرات قوام  

هـاي مسـتانه حاصـل از پيـروزي و غلبـه بـر جنـبش دسـت بزنـد و گروهـي از                          جويي  آتش و عربده  ميان خون و    
 كه عبدالقـدير    ،ي پانزدهم مجلس منصوب شوند      ي دوره   ترين عناصر ارتجاع و امپرياليسم به عنوان نماينده         سرسپرده

حدت نيروهاي مترقـي ايجـاد       با آن همه تخريب كه در و       ،زاده  آزاد و حسين مكي و مظفر بقايي و ابوالحسن حائري         
برنامـه و مشـي حـزب تـودة      .آيند خواه به شمار مي   و آزادي !  در مقابل و در قياس با آنها بهترين عناصر ملي          ،كردند

هاي ملي مانند دكتر مصدق كه مورد احترام جامعـه      كه اين انتخابات تحريم شود و رجال و شخصيت         ايران اين بود،  
مـا در ايـن جـا       «: اي خاطرنشان كـرد     بنابراين طي اعالميه   .وغين انتخابات كشانده نشوند   به ميدان مبارزات در    بودند،

حزب مـا و     باشد،  اساسي بايد در كشور وجود داشته        و با تضمين كافي كه مطابق قانون       ديآزا ي  داريم كه فقط در سايه      اعالم مي 
 كنـيم كـه در يـك كشـور مختنـق،            ما هرگز ادعا نمـي    ال  تواند قدرت معنوي خود را نشان دهد وا         هر حزب آزاديخواه ديگر مي    

  .»...هاي انتخاباتي شركت ورزيم در فعاليت است، كشوري كه در آن عمالً حقوق دموكراسي از احزاب سلب شده
ميان يك سري زدوبندهاي پنهـاني      ي پانزدهم در      اما اين هشدار و اعتراض مورد توجه قرارنگرفت و انتخابات دوره          

زيـرا از     آذر آذربايجان بود،   21 ترين نتايج شكست نهضت      دربار پايان يافت و اين يكي از شوم        و كمدي تحصن در   
ها و احزاب بورژوازي دل بستند و به هر صـورت رهبـري خشـم و نارضـايتي            ي مردم به شخصيت     يك طرف توده  

هـاي بـازار       نوكيسـه  مردم را به دست گرفتند و از طرف ديگر ميدان براي انتخاب و به قدرت رسيدن يـك عـده از                    
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و هم اينان توانسـتند     . خواه باز شد    ي ملي و آزادي     با قبافه  سياست كه شيفته و مجذوب دموكراسي آمريكايي بودند،       
 .بر امواج جنبش تا مدتها سوار شوند با كمك فكري و قلمي و تشكيالتي مرتدين از حزب تودة ايران،

 حسـاب دهقانـان و زحمتكشـان آذربايجـاني و             وكشتارهاي بـي    كتر مصدق دراين زمان به جاي اعتراض به كُشت        د
ب آنكه به دربار و بارگـاهي بـراي تظلـم و            يي عدم آزادي انتخابات پرداخت و عج        زاري درباره  و   مازندراني به ناله  

تـرين عناصـر و        تر آنكه با كثيف      ي آن همه الم و عذاب و اختناق بود و عجب              كه خود مايه   اعتراض بست نشست،  
اي به منظـور      و كمدي تحصن را به راه انداخت و نويسندگان بورژوازي و ضدتوده            قدم شد،   جال سياسي ايران هم   ر

از ذكر مشروح تحصن اول مصدق در دربار شاه خودداري           اي وارد نشود،    آنكه به حيثيت سياسي دكتر مصدق لطمه      
همـراه جمـع      آزادي انتخابات و تحصن او بـه       حفظمبارزات مصدق جهت    «: و به طور معكوس و مجمل نوشتند       .اند  كرده

ي دولت    جانبه    هاي همه    در دربار به عنوان اعتراض به دخالت       22/10/25 روز    !كثيري از آزاديخواهان و نمايندگان طبقات محروم      
 177.»در انتخابات ثمري نبخشيد و مصدق به احمدآباد رفت
نماينـدگان  (كـه بـه نظـر چنـين نويسـندگاني           هـاي سياسـي ايـران         در اين تحصن يك عده از رجـال و شخصـيت          

هـاي درون    همراه دكتر مصدق در خيابان كاخ چـادر زدنـد وعلنـاً كشـمكش              بودند،) آزاديخواهان و طبقات محروم   
 هيئـت    از ييهـا   زيرا موضوع جنبش آذربايجان كه موجب وحدت و حداقل سكوت جناح           .هيئت حاكمه شروع شد   

نـبش و رفـع خطـر از فئوداليسـم از بـين رفـت و موقعيـت مناسـبي بـراي                       بـا سـركوبي آن ج      ،ي ايران بود    حاكمه
  هاي انتخاباتي و تصرف مراكز قدرت زير بهانـه        كه جنجال  .ي ايران فراهم گرديد     هاي دروني هيئت حاكمه     كشمكش

ور  نيروي خود را فقـط بـراي گـرم كـردن تنـ              حزب ايران همه   .ي آن بود    و ترفند دموكراسي و انتخابات آزاد مقدمه      
ي   به قراري كـه مخبـرين روزنامـه       «: انتخابات به كار برد و خبر تحصن مرحوم مصدق را به دربار پخش كرد و نوشت               

 صبح  11زيادي از كانديداها و مردم سرشناس تهران در منزل آقاي دكتر مصدق اجتماع كرده و ساعت                   دهند عده    اطالع مي   جبهه
 -دكتـر محمـد مصـدق     :  تيار كردند و اسامي متحصنين دربار به شرح زير اسـت          ند و تحصن اخ   مجتمعاً به دربار شاهنشاهي رفت    

اهللا اردالن   امـان - آيت اهللا فيروزآبادي-)ي تهران امام جمعه( دكتر حسن امامي    -زاده شيرازي   اهللا   آيت -سيدمحمد صادق طباطبايي  
 دكتـر   - فدايي علـوي   -السلطنه مجد   فطن - رضا افشار  - رضا تهرانچي  - دكتر متين دفتري   - سيدحسن زعيم  -)حاج عزالممالك (

 178.» سيد اسماعيل خليلي- خليلي مدير اقدام- جمال امامي- مشار اعظم-جزايري
بـاالخره بـا زدوبنـدهاي پنهـاني بـه نـام وكيـل مـردم                 نشـينان بـود،     دكترمتين دفتري كه خود از اعضاي فعال بست       

 ،شمشـيري  آبـادي،  حـاج آقـا حسـام دولـت     السلطنه فـرخ،  معتصم فتري،دكتر متين د « . راه يافت  15شهر به مجلس      مشگين
 جعفـر  -)صداي ايران(صادق سرمد، مدير«  و نيز 179.»نشينان نوشته است آبادي و حاج اسماعيل فخارنيا را از جمله بست       كريم

ـ  -)نيـروي ملـي   ( دكتر برهان، مـدير      -)ايران نو (جهان، مدير    ـ )ي كشـور  روزنامـه ( نـائيني، مـدير   ي جالل ـ اني، ـ و گرگ دير ـم

                                           
  95 ص ،هاي اسالمي دانشجويان دراروپا  ي انجمن  اتحاديه، كتاب مصدق و نهضت ملي-177
  1325 دي ماه 22 يكشنبه ،يران ارگان حزب ا، اخبار ايران-178
 ي دكتر متين دفتري  مقاله ،5 ص ،29ي   شماره،ي دنيا  سالنامه-179
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نشـيني شـركت        هاي هوراكش جناحي از هيئت حاكمـه در ايـن بسـت             و يك مشت مديران روزنامه       180.»)شهريار(
 .داشتند

سـيزدهم   مجلس چهاردهم خود مخلوق مجلس    «:  گفت 1325ماه    دكتر مصدق در ميتينگ مسجد شاه به تاريخ بيست دي         
ي پانزدهم به وجـود       ي چهاردهم وانتخابات دوره      كه بين پايان دوره    اي  فاصله. ودب  بود،كه آن نيز به دست رضاشاه به وجود آمده        

ولي حزب دمـوكرات     ي چهاردهم مصون بماند،     آمده، الاقل اين اميدواري را سبب شد كه انتخابات مذكور از نفوذ وكالي دوره             
و از   گيرد،  وران مي   ي از پيشه  هي كه شهردار  هايي كه از عوارض يا وجو       اين حزب با مصرف پول    . اين اميد را مبدل به يأس كرد      

رساند و منافع هنگفتي  دالالن سياسي را به نواي خود مي فروش جوازهاي تجارتي كه فصل جديدي در معامالت بزرگ بازكرده،      
 بـدون   جو را كه به هوس وكالت با زور دولت و يا تحميل مقامات دولتـي                مشتي عناصر استفاده  . كند  را براي انتخابات خرج مي    

دموكراسـي را در     خواهند با اختيار نام دموكرات،      هاي اداري به اين حزب هجوم آورده، مي         ها و آيين    تب و رعايت سنت   طي مرا 
انگيز است كه پس از گذشت سه سـال           و شگفت   181.»اين كشور محوونابود كنند، بر جريان انتخابات مسلط ساخته است         

ال نفوذ كثيف حـزب دمـوكرات قـوام بـه مقـام نماينـدگي       خواري و اعم اي از همين كساني كه با فساد و رشوه          عده
ي ملي ايران به منظور    همراه مرحوم دكترمصدق به تشكيل و تأسيس جبهه        ي قوام رسيدند،    مجلس و عضويت كابينه   

كـه از آن جملـه       .دسـت زدنـد    كردن صنعت نفت در سراسـر كشـور         ي شانزدهم و ملي     تأمين آزادي انتخابات دوره   
 اميرعاليـي و  الـدين   شـمس ، حسين مكـي ، مركزي حزب دموكرات قوام، مظفر بقايي      ه عضو كميته  زاد   حائري ،بودند

بـه هـر صـورت    . 15السلطنه و يا نمايندگان حزب دموكرات قوام در مجلـس     مهندس احمد رضوي از مداحان قوام     
ي كـه اغلـب در      كـار سياسـ     نشيني در دربار پهلوي با همراهي و در معيت و مشاورت مشتي رجـال كهنـه                 اين بست 

صـاحب عنـوان اسـتادي و رياسـت و           و در لُژهـاي فراماسـوني      انـد،   سهم بـوده    جنايات متعدد عليه ملت ايران ذي     
نـويس كلبـي      همراهي يك مشـت روزنامـه      .اي براي دكتر مصدق به بار نياورد        جز بدنامي نتيجه   كسوتي بودند،   پيش

 ،آبادي و فخارنيـا     شركت امثال مرحوم شمشيري و كريم     و   مسلك كه جز گرم كردن تنور انتخاباتي حاصلي نداشت،        
هـاي   وقـوس  بدون اينكه به حساب آيند و در مذاكرات سياسـي و كـش       ي بازار بودند،    كه مردان مورد احترام جامعه    

نظـر از هرگونـه        صـرف  ،اين بازاريان معمر   .كاهد  انتخاباتي محلي از اعراب باشند، چيزي از قباحت آن تحصن نمي          
دكتـر   شود كرد كـه از ايـن همـه تـالش،            اما چه مي  . اند  اي داشته    مسلماً نيت و هدف خيرخواهانه     ،بقاتيوابستگي ط 

شـهري   شهر، از مشگين وزير رضاشاه ديكتاتور و شريك جنايات او در سالهاي شوم بيست ساله،          دفتري نخست   متين
بـه نـام    اش را نديده بـود،     كشيده  محنتاش حتي يك بار آن شهر و مردمان           كه تا قبل از انتصاب به وكالت تسخيري       

گـي و عـدم تشـخيص      هم مصدق بود كـه بـر اثـر كـج سـليقه     رو اين با .وكيل مجلس سر از صندوق بيرون بياورد  
ترين شرايط سياسي كشـور كـه ارتجـاع بـه جامعـه               در سخت  مقتضيات سياسي و به علت ابتال به اعوجاج سياسي،        

  *!رفتنشيني  شد به كُنج عزلت و احمدآباد مسلط مي
                                           

  26 سال ،ي پارس  سالنامه-180
  1325 دي ماه 22 ، اخبار ايران-181
كتر د .تواند تأييد نظرات فوق باشد نويسد كه مي ها بعد دكتر كريم سنجابي در خاطرات خود از اين تحصن شرحي مي  سال-* 

ما همراه دكتر مصدق  .وزير و دكتر شايگان هم وزير فرهنگ او بود السلطنه نخست قوام در دولت،«: نويسد  سنجابي ميكريم
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برخـوردي   هـاي سياسـي ايـران،       هاي تاريخ است، براي آنهايي كه به مسايل اجتماعي و فراز و نشـيب               اين از درس  
خواهانـه سراسـري ايـران        در چنين وانفساي سياسـي كـه ارتجـاع بـه جنـبش آزادي              .نظرانه ندارند   احساسي و تنگ  

ي دمـوكرات و      حرف زدن و نظر مساعد داشـتن بـه فرقـه          شد و آذربايجانيان فقط به جرم تركي          وحشيانه مسلط مي  
ي تسلط اسـتبداد      شدند و برنامه    جمعي در بدترين مناطق كشور محكوم مي        به كوچاندن و تبعيدهاي دسته     وري،  پيشه

ي شئون سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظـامي ايـران در حـال اجـرا و تثبيـت بـود و                         و امپرياليسم آمريكا بر همه    
هـاي نظـامي و       جويي با همسايه شـمالي و افتـادن در دام پيمـان             ي ستيزه   ي ايران به طرف يك برنامه     سياست خارج 

گيري و    ي سياسي ايران كناره     دكتر مصدق به طوركلي از صحنه      رفت،  طلبانه به سرعت پيش مي      هاي جنگ   بندي  دسته
وتابي كه نويسندگان بورژوازي   پر آبهاي  در تمام تذكره   .خوش كرد   در احمدآباد به كنج عزلت و فراغت اعياني دل        

اسـت و موضـوع مسـكوت          به اين مسئله عمداً توجه نشده      ،اند  ملي راجع به نهضت ملي ايران و دكتر مصدق نوشته         
 .است مانده

وار همراه ايالت افشار و ذوالفقاري به تجاوز و قتل و غارت دست            ارتش شاهنشاهي مغول   وتار،  در آن روزهاي تيره   
 كـرد،  حكم اعدام صـادر      2500و ظرف دو ماه      ريز دادگاههاي نظامي با سرعت تمام به كار افتاد،          ن خون زده و ماشي  

  ايـن  دكتر مصدق رجل آزاديخواه بـه جـاي اعتـراض بـه        *.كه بسياري از روستاييان ناچار به فرار و آوارگي شدند         
براي جلـوگيري و توقـف آن همـه    جنايات سكوت مطلق كرد و فرياد اعتراض و شكايتش را بلند نكرد و كوششي            

 مرهمـي بـر دلهـاي سـوخته و          ،و يا حداقل بـا اعتـراض و هشـدارش بـه دربـار              .جنايت و قتل و غارت بروز نداد      
ي ايـن آالم و   گويي كـه همـه   .ي آذربايجاني نشد ي هزارها خانواده   زجركشيده و جانهاي داغدار عزيز از دست داده       

                                                                                                                                            
ي جالبي كه اين جا هست كه من آن را از   نكته). در دربار نبود15ي  يعني دكتر سنجابي همراه مصدق در انتخابات دوره(نبوديم 

گفت آقا ما رفتيم  كرد مي السلطنه صحبت مي ي براي ما راجع به همان تحصن اول زمان قوامخود دكتر مصدق شنيدم كه روز
اي با ما بودند وقتي ما رفتيم در دربار و متحصن شديم من نگاهي كردم ديدم غالب اشخاصي كه با من  تحصن و عده

دكتر كريم (» ها تو را اينجا فرستادند؟  ليسمصدق انگ اندعوامل انگليس هستند در آنجا من متوجه شدم و به خودم گفتم، آمده
 نشر ،1370 پاييز ، كتاب اول،ي مطالعات سياسي  مجله162ي  نقل از صفحه ) 78 و 77ص ص ،ها ا و نااميدي اميده،سنجابي
 هاي سياسي  ي مطالعات و پژوهش مؤسسه

 و تبريز در شهرهاي زنجان، ميانه، بايجان،شاهنشاهي به طرف آذر)! ظفرنمون(اي كه بعد از حركت قشون   كشتار بيرحمانه-*
 .شماري را به ديار نيستي فرستاد هاي بي انسان ساير شهرهاي اين استان درگرفت،

تعداد كساني كه با حكم دادگاههاي نظامي اعدام  طبق آماري كه بعدها در جرايد منتشر شد در اثر شكست نهضت آذربايجان،
هايي بودند كه در   نفر بودند و اين غير از آن36000ها   نفر و تعداد تبعيدي8000ي شديد ها  نفر و تعداد محكوميت2500 ،شدند

.) شده و دوباره برگشته بودند ها كه از آذربايجان رانده اوباش و قره نوكران فئودال(جريان قتل و غارت شهرها به دست يك عده
تازه چند ماه بعد از شكست نهضت   هزار نفر بودند،20 تا 15شدگان حدود  همين آمار تعداد كشته كشته شدند،به موجب

هزاران نفراز مردم آذربايجان به عنوان مهاجريني كه قادر به  ي سپاه،  بختي فرمانده منصور و سپهبد شاه به دستور علي آذربايجان،
د مانند كاروان اسيران به كمپ ان باشند يا به عنوان كساني كه در آذربايجان امنيت عمومي را مختل كرده تأمين معيشت خود نمي

 .بدرآباد لرستان تبعيد شدند
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و ارزش صـدور يـك       ترين توجهي نيست،    مداران ملي ايران درخور كوچك    هاي مهلك و گدازان در نظر سياست        رنج
هاي بورژوازي ملي كه حتـي از اصـول           هاي دكتر مصدق و شخصيت      اعتنايي  اين بي  .اعالميه دو سطري را هم ندارد     

هـاي دولـت و دادگاههـاي نظـامي           ريـزي   ليبرالي متداول در كشورهاي غربي هم به دور افتادند و نسـبت بـه خـون               
ي نيروهـاي كـارگري و        ي اوج نهضت ضد اسـتعماري ايـران مجموعـه           راض نكردند، موجب شد كه در هنگامه      اعت

 كه اعتراض و سوءظني بود بجا و به حق و از متن             .ي اين رهبران ملي سخت بدبين و معترض باشند          انقالبي به همه  
  .خاست واقعيات و سوابق سياسي آنها برمي

ي كه در پي حمله و يورش ارتجاع و امپرياليسم به جنبش دموكراتيـك آذربايجـان   به هر حال محيط مساعد و مناسب  
هـاي    ي پانزدهم مجلس شورا خاتمه پذيرفت و حـزب دمـوكرات قـوام اكثريـت كرسـي                    انتخابات دوره  فراهم شد، 

تـري و   هاي دربار كه مخالف قوام بودنـد، ماننـد دكتـر احمـد متـين دف                 اي از خدمه    اما عده  .مجلس را تصاحب كرد   
ي چنين مجلسي اجراي طرحهاي مشـخص و از پـيش تـدوين               توانستند به مجلس راه يابند و اولين برنامه        زاده،  تقي
ي نماينـدگان     ها همه   در اجراي اين برنامه    . ستيزي بود   ي شوروي   ي سياست و برنامه       ي آمريكا و انگليس درباره      شده

 .الرأي بودند   ي قوچان نام برد، متفق      وان از رحيميان نماينده   ت  مجلس پانزدهم به جز تني چند كه به طور مشخص مي          
ي ترقيات سياسي و رگ و پي و پوسـت و گوشـتش از چاپلوسـي بـه                    ي اراك كه همه     بنابراين حسين مكي نماينده   

ريزي و ايجاد و ساخته شده و خود از گرداننـدگان و               پي ،وزير قدر قدرت ايران     السلطنه نخست   حضرت اشرف قوام  
و پـس از     نعمت خـود برخاسـت،      هاي دولت ولي    ي برنامه   به مخالفت با همه    ي پانزدهم بود،    ن انتخابات دوره  رهبرا

هـاي ليبرالـي كـه        هاي فردي و آزادي مطبوعات و از اين قبيل هوچي بـازي             زادي  ي آ   گرداني درباره   يك سري تعزيه  
تقاضاي استعفاي كابينـه را مطـرح كـرد و           اند،  هزاده در آن به حد ابتذال ممارست داشت         امثال مكي و بقايي و حائري     

 .عدم صالحيت دولت قوام را اعالم نمود
ي پـانزدهم مجلـس شـوراي ملـي را            السـلطنه تصـميم گرفـت انتخابـات دوره          قوام ي آذربايجان،   پس از ختم غائله   

بـرداري     كامـل بهـره    به طـور   بود،  بالدرنگ آغاز كند و از فرصتي كه بر اثر شكست نهضت آذربايجان به وجود آمده              
السلطنه محرك ديگري نيز داشت و آن توافقي بود كه بين وي و جرج آلن                 قوام به عالوه در شروع انتخابات،    ...نمايد

المللي حاصل شد و دولت آمريكـا         ي اعطاي دويست و پنجاه ميليون دالر قرضه از بانك بين            سفيركبير آمريكا درباره  
ي    نامـه   ي پانزدهم مجلس از بين اشخاصي كه مخالف تصويب مقاولـه             وكالي دوره  السلطنه وعده داد كه اگر      به قوام 

 ،ي مذكور از طرف نمايندگان مجلس شوراي ملي رد شـود            نامه   انتخاب گردند و مقاوله    ،نفت ايران و شوروي باشند    
 182.اين قرضه پرداخت خواهد شد
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 هاي همكاري ايران و شوروي  نامه مقدمات لغو مقاوله -2
برداري مشترك ايـران و شـوروي از    ي بهره  سادچيكف درباره  -ي قوام   نامه  ي اين بازيها براي آن بود كه موافقت         همه

 فردوس بـه دعـوت      و به همين منظور از روزها پيش ژرژ آلن سفيركبير آمريكا در باغ             غو شود، نفت شمال باطل و ل    
آمريكا اميـدوار   «: دكتر صديق اعلم سخنراني مفصلي راه انداخت و درس حكومت پارلماني به شنوندگان داد و گفت               

كرد و    آمريكا همه گونه مساعدت و كمك را به ايران خواهد          ي نفت شمال از تصويب مجلس نگذرد و در مقابل،           كه اليحه  است
درت و منابع خـود را در راه        دولت آمريكا تمام ق    اه تأمين آزادي ايران مجاهدت خواهند نمود،      اي قوي در ر     مردم آمريكا با اراده   

ي اين تصميم در مـورد        ي قطعي آمريكا در ادامه      اراده .است   و تعدي صرف كرده     خالصي مردم جهان از شر تجاوز و بيم  حمله         
ه مراسم سخنراني سـفير كبيـر آمريكـا را بـا عكـس و                ك »داد«ي    نامهز و رو  .»ايران نيز مثل ساير نقاط جهان يكسان است       

روسيه اخطار قطعي  كا راجع به نفت شمال ايران بهـآمري «:ي ديلي هرالد نوشت   تفصيالت چاپ كرده بود از قول روزنامه      
كا  و در ميان اين همه تهديد و ارعاب و اميدواركردن به عنايات آمري              183.»كرد كه ملل آزاد گيتي پشت سر ايران هستند        

هاي اقتصادي و نظامي باالخره به پيشنهاد دكتر رضازاده شفق وكيل سوگلي دربـار در         از طريق پرداخت وام و كمك     
 102ي حاضر در جلسـه         نفر نماينده  104و از    اي به شرح زير تسليم رئيس مجلس شد،         مجلس پانزدهم ماده واحده   

 آمريكـا و انگلـيس بـه       سـادچيكف رد شـد و      -ي قوام   نامه نفر به آن رأي موافق دادند و در نتيجه قرارداد و موافقت           
السـلطنه هـم پـس از چنـدي بـا نكبـت و ادبـار سـقوط كـرد و ابـراهيم حكيمـي                           هاي خود رسيدند و قـوام       هدف

جـاي خـود را بـه        بـود،   محلل روي كار آمـده    ي حكيمي نيز كه به عنوان         به جاي او نشست و كابينه     ) الملك  حكيم(
ي زدوبنـدها و       نتيجـه  ، گرفـت  1326 مهرمـاه    30ي  صميمي كه مجلـس پـانزدهم در مورخـه        ت .عبدالحسين هژير داد  

هاي مختلف مجلس پانزدهم است كه عبدالرحمن فرامرزي در خـاطرات خـود بـه تفصـيل                   مذاكرات طوالني جناح  
 !!داند است و آن را يكي از بهترين خدمات مجلس پانزدهم به ملت ايران مي نوشته

ي   گزاري به ملت ايران در نهايت مخالفت بـا توسـعه            كند كه هدف اين خدمت      احده معلوم مي  توجهي به متن ماده و    
 .داد كه استراتژي كلي امپرياليسم آمريكا را تشكيل مي روابط اقتصادي ايران و شوروي بود،

اقدام  ،1323م قانون آذر ماه     ي دو   نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده         وزير با حسن    ستنظر به اينكه آقاي نخ    :  الف -ماده واحده 
 در باب ايجاد شـركت مخـتلط نفـت ايـران و شـوروي               1325ي پانزدهم فروردين ماه        مورخه ي  نامه  به مذاكره و تنظيم موافقت    

الذكر تشـخيص     و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق                   اند،  نموده
يكن   لم   كان 1325 فروردين   15ي    ي سوم و ابالغيه مورخه       ماده و .داند  يكن مي   لم  نامه را بالاثر و كان      هد، مذاكرات و موافقت   د  نمي
 *.باشد مي
هـاي     ظرف مدت پـنج سـال نقشـه         دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف معادن فراهم آورده و در                -ب

 كامـل از وجـود نفـت بـه     يز كشور را ترسيم نمايد تا مجلس شوراي ملي با استحضار و اطالع            خ  كامل فني و علمي مناطق نفت     
 .ي تصويب قوانين الزم تعيين كند برداري بازرگاني از اين ثروت ملي را به وسيله ميزان كافي بتواند ترتيب بهره

                                           
 1325 سال ، داد  روزنامه-183

 ! تمسك كردندباز هم براي جلوگيري از همكاري ايران و شوروي به قانون پيشتهادي مصدق  نمايندگان مجلس پانزدهم،-*
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د هر نـوع شـركت بـراي ايـن منظـور كـه              ها و ايجا    امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجي         واگذاري هرگونه    -ج
 .جوه سهيم باشند مطلقاُ ممنوع استها در آن به وجهي از و خارجي

 ي بازرگاني در نواحي شمال ايـران        وجود نفت به مقدار قابل استفاده     ) ب( در صورتي كه بعد از تفحصات فني مذكور در بند          -د
حاد جماهيرشوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجـه را            دولت مجاز است در باب فروش محصوالت آن به ات          مسلم گردد، 

 .الع مجلس شوراي ملي برساندبه اط
ي مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن كـه                       دولت مكلف است در كليه     -ه

تيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات الزمه را به عمل     است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور اس           ضييع واقع شده  مورد ت 
 .ي آن مطلع سازد لس شوراي ملي را از نتيجهو مج آورد،

 .است  مجلس شوراي ملي اتخاذ شده1326ام مهر ماه  ي شب پنج شنبه سي  ال در جلسه تصميم با
 184 سردار فاخر-رضا حكمت.رئيس مجلس شوراي ملي

هـاي اقتصـادي، تجـاري و فنـي بـا             ها، فقط به منظور قطع و مسدود كردن رابطه          ديبن  ي اين هياهو و نر و ماده        همه
 سادچيكف عالوه بر آنكه امتياز نبود، بلكه در صورت تصـويب و اجـرا               -نامه قوام    زيرا موافقت  .دولت شوروي بود  

ان و وكـالي بـدون   رويه و رفتاري كـه از نماينـدگ   .زد  خاورميانه را برهم ميي امتيازات استعماري نفت اساس همه 
نامـه ايـران و شـوروي     موكل مجلس پانزدهم به رهبري حسين مكي و مظفر بقـايي و رضـازاده شـفق عليـه توافـق                  

ي منفـي   طلبـي و سياسـت موازنـه    خواهي و اسـتقالل  ثابت كرد اين بازيهاي پارلماني كه در قالب ايران مشاهده شد، 
 سياسـت   معلـول و اگـر آن بـار دكتـر مصـدق تـز          .  اسـت  14جلس  هاي پارلماني م      همان توطئه ي     دنباله ،بروز كرده 

 عايد شركتهاي نفتي انگليسـي      ي آن را ندانسته     تيجهو ن  ي منفي را در نهايت احترام عليه شوروي بكارگرفت،          موازنه
آميز طرح درازمدت آمريكـا و انگلـيس مبنـي بـر عقـب رانـدن شـوروي و دور                       اجراي موفقيت  و موجب  گردانيد،

اين بار حسين مكي و مظفـر بقـايي بـه رهبـري              ي تجاري و فني شد،       و مراوده   يران و شوروي از رابطه    نگهداشتن ا 
 به اجـراي طـرح اسـتعماري مشـترك آمريكـا و             ، شفق و همراهي نمايندگان تحميلي مجلس پانزدهم        دكتر رضازاده 

بـي آراسـتند و بـاز هـم در          طل   اسـتقالل   و پرسـتي   كردند و آن را در لعاب و پوشش وطن          انگليس همت و تالش مي    
 14طـور كـه در مجلـس          خدمتي به آمريكا به طرح دكتر مصدق استناد كردنـد و همـان              مبارزه عليه شوروي وخوش   

 ي منفـي،    هاي سرشناس انگليسي با چند نفر وكيل ملي و پيـرو سياسـت موازنـه                توافق كامل بين نمايندگان و چهره     
 نيز همان اتحاد بين وكالي طرفدار سياست آمريكا و عمال سياست            در مجلس پانزدهم   عليه شوروي برقرار گرديد،   

زاده   هاي حسين مكي و مظفر بقايي و حائري         اما اين بار جاي دكتر مصدق را مزدوراني به نام          .انگليس به وجود آمد   
 پـس از آن،   و  . و اين تنها مورد توافق و تجانس نمايندگان مجلس پانزدهم با همديگر بود             و رضازاده شفق پركردند،   

منـع و   . روزهاي جاروجنجال و زدوخورد نمايندگان انگليسي و آمريكايي با هم شروع شد كه به آن خواهيم رسـيد                 
و  ي فشـار مشـترك آمريكـا و انگلـيس انجـام شـد،               تحريم و لغو قراردادهاي همكاري ايران و شـوروي در نتيجـه           
 .ك مساعي كاملي به خرج دادندسردمداران و متوليان اين دو سياست در مجلس پانزدهم اشترا

                                           
  25، 26  ص ص،1330 سال ،ي كل انتشارات و تبليغات اداره،  اسناد نفت-184
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 ،ي همكـاري گرديـد      نامـه    عواملي كه موجب لغو مقاولـه      ،در نشريات حزب تودة ايران مسايل مربوط به اين جريان         
و در حقيقـت منـافع و         صـحت و درسـتي آن تشـريح و تبيـين سياسـي             نگارنـده اما براي   . است  مشروحاً بيان شده  

 .شود  بازيهاي پارلماني مجلس پانزدهم روشن و تفهيم مي از، آن قرارداد براي ملت ايرانسودمندي
 28ي مجلس پانزدهم و پس از آن تا سـالهاي بعـد از كودتـاي         ي دوره   عبدالرحمن فرامرزي كه نقش كثيفي در همه      

در  ،ي فرهنگ آمريكايي بـه كارگرفـت        ي كيهان را به صورت ابزار مهم تبليغات و اشاعه           و روزنامه  مرداد بازي كرد،  
دارد و لغو و باطل كردن آن قرارداد را بـه مثابـه بزرگتـرين شاهكارسياسـي                   رات خود پرده از روي ماجرا برمي      خاط

 : نويسد و ميا. داند خود مي
هاشم وكيل به من گفتند تـو هـم           دكتر متين دفتري و سيد     زاده،  دانان مجلس يعني آقايان شريعت      كميسيوني تشكيل شد از حقوق    

 گيـر  - قـوام -گرديم كه اين پيرمرد م ولي دنبال فورمول ميكني  به من گفته بود كه ما اين قرارداد را رد مي          زاده قبالُ   شريعت. باش
م بودنـد و    زاده و سيدهاشم وكيل، دوست قوا       آقايان شريعت . گذاريم  گفتم شما رد بكنيد ما يك تاج افتخار به سر قوام مي           . نيفتد

تري با داليـل حقـوقي رد       كردند دكترمتين دف    يسيون هر طرحي كه آنها درست مي      در كم  .دكتر متين دفتري مخالف شديد او بود      
گفتم من نظر به مملكـت دارم و شـما بـه    ...كردند نوشت آنها با همان داليل رد مي و هر طرحي كه دكتر متين دفتري مي       كرد،  مي

خواهد طوري بنويسد كـه قـوام        دفتري مي  السلطنه تقدير شود و آقاي دكتر متين        خواهيد طوري بنويسيد كه قوام      شما مي . شخص
شما اين قرارداد را رد بكنيد و يـك تـاج            حساب حساب مملكت است،   . السلطنه در حساب نيست     راي من اصالً قوام   گير بيفتد ب  

 سـت، زاده طرحي نوشت و من گفتم همين خـوب ا       الخره شريعت   با... افتخار به سر قوام بگذاريد و يا رد بكنيد و او را دار بزنيد             
يست؟ گفت چنين عبارتي و اليحه و يـا طرحـي بـه ايـن صـورت در عـرف                    من گفتم ايرادش چ   . دكتر متين دفتري ايرادگرفت   

ي ما هم خودش يك فورمـول و يـك اصـطالحي              حاال اين اليحه  ... شود يك سابقه    گفتم اين خودش مي    .المللي سابقه ندارد    بين
مجلس به اتفـاق آرا آن      و  ... تري هم همان را با اصالح يكي دو لفظ پذيرفت         دوستان قوام خوشحال شدند و دكتر متين دف       . است

  185.را رد كرد و فقط مرحوم عباس ميرزاي اسكندري از جلسه بيرون رفت
دار و معـروف جنـاح انگليسـي و جنـاح آمريكـايي عليـه قـرارداد         ي سياستمداران مارك اين اتحاد و اتفاقي كه همه 

 ترين دليل بر دخالت و فشار دو نيـروي امپرياليسـتي آمريكـا و               تواند قوي   دادند، مي همكاري ايران و شوروي بروز      
تا راه هرگونه همكاري و ارتباط تجاري و فني و صنعتي با شوروي قطـع و مسـدود                    ايران باشد،  سلجانگليس بر م  

ر قلـم نويسـندگان   اي بـراي امپرياليسـم جهـاني د     علني و مفتضحانه  نوكريبدبختي در اينجا است كه چنين       شود و   
 رجال ملـي بـراي امپرياليسـم    نوكريحتي اين . شود پرستي جلوه داده مي   بورژوازي ملي كمال و اوج و اعالي وطن       

 انقـالب اسـالمي ايـران و در حكومـت موقـت بازرگـان نيـز ادامـه يافـت و توسـط همـين گـروه             آمريكا در مـتن   
وروي معلق شد و گاز صادراتي به شوروي قطع گرديد و           قرارداد تجاري صدور گاز ايران به ش       هاي ملي،   تكنوكرات

 .گري كرد ي اين بازيها زير پوشش حفظ منافع ملي جلوه همه
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 هاي مذهبي به منظور انحراف افكار سياسي ترويج عصبيت -3
 قـرارداد   ،هاي استعماري در ايران و حمايت دربـار پهلـوي و محافـل ملـي                تحاد جناح هاي علني و ا     با چنين دسيسه  

. برداري از نفت شمال از طريق ايجاد يك شـركت مخـتلط رد شـد                همكاري ايران و شوروي براي استخراج و بهره       
هـايي در     بنـدي   موضوع مهمي كه بعد از لغو قرارداد به وقوع پيوست و موجب اختالف آمريكا و انگلـيس و جنـاح                   

از  .برداري از منـابع نفتـي جنـوب بـود           تازي شركت نفت ايران و انگليس در بهره           يكه،  ي ايران گرديد    هيئت حاكمه 
هـاي   ي ايـران و جنـاح   توانست در جامعـه  طرفي قرارداد همكاري ايران و شوروي با آن همه مزايا و سودمندي نمي    

جنوب از اوضاع و شرايط ايجاد شده پس از سركوب جنـبش  زيرا شركت نفت   تأثير باشد،   مختلف هيئت حاكمه بي   
دموكراتيك آذربايجان و رد قرارداد همكاري ايران و شوروي به اين خيال بود كه با تغيير در بعضـي مـواد قـرارداد                       

 با عوايـد مختصـري      ،1933 ضمن تثبيت و تأييد مجدد اصل قرارداد         ، و تصويب يك قرارداد متمم و تكميلي       1933
 .شد، سروته قضيه را به هم بياورد آمد كشور اضافه ميكه به در
ي تبليغـاتي كـه عوامـل امپرياليسـم از ايـن مـاجرا بردنـد، موجـب                    ي انشعاب در حزب تودة ايران و استفاده         توطئه

و در همان زمان به منظور انحراف افكارعمومي از مسـايل           . مسكوت ماندن مبارزات ضد امپرياليستي ملت ايران شد       
گـري و توجـه بـه ظـواهر مسـايل             هاي مـذهبي و قشـري       هايي به كار افتاد تا با ترويج عصبيت       ماعي دست حاد اجت 

اسالمي وضع متشنج و منحرفي ايجاد كنند و توجه جامعه از مسايل سياسي و مبـارزات ضـد امپرياليسـتي بـه يـك          
هـا جلـوي زنهـاي        زنامـه  برابـر اخبـار رو     1326 به همين جهـت از مهرمـاه         .سري ظواهر حاد مذهبي منحرف شود     

به بازاريان تهران تأكيد و امر       آميز،  هاي تهديدكننده و توهين     شود و با نصب اعالميه      حجاب در سر بازار گرفته مي       بي
حجاب خودداري شود و چند مرتبـه حملـه و هجـوم بـه زنهـاي                  وفروش با زنهاي بي     شود كه از معامله و خريد       مي
ي بهشـهر     ها در كارخانه    ها و بهايي  عالوه بر آن زدوخوردهايي بين مسلمان      .شود  حجاب و اسيدپاشي مشاهده مي      بي

  و در تهـران نيـز       186.انجامـد     ي بهايي در بهشـهر مـي         و كشتار چند خانواده     ي آن به كُشت      كه دنباله  ،شود  ايجاد مي 
ان كسـروي بـه     هـاي تنـد و تيـز طرفـدار          مذهبي و حمله به طرفداران كسـروي و پاسـخ           هاي تند و داغ صرفاً      بحث

آيد تا از طرح مسايل اساسي جامعـه          ي اين عوامل به كمك امپرياليسم مي        گيرد و همه    اي مي   سابقه   اوج بي  ،متشرعين
ي ايـران از هـر جهـت گرفتـار ترفنـدها و            جامعـه  .و بررسي و افشاي غارتِ شركت نفت جنوب جلـوگيري شـود           

هاي   دردسر از منابع نفتي به راه انداخت و در همين حال هيئت            برداري بي   هايي شد كه امپرياليسم به قصد بهره        توطئه
 اقتصادي به ارتش و سازمان برنامـه و وزارت فرهنـگ مسـلط              - فرهنگي -هاي نظامي    آمريكايي در زمينه   يمستشار

هـاي ارتجـاعي تهـران بـه سـردمداري            و روزنامـه  . ي راديـو شـد      ترين برنامه   شدند، و تبليغات ضد شوروي مهم       مي
كرد و هيستري  اي عليه شوروي منتشر مي      گستاخانه  و با قلم و هدايت علي مسعودي هر روزمقاالت تند و           اطالعات

 . يافت ضد شوروي به شدت رواج مي
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بندي ضد شـوروي را تحمـل         توانست بلوك     ي قيام ايران از جمله روشنفكراني بود كه نمي          صدر مدير روزنامه    حسن
كادر و  ي اول روزنامه در       ي ايران با آمريكا داشت در صفحه        كه به روابط دوستانه   اي    ي احترام و عالقه     كند و با همه   

ي مبلغـين     قريب يك صد سال يعني از آن روزي كـه نخسـتين قافلـه              ملت ايران    -آقاي سفير كبير  «: با حروف درشت نوشت   
تعظـيم فـرود آورده، تـا جـايي كـه در            ي شما سـر        تا اين اواخر در برابر نيات پاك و خدمات صادقانه          آمريكايي به ايران آمد،   

ما بـر قلـب ملـت ايـران         امروز نيز اگر عالقه داريد دولت متبوع شـ         .ن حساب شما را از بيگانگان جدا ساخت       دارالشوراي ايرا 
 مسلم بود كـه   187.»شد ترك گوييد ي راهي را كه سرانجام به تيرگي سياست خارجي ايران منتهي خواهد         فرمانروايي كند ادامه  

 و  ي هجوم ارتجاع بـه آذربايجـان و دسيسـه            توانست ادامه يابد زيرا حزب تودة ايران كه از زير ضربه            ضع نمي اين و 
بالفاصله خطر امپرياليسم آمريكا را با ذكر        هاي انشعاب ملكي به هرحال توانست به درآيد و كمر راست كند،             توطئه
سياسي و اقتصادي ايران مطرح كرد و ضمن مبـارزه          بار آن بر حيات       ها و عوارض زيان     ي خصوصيات و نشاني     همه

خطر تسلط امپرياليسم آمريكـا را كـه بـدون سروصـدا و بـه طـور                  با استعمار مسلط بريتانيا و شركت نفت جنوب،       
و بـار ديگـر تشـكيل يـك         .اعالم كـرد   شد،  ي شرايين حياتي ملت ايران مسلط مي        وقفه، به همه    خزنده، مستمر و بي   

 ي  توانسـت از طريـق ايجـاد يـك جبهـه            چنين هدفي مي   .ي خود قرارداد    پرياليستي را در برنامه   ي متحد ضد ام     جبهه
زيـرا هيئـت    .ي دموكراسـي ايـران بـود      ترين نياز جبهـه     و اين بزرگترين و مبرم     متحد ضد ديكتاتوري برآورده شود،    

 و كشـاورزان و اسـتقرار   جمعـي كـارگران    به دنبال تسلط بر جنبش دموكراتيـك آذربايجـان و كشـتار دسـته               حاكمه
نگاران دموكرات    حكومت نظامي در آذربايجان و تهران و برپايي سيستم پليسي بر سرتاسر كشور به توقيف روزنامه               

 و 24هـاي     و دربار پهلوي درصدد استقرار آن چنان نظم و نسقي بود كه بتواند از تكرار وقايع سال                . و ملي دست زد   
هـاي مسـتقل و ملـي و منـع و      في را از راه بستن و تعطيل و تحديـد روزنامـه         جلوگيري كند و اجراي چنين هد      25

هـاي سياسـي مخـالف        جمعي گروه   ي تبعيد دسته    مه  حتي شايعه و زمز    .كرد  هاي حزبي تعقيب مي     محدوديت فعاليت 
ي  حزب تودة ايران به موجـب اسـناد و شـواهد كتبـ             ،استبدادي ضد هاي ي اين مقاومت  دولت شنيده شد و در همه

انسـان وقتـي بـا وجـدان         .كـرد   پيشقراول بود و با هدف نابودي اسبتداد و استقرار دموكراسي كوشـش مـي              موجود،
هـاي    ي آن همه اسـناد و مـدارك كـه در آرشـيو مجـالت و روزنامـه                   جستجوگر و دور از تعصب در سير و مطالعه        

 .برد   به اين واقعيت انكارناپذير پي مي      ،يندنش  رود و به غور و بررسي مي        فرو مي  ي ملي ايران مضبوط است،      كتابخانه
هـا و نويسـندگان       ي آن رهبـران و شخصـيت        ي آن اسناد و مدارك به همـه         نگارنده خود بارها و بارها ضمن مطالعه      

بورژوازي ليبرال كه بغض و عداوات و كينه را عليه حزب تودة ايران در مغز و دماغ بسياري از جوانان عالقمند بـه                       
 .جايگزين كردند و از اين راه به تفرقه و تشتت دامن زدند، لعنت فرستاد ايران ترقي و سعادت

 نشـيني آن،  از فرداي حمله و هجوم ارتش مستعمراتي به رهبري شاه و قوام به جنبش آذربايجان و شكست و عقـب        
 فعال ايـن حـزب       زيرا با حضور   .ي بعدي امپرياليسم اضمحالل و نابودي حزب تودة ايران بود           برنامه و هدف عمده   

ي   هـاي دربـار شـاه دربـاره          كه نقشه  1327از اولين روزهاي سال      .شد  هاي امپرياليستي سريعاً فاش و افشاء مي        نقشه
گرايان آن دوره كه عمدتاً در حـزب ايـران            توسط حزب تودة ايران فاش شد، ملي       استقرار خفقان و استبداد عمومي،    
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هـاي اقتصـادي و    ه گرفتن پست و شغل در سازمان برنامه كه توسط هيئـت          اعتنا به اين خطرها ب      بودند، بي   جمع شده 
و از آن تاريخ كمتر بـه مسـايل تنـد و حسـاس سياسـي            .شد، مشغول شدند    ريزي و تجديد بنا مي      فني آمريكايي پي  

هـاي    بـافي   هـاي مجـرد و انتزاعـي از مفـاهيم دموكراسـي و اسـتقالل و فلسـفه                   پرداختند و در الك يك سري بحث      
هاي حزب ايران حلول و       توان گفت كه ارواح اصحاب اسكوالستيك در قالب تكنوكرات            مي  .راندراسل فرورفتند برت

 مملـو از چنـين مسـايلي    1327 ارگان حزب ايران در سال  ،ي جبهه  هاي روزنامه ها و مقاله ي بحث  ظهور كرد و همه   
 نفت و مذاكرات سـفرا و نماينـدگان آمريكـا و    ي ها و مجالت خارجي درباره و گاهي چند ترجمه از روزنامه  . است

داد و گاهگـاهي      نشيني در احمدآباد ادامه مـي       دكتر محمد مصدق نيز به سكوت و گوشه        .خورد  انگليس به چشم مي   
هاي سياسي كه همگـي از مشـاهير بـازار سياسـت بودنـد، شـركت                  در بعضي محافل و جلسات رجال و شخصيت       

 .كرد مي
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 ظهور مجدد بورژوازي ملي در صحنه سياسي -4
گاهگـاهي   زاده كه بانيان و متوليان اقليت مجلس پانزدهم بودنـد،            مظفر بقايي و حائري    ،عبدالقدير آزاد ،  حسين مكي 

اول  .اما با رعايت دو شرط عمده و اساسـي         كردند،   مي ي نفت و دموكراسي و آزاديهاي سياسي هياهويي برپا          درباره
.  و دوم رعايت حداكثر عناد و دشمني بيمارگونـه بـا حـزب تـودة ايـران                 »بخت  پادشاه جوان «احترام مطلق به دربار و      

بـه   هـاي ليبرالـي بـا رعايـت آن دو شـرط مؤكـد و اليتغيـر،        ي قدرت قلـم و لفـاظي   گرا با همه    نويسان ملي   روزنامه
هـا و   اما از همين روزها يك سـري نطـق   پرداختند،  ي نفت و مخالفت با كمپاني نفت جنوب مي          يي در زمينه  ها  بحث

 و دموكراسـي آمريكـايي از دهـان و قلـم مكـي و بقـايي و                   الت متحده   مقاالت به طرفداري مخلصانه و شديد از ايا       
حـزب تـودة    .ي ايران شـد   براي جامعه همه گونه خطر و زيان أكه خود منش كرد، حسين فاطمي تراوش و ظهور مي   

يعني عالوه بر    .گرايان شد   ايران در چنين شرايطي مؤظف و متعهد به مبارزه با سه جناح انگليسي و آمريكايي و ملي                
 داد،  ي سـنتي و مسـتمر ادامـه مـي           ي رجال مستبد درباري و امپرياليسم آمريكا و انگليس به مبارزه            آنكه با دارودسته  

سختي و مقاومـت حـزب تـودة ايـران در             ي جان    و همه  .زده شد   گرايان آمريكا   ي نوظهور ملي    با پديده درگير مبارزه   
 .گيرد  از همين جا نشأت مي،و هرچه ستم كشيد و به صدها تهمت ناجوانمردانه گرفتار شد .همين بود

ديخواهـان خـط و نشـان        دربار چنگ و دندان نشان داد و شهرباني كل كشـور بـه آزادي و آزا                ،1326از اواخر سال    
قـانون   49ي    شود كه مخـالف بـا مـاده         التي ديده مي    چون اخيراً ضمن مندرجات بعضي جرايد مركز مقا       «: كشيد و اعالم كرد   

 ذيـالً درج    قـانون مـذكور را كـه       49ي    دهباشد، بنابراين از آقايان مديران و نويسندگان جرايد خواهشمند است ما            مطبوعات مي 
 نسبت به متخلفين به موقع اجرا گـذارده         49ي    بديهي است مدلول ماده    .العين قراردهند    و مفاد آن را نصب     د رعايت نموده  وش  مي

 .شد خواهد
ـ         ش  ي معين مي  ا  مأمورين وزارت معارف كه براي روزنامه      -49ي    ماده د را در مـوارد     وند و پليس حق دارند روزنامه و ديگر جراي

 .ذيل توقيف كنند
 .جريده يا اليحه مضر به اساس مذهب اسالم باشد آنجا كه روزنامه يا -1
 .باشد  آنجا كه در روزنامه يا جريده يا اليحه هتك احترامات سلطنت شده-2
 .باشد امي مكشوف شده آنجا كه نقشه و طرح حركت قشوني يا ديگر اسرار نظ-3
 .نامه موجب هيجان كلي و اختالل آسايش عمومي باشد آنجا كه مندرجات روز-4
 .باشد جا كه دعوت بر مضادت قواي رسميه مملكت شده آن-5
 188.» آنجا كه اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد-6

ي قيـام     بود و روزنامه    هاي سياسي به ميان آمده      ي توقيف پانصد نفر از رجال و شخصيت         قبل از آن صحبت و شايعه     
هايي   ليست ي يك ليست پانصد نفري يك جا و         درباره«: بود    صدر اين نقشه را فاش كرده و نوشته         ايران به مديريت حسن   

اين ايرانيان در اياالت شمالي ايران و از مسلك و احزاب مختلفه به  .شود صحبت مي شود، كه جمعاً در حدود هشت هزار نفر مي       
وند، محافـل مختلـف هيئـت       ش  مبارزه با استعمار به جنوب براي كار اجباري تبعيد مي         به جرم   »  طلب و ستون پنجم     آشوب «نام  

و مقامـات رسـمي     . نظر دارند    اتفاق  ي اين نقشه    ورزند درباره   حاكمه كه روي مسايل خصوصي شديداً نسبت به يكديگر كينه مي          
                                           

  1327 فروردين سال ، اطالعات-188
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 شوند،  ايشان گويا بعد از نوروز وارد تهران مي        .شندبا  به تهران مي  »  جان وايلي  «كبير جديد آمريكا      منتظر ورود جناب آقاي سفير    
ي آمريكا قبل از ايشان نظر مثبت وزارت خارجـه            ي امور ايران و تركيه و يونان در وزارت امور خارجه            حالي كه رئيس اداره   در  

سـتي در يونـان و تركيـه        ي افكـار كموني     اند كه قطع ريشه     و مخصوصاً متذكر شده    .اند  را به اطالع مقامات مسئول ايراني رسانده      
ي    بعدها معلوم شد اين رئيس اداره       189.»شود  قوياً اجرا شده و مي     نقشه در آن دو كشور،    ي خوبي بخشيده و شبيه اين         نتيجه

كـه بـه    » لـوئي هندرسـن    « جانوري اسـت بـه نـام       ،دهد  براي سركوبي آزادي مي    امور ايران و تركيه كه نقشه و طرح،       
 بـاز هـم      190.»اسـت   ع ايران كـرده   ي آذربايجان فعاليت مساعدي به نف        ايران است و در قضيه     دوست« ،ي باختر امروز    نوشته

ملت ايـران بايـد     «: جمعي دانست و نوشت     ي كار را در اقدام دسته       حزب تودة ايران چاره    براي درهم شكستن توطئه،   
ايـن  . اي براي تكميل اختناق عمـومي اسـت        سرزمين، مقدمه  اين    بر ضد حزب تودة ايران و آزاديخواهان پيشرو         بداند كه توطئه  

هـدف آن برقـراري حكومـت    . بلكه هدف آن وسـيع و عمـومي اسـت    مجاهدين حزب ما چيده نشده است،   توطئه فقط بر ضد     
وطنـان كـه مايلنـد حـق          ما بدين وسيله به آن عده از هم       ... العناني و سلب هرگونه استقالل و شخصيت از افراد ملت است            مطلق

تمـام   كنيم كه در اين هـدف مشـترك،         اعالم مي  ته نشود، راي آنها محفوظ بماند و زنجير غالمي بر گردن آنها گذاش          آزادي بيان ب  
اين هدف مشترك و مقدس عبارت است از حفظ آزادي و امنيت افـراد               .آواز باشند   عناصر شرافتمند با افراد حزب تودة ايران هم       

 191.»ملت
 مصدق و   ر از طرف حزب تودة ايران و با همياري دكت         1324هايي كه عليه صدراالشراف در سال         نظير همان كوشش  

نشيني ارتجـاع شـد، مجـدداً در اولـين            الشراف و عقب    و موجب سقوط صدرا    روشنفكران متعهد و آزاده بروز كرد،     
 .ي حزب تودة ايـران قرارگرفـت    با همان هدف عقب راندن ارتجاع و ديكتاتوري شاه در برنامه     1327روزهاي سال   

 و دكتر مصـدق   ظيم آذربايجان و كردستان سركوب شدهاما با اين تفاوت و اختالف بزرگ كه در اين زمان جنبش ع   
بود و حزب ايران كامالً بـه         ي خيابان كاخ منزوي شده      ي سياسي در احمدآباد و خانه       نيز يه كلي دور از ميدان مبارزه      

محـدود بـه   منحصـر و    و پاسخ مثبتي كه به نداي اتحاد حـزب تـودة ايـران داده شـد،                جويي فرورفت ،    الك عافيت 
ايـران   حـزب  مشـي مصـوبه،     برطبـق خـط   «: حزب ايران اعالم كـرد    . نگاراني شد كه اكثراً غيرقابل اعتماد بودند        روزنامه

زيـرا از   . اي بـيش نبـود         و اين بهانه   192.» و هدف نهايي آن معلوم نيست شركت نمايد        أتواند در ائتالف جمعيتي كه منش       نمي
اعليحضـرت شـاه    «ئت حاكمه به خصوص دربـار       فرداي شكست جنبش آذربايجان از چشم غره و خشم و غضب هي           

هـاي حزبـي كـالً در اطـراف           هـاي رايـج در حـوزه        نامه نوشتند و بحـث      وحشت كردند و توبه     ، »بخت  جوان و جوان  
و بـه ايـن     . ي ائتالف با حزب تودة ايران محدود شد         هاي او و خطاي حزب درباره       وري و خيانت    آذربايجان و پيشه  

                                           
 25/12/26ي   مورخه،291ي   شماره، قيام ايران-189
 1330 تير ماه 18 ، باخترامروز-190

ي مطبوعات و سياست توسط  از اين تاريخ عوامل سياسي آمريكا به نام دوست ايران و مدافع دموكراسي و آزادي در صحنه
 مرداد آفريده 28اي شوم به نام كودتاي  دثهمليون تقديس و تشويق شدند و در نهايت به سركوب آزادي ايران موفق شدند و حا

 .شد
  25/1/27 مورخه ،319ي   شماره ، مردم-191
  21/2/27 مورخ ،347ي   شماره،ي جبهه  روزنامه-192
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ي جديـد     افكنانـه را كميتـه      ي نفاق   اين نقشه  .نه همكاري با حزب تودة ايران گناه است        كه هرگو  ،نتيجه قطعي رسيد  
بـه   قلي بياني و دكتر سـنجابي بودنـد،         زاده و مهندس علي     اش مهندس احمد زيرك     حزب ايران كه گردانندگان اصلي    

 مشـي حـزب ايـران       خـط اين   .كرد  ي حزب مقاومت مي     اما تعدادي از دانشجويان و بدنه      .ي قطعيت رساندند    مرحله
تـالش بسـيار كردنـد تـا         اش،  دربار شاه و مشاورين سياسـي      .خواست مطلوب و منطبق با اهداف هيئت حاكمه بود        

هاي ايراني از همكاري با حزب تودة ايران منع و محروم شوند تـا در   هاي خوشنام ناسيوناليست ها و شخصيت    گروه
 .ماندي مبارزه تنها ب نتيجه حزب تودة ايران درعرصه

 سياسي دانشجويان دانشگاه تهران كه عمدتاً به رهبري سازمان دانشجويي حزب تودة ايران جريان               -مبارزات صنفي 
ي   ثر منفي بـر روحيـه       ا نشيني و انفعال سياسي حزب ايران،       داشت از شكست جنبش آذربايجان ضربه خورد و عقب        

 حزب تودة ايران قرارگرفـت و بـا تبيـين شـرايط              اين حالت سكوت و انفعال مورد توجه       .دانشجويان ملي گذاشت  
و  درحـال تجديـد   ، صـنفي - مجدداً همـان همبسـتگي سياسـي    ،ي دانشجويان   سياسي ايران و آگاهي دادن به جامعه      

ي دانشـجويي      بر دانشگاه و تحميل سكوت بـر جامعـه          دولت حكيمي را براي سلطه      بدين جهت شاه،   .گسترش بود 
شـاه    بعد از مراسم عيد،    1327 فروردين ماه    7دوشنبه  : نويسد  اكبر سياسي وزير وقت فرهنگ مي       يدكتر عل « .فشار قرارداد   تحت

راج اي را از دانشگاه اخـ  شاه گفت چرا اين معلمين توده     وزير حكيمي نيز ماند،     من ماندم، نخست  . گفت با وزير فرهنگ كار دارم     
شـاه بـا عصـبانيت     .هـا را اخـراج كنـد    ه قانوناً اجازه ندارد اين دهد كه رئيس دانشگا     دكتر سياسي به شاه توضيح مي      كنيد؟  نمي
دانشگاه دسـت شماسـت آيـا در آن     .توانيد آنها را اخراج كنيد      كنند چطور نمي    ها خائن هستند به اجنبي خدمت مي        گويد اين   مي

 193.»بايد بتوانيد آن را تصفيه كنيدنفوذ داريد يا نه اگر داريد 
اي در دسـتور كـار        ي شاه براي اخراج استاد و دانشجوي توده          يعني اجراي خواسته   ،گاهي دانش   از آن روز كار تصفيه    

 متأسفانه نـه « :نويسد ي بحث مي دكتر ضياء ظريفي در ادامه .اكبر سياسي و رؤساي بعدي دانشگاه قرارگرفت    دكترعلي
اي مانند مهندس  انشگاه بودند بلكه استاد فرزانه مرتجع مانع و رادع بزرگي براي انجام كارهاي سياسي در محيط دتنها اساتيد ذاتاً  

مرحـوم  . دار بود طرفدار اين تز بـود        هاي سياسي شده يعني دانشكده فني را عهده         ترين دانشكده   بازرگان كه رياست يكي از مهم     
ر محـيط   نويسد در آن موقع محيط ايران و دانشگاه مخالف دخالـت دانشـجو در امـور سياسـي د                    بازرگان در خاطرات خود مي    

خواستند براي پيشبرد اهداف سياسي خود سياست را به دانشگاه بياورند و تشنج ايجـاد   ها مي اي دانشگاه بود در صورتي كه توده  
دكتر » بازي جوانان با سياست     « اي منتشر كردم كه شايد اولين نشريه سياسي بود تحت عنوان              براي توجيه اين نظريه جزوه    .كنند
را مطـرح   ) نامـه   تعهـد (ي    در چنين شرايطي بود كه شوراي دانشـگاه مسـئله         ... دانشگاه هم آن را پسنديد     اكبر سياسي رئيس    علي
 اخـراج   دانشگاه به هيجان آمد رياست دانشگاه دانشجويان را تهديـد بـه            .نام خودداري كردند    بسياري از دانشجويان از ثبت    .كرد

اي مقاومـت كردنـد از هـر          دانشـجويان تـوده    نامه تسليم شدند،    عهدي زيادي ناچار برخالف ميل باطني خود به امضا ت           كرد عده 
البته با وجـود سـپردن      ... دانشكده تعداد زيادي را اخراج كردند مرا هم از دانشگاه اخراج كردند هيجان همه جا را فراگرفته بود                 

  194.»ها مجددآً آغاز شد يت فعال1327 زعما گوش نداد و خواهيم ديد كه چندماهي پس از بهمن كس به حرف تعهدنامه هيچ

                                           
 62 ص ،1378 سال ، چاپ اول، نشر شيرازه،ي ابوالحسن ضياءظريفي  نوشته، كتاب سازمان دانشجويان دانشگاه تهران-193
 63 ص ،تاب همان ك، نقل به تلخيص-194
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 تـأثير عظيمـي كـه در         نيروي روحانيت و مرجعيت شيعه با آن همـه         ؛ي آن روز ايران چنين بود       وضع سياسي جامعه  
و ايـن دوري از مسـايل       . داشـت   كالً از مسايل سياسي و كليدي و حساس خود را بـه دور نگـه مـي                 جامعه داشت، 

وتـاب      ر دخالت و توجه روحانيت به مسـايل پـر آشـوب و پـر تـب                در اين زمان حداكث    .سياسي مطلوب دربار بود   
شد به عرض تبريك و جـواب عـرض           لمللي و داخلي بود، محدود مي       ا  اي كه درمعرض چپاول غارتگران بين       جامعه

ي روحانيت    تفاوتي در جامعه    همين حالت بي   ! تبريك و آگهي ختم براي رجال و سرشناسان سياسي و تجار بزرگ           
العمـل آرام و متـين و حسـاب           عكس ي شيعه بود،    مشي زعما و رجال و مراجع تقليد روحانيت حوزه          طكه مولود خ  

 كـه بـه آن   ،تـر گرديـد   تنـدتر و عميـق   ها، العمل كم كار اين عكس  و كم.جوان را موجب شد  شده گروهي از طالب     
 .پرداختخواهيم 

هـا و رجـال و        هـا و حـوزه      ي گـروه    كـه همـه   هدف دربار و امپرياليسم بعد از شكست جنبش آذربايجان ايـن بـود              
ي   حتـي در ايـن زمـان برنامـه         .نگاران را از همكاري و همياري با حزب تودة ايران منع كنـد              ها و روزنامه    شخصيت

اش حمله و هجـوم بـه حـزب           ي اين نيروها به دور يك جريان سياسي واحد كه كار عمده             آوري و تجمع همه     جمع
اي كـه منجـر بـه ايجـاد يـك             چنين برنامـه   .فوري امپرياليسم آمريكا و دربار قرارگرفت     در دستور    تودة ايران باشد،  

هاي ذهني و فكري داشت و در آن زمان حـزب             ها و آمادگي    چيني  احتياج به زمينه   اي شود،    توده  تشكيالت قوي ضد  
 اي بودنـد،   قـدرت بـالقوه  و گروه خليل ملكي نيز ايران يار و مددكارشايسته و منحصربه فردي براي اين منظور بود،        

امـا در    . كـه بـه آن خـواهيم پرداخـت         ، همراه مظفر بقايي بـه وحـدت رسـيدند         1327 بهمن   15ي    كه بعد از توطئه   
ي هواداران دموكراسي     ي نيرو به مقابله با حزب تودة ايران و همه            كه ارتجاع مجدداًَ با همه     1327روزهاي اول سال    

نويسـان ضـد شـوروي و ضـد           ي جبهه ارگان حزب ايران و گروهي از روزنامـه           هبود، مقاالت روزنام    و آزادي آمده  
ي بـاختر     ي اطالعات و روزنامه     و عباس مسعودي مدير روزنامه     اي مانند تهران مصور به مديريت احمد دهقان         توده

 .ندگرفت  عمالً از يك خط سياسي نشأت و مايه مي،حسين فاطميامروز به مديريت و سردبيري 
 هل سلسـ  195.»ي انگشتان يـك دسـت در ايـران كمونيسـت نيسـت       شماره به  است، كمونيسم بهانه« ،ن مدعي بود حزب ايرا 
 كـه در آن     ، به حزب تـودة ايـران از همـين سـال شـروع شـد                هاي گسترده    ابوالفضل قاسمي حاوي فحاشي    مقاالت

خـواران    وروي و جيـره   سوسيال كاپيتاليست و سـتون پـنجم شـ         جاسوس شوروي،  اعضاي حزب تودة ايران خائن،    
 ها،   فروردين به همراه اين فحاشي     15ي     مورخه   جبهه 328ي    از شماره  .ناميده شدند  شركت نفت و انگلو كمونيست    

 »مبادي ماركسيسـم   «تحت عنوان بيان   هاي نامأنوس كه رنگ و لعاب علمي داشت،         گويي  سلسله مقاالت مغلق و قلمبه    
ها در حزب ايران توسط تنـي چنـد از             آن نوشته   كه و سالها بعد    شروع شد،  ي جبهه   به قلم مهندس بياني در روزنامه     
آقاي مهندس بياني هم از توضـيح       ،  ي اين سطور به نقد و انتقاد كشيده شد          ي نگارنده   هم مسلكان از جمله به وسيله     

لم شـورباي   شد و در وسط چنـين شـ         ها به مسايل عرفان و تصوف كشيده مي         و اغلب بحث   و تبيين آن وامانده بود،    
ترين تيترها در تجليل و   سلسله مقاالت كشاف و وصاف با درشت       هاي ركيك به حزب تودة ايران،       فلسفي و فحاشي  

بـه قلـم آقـاي مهنـدس ابوالقاسـم      » ام و مـردم خوشـبخت    آمريكايي كه من ديده   « ،تمجيد از تمدن آمريكا تحت عنـوان      

                                           
 ي ابوالفضل قاسمي   مقاله،27 فروردين 26 ، جبهه ارگان حزب ايران-195
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در «: را در سيسـتم آمريكـايي خالصـه نمـوده و نوشـتند            ي مظاهر آزادي و خوشـبختي         و همه  زاده منتشر شد    زيرك
آهن و آزادي مذهب و عقيـده و          راني شهري و خط     ونقل و اتوبوس    حمل،  كشاورزي صنعت، سياسي، هاي علمي، فرهنگي،    زمينه

عـه  بحـث روز جام    اجتماعي و سياسـي،    همراه اين مقاالت متنوع فلسفي،     .»تنهايي دارد  آمريكا به  آنچه كه خوبان دارند،   
و هركـه هرچـه      خطر ديكتاتوري در ميان نيسـت،     «افتاد كه     زاده به كار مي     و قلم مهندس احمد زيرك     آمد،  هم به ميان مي   

ت ديكتاتوري ايـران    خواهد شد كه خطر جنگ باشد و چون جنگ دور اس           روزي در ايران ديكتاتوري    .بگويد خواهد بگويد،   مي
چند روز قبل در سر مقالـه صـحبت از           . باز هم به اوضاع جهان متوجه شد       اصل موضوع جاي ديگر است و بايد       .هم دور است  

 196.»رويم التر مي البته آن را احتمالي قلمداد كرديم و حاال از آن با سازش بين آمريكا و شوروي كرديم،
بـه  » رهستا«ي    روزنامه. ي واحد ضد ديكتاتوري بود      و اين مقاله در پاسخ دعوت حزب تودة ايران به ايجاد يك جبهه            

مجدداً بين محافل چپ و راست خارجي        «:داستان بود و نوشت     مديريت احمد ملكي هم در اين زمينه با حزب ايران هم          
اجتمـاع   ش اين دو جناح،   از مظاهر ساز   .است  هايي بين دو جناح به عمل آمده        ي ايران موافقت    است و درباره    سازش حاصل شده  

 197.»مديران جرايد در هتل ريتس است
شـوروي بـين شـوروي و         ي صـلح اتحـاد        زدايي به ابتكار برنامه     ي مذاكراتي براي تشنج      ارديبهشت كه شايعه   23در  

 سازش آمريكا «: ترين حروف و در كادر نوشت        ارگان حزب ايران با درشت      آمريكا در محافل ايراني شنيده شد، جبهه      
ي گذشته راديو مسـكو مـتن    بيني ما را ثابت كرد شنبه     بيني ما صورت وقوع يافت و اكنون وقايع صحت پيش           پيش« ، » شوروي و

ي شوروي ردوبدل شده بود منتشر ساخت و وجود مذاكرات دو             هايي كه بين سفير آمريكا در مسكو و مولوتف وزير خارجه            نامه
يـات موافقـت   است و يـا الاقـل در كل   دهد كه مذاكرات پيشرفت كرده    ها نشان مي    همين ردوبدل شدن نامه    طرفي را علني نمود،   

ايـران از  ...بندي سياسي محفوظ خواهد ماند بنابراين در ايران يك سياست يك جانبي در بين نبوده و استخوان          .حاصل شده است  
تـر    به طور صريح   .رد موافقت قرار خواهدگرفت   ي اقتصادي آن مو     شود و بنابراين فقط جنبه      نظر استراتژيكي كنار گذارده مي      نقطه

بود و موضوع نفت دو مرتبه بـه ميـان خواهدآمـد و از     شود و ديكتاتوري در بين نخواهد  ما تحميل نميوضع سياسي جديدي بر 
هـاي حـزب ايـران و     و حـرف    198.»عدم امكان ديكتاتوري به طور روشن و صريح بـه نفـع ملـت اسـت                اين سه موضوع،  

چگونه بايد احترام به مالكيت را بـه افـراد          «ي    ي سلسله مقاالتي در زمينه      ها بود، به اضافه     بورژوازي ملي در همين زمينه    
 بـه قلـم     »نايلون چيست و مخترع آن كيسـت      «زاده استاد دانشگاه تهران و        ي غالمحسين زيرك      به قلم و ترجمه   » آموخت

 !علي حميدي و از اين ترهات
 شـروع   20شـهريور   ي دموكراسي بعـد از         مانده  به هرحال آن روزها كه يورش ارتجاع و استبداد دربار پهلوي به ته            

و حتي امنيت فردي مردم و كارگران و دهقانان و رهبران سياسي آزاديخواه در معرض خطـر جـدي قـرار                      بود،  شده
ي    صنفي، نظير كانون مهندسين خود را از صحنه        -هاي سياسي   و گروه ! هاي ملي   حزب ايران و تكنوكرات    بود،  گرفته

ايـن سياسـت رندانـه و        .ي مناسب فرا برسد     تا لحظه  ه كنار كشاندند،  ي سياسي ايران رندانه ب      داغ و سوزان و توفنده    
اي كـه      كننـده   كـن و مشـغول      بخش و خواب    همين سياست آرامش   .محيالنه از خواص احزاب بورژوازي ملي است      
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بعدها به عنوان يـك تـز ملـي و مشـي مسـتقل               حزب ايران به عهده گرفت و منافع آن عايد امپرياليسم آمريكا شد،           
 » جبهـه ملـي   تاريخچـه «ي   ابوالفضـل قاسـمي در كتابچـه       .گري كـرد    هاي دو ابر قدرت جلوه       خارج از زدوبند   سياسي
 انگلـو   با تاكتيـك   دست در دست روسيان رقيب ديرين خود دادند،       ) يعني آمريكا (دوباره عليه نيروي ثالث      ها  انگليسي«: نوشت

الدين   به سردمداري سيد ضياء    پايگاه نوساز به منارشيسم دست زدند،     روس و انگليس عليه      .كمونيسم به جنگ ماوراء بحار رفتند     
ولـي حـزب ايـران كـه         تا پادشاه را گوشمالي كنند،     به وجود آوردند،  ) ي ضد ديكتاتوري    جبهه(ها     چپي  السيف  طباطبايي و بقيه  

  199 .»جبهه خودداري كرداز همبستگي با اين  با نكوهش از ديكتاتوري، و راست براي چيست،دانست اين يگانگي چپ  مي
 .شـد   بايست با آن مقابله و معارضـه مـي           امري قطعي و حتمي بود و مي       1327درحالي كه خطر ديكتاتوري در سال       

جمعـي و تبعيـدهاي گروهـي مـردم            به صورت يـك سـري كشـتارهاي دسـته          1325 آذر   21استقرار ديكتاتوري از    
ال بـردن   اساسـي و بـا   هاي تغيير قانون   اجرا درآمده بود و زمزمه     آذربايجان و كارگران مازندران و اصفهان و گيالن به        

ي جديـد بـه نـام         قدرت انحصاري شاه در عزل و نصب وزرا و تعطيل و انحالل مجلس و ايجاد يك مرجـع مقننـه                   
مجلس سنا و تقويت ارتش و ركن دوم و شهرباني از طريق خريدهاي كالن اسلحه و ساز و برگ نظامي آمريكـايي                      

هـاي شـتاب و رونـد سـريع برقـراري             همـه داليـل و نشـانه       ار مستشاران نظامي آمريكايي بر ارتش ايـران،       و استقر 
در چنين موقعيتي هشدار و اعالم خطر حزب تودة ايران به منظور مقابله با ارتجاع و اسـتبداد                   .ديكتاتوري دربار بود  

شـاه  «فتگان دموكراسي آمريكايي و هواخواهان      از جانب بورژوازي ملي نه تنها بالجواب ماند،بلكه محافل ملي و شي           
كـادر رهبـري     .ي موهوم جو اختناق و پرووكاسـيون كردنـد           و اشاعه  اول، حزب تودة ايران را متهم به ايجاد ب         »جوان

به حدي مجـذوب     بود،   مالك تشكيل شده   -هاي مرفه بورژوازي    هاي وابسته به خانواده     حزب ايران كه از تكنوكرات    
ي فني و مشـورتي       راسي آمريكايي شد كه براي اخذ بورس مطالعاتي از آمريكا و همكاري صميمانه            ي دموك   و شيفته 

زاده   آقاي مهنـدس ابوالقاسـم زيـرك       .شناخت  با مستشاران اقتصادي و فني آمريكايي در سازمان برنامه سر از پا نمي            
ن تاريخ مهندسين عضو حزب ايـران       و از همي   عضو كادر رهبري حزب ايران در همين ايام به آمريكا مسافرت كرد،           

و عـالوه بـر آن     ديكتاتوري را به كلي نفي كنند، شايعه خطراين گروه موظف بودند .در سازمان برنامه مستقر شدند  
شـعارهايي   و براي اولين بار در مطبوعات به اصطالح ملي و مسـتقل،            .تز سازش شوروي و آمريكا را مطرح نمايند       

در جامعه مطـرح    ! ها از همين نويسندگان ملي      ي و كلماتي مانند دو قدرت و ابر قدرت        مانند سازش آمريكا و شورو    
زاده رهبر حزب ايـران   هاي طوالني و تفسيرهاي سياسي مهندس احمد زيرك       هايي از نوشته    كه نمونه  و مصطلح شد،  

 .نقل شد
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 اعالم خطر حزب توده ايران و دعوت براي تشكيل جبهه واحد -5
هـاي   در مقابل اين تبليغات تخديري و تسكيني و اغواگرانه محافل به اصطالح ملي و مستقل،و در مقابله با روزنامـه     

ردند،اعالميـه  ك ي تـرور را مطـرح مـي     ي آهنين و كميتـه   ايران و پرده   درباري كه خطر موهوم شوروي و حزب توده       
هيئت اجرائيه حزب تودة ايران منتشر شد و به بارزترين و رساترين نحو ممكن ابعاد و جهات خطر را تشريح كـرد                      

 :اعالم كرد ها و حزب ايران خطاب به روزنامهو هشدار داد و راه چاره و مقابله با خطرات را متذكر شد و
داند شما را از حقايقي آگاه سازد و نكاتي           د،الزم مي شو   بساط آزادي عملي مي    اي براي برچيدن ته     ي تازه    در اين موقع كه توطئه    

هاي پيشـين در سراسـر كشـور،اقداماتي          سازي  ي اخير بر طبق زمينه      چنان كه بر همه كس معلوم است در دو هفته         . را تذكر دهد  
اي دسـت      اصفهان به حبس و تبعيد عده      در مازندران در گيالن و    .است  خواهي ملت صورت گرفته     براي مختنق كردن بانگ آزادي    

اخبار گوناگون حكايت از    .نظر قرار گرفته است       اند در اصفهان عالوه بر بازداشت هجده تن،كلوپ حزب تودة ايران نيز تحت              زده
در .تكن كردن نهال آزادي در ايران انجام خواهدگرف تري است كه براي ريشه   ي عمليات وسيع    كند كه اين عمليات مقدمه      اين مي 

 آنها را به   وطنان ما كه هيئت حاكمه اي از هم جمعي عده هاي متعددي براي تهيه وسايل تبعيد دسته واقع از چند ماه پيش كميسيون
اي از عمال بيگانه مجامع ديگري به  بود و نيز چنان كه شايع است با شركت عده كند،تشكيل شده  اصطالح خود مشكوك تلقي مي    

ترين فرزندان ميهن ما  ترين و باارزش است و در اين مجامع اسامي شريف به وجود آمده» ناراحت«شخاص ي صورت ا     منظور تهيه 
است ترديدي در ايـن نيسـت كـه           با مقدماتي كه عمالً آغاز شده     ...است،تا براي توقيف و تبعيد آنها اقدام شود         درنظر گرفته شده  

كنـد و      مايشايي خود دسيسه مـي      ي و براي مستقر ساختن حكومت فعال      ي ايران    بر ضد امنيت بهترين عناصر جامعه       هيئت حاكمه 
ي اطاعـت مطلـق       مـره  ث وار بودن آنها را به ثبوت خواهد رسـاند،          اين اقدامات كه تاريخ سرانجام ديوانه     . درصدد اقداماتي است  

طرفي   بيي هرگونه تعارف راجع بهي ايران در اين اواخر حت   هيئت حاكمه  .ي ما از تلقينات محافل امپرياليستي است        هيئت حاكمه 
قراردادهـاي   .اسـت  خـود را دربسـت تسـليم بيگانـه كـرده      و با نقص كامـل مصـالح ملـي،    .و موازنه را نيز كنار گذاشته است      

ي ايران كه به طمـع حفـظ منـافع      هيئت حاكمه  .المللي سپرده است    جويان بين   آميزي سرنوشت ميهن ما را به دست حادثه         اسارت
ي امپرياليسـم     طلبانه  ي سياست جنگ    در جاده  گيرد،  نظري آنان آلت دست قرارمي      و تنگ  و به علت جهالت سياسي       نامشروع خود 

بيني كنند و انـدكي در كـار خـود عاقـل         بيني مانع از آن است كه سياستمداران ما بتوانند فردايي را پيش             كوته .گرم تاختن است  
در جلوي چشم سياسـتمداران مـا پـرده          سم آمريكاست، ه قدرت ادعايي امپريالي   وچرا ب   چون  غروري كه ناشي از اتكاء بي      .باشند
ي خـود     طلبانه  ي هدفهاي قدرت    جويانه و شيفته    به خصوص بعضي از مقامات هيئت حاكمه غرق در احساسات كين           .است  كشيده

ي ايران    كمهاينك هيئت حا  : چيني  ينهتوفان اتهامات براي زم    .اند سلب آزادي از ملت است       اي كه براي خود معين كرده       تنها وظيفه 
تـا   خواهد عبرت بگيرد و از طريق مـاجراجويي دسـت بـردارد بلكـه بـراي آنكـه افكـارعمومي را آمـاده سـازد،                          نه فقط نمي  
ادعـا   .شناسـي اسـت     چيني از لحـاظ روان      هايش را به عنوان تدابير عاقالنه و سياست پدرانه قبول كنند، مشغول زمينه              بيدادگري

دهنـد از     خوار دسـتور مـي      هاي مبتذل و جيره      نويس  به روزنامه  .هاي خطرناك است    غول فعاليت د كه حزب تودة ايران مش     كنن  مي
هـاي    حزب ما بيرون بياورند و در اين زمينه دروغ        » هاي خطرناك   نقشه«وغريبي راجع به      هاي عجيب     بافي خود افسانه    چنتاي خيال 

اي در شرف وفوع اسـت و فقـط اقـدامات     مثل آنكه حادثه .ترسانند ز خطر موهوم مي ملت ايران را ا    .مضحك و رسوايي بسازند   
بار ملت را در خدمت       كننده از طرفي اسناد اسارت      در گردباد اين تبليغات گيج     .كند  ي اين آقايان از وقوع آن جلوگيري مي         پدرانه

 را بـر ملـت صـد چنـدان          نند و از طرفي فشـار خـود       گذرا  كنند و لوايح خريد اسلحه را با عجله از مجلس مي            بيگانه امضاء مي  
راحـت و آسـودگي را از        ي آن نيسـت،     كس جز خودشان بـرهم زننـده        امنيتي كه هيچ   ي برقراري امنيت،    آنها به بهانه   .نمايند  مي

كننـد   كوشش مـي  .برند  هرگونه نظم و ترتيبي را از ميان مي       كنند و به عـذر ايجـاد نظـم و امنيـت              هزارها تن سلب مي   
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زده و    هـاي صـيقل     با اين همه دستگاههاي مفصل و سـرنيزه        تعجب است،  .گرسازند  ك و مرموز جلوه   زب تودة ايران را خطرنا    ح
چه بيمي از كارگران و روشنفكران دارند كه همه جا در زير فشار حيـواني مـأمورين غـالظ و شـداد قـرار                         حاميان خنجركش، 

. هايي سراپا تزوير است افسانه بافند، ي حزب تودة ايران مي هآنچه كه دربار .ه جنايتهايي سراپا تزوير براي توجي  افسانه .اند  گرفته
ي شـديد     كه درعرض شش سال فعاليت خود جـز در راه بيـداري ملـت نكوشـيده و منبـع كينـه                     حزب ما حزبي است قانوني،    

خواهند در ايران      و بيدادگران جامعه نمي    اسيركنندگان ملت  .نشاندگان ايراني امپرياليسم درست در همين است        امپرياليسم و دست  
زيرا هميشه از مصـلحت مـيهن و         خواه،  پرست و ملت    حزب ما حزبي است به تمام معني ميهن        .اي باشد كه ملت را بيداركند       قوه

خواهنـد   كنند مي كساني كه نداي ما را خاموش مي      ... است  ي مردم بر ضد استعمارطلبان و غارتگران داخلي دفاع كرده           منافع توده 
خواهند تن به بنـدگي بسـپارند         ه تمام شرافتمندان اين سرزمين كه خواهان آزادي هستند به تمام ايرانياني كه نمي             به اين وسيله ب   
اربـاب   ما بدين وسـيله بـه آن عـده از نماينـدگان مجلـس،        .كنيم  اطاعت كنيد واال با شما نيز همين معامله را مي          اخطار نمايند، 

لند حق آزادي بيان براي آنها محفوظ بماند و زنجير غالمي بر گردن آنها گذاشـته                ماعي و هموطناني كه ماي    رجال اجت  مطبوعات،
 200.آواز باشند كنيم كه در اين هدف مشترك تمام عناصر شرافتمند با افراد حزب تودة ايران هم اعالم مي نشود،

ن اقليـت مجلـس پـانزدهم ماننـد رحيميـان و            نگـاران و تنـي چنـد از نماينـدگا           از اين هشدارها گروهي از روزنامه     
هـاي نخسـتين مبـارزه عليـه ديكتـاتوري            زاده و حسين مكي واكنش نشان دادند و در قـدم            عبدالقدير آزاد و حائري   

نگـاراني    هاي مجلـس پـانزدهم و روزنامـه         ناراضي اما دولت و دربار به فوريت با وعده ووعيدهايي،         شركت كردند، 
و سـيد محمـدباقر حجـازي       » ايران ما «ي    و جهانگير تفضلي مدير روزنامه    » اقدام «ي  روزنامهمانند عباس خليلي مدير     

نگاران طرفدار حزب تودة ايران و نويسندگان راديكال          را نه تنها از همكاري با گروه روزنامه        »وظيفه«ي    مدير روزنامه 
ي دشـمن پيوسـتند و     كوتـاهي بـه جبهـه    در مدت،هايي كه دريافت داشتند  بلكه با وعده صدر مانع شد،   مانند حسن 

 .نگاران ضد ديكتاتوري به راه انداختند ي گروه روزنامه مانده اي را عليه حزب تودة ايران و باقي حمالت منافقانه
گيـري از دولـت و        نگاران كالش مانند خليلي و سيدمحمدباقر حجازي و جهانگير تفضلي به قصد بـاج               اين روزنامه 

ي مخالفين بسته بودند و پس از مدتي كوتاه جهـانگير تفضـلي بـه سـمت معاونـت سياسـي                       هدربار خود را به جبه    
 * .و شريك دزد شد و قافله را رها كرد  201.وزير گمارده شد نخست

 
 
 
 
 

                                           
  1327 فروردين ماه 25 ، مردم  روزنامه-200
  75 ص 1327 مرداد ماه ، رزم-201
 اين جريان مقارن با انشعاب خليل ملكي از حزب تودة ايران بود كه به تدريج گسترده شد و به صورت ائتالف دكتر مظفر -* 

 .پرداخت كه به آن خواهيم ،اميدائتالف با خليل ملكي انجبقائي در راستاي مبارزه با حزب تودة ايران به اتحاد و 
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 و حزب تودة ايران جبهه بندي ارتجاع و بورژوازي ملي عليه جنبش كارگري -6
هـدف   .اي عليه حزب تودة ايران و شوراي متحده كارگران ايران شروع شـد   يورش همه جانبه27در نيمة دوم سال    

شوراي متحده كارگري ايران را كه به مثابه صخره محكمي عليـه دسـايس              اي،  آن بود كه با زمينه سازيهاي ضد توده       
 مهندس خسرو هدايت بـه اتفـاق يوسـف افتخـاري و دكتـر                *.از هم پاشيده كند    كرد،  يستادگي مي دولت و دربار ا   

 خليـل ملكـي،    . كه دست خليـل ملكـي در آن پيـدا بـود            ،دادند  احمد متين دفتري جلساتي به اين منظور تشكيل مي        
  202» مبـارز كـارگري    تـرين جنـاح     روشـن «هاي خالص و خلصي بودند به نـام           افتخاري و گروه او را كه تروتسكيست      

هضـت  ي گروه يوسـف از ن       رانده شدن مغرضانه  «: نويسد  ستود و در خاطرات سياسي خود به دفاع از آنها پرداخته مي             مي
ي بزرگي براي نهضت      شك ضايعه   ي كارگري بي    و محروم داشتن اين نهضت از شخصيت اين گونه رهبران برجسته           اي ايران   توده
 دار بود،   السلطنه امور كارگري را همراه با خسرو هدايت عهده          زب دموكرات قوام   يوسف افتخاري كه در ح      203.»بود

                                           
 يعني بالفاصله پس از مراجعت از آذربايجان 1326 قوام يك روز پس از بيست و پنجم آذرماه :ي احمد آرامش  بنا به نوشته-*

 ضمن اين مذاكرت چنين تصميم گرفته شد كه از .ي كشور با نگارنده مذاكرت مفصل به عمل آورد ي آينده در خصوص برنامه
شد  جانب و از محل درآمد حزب دموكرات اداره مي وزير و اين وزيري كه زيرنظر مستقيم نخست  اطالعات سري نخستي اداره

كرد كماكان  ي دموكرات آذربايجان و حزب توده فعاليت مي  و تاكتيك سران فرقه و مخفيانه به منظور كسب اطالع از برنامه
 .استفاده شود

ي حزب توده را در  نظر و مشاوره چنين نتيجه گرفتيم كه قدرت اساسي و برپا نگهدارنده وزير و نگارنده پس از تبادل نخست
هاي آن زيرنظر رضا روستا  دهند كه سازمان ي مركزي تشكيل مي  يران همانا كارگران و افراد متمركز در شوراي متحده ا

هاي   ز دويست هزار نفر از كارگران به عضويت سازماناي براي از هم گسيختن آن دستگاه كه متجاوز ا بنابراين اگر برنامه...است
و با استفاده از گذشت ايام ...گشت رفته آثار شكست عمال شوروي در ايران محو مي شد رفته آن باقي بودند تنظيم و عملي نمي

يز داراي اهميت و ويران كردن اركان تشكيالتي و تئوريك حزب توده ن .يافتند اي مي مبلغين و اعضاي حزب توده جان تازه
لذا قوام نزد شاه رفت و ... وزرات كار را ميداء اين برنامه قراردهدفتالسلطنه تصميم گر به همين جهت قوام...درجه اول بود

معمر و عليل بود از كار بركنار كرد و فرمان تصدي وزرات كار به نام اين جانب  ولي ميرزا فرمانفرمانيان را كه مردي محمد
هاي حزب توده را كه با ختم جنجال آذربايجان از  شه و هدف نگارنده در مقام وزيركار جديد آن بود كه ارگاننق...صادر نمود

بودند از تجديد قدرت بازدارد و دستگاه رهبري حزب توده را از نيروي  ئولوژيك شكست فاحشي خورده نظر سياسي و ايده
السلطنه  اجراي اين برنامه كه به تصويب قوام .ده را سلب نمايداصلي آن جدا كند و بدين ترتيب امكان فعاليت از حزب تو

 ...ي جديد كارگري آغاز شد بود با تشكيل اتحاديه رسيده
به وجود آمد و دكتر ) اسكي(با نام اختصاري ) اتحاديه سنديكاي كارگران ايران(و بدين ترتيب سنديكاي جديدي تحت عنوان 

كار بود و هم چنين مهندس خسرو هدايت مديركل وقت   يكي از ادارات وزارتمهدي شريف امامي كه در آن هنگام رئيس
 172 تا 170نقل به اختصار از ص ( .ي امور سنديكا در نظرگرفته شدند آهن از جانب وزيركار براي مشاوره و كمك به اداره راه

 . )السلطنه خاطرات سياسي احمد آرامش وزير كار كابينه قوام
  292 ص ،ي خاطرات سياسي ملك-202
 جا همان-203



 

169

و خبـر آن را      د،ـان تهـران انتخـاب شـ      ـي است   ت كميته ـدر آخرين انتخابات داخلي حزب دموكرات ايران به عضوي        
كسـاني كـه در ايـن        .بات شد ي استان تهران انتخا     كميته ديروز در حزب دموكرات ايران،    « .اپ كرد ـ چ »ايران ما «ي    امهـروزن

اين انتخابات   .اده هشتم بود  ز  آقاي موسوي  .آقايان يوسف افتخاري و عباس شاهنده بودند       بودند،  انتخابات در مقام اول قرار گرفته     
ي  همين يوسف افتخاري پس از شكسـت جنـبش آذربايجـان بـا قيافـه       204.»است اي را فراهم كرده  اسباب زحمت عده  

اي و    هاي ضد توده      ي فعاليت   د نفوذ در تشكيالت كارگري آذربايجان به تبريز رفت و ادامه          چپ و سوپر چپ به قص     
و  اي بـراي دربـار شـد،         يار شايسته  1327اش به آنجا رسيد كه در روزهاي پر حادثه و تيره و تار سال                 ضد كارگري 

هايي با شركت دكتـر       ه ميتينگ الخره همراه خسرو هدايت در رأس جريان ضد كارگري ايران قرارگرفت و هر هفت               با
شـد كـه      آهن تشكيل مي    عباس شاهنده و مصطفي ديوانه در جلوي راه        بيوك صابر، حسن عرب،    احمد متين دفتري،  

  205.اغلب آن با حمله و هجوم به شوراي متحده كارگران همراه بود
 اين گونه   ،ظامي قرارداشت ي خشن حكومت ن       در اصفهان كه تحت سيطره     ها فقط در تهران نبود،      اين حمله و هجوم   

در آنجا رهبران سنديكاهاي كارگري و مسئولين حزب تودة ايران را توسـط اراذل و                .حمالت وحشيانه شديدتر بود   
خراسان و خوزستان در آتش      .در گيالن و مازندران وضع به همين ترتيب بود         .كردند  اوباش مضروب و مجروح مي    

در تهران فشار به دانشجويان و اخـذ تعهـد           .سوخت  ت حمايت پليس مي   هاي اراذل و اوباش تح      افروزي  همين آتش 
صـاحب كرسـي اسـتادي       اكبر سياسي اين بورژواز ليبرال،      توسط دكتر علي   از آنها كه در امور سياسي دخالت نكنند،       

ان نگـار   تهران مملو از اخبار حبس و ترور و تبعيد و ضـرب و جـرح روزنامـه            1327هاي سال     روزنامه. ادامه داشت 
ي متحـد ضـد ديكتـاتوري     هايي كه در جبهه ي آن روزنامه همه. طرفدار حزب تودة ايران و آزاديخواهان مبارز است      

 .كردنـد   جمعي مخـالفين منتشـر مـي        قرارداشتند، اخبار مشروحي از قصد و نيت دولت مبني بر تبعيد و حبس دست             
ي ايران و آمريكـا و تشـريح          رارداد نظامي دو جانبه   صدر ضمن افشاي مواد ق       به مديريت حسن   »ايران قيام«ي    روزنامه

داد كه ايـران در معـرض          هشدار مي  ،موادي كه متضمن اختيارات وسيع هيئت مستشاري نظامي آمريكا در ايران بود           
سوز و ايران برباد ده را در كنفرانسي كه           حزب تودة ايران همين خطرات خانمان      .است  تسلط كامل آمريكا قرارگرفته   

افشا كرد و از گروه كثيري از خبرنگاران داخلي و خارجي خواستار همكاري در اشـاعه                  ريتس تشكيل شد،   در هتل 
ها با قدرت تمام توسط حزب تودة ايران به ميان مردم آمد و اين                اين افشاگري  .و افشاي اين جنايات و خطرات شد      

خيابـان كـاخ متفكـر و     ي احمـدآباد و خانـه  در  در زماني بود كه شادروان دكتر محمد مصدق مرد ملي نافذالكلمـه،   
آن قدرت و قاطعيت در مصـدق       . اين همه حقيقت ماجرا است     .مترصد ولي مضطرب و نگران در كُنجي نشسته بود        

سـازترين لحظـات تـاريخي بـود و           ترين و سرنوشت    آميزي كه حساس    وجود نداشت كه در چنين روزهاي مخاطره      
امپرياليسـم آمريكـا و انگلـيس و دربـار مسـتبد             « بـا    » امنيت اجتماعي و فردي    ون و آزادي و قان   «ي مرگ و زندگي       مبارزه

قلي بياني، مهندس احمـد       امثال مهندس علي  ! هاي ملي   تكنوكرات .پا به ميدان بگذارد     درگرفته بود،  » محمدرضا شاهي 
حـاني، مهنـدس    اهللا تشـكري، مهنـدس منصـور رو         مهندس مسعود زنگنه، مهندس طالقاني، مهنـدس قـدرت         زنگنه،

                                           
  1325 مورخه اسفند ،  ارس به جاي ايران ما-204
  80خالصه وقايع كشور ص ،  1327 دي ماه ، مجله رزم ماهانه-205
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هـا نفـر از ايـن گونـه مهندسـين و              شناس و ده    زاده، مهندس جهانگير حق     زاده، مهندس احمد زيرك     ابوالقاسم زيرك 
 مع بودند و محفل داشتند،    تصاحبان فن مانند مهندس مهدي بازرگان كه در حزب ايران و كانون مهندسين ايران مج              

هـم   .ستشاران اقتصادي آمريكايي در سازمان برنامه دوخته بودند       ها و م    ها و بانك    هاي شركت   چشم به اجراي برنامه   
مانند حـزب ايـران،     ! در احزاب ملي   هاي سياسي،   ي سختي   اينان در چنين روزهاي سخت و حساسي به دور از همه          

و  پرداختنـد،   هاي سياسي و حمايت صوري از آزادي و دموكراسي مـي            زدن  حزب استقالل، كانون مهندسين، به الف     
هـاي دربسـته و چهـارديواري     فقط در اتـاق  رغم فرياد و اعتراض اعضاي ساده، ها اغلب علي گويي  ف و گزافه  اين ال 

 بـه   نگارنـده اين تمامي آن حقيقت و واقعيتي است كه از اسناد موجـود و مشـاهدات شخصـي              .شد  حزب انجام مي  
 .آمددست 

اي  كـرد و بـا كـار تـوده     ان مبارزه ايستادگي مـي در چنين شرايطي، حزب تودة ايران يك تنه و با همه قدرت در ميد     
وران، روشنفكران مبارز و مترقي و به ويژه دانشجويان و دانـش آمـوزان          وسيع و همه جانبه، كارگران، دهقانان، پيشه      

اين واقعيت تـاريخي را آنهـا كـه وجـدان سـالم و جسـتجوگري دارنـد،                  . كشانيد  را به صحنه سياست و اجتماع مي      
همه ايـن مـدارك، بـه       . انبوهي اسناد و مدارك و اعالميه در نشريات حزب تودة ايران بيابند و پيدا كنند              توانند از     مي

اي و كارگري و ضد استعماري و ضـد اسـتبدادي حـزب               اي از مبارزات مستمر و شديد و خونين توده          مثابه كارنامه 
سـازد، و هـر     روشن و عيان و آشكار مـي       تودة ايران اكنون موجود است و در دسترس همه قرار دارد و همه چيز را              

اي را با سكون و سكوت و         تواند آن خط پر تحرك و پر جنب و جوش و خونين كارگري و توده                فرد با وجداني مي   
هاي ملي، مقايسه و مورد سـنجش         الوقتي و فرصت طلبي اكثريت قريب به اتفاق شخصيت          روحيه سازشكاري و ابن   

كـه  بـود   شود و آن ابعاد وحشت و اضطرابي          اي حقيقت ديگري نيز مشخص مي       ايسهاز چنين مق   .و بازبيني قراردهد  
و در نتيجه بر شدت اقدامات ضدانساني خود         .از نتايج كار و مبارزات حزب تودة ايران داشت         ارتجاع و امپرياليسم  

 و عمـال گونـاگون   اي ايران امپرياليسم آمريكـا و انگلـيس   در سركوبي نهضت اجتماعي و كارگري و توده .افزود  مي
اما در   .نظر كامل وجود داشت     وحدت و اشتراك   بودند،   النه كرده  ، ارتش و ژاندارمري   امپرياليسم جهاني كه در دربار    

» رزم«ي     مجله .هاي هيئت حاكمه به شدت ادامه داشت        مجلس شورا و ژاندارمري و ارتش و شهرباني اختالف جناح         
 ،كـرد   داد و اعـالم مـي        تفسير و تشريحي درست و آموزنده به دست مـي          ي حزب تودة ايران     ي سياسي ماهانه    نشريه

 اسـت،   هاي امپرياليستي در كشور ما صـحبت شـده          مه و قدرت  هاي حاك   سياسي از تضاد دسته    طور كه بارها ضمن تحليل      همان«
زه با آزادي و استقالل ايـران و  هاي امپرياليسيت در مبار ها و قدرت ي مهم را فراموش كرد كه در هرحال اين دسته          نبايد اين نكته  

يكات دو امپرياليسم آمريكا  وزيري ساعد تحر ي يك ماهه نخست     دردوره .هاي مردم اين كشور نفع مشترك دارند        خفه كردن توده  
 ارسـال اسـلحه،   هـا،  ساختن فرودگاه سياست نظامي آمريكا با فرستادن مستشاران جديد،     . است  و انگليس در كشور ما ادامه يافته      

سياست اقتصادي مشترك آمريكا و انگلـيس        .است  حريك در نقاط مرزهاي شمال ايران و فعاليت در ميان عشاير تشديد گرديده            ت
سياسـت   .است  تر كرده     بار هفت ساله جريان خود را سريع        ي اسارت    زمينه براي اجراي برنامه     ران جديد اقتصادي و تهيه    با مستشا 

ت عمال انگليسي و شركت نفت جنوب و همكار آمريكايي آنها نه تنها قطع نشده بلكـه  ايجاد قحطي و گرسنگي مصنوعي به دس     
اصـفهان بـه يـك     .اسـت  الم حكومت نظامي و مأمورين دولتي همه جا بيشتر شدهفشار به مردم ايران، مظ. شديدتر گرديده است  

 هـا،  توطئه .هاي مردم ما گرديده گي جهت تودههاي شمالي مبدل به زندان بزر آذربايجان و استان   مركز ترور و غارت تبديل شده،     
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ان اين كشور بـيش از پـيش ادامـه يافتـه            هاي قالبي و تروريست بر ضد حزب تودة ايران و آزاديخواه            ساختن جمعيت  ها،  اتهام
 بلنـد   فالكت و محنت   گراني،  سلب آزادي،  ،ي ملت ايران روز به روز فرياد اعتراض خود را زير بار وضع بد زندگي                توده .است
 خارجي  ي منافع پليد دشمنان     كننده    هاي ديگر محافظ و مدافع وضع موجود و تأمين          ي ساعد در هر حال مثل كابينه        كابينه .كند  مي

 .و داخلي ملت ماست
اي كـه       كابينـه  .تواند قدمي به نفع مردم ايران بردارد        اين كابينه نمي  :  آبان ماه  26ي    ي ارگان حزب ما در سر مقاله         قول روزنامه  به

هـاي    بخـش دوره    زيـان  اش روي نقض اصول و شركت افراد زشت نام بنا شده در مراحل آينده جز اينكـه جريانهـاي                    پايه اوليه 
ين راه روز به روز ناخشنودي بيشـتر افكـارعمومي          گذشته را در سياست داخلي و خارجي ادامه دهد و آن را تشديد كند و از ا                

 206.»واهد دادايران را باعث شود كاري انجام نخ
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 فصل چهارم
 »شروع مبارزه با شركت نفت جنوب«

 
 
 
 

 مقدمات مبارزه با شركت نفت جنوب و جنبش ضد استعماري -1
ي     اي به وجود آمـد، نتيجـه        ي ساعد مراغه    نشانده  تي دس   اين ناخشنودي و خشم و اعتراض اجتماعي كه عليه كابينه         

ايـن همـه ناخشـنودي و خشـم از      . الشـراف در كابينـه بـود        ترين افراد نظير صدرا     ترين و بد سابقه     حضور زشت نام  
ي نفت و دخالت و چپاول شركت نفت و كمپاني انگليسي تـوأم شـد و عبـاس اسـكندري                      با مسئله  ي ساعد،   كابينه

اي را استيضاح كرد و موضوع نفت جنوب و چپاول كمپاني انگليسي نفـت و شـرايط و عـواملي                     دولت ساعد مراغه  
كـارترين    ي ساعد و حضـور كهنـه        ي كابينه   توأم با بحث و افشاگري درباره      بود،   شده 1933كه موجب انعقاد قرارداد     

اين بحث   .حث قرارگرفت ي ساعد مشروح و مستدل توسط عباس اسكندري مورد ب           هاي بدكاره در كابينه     فراماسون
عموم را به خود جلب كرد و از آنجا كه عباس اسـكندري سـخنران                 انگيز بود كه توجه     دهنده و هيجان    آن چنان نكان  

اي بود و به سوابق رجال سياسي ايران از اندروني و بيروني و روابط پنهان و آشكار آنها بـا سـفارت                        ماهر و ورزيده  
ي كابينـه بـه ميـان     و قسمتي از آنها را در مبحث استيضـاح از سـاعد و مجموعـه             د،انگليس و دربار مطلع و آگاه بو      

مكـي و ابوالفضـل       نويسندگان بورژوازي مانند حسـين       .هاي موافق و مخالفي را موجب شد        گيري  آورده بود، موضع  
ي   حيطـه آن را در     اعتبـار كـردن      و بـي   1933صـنعت نفـت و لغـو قـرارداد          قاسمي براي آن كه موضوع ملي كردن        

انـد و   فرسايي كـرده  اند عليه عباس اسكندري قلم  آنجا كه توانسته   تا ي ملي و دكتر مصدق قراردهند،       انحصاري جبهه 
انـد كـه او نـوكر و عامـل       اما به هرحال مصـلحت دانسـته      .اند  او را گاه نوكر روس و گاه جاسوس دو جانبه خوانده          

  207.انگليس معرفي شود
ي او بـه      باكي و حمالت جسـورانه      است، بي   عروف سياسي را براي نگارنده جالب كرده      ي اين رجل م     اما آنچه چهره  

هـاي    ها و رسوا كردن امثال عباس مسعودي و احمد دهقـان و گـروه رجالـه                 زاده و فراماسونري و يا در تودهني        تقي
هاي ملـي     و شخصيت ي رجال     بلكه ارزش او در اين است كه براي اولين بار يعني در زماني كه همه               سياسي نيست، 

آرايـي    هـاي جـوان مجلـس       وبرق تكنـوكرات    هاي پر زرق    نشيني  ها و شب    به كنج عزلت خزيده بودند و يا در محفل        
و عاقـدين قـرارداد      استبداد رضاشاهي و حكومت ديكتاتوري را با بياني رسا و فصيح افشا و رسوا كـرد،                كردند،  مي

                                           
 222 ،220ص ص ، ابوالفضل قاسمي، تاريخچه  جبهه ملي-207
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ي مواد     ماهيت استعماري قرارداد نفت جنوب را افشا كرد و همه           را به محاكمه و رسوايي كشاند و       1933استعماري  
بار و استعماري آن را با بياني جالب و رسا و مستدل به گوش ملت ايران رسـانيد و علـل فسـاد آن را تشـريح                             زيان
ـ     . كرد 1933اعتباري قرارداد     زاده را مجبور به اعتراف به فساد و بي          و هم او بود كه تقي      .كرد ود كـه بـراي      و نيز او ب

 .صنعت نفت را با صراحت بيان كرد كه اسناد آن موجود استكردن  اولين بار لزوم ملي
 هيئتي از جانب شركت     1327در سال    هاي اروپايي او،    ي گردش    ماه پس از مراجعت شاه از سفر طوالني و دوره          دو

 .شـروع كـرد  ي ساعد  پرده با كابينه تنفت ايران و انگليس به رياست گس به تهران آمد و مذاكراتي را در خفا و پش                
توانست مخفي و مستقيم و محرمانـه بـاقي بمانـد و بـه قـول                  اما در محيط آن روز سياست ايران اين مذاكرات نمي         

اي در مصـاحبه بـا مخبـر     اين مذاكرات افشا شد و ناچار سـاعد مراغـه         . باشد »كس ندان و سيخكي   «فرهنگستان ايران   
 د ماه قبل بين دولت ايران و كمپاني نفت مذاكراتي آغاز گرديـده اسـت و دولـت مـن صـميمانه                     در چن «: رويتر اظهار داشت  

ي شركت نفت ايران و       اي از مواد امتيازنامه     كوشد كه در اين مورد از حقوق ملت ايران حمايت نموده و نسبت به اجراي پاره                 مي
ه انداخت كه در ايجاد آن روزنامه و نشريات          اين مصاحبه موجي از مخالفت عمومي به را         208.»انگليس پافشاري كند  

 ي ساعد از جانب عباس اسكندري نمايـان     اوج اين اعتراض در استيضاح كابينه      .حزب تودة ايران تأثير قطعي داشت     
ي بحـرين و اخـراج    هنوز نطق پرشور و مستدل عباس اسكندري در مخالفت با كابينه و تقاضاي طـرح مسـئله               شد،

ها نرفته بود كه نطق مشـروح         هاي نظامي و پايگاههاي دريايي انگليس از خاطره         وضوع فرودگاه ها از آن و م      انگليسي
عبـاس    *.ي سـاعد مطـرح شـد    و مفصل عباس اسكندري در توضيح موارد استيضاح و به دنبال آن رسوايي كابينـه  

  : اعالم كرد اسكندري
وزير و دولت ايشان       داخلي مجلس جناب آقاي ساعد نخست      ي   نظامنامه 44ي    طبق ماده  -مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي     

 :ي آن به قرار ذيل است كنم و مواد برجسته را از نظر مسئوليت مشتركي كه دارند استيضاح مي
اي كـه بـا مخبـر          سوء سياست اقتصادي مخصوصاً آن قسمتي كه مربوط به شركت نفت انگليس و ايران است و از مصاحبه                  -1

دولت من نيز   «گويند كه      مندرج است و مي    6834ي    ي اطالعات به شماره     كنم و متن آن در روزنامه       اذ سند مي  تخاند ا   رويتر نموده 
ي شـركت     اي از مـواد امتيازنامـه       كوشد كه در اين مورد از حقوق ملت ايران حمايت نموده و نسبت به اجراي پاره                 صميمانه مي 

 نفت جنوب است كـه  1933 صريحاً استقرار و تاييد قرارداد منفور و مردود  و اين مصاحبه  » نفت و ايران پافشاري كند والي آخر      
 .است گاه اين تمديد از طرف ملت ايران به رسميت شناخته نشده هيچ

 .شود ها كه در خارج از ايران از طرف شركت بنا مي خانه  سكوت و عدم اعتراض دولت نسبت به ساختمانهاي تصفيه-2
 209. اعتراض به افراد دولت از نظر عدم صالحيت نسبت به سياست عمومي و -3

                                           
 22/10/27 مورخه 6834 شماره ، اطالعات-208

السلطنه از مشاورين نزديك قوام و به تصريح ارسنجاني مخالف تندروي  ي قوام  روزه4ان حكومت  عباس اسكندري در جري-*
 مدار ضد دربار وجود داشتند كه عباس اسكندري يكي از  گفتني است كه در اطراف قوام چند سياست.السلطنه بود اطرافيان قوام

ام باقي ماند هرگز به حد پستي و پلشتي مظفر بقايي و حسين سرنوشت سياسي عباس اسكندري با آنكه در رفاقت با قو.آنها بود
 .رو و مخالف دربار باقي ماند مكي نرسيد و تا آخر عمر يك مرد سياسي تك

  23/10/27 مورخه ، اطالعات-209
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 بـراي   1933 در مجلس چهاردهم طرح لغو امتياز نفت جنوب و رد و بطـالن قـرارداد                 ،طور كه قبالً نوشته شد      همان
 فراكسـيون  اولين بار توسط رحيميان مطرح شد و نوشتيم كه دكتر مصدق با آن طرح شـديداً مخالفـت كـرد و تنهـا            

گرچه آن طرح به علت عدم استقبال و حتي مخالفت دكتر مصـدق و اقليـت                .آن رأي موافق داد   حزب تودة ايران به     
 بـه علـت انعقـاد آن در شـرايط خـاص            1933اما از همان زمان فسـاد و بطـالن قـرارداد             گيري نشد،    پي 14مجلس  

آن قـرارداد بـراي     بود و اين افشاگري و تبيـين و توضـيح مفاسـد               ديكتاتوري رضا شاه براي تودة مردم تشريح شده       
و اينك براي دومين بار به طور رسمي و همه جانبـه            . اولين بار در مطبوعات و نشريات حزب تودة ايران مطرح شد          

 .شد اي توسط مرحوم عباس اسكندري عنوان مي و به صورت استيضاح دولت ساعد مراغه
ترين سطح سياسي موجـود بـراي تـودة            وسيع ي استعمار و استبداد در       با مسئله  1933براي اولين بار ارتباط قرارداد      

ي آمريكـا بـا       و حتي براي اولين بار ارتباط دولت اياالت متحـده          مردم توسط نشريات حزب تودة ايران مطرح شد،       
نفـس بـا انگلـيس و در عـين حـال              هاي تضاد آن امپرياليسم تازه      قضيه نفت جنوب، خطر امپرياليسم آمريكا و نقطه       

هاي ملي و دموكراتيك در مطبوعات ايران منتشر شد و بـه              اك منافع آنها در مقابله با جنبش      هاي اتصال و اشتر     حلقه
اسـت و   هميشه حزب تودة ايران پيشقراول و پيشـتاز ايـن افشـاگري بـوده            استناد انبوهي از اسناد و مدارك موجود،      

گـرا فرصـت را       اي سياسـي ملـي    هـ   شخصيت هاي مقابله را ارائه داد و پس از غيرقانوني شدن حزب تودة ايران،              راه
 و خواهيم ديد كه به      . جلب شد  1933ي نفت جنوب و قرارداد        هاي ملي به مسئله     مغتنم شمردند و توجه تكنوكرات    

اي و كارگري و در نتيجـه خـالء حاصـل از آن و عـدم                  علت سركوب شديد نيروهاي مبارز و ضدامپرياليست توده       
 بـا   1330 تـا    1327هاي    ني مبارزه ضدامپرياليستي ملت ايران در سال      حضور علني حزب تودة ايران، رهبري و هژمو       

به دست ليبراليسم و بورژوازي ملـي افتـاد و           اي كه از جانب عوامل سفارت آمريكا تهيه شد،          تمهيد مقدمات ماهرانه  
ايـن   .هاي ملت ايران از همين جا سرچشمه گرفت كه بـه بررسـي و تشـريح آن خـواهيم پرداخـت                      ي بدبختي   همه

 1933گير شـدن بطـالن و فسـاد قـرارداد      توضيح درهمين فصل الزم و ضروري بود تا تصور نشود كه موضوع همه 
زاده و يـا شـادروان دكتـر مصـدق مطـرح       ي ملي و يا مكي و بقايي و حائري       براي اولين بار و انحصاراً توسط جبهه      

ي   كـه تنهـا جبهـه      اند،  انديش القا كرده    ان ساده ي نويسندگان بورژوازي ملي به اذه       اين تصور باطل را همه     .باشد  شده
هـايي كـه       و چه گردوخاك   .اند  ملي و به ويژه حزب ايران و دكتر مصدق علمدار مبارزه با شركت نفت انگليس بوده               

 و  .مكي بيرون بيايد    قهرمان ملي كردن صنعت نفت و سرباز فداكاري به نام حسين           ليبراليسم برپا كرد تا از درون آن،      
 . كه شرح آن خواهدآمد،بار اين سواركاران آمريكايي را عيان كرد هاي جنايت و خيانت ذشت زمان قياقهتنها گ

رغـم تهديـدها و       اي علـي    ي سـاعد مراغـه      نشـانده   موارد استيضاح مرحوم عباس اسكندري از دولت مزدور و دست         
ي اطالعـات     دي در روزنامـه   هاي طرفداران دولت در مجلس ادامه يافت و رگبارهاي فحاشي عبـاس مسـعو               جنجال

هاي عباس اسكندري در تشـريح علـل فسـاد و بطـالن               انتشار نطق  در كند،   نتوانست عباس اسكندري را از ميدان به      
ي عقـد     هاي زمامداران وابسته به فراماسون در زمينه         و روابط فراماسونري ايران با امپرياليسم و خيانت        1933قرارداد  
الملـك بـه    الملك و نجـم  زاده و حكيم و تقي .و اقتصادي موجب هيجان عمومي گرديدهاي نظامي و سياسي     قرارداد

كـاران را فقـط عملـه و          اما حزب تودة ايران اين خيانت      .عنوان مظاهر زنده و جاندار خيانت و جنايت معرفي شدند         
نتي اعـالم   را مولود و معلول رژيم اسـتبدادي و سـلط         اكره خيانت معرفي نكرد و اساس بدبختي ملت ايران         
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ي نفت جنوب و بحـرين و لژهـاي فراماسـون در كتـابي تحـت                  هاي عباس اسكندري درباره     ي نطق   مجموعه .نمود
گفتني است كه عبـاس اسـكندري در مجلـس           .است   چاپ شده  »15در مجلس    نفت و بحرين يا عباس اسكندري     «عنوان  

 .داد  و استعمار انگليس داد سخن مي    1933ارداد  هاي قر   ي نفت و زيان     درباره آورد،  ي كه به دست مي    ت از هر فرص   15
زاده آن چنان مشروح و مفصـل و مسـتدل بـود كـه اكثريـت                  ي تقي   اولين سخنراني مهم او در مخالفت با اعتبارنامه       

ي   اعتبارنامـه  رداني امير تيمور كاللي و عباس مسعودي و دكتر رضازاده شفق به سختي توانستند،             گ به كار  15مجلس  
يعني مجلس پـانزدهم رأي بـه صـالحيت نماينـدگي            و اين تصويب، مشروط بود،     . از تصويب بگذرانند   زاده را   تقي
 جدا تلقي كـرد و تصـويب اعتبارنامـه را دليـل بـر صـحت و اصـالت قـرارداد              1933زاده را از موضوع قرارداد        تقي

 : كندري گفتاس .ندانست و اين فرمول كاله شرعي با تدبير رضازاده شفق و متين دفتري تهيه شد
زاده وزير دارايي وقت مواجه شدند كه در سه طبقه سه اثر مختلف               اي از طرف تقي      سال قبل روزي مردم تهران با اعالميه       15در  

يك قسمت از مردم در خيابانها به        .است  كرد كه امتيازات نفت جنوب معروف به دارسي لغو شده           اين اعالميه حكايت مي    .داشت
گفتند بـاالخره روزي بايـد ايـن حسـاب      ها را جلو داده و مي دل سينه اين مردم ساده  گفتند،  يگر تبريك مي  رسيدند به يكد    هم مي 

بـه حسـاب   . زاده است اعتراض اين جانب در تنظيم اين قرارداد مستقيماً متوجه وزير دارايي وقت يعني آقاي تقي               .شد  تصفيه مي 
ي انگليسي از      ميليون ليره  1650زاده مبلغ     قرارداد افزوده شده آقاي تقي    وسه سالي كه بر اين        مسلم و مقطوع در حداقل مدت سي      
  210.ي ايران درآورده در طبق اخالص نهاده و تقديم كمپاني نفت جنوب نموده جيب مردم بدبخت و سروپا برهنه

ايشان براي چنين    .اند  داشتهزاده چه تعهداتي براي انجام اين خدمات اخالقاً           نشان داد كه آقاي تقي     اسنادي كه به دست من آمد،     
ي وزارت ماليه بـه نـام           از روز اول قرعه    . نامي مشروطيت موفق به چنين شاهكاري بشوند        ي نيك   روزي ذخيره بودند تا در سايه     

چون ايشان وقتي كه مراجعت كردنـد بـه ايـران اول    . شده بود چند روزي وزير طرق و شوارع براي پي گم كردن بود     ايشان زده 
 211.وقت آمدند وزارت دارايي يكي دو ماه آنجا بودند و آن رق و شوارع شدند،وزير ط

 . اسكندري سخنراني مفصل و مشروحي كـرد       ،ي عبدالحسين هژير و استيضاح دولت هژير        قبالً در مخالفت با كابينه    
 توجه مـردم  هيجان و شد، ي زندانيان سياسي و شرح شكنجه و شالقي كه به زندانيان اعمال مي        و ضمن طرح مسئله   

 دكترعبداهللا معظمي و كشـاورز صـدر و دكتـر مظفـر بقـايي               ،را جلب كرد و عجب آنكه در حمايت از دولت هژير          
آخـرين   امـا آنچـه مـوردنظر اسـت،        .ي هژيـر رأي اعتمـاد دادنـد         پيشقدم شدند و همراه امير تيمور كاللي به كابينه        

و  زاده در اجبار به امضاي قرارداد شـد،            اعتراف تقي  اي است كه موجب     استيضاح عباس اسكندري عليه ساعد مراغه     
اي مـردم عليـه شـركت نفـت           اي گرديد براي رشد ملموس مبارزات ضد استعماري و تهييج توده            خود مبنا و مقدمه   

 :  اظهار داشتجنوب و در همين استيضاح بود كه عباس اسكندري
كارخانجات انگليسـي را رسـماً توقيـف         است و تمام مؤسسات و      شدهي بيرماني كه دو سال است مستقل          آقايان آيا ما به اندازه    

يعني قـرارداد   (است، حق نداريم؟ به استناد همين نطق وزير امورخارجه انگليس اين خبري كه سند رقيت ما است                    كرده و گرفته  

                                           
  18 ص ، كتاب نفت و بحرين-210
  همانجا، همان ص  -211
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خودش است دولت بايد    موادخام هر مملكتي اول مال       المملكتي است اين موضوع را خاتمه بدهيم،        و يك موضوع خارج   ) 1933
  212.امروز صنعت نفت را ملي اعالم كند و خودش استخراج آن را به دست بگيرد

را براي حفظ   ) دترلين(امروز دو قدرت نفتي در دنيا هست يكي شركت نفت انگلستان و ديگري آمريكاست كه شخص معروف                  
بلكه ما  گوييم كه آنها كشمكش نكنند، ما نمي. ها است منافع شركت استاندارد اويل به وجود آوردند و اكنون بزرگترين كشمكش    

 دهند،  مردم كشور ما از گوشت و پوست خود ماليات مي         . فروشيم زيرا به آن پول احتياج داريم        گوييم نفت خود را به آنها مي        مي
ي ايرانيان اتفاق     همه. ا هم ندهند  كنيم نفتمان را ببرند و پول آن ر         برند ما موافقت نمي     در حالي كه نفت آنها را ديگران به يغما مي         

كرد كه مجلـس     اين قرارداد با شرايطي وجود پيدا      .اندازي   هم  دارند كه اين قرارداد به وجود نيامد جز با تباني و زدوبند و پشت             
 مـوقعي  اي كه الزم است به آقايان يادآوري كنم اين اسـت در         نكته .بود  ايران آزادي عمل نداشت و مشروطيت عمالً تعطيل شده        

 شركت نفت سه ميليون ليره خـرج        ،نوشت در موقع تجديد امتياز    » لندن نيوز « ي    روزنامه. زاده مطرح بود    كه اعتبارنامه آقاي تقي   
ي اعتبـار و        شود طبيعي است كه ايـن قـرارداد از درجـه            البته وقتي كه براي عقد قراردادي سه ميليون ليره خرج مي          ...است  كرده

 مخدوش است واال با اوضاع عادي با شرايط متساوي هيچ قراردادي محتاج بـه دادن پـول و رشـوه                صحت عاري است و كامالً    
. شـود آن را ملغـي كـرد         وجه و به هيچ ترتيب نمـي        نيست اين قرارداد به قدري شور بوده كه در چند جاي آن قيد شده به هيج               

 213.كند كه اين قرارداد را نبايد باطل كرد سد و قيد مينوي مالحظه كنيد كه خود صاحب امتياز چقدر نگران بوده كه مكرر مي
اكنـون   . داليلي به عرض آقايان رساندم و قطعيت داليل هم حاكي بر فساد اين قرارداد بودند               1933بنده راجع به معايب قرارداد      

ند ايشان هم امضا كنند تا همـه        ا  اي براي تأييد لغو قرارداد امضا كرده        زاده تقاضا دارم طرحي را كه امروز صبح عده          از آقاي تقي  
متأسفانه كساني كه در ساليان دراز در اين ).... يعني چه آقا: دكتر مجتهدي...(بدانند كه ايشان هم معتقد به فساد اين قرارداد است 

 قبالً آن را    اوراقي را امضا كردند و بعد هم گفتند كه         .آمدند با اصول باري به هرجهت كار كردند        اند،  كشور قبول مسئوليت كرده   
آن روز اگـر زيـاد    .ايد بدانيد كه روزي به حساب كارهاي شما رسيدگي خواهـد شـد        شما آقايان كه اين جا نشسته      .ايم  نخوانده

  214.نزديك نباشد چندان دور نيست
زاده    تقـي  زاده بدهيد امضا كند و چـون آقـاي          ي امضا بر ضد قرارداد را به آقاي تقي          به آقاي مكي گفت ورقه    ) اسكندري(ناطق  

زاده امضا نكنند اسناد و مدارك  زاده صحبت كرد و گفت اگر آقاي تقي ي ارادت خود به آقاي تقي    امضا نكرد ناطق مفصالً درباره    
 215.ي ايشان ارائه خواهم داد زيادتري درباره

ـ                     با  واليـت و رهبـري    « هالخره در مقابل فشار افكارعمومي و لعن و نفريني كه تودة مردم نثار اين مرد ننگين آراسـته ب

اي بـراي طرفـداران الغـا          وي تسليم شد و نطقي در مجلس ايراد كـرد كـه فرصـت شايسـته                ، كردند »مشروطيت ايران 
 .»ام اگر تقصيري شده است متوجه فاعل است و اينجانب آلت فعل بوده«: زاده در مجلس گفت  تقي .قرارداد ايجاد گرديد
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 شود ه با دربار و امپرياليسم آمريكا و انگليس تبديل ميمبارزه با شركت نفت جنوب به مبارز -2
رين افشـا و  آور و بدبختي آفـ   نيافت و براي اولين بار عامل انعقاد قراردادهاي اسارت    هاما موضوع به همين جا خاتم     

اعتـراف  «ي مردم ارگان حزب تودة ايران تحـت عنـوان             و روزنامه . حمالت به طور مستقيم متوجه دربار پهلوي شد       
بـاري     اسارت  ماهيت رژيم پهلوي را كه منجر به ايجاد چنين قراردادهاي          »كند   را تحريف مي    زاده تاريخ   تقي« و   »زاده  تقي
هـايي از آن   قسمت ، دارد1933ه اين دو مقاله در توضيح علل انعقاد قرارداد به لحاظ اهميتي ك .است، برمال كرد     شده

 .شود نقل مي
 زاده اعترافات تقي

 را به عنوان خيانت عظيم به منافع ميهن ما تلقـي نمـوده و مسـببين      1312ي نفت جنوب در سال        ملت ايران تمديد امتياز ظالمانه    
ي تمديد امتياز بعد از شانزده سال سكوت زبـان   ه مجلس يكي از بازيگران عمده   شنب  ي پنج   در جلسه  .آنها را محكوم ساخته است    

هاي آشكار رژيم رضاشاهي و عمال        ي بسياري از خيانت     كننده  به اعتراف گشود و براي نخستين بار مطالبي بر زبان راند كه فاش            
در  شـنبه مجلـس،   ي پـنج  زاده در جلسه اي تقيه اهميت اعتراف .فرمانبردار آن نسبت به استقالل، مشروطيت و حقوق ايران است       

ي مـدافع     نماينـده   كه بازيگري بسياري از جريانات سياسي را به عهـده داشـته،             اين است كه يكي از افراد متنفذ دستگاه حاكمه        
ايـي و   ي قرارداد شوم تمديـد امتيـاز بـه عنـوان وزيـر دار               سياست انگلستان شناخته شده و مخصوصاً در اين مورد امضا كننده          

بستي كه بر اثر مذاكرات اخير مجلس بـا آن مواجـه              ي بن   برخالف ميل خود و در نتيجه      است،  ي رسمي دولت ايران بوده      نماينده
ي مسـببين تمديـد امتيـاز         ي قضاياي نفت جنوب و نقـش خائنانـه          گشايد و تمام آنچه را كه مردم ايران درباره           زبان مي  ،گرديده

 .نمايند ييد مي به نحو آشكاري تأ،دانند مي
بسـتي كـه در آن گرفتـار     شود كه وي نه در اثر ميل خود به بيان واقع بلكه در اثر بن زاده به خوبي معلوم مي      از اين جمالت تقي   

اي هم نگويم و در جزو گناهكاران تضـييع وقـت مركـز               شايد اصلح آن بود كه هرگز كلمه      «: است مجبور به اعتراف گرديد      بوده
ي اجمـال آن نگفتـنش در مـالء           ام كه شايد با همه      خيلي تأسف دارم كه مجبور به عرض مطالبي شده        «... »!ميامور مملكت درنيا  

 ... »!تر بود علني بهتر و با مصلحت مملكت موافق
اسـاس    ي علني بگويم اما براي رفـع توجهـات بـي              من چنان كه عرض كردم شخصاً همين اندازه را هم راضي نبودم در جلسه             «

 !» .ديدماي ن چاره
زاده برخالف مصالح كشور ايران با اينكـه          آقاي تقي  .آور است   ي آقايان پرمدعا بسيار تأسف      سست و مسخره  » منطق  « واقعاً اين   

فشار و تهديد دولت انگلـيس و        اند اين قرارداد با تحميل،        دانسته  با اينكه مي   دانستند،  اعتباري تمديد امتياز نفت را مي       بطالن و بي  
ي تسـلط غيرقـانوني    شانزده سال براي اختفاء اين سلب حقوق و ادامـه  است، نما به وجود آمده     ي مشتي ايراني    يانتكارانهتسليم خ 

وقت مركـز امـور      «دانند و معتقدند كه اين حرف         يم» اصلح  «  حاال هم ايشان سكوت را       -اند  شركت نفت سكوت اختيار كرده    
»  اصلح «است سكوت     كي از بزرگترين مظالم تاريخي كه نسبت به حقوق ايران شده          ي ي   چرا درباره  .كند  مي! » مملكت را تضييع  

فشارد و تا سالهاي متمـادي   اي كه شانزده سال است ايران را زير يوغ خود مي اگر فاش شدن بطالن چنين قرارداد ظالمانه    است؟
دانسـته شـود پـس مجلـس     »   امور مملكـت تضييع وقت مركز «خواهد چون كابوس مخوفي بر سر كشور ما بماند  ديگر نيز مي 

 وقتش را صرف چه چيز بايد بكند؟
بـا  «اسـت   توان معتقد شد كه مسكوت گذاشتن فشار و تهديد شركت نفت و بطالن قراردادي كه بر ما تحميـل كـرده                     چگونه مي 

ت نفـت انگلـيس اسـت       و شرك » امپراتوري بريتانيا «زاده مقصودشان مصلحت      ؟ شايد آقاي تقي   »تر است   مصلحت مملكت موافق  
 نماي آن به مصلحت ميهن ما نباشد؟ وگرنه چگونه ممكن است افشاء مظالم امپرياليسم و عمال ايراني
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دانسـتم و     كه چنين بياني را موافق مصالح و منافع مملكت نمـي           «است  زاده مرتباً در چند قسمت نطق خود تكرار كرده          آقاي تقي 
دانم و به همين جهت هم قصد عـرض           ملكت و ملت را در بياناتي علني در اين باب نمي          فعالً نيز مصلحت م   ...دانم  هنوز هم نمي  

 »!ي ماجرا را در اين جا ندارم همه
نماي آنها را شامل است و ايشان بـه           زاده فقط قسمتي از مظالم امپرياليسم و نوكران ايراني          شنبه آقاي تقي    يعني اعترافات روز پنج   

 !اند نگفتهرا » ي ماجرا همه«قول خودشان 
ايشـان   .انـد   هاي مضحكي دست زده     ي خود كاستن از اهميت اعترافات به سفسطه         زاده از همان ابتداي نطق براي تبرئه        آقاي تقي 

ي تاريخي را كه در زمان  توان يك واقعه نمي... مطالب تاريخي را بايد هميشه با زمان و مكان و احوال مقارن آن سنجيد«: اند گفته
 .»ته با موازين امروز محاكمه كردخاصي وقوع ياف

خواهد بگويد كه تمديد امتياز نفت اگر هم در موقعيت امروز عملي جنايتكارانه و مـرتكبين آن قابـل محاكمـه      زاده مي   آقاي تقي 
برئـه  كرد و مرتكبين آن را ت       ي رضاشاه عملي عادي تلقي مي       دوره»  زمان و مكان و احوال مقارن      «شوند بايد آن را در        تصور مي 

 .نمود
توان خيانت و خدمت را با يكديگر اشتباه كـرد ايـن              گاه مدعي نيست كه مي      ولي فرمول تطبيق وقايع تاريخ با زمان و مكان هيچ         

هاي استعماري به ضرر كشور، قبول تحميل قـراردادي كـه             تسليم به سياست   توان تسليم به ديكتاتوري،     فرمول ادعا ندارد كه مي    
هاي ناشي از ضعف و عشق        گونه قراردادها را با عذر و بهانه        امضا اين  شد،  اسي و اقتصادي ايران مي    گي سي دصددرصد موجب بر  

هـا هميشـه    گونه خيانت شود و اين اينها خيانت آشكار نسبت به ميهن ناميده مي .اعتنايي به مصالح مملكت تبرئه كرد به مقام و بي  
 باشد فقط از اين لحاظ است كه ملت ايران با مقايسه به شانزده سال قبل                اگر شرايط زماني و مكاني دخالتي داشته       .خيانت است 

روي حفـظ   تر شده به شناختن دشمنان آزادي و استقالل خود بيش از پـيش موفـق گرديـده،               نسبت به منافع و مصالح خود آگاه      
سبت به كساني كـه منـافع ايـران را بـه     ورزد و بالنتيجه فرياد اعتراض و تنفر خود را ن        منافع ميهن خود بيشتر از سابق اصرار مي       

زاده و رفقاي ايشان است نه به نفع          تغيير شرايط زمان و مكان در اينجا به ضرر آقاي تقي           .كند  اند بلندتر مي    ها فروخته   امپرياليست
 .ايشان
ت و حتي نفوس و اموال و ي تسلط قدرت او بر همه چيز اين مملك          درجه«كند    زاده با اينكه اقرار مي      ي رضاشاه، آقاي تقي     درباره

ي حاكم مطلـق آن عهـد         در برابر او كسي در اين مملكت اختياري نداشت و وي اراده           «و  » اعمال مردم روز به روز تزايد گرفت      
رضا شـاه قطعـاً     «: گويد   با اين حال مي    »ي اصول مشروطيت را زير پا گذاشته بود         رضاشاه همه «كند كه     قرار مي    يعني علناً ا   .»بود

داند نسبت به كسـي       مي» مؤسسين مشروطيت «اين است قضاوت فردي كه خود را از         ! »وست و خيرخواه اين مملكت بود     د  وطن
مردم را تحت كنترل گرفت و » موال و اعمال  نفوس و ا«اساسي را نقص كرد  قانون ي اصول مشروطيت را زير پا گذاشت،      كه همه 

 .خود را آلت دست دشمنان خارجي ملت ايران نمود
در آن دستگاه وكيل و وزير شده بـه امـر همـان              زاده كه خود با رژيم ضد مشروطيت رضاشاهي همكاري نموده،           لبته آقاي تقي  ا

  216.دستگاه سند اسارت ملت ايران را امضا كرد
 

 كند زاده تاريخ را تحريف مي تقي
شـنبه گذشـته حـاوي        ي پـنج    ه در جلسـه   زاد  نطـق تقـي    ي روزنامه آشكار شد،     ي گذشته   ي اساسي شماره    طور كه در مقاله     همان

اين اعترافات در خطوط اساسي خود محكوميت كامل امپرياليسـم انگلـيس و شـركت نفـت جنـوب،                    .اعترافات بسيار مهم بود   
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محكوميت كامل رژيم ديكتاتوري رضاشاهي و عمال نوكرمĤب آن و باالخره بطالن كامل قرارداد تحميلـي تمديـد امتيـاز نفـت                 
ي اعترافات آشكار خواسته است اوالً جنايت بزرگي را كـه بـا تحميـل                 زاده با وجود همه     ولي آقاي تقي   .داد  يجنوب را نشان م   

 .اهميت نشان دهد است كوچك و بي قرارداد تمديد امتياز نفت جنوب به ملت ايران صورت گرفته
و نه  » قصور«و  » اشتباه«ه و رفقاي او تنها بر اثر        زاد  ثانياً چنين وانمود سازد كه گويا دستگاه ديكتاتوري رضاشاه و خود آقاي تقي            

 .اند بر اثر تباني و همكاري با امپرياليسم انگليس منافع و حقوق ايران را به شركت نفت جنوب تسليم كرده
ـ                 من نمي «: زاده گفته است    ي رضاشاه تقي    ه  دربار و ! هخواهم نه از آن نقايص معدود و نه از آن اشتباهات كه مقابـل اعمـال عظيم

 ....»نسبتاً جزيي بود حزف بزنم! ي تحسين ابدي او  و شايسته! تاريخي 
 :او خود هم راضي به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروي آنها به تحاشي و وحشت گفت«... 

ايـم پنجـاه سـال     ين كار لعنت كـرده خواهيد ما كه سي سال بر گذشتگان براي ا    وجه شدني نيست مي     عجب اين كار كه به هيچ     
 !» ديگر مورد لعن مردم و آيندگان بشويم ولي عاقبت در مقابل اصرار تسليم شد

اين دخالت منحصر به امضاي غير اختياري و «: زاده چنين گفته است آقاي تقي است، ي امضايي كه پاي امتيازنامه ثبت شده درباره
ها  و اسنادات جاهالنه يا مغرضانه  مطلقاً و ابداً، البته خيلي فرق دارد با چنان بدگماني   بدون رضا و با نداشتن هيچ سهمي در كار          

 »!ريز عمدي اين كار بودم كه جلوه داده شد من از ابتدا عامل و مدير و طرح
ه استعمار خارجي زاده بيهوده كوشش دارد از اهميت خيانت بزرگي كه با هديه دادن منابع ثروت ايران ب     ال آقاي تقي    با جمالت با  

قضايا را دگرگون جلـوه دهـد و درنظـر شـنوندگان افـراد               صورت گرفته است بكاهد، ماهيت رژيم رضاشاهي را تحريف كند،         
انـد و افـراد       بـدون تقصـير انجـام نـداده       » قصـور «كوچـك و    » اشـتباه «گناهي را مجسم سازد كه هيچ گناهي جز           معصوم و بي  

زاده   آقـاي تقـي    .انـد   سيار هم از كاري كه ناچار اتفاق افتاده است متـأثر و غمنـاك شـده               اند كه ب    و دلسوزي بوده  » پرست  وطن«
اندازه و فوق هر تصوري ملول شديم و از همه بيشتر شخص مـن                االختيار بدان راضي نبوديم و بي       ما چند نفر مسلوب   «: گويد  مي

 .»دو پس از من مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شديم ليكن هيچ چاره نبو
گيرند كه ملت ايران نبايد با افرادي كـه گويـا بـه مملكـت خـدمات       هاي حقايق چنين نتيجه مي     زاده از واژگون سازي     آقاي تقي 

 .آنها را مجرم بداند و محكوم سازد گيري كند، اند سخت مرتكب گرديده! اند و فقط اشتباه كوچكي كرده! بزرگ
خير گذرانده و عمري با        لطمه زدن بر كساني كه تمام عمر را بدون انقطاع به نيت            سعي در ضايع كردن و    «: اند  ايشان اظهار داشته  

اند حتي اگر سهو و اشتباهي از آنها سرزده باشد در مصلحت اين مملكت و مطـابق   به مملكت به سر برده ! قصد خدمت خالصانه  
 ...»ملك و ملت نيست! منافع عاليه

واهد رژيم رضاشاهي و خدمتگذاران آن دستگاه را تبرئه كند، رضاشاه را فرد مستقل              خ  زاده مي   هاست كه تقي    با اين گونه سفسطه   
ي   و عالقمند به ايران معرفي نمايد و همكاري و تباني آشكار ايراني نمايان رسوا را با امپرياليسم انگليس و شركت نفت و توطئه                      

 .خواهد تاريخ را تحريف كند زاده مي  است كه تقيها مشترك خارجي بر ضد ملت ايران را پوشيده دارد با اين گونه سفسطه
كـس    ي ديكتاتوري رضا شاه به قدري آشـكار اسـت كـه هـيچ               غلط بودن چنين تجزيه و تحليل عاميانه از تاريخ ايران در دوره           

 .تواند براي آن به قدر سر سوزني ارزش و اعتبار قايل شود نمي
 .خواهد نشان دهد زاده مي  است كه تقي بارتر از آن بوده تر و خيانت يار زشتي ديكتاتور بيست ساله و خدمتگزاران او بس قيافه

 گذاشته شده و عامل تمديد امتياز نفت به نفع كمپـاني            1299ي آن از كودتاي سوم حوت         دستگاه ديكتاتوري رضاشاهي كه پايه    
پرياليسم خارجي يك دستگاه به تمام معنـي        يك دستگاه تحميلي ام    از ريشه و اساس يك دستگاه غير ايراني،        است،  انگليسي بوده 
 .كرد است كه به نام دولت ايراني بر كشور ما حكومت مي انگليسي بوده
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ي اين كودتـا در ايـران برقـرار شـده رژيمـي بـود كـه                   رژيم حكومت كه در نتيجه     .كودتاي سوم حوت كودتاي انگليسي بود     
در آن دستگاه وزير و وكيل        رضاشاه همكاري نمودند محرم اسرار بودند،      كساني كه با   .بود  امپرياليسم انگليس آن را تحميل كرده     

دسـتگاه   .نقش مهم در آن دستگاه شوم را به عهده گرفتند همگي سرسپردگان جدي سياست امپرياليسـم انگلـيس بودنـد                    شدند،
انگلـيس و بـراي حفـظ منـافع     با كمك امپرياليسم  ي امپرياليسم انگليس، دستگاه مربوط و متصلي بود كه روي نقشه     رضاشاهي،

خورد هيچ فردي هر    ي امپرياليسم انگليس آب نمي      اين دستگاه شوم در خطوط اساسي بدون اجازه        .چرخيد  امپرياليسم انگليس مي  
 سازي تمديد امتياز بدون نقشه، زاده را باور كند كه بازي نفت و صحنه ي آقاي تقي تواند اين افسانه قدر در سياست ابله باشد نمي

  217است   ي سرسپردگان سياست انگليسي عملي شده  بدون همكاري صميمانه،ها بدون دستور انگليس
 نفـت  بود كه زعامت و رهبري در مبارزه با امپرياليسم انگليس و ملي كردن           براي نگارنده كه سالهاي سال باور كرده      

 و تدقيق در انتشـارات       دسترسي و مطالعه   است،  ي ملي و دكتر مصدق بوده       و مبارزه با استبداد فقط در انحصار جبهه       
مبارزات مستمر حزب تودة ايـران بـه موجـب ايـن            . دهنده بود   و مبارزات حزب تودة ايران، سخت آموزنده و تكان        

شكل مبارزه از پوسته و قشر مبارزات پارلمـاني و           گيري و افشاگري،    كند كه در اثر پي      همه مدارك و اسناد ثابت مي     
هاي كريدورهاي مجلس خارج شد و براي اولين بار پس از سركوب قيام و جنبش دموكراتيك                  ها و زمزمه    درگوشي

هاي آزاديخواه انعكاس يافت و موجب تنبـه       آذربايجان، جنايات دربار پهلوي و رژيم سلطنتي در تعدادي از روزنامه          
همين جريان   .ز اين جنبش بودند   كه در اين ميان مطبوعات و انتشارات حزب تودة ايران پيشتا           و تهييج مردم گرديد،   

 به دعوت دانشجويان دانشگاه تهران كه اكثريـت آن         .انديشي دربار پهلوي گرديد     موجب وحشت امپرياليسم و چاره    
 ،گرا  آهنگي تني چند از دانشجويان عضو حزب ايران و ملي              با اتحاد و هم    ، و هواداران حزب تودة ايران بودند      ءاعضا
دعـوت حـزب تـودة ايـران بـراي           .و ميتينگ در ميدان بهارستان اعالم شد      ) دمونستراسيون(ي تظاهرات سيار      برنامه

 امـا   .اعتنـايي روبـرو شـد       برگزاري يك ميتينگ همگاني با شركت حزب ايران از جانب رهبران ايـن حـزب بـا بـي                  
 روز چهاردهم بهمن    اين تظاهرات  .تفاوت و تماشاچي در محيط دانشگاه بمانند        توانستند بي   گرا نمي   دانشجويان ملي 

اي تـأثير گذاشـت و    سـابقه   به حد بي، و هجوم اوباش و پليس قرارگرفت      انجام شد و با اينكه مورد حمله       1327ماه  
 كـه پـس از شكسـت جنـبش          ،اي براي اتحاد نيروهاي ملي و آزاديخواه با حزب تودة ايران باشد             توانست مقدمه   مي

ي قدرت خود با بكارگيري انواع دسايس مانع وحـدت            يئت حاكمه با همه   ليكن ه  .بود  آذربايجان از هم پاشيده شده    
ي سياسـي ايـران       استعماري و اتحادطلب آن روزهاي جامعـه        براي آنكه روحيه ضد    .گرديد  نيروهاي ضداستعمار مي  

 .كنيم ميي دانشجويان حزب ايران اكتفا  به نقل قسمتي از اعالميه،روشن شود
 زب ايران راجع به نفتاعالميه سازمان دانشجويان ح

سازمان دانشـجويان حـزب    .ترين موضوعات حياتي ملت ايران يعني نفت جنوب مطرح است امروز يكي از مهم ...رفقاي دانشجو 
آواز شده و بـراي اخـذ         پرست و آزاديخواه هم     داند كه در لغو قرارداد تحميلي آن با ساير افراد وطن            ي ملي خود مي     ايران وظيفه 

 ...است مبارزه نمايد نواي ايران تحميل شده ي چندين ساله كه قرارداد شوم و ننگين آن به ملت فقير و بي فتهر حقوق از دست
 218. امروز روزي نيست كه به اختالفات كوچك رسيدگي كنيم امروز بيش از هروقت دانشجويان به اتحاد محتاجندزرفقاي عزي
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 قدرت كامل درصدد انعقاد قرارداد جديدي با شركت نفت          اي كه با    استيضاح عباس اسكندري از دولت ساعد مراغه      
 و جايگزين كـردن مقـررات ديگـري بـراي           1933بود، مشكل بزرگي براي دولت ايجاد كرد و لغو و بطالن قرارداد             

وتاب و هيجان آورده بود       ي ايران را به تب      ي ضداستعماري جامعه     زيرا مبارزه  .استيفاي حقوق ملت ايران الزامي شد     
هاي همگاني كـه      زد و ميتينگ    هايي از جنايات رژيم را باال مي        هاي مترقي پرده    ي روزنامه   وز مقاالت افشاگرانه  و هرر 

 .شد رهبري سازماندهي آن با حزب تودة ايران بود، برگزار مي
د باقر حجازي مدير روزنامه وظيفه كه از پدر تا پسر وظيفـه شـان فقـط          مآقاي دكتر مسعود حجازي فرزند سيد مح      

 پس از رهايي از قيد مريدي و شيفتگي به دكتر مظفر بقائي و اتصال بـه مـراد                   ،مبارزه با حزب تودة ايران بوده است      
گـري در      بـازي   خنجـي و   اش و پيوسـتن بـه دكتـر محمـد علـي             اش خليل ملكي و سپس ارتداد از مراد تـازه           بعدي

اي و بـه دسـت آوردن         ي مختلف ضـد تـوده     ها   مكرر و اخالل در جبهه ملي دوم و همكاري با همه طيف            انشعابات
هـا مبـارزه      دوستان و آشنايان فراوان در ارتش و شهرباني و ژاندارمري مخصوصاً در ركن دوم ارتش و بعد از سـال                   

 ي و معـدن   ي پس از انحالل جبهه ملي دوم همكاري وسيعي را با بانك توسعه صنعت             ،زير علم و كتل مصدق خواهي     
 شـروع كـرد و      ،رارداد كنسرسيوم نفت بود   ق برابر   ،ن وابسته به امپرياليسم آمريكا و انگليس      دارا  ايران كه مركز سرمايه   

 شروع مبارزات ضد استبدادي عليه دربار شاه، در انقالب بهمـن سـال            درو  . عظيمي دست يافت  به ثروت و سرمايه     
آسـوده بـه خـاطرات گذشـته     تواند با خيـال   ي عافيت خزيد و پس از اطمينان از اينكه مي  گوشه  شركت نكرد و   57

اي است از راست و دروغ و فقط به هـدف و               و ملغمه    كتاب پر حجم و قطوري كه مجموعه       1375 در سال    ،بپردازد
پـس از  «: نويسـد  او مـي  .نيت كوبيدن حزب تودة ايران نوشته و به زيور چاپ آراست و با تبليغ فراوان منتشـر كـرد          

ي دموكرات و حوادث ديگري كه روي داد چندان اثري از فعاليـت و وجـود                   فرقه وري در آذربايجان و اضمحالل      شكست پيشه 
 نيـز حضـور و يـا اثـري          1327 بهمـن    14خـورد و در تظـاهرات دانشـجويان در            اعضاي حزب توده در دانشگاه به چشم نمي       

 219.»نداشتند
ويان دانشـگاه تهـران     ي كتـاب سـازمان دانشـج        آقاي ابوالحسن ضـياء ظريفـي نويسـنده        در پاسخ اين ادعاي واهي،    

 گذراننـد   اظهارنظر مسعود حجازي دقيق نيست و حـداقل هنـوز دانشـجويان آن دوره كـه روزگـار پيـري را مـي                      «: نويسد  مي
اگر مرحوم فروهر و مرحوم توكل امير ابراهيمي زنـده           باشند،  خوشبختانه هنوز زنده و فعال هستند خود شاهد و گواه واقعيت مي           

ايرانيست و حزب ايـران بـا هـم صـميمانه همكـاري               اي و پان    ي دانشجويان توده    كه آن روز چگونه همه    دادند    بودند گواهي مي  
ها بين دانشجويان به وجود آمد و سپس امپرياليسم همه را در يك جـا سـركوب                   كردند و بعدها متأسفانه آن نقارها و دشمني         مي
اد نقار و دشمني همين دكتر مسعود حجـازي و          وگفتني است كه يكي از مأمورين موظف و متعهد به ايج            220.»كرد

هاي ايران بودند كه امر مبارزه براي آزادي را فقط            ي سوسياليست   مراد بزرگش خليل ملكي و در نهايت كالم جامعه        
هاي بيمارگونه به آنجا كشيد        حتي كار اين گونه لجاجت     .منحصر و محدود كرده بودند به مبارزه با حزب تودة ايران          

                                           
 18 ص ، انتشارات نيلوفر1375  ،ها  رويدادها و داوري-219
 1320 – 1332زات دانشجويي در ايران در سالهاي ي مبار  نگاهي ديگر به پيشينه ، سازمان دانشجويان دانشگاه تهران-220

  56 و 55ص ، ص 1378 سال ، نشر شيرازه،پ تهران چا،شمسي
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 كـه پيـروزي عليـه رژيـم     1357خـواه در سـال    ي نيروهـاي آزادي  م ضرورت عاجل و الزم وحدت همه    رغ  كه علي 
 و    باز هم امثـال حسـين ملـك كـه در وظيفـه             ،بود  پهلوي بدان محتاج بود و خوشبختانه درابعاد وسيعي شروع شده         

 آزادي را بـراي ايـن       مـن دموكراسـي و    « :گفـت   مأموريت با امثال مسعود حجازي وحدت و اشتراك هدف داشتند مي          
 221.»ها را بكوبم اي خواهم كه توده مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 83 ص ،به آذين. ا.  به قلم م ، كتاب از هر دري-221
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 ظهور ناگهاني دكترمصدق در صحنه سياسي -3
 بايـد لغـو     1933كه آيا امتيـاز و قـرارداد        ي اين   اي حسين مكي درباره     در چنين شرايطي يك باره و بدون هيچ مقدمه        

در مجلـس پـانزدهم عبـاس        .از دكتـر مصـدق اسـتفتاء كـرد         شود يا آنكه دولت ساعد به مذاكرات خود ادامه دهد،         
ي ملـي كـردن     لغو و باطل شود و از برنامه  1933ي اول قرارداد      اسكندري سخت در تالش و تقال بود كه در مرحله         

اي عقيده داشـتند كـه دولـت را در مـذاكره بـا دولـت                  اما در مقابل عده    خن به ميان آورد،   ي بيرماني س    نفت به شيوه  
: و مصدق در پاسخ سؤال مكي نوشت      . انگيس و شركت نفت تشويق و تأييد كنند تا حقوق ملت ايران استيفاء شود             

ـ  . ي افكار ملت ايرانيد   بدهيد و ثابت كنيد كه شما نماينده       به دولت رأي منفي   «  ،وزيـر  ه جنـاب آقـاي سـاعد نخسـت    بـراي آنك
با آنهـا موافقـت      كنند سوءنيت ندارند،    اگر بعضي از نمايندگان كه دعوت به سكوت مي         ند و باعث خون ناحقي نشويد،     اناخوش

زاده را تصديق كنند و جناب آقاي اسـكندري هـم استيضـاح               ي جناب آقاي تقي     علني نيات صادقانه   كنيد كه دولت در مجلس،    
 و موافقـت    يي خصوص   حلي در مصالح ايران به دست آورده و پس از اظهار در جلسه              تا دولت بتواند راه     نمايند، خود را مسترد  

 222.»نمايندگان تصميمي كه الزم است اتخاذ نمايد
و چـه بايـد      باالخره معلوم نكرد كه چه بايد كـرد،        است،  ي ليبراليسم ناب كه در اين نامه آمده         دستورالعمل و روحيه  

آن هـم در پاسـخ اسـتعالم و استفسـار            ترمصدق اين نامه را از محل خلوت و عزلت خود به مكي نوشت،            دك. بشود
بـه موضـوع نفـت عالقـه و تـوجهي       هر چند دكترمصدق پس از طرح استيضاح اسكندري عليه دولت ساعد، . مكي

زيـرا   .بيايدكاخ به ميدان بهارستان ي خيابان   اما اين عالقه به آن حد نبود كه از قلعه احمدآباد و خانه      ،نشان داده بود  
 اينجانـب سـكوت اختيـاركرده و       ،15گرچه بعد از تحصن در دربار و شكست ملت ايران در انتخابات             «خود اقرار داشت كه     

ولي در مورد استيضاح جنـاب       ام،  ترين دخالتي در امور سياسي نداشته حتي از حضور در اجتماعات هم خودداري كرده               كوچك
   223.»عقيده خودداري نمـايم     ي جنابعالي را بالجواب گذاشته و از اظهار         توانم مرقومه   نمي ي كه قضيه حياتي است،    آقاي اسكندر 

 استعمار و اسـتبداد منتظـر       اما جريان زندگي و پويايي مبارزه عليه       .ي مصدق همان بود كه ذكر شد        ي عقيده   خالصه
اسـتبدادي   ي واحد ضـد   يافت و به صورت تشكيل جبهه چنين نظريات به نعل و به ميخ زدن نشد و به سرعت ادامه            

 و  1933و ضداستعماري از طريق برپايي ميتينگ دانشجويان دانشگاه تهران درميدان بهارستان و پاره كردن قـرارداد                 
 .ي هراس ارتجاع و امپرياليسم شد وهمين مايه شعارهاي مرگ بر استبداد و امپرياليسم تبلور و تجلي يافت،

 
 
 
 
 
 

                                           
  10/11/1327ي خصوصي مورخه   نطق حسين مكي در جلسه،ي پانزدهم مجلس  مذاكرات دوره-222
  همانجا-223
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 فصل پنجم
 »توطئه غير قانوني شدن حزب توده ايران«

 
 
 
 
 

  1327 بهمن 15توطئه ترور شاه در  -1
ي وابسـته بـه       هيئت حاكمـه   خواه و مترقي در امر مبارزه با استبداد و استعمار،           يك بار ديگر وحدت نيروهاي آزادي     

 .جويي پرداختند  به چاره ناچار انگلستان را به وحشت انداخت كهدولت
 24 را در موقع اوج ديكتاتوري رضاشاهي ظـرف كمتـر از             1933عمال شركت نفت ايران و انگيس كه قرارداد نفتي          
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زاده عاقـد اصـلي        اينك با استيضاح عباس اسكندري عليه دولت ساعد و اقرار تقي           ،ساعت به تصويب رسانده بودند    
آنان براي تغيير جو سياسي ايـران كـه بـه شـدت             . اعتبار كرد و عامالن آن قرارداد شوم را دچار وحشت نمود            آن بي 

شـد پـس از     بـا آنكـه تصـور نمـي       . به چاره جويي نشسـتند     ،عليه استبداد پهلوي و شركت نفت برانگيخته شده بود        
ـ              ودة ايـران و سـنديكاهاي كـارگري در         سركوب نهضت آذربايجان و قتل عام آزاديخواهان و غارت شعب حـزب ت

تهران، اصفهان، گيالن و خوزستان، نيروهاي كارگري و مترقي و دانشگاه تهران و دانشجويان و اساتيد مترقي به اين                
و دولت و شركت نفت جنوب به مـتن          اي به خود بگيرد و جريان استيضاح دربار پهلوي          سرعت شكل سازمان يافته   
اما اين حادثه تاريخي به علت شرايط مناسب سياسـي جهـاني            . گرددماهنگي ملي تبديل    جامعه كشانده شود و به ه     

مقابله با اين موج آزادي خواهي و حق طلبي وسـيع و گسـترده              . اتفاق افتاد و موجب وحشت شديد امپرياليسم شد       
ييان و دهقانان   ملي كه مولود حضور جدي حزب تودة ايران و سنديكاي سراسري كارگران ايران و حق طلبي روستا                

تحت ستم و استثمار بود، گروهي از آزادي خواهان ملي ناچار و به داليل مختلف با اعالم همبستگي، جريان مبارزه                    
.  به لـرزه انـداخت     ،را تقويت كردند كه اركان نظام سلطنتي استبدادي ايران را كه عامل اجرايي استعمار انگليس بود               

كشيد كه مهار و خنثي كردن و مĤالً سركوب آن نهضـت ضـد اسـتبدادي و ضـد                   ها به آنجا      ها و رايزني    چاره جويي 
 تـا آن    . و ممكن است   ريك حادثه بسيار پر سر و صدا و جنجال برانگيز و احساساتي ميس            درباري فقط از راه ايجاد      

 و ترور شـاه   بهمن15ها را آموخته بودند و يك باره حادثه          زمان سفارت انگليس و دربار بسياري از اين فوت و فن          
 يعني همان   .ه غيرقانوني كردن حزب تودة ايران و سركوب آن متولد گرديد          مانآن بر   و از بطن   .ساخته و پرداخته شد   

 ي امپرياليسـم آمريكـا و انگلـيس بـر كشـور،       اگـر بـراي تثبيـت سـلطه    .  بـود خطري كه بارهـا علنـي عنـوان شـده      
السـلطنه قـادر    بود و دولت قـوام    انات ناسيوناليستي مؤثر افتاده   ي قشون خارجي از ايران و هيج        هاي تخليه   فريبي  عوام
ايـن بـار نيـز      ي پانزدهم شانه خالي كند و به سركوب جنبش آذربايجان موفق شود،               بود از انجام انتخابات دوره      شده

ار الزم ي واحـد ضـد اسـتعم    ي امپرياليسم انگيس بر منابع نفت ايران و جلوگيري از تشكيل جبهه   براي تثبيت سلطه  
هـاي    ها و طرح    شد كه به طريقي هيجانات ناسيوناليستي برانگيخته شود و در پناه و پوشش دود حاصله از آن، نقشه                 

 .امپرياليستي اجرا شود
 استيضـاح و    1933اي را در موردنفت جنوب و قرارداد          از نخستين روزهايي كه عباس اسكندري دولت ساعد مراغه        

ي   هاي طرفدار دولت و دربار و در رأس آنان عباس مسعودي صـاحب امتيـاز روزنامـه                 روزنامه مورد سؤال قرارداد،  
 را  1933، سروصداي مخالفت با دولت و الغاي قـرارداد          15ي درباري مجلس      اطالعات و محمدعلي دهقان نماينده    

 حـزب « و تحريك     هي ايران را توطئ      قلمداد كردند و حركتهاي ضد استعماري جامعه       » كمونيسم و حزب توده   «ي      توطئه
هاي دربار پهلوي كـه        و كارگردان بزم   »رتهران مصو «ي استعماري     دهقان مدير مجله   . ناميدند »لملل  ا   و كمونيسم بين    توده

 سؤالي از دولت بـه  1327 بهمن ماه 14در   بيا و برويي داشت،15هاي اشرف پهلوي بود و در مجلس   يكي از فاسق 
و مرتكبين   منوع شد، ي مرام كمونيسم م     وانين و مقرراتي كه به قوت خود باقي است اشاعه         طبق ق «: و گفت  رئيس مجلس داد،  

دهند و    هاي مخصوص مي    شود و احزابي نشريه     مجرم و قابل تعقيب كيفري هستند به چه مناسبت از تبليغ اين مرام جلوگيري نمي              
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 15ي ترور شاه در عصر جمعه     رياليسم توطئه به منظور اجراي هدفهاي امپ      به هرحال   224.»گيرند  مورد تعقيب قرار نمي   
و بالفاصـله    ي لـب شـاه ايجـاد كـرد،          خراش كوچكي در گوشـه     اي،   انجام گرفت و اين ترور ترقه      1327بهمن ماه   

 شـهرباني وقـت كشـته شـد و     ضارب مزدور و اغوا شده به نام ناصر فخرآرايي با تيراندازي سرهنگ صفاري رئيس         
هران به هم ريخت و در ميان سروصـدا و جاروجنجـال اطرافيـان شـاه و مـدعوين،                   مراسم سال تحصيلي دانشگاه ت    

نرسيده بود كه بگيروببنـد     ي شاه به اتمام       و هنوز كار پانسمان لب و لوچه       موكب شاه به طرف بيمارستان رانده شد،      
 . و هواداران حزب تودة ايران شروع شدءاعضا

ي غيرقانوني شدن حزب تودة ايران توسـط دكتـر            نامه  ا تصويب خبر ترور شاه و گزارش مطول و مفصل آن همراه ب          
اي به سرعت از راديو قرائت شد و فرداي آن روز به اطالع نماينـدگان                 منوچهر اقبال وزير كشور دولت ساعد مراغه      

 بهمـن   16 با تيترهاي درشت در اولين ساعات روز شـنبه           »كيهان« و   »اطالعات«هاي درباري     و روزنامه  مجلس رسيد، 
  225.»ابش به حزب تودة ايران مسجل استهويت مرتكب كامالً معلوم و انتس«: العاده نوشتند ماه به طور فوق

 گرفتن اقرار و اعتراف بـه تصـميم بـه قتـل شـاه               ،هدف در همان ساعات اوليه دستگيري اعضاي حزب تودة ايران،        
حه شـروع نشـده بـود كـه مـأمورين           توسط حزب توده بود، هنوز هيچ محكمه و بازپرسي مقدماتي در محاكم صـال             

نامـه بـه تـرور و         شهرباني افراد دستگير شده را به زير ضربات شكنجه گرفتند و تمام هدف آنها اين بود كه اعتراف                 
ي غيرقانوني كردن     ي ادعانامه   قتل شاه حتي از يكي از افراد عادي و غير مسئول اخذ كنند و آن را مستمسك و بهانه                  

تـرين برگـه و اعتـراف و اقـراري نتوانسـتند       ها كوچك نه در آن روزها و نه پس از سال         هند،حزب تودة ايران قرارد   
 :نويسد  مي»هاي بيم و اميد  در سايه«سروان ماشااله ورقا در كتاب  .بگيرند
دسـتور  (: ها را به اتاق خود خواست و گفـت          معاونان شعبه  ي رؤسا و    ي آگاهي به نام يوسف بهرامي همه         روز رئيس اداره   همان

ي تيراندازي يـا دسـت        حزب توده هستند و دوم اين كه در توطئه        است تا از بازداشت شدگان اوالً اعتراف گرفته شود كه عضو            
بودم و پس از پايـان كـار          اين دستور را از اين سبب دقيقاً به ياددارم كه آن را يادداشت كرده              .)اند  اند يا از آن با خبر بوده        داشته

بود و برداشته بود يادداشت را به من داد و            هصبح روز بعد يكي از كارمندان قديمي كه آن را ديد           .بود  اقي مانده اداري روي ميز ب   
تجريه هستيد من آن را برداشتم و به نفع خودتان است كـه               چون ساده و بي    گفت اين دستور از اسرار اداري است و اضافه كرد،         

 ...دماز او تشكر كردم و يادداشت را جلوي  او پاره كر .ي اداري شويد هآن را پاره كنيد زيرا ممكن است دچار محاكم
 وزير كشـور وقـت،     .كردن آن حزب  »  غيرقانوني «يي بود براي      متهم كردن حزب توده به شركت در تيراندازي به شاه تنها بهانه           

حـزب تـودة    ) 1327( بهمـن    16 در روز    ،ي تيراندازي نوشته نشده بـود       درحالي كه هنوز اولين برگ پرونده      دكتر منوچهر اقبال،  
 حكم دادگاه صالحيت داري در تاييد غير قانوني بـودن حـزب صـادر شـد و نـه                   نهگاه    ولي هيچ  .ايران را غيرقانوني اعالم كرد    

بـه ديگـر سـخن از ديـدگاه حقـوقي و       .وگو و تصويب قرار داد     مجلس شوراي ملي اعالم غيرقانوني بودن حزب را مورد گفت         
 .  و متن صريح قانون اساسي كشور بوديرقانوني كردن حزب توده خود اقدامي غير قانوني و متناقض با روح قضايي غ
در اين زمان سرلشگر مزين     . ي تيراندازي به شاه در دوران دولت مصدق و به دستور وي مورد بررسي دوباره قرارگرفت                  پرونده

سرهنگ خلعتبري آجودان رئـيس شـهرباني و در عـين           .  بر عهده داشت    كل كشور را   كه مورد اعتماد شاه بود، رياست شهرباني      

                                           
  1327 بهمن ماه 14 ، روزنامه كيهان-224
  1327 بهمن ماه 16 ، كيهان و اطالعات-225
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ي حقـوق در      دانسـت ليسانسـيه     سرهنگ خلعتبري كـه مـي     . ي رياست كل بود و من افسر دفتر ويژه بودم            مسئول دفتر ويژه   حال
 خـود بـرايم تعريـف       سرشتي نياكان    منشانه داشت و چند بار از شهرت و نيك          ي قضايي هستم و رفتاري دوستانه و اشراف         رشته
 : بود روزي به من گفت كرده
يي كه از جانب وزير جنگ به رئيس          ي محرمانه   سپس نامه . ي دفتر ويژه گذاشته شده كه كامالً سري است          دهي مهمي بر عه     وظيفه

ده را مطالعه كنم و ي تيراندازي به شاه را در اختيار من گذاشت و سفارش كرد تا پرون ي پرونده   بود به اضافه    شهرباني نوشته شده  
 .ي محتويات و مدارك موجود در پرونده گزارش رويداد را آماده سازم بر پايه
 ي وزارت جنگ كه خوب در خاطرم باقي مانده ايـن بـود كـه چـون كـارت خبرنگـاري ناصـر فخرآبـادي             ي اساسي نامه    نكته

ست تايپ و آماده شده لذا اطالعات الزمه از سوءقصد          ا  نويس ستاد ارتش بوده     يي كه ماشين    ي سرباز وظيفه     به وسيله  ]فخرآرائي[
ترين مدركي كـه   مهم .يي را خواندم و گزارش را تهيه كردم ي چند هزار صفحه پرونده . آن وزارتخانه ارسال گردد    به جان شاه به   

  در حـزب تـوده   ]ائيفخرآر[ي عضويت ناصر فخرآبادي عليه حزب توده در اين پرونده بود كارت مچاله شده و از اعتبار افتاده    
اين كارت عضويت كه حدود يـك سـال پـيش از            .) باشد  داري شده   ن حفظ و نگه   منطقاً بايد پرونده و مدارك موجود در آ       ( .بود

  پس از آنكه خـود وي در جلـوي           ]فخرآرائي[ضمن بازرسي مسكن فخرآبادي    رويداد تيراندازي از مدت اعتبار آن گذشته بود،       
 .بود ا به سهو به قتل رسيده بود به دست بازرسان و مأموران افتادهي حقوق به عمد ي دانشكده

 حزبي بود علني و قانوني كه هزاران عضـو        حزب توده   بهمن و تيراندازي به شاه،     15اين يادآوري الزم است كه پيش از رويداد         
از ديـدگاه حـزب تنهـا     .تنـد رف دار داشت كه عضو حزب به شمار نمـي  دار و طرف رسمي و بسي بيش از آن هواخواه و دوست        

 :ي حزب واجد چند شرط اساسي بودند از جمله  پذيرش برنامه و اساسنامهشدند كه عالوه بر  كساني عضو قلمداد مي
 .هاي حزبي  شركت منظم در حوزه-1
 . پرداخت حق عضويت به طور ماهيانه-2

 . رعايت انضباط و اجراي دستورات حزبي-3     
 .ويت داشتن كارت معتبرعض-4

بدين ترتيب از ديدگاه حزب و هم       .  در حزب صادق نبود    ]يفخرآرائ[ها در مورد عضويت فخرآبادي        هيچ يك از اين پيش شرط     
عالوه بر اين در پرونده مـدركي        .رفت    عضو حزب توده به شمار نمي       ]فخرآرائي[نظر حقوقي و قضايي فخرآبادي      چنين از نقطه  

سوءقصد باشد وجـود    ي    و چه در مورد توطئه     هاي حزبي و سياسي،     ي فعاليت      چه در باره   ي او با حزب     ي رابطه   كه گوياي ادامه  
زيرا  ي سوءقصد بود،    ي حزب و متهم اصلي پرونده       نداشت تنها واقعيتي كه وجود داشت آشنايي او با عبداهللا ارگاني عضو ساده            

يـي    تنها اشاره  ان محتويات پرونده منظور نظر نيست،     چون بي  .نام و نشان ارگاني در ضمن ديگر مدارك مقتول به دست آمده بود            
 .واهد شدبه چند نكته خ

ي سوءقصد به شاه را نوشتم، بـا   ي پرونده  بهمن تا هنگامي كه افسر دفتر ويژه بودم و گزارش كوتاه شده            15 در زمان رويداد     -1
يـي بـا هـيچ     گونه پيوند و رابطـه  ودم اما هيچآن كه به شنيدن و دانستن رويدادهاي سياسي و اجتماعي كشور و جهان عالقمند ب              

به زبان ساده نه عضو سازمان افسري وابسته به حزب توده و نه عضو گروه يا سـازمان                   . و حزبي نداشتم   سازمانگروه و دسته و     
ـ    ي آن پاسخ رئيس شهرباني به وزير جنگ تنظيم گرديد،           بدين ترتيب گزارش من كه بر پايه       .ديگري بودم  ا امانـت   گزارشي بود ب

 .ي اسناد پرونده علمي و عدالت قضايي بر پايه
در دادرسـي يـا سـتاد        ي ديگري عالوه بر آن كه در شهرباني بود،          آمد كه پرونده    ي واصله از وزارت جنگ برمي       نامهمتن   از   -2

 آن پرونـده  تالقـي و تأييـد محتويـات    ارتش و وزارت جنگ موجود است و اطالعات خواسته شده براي تكميل و به اصطالح،   
 .است
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مـردي   بـرد،   بود و مدت درازي در بازداشتگاه آگاهي به سر مي           بازداشت شده اد  ي پرچم اسالم كه پس از رويد         مدير روزنامه  -3
ي   هنگامي كه شعله   .بود نسبتاً بلند قامت و باريك اندام و حدود چهل و چند ساله كه ريش كوتاه به اصطالح جووگندمي داشت                   

 و نـه در خـود بازداشـتگاه زيرنظـر           بدان سبب كه در اتاق مجاور محل كار افسر نگهبان          ندكي فروكش كرد،  ها ا   آتش دستگيري 
ي پرچم اسـالم را         كارت خبرنگاري روزنامه    ]فخرآرائي[او از اين كه فخرآبادي     .قرارداشت، چندين بار با وي هم صحبت شدم       

 .كرد به دست آورده اظهار تعجب و نگراني مي
 كه چندين بار هنگامي كـه او را  هارساله بودوسه چ   رفت جواني بيست     رويداد به شمار مي    1ي    گاني كه متهم شماره    عبداهللا ار  -4

كـس    هـيچ  .انگيـز بـود     آرامش و متانت او شـگفت      .بودم  آوردند ديده   ي آگاهي مي    زيرنظر سربازان مسلح براي بازپرسي به اداره      
زاي   شتشد كه به رغم شرايط وح       اما ديده مي   بودن افق سرنوشتش آگاه باشد،    توانست از نگراني دروني او به سبب روشن ن          نمي

گناهي خويش و اعتقاد و ايمان راسخ بـه راهـي كـه در              الً اطمينان او به بي      احتما .گير او تظاهر نيست     زمان و مكان آرامش چشم    
 .ي بردباري و استواريش بود بود انگيزه پيش گرفته

ي حـزب تـوده و      ي مركـز     بوده و هست كه ارگاني رابط ميـان دكتـر كيـانوري عضـو كميتـه                هايي   چون شايعات و نوشته    -5
است و به كيانوري ايـن اتهـام وارد           است و اين موضوع در پلنوم وسيع چهارم حزب نيز مطرح شده               بوده  ]فخرآرائي[رآباديفخ

ي   ان اين مطلب ضروري است كه در پرونده       آور تيراندازي بوده، بي       در عمل خسران    ]فخرآرائي[شده كه محرك اصلي فخرآبادي    
ي پژوهشـگران و   روشن ساختن حقيقت امر و حل اين معمـا بـر عهـده            .لبي وجود نداشته و ندارد    موجود در شهرباني چنين مط    

 ي از خودگذشتگي و فداكاري و زاده دانان است تا روشن كنند كه علت به ميان نيامدن نام كيانوري و ديگر رهبران حزبي، حقوق
هاي مخالفان و رقباي      پايه بودن گفته    است يا به علت بي      ودهي درازمدت و چندين باره ب       هاي فرساينده   سكوت ارگاني در بازپرسي   

 .كيانوري
ي چند هزار سال تالش و تجربه در راه آشكار ساختن رويدادهاي جنايي، يك اصل فراگيرنـده و                     در درازاي تاريخ و بر پايه      -6

هـاي گونـاگون      ي آزمـايش    ا در كوره  آوري خود ر    اين زيربناي كار كه درستي و بهره      . است  ن به دست آمده   پذيرفته شده در جها   
جـويي حقيقـت و يـافتن           وجو و بازرسـي و بازپرسـي در راه پـي            دهد چنين است كه براي آغاز هرگونه جست          و مي  نشان داده 

 كـار آسـاني      زيرا دست بردن به بـزه      .شوند  ور مي   اد جنايي بهره  پيش از همه بايد به دنبال آن كساني رفت كه از رويد            كاران،  بزه
هـاي    از جمله بيماري   استثناهايي وجود دارد،   روشن است كه بر اين اصل،      .كار باشد   ت مگر آن كه سود كالني در انتظار بزه        نيس

 .هاي شخصي و خانوادگي و غيره جويي رواني يا انتقام
 . سود بردند  هيئت حاكمه و استعمارگران خارجي و به طور مشخص شركت نفت انگليس            از رويداد تيراندازي بيش از همه شاه،      

فرمان تشكيل مجلس مؤسسان صـادر و در         ها دوخته شد و با گذشت اندك زماني مذاكرات نفت آغاز شد،             ها بريده و دهان     زبان
ي مركزي حزب     شماري از اعضاي كميته    د،درحالي كه از شبانگاه رويدا     .شد   متمم قانون اساسي به سود شاه دست برده        48اصل  

 .اعالم گرديد»  غيرقانوني «و محاكمه و محكوم شدند و حزب توده توده و كادرهاي آن دستگير 
تواند بدين معنا باشد كـه شـاه           مردان از رويداد تيراندازي به دست آوردند هرگز نمي          هايي كه شاه و دولت      روشن است كه بهره   

 چنين بـازي خطرنـاكي بـا هـيچ منطـق            زيرا باشد،  دانشگاه را برپا كرده   »  بازي  شب  خيمه « دا و نامشخص،  برداري ناپي   براي بهره 
مندي استعمارگران    گيري دولت مردان و بهره      شود و آن بهره     ي ديگري جلب مي     بدين ترتيب توجه به نكته     .يي سازگار نيست    ساده

 .خارجي از رويداد است
هرچنـد   .كـرد  داري مي هرفت كه منافع هزار فاميل را حفظ و نگ ي اساسي به شمار مي ن وزنهسلطنت آ براي دولت مردان كشور، 

اهميت نبود اما منافع شخصي و خانوادگي و موقعيـت اجتمـاعي برايشـان                  براي بيشتر آنان بود و نبود شخص محمدرضا شاه بي         
 .ودشاه ديگري بتر از سلطنت محمدرضا شاه يا برادر او علي رضا يا هر  مهم
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ي جريـان نفـت و بـه دسـت آوردن سـودهاي كـالن                 دامها از ديدگاه شركت نفت انگيس و حامي سرسخت آن دولت بريتانيا،          
طلبي   پركار و جاه   ها گذشته نظامي هوشيار،     از اين  .دانستند   اراده مي   داري شاه بود كه وي را فردي نااستوار و كم           تر از نگه    ارزنده

 .يردتوانست قدرت دولتي را به دست گ و دولت بريتانيا سروسري داشت، ميآرا كه با شركت نفت  چون رزم
گويـد    كه روزي شاه به وي مي      «: نويسد  اسداهللا علم وزير دربار در كتاب خاطرات خود مي         .ها آگاهي داشت    شاه از اين واقعيت   

ها   كند كه بر آن گمان است كه انگيسي          مي و اظهارعقيده    رابطه داشته،   ]فخرآرائي[كه دختر باغبان سفارت انگستان با فخرآبادي      
 .آرا نيز براي همگان روشن است ي خطر رزم ي شاه درباره نظريه .اند ت داشتهدر رويداد تيراندازي دس

هاي استعماري از چند سال پيش از رويداد در نظر داشتند تـا حـزب                 هيئت حاكمه و دولت    با يادآوري اين حقيقت كه شاه،      -7
دانم بر اين بـاور    بهمن به بعد دانسته و مي15ي آن چه از آغاز رويداد  و بر پايه ي سياست كشور خارج كنند، نهتوده را از گردو  

گوي كردارهاي آن  و رهبري مسئول و جواب بوده و هستم كه حزب تودة ايران هم چون شخصيت حقوقي شناخته شده و قانوني
 .است از امكان رويداد تيراندازي به شاه در دانشگاه تهران را نداشته ترين خبري ترين دخالت بلكه كم نه تنها كوچك حزب،

ي  ي خـوب و زمينـه      تمام شد بلكه بهانـه      ]فخرآرائي[اين تيراندازي نابخردانه و نكوهيده نه تنها به بهاي زندگي خود فخرآبادي           
 و مهاجرت بسياري از فرزندان برومنـد و  مناسبي براي غيرقانوني كردن حزب توده و بازداشت و رنج و شكنجه و زندان و تبعيد           

ي  هرچند با آغاز نهضت ملي ايران و بـه يـاري همـه           .هاي ديكتاتوري شاه را استوار ساخت         ود و پايه  ر فراهم نم  وخواه كش   آزادي
ن گيري به دست آمـد امـا همـا          هاي چشم   آزادي خواهان كشور در دوران كوتاه و پر فرازونشيب دولت مصدق،           مبارزان و آزادي  

 از نو نظام خودكامه را بـر سرنوشـت    1332  مرداد 28ودتاي  با ك  نيروهاي سياسي كه از غيرقانوني كردن حزب توده سود بردند،         
 226 .يل كردندمملت ايران تح

هنوز شاه در اطاق استراحت بيمارستان بود كه اعالميه انحالل و غيرقانوني شدن حزب تودة ايران و اعالم حكومت                   
ي فعـالين و اعضـاي        رائت شد و به دنبال آن مأمورين حكومـت نظـامي در دسـتگيري و شـكنجه                نظامي از راديو ق   

 :اي با وقاحت تمام اعالم كرد دولت ساعد مراغه.وار مسابقه دادند  مركزي حزب تودة ايران مغولي كميته
 زده و از     آميز و خطرنـاك     حريكهاي ت   جو براي ايجاد ناامني و اختالل دست به فعاليت           مدتي است بعضي عناصر خائن و مفسده      

هاي فتنه و فساد به نيات پليـد و   نمايند به طوري كه اگر كانون هيچ نوع اقدام براي ارعاب و ايجاد نگراني در مردم فروگذار نمي        
ها  قرنامنيت و تماميت مملكت را متزلزل ساخته و بنيان ملت را منهدم و كشوري را كه داراي  شدند، ي خود موفق مي خطرناكانه

ي  دامنـه  .سـاختند  لنتيجه استقالل چند هزار ساله ما را نابود ميدستخوش اختالل و هرج و مرج نموده و با   تاريخ درخشان است،  
ترين مقام عالي مملكت و انتشـار         اين اغتشاشات و تحريكات متأسفاته به حدي رسيده كه حتي از توهين و اسائه ادب به مقدس                

ايـن   .انـد   باكانه اقدام نموده    ت بي آميز خودداري نكرده و در انهدام بنيان ملت و افناء مملك            ف تحريك ي اكاذيب و اراجي     و اشاعه 
بـه طـوري كـه يكـي از خـائنين بـه طـرف                 بهمن به حداعلي رسـيده،     15باك در روز      كاريهاي عناصر بي    ها و خيانت    باكي  بي

ي قوميت و پايه استقالل مملكت هستند سوءقصد          مايندهترين مقدسات ملي يعني ذات مبارك اعليحضرت شاهنشاهي كه ن           مقدس
آسـايي خطـري    مله نموده كه به حمداهللا مشيت الهي بر حفظ اساس استقالل مملكت تعلق گرفته و به طور معجـزه      و با رولور ح   

ة ايـران دور  جويي به اسم حزب تود از چند سال به اين طرف در داخل كشور عناصر مفسده   .متوجه ذات مبارك ملوكانه نگرديد    
ومـرج و درصـدد واژگـون     نده اغفال و هر روز ايجاد اغتشاش و هـرج لوح را با كلمات فريب   يك عده مردم ساده    هم جمع شده،  

                                           
 نوشته ماشااله ورقا رئيس ،)رويدادهايي از سازمان افسران وابسته به حزب تودة ايران(هاي بيم و اميد   كتاب در سايه-226
 86الي  82 ص ص،هران ت1382 ،انتشارات بازتاب نگار چاپ اول ،ي اطالعات و مراقبت شهرباني كل كشور دايره
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وغارت در مازندران و گيالن و آذربايجان فروگذار نكردند و حتـي مـوقعي                گونه قتل     از هيچ  اند،  كردن بنيان و اساس كشور بوده     
ال مردم ساده و ترويج مـرام  گزارشهاي رسيده حاكي است كه اينك صرفنظر از اغف     .ز كشور برآمدند  هم درصدد تجزيه قسمتي ا    

بنـابراين دولـت بـراي حفـظ         .سـازند   ي انقالب كشور را فراهم مي       اشتراكي در بين نوباوگان و دانشجويان شروع كرده و زمينه         
مزبور را منـافي اسـتقالل كشـور تشـخيص و دسـتور             تماميت و استقالل كشور و جلوگيري از هرگونه مفسده و آشوب حزب             

 در تمام كشور منحل و افراد خائني كه مدارك الزم عليه آنها موجود است طبق مقررات قوانين موضـوعه                    دهد سازمان مزبور    مي
  227.تحت تعقيب قرارگرفته و مجازات شوند

 تقديم نشد و فقط بر اساس       15 به مجلس    هاي عوام فريبانه اليحه غيرقانوني شدن حزب تودة ايران          با همه اين نطق   
 هياهوي غير قانوني شدن حزب تودة ايران علم شد و           ، نشده است  ديك تصويب نامه دولتي كه حتي به درستي تأيي        

 .مستمسك بورژوازي ليبرال قرار گرفت
 و ايـن    سرلشگر خسرواني فرماندار نظامي تهران به دستگيري كـارگران و دانشـجويان و دانـش آمـوزان پرداخـت،                  

 .جمعي با ضرب و جرح و غارت و آتش زدن اموال و اثاثيه طرفداران و اعضاي حزب توآم بود هاي دسته بازداشت
دريغ مـردم آذربايجـان       پروايي كه از تشكيل محاكم غيرقانوني و كشتار بي           خاطره سبعيت بي   ، بهمن هيئت حاكمه   15واقعه  در   «

ارخانه، مزرعه،  از ك . چرخ آدم كُشي به كار افتاد، شكار مردم شروع شد         . دوفاده نم نشان داده بود براي مرعوب ساختن مردم است       
گناه، مبارزان حزب ما را مورد تعقيب قرار دادند و زندانها             مدرسه، از پشت ميز اداره، ار باالي تريبون دانشگاه، از كنار اطفال بي            

و صدها نفـر     خوزستان محاكم نظامي متعدد برپا شد،      ، مازندران، رشت، شيراز  كرمانشاه، اصفهان، در تهران، مشهد،  . را پر كردند  
 ناروا و مسـخره     در ميان طوفاني از اتهامات      228.»زايي بر نيمكت اتهام نشستند      مبارزان حزب ما در چنين محيط وحشت      از  

وسيعي شـروع   هاي شكرگزاري به درگاه الهي به خاطر محفوظ ماندن شاه در ابعاد                بازي  رجاله به حزب تودة ايران،   
در سـايه    .ها و تلگرافات شكرگزاري شـد       ها و اعالميه    هاي كيهان و اطالعات مملو از آگهي        و صفحات روزنامه   شد،
 ممكن، مجالس شكرگزاري در مساجد و تكايا به راه افتاد و اگـر تـا قبـل از ايـن                      ترين ديكتاتوري   ترين و سياه    شوم

ي ملي سيد ضياءالدين طباطبايي و چاقوكشان سرلشـگر           ي حزب اراده   حادثه مبارزه با حزب تودة ايران در محدوده       
هاي بختيـاري     گرفت و چماقداران خان    مصور و ستاره و داد و اطالعات انجام مي          هاي آتش و تهران     ارفع و روزنامه  

 بـه   اكبر و چهاردهي و يمين اسفندياري و قاديكالهي و صولتي و اسفندياري كار حملـه و هجـوم                   و قشقايي و خان   
ي اين حادثه جريان مبارزه با حزب تودة ايـران            اينك در پوشش و بهانه     دار بودند،   اعضاي حزب تودة ايران را عهده     

ي خودنمـايي     مسـاجد و منـابر صـحنه      .  صحن مساجد و تكايا كشـانيده شـد         به به نفع امپرياليسم گسترش يافت و     
 ايران و به انحراف كشاندن اذهان و افكارعمومي به          و از اين راه ضمن ضديت با حزب تودة         السالطين گرديد،   وعاظ

الهي براي يك جوانك عياش و هرزه و دربار فاسـدش             اي از قدس و تقوي و معصوميت و ظل          ايجاد و ساختن هاله   
آن  .پرستي مذهبي را رواج دادنـد كـه سـاليان دراز برقـرار مانـد                ها پاره كردند و يك نوع فرهنگ مبتذل شاه          حنجره
حد ذاته مخالف و معارض با هرگونه فرعونيت و جباريت است، بـه نـاحق                 طين از شعائر اسالمي كه في     السال  وعاظ

ترين و كمترين اعتقاد و ايمان و اخالصي به اسـالم             اي كه كوچك    سود جستند و آن را در مدح و ثناي موجود هرزه          

                                           
  8ص ،  1327 شنبه شانزدهم بهمن ماه ، اطالعات-227
 .ا.ت. تأليف ح،ك دادگاه تاريخي خلق ي-228
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وببندها به حـزب تـودة ايـران محـدود          بگير آور سياسي،   در ميان چنين محيط پرهياهو و رعب       .نداشت به كار بردند   
 .نشد

اهللا كاشاني شروع شد و عبدالحسـين هژيـر كـه مـورد حملـه و اهانـت                    ها با آيت    در اين ميانه بعضي تسويه حساب     
و پـس از چنـد روز بـا     آبـاد لرسـتان بردنـد     به اين حادثه متصل شد و شبانه سيد را به خرم  ،كاشاني قرار گرفته بود   
البته تا به حال ديده نشده بود كه يك مقصر سياسي را به بيروت              . كردند! تبعيد) لبنان(بيروتمستمري كافي به شهر     

 زيرا بيروت يك شهر زيباي لوكس خوش آب و هوايي بود كه به عروس شهرهاي مشرق زمين معروف                   ،تبعيد كنند 
 حكايت از بزرگ كـردن  ،اين نوع تبعيدها كه موجب مظلوم نمايي كاشاني شد . بود و به پاريس شرق شهرت داشت      

اهللا مرجع تقليد نيمه معروف به نام سيد مصطفي كاشاني داشت كه از مراجع تقليد درجـه دوم نجـف                      پسر يك آيت  
 كه  ،ها در شورش رشيد عالي گيالني نخست وزير ضد انگليسي عراق داشت             بود و سوابقي در مبارزه عليه انگليسي      

 كه خود بحث جالبي است و عامل اجرائي آن شبكه نيـدر  ،متكي بود آن شورش به حمايت مالي و فني دولت هيتلر          
ي  ار رضاشـاه قيـام بـراي آزادي و اعـاده    به هر حال در آن شرايطي كه پس از فـر .  واسموس بودند -ماير و شولتسه  

 دمكراسي و استيفاي حقوق كارگران و دهقانان ايران از راه ايجاد سنديكا و احزاب مترقي مسـئله اصـلي و كليـدي                     
احزاب مترقي ايران بود و تكامل اين مبارزات بنيادي به خلع يد پهلوي و شاهزادگان هرزه و بيرون راندن اسـتعمار                     
شركت نفت جنوب و تغيير بنيادي ارتش شاهنشاهي از راه افشاء و طرد افسران قلدر و اميران لشگر سـتمگري كـه                      

دوم بـه   در زمـان جنـگ جهـاني    ا سـاخته نبـود و    در زمان صلح جز زورگويي و دزدي و شهوت راني كاري از آنهـ             
 اما .شد  اينك در صدد تحكيم موضع و قدرت خود بودند، منجر مي وبودند فرار با چادر زنانه مشهور شده       انقهرمان

 دعاگويان رژيم پهلوي در اطراف سيد ابوالقاسم كاشاني كارمبارزه با استبداد            حضور يك عده مال و روضه خوانان و       
مذهبي كه هدفي جز منحرف كـردن مبـارزات       حاصل  هاي بي   به بحث  كرد وگاه موضوع سياست روز      يرا مخدوش م  

 از همـين    ، سيد احمد كسروي با همـه دعـاوي ضـد خرافـاتي             شد كه مسئله     كشانده مي  ،سياسي و اجتماعي نداشت   
 .گرفت ها نشأت مي توطئه

ضاخان سردار سـپه كـه جزئيـات آن در كتـاب            حضور سيد ابوالقاسم كاشاني پس از طرفداري و حمايت فعال از ر           
 اينك با انتشار چند نامه فحاشي عليـه  ،به وضوح و با ذكر تاريخ و موضوع مندرج است        ) خاطرات سليمان بهبودي  (

سيد ابوالقاسم كاشاني يقـين داشـت       . عبدالحسين هژير نخست وزير وقت در جرايد كشور شروع به خودنمايي كرد           
اهللا زادگـان در تقويـت نظـام سـلطنتي            اند و از اقدامات ايـن آيـت         ريباً فاقد حافظه تاريخي   كه مردم آن روز ايران تق     

اش    اولـين اعالميـه    ، با اين همه براي آنكه خود را از انتساب به رضاشـاه مبـري كنـد                .اطالعند  استبدادي رضاشاه بي  
 و ايـن اعالميـه در اولـين         درباره تكذيب پيشنهادي بـود كـه بـراي واليـت عهـدي اوالد ذكـور رضاشـاه داده بـود                    

 در پـنج جلـد كتـاب        )57بعـد از انقـالب      (كردن و تجليل كاشاني و اعاده حيثيت او         قصد بزرگ    به   اي كه   مجموعه
اد خـود را بـراي      ه تيراژ وسيعي منتشر شده است و مدعي است كه ايشـان پيشـن             دهنوي در .توسط شخصي به نام م    

اهللا كاشاني از رضاخان سردار       حمايت آيت .  پس گرفته است   1304واليت عهدي محمدرضاشاه در مجلس مؤسسان       
الشـمس بـود كـه حتـي جامعـه             سال آنچنان اظهر مـن     16ضاشاه در مدت    راش با     سپه و پس از آن روابط صميمانه      
دانستند كه همدم و هم كاسه اشراف دربار و رجـال             اهللا را يك مرد سياسي كار مي        روحانيت سنتي قم و مشهد، آيت     
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 زيرا سيد ابوالقاسم    .ان متمول است و شئونات روحانيت و فقاهت براي او قائل نبودند و اين حقيقت داشت               و بازاري 
ي ساده فقهـي ننوشـته بـود،           هم در مورد يك مسئله     يي مختصر   ي درسي بود و حتي يك جزوه        كاشاني فاقد حوزه  

ر والد آن هم در مقدمات سـطح بـوده          ذ در محض  و حداكثر به تلم     فاقد اصالت و ارزش     وي هرچند اجازات اجتهاد  
 اما از آن جا كه ساليان دراز مقيم نجف و عراق بود و مرحوم پدرش صاحب حوزه درسي بود، اسم و عنواني                 ،است

زاده كاشاني به هم رساند و عرب زباني را در خدمت رضاخان سردار سپه قرار داد و بـدين جهـت از                        اهللا  به نام آيت  
 و اين فقط تنها سيد ابوالقاسم كاشاني نبود كه دين و ديانت و اسـالم و قـرآن را         .ار گرفت مقربان درگاه رضاخان قر   

 بلكه از مندرجات كتـاب سـليمان بهبـودي پيداسـت كـه گـروه       ،براي به قدرت رساندن رضاخان به خدمت گرفت   
 كـه از پـول بيكـران        تـوان بـه وضـوح شناسـايي كـرد           زادگان مراجع تقليد را مي      اهللا  كثيري از علما و سادات و آيت      

 به انحـراف كشـاندن آن   ،هاي حساس  به هر حال نقش سيد ابوالقاسم كاشاني در آن سال     *.شدندمند    رضاخان بهره 
ي عبدالحسين هژير و موضوع بهائيـت و بعـد هـم كشـاندن                 بنيادي به فحاشي و قيل و قال درباره        مبارزات اصيل و  

هـاي   ك گروه ترور و كشـتن سـيد احمـد كسـروي و ايجـاد جنجـال             توده مردم به قضيه يهود و فلسطين و ايجاد ي         
هاي عـزاداري وسـيع همـراه بـا عـرب زبانـان مقـيم تهـران و دعـوت از شـيخ محمـد                           مذهبي و راه انداختن دسته    

زاده آخوند جاه طلب هوچي و ضديت علني آن شيخ ماجراجو با دانشكده حقوق و مبارزات دانشـجويي و                     خالصي
داخـل كـردن    . اي از كاشاني به ثبت نرسـيده اسـت          زاده، كار عمده     وسيله خالصي   به  طباطبائي تقويت سيد ضياالدين  

سيد ابوالقاسم كاشاني به جريان مبارزات ملي كردن نفت يكي از ترفندهاي بورژوازي بـازار بـود بـه قصـد بيـرون                       
يكاي كـارگران كـه بـه آن        بدادي و ضد استعماري ايران از رهبري حزب تودة ايران و سـند            تآوردن مبارزات ضد اس   

 .پرداختخواهيم 
 اما موضوع در همـان چنـد        . و ترور شاه، از كاشاني انتقام بگيرد       1327 بهمن   15عبدالحسين هژير توانست از حادثه      

روز اول براي شاه و عوامل نظامي مشخص شد كه كاشاني مورد تسويه حساب شخصـي عبدالحسـين هژيـر قـرار                      
الـدين شهرسـتاني موضـوع     زاده و مكي و تعدادي از علماي درباري مانند سيد هبته  يگرفته است و با اقدامات حائر     

 بودجه كافي به بيروت به اصطالح تبعيد كردند و اين هواخـوري و گـردش و سـياحت              با يافت و كاشاني را   خاتمه  
 نهايت اين وجاهت     اما در  . مستمسكي شد براي اشتهار كاشاني و جبهه ملي از اين ماجرا استفاده سياسي كرد              بعدها

 و  25 و كودتـاي     1331 كه در شرح قضاياي نهم اسـفند         . مذهبي سيد ابوالقاسم كاشاني به نفع دربار تمام شد         -يمل
 به آن خواهيم رسيد كه سيد ابوالقاسم كاشاني به صورت ناجي تاج و تخت شاه ظهور كرد و نقـش         1332 مرداد   28

عـالوه  . كرد كه اين موضوع از اسرار تاريخي نهضت ملي ايران است          اساسي و از پيش تعيين شده را به خوبي بازي           

                                           
 تا اينكه در .هاي سلطنتي پهلوي ترقي كرد  و محرم اسرار رضاشاه بود و تا رياست كاخ خادم مخصوص سليمان بهبودي-*

    ›ـــ بعد از تصويب اليحه كاپيتوالسيون به علت آنكه فرزندش مهندس ناصر بهبودي نماينده ميانه با اين اليحه 1342سال 
انجام ) سليمان خان(مدارك مستندي موجود است كه اين مخالفت به دستور صريح پدر.  از دربار اخراج شد،مخالفت كرد ـــ‹

مشروح ماجرا در كتاب خاطرات سليمان . شد و سليمان بهبودي تعدادي از نمايندگان مجلس را تشويق به مخالفت كرده بود
 .شر شده استتنم 1372حسين ميرزا صالح در سال چاپ اول اين كتاب توسط غالم: بهبودي آمده است
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هاي طوالني با لوئي هندرسون سفير آمريكا در آخـرين روزهـاي              بر آن حمايت علني از سرلشگر زاهدي و مالقات        
  ناشي از همان رابطـه ،گيري نهايي در اجراي كودتاي آژاكس بود         كه عازم كنفرانس واشنگتن براي تصميم      32خرداد  

 .خدمت و ارتباط قديمي بود كه به شرح آن خواهيم رسيد
 به طور مستقيم با جرالد دوهر وابسته عشايري و مطبوعـاتي سـفارت              ،لبنان! سيد ابوالقاسم بعد از مراجعت از تبعيد      

امنه افزون خواهي سيد به طور مضـحكي بـاال گرفـت و در ايـن مـورد                  دود و پس از ترور هژير       بآمريكا در ارتباط    
 ،منـزل دامـاد آقـا        م به گـالب دره،    ي پسر آقا آمد به اتفاق رفت      5/6چهارشنبه بيست و چهارم ساعت      « :نويسد  ر قشقايي مي  ناص

ها هم در سياست بچه هستند صالح در اين است كه شش        آمريكايي. خواهد نخست وزير شود     آرا مي   ام سپهبد رزم    فرمودند شنيده 
هـا    عرض كردم اين پيغام   .  باشد آرا هم رئيس ستاد   ما تمام تشكيالت را درست كنم، رز      ماه كليه اختيارات را بگذارند دست من ت       

كنم ولو براي يك مرتبه هم باشد اين كار را بكنيـد در ضـمن اظهـار داشـتند مـن                       جواب داد خواهش مي   ... ي من نيست    وظيفه
ايشـان  سياسي آمريكا رفتم و تمام مذاكرات را به پس از آن به مالقات آقاي دوهر نماينده    ... توانم از كمونيسم جلوگيري كنم      مي
آرا نخسـت وزيـر باشـد،     كنيم شاه باشـد، رزم  جواب داد وضع دنيا آشفته شده است براي ايران شاه الزم است ما فكر مي      . مگفت
 229.»اهللا كاشاني هم تقويت شود و رئيس مسلمين خاورميانه باشد آيت

 ماننـد   ،اي از طرفداران و ايادي امپرياليسم آلمـان هيتلـري           ي به همراه عده   در رابطه با بازداشت سيد ابوالقاسم كاشان      
 امنيتـي   - يـادآوري جريـان جاسوسـي      ،اهللا زاهـدي و دكتـر متـين دفتـري           اهللا و عبداهللا نوبخت و سپهبد فضل        حنيف

 .ضروري است
قتصـادي و سياسـي     هاي مالي و اقـدامات جاسوسـي و ا          دولت آلمان در دو جنگ جهاني اول و دوم سرمايه گذاري          

 كـه بـا     .مفصلي عليه دولت انگلستان در حوزه خاورميانه به ويژه در فلسطين و مصر و عراق و ايران به راه انداخت                   
 در فلسطين .  نابودي مواجه شد    به شكست امپراتوري ويلهلم قيصري و رايش سوم هيتلربه نتيجه مورد نظر نرسيد و            

 عراق رشيد عالي گيالني قدرتي عليه استعمار انگليس ايجاد كردند كـه             الحسيني مفتي اعظم فلسطين و در       حاج امين 
 دو شخصيت به ايـران دوران رضاشـاهي پناهنـده شـدند و در قالـب و هيئـت اعضـاي                       اين .شدبا شكست مواجه    

 ،سفارت آلمان از ايران خارج شدند و پس از عبور  از تركيه بـه نيروهـاي آلمـان هيتلـري در بوسـني و هرزگـوين                          
رسيدند و با حمايت مالي و نظامي دولت فاشيستي هيتلر و استعانت و             ) صربستان(ه مسلمان نشين يوگسالوي     منطق

 دو سپاه نظامي مجهز تشكيل دادند و به رهبري افسـران نـازي بـه جنـگ عليـه اتحـاد                 ،كمك از احساسات اسالمي   
راد فراري شدند و سـر از آلمـان در   گ شوروي وارد عمل شدند كه در جريان آزاد سازي و شكستن محاصره استالين   

 - جاسوسان و حاميان خارجي آلمان نازي به نيـروي نظـامي            از اي  ي با مجموعه  رپس از شكست آلمان هيتل     .دآوردن
 فرمانـده كـل     ژنـرال دونيـتس و بقايـاي افسـران آلمـان نـازي و             يكا ملحق شدند و همراه      جاسوسي امپرياليسم آمر  

سياي آمريكا تسـليم شـدند و در خـدمت آلـن دالـس سـر فرمانـده سـازمان                    جاسوسي آلمان به سازمان جاسوسي      
در ايران نيز شبكه تقريباً گسترده طرفداران آلمان بعـد از طـي اسـارت آبكـي و فورماليتـه                    . جاسوسي سيا در آمدند   

 دولت انگليس در كمپ اراك در خدمت امپرياليسم آمريكا در آمدند و تعهد خدمت بـه دولـت آمريكـا و انگلـيس                      

                                           
 نقل به تلخيص،  61 و 60 ص ص، خاطرات ناصر قشقايي-229
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گـري و سـفارت و     وزارت و والـي  وخطري همراه با ناز و نعمت و احترام و وكالـت  سپردند و زندگي آسوده و بي   
امـا  .  كه شرح آن از حوصله اين كتاب خارج است         ،اند  گشت و گزار به فرنگ و زيارت مكه و عتبات عاليات داشته           

 و اتحاديه كشاورزي آمـاده و حاضـر بـه يـراق             در موقع لزوم در مبارزه عليه حزب تودة ايران و سنديكاي كارگري           
 *. جداگانه كه خود بحثي است،بودند
 بازداشت شد و همان روز احمـد        ،نوشت   مي »قيام ايران «ي    اي در روزنامه    صدر كه مقاالت آموزنده و افشاگرانه       حسن

د كه كارت خبرنگاري    علت توقيف دكتر فقيهي شيرازي چنين اعالم ش        .لنكراني، مصطفي لنكراني نيز دستگير شدند     
اسـت و ايـن خـود از          بـه مـديريت فقيهـي شـيرازي صـادر شـده           » پـرچم اسـالم   «ي    ناصر فخرآرايي توسط روزنامه   

ي   ي خليل ملكي كه نتوانسته بودند حزب تودة ايران را از جوهره                در اين هنگام دارودسته     *.هاي تاريخ شد    مضحكه
 يـار و يـاور مناسـب و          230. بـدل كننـد    !»بين  واقع« اصطالح خود    انقالبي تهي كنند و به يك حزب رفورميست و به         

كار فقط به دسـتگيري و ضـرب و          .اي شدند   ي عناصر ضد توده     اي براي فرمانداري نظامي تهران و مجموعه        شايسته
جمعـي    هـاي دسـته     بلكـه اخـراج     و هواداران حزب تودة ايران محدود نماند،       ء وكشتار و غارت اعضا     جرح و كشت  

هـايي از كارمنـدان و    گـروه  آميـزي و روي چشـم هـم چشـمي،     ها با افتخار وقاحـت  و بعضي از سازمان   شروع شد   
جمعـي     در اين ميـان آگهـي اخـراج دسـته          .متخصصين را به جرم ارتباط و هواداري حزب تودة ايران اخراج كردند           

ت و خبر زير حكايت از اخراج     اس   درج شده  1327 بهمن ماه    16كارمندان و اساتيد دانشگاه تهران در اطالعات شنبه         
ي   ه   در همـان شـمار     از جملـه   .كـرد    مـي  هـاي دولتـي    در ساير اداره    و هواداران حزب تودة ايران     ءجمعي اعضا   دسته

آقاي فروهر رئيس هيئت مديره و مديركل بانك صنعتي امـروز بـه              دهند  به طوري كه اطالع مي    «: خورد  اطالعات به چشم مي   
  .»ان و كارگران بانك صنعتي خاتمه داده استدني زيادي از كارم خدمت عده

 رجال سياسي و روحانيون معروف و متشخص، بـه دربـار سـرازير شـد و از همـه اوراد و ادعيـه        هايسيل تلگراف 
هايي در مساجد و تكاياي تهران و شهرستانها به كـار افتـاد و                مذهبي براي شكرگزاري كمك گرفته شد و آشپزخانه       

كردنـد و پـس       ر جنوب تهران و شهرستانها را به عنوان شام مجاني در تكايا و مساجد جمع مي               مردمان گرسنه و فقي   
 و روضه و دعاي توسل براي سالمتي و صحت و عافيـت شـاه               ء و ثنا  ءاز خوراندن مشتي قيمه پلو و آبگوشت، دعا       

هـا    يافت و ايـن كـار مـاه         مي خاتمه   ،افتاد و سر آخر شام شكرگزاري با فحش و ناسزا به حزب تودة ايران               به راه مي  
اتي كه يك عده چپاولگر و بازاريان       ه شرح وجو  ،هاي درباري اطالعات و كيهان       روزنامه هايهدر صفح . ادامه داشت 

بـه شـكرانه     «سودجو و مالكين خونخوار و سران ارتشي دزد و چاپلوس به حساب وزارت دربار ارسال كردنـد تـا                    
شد و عالوه بر آن اخبار دستگيري اعضاي حـزب          برسد، هر روز مشاهده مي     به مصرف مستمندان     » سالمتي شاهنشاه 

                                           
اهللا    تاليف حبيب »حزب كبود« اب ـهر و كتـالدوله  سپ ورخـ تأليف م »1914ايران در جنگ بزرگ «  سه عنوان كتاب -*

اند  ي را نوشتهرهاي آلمان قيصري و آلمان هيتل گذاري  از سرمايههايي  گوشه،اي  نوشته انور خامه »سالهاي پر آشوب« نوبخت و 
 . اند اهللا كاشاني و ارتباط تنگاتنگ او را با جاسوسان آلمان شرح داده و نقش آيت

 . فقيهي شيرازي از نوكران و مداحان شاه بود-*
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و !  سردبير اطالعات بـا دنيـايي افتخـار        .خورد  تودة ايران و متن تلگراف علماي معروف و مراجع تقليد به چشم مي            
اخيـر   روزچـون اطـالع يـافتيم در ايـن چنـد       « : نوشـت  ،شادماني، كه نهايت چاپلوسي و مديحه سرايي در آن پيدا بود          

عموم مأموران دولت، افسران، اصناف، بازرگانان، سـران        هاي متعددي از تهران و شهرستانها از جانب           ها و بيانيه    تلگرافات و نامه  
وف مختلف به دفتر مخصوص شاهنشاهي رسيده است، امروز خبرنگار اداره بـراي             نها، روستاييان و ص     ها، انجمن   عشاير، اتحاديه 

شاهي كه شـايد در     بور به دفتر مخصوص مراجعه نموده و چون مطالعه هزارها تلگراف رسيده به دربار شاهن              مطالعه تلگرافات مز  
امضاء به هيچوجه ميسر و مقدور نبوده، و با آنكه كاركنان دفتر مخصوص شاهنشاهي روزي دوازده              !) ؟(حدود بيش از يك كرور    

بـا ايـن همـه      . پاسخ بدهنـد  !) ؟(اند كه به بيش از پانصد تلگراف        هگذرانند، هنوز موفق نشد     ساعت به مطالعه و تنظيم جواب مي      
اي كه وجوه طبقات بـا نهايـت    در بين تلگرافات صميمانه .  چند ساعت به مطالعه تلگرافات واصله بپردازد       خبرنگار موفق شد كه   

كرد و تكـان      ه را به شدت متأثر مي     ها و مطالبي بود كه خوانند       صدق و صفا و ايمان به پيشگاه ملوكانه تقديم داشته بودند نوشته           
 اهللا بروجردي كه در رأس روحانيون ايران قرار دارند          مانه آيت يمحض نمونه از تمام تلگرافهاي وارده تلگراف مؤثر و صم         . داد  مي

 ها براي آن بود كه حمايت روحـانيون ايـران را از   چيني  تمام اين مقدمه 231.»رسد در زير به اطالع خوانندگان گرامي مي  
 :اهللا بروجردي مرجع تقليد معروف و مشهور آن زمان چنين بود شاه بنماياند و تلگراف مرحوم آيت

آمد ناگوار كه متوجـه بـه ذات اقـدس            از اين پيش  .  حضور مبارك اعليحضرت همايون خلداله تعالي ملكه       - فوري است  - از قم 
 .نمايد داوند تقدست اسماء مسئلت ميت، متأثر و سرعت عافيت و صحت وجود مبارك را از خاس ملوكانه شده

 232حسين طباطبايي                                                                                                                             
 شيخ عبدالكريم     ،  233حجج اسالم و مراجع عظام مانند حاج ميرزا محمد فيض          تلگرافات علماء،  از آن روز به بعد،    

هاي كيهـان و اطالعـات        الدين شهرستاني تقريباً به آن شرح و مضمون در روزنامه           سيد هبه  اله بهبهاني،   آيت زنجاني،
ي اطالعات منتشر شد و در كادر         احمد در روزنامه    اي به امضا خليل ملكي و جالل آل            در اين ميان اعالميه    .درج شد 
 .يدگير به چاپ رس اي چشم و كليشه

 حزب توده) سابق(ي اعضاي برجسته و فعال  نامه
مـا  . ي شـريفه درج فرماييـد       ي آن روزنامـه     خواهشـمند اسـت شـرح ذيـل را در اولـين شـماره             : ي اطالعـات    ي روزنامه   اداره

اينكـه  نهايت متأسـف بـوده و از    بي اعليحضرت همايوني به عمل آمد،اي كه به زندگاني     امضاءكنندگان زير از سوءقصد خائنانه    
 .شاهنشاه جوان ما از اين سوءقصد به سالمت درآمدند مسروريم

 دكتـر   - حسين ملك  -اي   انور خامه  -ي مردم   ي ماهانه   احمد سردبير مجله     جالل آل  - دكتر عابدي استاد دانشگاه    -خليل ملكي دبير  
 234اپريم

امضـا نكـرده و امضـاها    جمعـي   ه چند روز بعد اين مطلب توسط امضاءكنندگان به اين صورت تكذيب شد كه دست      
وچهارم   ي يكشنبه بيست    ي اطالعات اين توضيح را در شماره        روزنامه .كنيم  اما مضمون نامه را تأييد مي      جعلي است، 

                                           
 1327شنبه بيستم بهمن ماه چهار،  6857 اطالعات شماره -231
  همانجا-232
  از مراجع تقليد مقيم قم -233
  همانجا -234
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آنچه مهم اسـت     ها نيست،   بازي  تكذيب و تأييد اين شعبده     دارد، بهمن نوشته و آنچه براي پژوهندگان تاريخ اهميت       
ي مخالفين حزب تودة ايران به عهده گرفتنـد و            روه طي سالهاي متمادي با همه     اي است كه اين گ      همكاري صميمانه 

دكتر مظفر بقـايي   ،اي براي دربار و سفارت آمريكا شدند و پس از ماجراي ترور قالبي شاه    يار شايسته  در اين تعهد،  
شـاندن نهضـت   ي مهـم و اساسـي آن بـه شكسـت ك         كه نتيجـه   آوري كرد،   اي را جمع    ي اين پادوهاي ضد توده      همه

 نمايندگان  پس از مرخص شدن شاه از بيمارستان، .پرداخت كه به آن خواهيم ،ضداستعماري گرديد
ها تكرار    سرايي  محلي و گروهي از علماء به سردمداري حاج شيخ محمدعلي لواساني شرفياب شدند و همان مديحه               

من هميشه مستظهر به عنايات رباني      «رمودند كه   ها را به ريش گرفت و اظهار لحيه ف          شد و جوانك هرزه هم اين مداحي      
ام كه كار خود را جز به مبداء كه   است ملهم به اين حس بوده     غباريگونه زنگ و      ي قلب بدون هيچ     آيينه ام و از طفوليت كه      بوده

خدمت بـه كشـور و   شود و حال هم در        تر مي   و توجه روز به روز در من راسخ       منبع هر فيضي است قرار ندهم و البته اين ايمان           
ديانت مقدسه اسالمي از استقبال هرگونه خطر و ايثار جان و مال مضايقت و دريغ ندارم و از خداي متعال در انجام اين مقصـود   

  235.»خواهم مقدس تأييد و توفيق مي
 داده و در    بيند و حضرت علي او را شفا        هاي شاه بعدها به اوج رسيد و مدعي شد كه امام زمان را مي               فريبي  اين عوام 

زاده داود حضرت عباس بين زمين و آسمان او را نگه داشت و به سـالمت بـر روي                     هاي امام   سقوط از اسب به دره    
 . كه معروف است،آوري از اين داستانها ساخته شد هاي جالب و خنده ها و لطيفه اسب نشاند و جوك

 هي اصلي امپرياليسـم و ارتجـاع بـه سـرعت ادامـ              نامهها و بگيروببندها بر     فريبي  ها و عوام    و در ميان اين همه مداحي     
ي    نامـه   يافت و اجراء شد و همان روز كه دكتر اقبال جريان ترور را بـه نماينـدگان مجلـس اطـالع داد و تصـويب                        

ي ايـران قرائـت        هيئت وزيران را مبني بر غيرقانوني شناختن حـزب تـوده           15/11/1327ي     مورخه 17973ي    شماره
ان تقاضـاي رأي اعتمـاد كـرد و همـان دولتـي كـه در اثـر استيضـاح عبـاس اسـكندري و حركـت             از نمايندگ  كرد،

گـويي و حضـور در        هاي مترقي و حزب تودة ايران جرأت پاسخ         هاي روزنامه   دانشجويان دانشگاه تهران و افشاگري    
 -زاده   حـائري  -مكـي ( نفـر    4يكباره رأي اعتماد گرفت و از نودوسه نفر حاضرين در جلسه به جز               مجلس نداشت، 
اي رأي موافـق دادنـد و بـراي ثبـت در تـاريخ                همگي به دولت ساعد مراغـه     )  غالمحسين رحيميان  -عبدالقدير آزاد 

 كشـاورز صـدر     - مهندس احمد رضوي   - دكتر عبداله معظمي   -سياسي ايران بايد نوشت كه آراي موافق مظفر بقايي        
زاده و عبـاس مسـعودي و جـواد           در كنـار آراء تقـي      ند،ي ملي شد    ي جبهه   كه چند ماه پس از آن از مؤسسين عمده        

 به استيضـاح عبـاس اسـكندري نيـز     ءدر همان جلسه به پيشنهاد جواد عامري و دكتر طبا          .خورد  عامري به چشم مي   
و اميرتيمور كاللـي وزيـر        236.ي نمايندگان اظهار داشتند كه بايد دولت را تقويت كرد           رأي سكوت داده شد و همه     

 تكليف كرد كـه     ،بود  اي را استيضاح كرده     ي دكتر مصدق به غالمحسين رحيميان كه دولت ساعد مراغه           ينهي كاب     آينده
 استيضاح و مخالفتش را پس بگيرد و در ميان يك مجلس مطيع و مرعوب اليحه جديد مطبوعات با قيد دوفوريـت                    
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ترقي در مورد جنايـات رژيـم   از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شد كه هدف آن جلوگيري از افشاگري مطبوعات م           
 .پهلوي و دربار بود

 :ي تصويبي چنين است متن اليحه
 - بـرادر  - اوالد –  ملكه    - مادر -پدر(ي سلطنتي      به پادشاه يا اعضاي خانواده     ايهرگاه روزنامه يا هر نشريه     :  الف - ماده واحده 

انبياء و ائمه اظهار اهانت و هتك حرمـت شـود و يـا       و يا به اساس دين اسالم و اصول احكام آن و مقام مقدس              ) خواهر پادشاه 
ي تحريك و به ايجاد مفسده و آشوب براي اين منظور تشويق كنند شـهرباني مكلـف                 مردم را به قيام و اقدام بر ضد حكومت مل         

ادستان فـوراً   ي امر را نزد دادستان ارسال و د          ساعت پرونده  24و ظرف   است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقيف مرتكب اقدام           
از )  خـواهر پادشـاه  - بـرادر - اوالد- ملكه-مادر -پدر(دار بفرستد اهانت و هتك حرمت به خانواده سلطنتي   به دادگاه صالحيت  

 .جرائم مطبوعاتي نيست
ي   به موضوع اتهام رسيدگي و حكـم صـادر نمايـد جلسـه            دادگاه مرجع رسيدگي بايد در خارج از نوبت تعيين جلسه نموده و             

ي جز براي تنفس تعطيل بردار نيست و تا وقتي كه از دادگاه حكم صـادر نشـده روزنامـه يـا نشـريه در توقيـف بـاقي                             رسيدگ
 .ماند ليكن بقاي بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است خواهد

جاري خواهد  نيز  ) با شرط معامله متقابله   (هاي خارجي     ه رؤساي كشور   مقررات فوق در مورد توهين و هتك احترام نسبت ب          -ب
 .بود
ها و رئيس و نمايندگان مجلس شـوراي ملـي و             نين آن وزير و وزراء و معاو       در مورد توهين و هتك حرمت نسبت به نخست         -ج

صـورت شـكايت آنهـا طبـق        ها و در مورد ساير اشخاص و افراد در            قضات و اعضاء هيئت منصفه بدون احتياج به شكايت آن         
ضـبط   .لكن از نظر تأمين بازداشت متهم الزامي نيست و تابع مقررات عمومي است             .خواهدشدمقررات بند الف اين قانون رفتار       

 .ي دادستان بايد به عمل آيد اوراق منتشره و توقيف متهم با اجازه
ـ            اشخاصي كه طبق اين قانون نشريه آنها توقيف گشته مادام كه تكليف            -د ا  نهايي آنها تعيين نشده به هيچ عنوان نبايد روزنامـه ي

 .ت محكوم خواهند شدهزار تا بيست هزار ريال غرام نشريه ديگر انتشار دهند درصورت تخلف به تأديه پنج
 خورشيدي ملغي و نوشتن روزنامه و مجله احتيـاج          1321ي يك قانون مصوب سوم دي ماه           از تاريخ تصويب اين قانون ماده      -ه
ها عالوه بر شرايط و مقررات مذكوره در قانون مطبوعات  راي انتشار آنه داشتن امتياز و اجازه شوراي عالي فرهنگ ندارد ولي بب

ي روزنامه و يا مجله براي نشريه خود بايد اسمي انتخاب نمايد كه ديگـران قـبالً ايـن                      قمري نويسنده  1326حرم  مصوب پنجم م  
 . خود انتخاب نكرده باشندي اسم را براي روزنامه و نشريه

 :كنند به طريق زير انتخاب خواهند شد ن كه به اين قبيل جرائم رسيدگي مي قضات دادگاه جنحه و استا-و
ي دادرساني كه براي دادگاه جنحه و استان الزم است از بين دادرسان مورد اعتماد به ديوان كشور                    وزير دادگستري دو برابر عده    

 اين دادرسان تا سـه    كنند  ن الزم را انتخاب مي    شعب ديوان مزبور با رأي مخفي و با اكثريت آراء دادرسا          نمايد رؤساي     معرفي مي 
 . تغيير نيستندسال بدون ميل خودشان قابل عزل و

گيرند از داشتن امتياز روزنامه يا سمت مدير يـا سـردبير              ي دولت يا بانكها يا بنگاههاي مستقل حقوق مي           كساني كه از خزانه    -ز
 237.باشند وزنامه يا نشريه ممنوع مير
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ي   مخالفت و موافقت صوري نمايندگان به سرعت تصويب شد و غالمحسين رحيميـان نماينـده              اين اليحه در ميان     
و  باشـيد،  و نمايندگان با فرياد و غضب گفتند آقا ساكت .بريد قدر سرعت به كار نمي   چرا براي نفت اين   «: اقليت مجلس گفت  

شد در تصويب اين اليحه ضد انساني و ضـد          ي ملي     ورز صدر همان شخصيت آزاديخواه ملي كه ركن جبهه        تر از همه كشا     پيش
كند،احترام جرايد كشور را   ي من عالوه بر آنكه مطبوعات را محدود نمي          اين قانون به عقيده   : ملي حنجره پاره كرد و اظهارداشت     

ه عقيـده  بنـد  .شـوند  م سلطنت و مجلس و دولت توهين كنند توقيف ميهايي كه به مقا     طبق اين اليحه روزنامه    .بيشتر خواهدكرد 
 ايـن همكـاري و همراهـي         238.»دارم كه حفظ مشروطيت ايران بايد كامالً مورد توجه قرارگيرد و در كشور بايد نظم باشـد                

تـرين مـدت ممكـن سـاخت و دكتـر زنگنـه وزيـر          يب اليحه را در كوتاهوالمله كار تص  نمايندگان به اصطالح وجيه   
 :اظهـار داشـت    دهنـدگان فرهنـگ اسـتعماري اسـت،           از اشـاعه  فرهنگ كه سالها استاد حقوق دانشگاه تهران بـود و           

است كه مخل انتظامات و مضر به اساس حكومت ملـي و اسـتقالل كشـور          شده ها موجب مفاسدي    اي از روزنامه    روي عده   زياد«
ول حقـوق   ولي هر آزادي مطابق قانون اساسي و اصـ         عات ممنوع گردد،  خواهد كه آزادي مطبو     وجه نمي   دولت به هيچ  ...باشد  مي

اي تهيـه     و براي حفظ عدالت اجتماعي و مصالح عمومي و آبروي مطبوعات اليحـه             بايد محدود به حدود و مصالح كشور باشد،       
 239.»شود است كه با قيد دوفوريت تقديم مي شده

هـا و   ترس دربار و امپرياليسم از افشاي جنايات دربار پهلـوي و بـه خطـر افتـادن بسـياري از تعهـدات و عهدنامـه                
بود، موجب اين همـه تـالش بـراي           ي شوم و سهمگين ديكتاتوري رضاخاني حاصل شده         امتيازاتي كه فقط در سايه    
ارگـان حـزب تـودة      » مـردم «ي    روزنامه نوشتيم كه در روزهاي استيضاح عباس اسكندري،       .تحديد مطبوعات گرديد  

بود   ور شده   مان سيستم سلطنتي باشد، حمله    ايران مستقيماً و با قدرت تمام به اساس مفاسد و مظالم ديكتاتوري كه ه             
 آشام و ستمگر رضاخاني و دربار هرزه و عياش شاهپورها و اشرف را بـا جزييـات تمـام مـنعكس و                 ي خون   و قيافه 
ي   ي اول ايـن اليحـه       تا ابزار دست هيئت حاكمه باشد و مـاده         اي الزم بود،    بنابراين قانون مطبوعات تازه    . كرد ءافشا
ي   و پـدرومادر و خـواهر و بـرادر و خدمـه           ! كش كه اين همه به حفظ حرمت و احترام مقام پادشـاه            آور آزادي   شرم

ي اسـالم و مقـام مقـدس انبيـاء و             از همين هدف حكايت داشت و گنجاندن موادي دربـاره          كرد،  دربارش تأكيد مي  
ه حـزب تـودة ايـران بـود         ي اطهار و حفظ حرمت اصول و احكام اسالم براي ايجاد عصبيت و تهييج ديني علي                 ائمه

 .بودنـد   هاي حزبي عليه دين و مذهب اسالم مقاله و بحثي عنـوان نكـرده               وقت و در هيچ موردي روزنامه       وگرنه هيچ 
نظر علمايي كه با دربار شاه در مورد حذف موسيقي از راديو و مواد درسي هنر و موسـيقي از                      اين موارد براي جلب   

  آميز كشـاورزان تحـت      هاي اعتراض    داشتند و چشم و گوش خود را به ناله         هاي مكرر   هاي مدارس درخواست    برنامه
دربار شاه براي آنكه خود را حامي بزرگ اسـالم و علمـا معرفـي               .  الزم بود  ،ستم و كارگران زير استثمار بسته بودند      

 .بود احكام اسالمي آورده ي مطبوعات اسمي هم از   واحده كند در ماده
ة اين شائبه را كـه حـزب تـود         كردند،  كه دولت و دربار براي حفظ اساس اسالم عنوان مي         چنين توليت و مسئوليتي     

 امـا  .كـرد   در اذهان علماء تقويت مـي ،ايران مخالف اسالم است و اين تلقين را كه اسالم و روحانيت در خطر است              
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توجـه    خـرج داد،   ي مطبوعات و ايجاد مجلـس مؤسسـان و سـنا بـه              عجله و شتابي كه دولت در كار نفت و اليحه         
ي علميه و مدرسه فيضـيه          هايي در مخالفت با دولت و دربار در حوزه          گروهي از طالب جوان را جلب كرد و زمزمه        

اعتنايي و سكوت بسياري از علماء معروف نسبت بـه وقـايع سياسـي كشـور و اعـالم                       رغم بي   علي .قم مشاهده شد  
د و ايـن تأييـدات بـه        مـ آ  جع تقليد نسبت به شاه بـه عمـل مـي          تعارف و مدارا و حمايت و تأييدي كه از جانب مرا          

اله سيدمحمد بهبهاني و شيخ بهاءالدين نوري و شيخ محمدعلي لواساني و فلسفي واعظ كه تازه بـه                    داري آيت   ميدان
-ي و صحت و شفاي عاجل شاه جوان سـخنراني         تي سالم   و در جلسات و مجامع افسران به شكرانه        بود،  ميدان آمده 

هـاي علميـه قـم را بـه           طالب جوان حـوزه    شد،  هر روز بيشتر مي    كرد،  انگيزي اقامه مي    يغ و كشاف و هيجان    هاي بل 
كـرد و   آگـاه مـي   ي حرم حضـرت معصـومه بودنـد،    ه  جنايات سيد ابوالفضل توليت و خدام و نوكرانش كه همه كار          

 مخالفـت و ممانعـت مرحـوم     كه اگـر بـا  ،دادند نسبت به سياست عمومي كشور حساسيت و توجه خاصي بروز مي          
 .هـاي دربـار و اسـتعمار را مسـدود كنـد             تازي  توانست جلوي بسياري از تُرك      شد، مي   اهللا بروجردي روبرو نمي     آيت

اي از وعـاظ معـروف بـه          ي اين مجـالس عـده       اي شاه به راه افتاد و در همه         مراسم دعا و ثنايي كه پس از ترور ترقه        
پيشه و طلبگـي بسـياري از طـالب            بر روحيه و طبع قناعت     ،واني شركت كردند  خ  مناسبت انجام مراسم دعا و روضه     
و حرفهـاي گاليـه و اعتـراض و     گـران آمـد   اعتنايي به مال دنيا را طالب بودنـد،  جوان كه پرهيزگاري و تقوي و بي  

رافروزي الزم  ب  هاي آتش   بنابراين اقدام فوري براي خاموش كردن چنين جرقه        .مخالفت در فيضيه قم شديداً بلند شد      
هاي علميه قم به انزوا و سكوت و دوري از مسايل دنيا و فرورفتن به دار عقبي مقيـد و محـدود       بود تا مجدداً حوزه   

:  چاپ شد، مؤيد اين مطلب است        1327ي دوم اسفند      ي اطالعات مورخه    و محبوس شوند و خبري كه در روزنامه       
طالب علوم ديني و جمع كثيري از  متجاوز از دو هزار نفر روحانيون،  صبح9از ساعت   .امروز درس حوزه علميه قم تعطيل بود      «

باشـند    منظور از اين اجتماع اين بود كه اشخاصي كه به لباس روحانيت ملبس مـي               .اهالي شهر در مدرسه فيضيه اجتماع نمودند      
تي نموده و يا آلت اجراي مقاصـد آنهـا   هاي ديگر نبايد در امور سياسيون و احزاب مداخال       حوزه ي علميه و چه در      چه در حوزه  

 سخنراني كردند و گفتند اين حوزه از زمان تأسيس آن توسط مرحوم شيخ عبـدالكريم حـائري تـا                    *شوند و آقاي برقعي واعظ    
خود را با مشاجرات و مـداخالت سياسـي آلـوده نسـاخته            است كه عمالً از كليه امور سياسي منزه و دامن پاك              كنون نشان داده  

 .»است
  نمايي سـتاد ارتـش و حكومـت نظـامي تهـران             ي مطبوعات و يكه تازي دولت در مجلس و قدرت           تصويب اليحه 

محيط مساعد و دلخواه امپرياليسم و دربار را براي شروع مذاكرات نفت فراهم كرد و هيئت نمايندگي شركت نفـت                    
ـ   و بـه مـذاكرات دربـاره     انگليس به رياست مستر گس وارد تهران شـد         ا چنـين دولـت و دربـار خودسـر     ي نفـت ب

 .طلب ادامه داد گسيخته و قدرت ولجام
 

                                           
طلب اشتباه  ر و آزاده صلحفكاكبر برقعي مدرس و مجتهد روشن با سيد علي  اين برقعي واعظ نام كوچكش سيد مرتضي بود،-*

 .نشود
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 هاي سلطنت پس از غيرقانوني شدن حزب تودة ايران تحكيم پايه -2
 دكتر عبـداهللا معظمـي       و اله در مجلس تصويب شد    ي هفت س    ي اجراي برنامه    وششم بهمن ماه ماده واحده      در بيست 

تالش بسياري در تصـويب آن كـرد و از همـان روزهـا سـازمان                 ي مجلس پانزدهم،    رييس كميسيون سازمان برنامه   
اي شـد بـراي ارتبـاط بـا مستشـاران اقتصـادي               برنامه در تيول مهندسين حزب ايران قرارگرفت و عامـل و واسـطه            

ي حضور و نفـوذ مستشـاران آمريكـايي در سـازمان برنامـه و                 الزمه .شدند  ايران وارد مي  گروه به     آمريكايي كه گروه  
بود كـه   تأمين اعتبار و بودجه هاي نواستعماري عمران و آبادي و نوسازي ارتش،  ارتش ايران به منظور اجراي برنامه     

حاكي از ايـن بـود       كرد،  و مي بايست از عوايد نفت تحصيل شود و خبر كيهان كه نظرات محافل اقتصادي را بازگ                مي
المللي خيلي مايل است كـه بـراي          اظهار داشت كه بانك بين     بود،  المللي كه به ايران مسافرت كرده       ي بانك بين    اخيراً نماينده  «كه

المللـي   ي فوق دريافت وام را از بانك بـين          ولي ايران براي اجراي برنامه     ي ايران ابراز همكاري نمايد،      ي هفت ساله    اجراي برنامه 
بنا به اظهار مدير كل بانك ملي ايـران بـه   . اي است  بع طبيعي آن كشور كافي براي اجراي يك چنين برنامهزيرا منا داند، الزم نمي 

االمتياز حاصله از شركت نفت ايران و انگلـيس بـراي اجـراي يـك چنـين                   جريان گذاشتن ميزان بيشتري اسكناس به عالوه حق       
ي جوانك عيـاش را بـا بـه دسـت آوردن حـق                نتخابات مجلس مؤسسان آرزوهاي ديرينه    ا  240.»اي كافي است    برنامه

ي صدراالشـراف بـه        مخالفت با كابينه   14سالها قبل كه در مجلس      . انحالل مجلس و ايجاد مجلس سنا برآورده كرد       
ي    كابينـه  ،دقو اوبستراكسيون اقليت به رهبري نمايندگان حزب تودة ايران و دكتر محمد مصـ              اوج خود رسيده بود   

كرد و به واالس مـورفي سـفير كبيـر آمريكـا درددل               شاه اظهار دلتنگي مي    سياه صدراالشراف را مستأصل كرده بود،     
ي وحشت و     ي اين آرزوها در سايه      و اينك همه   .تواند جلوي نمايندگان افراطي مجلس را بگيرد        كرد كه چرا نمي     مي

الملـك و   زاده و حكـيم  هـا خبـر دادنـد كـه شـاه بـا تقـي        روزنامـه بود، ميسـر شـد و     رعب و خفقاني كه ايجاد شده     
در اولـين شـرفيابي      .اسـت   اساسي جويا شـده     مستشارالدوله صادق مالقات كرده و نظر آنها را در مورد تكميل قانون           

اساسـي اظهـار      شاه قصد خود را براي ايجاد مجلس مؤسسان و تفسير مواد قانون            ،15هاي مجلس      كميسيون رؤساي
ي نماينـدگان مجلـس        همـه  1327روز پـنجم اسـفند مـاه        . با تأييد و تصديق مزدوران درباري روبرو شـد         و   داشت

ي   ي روزنامـه    به نوشته . سازي براي انجام انتخابات مجلس مؤسسان بود        شرفياب شدند و هدف از اين نمايش زمينه       
 در تمـام ممالـك      طور كه   آن ت به مفهوم واقعي آن،    در كشور ما متأسفانه مشروطي    «: قرار بود   بدين! كيهان فرمايشات ملوكانه  

 .باشند  مند نمي   وجود ندارد و عموم افراد كشور به تساوي از مفاهيم واقعي آزادي و مشروطيت بهره               متمدن و راقيه موجود است،    
اينكـه  تواند در سرنوشت خود نظـارت نمـوده و هـم              با حق تجديد انتخابات در صورت تشخيص رئيس مملكت، ملت بهتر مي           

با توجه به مراتب فوق با رجال صدر مشروطيت مشـورت الزم نمـوده و                .آزادتر انجام خواهدگرفت  تر و     انتخابات خيلي صحيح  
آور حكومـت نظـامي و         و اين انتخابات شاه فرموده در شرايط خفـان         .»ام كه مجلس مؤسسان را تشكيل دهم        مصمم شده 

ي تهران و ميـر سـيد علـي بهبهـاني و              امام جمعه  الملك،    حكيم زاده،  داري سيد حسن تقي     زير سايه سر نيزه به ميدان     
 .عباس مسعودي انجام شد و به سرعت اصول قانون اساسي را به نفع شاه تغيير دادند
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انتشار اين خبر گروهي از      .اساسي حذف كند    بود كه شاه قصد دارد اصل رسميت مذهب تشيع را از قانون             شايع شده 
اهللا   اي بـه مرحـوم آيـت        ي علميه قم را به مخالفت واداشت و بـه همـين جهـت طـي نامـه                   همدرسين طراز اول حوز   

اهللا   آيـت  .ابـراز نگرانـي كردنـد      هاي علميه و روحانيت تشيع داشـت،        اي بر حوزه    بروجردي كه مرجعيت نافذالكلمه   
 قصد تغييـر مـواد و اصـول    بود كه شاه الملك رفيع رابط خود با دربار شاه، مطمئن شده     بروجردي از طريق قائم مقام    

كـردن مبـارزات كـارگري و دهقـاني اسـت و هـدف تثبيـت                  و هـدف اصـلي شـاه خفـه         مربوط به مذهب را ندارد    
ي مالكانـه   هـاي ظالمانـه   هاي بزرگ اراضي است كه بعد از جنبش آذربايجان مطالبات كارگري و لغـو بهـره          مالكيت
همـين خـودداري علنـي از        .ابراز مخالفت علني خودداري كرد    بنابراين از    .كش بود   هاي اصلي مردم زحمت       خواسته

ي روحانيت با انتخابات مجلس مؤسسان تلقـي شـد و             مخالفت با تشكيل مجلس مؤسسان به رضايت و تأييد حوزه         
ي علميـه قـم         اي به شرح زيـر از طـرف مدرسـين طـراز اول حـوزه                  ي علميه قم تأثير بدي گذاشت و نامه         در حوزه 

 .له بروجردي صادر شدا خطاب به آيت
 چون منتشر اسـت  -اله المسلمين بطول بقائه آقا حسين بروجردي متع      العظمي آقاي حاجي    اهللا  حضرت مستطاب آيت  محضر مقدس   

راجع به تشكيل مجلس مؤسسان بين حضرت مستطاب عالي و بعضي اولياء امور مذاكراتي شده و بالنتيجه با تشكيل مجلـس                     كه  
ي كشـور و مصـالح دينـي و ملـي و                مؤسسان مؤثر در مقدرات آينـده     ايد، نظر بر اينكه تشكيل مجلس         مؤسسان موافقت فرموده  

اجتماعي است به عالوه حدود اختيارات نمايندگان و نتايجي كه ممكن است اين اقدام داشته باشد معلوم نيست، مستدعي است                    
 .حقيقت اين انتشار را براي روشن شدن تكليف شرعي اعالم فرماييد

  1268اولي   جمادي22
 241اهللا خميني، محمدرضا موسوي الگلپايگاني روح مي، سيدمحمد يزدي،مرتضي خاد

زيرا شاه با حفظ ظواهر مذهبي در        پاسخ مرحوم بروجردي به شرحي اعالم شد كه صداي مخالفين را خاموش كرد،            
ارفـات و تقـديم هـداياي نفـيس و          هاي شاهانه و ابراز تع      و بخشش  كشور و مراعات احترام روحانيت ازطريق بذل      

بنـابراين   .هاي روحانيت توانسته بود آنان را همراه گرداند         اي از مؤثرترين شخصيت     ها و تمنيات عده     پذيرفتن توصيه 
 :ها نوشت مرحوم بروجردي در پاسخ اين مخالفت

. دفـاع كننـد   شود، خودشان      انتشارات واقع مي   رود در مواقعي كه اين قسم        اوالً از علماء اعالم انتظار مي      -لرحيم  ا  اهللا الرحمن   بسم
شـزد عامـه    نهايت مقتضي نيست كه هر اقـدامي گو       . البته عالقمندي حقير به حفظ ديانت و مصالح مملكت بر همه مشهود است            

كراتي مكـرراً  تذ ثانياً موقعي كه فرمان همايوني صادر شد براي اينكه مبادا تغييراتي در مواد مربوط به امور دينيه داده شود،       .شود
اخيراً جناب آقاي وزير كشور و آقاي رفيع از طرف اعليحضرت ابالغ نمودند كه نه تنها در مواد مربوط به ديانت                     ام تا اينكه      داده

ذالك در تمام مجالسي كه در اطراف ايـن قضـيه مـذاكره               مع. بلكه در تحكيم و تشييد آن اهتمام خواهدشد        تصرفي نخواند شد،  
اي كه داللت يا اشعار به موافقت در ايـن موضـوع              الم حضور داشتند كلمه   اي از علماء اع     ضي آن مجالس عده   شده كه در بع     مي

 داشته باشد از حقير صادر نشده چگونه ممكن است در چنين امر مهمي اظهارنظر نمايم  با آنكه اطراف آن روشن نيست 
 242لطباطبايي ا  حسين                                                                                                                            
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گونـه    هـيچ  ي قم تا زماني كه مرحوم بروجردي در رأس كار اسـت،             دربار شاه مطمئن بود كه از جانب حوزه علميه        
 خانـدان   رزمـان دربـار پهلـوي بـا       اي از دي    زيرا روابط بسيار حسـنه     مخالفت علني و قابل توجهي بروز نخواهدكرد،      

 و رشد نيروهاي ضد درباري و ضـدديكتاتوري         20سادات طباطبايي بروجردي به هم رسانده بود و پس از شهريور            
ي مخالفت با دربـار         ي علميه مذهبي قوي به رياست و زعامت يكي از روحانيون بزرگي كه سابقه               حضور يك حوزه  

اله بروجـردي   به اين جهت با حمايت كامل دربار پهلوي مرحوم آيت      .رسيد  ضروري به نظر مي    پهلوي نداشته باشد،  
از بروجرد به تهران آمد و پس از مدتي بستري شدن در بيمارستان فيروزآبادي براي عمل جراحـي فتـق و مالقـات                       

ي   و بـه همـه     هايي مشروح و مفصل كه از بحث ما خارج اسـت در قـم اقامـت گزيـد                   سازي  طوالني با شاه و زمينه    
 .هاي آن ذكر شد كه نمونه وتيز روحانيون عليه دربار پهلوي خاتمه داد، هاي تند مخالفت

براي آنكه ادعاي وجود روابط صميمانه بين خاندان سادات طباطبايي با دربار رضـاخاني و پهلـوي بيشـتر ثابـت و                      
 :شود نقل مي است، ر شدهاهللا بروجردي كه به قلم دامادش منتش هايي از كتاب خاطرات آيت قسمت روشن شود،

رود و شاه جلو طاق مسجد شخصـاً كفشـها را از پـا                شاه به بروجرد مي    پس از قتل امير عبداهللا خان طهماسبي امير لشگر غرب،         
هنوز چند   .قدم به درون مسجد گذاشتند     كردند،  الملك رفيع در معيت ايشان حركت مي         مقام  قاي حاج قائم  كه آ   خارج و در حالي   

: و چنين شروع بـه سـخن نمودنـد          ...به درون گنبد هدايت شد     ها كجا هستند،    طباطبايي:  نكرده بودند كه پرسيدند    قدمي حركت 
ها خـدمتگزاران شـما       نظامي .ايد، خيلي خوشحال شدم      تجليل فرموده  شنيدم آقايان در مرگ عبداهللا خان خيلي از قشون احترام و          

الطايفه و بزرگ فاميـل       مرحوم حاج اقا عبدالحسين كه شيخ     ...كنم  را فراموش نمي  ي خودم اين محبت آقايان          هستند و من به نوبه    
ي   سلسـله   تشـكر را دارم،    ي طباطبـايي كمـال      از عنايات مخصوص اعليحضرت نسبت بـه سلسـله         «: بودند چنين اظهار داشتند   

يـت و ثنـا بـه رضـاخان و سـتايش            و پس از مقداري تح    » . اند   بين مردم و دستگاه سلطنت بوده       طباطبايي در هر عصري واسطه    
طور كه عـرض كـردم مـا در ادوار            همان «: اظهار داشت  استقرار امنيت و آرزوي توفيق و طول عمر براي اعليحضرت همايوني،          

و در همين حال به ريـيس       »  .ايم   و نگاهبان مقام سلطنت بوده و به كرات اين عالقمندي خود را نشان داده              مختلفه همواره حافظ  
هـاي    اين هم از آن حقـه     . اهللا بروجردي در تهران مورد سوءظن است        شود كه آيت     طباطبايي از جانب رضاخان تفهيم مي      ي  طايقه

رجال خاندان طباطبايي از ترس به رعشه آمدند و حمد و ثناي بيشتري نثـار                . باشد  اين كهنه قزاق بود تا همه را در اختيار داشته         
رفيع به تهران بگوييد، ايشان      «: ن رو به دلقك معروف دربار حاج آقا رضا رفيع كرد و گفت            تا باالخره رضاخا   ي عالم كردند    قبله

ها خاتمه داد و صداي صلوات را در بين     ي ناراحتي   صدور اين دستور به همه    »  .د تا من برگردم   واالسالم بروجردي بر    به منزل ثقه  
ي من هستند و منهم اميدوارم        طور كه گفتم آقايان مورد عالقه       مانه «: به آسمان رسانيد و سيد را مخاطب قرارداده و گفت         ! مردم

روقت مطلبي داشتند   و آقايان هم ه   ...با دعاي آقايان و خواست خداوند عالم مملكت را از اين هرج و مرج و آشوب نجات دهم                 
 243. استي حاج سيدحسين هم نگران نباشيد سوءتفاهمي بود كه مرتفع شده درباره...به خود من رجوع كنند

 همچنـان ادامـه     20اله بروجردي در تمام دوران حكومـت رضاشـاهي و پـس از شـهريور                   اين روابط حسنه با آيت    
 .ي روحانيت براي ايجاد قوه و كانون مخالفت در جامعه داشت و مانع بزرگي شد

به ايـن صـورت      .ده شد  همه و همه مطابق برنامه و نقشه پيا        ،اي شاه به وقوع پيوست      حوادثي كه به دنبال ترور ترقه     
هاي حزبي در سرتاسر كشور و اعالم         كه اول با دستگيري وسيع افراد و هوادارن حزب تودة ايران و سوزاندن كلوپ             
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ي  ي مطبوعـات تصـويب شـد و بـه دنبـال آن برنامـه       ها را در سينه حبس كردند و بعد اليحه    نفس حكومت نظامي، 
سـيدمحمد صـادق    الملك،  حكيم زاده،  ي رجال مشروطه مانند تقي       و يك باره همه    تشكيل مجلس موسسان پياده شد    

شـيرازي و  زاده   اهللا  مستشارالدوله صادق همراه تني چنداز علما معروف تهران مانند مدرس تهراني و آيـت              طباطبايي،
ي تغييـر    كه بايد چند اصل از قانون اساسـ        ،اهللا بهبهاني و شيخ عبدالنبي نوري براي بقاي مشروطيت فتوي دادند            آيت

 .شود يابد و حق انحالل مجلس و تشكيل يك مجلس اختصاصي به نام سنا به مقام سلطنت داده
سـيدمحمد صـادق طباطبـايي و عبـاس          زاده،  هاي معروف انگليسي ماننـد تقـي        داري چهره   مجلس مؤسسان با ميدان   

از  تواند هـر يـك      ي شاهنشاهي مي  اعليحضرت همايون «: اساسي را بدين شرح تغيير داد       وهشتم قانون    اصل چهل  ،مسعودي
ي قدرت كه محكم شـد و          پايه .»مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد                  

ها و دانشگاه تهران به زير حكومت نظامي رفـت،            حزب تودة ايران و سنديكاهاي كارگري تصرف شدند و كارخانه         
بـه منظـور حمايـت از خانـدان          ي مردم به خيابـان      يي علني و عمومي و كشاندن توده      نما  محيط مناسبي براي قدرت   

 كـه سـالها در   ،ي رضا شاه به ايران بود  ي موميايي شده     آوردن جنازه  ،ي چنين ابراز قدرتي      وسيله .سلطنتي فراهم شد  
 ي خـوانين و رؤسـاي     معشور حركت داده شد و درهر ايسـتگاه        اين جسد پوسيده با قطار از بندر      . مصر قرار داشت  

شاه انتظار داشت در ايستگاه قم علمـاي   .ي جماعات و جمعه به استقبال آمدند اي از روحانيون و ائمه      ادارات و عده  
اي از   ي عـده    اما همين آوردن جنازه به ايسـتگاه قـم موجـب خشـم و كينـه                ي علميه قم هم به استقبال بيايند،        حوزه

هايي از مزدوران دربـاري همـراه         خاندان كثيف سلطنتي و افسران ارشد و گروه       اما در تهران     .علماء و طالب گرديد   
ي درباري تهران از جنازه استقبال كردنـد و پـس از عبـور از                 السالطين به رهبري سيد حسن امامي امام جمعه         وعاظ

ن و تفهـيم مراسـم       تلقـي  عي تهران حتي در موقـ       عبدالعظيم مدفون شد و امام جمعه       خيابانهاي تهران باالخره در شاه    
: ي يا عبداله افهم ابن عبداله،گفت       شب اول قبر رعايت و شرط ادب و بندگي را به جاي آورد و به جاي گفتن كلمه                 

نتقـام هفـت سـال مـذلت و           هـاي خـود رسـيد و ا          به سرعت برق و باد به خواسته       ه شا .»افهم يا اعليحضرت همايوني   «
كه يكـي از بزرگتـرين آنهـا تصـرف مجـدد             سياسي مخالف گرفت،  خواري كشيدن را از حزب تودة ايران و رجال          

بـود و      به ناچـار بـه دولـت واگذارشـده         20 اجتماعي شهريور    -صبي رضاشاه بود كه در شرايط جو سياسي       غامالك  
اي به نام   اي با تنظيم اليحه دولت ساعد مراغه. تحت عنوان امالك و اراضي خالصه و دولتي در دست كشاورزان بود           

 آبادي را به شاه فراهم كرد و اين اراضي تحـت             صد پارچه چهار  ي امالك واگذاري، مقدمات تصرف دو هزارو        اليحه
 كـه يـك بانـك       ،قرارداد امتياز بانك شاهي    .عنوان موقوفه در اختيار دربار قرارگرفت و توليت آن به شاه محول شد            

 وري براي جلـوگيري از تمديـد آن قـرارداد،          خاتمه يافت و تظاهرات پرش     1327ماه     در دي  ،صددرصد انگليسي بود  
داران انگليسـي تحـت       ي اوضاع و احوال پس از ترور مسـكوت و معـوق مانـد و سـرمايه                  به عمل آمد كه در نتيجه     

چيـان انگليسـي، مستشـاران نظـامي و كارشناسـان فنـي               عمرهتشرايط جديدي به كار خود ادامه دادند و همپاي مسـ          
 .امه را در تيول و اختيار كامل خود قراردادندارتش و سازمان برن آمريكايي،

ي هيئت اعزامي شركت نفت با دولت ساعد بـه رهبـري گلشـاييان                ي نفت جنوب هم با مذاكرات بدون وقفه         مسئله
اين اليحه كه به نام اليحه الحـاقي   . تقديم شد15 به مجلس 1328وزير دارايي به نتيجه رسيد و روز هجدهم تيرماه  

 ي گـس و گلشـاييان معـروف شـد،           ه مناسبت امضاءكنندگان آن مسـتر گـس و گلشـاييان بـه اليحـه              ناميده شد و ب   
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 كه بطـالن و فسـاد آن در اثـر           1933كرد و ضمن تأييد قرارداد      هاي مطلوب امپرياليسم انگليس را برآورده مي          هدف
 اينـك   ،بـود    و آشـكار شـده     هاي مترقي و حزب تودة ايـران هويـدا          مبارزات مستمر گروهي از نمايندگان و روزنامه      

 ي مواضـع    رسيد و موجـب تأييـد و تحكـيم همـه            ي ثبوت و تصديق مجدد مي       درشرايط ترور و وحشت به مرحله     
بايست   ي جديد نفت كه مي      در حقيقت اليحه   .گرديد  استعماري و استثماري شركت نفت جنوب و دولت بريتانيا مي         

 با تغييرات مختصري در ميزان عوايد دولت ايران و          ،باشدموجب استيفاي حقوق ملت ايران از شركت غاصب نفت          
آورد و آن چنـان مـواد و          الامتياز نفت ازتني چهار شيلينگ به شش شيلينگ سروته قضيه را به هم مـي                باال بردن حق  

ه  كه در زمان سلطنت قاجاري     1933ي دارسي و قرارداد       دار بود كه حتي نسبت به امتياز نامه       شرايط آن پيچيده و كش    
 .بود گامي به عقب بود  و دوران ديكتاتوري رضاشاهي تنظم شده

هـاي اول بـه نتـايج         كردند و در قـدم      اي را دنبال مي     امپرياليسم و دربار هدفهاي چند جانبه      27 بهمن   15ي    از حادثه 
 حـزب تـودة      به امپرياليسم و دربار امكان داد تا احساسات عمومي را عليـه            ،هيجان حاصله از ترور    .دلخواه رسيدند 

ها و محركات مذهبي به دربار پهلوي امكان داد كه آن همـه               ايران بشورانند و تهييج عواطف ناسيوناليستي با چاشني       
سـوزي     ي آتـش    هايي كه هيتلر از حادثه      همان استفاده  .ريزي و سفاكي و بيدادگري را موجه و مقبول جلوه دهد            خون

هـا را دشـمن       توانسـت كمونيسـت    هاي ناآگاه آلماني،    يوناليستي توده رايشتاك به دست آورد و با تهييج عواطف ناس        
طلــب،  هـاي جـاه   تـري بــا كمـك روحـانيون، مليـون و ارتشـي      در ابعـاد وسـيع   آزادي و دموكراسـي معرفـي كنـد،   

 دموكراسـي،   تكرار و اجراء شد و حزب تودة ايـران دشـمن آزادي،            28 و   27هاي    هاي مزدور در سال     نويس    روزنامه
هايي را    در چنين جو مساعدي امپرياليسم و دربار پهلوي برنامه         . و تماميت ارضي و مليت ايراني معرفي شد        استقالل

هاي سلطنت و استعمار و ارتجاع كـه طـي يـك دوره               يكي پس از ديگري به سرعت اجرا كردند تا از هرجهت پايه           
در آن   .تحكـيم شـود    بـود،    فرسوده شده   به شدت متزلزل و    1327 تا   1320ي دموكراسي از سال       ي هفت ساله    مبارزه

 .شرايط هيچ نيرويي كه بتواند مقاومت مؤثر و فوري ايجاد كند وجود نداشت
رهبران و فعالين حزب تودة ايران در زندان مورد اذيت و آزار قرارداشتند و جلسـات طـوالني بازپرسـي را تحمـل                       

ت بـه ايجـاد مجلـس مؤسسـان بـه سـكوت و              مرحوم دكتر محمد مصدق پس از يك اعتراض آبكي نسب          .كردند  مي
با اين همه موفقيت دربار و ارتجاع چندان طول نكشيد           .داد  ي خيابان كاخ ادامه مي      انزواي خود در احمدآباد و خانه     

پلو و آبگوشت مسـاحد و تكايـا بـه اتمـام              هاي ناسيوناليستي فروكش كرد و شام قيمه        و به تدريج جوش و خروش     
 .ها به ابتذال كشيده شدند و به ناچار آرام گرفتند گويان مذهبي و ارتشي از تكرار آن مداحيثناخوانان و دعا .رسيد
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  بهمن15 نفت پس از شبه كودتاي  طرح مسئله -3
هـا و خشـونت و        فريبـي    از پس اين همه عـوام       انگلستان - دربار 27 بهمن   15كار اساسي و هدف مهم شبه كودتاي        

زهاي  گلشاييان در رو   –ي گس      به نام اليحه   1933ها، باالخره به صورت تقديم اليحه الحاقي به قرارداد            وحشيگري
هدف آن بود كه طي مدت كوتاهي با چند نطق موافق و مخالف سـروته قضـيه بـه     .آخر مجلس پانزدهم نمايان شد    

ربـط و   زيرا عوامل متضـاد و مختلفـي در ايـن امـر ذي          . ها غلط از آب درآمد      ي اين حساب    مهاما ه  .شود  هم رسانده 
امپرياليسم انگلستان و دربار قادر نبودند به اين سهولت كار       ي ايران،   كه در شرايط آن روز جامعه      داراي منافع بودند،  

ي    نفت جنوب توجه عميـق داشـت و هزينـه          امپرياليسم آمريكا به منابع    .نفت را در مجلس پانزدهم به پايان رسانند       
هاي عمرانـي بـه    ي برنامه مي اتحاد جماهيرشوروي و توسعه ي نظا ه هاي محاصر بازسازي ارتش ايران و اجراي نقشه     

بايست از درآمدهاي نفت جنوب ايران تأمين گردد و همـين بهانـه موجـب                 بهانه و ترفند جلوگيري از كمونيسم مي      
هاي استعماري امپرياليسم آمريكـا در        هدف .هاي نفتي آمريكا بود     ت نفت جنوب با كمپاني    هاي پنهاني شرك    درگيري

ي دكتر گريدي سفير كبير آمريكا در ايران          فريبانه  شد و سخنان عوام     ي ايرانيان ابراز مي     قالب طرفداري از حقوق حقه    
توان با حمايت دولت قدرتمنـد ايـاالت          ه مي اي از رهبران ملي را به ميدان آورد و اين اميد در آنان ايجاد شد ك                 عده

فراموش نشود كه دكتر مصـدق       . پرداخت 1933ي آمريكا به مبارزه با شركت نفت جنوب و مقابله با قرارداد               متحده
 .توان يك جانبه لغو كرد المللي است و نمي  از زمره عهود بين1933ها قبل گفته بود قرارداد  سال

ي اميـدي در قلـوب سياسـتمداران ملـي               دو امپرياليسم آمريكا و انگليس نقطـه        نفتي هاي شركت  منافع رقابتظاهراً  
 هيچ اقدامي   ،هاي سياسي خود بدون حمايت و پشتيباني يك دولت نيرومند           آنان براساس تعاليم و تجربه     .ايجاد كرد 

ان و  ـت آمريكا از حقوق ايراني     حمايت دول   اصل قديمي  بنابراين همين  .دانستند  پذير نمي   را عليه بريتانياي كبير امكان    
ي انگليسي از نفـت ايـران         شركت نفت انگليس با آنكه ساليانه بيش از يك صد ميليون ليره           «ي كه   يدريات دكتر گر  ـراز نظ ـاب

 گلشاييان هـم اگـر بـه تصـويب          -قي گس قرارداد الحا  .شود  بيش از ده تا پانزده ميليون ليره جمعاً عايد ايران نمي           برد،  فايده مي 
 .كرد   رهبران ملي را به امكان مبارزه اميدوار مي        ،244»كرد   ميليون تجاوز نمي   25 تا   20رسيد باز هم سهم ايران از         جلس مي م

 .باشدغافل از اين كه حمايت آمريكا از ملي كردن نفت بدون طمع نمي
را با سفارت آمريكـا شـرح       اش    سالها بعد دكتر مظفر بقايي جريان آشنايي خود با سفير آمريكا و رابطه            در اين زمينه    

 .داد
 ،مقامات سفارت آمريكا كه از استيضاح بقايي خشنود بودند و اظهار تمايل كردند كه با بقـايي ارتبـاط مسـتقيم برقـرار نماينـد                        

 در  دعـوتي از بقـايي  ،بودنـد   ايران آمدهسرانجام به مناسبت ورود چند خانم آمريكايي كه ظاهراً به منظور بازديد از آثار باستاني    
بخـش   در   سفير آمريكـا بـه طـرف بقـايي رفـت و ايـن دو                پس از پذيرايي،   .مقر كاردار سفارت آمريكا در تهران به عمل آمد        

بخشي از استيضاح بقايي بود كه به كمونيسم مربوط  ها از  بيشترين رضايت آمريكايي. حدود نيم ساعت گفتگو كردند   ،نهارخوري
يكي از زنان حاضر     . سال در مسكو مأموريت داشت     12 او مدت    . شوروي تعريف كرد   سفير مطالبي از خاطرات خود در     . شد  مي

بقايي  .ها سؤاالتي كرد    اي  ي موقعيت توده    در مهماني از سوابق استعماري روس و انگليس در ايران سخن گفت و از بقايي درباره               

                                           
 597 ص ، مهدي بهار،خوار استعمار  ميراث-244
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 كه قبل از    ،زديك و همكار تئودر روزولت بود     شوهر آن پيرزن دوست ن     .زده شد   شگفت»  پيرزن سياح  «ي اطالعات يك      از دامنه 
 .جهور آمريكـا تـرومن بـود         مشاور عالي رئيس   ،نام داشت  )چو  مادام پين ( پيرزن كه    . بود ،جمهور آمريكا   جنگ جهاني اول رئيس   

اين بار بقايي دكتر عيسي سـپهبدي        .اسطه بود برخالف مالقات اول كه ناصر قشقايي و       .چند روز بعد مالقاتي ديگري برگزار شد      
 در  . چند روز بعد پيرزن اين دو تن را بار ديگر دعوت كرد            .چو معرفي كرد     بقايي دوستش را به مادام پين      .را با خود همراه آورد    

  بلنـد پايـه  در اين بـين ويليـام داگـالس قاضـي     . بقايي هم در جلسه بود،بود  چو را دعوت كرده ي سوم كه سپهبدي پين    جلسه
چو سمت مترجمي داشـت و در         اي كه پين    بود از بقايي دعوت كرد به مالقات او برود در جلسه            آمريكايي كه به ايران سفر كرده     

 245.سفارت آمريكا برگزار شد مالقات انجام گرفت
 گلشاييان و معلق مانـدن آن       -ي نفت جنوب در هنگام طرح اليحه گس         دخالت اجرايي امپرياليسم آمريكا در مسئله     

واال در مجلسي كـه عمـدتاً نماينـدگان آن    . پذير شد يحه در مجلس پانزدهم با فعاليت شديد سفارت آمريكا امكان    ال
زيـرا   .بودنذيرپ وابسته به سياست انگليس بودند و چشم به دربار و اوامر شاه داشتند، تصويب اليحه به راحتي امكان        

ها پيش هـدف      أسيسات نفتي شركت نفت جنوب از سال      برداري از نفت جنوب و سهيم شدن در ت          مشاركت در بهره  
 .هاي نفتي آمريكا بود ي شركت عمده

بـرداري از منـافع       آمريكا بـراي مشـاركت در بهـره       «: نويسد  در اين باره روزنامه نبرد امروز ارگان موقتي حزب ايران مي          
ام كمپاني نفـت انگلـيس را خريـداري         ت امكان سه  كوشيد كه در صور     سرشار شركت نفت با انگليس در رقابت بود و حتي مي          

  246.»كند
يان بـه تصـويب    گلشـاي  -ي گـس     اگـر اليحـه    ،ع نفتي ايران  بهاي آمريكايي در سلطه بر منا       با توجه به رقابت كمپاني    

 راه دخالـت  ،شـد  وفصـل مـي   رسيد و اختالف دولت ايران بـا شـركت نفـت بـر اسـاس آن اليحـه حـل                     مجلس مي 
 -ي گـس   بنـابراين از تـاريخ پـيش از طـرح اليحـه      .شـد   نفت جنوب بسـته مـي     هاي آمريكايي به تأسيسات       شركت

اعزام سفيري كه بتواند با مليون ايـران  هاي رقيب شركت نفت قرارگرفت و   گلشاييان دولت آمريكا زير فشار كمپاني     
 . در دستور وزارت خارجه قرار گرفت و دكتر گريدي سفيركبير آمريكا شد،در ارتباط كامل باشد

 گلشـاييان از پشـتيباني سـفارت آمريكـا     -ي گـس   در مخالفـت بـا اليحـه     15ال گردانندگان اقليت مجلـس      به هرح 
 كـه ضـمن مبـارزه شـديد بـا حـزب تـودة ايـران مهـار مبـارزات                     اين گروه موظف و مأمور بـود      . برخوردار بودند 

د و از رهبري و     ندست بگير به   بود،   متجلي شده  1933ضدامپرياليستي ملت ايران را كه به صورت ضديت با قرارداد           
 بـود،   ي سياسي كشور بـه نـام حـزب تـودة ايـران متمركـز شـده                  هژموني نيروي انقالبي كه در تنها سازمان گسترده       

الحسـاب چنـين شخصـيت     جلوگيري كنند و براي اين منظور دنبال يك شخصيت شاخص و ممتازي بودند و علـي    
بـاره   بـرد و يـك      نزوا و خلوت و عزلت سياسـي بـه سـرمي            كه در كُنج ا    معروف و مشهوري دكترمحمد مصدق بود،     

  خوانده شد و نظريات دوپهلوي دكتر مصدق مطرح شـد كـه            15ي دكتر مصدق در مجلس        توسط حسين مكي نامه   

                                           
  تأليف حسين آباديان چاپ،ي دكتر مظفر بقايي  كتاب زندگينامه92 و 91ي   صفحه،هاي مظفر بقايي  به نقل از بازجويي-245
 .1377اول
  28/11/1326ي   مورخه29ي  ز نبرد امروز ارگان موقتي حزب ايران شمارهبه نقل ا -246
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ي دكتر مصدق مركز تجمع گروهي از سياستمداران شد كه بـه نـام مليـون                  از آن روز به بعد خانه      .شرح آن گذشت  
 .ناميده شدند
 مكي دنبال شخصيت خوشنام و مشهوري بودند كـه بـا تشـكيل حـزب و                 -نظر كه باند بقايي    اين رستيصحت و د  

 سـال در  51ارزه با استعمار را به دست بگيرند، بعـد از  ي فراگير به رهبري آن شخصيت، هژموني و رهبري مب        جبهه
ي گسترده و مشـروح از اسـناد و           تفادهاين كتاب با اس    .ي مظفر بقايي اثبات شد       با انتشار كتاب زندگينامه    1377سال  

 .است  دست آمده از منزل مظفر بقايي و اوراق بازجويي او تأليف شدهمدارك به
ها كارتُن از منـزل وي كشـف شـد كـه حـاوي        توقيف شد و اسنادو اوراق فراواني در ده1366مظفر بقايي در سال   

ي مطالعـات و      اين اسناد و اوراق در اختيار مؤسسه       . است 1366 الي   1320هاي    اسرار حوادث بسياري از وقايع سال     
 .هاي سياسي قرارگرفت پژوهش

ي ملي ايران توجه بيشتر بـراي         هاي خود مدعي شد كه در ايام تشكيل جبهه          بقايي بعدها در بازجويي   «: نويسد  مؤلف كتاب مي  
ي سياسي الزم را نداشـت آمـادگي رهبـري     د و تجربه  ليكن از آنجا كه وي جوان بو       تصدي رهبري اين سازمان به طرف او بود،       

 داد،  زاده بود ليكن بقايي او را هم مناسب تشخيص نمـي            او مدعي شد داوطلب بعدي رهبري حائري       ديد،  نهضت را در خود نمي    
د مصـدق   مكي دكتر مصدق را پيشنهاد كرد و ايرادهايي را كه بقـايي در مـور  .او روزي با حسين مكي در اين زمينه گفتگو كرد        

  .دانست رد كرد رد ميوا
در جواب نامه قرار شد به ديـدن         .آميز مصدق را براي او آورد       ي تشويق   به دنبال استيضاح در مجلس پانزدهم يك روز مكي نامه         

 بعد از هفت يا هشت روز دكتر مصدق به بازديد بقايي آمد در موضوع پيشنهاد مكي با مصدق به گفتگـو پرداخـت،                      ... او بروند 
مصدق موافقت كرد براي نهضت ملي شدن نفـت مسـئوليت رهبـري را                مصدق رفتند و جريان را تشريح كردند،        به منزل  روزي

ي شاهد جمع شدند و تصميم به تحصن در دربار            نگاران در روزنامه    روزنامه.نگاران دعوت به عمل آيد      بپذيرد قرارشد از روزنامه   
 247.» جا گرفته شد در هماني شانزدهم به منظور اعتراض به انتخابات دوره

عبدالقـدير آزاد بـا    زاده، حـائري  دكتر مظفر بقايي، هاي مكي،  توان به ضرس قاطع اظهار داشت كه مخالفت    اكنون مي 
هاي تاريخي كه از حـوادث        تجربه .هاي سفارت آمريكا نبوده است      شورت با واسطه   گلشاييان بدون م   -ي گس   اليحه

 مؤيـد ايـن      به دست آمـده،    15سياسي اين كارگردانان نفتي مجلس      سياسي دوران ملي كردن صنعت نفت و عاقبت         
 15هاي نفتي آمريكايي به يك بـاره در مجلـس             نيرويي كه با حمايت و پشتيباني سفارت آمريكا و كمپاني          .نظراست

 *.پيوندهايي با سفارت آمريكا داشت گري كرد، به صورت اقليت جلوه
 

                                           
 همان 85  و 84و نيز نگاه كنيد به ص ص 97، ص 1377 چاپ اول ، نوشته حسين آباديان، دكتر مظفر بقايي ي زندگي نامه-247
 كتاب

، مؤيد ايـن نظـر   1358پيام، چاپ دوم  سال نفت ايران، تاليف مصطفي فاتح، انتشارات        50 كتاب   505 تا   500 اسناد ص ص     -*
  .است
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  ق ملت از شركت نفت انگليستأثير حزب تودة ايران در استيفاي حقو -4
 باز هم به صورت     ،با آنكه حزب تودة ايران به دنبال شكست نهضت آذربايجان ضربات شديدي را متحمل شده بود               

دانسـتند كـه حملـه و هجـوم ارتجـاع و       ان حزب مـي  اما رهبر.يك سازمان قوي و سياسي در صحنه حضور داشت    
اي براي كار سياسي مخفـي طـرح ريـزي            هاي گسترده   هاي حزبي قطعي است، بنابر اين برنامه        امپرياليسم به سازمان  

رغم لطمات و صدمات سختي كه به سازمانهاي حزبي وارد شد، توانسـت ارتبـاط مـنظم و مسـتمري بـا                     شد و علي  
 .ا كارگران برقرار نمايدي مردم و بخصوص ب توده

راديو مسكو و راديو باكو و مطبوعات كشورهاي سوسياليستي تنها وسايلي بودند كه صداي مظلوميت ملت ايران را                  
سلسـله  . كردنـد   رساندند و روح مبارزه و مقاومـت را در شـنوندگان ايرانـي خـود تقويـت مـي                    بگوش جهانيان مي  

اديو باكو آنچنان وسيع و گسترده و جالب بـود كـه شـنوندگان بسـياري                ي راديو مسكو و ر      هاي افشاگرانه   سخنراني
هاي اطالعات و كيهان و راديو تهـران مسـتمراً عليـه              روزنامه. داشت و اخبار آن يگانه منبع اطالعاتي ملت ايران بود         

هـاي دربـاري       روزنامه 28 تا اواسط سال     1327 بهمن   16كردند و از تاريخ       پراكني مي   فرسايي و سخن    مطالب آن قلم  
 .تهران مملو از فحش و ناسزا و هتاكي به اتحاد شوروي بود

 .توانست سري و مخفـي باشـد   و اين محاكمه نمي  اي را به دنبال داشت،      دستگيري رهبران حزب تودة ايران محاكمه     
 سـرزمين   در شرايط آن روز جهان كه آمريكا به عنوان يگانه حامي و ناجي دموكراسي عليه شوروي و ديكتاتوري و                  

و تب دموكراسي و آزاديخواهي مدل آمريكايي دنياي پس از جنگ دوم را فراگرفته بود،                كرد،  مبارزه مي ! پرده آهنين 
بايست ضمن حفظ صورت و ظـاهر دموكراسـي و            پذير نبود و مي     ي مخفي سياسي در ايران امكان       برگزاري محاكمه 

ي     ي ارتجاع ايـن بـود كـه محاكمـه            گمان دربار و ظلمه     طرفي از .قضايي به مقصود رسيد   رعايت موازين حقوقي و     
كننـدگان بـه حيـات         و توطئـه    كشـور  سران حزب تودة ايران تحت عنوان مقدمين عليه استقالل و تماميـت ارضـي             

مشـغولي جـالبي     تواند نفرت عمومي را عليه حزب تودة ايران برانگيزد و عالوه بر آن دل                مي ،اعليحضرت همايوني 
جاروجنجـالي كـه از      .هاي استعماري بپردازد    تا دولت بتواند با خيال راحت به اجراي نقشه         دم باشد، ي مر   براي توده 

حول ايـن    ايران به راه افتاد، ةاكبر مهتدي عليه رهبران حزب تود     ي نظامي به نام سرهنگ علي       طرف دادستان محكمه  
  مدير ،هاي وابسته به دربار     به ويژه در روزنامه   . تندهس! ي ترور   كنندگان كمتيه   زد كه آنها مديران و اداره       محور دور مي  

 .ي خيالي را دكتر كيانوري معرفي كردند اين كميته
 نفر در كرج دسـتگير شـدند      24غروب چهارشنبه   «ي مطبوعاتي مدعي شد كه        ي مصاحبه   فرماندار نظامي تهران در جلسه    

ـ            اين كميته كه به رهبري و      . نفر مهندس وجود دارد    4كه بين آنان     ر  هدايت عبداهللا اركاني و عضويت ناصر فخرآرايي و چنـد نف
اسـت كـه اراجيـف و      اكنون معلوم شـده  248.»ي ترور حزب توده هستند      است مأمورين و اعضاي اصلي كميته         دستگير شده 

 چه  است تا   سالها بعد عليه حزب تودة ايران و دكتر نورالدين كيانوري عنوان كرده            ترهاتي كه دكتر فريدون كشاورز،    
 مركـزي حـزب    كنم كميتـه  من متهم مي«ي  كتابچه .بود هاي سرلشگر خسرواني استوار شده     بافي  حد بر اراجيف و افسانه    

                                           
  1327 بهمن 29 – 291 شماره ، تهران مصور-248
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 ي ملـي و حـزب ايـران و    در روزهاي پيروزي انقالب كه با تبليغات گسترده در ايران منتشر شد و جبهـه            ، » توده را 
 دادنـد،   ولع زايدالوصفي به خرج مي     و روش و نشر آن شور    نما در ف    رو و چپ    هاي چپ   جمعيت عدالت و دارودسته   

اكبـر مهتـدي دادسـتان نظـامي          اي است از دعاوي سرلشگر خسرواني فرماندار نظامي تهران و سرهنگ علي             خالصه
 .ارتش شاهنشاهي پهلوي

هاي ضد    وطئهتريبون و جايگاهي شد براي افشاگري ت       هاي دربار،   رغم نقشه   ي رهبران حزب تودة ايران علي       محاكمه
هايي از مدافعات وكالي رهبران حـزب در          ملي دربار و ارتجاع و امپرياليسم و با آنكه روزهاي اول محاكمه قسمت            

اما سخنان   .اي درآمد   سروته  بريده و بي    به تدريج به صورت مطالب انحرافي و بريده        شد،  هاي عصر نوشته مي     روزنامه
 .ي اطالعات و كيهان منتشر شد  شماره در روزنامه6هاي منظم طي كشاف دادستان نظامي به صورت سلسله گفتار

ي رهبران و فعالين حـزب تـودة          پس از قرائت كيفرخواست دفاعيات وكالي متهمين شروع شد و سخنان افشاگرانه           
تـوان گفـت كـه        ي دادگاه را به سنگر گرم و سوزان مبارزه عليه استبداد و اسـتعمار تبـديل كـرد و مـي                      ايران صحنه 

ي دانشـگاه و مـدارس و منـاطق            گلشاييان از اين دادگاه شروع و سپس به صـحنه          -ي اصلي عليه اليحه گس      بارزهم
 .اي و كارگران شركت نفت آنهم توسط مبارزان توده. نفتي كشانيده شد

هـا و اقشـار مختلـف هيئـت           تضاد گـروه   هاي نفتي آمريكايي و انگليسي در مورد منابع نفت جنوب،           رقابت شركت 
 همه و همه دست بـه       ،ي بيست ساله      از جنايات دوره   ي مردم و آگاهي     رشد مبارزات طبقاتي و بيداري توده      كمه،حا

ي ايران دفـاع از   دفاع رهبران حزب توده  .اي از مبارزات سياسي را پديد آورد        دست هم داد و محيط فعال و گسترده       
 دربار پهلوي و امپرياليسم حامي آن زنـده نگهدارنـد و            آنان در اين تالش بودند كه روح مقاومت را عليه          خود نبود، 

ي چند نفر رهبران حزب خارج كرده و پاي گروهي            ي محاكمه   ي دادگاه را از محدوده       صحنه ،تا آنجا كه ميسر است    
 .از سياستمداران را به عنوان شاهد و مطلع به دادگاه بكشانند

دكترمرتضـي   احمـد قاسـمي،    دكتـر جـودت،    رالدين كيـانوري،  هاي دكتر نو     نفر از رهبران و فعالين حزب به نام        14
 شورشـيان،  غفـور رحيمـي،    جـواهري،  پـور،   امير عبدالمللك  اكبر شهابي،  صمد حكيمي،  عبدالحسين نوشين،  يزدي،

وكالـت   .ي اول دادگاه نظامي فرمانداري نظامي تهران محاكمه شـدند           عزيز محسني و شريفي در شعبه      ضياء الموتي، 
نويسـندگان و كـارگردان و هنرمنـد نـامي و پـر قـدرت                مردان سياسي و حزبي كه از استادان دانشگاه،       اين گروه از    
دكتر سيدعلي  : ترين وكالي دادگستري قرارداشت كه عبارت بودند از         ي گروهي از معروف     بر عهده  بود،  تشكيل شده 

عبـداهللا   يـدون منـو،علي هاشـميان،     فر ابوالقاسم تفضـلي،   زاده، مرتضي نهاوندي، محسن عراقي،      علي شهيد  شايگان،
 .آذر و قباديان ضيايي، داديار، حسن كبير، مهدي ملكي، دكترلطفي، شهيدي، فرنيا، نوايي،

هـر يـك از      . باشـد   بيشـتر  و فرصت براي افشاگري    هدف آن بود كه هرچه بيشتر جلسات دادرسي به طول انجامد،          
هـايي از مسـايل داخلـي و          و مفصـل قسـمت     به طور منظم  متهمين پرونده خود چند برابر وكالء سخنراني كردند و          

 .خارجي را مطرح نمودند
اكبر مهتدي از     و سرهنگ علي   اعضاي محكمه عبارت بودند از يك عده قزاق و افسران ناآگاه و مطيع و چاكر دربار،               

 . به دادستاني محكمه گمارده شد بود،مأمورين ركن دوم ستاد ارتش
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كند كه حزب تودة ايران تا چـه انـدازه در ويرانـي و تزلـزل                   دادگاه نظامي معلوم مي    ي كيفرخواست دادستان    مطالعه
 و و اضطرابي در دل صـاحبان زر       است و چه وحشت     هاي سلطنت شاه و امپرياليسم انگليس و آمريكا مؤثر بوده           پايه

 :شود  اكتفا ميهايي از آن به ذكر قسمت  از آنجا كه كيفرخواست مفصل و مطول است،.است زور ايجاد كرده
 رياست محترم دادگاه عالي نظامي

ناپـذير    ي فعاليت خسـتگي     چهارده قرن نصيب ملت ايران گرديده و زاييده       نظيري را كه بعد از         آرامش بي  1320ي شهريور     واقعه
 .لي گرديد نظمي در سرتاسر كشور مستو      ومرج و بي    و به جاي آن كابوس وحشتناك هرج       برهم زد،  اعليحضرت پادشاه فقيد بود،   

هاي مختلف شـروع      ر صحنه پرست به عناوين سياسي در هر گوشه و كنار از كشور تشكيل و د               دستجات مختلف ماجراجو و نفع    
 .به عرض اندام و خودنمايي نمودند

 پرستي و خيانت به ميهن      ي مشخصي كه دست بيعت به اجانب داده و در مكتب بيگانه             در بين اين دستجات متعدد تنها يك دسته       
 نفر افراد   53از بقاياي   پيشه    ي خيانت   ي مركزي اين دسته     هسته .نمود  توجه مي   فروشي آموخته بودند بيش از همه جلب          درس وطن 

 از  1320ي شـهريور      ولي بعـد از واقعـه      بودند،  هايي شده   منحرفي كه در دورة شاهنشاه فقيد به جرم كجروي محكوم به مجازات           
تشـكيل و دسـت       و در اثر باز شدن در زندانها و رواج بازار هرج و مرج جاني گرفتـه بودنـد،                  هاي قانوني استفاده نموده     ارفاق
 .نان براي بار ديگر به منظور محو استقالل و آزادي كشور عزيز ما از آستين به در آمدكار آ خيانت

ي حمايت از رنجبـر و        رهاي فريبنده ي شعا   اينان با تخريب مباني مذهبي و اخالقي و ترويج فساد شروع به كار نموده و در لفافه                
اساس و مضر و بلكه خطرناك        ك و با تبليغ اصول پوچ و بي       لوح را به خود نزدي      ي معدودي از مردمان ساده      كارگر توانستند عده  

دانستند كه مقام با عظمت سـلطنت و نـام محبـوب شاهنشـاه             وطنان مي   اين بي  .ي انجام مقاصد شوم خود قراردهند       آلت بالاراده 
يق خدمت به بيگانگـان     ي ايرانيان جاي دارد بزرگترين مانع رسيدن مقصود شوم آنها در طر             الشأن كه هميشه در قلوب كليه       عظيم
ي اتكا و مظهر استقالل در ايران وجود دارد نخواهند توانست به تماميت و استقالل كشور ما خدشه                  باشد و مادام كه اين نقطه       مي

 .اميال و اغراض بيگانگان نمايندوارد آورده و آن را دستخوش 
شر افكار بيگانگان بود    امضر منتسب به خود كه درواقع ن      ي نشريات     از اين جهت دستگاه تبليغاتي اين گروه مصمم شد به وسيله          

 و  وسيله فكر مردم را مسـموم و بـا تحقيـر            ادبانه و دور از حقيقت را به دربار سلطنتي نسبت داده و بدين              اكاذيب مغرضانه و بي   
 ...جانب فراهم نمايندي مساعد براي انهدام سلطنت و محو استقالل كشور ايران به نفع ا تضعيف حكومت و مقام سلطنت زمنيه

ي اميدبخشي منجر و كشتي متالطم كشور به ساحل نجات نزديـك گرديـد و اعليحضـرت                   ها به نتيجه    خوشبختانه اين مجاهدت  
نشـاندگان    بـازي دسـت     شب  اين مبارزه فاتح و پيروزمند خارج گرديدند و بساط خيمه         گردانان خارجي از      شاهنشاه عليرغم تعزيه  

 .محمد درهم پيچيده شد و قاضيوري  خارجي نظير پيشه
ي ديگري مجبور شدند به كشور بيگانه فراري و اكنون با يك دنيا حسرت و بـدبختي دچـار                     اي به كيفر خود رسيدند و عده        عده
 .باشند ي اسارت بيگانگان مي پنجه

ـ     ه  ولي وقاحت سران حزب توده بيش از حد قابل تصور بود و به جاي اين كه حس ترحم ملت ايران آن                     ده و از   وا را منفعـل نم
ي فجيع و محزون خـود را         استفاده نموده و آخرين پرده      از عطوفت و مهرباني شاهنشاه معظم سوء       ي خيانت منصرف نمايد،     ادامه

و عنصر پليـدي را كـه در         وءقصد به سوي اعليحضرت همايوني به معرض تماشا گذاردند،         به صورت س   27 بهمن   15در تاريخ   
ي ارتكاب به جنايت عظيم سوءقصـد         ده و در مكتب خيانت و فساد خود تربيت نموده و افكار او را آماده              طي چند سال اغوا كر    

 ...وادار كردند به حيات اعليحضرت شاهنشاه نموده بودند،
و منجـر بـه شكسـت        ي جرايد وابسته به حزب توده براي انقالب مؤثر نشـده،             اغوا و تحريك مردم وسيله     چون تمام تبليغات و   
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ي افراطي موافق با ترور جهت بـه راه انـداختن انقـالب بـزرگ و محـو             حزب توده از وجود چنين مرد شرير بد سابقه         شود، مي
لذا عبداهللا اركاني را كه      .نمايد  لش ناصر فخرآرايي باشد، طرح مي     ي سوءقصد را كه بايد عام       استقالل ايران استفاده نموده و نقشه     

 كـه   716ي    بـه حـوزه    192ي    ي نزديك با احسان طبري و دكتر كشـاورز از حـوزه             ور رابطه به منظ  با ناصر رفيق صميمي بوده،    
ي مركـزي و منشـاء    ا به هسـته وسيله او ر  شده انتقال داده و بدين   ي آن احسان طبري و در منزل دكتركشاورز تشكيل مي           گوينده

و پس از حصول اطمينان از ثبات قـدم وي روز           ي وي تصميم سوءقصد را در ناصر ايجاد           تحريك و انقالب نزديك و به وسيله      
ي   گردد كه تحت عنوان يادبود سال دكتر اراني افراد حزب را تمركز داده تا به وصول خبر انجام نقشه                    موعود موكول به وقتي مي    

 .ب را روشن و دست به كودتا و تغيير رژيم حكومت بزنندآتش انقال
از طرح نقشـه و تحميـل        . وي تزريق شده بالصراحه در يادداشت خود نوشته است          را كه به    ناصر پيروي از اين تصميم و طريقه      

ي   انشـگاه كـه كليـه    بهمن ماه جشن تأسيس د15/11/27ي  ي روز جمعه ي اركاني به ناصر اجراي قصد پليد خائنانه   آن به وسيله  
و به همـين     .گردد  موكول مي  رآرايي بوده، آل ناصر فخ    رجال و متنفذين در يك جا جمع هستند و بنا بر نوشتجات ناصر روز ايده              

لحاظ يادبود روز سال دكتر اراني را هم به آن روز كه مردان بزرگ براي از بين رفتن در يك جا جمع  و هـم نيـروي نظـامي و                       
 عصـر روز    716ي    ي حـوزه    تبـديل و آخـرين جلسـه       سبت تعطيلي متفرق و تجمع آنها مدتي وقت الزم داشـت،          انتظامي به منا  

عبـداهللا اركـاني بـا مـرد         ي كـار،     تا پاسي از شب گذشته در منزل دكتر كشاورز تشكيل و پس از خاتمـه               13/11/27شنبه  چهار
شـنبه    در منـزل دكتـر كشـاورز مانـده و روز بعـد يعنـي پـنج            بود، براي مذاكره    ناشناسي كه براي اولين مرتبه به آن حوزه آمده        

 ... اركاني با ناصر تماس گرفته14/11/27
 ...است  دستگاه تروري به نام اسپانتم تشكيل داده و هدف آن از بين بردن و ترور اشخاص بوده زب تودهح...

 -خيلي فوري است« : است عنوان زير گراور كرده كاغذي به   26 دي ماه    26ي چهارشنبه      مورخه 16ي    ي فرمان در شماره     روزنامه
اهاً شده الزم است چند نفر از رفقاي فعال و با ايمـان كـه قابـل                  تعقيب مذاكرات قبلي كه شف     -شوراي شهرستان آقاي محضري   

آن كه تا وقت باقي اسـت كلـك    بنماييد،) ف -د - ش-ص(باشد مأمور عملي نمودن آن موضوع  اطمينان شما و بانو راضيه مي    
تهيـه و در      دارنـد،  باشد و هر وسايلي كه احتياج       تأخير موجب شكست و بر عليه تاكتيك شوراي متحده مي          .موضوع كنده شود  

 - منظور از ص   21/8/25رضاي روستا    .شد  دسترس بگذارند و مخارج ايشان طبق سند خرج از صندوق مركزي پرداخت خواهد            
پـور نيـز    اميـر عبـدالملك   (ها احد متهمين حاضر       در بين تروريست  . است  وده فرامرزي ب  - دهقان - شاهنده - صادقيان ، ف - د -ش
 .يوان عالي جنايي تحت رسيدگي استاين پرونده در د .)است ه بود
 به ايـران و ايرانيـان       هرسد كه قضاياي آذربايجان و مازندران براي شناساندن خيانت سران حزب تود             به نظر دادستان چنين مي    ...

ي ها پرست را مفتضح و اين كاخ    گنجيد اين عناصر اجنبي     خواست بيش از آنكه در وهم و خيال مي            طبيعت مي كافي نبود و دست     
فطرت پليد جـاني    ريايي را سرنگون ساخته و از بيخ و بن براندازد و براي همين بود كه با دست يك پست   پوشالي الفاظ فريبنده  

ي پـر از مهـر و رأفـت شاهنشـاه را هـدف                آمد كه پيكر مقدس و سينه       ون مي ي آتشين او بير     ي اسلحه   هايي كه از دهانه     و گلوله 
چقـدر   .ي اجنبـي خاتمـه داد       نشانده  شب بازي سالوس و دست      را هدف قرارداد و به اين خيمه      قلب سران حزب توده      قراردهند،

شمار به اتهـام   رتكاب فجايع بيي خوشبختي است كه امروز سران حزب توده در پيشگاه ملت ايران پس از سالها خيانت و ا    مايه
شده و عنقريب به كيفـر قـانوني خـود خواهنـد              كشيدهقيام و اقدام بر ضد امنيت عمومي ضد مليت و ايرانيت پاي ميز محاكمه               

ي خطرناكي    فروشي به نتيجه    ي شوم خائنين ميهن     چيزي نمانده بود كه اين آتش فتنه سرتاسر كشور ما را فراگيرد و نقشه             ... رسيد
يگانه شخصيت ممتـاز    است باز     ي بحراني و پراضطراب كه تاريخ ايران نظير آن را كمتر ثبت كرده              ولي در اين دوره    .تهي شود من

پرستان از آستين با  كشور ما يعني وجود مقدس اعليحضرت همايون شاهنشاهي براي نجات مادر ميهن از دست بيگانگان و بيگانه      
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ي ايران در اقيـانوس خشـمگين         زده    له براي نجات كشتي طوفان      پاياني كه از طرف معظم      يهاي ب   تالش .كفايت خود به درآوردند   
 ... افق سياست بدون اندك استراحتي به عمل آمد خارج از قدرت تحرير و بيان استومرج تيرگي هرج

سـت احسـان طبـري در     حزب تـوده را بـه ريا   716ي    ي قبلي سوءقصد كه حوزه      اي ديگر از متهمين به شركت در توطئه           عده...
ي سوءقصد با شركت عبـداهللا        ل از واقعه   يعني دو روز قب    27 بهمن سال    13ي دكتر كشاورز ليدر حزب توده روز چهارشنبه             خانه

ي جلسـه بـا دكتـر كشـاورز و طبـري              اركاني تشكيل داده و ناصر نيز به عنوان ناشناس در آن حوزه شركت و بعـد از خاتمـه                  
شدگان محركين اصلي دكتر كشاورز و احسان طبري          باشند و چون مستنبط از اظهارات دستگير        گرد مي مذاكراتي نمودند تحت پي   

ي مفتوح و اقـدامات قـانوني         لذا پرونده .ي آن دو نظر نهايي خود را اظهار نمايد          بازپرس نتوانسته است درباره    باشند،  متواري مي 
 .ي آنان نيز انجام دهد يش را دربارهي قانوني خو تا در موقع خود دادستان وظيفه ادامه دارد،

 بـه بعـد   26 تاريخ ارتكاب توطئه از اوايل سـال  -تهران محل وقوع دانشگاه -1327 بهمن سال 15 -تاريخ وقوع جرم سوءقصد   
 .است

  سرهنگ مهتدي-دگاه نظاميدادستان دا                                                                                                   
ي نظـامي     ي دادستان محكمـه     هاي چاكرانه   ي ترور و در جواب مداحي       در پاسخ اين اتهامات موهوم در مورد توطئه       

وكالي متهمين حقايقي را بـرمال كردنـد كـه هنـوز            ، »گستر   بخت عدالت   شاه جوان «ي جوان هرزه عياشي به نام         درباره
علي شايگان و سـاير وكـال بـه           سخنان و دفاعيات دكتر سيد     .ي آنها آموزنده است    پس از سالها گذشت زمان مطالعه     

 » يك دادگاه تاريخي خلـق « اما در كتابي كه به نـام  .هاي تهران منعكس شد  طور گسيخته و ناقص و مجمل در روزنامه       
 :خوانيم هاي مهم دفاعيات وكال و رهبران حزب تودة ايران را چنين مي  قسمت،است منتشر شده

 اينهـا در مملكـت مـا فـراوان          ايد امثال   متوجه باشيد كه يك عده از برجستگان ملت را بدون گناهي به پاي ميز محاكمه كشانده               
پسند محكـوم كنيـد مسـلماً بـه مملكـت            من بايد صريحاً بگويم كه اگر متهمين حاضر را بدون دليل قانون            .نيست اصراف نكنيد  

جـويي    ها را بدون دليل محكوم كنيد روحيه انزوا         اگر اين  .ه اين مردان شريف را تبرئه كنيد      ي شما است ك     وظيفه .ايد  خيانت كرده 
 .گيري از سياست را در مردم تقويت خواهيدكرد ارهو كن

 .زيرا مردم خواهند گفت با حزب بزرگي كه در دولت و مجلس شركت داشت به اين ترتيب رفتار كردند از ما چه ساخته اسـت                     
 و  اي است مشروطيت و دموكراسي با شركت مردم در حكومـت            اين خود غلط تازه    خواهد،  همين نتيجه را مي   اگر هيئت حاكمه    

توانـد    اگر مردم از راه احزاب آزادانه در سرنوشت خود دخالت كنند ديگر هيچ قدرت خارجي نمي                وابسته است،  وجود احزاب، 
المللـي ايـران      ي ديگر اهميت اين محاكمه موقعيـت بـين          جنبه .دي تحميل اميال خود بر ملت و وطن ما قرارده           اي را وسيله    عده
مراسـالتي كـه از مجـامع       . گذرد  امروز دنيا ناظر جرياناتي است كه در وطن ما مي          . نيست موقعيت ايران مثل پرو و شيلي      .است
  قرارداده شـاهد ايـن مـدعا       است و دولت ايران را به مناسبت اين روش مورد اعتراض              دانان اروپا و ساير سازمانها رسيده       حقوق
ثابت كنيد كه ما رشد داريم و ممكن نيسـت بـه             يريد،گ  كار شما در اين دادگاه موردتوجه دنيا است و با تصميمي كه مي             .است

كنند كـه چـون كـاري از پـيش             بعضي هم استدالل مي    -گويند بهتر است كنار بروي      ها به من مي     بعضي .دستور ديگران برقصيم  
د از نظـر  كسي كه ايـن اسـتدالل را بپـذيرد شـاي     .گيري كرد  كنارهست دفاع ما نتيجه خوشي نداشته باشد، بايد   رود ممكن ا    نمي

 .شـود   گاهي كه اين خيـال در مـن پيـدا مـي           -است  ولي از نظر اجتماعي به مملكت خيانت كرده        شخصي خيالش درست باشد،   
 به مقامات بزرگ رسـيدي،     تحصيل كردي،  در خارج گذراندي،  ي كار ملت ايران       گويد كه هفت سال از نتيجه       وجدانم به من مي   

 ... كنار بروي؟خواهي است مي حاال كه وقت امتحان رسيده
 : چنين گفت،شد   سرنيزه اداره ميروزي ماهيت و واقعيت دادگاهي كه با   درباره-دكتر شايگان از وكالي مدافع
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امـا دادسـتان ايـن حقيقـت را          .كنيـد   داشتن عقيده و مسلك محاكمـه مـي       ايد و آنها را به اتهام         چهارده نفر را اينجا جمع كرده     
گويد شما طرفداران اخذ حقوق مغضوبه و  دادستان نمي .ا اساس مشروطيت و امنيت ايران مخالفيدگويد شما ب بلكه مي .گويد نمي
 ...كنيد گويد شما تبليغ مرام اشتراكي مي  ي مردم هستيد، مي ه شدهددزدي

ن شـكنجه   ها مردم را به جرم توهين بـه سـلطا           گري  ي ستم   صرالدين شاه و حكومت حاج ميرزا آغاسي براي ادامه        اگر در زمان نا   
اگر در آن اوضاع و احوال هزاران نفـر رعيـت رنـج              .آن روز هنوز خون ملت ايران براي بناي مشروطيت نريخته بود           كردند،  مي
آن روز مردم از دموكراسي و مساوات اسمي          اعداد چند رقمي پر شود،     ي امالك ارباب از     كشيدند تا سياهه    زحمت مي  بردند،  مي

 طـرز توليـد بـه مـرور زمـان تغييـر كـرد،        .بود بشر در كتب اطفال دبستان وارد نشده ي حقوق ميهنشنيده بودند و مخصوصاً اعال    
 جريان  -توان رفت   اي نوين نمي  با سيستم كنوني به جنگ دني      .اجتماعي شد، طرز تقسيم ثروت به ضرورت طبيعت بايد تغيير كند          

 ....توان عوض كرد گردش روزگار را با ميل و شهوت و فانتزي نمي
كـنم كـه اينهـا را نبايـد      امروز هم ثابت مـي     .پايه است   ن در قسمت اول دفاع خود ثابت كردم كه اتهامات دادستان يكسره بي            م

براي درك اين حقيقت الزم است افكار        .اند   خاك خدمت كرده   آنها به اين آب و     .اينها مضر به حال مملكت نيستند      .محكوم كرد 
 يك دسته عالقه دارند كه از تمـام مزايـاي زنـدگي،         .گفت كه جامعه داراي دو صنف است      توان    از يك جهت مي    .آنها را بدانيد  

اي ديگـر     روند ولي عده    ود مي از اين دسته گروهي از راه شرافتمندانه دنبال مقص         .مند باشند    آسايش بهره    خانه و وسايل   پول، زن،
تـرين   تـرين و رذل  اينهـا پسـت   .گذارند د برساند قدم ميجويند و در هر راهي كه آنها را ممكن است به مقص         فقط مقصود را مي   

م  اينها به فكر شك    -خواهند در اجتماع منشاء آثاري بشوند       ي ديگر مي    اما دسته  .اينها منشاء فساد و بدبختي جامعه هستند       .افرادند
نوشـين هنرمنـد     .اين مردماننـد  ي    متهمين حاضر از زمره    .كشند  اينها براي منافع عموم زحمت مي      .ي خود نيستند    خود و خانواده  

خواستند براي منافع خودشان اعمال انجام دهند خيلي خوب و خيلـي              اينها اگر مي  . توانا و دكتر كيانوري مهندس زبردستي است      
ن باشند كه بياييـد و گلـيم خـود را از آب بيـرو               شايد بارها به آنها توصيه كرده      .ي اينها نخواستند  توانستند ول   بهتر از ديگران مي   

 ...براي خدمت به ملت حزب به وجود آوردند اما آنها قبول نكردند، بكشيد،
 : مرتضي نهاوندي يكي ديگر از وكالء چنين گفت

اينهـا   .انـد   زيرا گناهي مرتكـب نشـده      .كنم   است استرحام نمي   من براي اين مردان كه شعارشان در زندگي به سوي فتح يا مرگ            
طـور هـم خواهـد        همـين  باالخره هم مملكت بايد به دست اينهـا اصـالح شـود،            . ندارند از مرگ و زندان هم بيمي      ترسند،  نمي
توده بـه آزادي و     ي من حزب      به عقيده  .ي مركزي حزب توده را تشكيل دادند        كساني كه در زندان زجركشيده بودند هسته      ...شد،

حمله به حزب    .مكتب تربيت افراد   بود،  ردهمكتب عجيبي درست ك    .معناي آزادي را به مردم فهماند      .مشروطيت ايران خدمت كرد   
 .فهماندند عوامل بدبختي آنها چيست      به كارگر و دهقان مي     .كردند  شود كه اينها داشتند افراد را تربيت مي         توده از اينجا شروع مي    

يك بار هـم   .توده بوداين بزرگترين گناه حزب  .ها را به اين روز انداخته و براي رهايي چه راهي بايد در پيش بگيرند      چه چيز آن  
اين ننگ و بدبختي است كه با حزبي كه          .خواهم حزب توده را به هم بزنم        او گفت من مي    .اي شد   السلطنه مأمور چنين حمله     قوام

السـلطنه يـك      قوام .بود به اين ترتيب خصومت ورزند       جگر تشكيل شده    ا آن همه خون   كرد و ب    به مشروطيت و آزادي خدمت مي     
قوام بعداً در مجلـس      . كند ستاي با آنها در     هاي باشكوه حزب توده رژه       جمع كرد و خواست در برابر ميتينگ       عده كوروكچل را  

السلطنه هنـوز در مجلـس        زارش دزدي قوام  گ .علني گفت من دزدي كردم و رشوه گرفتم براي اينكه با حزب توده مخالفت كنم              
امروز هـم  !...خالفت با حزب توده پول و رشوه گرفته عيبي نداشتهگويند راست است كه دزديده ولي چون براي م   مي. باقي است 

 249.اند اند و در اينجا نشانده اند و استاد دانشگاه را از روي كرسي استادي گرفته اي چيده كسان ديگر توطئه

                                           
 و مرتضي راوندي از دفاعيه دكتر شايگان ، 1357سال . ت.  تأليف ح ، كتاب دادگاه تاريخي-249
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بين انتقاد تندوتيز احمد      ي نظامي زير ذره     اكبر مهتدي دادستان محكمه     ي واقعي سرهنگ علي     حاكمه قيافه ضمن اين م  
القـوانين   ي كتـاب روح   از آنجا كه دادستان خود را مطلع بـه مسـايل حقـوقي دانسـت و ترجمـه      .قاسمي قرارگرفت 

 معلـوم شـد كـه       ،ي ترجمه با اصل كتاب      ه ضمن مقابل  ،بود  منتسكيو را از افتخارات علمي و قضايي خود عنوان كرده         
 گوينـد ايشـان     مـي . كنيم  ي دور آقاي دادستان صحبت نمي       تهما از گذش  «: او گفت  .است   هم دغلكاري كرده    حتي در ترجمه  

ي سـتوان     گويند ايشان را تيمسار رزم آرا بـا درجـه           مي. عضو دادگستري بودند و به علت عدم صحت عمل از آنجا رانده شدند            
رلشگر ارفع رئـيس    آقاي دادستان در زماني كه س     است  چيزي كه مسلم    . ها كاري نداريم    رد ارتش كردند ولي ما با گفتن      يكمي وا 

»  نهضت آزادي ايـران    «در اين دوره     .كرد  ستاد ارتش بود از كار بركنار بود و براي سر كار آمدن سرلشگر رزم آراء فعاليت مي                
آراء و طرفدار ايشـان آقـاي مهتـدي بـه             وني او در مبارزه بود و بالطبع آقاي سپهبد رزم         نيز با آقاي ارفع به علت عمليات غيرقان       

خواهان نفوذ نموده نظر آنهـا را بـه               آقاي مهتدي مأموريت داشت كه در محافل آزادي        .دادند  نهضت گرايش نشان مي   جانب اين   
 حزب( بود كه ارگان  * ي داريا نماي تهران روزنامه در اين موقع يكي از جرايد چپ .دـوف گردانـآرا معط  گر رزمـآقاي سرلش

 250.»مه پيوست و عضو حزب آزادي شدبه اين روزنا شد و آقاي مهتدي نويسنده،) آزادي
 افشاگري در مورد امتيازات استعماري و تشريح .ي سياسي عليه رژيم تبديل شد     ي بزرگ مبارزه    اين دادگاه به صحنه   

كه بـا    ي دكتر كيانوري بود،     ني و تبيين سياست ضد شوروي رضاشاه به عهده        ي رضاخا   ماهيت حكومت بيست ساله   
ي تبيين و توضيح، مطالبي بيان كرد و بـه حـق يكـي از فصـول درخشـان                     نظيري با بهترين كالم و شيوه       شهامت بي 

ياسـي  ادبيات سي  به گنجينه ي كامل منتشر شود،     اگر آن دفاعيه به صورت يك جزوه       .محاكمات سياسي جهان است   
 آن چنـان  ،اسـت   چـاپ شـده  »يك دادگاه خلق«و آنچه از آن دفاعيه در كتاب . شود  اي افزوده مي     سند آموزنده  ،كشور

كننده است و با اين توصيه و اميدواري كه مـتن   ناقص و گسيخته و مجمل آن مغبون مشروح است كه نقل و اقتباس    
 :شود  دكتر نورالدين كيانوري اكتفا مي ايي از دفاعيهه  به نقل قسمت، منتشر شود،جمعي كامل آن دفاعيات دسته
  : گفت نظاميدادستاني  نامه ادعادكتر كيانوري در جواب

كنيم، هر ادعـاي مـا بـا     گوي ما را نخواهد بست مثل آقاي دادستان تنها ادعا نمي ترسانيد؟ هيچ تهديدي زبان حق ما را از چه مي  
 .شود مدارك غيرقابل رد اثبات مي

خـود را    دچار عدم موفقيت گرديد روش اجراي مقاصد سياسي          1919است انگلستان پس از اينكه در مورد قرارداد ننگين          سي... 
ي كودتاي سوم     ي مطيع خود را فراهم آورد و اين عمل به وسيله            نشانده  تغيير داد و مقدمات روي كار آوردن يك حكومت دست         

مي سياست انگلستان انجام شد ولي سـيد ضـياءالدين كـه داراي شخصـيت               اسفند به دست سيدضياءالدين طباطبايي عامل قدي      
بود نتوانست نقـش خـود را    اجتماعي ضعيفي بود و از طرف ديگر در بين مردم به تبعيت شديد از سياست انگلستان شناخته شده   

                                           
د شاه معدوم به صدارت ي انقالب سفي  كه باالخره در كابينهآمريكايي نماي اين چپ .ي داريا بود  ارسنجاني مدير روزنامه-*

ارسنجاني و جهانگير تفضلي مدير  .ي اصالحات ارضي گردوخاك زياد به پا كرد  در زمينه،علي امنيي وزير كشاورزي شد
     ›ـــ  حزب تودة ايران، نمايي شديد و دوآتشه ي چپ قيافه با ،ي ايران ما كه هر دو به خدمت سيا و ساواك درآمدند روزنامه

همراه  توان گفت كه اين دو، كس را قبول نداشتند، مي كار و رويزيونيست خواندند و درعالم سوسياليسم هيچرا سازش ــــ‹
 .اند نماهاي فعلي بوده ي بابك زهرايي و چپ  پدران اصيل دارودسته،يوسف افتخاري
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بـا   . بـود واگـذار گرديـد      ي فـوج قـزوين      ي اصلي به رضاخان ميرپنج كه در موقع كودتا فرمانده           خوب بازي كند و انجام نقشه     
وزيري انتخاب و مـدتي   از چندي به نخست   قوا و پس      ستان رضاخان ميرپنج در اول كودتا به فرماندهي كل        لپشتيباني سياست انگ  

ي    به سياست انگلستان به قدري واضح است كه حتـي در مجلـه             1299وابستگي كودتاي    .بعد با خلع احمدشاه به سلطنت رسيد      
ي كودتاي سوم اسـفند       اي كه در باره     است در مقاله     منتشر شده  1327 بهمن   15 كه پس از جريان      1327 اسفند   ي  اطالعات ماهيانه 

 . نوشته شده عيناً ذكر گرديده است1299
هر روز نفـوذ پلـيس و ارتـش در           .خواهان آغاز گرديد    كارهاي دولتي كه در رأس آن شاه سابق قرارداشت با سركوبي آزادي            «

به هدف خود يعني برقـراري ديكتـاتوري مطلـق نظـامي و              دولت براي رسيدن   .يافت  تي و اجتماعي توسعه مي    ي شئون دول    كليه
ي عشـقي كـه هـر دو از     قتل واعظ قزويني آزديخواه مشهور در مقابل مجلس و ميـرزاده     . برد  اي به كار مي     هرگونه وسيله پليسي  

ـ        مخالفين دولت جديد بودند نمونه     خواسـت   دولـت آن روز بـا ايـن ترورهـا مـي           .ت آن روز بـود    هاي بارزي از طرز عمل دول
 .»مايدنگاران و مخالفين خود را وادار به تسليم ن روزنامه

ي پليس و ارتش حذف گرديد موضوع قرارداد نفت جنوب            هنگامي كه به طور مسلم آخرين بقاياي آزادي و حق انتقاد به وسيله            
بـازي از      دارند كه براي موضوع كمدي لغو قرارداد دارسي چـه مسـخره            همه خوب به خاطر   . در يك محيط پرخفقان مطرح شد     

 جريان مذاكرات نفت جنوب مطرح است و افكـارعمومي مـردم در اثـر مبـارزات     حاال كه .طرف مقامات دولتي صورت گرفت  
ي قـرارداد ننگـين    ننـده ك زاده امضا است ما از دهان آقاي تقي  ي حزب پرافتخار تودة ايران به مقدار زيادي روشن شده           هفت ساله 

 .است شنويم كه اين قرارداد تحت فشار انگليس امضا شده  امتياز نفت جنوب مي1312
زاده در مقابل فشار افكارعمومي مجبور است تسليم شود و به دخالت انگلستان در امور داخلي ايران و فشار آن                        امروز آقاي تقي  

 ...راف نمايدكشور براي گذران قرارداد نفت جنوب اقرار و اعت
ي تكفير داشتن افكار اشتراكي       ه وسيله ي ايران را مورد استيضاح قراردهد ب        هيئت حاكمه  ي اين خيانتها،    امروز اگر كسي درباره   ...

 .شود ي حاضر محاكمه مي هايي نظير محكمه در محكمه
ي بيست ساله مـأمورين شـاه         كه در دوره  جناياتي   .كرد  پايان در سلب مالكيت مردم اقدام مي         خود شاه سابق با حرص و ولع بي       

ناموسـي كـه طـي ده سـال در امـالك               و زجر و بي    در امالك اختصاصي مرتكب شدند براي قرنها فراموش نخواهد شد كشتار          
ي بيسـت سـاله فشـار و ظلـم بـه عشـاير از        در دوره .وسـطايي شـباهت دارد   هاي قرون مازندران و گرگان عملي شد به افسانه 

همـه   .آيـد بـه خـاطر دارنـد           ي مردم تضييقاتي را كه نسبت به طوايف لٌر و بلوچ و تركمن به عمل مي                 همه .تحدواندازه گذش 
ها از طرف مأمورين دولتـي آن روز          ناموسي  چه بي  قاپو كردن عشاير انجام گرفت،      دانند كه در جريان عملياتي كه به نام تخت          مي

 ... كوچ داده شدند حتي يك نفر هم سالم به سرمنزل خود بازنگشتاز هزاران كُرد و لُر و تركمن كه .گرفت صورت مي
اساسي و حقوق بشـري اسـت از    ي اصول مسلم قانون قانوني كه به طور صريح شكننده       بر عليه آزادي عقايد،    1310قانون ننگين   
 .نيدنظر پليس به تصويب رسا ي بيست ساله است كه كميسيون دادگستري مجلس تحت ملي دوره فرمانهاي ضد

ـ          به تجاوزات پليس بر عليه آزادي مردان ايران لباس موجه مي           1310قانون   ار وجـود و انتقـاد و       پوشانيد و پلـيس هرگونـه اظه
ز هم اين قانون با وجودي      وامر .داد  ون مورد تعقيب قرار مي    نهرگونه مقاومت آزاديخواهان و شرافتمندان ايران را به موجب آن قا          

 .گيرد است باز مورد استناد محاكم فرمايشي قرار مي قوانين ديگري لغو شدهي  كه چندين بار به وسيله
هاي ملي قضاوت دولتهاي زودگـذر مـالك نيسـت      محترم را متذكر سازيم كه در مورد نهضت      در اينجا الزم است خاطر قضات     

 .بلكه حكم آخرين با ملت جاويدان ايران است
 كه پيوسته حوادث دنيا و ايران را با منطق علمي خويش سنجيده، براساس مصالح               ي ايران و مبارزان آن افتخار دارند        حزب توده 

 .اند پرداخته و تا پاي جان بر سر تصميم خود ايستادهايران عزيز به اخذ تصميم 
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ـ        سالها است كه هيئت حاكمه     ه ي خائن با بيگانگان استعمارطلب هزار پيوند آشكار و نهـان دارد بهتـرين ابنـاء ملـت ايـران را ب
تكرار شد ولي اين بـار هـم        ي دادگاه     اين اتهام از طرف دادستان نظامي چند بار ديگر هم در صحنه            .كند  متهم مي » پرستي  بيگانه«

 .پرستي بر پيشاني دارد نمايندگان حزب تودة ايران با هزار دليل نشان دادند كه اين هيئت حاكمه است كه داغ خيانت و بيگانه
ي مركزي به وجود نيامده است كه با حبس و تبعيد يا از بـين رفـتن آنـان از بـين      ي چند عضو كميته حزب تودة ايران به وسيله 

هاي مختلـف ايـن       ي ما در ظرف هفت سال و نيم اخير بيش از صدها بار در نقاط مختلف ايران به صورت                    دستگاه حاكمه  .برود
ئولين حزبي نتوانسته است حزب تودة ايران را از بين ببرد           ها و حبس و تبعيد مس       است كه غارت و تعطيل كلوپ       آزمايش را كرده  

اسـت    ي ايـران نفـوذ كـرده        ترين نقاط دورافتاده    ي خويش در كوچك     ن در ادعانامه  بلكه حزب تودة ايران طبق بيان آقاي دادستا       
 .به بار نخواهد آوردي ايران  هاي قبلي براي دستگاه حاكمه  ي آزمايش اي جز همان نتيجه آزمايش اخير هم بدون شك نتيجه

 .ترين سند افتخار ماست اين محاكمه و اين محكوميت بزرگ اين زندان،! آقايان قضات
ها كه قاضي واقعـي و آخـري آن ملـت ايـران اسـت برائـت مـا و                      ما در پيشگاه ملت ايران سربلنديم و در جريان اين محاكمه          

 . محكوميت هيئت حاكمه به بهترين وجهي به اثبات رسيده است
 :دفاعيه جودت

آقـاي   .بدهند اعتصـاب آبـادان اسـت      وتاب زياد به آن       اند آب   ي خود خواسته    يكي از موضوعاتي كه آقاي دادستان در ادعانامه       
گري نموده و براي حفظ منافع آن شمشير به روي            ي شركت نفت انگليس جلوه        زده  دادستان در اين قسمت مانند يك مدافع شتاب       

بسيار جاي تأسـف اسـت    .اند  كشيدهزران آخته و خط نقضي بر روي بزرگترين ثروت ارضي ايران عزي   كارگران و زحمتكشان اي   
ي عالي نظامي دادسـتان جـرأت دفـاع از     است كه در محكمه  ي ما به آن درجه از تدني و استعمارپرستي رسيده           حاكمهكه هيئت   

 ...كند بزرگترين عامل استعمار ايران را پيدا مي
نظـر    نوب در حدود يك صدهزار كارگر وجود دارد كه هفتاد و دوهزار نفر آن كارگر رسمي و مابقي تحت                  در مؤسسات نفت ج   

آقايان قضات تعجب خواهند كرد از اينكه مالحظه نمايند كارگراني كه ميليونها تُن              .كاران يعني در امور ساختماني هستند       عهمقاط
ها   كارگراني كه سوخت امپراطوري انگلستان و ده       سازند،   قادر به حركت مي    كشتي امپراطوري انگلستان را در درياها و اقيانوسها       

 برنـد،   شوند خود در جهنم به سر مـي         ي انگستان مي    كارگراني كه غيرمستقيم باعث آباداني جزيره      د،نماين  كشور ديگر را تهيه مي    
 ريـال   14 و   12 بـين    1325 مزدشان تا سـال      باشد و   سل، ماالريا و غيره مي     تراخم، آبادان آنها در معرض هجوم امراض مختلف،      

و  .اند آنها مانند بدويان در چادر يا زير حصير مسكن دارند            ودهي حداقل مايحتاج زندگي خود نب       بوده و بدين جهت قادر به تهيه      
صـالحي  كنند و اقدامات به اصـطالح ا  كرد با وجود تبليغاتي كه اين روزها مطبوعات و انشارات شركت نفت مي       تعجب خواهيد 

ي معـدودي قريـب بـه           كشند فقـط عـده       به رخ مردم مي    1312ي تمديد امتياز غاصبانه       خود را به علت سروصداي اخير درباره      
اند بيش از يكي دو اطاق در اختيـار آنـان نيسـت بقيـه در                  چهارهزار نفر كه آنها هم خاصيت و صفت كارگران را از دست داده            

رطوبـت ايـن    .برنـد   رود به سرمي    هاي فراخ و پرنور به شمار مي         زندان در مقابل آن سالن     هاي تنگ و تاريك     هايي كه سلول    زاغه
هاي  ي كارون و لباسشان گوني ها رودخانه حمام آن .نمايد   بينايي را از آنان سلب مي       ها قوه   ها آنان را مفلوج و تاريكي دخمه        زاغه
ليسم انگلستان در شرايطي ايجاد كرده و در حفظ آن كوشـا اسـت   اين وضعيت را غارتگران نفت جنوب و امپريا      ...پاره است   پاره
 ميليون ليـره بـه عنـوان    15 بالغ بر نوزده ميليون ليره سود ويژه داشته و 1948ه سال  طبق اظهار خودشان مطابق آمار مربوط ب    هك

ا و عـدم ذكـر مقـدار حقيقـي        البته اين وقتي است كه با توجه به پس و پيش كـردن حسـابه               .ماليات به دولت انگستان پرداخته    
 .آورتر خواهد بود است واال ارقام حقيقي سرگيجه استخراج نفت ابراز شده

آميز را عمال نفت جنـوب تحصـيل          است؟ چگونه اين سود كالن و حيرت        كنيم آيا اين مقدار سود از كجا پيدا شده           سؤال مي   ما
اند؟ جز اين است كه در مقابـل          ي خويش درآورده    بضهبه ق اند؟ جز اين است كه سرمايه و زحمت ملت ايـران را              كرده
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 اند؟ هشت ساعت كار و يا بيشتر مزدي مطابق و درخور يك ساعت كار پرداخته
ها هزار كارگر به خشم آيند و براي حفـظ حقـوق خـود بـه            كند ده   ها است كه وادار مي      اين خيانت  ها،  اين چپاول  ات،قاين تضي 
 .ين كار قيد شده يعني اعتصاب توسل جوينداي كه در قوان ترين وسيله مشروع

ساخت ولي زحمتكشان نفـت جنـوب         را به تظاهر و اعتراض وادار مي      ي امپرياليسم انگلستان بود كه كارگران         اين اعمال جابرانه  
نـه تنهـا   ترين حوايج زنـدگي    ي حق مشروع و قانوني و تقاضاي تأمين ابتدايي          مطالبه ي حقوق فوت شده،     دانستند كه مطالبه    نمي

 نـاح مهـاجم، جنـاح غـارتگر،    كنند و براي حفظ منافع ج  تنظيم مي ادعانامه شود، مسموع نيست بلكه ارتكاب جنايت شناخته مي    
شـود كـه      دادستان وادار مي   ي حقيقي نفت جنوب،     كننده  اداره پرست و استعمارگر يعني امپرياليسم انگلستان،       جناح اجنبي منفعت  

اين است طرز دفاع از حقـوق صـدهزار       خواهي،  اين است ملت   .مار آورده و تقاضاي مجازات بنمايد     آنان را مجرم و جاني به ش      
 .ي ايران پرستي به زعم دستگاه حاكمه اين است مفهوم وطن كش ايراني، صدهزار زحمت  جنوب،كارگر نفت

ي كثيـف      چهـره  ي مفصلي مظالم و مطامع استعماري شركت نفت جنوب را بـرمالء كـرد و                دكتر جودت در خطابه   
عيـان سـاخت و    اسـت،  آراسـته شـده  » پرسـتي  مـيهن «نوكران ايراني امپرياليسم انگيس را كه به بزك و رنگ و روغن  

 .ي نوكر صفتي افسران ارشد شاهنشاهي را به قضاوت ملت نشانيد روحيه
 .ي و خارجي شـدند    اي از رجال و سياستمداران داخل        ايران خواستار شركت عده    ةدر اين محاكمه رهبران حزب تود     

پـايگي ادعانامـه و كيفرخواسـت     اي به رئيس دادگاه اعالم كردند كه براي روشن شدن هرچه بيشتر بـي      آنها طي نامه  
هاي معروف سياسي در محكمه حاضـر شـوند و فعاليـت سياسـي و عملكـرد                   گروهي از نمايندگان مجلس و چهره     

ي ائتالفي موردبحث قرارگيرد و هدف اين بود           و كابينه  14 اداري و پارلماني فراكسيون حزب تودة ايران در مجلس        
ي   باز و هيواليي نيست كه دادستان محكمه         حقه ،ي مردم معلوم شود حزب تودة ايران آن گروه تروريست           كه به توده  

بلكه حزبي است مترقي و در چهارچوب        .نظامي به نمايندگي امپرياليسم و ارتجاع درصدد ترسيم و تثبيت آن است           
به حيات سياسي و اجتماعي خـود   آمده از مبارزات مستمر و طوالني ملت، هاي به دست   قوق دموكراتيك و آزادي   ح

هـاي   عـدالتي همكـاري   ي مـردم از فقـر و ظلـم و بـي      هاي سياسي به منظور نجات تـوده        دهد و درموقعيت    ادامه مي 
هبران حزب توسط حسن كبيـري يكـي از         درخواست ر  .توجه و احترام جامعه داشته است       اي با رجال مورد     گسترده

 :وكالي مدافع به اين شرح خوانده شد
 سـردار فـاخر   -زاده  شـريعت - رحيميـان -تـر معظمـي   دك- صادقي - علي اقبال  -فرمانفرماييان -دكترمصدق: قايان     حضور آ  -1

 .جلسي چهاردهم م  در دوره ي روش وكالي حزب توده هي دربارهاحكمت و محمد صادق طباطبايي براي گو
 .اند  در آن شركت داشته ودهاي كه نمايندگان حزب ت  الهيار صالح و اميرعاليي وزراي كابينه-السلطنه قوام:  حضور آقايان -2
ي    محمد عبده رئـيس محكمـه      - علي هيئت دادستان ديوان عالي كشور      -جهانشاهي رئيس ديوان عالي كشور    : حضور آقايان    -3

 .دستاني ديوان كشور به عنوان كارشناس حقوقي براي تطبيق عمليات حزب توده با قانونانتظامي و دكتر خوشبين معاون دا
مادي و نريمان براي قضاوت در روش عمومي حزب توده به عنوان رجال مطلـع                نصرالدوله اعت  -الدوله صادق  آقايان مستشار  -4

 .سياسي
دان دانشگاه براي قضاوت در روش استادان عضـو          دكتر جناب استا   - مهندس فروغي  - دكتر صفوي  - آقايان مهندس بازرگان   -5

 .حزب توده در دانشگاه
 .ي جريان خوزستان  دربارهر ملك اسمعيلي براي شهادت دكت-ابوالفضل لساني:  آقايان -6



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

218

 .آهن  ي كار حزب در راه  آقاي مهندس مصدق براي گواهي درباره-7
 . آقاي ابوالحسن ورزي براي گواهي روش حزب در گرگان-8
 .اند  ايران نوشته ي حزب توده هايي كه درباره آرا براي نامه  آقاي سپهبد رزم-9

 .ي سياست امپرياليستي آمريكا در ايران  روزولت براي گواهي درباره معاون سابق پرزيدنت آقاي هانري واالس-10
 .ري ايراني نهضت كارگ  آقاي لويي سايان دبير كل فدراسيون سنديكاي جهاني براي گواهي درباره-11
طبيـق آن   ب تودة ايـران و ت     ي سياست حز      ي حزب كارگر در مجلس انگلستان براي قضاوت درباره           آقاي زيلياكوس نماينده   -12

 .با روش احزاب دموكراتيك دنيا
 .ي حقوق بشر ي سازمان ملل متفق براي تطبيق عمليات حزب تودة ايران با منشور ملل متفق و اعالميه  نماينده-13

 اي شد كـه در آن دربـار پهلـوي و            ه  ي رسواكنند   ي رهبران حزب تودة ايران تبديل به محاكمه          ترتيب محاكمه  به اين 
 كارگزاران داخلي آنان در كرسي اتهام و لعنت و بدنامي نشستند و              انگليس و  امپرياليسم آمريكا و  و دو    شركت نفت 

 مانند مكـي و     ،ي پانزدهم   ان به اصطالح ملي دوره    رغم چاپلوسي نمايندگان درباري و سكوت تأييدآميز نمايندگ         علي
المللـي     بين ، جمعيت المللي حقوقدانان   ي بين   المللي مانند جامعه     مجامع بين  مظفر بقائي، زاده و عبدالقدير آزاد،     حائري

 .دكتر مصدق به سـكوت خـود ادامـه داد    .صلح به شدت نسبت به اجراي چنين محاكمات فرمايشي اعتراض كردند   
البته تبريـك و شادباشـي هـم بـه دربـار نگفـت و                .ترين اظهارنظري نكرد     بهمن كوچك  15ي    ورد حادثه حتي در م  

 .ي ادامـه داد اهالملـ  هاي ضدانساني به انزوا و اعتكـاف در بـرج عـاج وجيهـه          ها و توطئه    اعتناء به اين همه دسيسه      بي
جوار و نزديك ايران و از ميان رجال ايران           هاي هم   از ميان دولت   -كار كردند  سكو و مصدق هر دو يك     م«: مصور نوشت   تهران

 251.»اند  د به شاهنشاه ساكت ماندهي سوءقص فقط دولت شوروي و دكتر مصدق نسبت به حادثه
 گري احمد دهقان مدير ننگين تهران مصور در اين بود كه سـكوت مصـدق را در وابسـتگي و همـاهنگي بـا                       موذي

 بهمن بـه شـدت نسـبت بـه اختنـاق و             15ي    ديو مسكو از فرداي حادثه    درحالي كه را  . سياست شوروي قلمداد كند   
ي    بهمـن اعتـراض كـرد و هـر روز راديـو تهـران و هماهنـگ بـا آن دو روزنامـه                       15ي    ديكتاتوري مولود از توطئه   

هاي مشروحي در هتاكي و افترا بـه كمونيسـم و دولـت شـوروي و                  رسمي و دولتي كيهان و اطالعات سر مقاله         نيمه
 .كردند دة ايران سياه ميحزب تو
گويي    و دشنام  ه اختصاص به حمل   1328سال    تا اواسط  1327 بهمن ماه    20ي اطالعات از روز       هاي روزنامه   سر مقاله 

ها و مجالت هفتگـي       ي روزنامه   به دولت شوروي و حزب تودة ايران داشت و در آن روزهاي سياه تاريخ ايران همه               
هايي با عكس و تفصـيالت عليـه دولـت شـوروي و               رتش سلسله مقاالت وترجمه   و ماهانه به دستور دربار و ستاد ا       

اي از بـرج عـاج        كننده  و افسوس كه مرحوم مصدق در چنين روزهاي حساس و تعيين           نوشتند،  حزب تودة ايران مي   
 .ي سياست نگذاشت و پا به صحنه ي نزول اجالل نكرد،اهالمل ههوجي

 

                                           
  1327 بهمن ماه 29 ،291ي  شماره،  تهران مصور-251
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  ي رهبران حزب تودة ايران ي محاكمه سكوت دكتر مصدق در باره -5
 اي كه امثال دكتر مظفر بقـايي        هاي خصمانه   گيري   همراه با موضع   ايمشمئزكنندههاي    توان گفت كه چنين سكوت      مي

ـ    بهمـن داشـته    15ي    در مورد حزب تـودة ايـران و توطئـه          بـذرهاي مسـتعد دوري و اخـتالف و برخوردهـاي            د،ان
اگـر سـكوت دكتـر مصـدق و          .ي تلخ آن چيده شد      و ثمره  ي دوران ملي شدن صنعت نفت را بارور نمود،          خصمانه

انگيز مظفر بقايي را عليه حزب تودة ايران يكجا درنظر بگيريم و نيز بدانيم كـه همـين مظفـر                      سخنان زشت و نفرت   
شود كه انزجار و اعتراض حزب تـودة ايـران از              آنگاه معلوم مي   ،است  ي ملي ايران بوده     جبههبقايي كارگردان اصلي    

در آن روزهاي تاريك و پردرد و رنج نهضت ضـد اسـتبدادي              .است  جا و دور از منطق نبوده       ي ملي چندان بي     جبهه
 انقالبـي و دمـوكرات دسـت        ي كارگران و روشـنفكران      ايران كه دربار و ستاد ارتش به حمله و هجوم علني به همه            

 ايـران   ةگروه كـارگران و آموزگـاران و دبيـران و اسـاتيد دانشـگاه و كارمنـدان هـوادار حـزب تـود                        بود و گروه    زده
هاي خوشنام ملي سـكوت       ي رجال و شخصيت      همه ،شدند  جمعي از كار و زندگي اجتماعي رانده و اخراج مي           دسته

كرد و فقـط خواسـتار    خويي رژيم به شدت حمايت مي     لي از اين درنده   كردند و مظفر بقايي كارگردان بعدي جبهه م       
 مشـمول ايـن     ، سابق را كه معروف به طرفداران خليل ملكي بودند         يها  اي  ها و يا توده     اي  غير توده  آن بود كه دولت،   

 بودنـد يـا     دولت تصميم گرفت كساني كه وارد حزب توده       «: گفت    مي) پانزدهم (15مظفر بقايي در مجلس     . تصفيه نكند 
خيلي خوب اين يك چيزي است خيلي طبيعي و يك چيزي است قانوني در آزادتـرين         .اخراج كند  منتسب به حزب توده بودند،    

آقـاي دكتـر زنگنـه، مـن ايـن جـا اسـامي دبيـران و                 در اين هيچ حرفي نيست ولي جناب        .ممالك دنيا هم نظير اين عملي شده      
اند حتي بعضي از آنها را من شخصـاً   اند نه تنها عضو حزب توده نبوده ه حزب توده نبودهآموزگاراني را دارم كه نه تنها منتسب ب      

كنم موضوع     خدا خواهش مي   اند آقايان براي    ها را هم از كار بر كنار كرده         اين .اند  اطالع دارم كه جزء مبارزين با حزب توده بوده        
اي   نگوييد اين تـوده     حق، تايها را بكُشند ولي هر كس گف         توده حق و آزادي را از حزب توده تفكيك كنيد و دستور بدهيد تمام            

هايي كـه   كنم و آن اين است كه بفرماييد به پرونده      خواهم به شما تذكر بدهم يعني استدعاي شخصي مي          است من يك چيزي مي    
يا آنهايي را كه از  رده بودند،هايي كه گول خو گيرند قُضات از روي وجدان رسيدگي كنند و آن    ها كه بعد مي     اند و آن    حاال گرفته 

اگر اعدامشـان هـم      .اينها را با آن خائنين توي يك گوني نريزند         خواهي رفته بودند آنجا،     پرستي و آزادي    روي احساسات و وطن   
 252.»كنم ن استدعا ميكنند دو جا دفنشان كنند اين را م مي

كشـان شـاه و امپرياليسـم را          تي دارد و آدم    با شخصي كه چنين ديـدگاههاي فاشيسـ        .اين انتقاد به مصدق وارد است     
با چنين آدم خبيثي در يك حـزب بـودن   . شد سنگر مي  نبايد هم،كند عام بيشتر مي تحريك و تخريب به كشتار و قتل     

 .  جهان است و اخالقييا در يك جبهه بودن زير پا گذاشتن تمام موازين حقوقي
اي و به فقر و بيكاري كشاندن بهترين          هاي توده   عد عليه خانواده  آميز دربار و دولت سا      سكوت و تأييد اعمال جنايت    

مصدق و حـزب ايـران نيـز بـه همـين خـبط و               . عناصر اجتماعي تنها رويه و مشي سياسي مظفر بقايي و مكي نبود           
دانست كه كوبيدن حزب تودة ايران مورد تأييد و حمايـت        دكتر مصدق مي   .سوءنيت سياسي و اجتماعي مبتال شدند     

او كه سياستمدار برجسته و مطلع از جريان سياسـي مملكـت بـود و بـه زبـان                   . ي آمريكا است     اياالت متحده  دولت

                                           
  67 و 64صروزنامه رسمي، چاپ خانه مجلس، ص  ،15 در مجلس اي ر بقايي و مكي از دولت ساعد مراغه استيضاح مظف-252
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هـاي خـارجي و داخلـي         ي روزنامـه    ي احمـدآباد بـه مطالعـه        فرانسه آشنايي كامل داشت و با فراغت بـال در قلعـه           
 سـركوب و اضـمحالل احـزاب         به اين روند سياست جهاني اياالت متحده حداقل اطـالع داشـت كـه              ،پرداخت  مي

گـاه بـه ايـن        مصـدق هـيچ   . كمونيستي در دنياي بعد از جنگ دوم جهاني برنامه و دستورالعمل قطعي آمريكا اسـت              
فقط در   . اعتراض نكرد  ،محاكمات فرمايشي و آثاري كه از تعطيل و غيرقانوني كردن حزب تودة ايران به وجود آمد               

 اشـاره گـذرايي بـه       ، قرائـت شـد    15 توسط حسين مكـي در مجلـس         1328اه  اي كه به تاريخ شنبه اول مرداد م         نامه
هستند فرزندان دالور و غيور ايران كه ببينند در اين روزهاي تـاريخي آنهـايي كـه                  كجا«: شود    موضوع دارد كه عيناً نقل مي     

فدايي وطـن دكتـر      .اند  ا شكسته قلم ر  ي وقايع اخير و حبس و محكوميت،        كردند در نتيجه    ها از ملت دفاع مي      مههميشه در روزنا  
ها و محبوسين وقايع اخير        اينكه به طور آشكار و علني از محكومين و قلم شكسته            از  دكترمصدق  253.»محمد مصدق 
 .ديد و مصلحت را در سكوت دانست  در خود نمي، جرأتيحمايت كند

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 400 ص ، اسماعيل رايين، اسناد خانه سدان-253
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 فصل ششم

 »بررسي اوضاع سياسي ايران در آستانه ملي كردن نفت«
 
 
 
 
 

  حضور مجدد حزب تودة ايرانو تشكيل جبهه ملي از عناصر نامتجانس  -1
و اي و قالبي شاه ايجـاد كـرد، نتوانسـت پايـدار و مقـاوم                   بهمن يا ترور ترقه    15استبداد و خفقاني كه وقايع بعد از        

هـايي در تهـران        شـبنامه  ،هاي كيهان و اطالعات به نقل از فرمانداري نظـامي تهـران             به گزارش روزنامه  . بادوام باشد 
 دسـتگير شـدند و ايـن دستگيرشـدگان از اعضـاي حـزب               ،كردنـد   نامه پخش مي    اي كه شب    است و عده    منتشر شده 

 ،زب تـودة ايـران و پخـش آن در سـطح وسـيعي             ي مردم ارگان رسمي ح      انتشار روزنامه   254.اند  ي توده بوده    منحله
هـاي    اي كه از تاريكي شبها استفاده كـرده و روزنامـه و اعالميـه               هيجاني ايجاد كرد و چه بسيار جوانان پرشور توده        

ي مردم به طـور نيمـه علنـي و بـا       و در سينماها و معابر شلوغ و پرجمعيت روزنامه .انداختند  ها مي   حزب را به خانه   
 .شد ع مياحتياط توزي

بقاياي كادرهاي حزبـي بـه سـرعت بـا هـواداران            ماند و      باقي   تا حدي ي حزب با اعضايش       توان گفت كه رابطه     مي
و اين آمادگي حزب مولـود مقـدمات قبلـي بـود و همـان حملـه و هجـوم        حزب و توده مردم ارتباط برقرار كردند        

هاي نمايندگان درباري مجلس، مسئولين       رجزخواني ها و سنديكاهاي كارگران و      ي اراذل و اوباش به كلوپ       مسلحانه
 .بود  و فعاالن حزب را به آمادگي روحي و فني براي انجام كار مخفي رسانده

هاي  ها و تضاد بين شركت با حضور فعال حزب تودة ايران در مبارزات دانشجويي و كارگري از يك طرف و رقابت        
پـذير نشـد و     امكان15 در مجلس  1933اليحه الحاقي به قرارداد     تصويب   نفتي آمريكايي و انگليسي از طرف ديگر،      

                                           
  1327 مصاحبه سرلشگر خسرواني فرماندار نظامي تهران مندرج در كيهان واطالعات بهمن ماه -254
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جمعي رهبران حزب تودة ايران از زندان قصر اركان حكومت دربار و فرمانداري نظامي تهران را به لـرزه                     فرار دسته 
 .ي استبدادي نيست ي مردم درك كردند كه دربار شاه و ارتش و حكومت نظامي قادر به سلطه درآورد و توده

ي دلخـواه و       ايـران وارد كـرد، نتيجـه       ةربار پهلوي و امپرياليسم از خشونت و ضربات پليسي كـه بـه حـزب تـود                د
ي مناسـبي بـه دسـت رجـال ملـي و              اما غيرقـانوني شـدن حـزب تـودة ايـران وسـيله             .نظر را به دست نياورد      مورد

ي احزاب ملي و دانشجويان غير        ن و ساده  هاي بورژوا ليبرال داد تا راه هرگونه همكاري سياسي افراد پايي            تكنوكرات
اي را با حزب تودة ايران قطع و ممنوع كنند و در اين زمينه دربار پهلوي و امپرياليسم موفق بـه اجـراي هـدف                 توده

 .ي خود شد ديرينه
با آنكه در هيچ محكمـه و حتـي بازپرسـي مقـدماتي از دستگيرشـدگان و اعضـاء و هـواداران حـزب تـودة ايـران                            

النـه     اما دولت ساعد و دكتر اقبال وزير كشور فعـا          ،رين اقراري در مورد شركت در ترور شاه به دست نيامد          ت  كوچك
ي پانزدهم هيچ طرح و        اما حتي مجلس مرعوب دوره     .بحث غيرقانوني شدن حزب توده را در مجلس مطرح كردند         

ين همه هياهوي غير قانوني كـردن حـزب         اي را داير به غيرقانوني شدن حزب تودة ايران تصويب نكرد و ا              يا اليحه 
اي    هيئت دولت سـاعد مراغـه      1327 بهمن سال    25نامه غروب روز جمعه مورخه        تودة ايران فقط به استناد تصويب     
ي چركين بورژوازي ليبرال ايران       ي آسماني در سفره      ايران قرارگرفت و مثل مائده     ةبود كه مجوز سركوب حزب تود     

ماننـد مهنـدس بازرگـان و       ! خواه  هايي ملي و خيلي آزادي      نامه ضدانساني را شخصيت     يبها تصو   فرود آمد و تا سال    
 به آن توسـل  1357 بهمن 22 مستمسك قرار دادند و به نام قانون حتي بعد از انقالب           ،ي رهبران جبهه ملي     مجموعه
 .جستند

اي از روشنفكران متمايل به        عده ،داي شاه بر جامعه مسلط ش       ترس ناشي از استبداد و خشنونتي كه بعد از ترور ترقه          
اي    اما غالب روشنفكران و كارگران تـوده       .حزب تودة ايران را نيز متزلزل كرد و از اصل مبارزه مخفي فاصله گرفتند             

 : همان روزها محمد عاصمي شعري رزمي و حماسي سرود.ي مبارزه مصمم بودند در ادامه
 كاروان در راه خوش فرجام خويش

 بردارد به پيشهاي زنده  گام
 تا براندازد نظام بندگي هايي از براي زندگي، گام

 غيرقانوني است! دارند ايست ابلهان فرياد برمي
***                   

 بار توست ي بي غيرقانوني تو و آن كله
 غير قانوني تو و آن كاخ و آن دربار توست

 هاست غيرقانوني نشان تاج
 ها جداست كز ره قانون ملت

     ***         
 غير قانوني است داس بزرگر؟
 غيرقانوني است پتك كارگر؟

 ها؟ م تودهزغيرقانوني است ر
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 *...255 ها؟ قانوني است خواست خلقغير
 و اساتيد  دبيران و آموزگاران و كارگران و كارمندان اخراج و كارگري سنديكاهاي و ها اتحاديه سركوبي موازات به

 .در حال تكوين و انعقاد بود ) جبهه ملي(نام  به نيروئي اجتماعي، زاتمبار و خدمات صحنه از اي توده
امپرياليسم آمريكا كه آن زمان در زرورق آزادي و دموكراسي و مـدافع اسـتقالل ملـل ضـعيف پيچانـده شـده بـود،          

فـل  مقدمات تسلط كامل خود را توسط ناسيوناليست ها و مليون و تكنوكرات ها كه عمدتا در حـزب ايـران و محا                     
 .روشنفكري مجتمع بودند فراهم مي كرد

با ورود دكتر فاطمي به تهران و انتشار پرسروصداي روزنامه باختر امروز، تبليغ براي دموكراسي آمريكائي و مشاطه                  
گري چهره نواستعماري اميرپاليسم آمريكا شتاب بيشتري گرفت و حـزب ايـران در ايـن زمينـه دسـتيار معـروف و             

 .خوش قلمي پيدا كرد
بطور طبيعي، غيرقانوني شدن حزب توده ايران در چنين زمان حساس و خطيري كه امپرياليسم آمريكا بـه صـورت                    
ناجي ملت ايران ظهور مي كرد و يك عده از روزنامه نويسان شيفته و مجـذوب دموكراسـي آمريكـائي هوراكشـان                      

 .سياسي ايران ايجاد كردظهور و تجلي آن را تسهيل و تثبيت مي كردند، يك فاجعه بزرگ در حيات 
غيرقانوني شدن حزب توده ايران و خارج شدن رهبران دانا و مصلح حزب از ايران و محدود شدن فعاليت سياسـي                 
آنان، خالء خطرناكي در صحنه سياسي ايران ايجاد كرد و از آن خالء سياسي، ظهـور جبهـه ملـي ايـران بـه آسـاني               

 .صورت گرفت و رشد بي سابقه اي يافت
 دكتر فاطمي همراه با استقبال پرسروصدائي كه از وي در فرودگاه بعمل آمد و عده اي از نمايندگان مجلس و                     ورود

 . داددر آن شركت داشتند، خبر از ايجاد يك سازمان سياسي جديدي مي! روزنامه نويسان ملي
  مصباح فاطمي بود، به هـيچ   سابقه سياسي دكتر فاطمي كه قلم زني در روزنامه باختر به مديريت و صاحب امتيازي              

 .وجه توام با نيك نامي و شهرت آزاديخواهانه نبود
روزنامه باختر جز حمايت از رجال سياسي انگلوفيل و حملـه و دشـنام ولجـن پراكنـي عليـه نهضـت دموكراتيـك                        

 .آذربايجان و حزب توده ايران، چيزي در پرونده سياسي و روزنامه نگاري خود نداشت
 وارد تهـران شـد و روزنامـه         1328از تعطيلي روزنامه باختر مدتي در فرانسه بسر بـرد و در سـال               دكتر فاطمي پس    

 باختر امروز را منتشر كرد، 
مجلدات روزنامه باختر امروز كه هم اكنون در كتابخانه ملي موجود اسـت، حمايـت بـي چـون و چـرا از سياسـت                        

مايت قاطع از شـاه جـوان را بـا وضـوح هرچـه تمـامتر                امپرياليسم آمريكا و ضديت با اتحاد جماهير شوروي و ح         
 .كردمنعكس مي

                                           
 ي بابك اميرخسروي  نقش حزب تودة ايران نوشته كتاب نظر از درون به،203ي   نقل از صفحه-255

افتند و   شوربختي و بدبختي روشنفكران ايران در اين بوده و هست كه تعدادي از آنان به دام اهريمني ساواك و امثالهم مي-*
يانوري ياد دكتر ك  كتاب خاطرات زنده398 و 397ي   كه شرح ماجرايش در صفحه.محمد عاصمي هم متأسفانه در دام افتاد

 . به آن پرداخته است100 ، 99 ص ص،1 جلد ،)نگاهي از درون به جنبش چپ ايران( و مهدي خانبابا تهراني در كتاب تاس آمده
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ــر آن     ــاطمي مظه ــر ف ــام دكت ــي        در آن اي ــات مل ــل نج ــا را عام ــه آمريك ــود ك ــي ب ــنفكران مل ــته از روش  دس
مي دانستند و شاه عياش و دربار هرزه اش را عامل حفظ تماميت ارضي و استقالل كشور تبليغ مي كردند و ضـمن                       

ردان سنتي كشور و حمايت از محرومين جامعه به وجاهت ملي دست يافته و همه اين وجاهت را                  حمله به دولت م   
 .در راه مبارزه با حزب توده ايران و تبليغ خطر كمونيسم بكار مي گرفتند

 . حتي يك شماره روزنامه باختر امروز از اين خط گمراه كننده و زيان بخش مستثني نيست
، » شـاه جـوان   «تبليغ دموكراسي آمريكائي، تجليل از      ! ن گروه از روزنامه نگاران ملي     خط مسلط و غالب بر روحيه اي      

تجسم بدي ها و فساد و خيانت در سياست مداران و وزراء و مامورين عالي رتبه رژيم شاهي و مبـرا دانسـتن شـاه                      
بـود و   ! سيه به ايران    جوان از فساد و خيانت متداول و مستمر در دربار پهلوي و عمده كردن خطر موهوم حمله رو                 

 در  موهـوم و غلـط    از همين زاويه و مبداء اين باور و عقيده خطرناك در اذهان القاء شد و به صورت يـك ميـراث                      
و هنوز پس از سـالها كـه درنـده خـوئي امپرياليسـم آمريكـا                . حيات سياسي ايران به شكل هاي گوناگون باقي ماند        

 .مريكا پسندانه موجود استروشن و مبرهن شده است، آثار آن تبليغات آ
اگر روسـيه   «: دومين شماره روزنامه باختر امروز در مهمترين مقاله اش خبر از حمله روسيه به ايران مي داد و نوشت                  

اخيراً روسـيه ارتـش خـود را در         . به ايران حمله كند روسيه بسهولت شمال ايران و تركيه را مي تواند طي چند روز اشغال كند                 
ي و ايران متمركز ساخته است اين امر همه فرماندهان نظامي را دچـار نگرانـي سـاخته اسـت و از مقاصـد                        سرحدات يوگسالو 

 و همه از خود مي پرسند آيا اين تمركز قوا مقدمه نبرد بزرگ و بي سابقه است كه دنيـا را                    . كرملين در حيرت و شگفتي شده اند      
ه و معمولي جنگ اعصاب است كه هميشه كرملين چـون حربـه اي از           به آتش خود فروزان مي كند و يا تنها يكي از مظاهر ساد            

همه متخصصين نظامي غيركمونيست يقيين دارند كه خاور ميانه بطور كلي و كانال سوئز خصوصاً صف اول . آن استفاده مي كند   
م اسرار بمب اتمي را     روسيه بطور مسل  . هدفهاي روسيه هستند و روسيه هرگز نمي تواند از دست اندازي بر آن چشم پوشي كند               

  256.»از امريكا دزديده است
ميان حجـاج    در. كمونيستهاي ايران واكراد خاورميانه مقامات نظامي آمريكا و انگليس را نگران ساخته اند            «: فاطمي مي نوشت  

 يـك عـده از      آيا روسيه . جاسوس هاي شوروي پنهان بودند    . پاكستاني كه براي زيارت كعبه مدتي در ايران جواز اقامت گرفتند          
  و فاطمي براي آنكه اين زهر و سموم را، در            257»دست نشاندگان خود را براي تخريب كارخانه نفت آبادان خواهد فرستاد          

مغزها راحت تر تزريق كند، چنين اخبار وحشتناكي را از قول سهير شوقي مفسر و خبرنگار معـروف مصـري نقـل                      
 شادروان دكتر فاطمي به اصالت ايـن خبـر و تفسـير سياسـي               قول مي كرد و ساده انديشي است اگر تصور شود كه          

او مـي دانسـت كـه سـهير شـوقي، نويسـنده مصـري از جيـره خـواران                    . كوچكترين ايمان و اعتقادي داشته اسـت      
فاطمي كه ظاهرا دكترا در رشته روزنامه نگاري داشت، مي دانست كه شبكه             . خبرگزاري يونايتدپرس در قاهره است    

وي در آن روزهاي بحراني جنگ سرد، چه اخبار دروغ و زهرآگينـي پخـش مـي كننـد و اگـر      هاي خبري ضد شور 
انتشار چنين اخبار مغرضانه و با هدفي را كنار سرمقاله هاي روزنامه باختر امروز بگذاريم، كه در آن علني از قدرت                     
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تخفيف ياد مـي شـود، ماموريـت        اقتصادي و فني آمريكا مبالغه آميز مداحي و از اتحاد جماهير شوروي با تحقير و                
 .روشن خواهد شد! اين گروه از روزنامه نگاران ملي

 :دكتر فاطمي مي نوشت
و شاه جوان ايران بـه طـرف     . برنامه مسافرت اعليحضرت همايوني به آمريكا از هفته آينده وارد مرحله اجراء و عمل خواهد شد               

  تجديـــــد حيـــــات  امريكـــــا بعـــــد از جنـــــگ دوم در  ... واشـــــنگتن پـــــرواز خواهـــــد كـــــرد   
ملت هاي ضربت ديده نقش موثري و رل مهمي را بازي كرده و سرنوشت اروپاي ويـران و گرسـنه را كـه ميرفـت بـه دامـان                             

اگر نقشه مارشال طرح نشده بود و اگر كمك مالي موثر و سريع به كشورهاي محروم و ويران                  . كمونيسم پناه ببرد بكلي تغيير داد     
يم و اليق فرانسه و ايتاليا و انگلستان و ديگر ممالك كوچك و بزرگ در صدد همكاري صـميمانه                   بعمل نمي آمد و اگر رجال فه      

و مشترك اقتصادي به اتازوني بر نمي آمدند، وضع اروپا و بالنتيجه سياست دنيا سروصورت ديگري بخود مي گرفـت و مسـلما                       
پيدا كند و به دنبـال او ايتاليـاي شكسـت خـورده از              در روزهاي اوليه صلح هرگز نمي توانست از انقالب و هرج ومرج رهائي              

 .جنگ و مجروج از رژيم فاشيست ساقط مي شد و بدين ترتيب اروپا در دست كمونيست ها مي افتاد
 دولت در اشتوتكارت ايراد كـرد، روزنـه         21وزير امور خارجه اسبق آمريكا در نطق معروفي كه بعد از كنفرانس              »بيرنس«اگر... 

لتهاي آزاد اروپا بازنگذاشته بود هيچ ترديد نبايد داشت كه امروز تمامي كشورها، بروز چكسلواكي و مجارستان و                  اميدي براي م  
جنگ قربـاني   صدها هزار نفر براي ايده آل آزادي و عدالت اجتماعي در ميدانهاي. بلغارستان و ساير ممالك بالكان نشسته بودند      

ها تسلي قلبشان اين بود كه پس از سقوط فاشيسم بـه دنيـاي راحـت تـر و آزادتـري                     شده بودند و پدران و مادران داغ ديده تن        
امريكا همه اين ايده آل ها و حرف ها را در مقاالت در نطق هـاي زمامـداران و در گـزارش هـاي نماينـدگان                          ... خواهند رسيد 

 به اجراي احياي ممالـك ضـربت ديـده    سياسي خود كه از اروپا به واشنگتن مي فرستادند مي خواند و پس از يك مطالعه دقيق               
تصميم قطعي گرفت، تبليغات مخالفين برنامه مارشال نتوانست چيزي از اهميت آن كم كند، امروز مي فهميم كه ايـن درمـان و                       

 258.عالج عاقالنه تا چه حد مفيد و موثر بوده است
 ملـي در قلـوب مـردم از طريـق     به موازات اين مدح و ثناي دموكراسي آمريكائي و ايجـاد اميـد و آرزوي سـعادت                

دخالت آمريكا و برنامه غول سازي از كمونيسم و اتحاد شوروي، تجليل از شاه جوان و مبرا كردن دربار پهلـوي از                      
همه فساد رايج، برنامه مهم دكتر فاطمي و همه رجال و شخصيت هـاي ملـي بـود و دكتـر فـاطمي مخلصـانه مـي                           

در جلسه اخيـر دولـت كـه در پيشـگاه همـايوني تشـكيل گرديـد،               . خسته شده ام  مي گويد من از شكايت مردم        شاه«: نوشت
اعليحضرت همايوني در حالي كه با پاي گچ گرفته در حالي كه عصا بدست گرفته بودند در سرميز هيئت دولت تشـريف فرمـا                        

يد مامور خالف كـار را معـزول   شدند و بالدرنگ به آقاي دكتر اقبال فرمودند، من از شكايت مردم خسته شدم چرا اگر نظر ندار            
نمي كنيد من هر چه مي گويم انتخابات آزاد است شما عمل نمي كنيد، اعليحضرت در اين جلسـه بسـيار عصـباني بنظـر مـي                           

  259.»رسيدند و از شكايت متوالي مردم بي نهايت متاثر بودند
 :  دكتر فاطمي نوشتو اين معصوم جلوه دادن جوانك عياش قدرت طلب همچنان ادامه داشت تا آنجا كه

ملت ايران در طـول هشـت سـال سـلطنت           . فردا مصادف با چهارم آبان روز جشن والدت اعليحضرت همايون شاه جوان است            
اعليحضرت محمدرضا شاه همواره از رافت و مهرباني و عنايت او برخوردار بوده است و مهمترين چيزي كه قلب جوانان وطن                     
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ر مترقي و ايده آلهاي بزرگ اجتماعي او است كه براي ترقي و پيشرفت مملكت همواره ابـراز                  را بسوي شاه متوجه مي كند افكا      
 روزي خود را صرف توجه و مراقبت به امور حساس و حياتي مملكت مي كند و                 -شاه جوان، تمام اوقات شبانه    .... فرموده است 

و قيافه ظاهريش با سن حقيقي او چندان تطبيـق          از همين رنج خاطر و زحمت مداوم است كه مويش در آغاز جواني سفيد شده                
اگر همه اولياء مسئول بقدر اين بزرگترين شخصيت غيرمسئول درصدد چاره جوئي و عالج آالم اجتماعي برمي آمدند                  . نمي كند 

كالت  ندارم كه بسياري از مصائب و مش       دو اگر يكصدم بي طمعي و دلسوزي و مهرباني و ادب و عطوفت او را داشتند من تردي                 
كجا هستند آن رجالي كه حسن نيت و        . مملكت ماحل شده بود و كار ايران در اين مرحله از تدني و عقب افتادگي قرار نداشت                
همه شاه را از صـميم قلـب دوسـت          ... پاك نهادي و خوش قلبي شاه جوان را فقط در اجراي منافع شخصي خود بكار مي برند                

 . ي شود گفت كه در اين نظر جامعه اتفاق كلمه داردنددارند و جز او مهري در دل ما نيست و م
شكايت و ناله هاي ما از دست مسئولين و مامورين بلند است خود شاه مكرر لزوم يك تحول اساسي را گوشـزد كـرده وغالبـاً                          

بكشـند   دور و دراز  وقتي با سرمايه داران بزرگ روبه رو مي شوند بدون اينكه روي افكار بلند خود پرده اي از الفاظ و عبارات                      
صريح و آشكار به آنها فرموده است كه دنيا به طرف سوسياليسم رفته و ايران نمي تواند در رژيم سرمايه د اري و فئودال بـازي                          

 ..قرون وسطي باقي بماند
ميم دل جشـن    همه از ص  . ملت ايران آرزو و اميد دارد در پرتو افكار زنده و جوان شاه بتواند با سعادت و خوشبختي قرين شود                   

سي امين سال تولد اعليحضرت همايون شاهنشاه عدالت پرور خويش را به يك ديگر تبريك مي گويند و حلول ماه آبان را كـه                        
آغازش با ميالد شاهنشاه و انجامش با مسافرت شهريار جوان به آمريكا خواهد بود بفال نيك گرفته در راه بقاء و سالمت جاويد                       

 260.شاه دعا مي كند
هـا و اخبـار و      قاالتي كه دكتر فاطمي در تجليل از شاه قدرت طلب و عياش نوشته اسـت، همـراه بـا گـزارش                    اگر م 
هاي ضد  هايي كه در ستايش از دموكراسي آمريكائي در روزنامه باختر امروز موجود است، جمع آوري و مقاله                مقاله
خواهد شد كه مـي توانـد بـه شـناخت     اي و ضد شوروي بر آن اضافه شود، خود يك كتاب پرحجم و قطوري   توده

روزنامه باختر امـروز هـر مقالـه و         . علل انديشه هاي آمريكا طلبي ناسيوناليست ها و مجموعه جبهه ملي كمك كند            
گزارش و تفسيري كه خبرگزاريها و روزنامه هاي معروف در تجليل از شاه مي نوشتند، نقل مي كرد و وظيفه خـود                      

 .ي را در مورد اخبار ضد شوروي بخوبي ايفاء كندمي دانست كه همين انعكاس خبر
همرا با ستاره ، شاهد ، كشور و داد كه روزنامه هاي ارگـان              (در جريان مسافرت شاه به آمريكا روزنامه باختر امروز          

، با مخلصانه ترين كلمات آرزوي موفقيت و توافق براي ايران و آمريكا در همـه زمينـه هـا      )جبهه ملي معرفي شدند   
 -قلـب  شـاه خـوش   . اعليحضرت از فرودگاه نيويورك به ملت ايران پيام فرستاد        «: ند و ضمن گزارش سفر شاه نوشت      داشت
:   و بـاز بـاختر امـروز نوشـت         261.» اين ها القابي است كه آمريكائيها به شاه ايـران داده انـد             - يك مرد خوب   - زيبا -جوان

 مسافرت شاه وحل مشـكالت  -شاه ايران اصالح طلبان را تشويق مي كند.... با اصالح طلبان و آزاديخواهان همكاري شاه ايران    «
گذشته از جنبه مهم سياسي كه به مسافرت اعليحضرت همايوني به آمريكـا داده مـي شـود و آن را مقدمـه روابـط                         ... اقتصادي  
ت مخصوصـي بـراي ايـن       تري بين ايران و آمريكا مي شمارند از لحاظ رفع مشكالت اقتصادي نيز محافل عمومي اهمي               مستحكم
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  روزنامه شاهد، آتش، داد، اقدام، كشور، ستاره، جبهه آزادي و همـه روزنامـه هـائي كـه گـروه                      262.»سفر قائل هستند  
ند، همين خط سياسي و تبليغاتي باختر امروز را دنبال مي كردنـد و از آنجـا           بودمطبوعات جبهه ملي را تشكيل داده       

ين رهبران جبهه ملي بوده است و در ماههاي آخر حكومت دكتر مصـدق              كه شادروان دكتر فاطمي خوش عاقبت تر      
به راه و مشي واقع بينانه اي دست يافت و بهر صورت و تقدير به نيك نامي ملي رسـيد و از شـهداي ملـت ايـران                            
محسوب مي شود، نگارنده مخصوصاً و به عمد نظرهاي سياسي اين شخصيت بارز و شاخص جبهه ملـي را مـورد                     

 .ر داد، تا خط فكري شخصيت هاي جبهه ملي معرفي و شناخته شودبحث قرا
حمايت شديدي كه روزنامه باختر امروز از سياست اياالت متحده امريكا در ايران بـه عمـل مـي آورد، حكايـت از                       

 روزي دكتـر  «: سال ها بعد دكتر مظفر بقائي مدعي شـد        . ارتباط گسترده دكتر حسين فاطمي با عوامل آمريكا مي كرد         
حسين فاطمي كه آن روزها مديريت باختر امروز را داشت و به آمريكائي ها با نظر مسـاعد مـي نگريسـت از بقـائي بـه طـور                             
خصوصي دعوت كرد كه يك روز بعدازظهر به منزلش برود در منزل فاطمي، بقائي مستر دوهر را با دو آمريكائي ديگر مالقـات                       

 263.»كرد
 دير روزنامه ستاره و از مؤسسين جبهه ملي هم نوشته است و مدعي اسـت؛              چنيـن مالقـات هايي را احمـد ملكي م      

مهماني هاي باغ صبا در منزل آقاي ميراشرافي شروع شد وآقاي دكتر فاطمي مشغول فعاليـت شـديد گرديـد شـب اول آقـاي                         «
طمي حضور پيدا كردند    مستشار سفارت كبراي آمريكا و آقاي ديشر وابسته مطبوعاتي آن سفارت برحسب دعوت آقاي فا              ) ويلز(

و عالوه بر كميسيون مطبوعات و تبليغات جبهه ملي اين دو نفر هم در باغ صبا حضور داشتند در جلسه بعد از آقاي دكتر گرني                         
آتاشه فرهنگي سفارت آمريكا كه به زبان فارسي آشنايي كامل دارند نيز دعوت شده و اين كميسيونهاي دوستانه هفته اي يك بار 

) مستشار سفارت آمريكـا (ته ولي قرار شد هر شب منزل يك نفر باشد و به همين مناسبت جلسه بعد در منزل آقاي ويلز              ادامه ياف 
  264.»حضور يافتند

آشنايي و رابطه نزديك دكتر حسين فاطمي با عوامل سفارت آمريكا، در بسـياري از كتـاب هـائي كـه بـه موضـوع                         
از جمـله محمـدعلي موحـد كارشنـاس حقوقـي نفـت         . ـده است نهضت ملي كـردن صنعت نفـت پـرداخته اند، آم       

نامي ياد مي كنند » دوهر«از مامورين سفارت كه گفته مي شود در القاي فكر ملي كردن نفت و تبليغ آن موثر بود از       «: نويسدمي
ائي پيدا كـرده بـود او را        آشن» دوهر«منوچهر فرمانفرمائيان كه توسط معشوقه خود مري هوليس منشي مخصوص سفير آمريكا با              

» جرالـد دوهـر    «-دبير اول سفارت معرفي كند، فرمانفرمائيان كه در آن روزگار معاون اداره نفت وزارت دارائي بود مـي گويـد                   
ايراني ها را به تجديد نظر در قرارداد تشويق مي كرد و مي گفت آمريكا به شما كمك خواهد كرد و كشتي هاي آمريكائي فـردا               

را اتاشه عشايري سفارت    » جرالد وهر «شما خواهند آمد و نفت شما را خواهند خريد، نگراني نداشته باشيد حسين مكي               به بنادر   
نخست با فـاطمي    » دوهر«به روايت مكي    . با او سخن مي گويد    ) فراكسيون وطن (آمريكا مي داند و از مالقات هاي سران جبهه          
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 بين او با مكي و بقائي ترتيب داد بقائي خود نيز در يكي از سخنراني هـايش بـه                    آشنائي پيدا كرد و آنگاه در منزل خود مالقاتي        
 265.»مالقات هائي كه با دوهر داشته اشاره كرده است

نقش جرالد دوهر در سياست آن سال هاي پر تنش و مبارزه عليه شركت نفت ايران و انگليس با آنكـه در بسـياري                        
مهندس منوچهر فرمانفرمائيان پسر دائي دكتـر محمـد   . ل آن پوشيده است  از كتب مربوطه آمده است، هنوز ابعاد كام       

بسـياري   كه  سالها معاون و رئيس كل اداره نفت وزارت دارائي بـود و در              ) پسر عبدالحسين خان فرمانفرما   (مصدق  
، از مذاكرات ملي كردن نفت شركت داشت و پس از كودتا به مقامات عالي و حساس شركت ملي نفت ايران رسيد                    

روابط گسترده اي با آمريكائي ها و انگليسي ها داشت و روابطش با دربار شاه هم در سطح باالئي بود و در بسياري                   
مري هـوليس منشـي مخصـوص جـان وايلـي سـفير               . از مذاكرات محرمانه شاه و جلسات عياشي او شركت داشت         

 ه در كاراكاس مقيم شد، خاطرات خـود را بـه نـام            فرمانفرمائيان بعدها ك  . آمريكا، معشوقه منوچهر فرمانفرمائيان بود    
مري هوليس در جامعه آمريكائيان همه را مي شناخت، در آن زمان آمريكائي بودن خيلي «: او مي نويسد .  نوشت »خون و نفت  «

ا از آنجـا    اياالت متحده در اوج دوران پس از جنگش بود بهترين اتوموبيل ها، كفش ها، ستارگان سينما، هواپيماه                . داشت جاذبه
مي آمد اياالت متحده از محبوبيت جهاني دور از انتظار فرو رفته بود شـهرت آن بـه بـي آزاري هنـوز لكـه دار نشـده بـود و                               

يكي از همكاران سفارت خانه را بـه نـام          » مري«يك روز بعد ازظهر     ... كشورهائي چون كشور من به آن اميد زيادي بسته بودند         
او از مردهاي صريح اللهجه بود و در تهران به خاطر نظرات تندش درباره دخالـت                ... عوت كرد جري دوهر كه معاون اول بود د      

هاي بيجاي انگليسي ها و سياست هاي ناعادالنه شركت نفت ايران و انگليس و نقش آمريكا به عنوان نـاجي احتمـالي شـهرت                        
يلي كه كار با ايرانيان را شـبيه        ارد اما در دوره جان د     آلن مجبور بود نظرياتش را به بحث بگذا       ) ژرژ(يافته بود در دوره سفارت      

با طعنه  . توي ماشين شروع كرد به بمباران من      ... نظرات دوهر ديگر به عمل درمي آمد      . خوردن سوپ با چنگال توصيف مي كرد      
 فراهم كنيد چـه عيبـي       شرايط جديدي را  « به بندهاي تار عنكبوتي كه ما را به انگلستان بسته بود اشاره كرد و با ريشخند گفت                  

دارد هر مشكلي كه پيش بيايد ما برطرف مي كنيم كشتي هاي آمريكائي فردا وارد اسكله مي شوند و نفت شما را مي خرند ايـن                 
 .»كه ديگر ناراحتي ندارد

 داشـت،  جورج مك گي معاون جديد وزارت خارجه آمريكا كه هم زمان با سفر شاه به اياالت متحده، ديدار كوتـاهي از ايـران           
او يك نفت گر بود كه با دختر اورت دوگلير سلطان نفت تگزاس ازدواج كرده بود و چانـه زدن                    . ظاهراً آتش دوهر را تيزتر كرد     

با شركت نفت انگليس و ايران و سفارت انگليس را به منظور ارائه شرايط سخاوتمندانه تري به ايـران نـوعي جهـاد تلقـي مـي       
 266.»كرد

او يـك آمريكـائي     . ي معاون اول سفير آمريكا در ايران و وابسته عشايري فعاليت مي كـرد             جرالد دوهر در سمت ها    
لجوجانـه   توطئه انگليسها عليه دوهر او را از ميدان بدر كرد مردي كه«: ايرلندي تبار بود، مهندس فرمانفرمائيان مي نويسـد     

ه نيويورك انتقال يافت و در صداي آمريكا بخـش          عليه شركت نفت انگليس سخن پراكني مي كرد از صحنه خارج شده بود او ب              
 267.»خاورميانه به او محول شد
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هدف قطعي آمريكا سهيم شدن در منابع نفت ايران بود و اين هدف و به دست آوردن سهمي از منـابع نفـت ايـران                         
  جنـوب  اما ملي كردن نفت و سـلطه ايرانيـان بـر صـنعت نفـت              . فقط از راه ملي كردن صنعت نفت امكان پذير بود         

توسـط دكتـر    » طرح ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشـور        «خواست ملت ايران هم بود و اين خواسته ها به صورت            
 .حسين فاطمي به دست مرحوم مصدق رسيد

شـادروان   پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشـور ابتكـار          «: دكتر مصدق در كتاب خاطرات و تألمات مي نويسد        
با پيشنهاد و نظريات آن شادروان موافقت نمودم قرار شـد كـه ايشـان پيشـنهاد خـود را در جلسـه                       .. .دكتر حسين فاطمي بود     

نمايندگان جبهه ملي بدهند و ببينم نظر ديگران چيست در جلسه اي كه در خانه آقاي نريمان تشكيل شد دكتر فـاطمي پيشـنهاد                        
 268.»خود را مطرح و تصويب شد

ح اقليت مجلس پانزدهم از دولت هاي سـاعد و رزم آرا، بلنـد گـوي مخـالفين                  روزنامه باختر كه در جريان استيضا     
شركت نفت بود، پس از خاتمه مجلس پانزدهم همكار مطبوعاتي ديگري پيدا كـرد كـه ميتوانسـت كـار مبـارزه بـا                        

مـع  شركت نفت انگليس و ايران را در لفافه اي از آزادي خواهي و وطن پرستي تسريع كند و مركزي شود براي تج                 
اين روزنامه جديداالنتشار كه با تبليغات وسيع به صحنه سياسي ايران آمد روزنامه شاهد              . همه مخالفين شركت نفت   

سابقه تاسيس روزنامه شاهد نشان مي دهد كه اين روزنامه قبالً توسط علي زهري و سرگرد حسـن پـاكروان و                     . بود
علي زهري كه دوستي عميقي با مظفر بقائي      . نتشر مي شد  مادر فرانسوي اش امينه پاكروان با كمك سفارت فرانسه م         

همكار ديگر علي زهري در روزنامه شاهد دكتر عيسي سپهبدي بـود   . داشت اين روزنامه را در اختيار بقائي گذاشت       
كه در اين زمان گروه سياسي فعالي را تشكيل داده و از طريق سرگرد پاكروان، كه بعد ها بـه رياسـت كـل سـاواك                          

نصوب شد، با گروه نظامياني كه تحت رهبري سرلشگر ارفع، رقيب و دشـمن خـوني سـپهبد رزم آرا، قـرار                      ايران م 
مظفر بقائي براي آنكه    .  نظامي تشكيل دادند   -يك باند قوي سياسي    با حلقه سياسي مظفر بقائي        شد و  داشتند، همراه 

بقـائي عزيـزم    «:  زهري به بقائي مي نويسد     علي. اي احتياج داشت  بتواند شهرت و معروفيتش را حفظ كند به روزنامه        
دوران حرف را بايد تمام شده دانست به تو اجازه انتشار روزنامه ندادند ولي من يك روزنامه دارم كه با كمك معنوي و مـادي                         

 بـيش از  چند نفر از دوستانم كه دوستان توهم هستند منتشر مي كنم با هم مفصالً صحبت كرده ايم روزنامه محترمي است عجالتاً       
  269.»دو صفحه ندارد

 منتشر شد و در بـاالي       »يماما براي راستي و آزادي قيام كرده      « با شعار فريبنده     1328 شهريور   22اين روزنامه در تاريخ     
 تزئين شده بود كه از اين راه مومنين هم بـه ايـن روزنامـه بـا اطمينـان خـاطر                      »قريب  نصرمن اهللا و فتحاً   «كليشه آن آيه    
 .ه كنندعنايت و توج

مشي روزنامه شاهد عالوه بر حمله به شركت نفت جنوب و سياست انگليس در ايران، هدف اصـلي و اساسـي آن                      
 روزنامه شاهد و مظفر بقائي    «: نويسنده كتاب زندگي نامه مظفر بقائي مي نويسد       . ضديت شديد با حزب توده ايران بود      
بـدامن   كار اصلي شـبكه . الين درجه اول شبكه بدامن جاي داشته در زمره فع) حسين(و علي زهري و عيسي سپهبدي و خطيبي     

كه توسط ايستگاه سازمان اطالعاتي آمريكا در سفارت آمريكا در تهران داير شده بود عبارت بود از تشكيل شبكه اي براي تبليغ                      
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و اعالميه و بزرگ نمـايي      و ايجاد جنگ رواني به منظور تضعيف شوروي و حزب توده از طريق پخش نشريات، كتاب، روزنامه                  
اهداف شبكه بدامن توسط خليل ملكي كه همكاري گسترده          270.»نقش حزب توده و ايجاد وحشت و ترس از كمونيسم         

هدف، مبارزه با حزب توده     . اي را از طريق جالل احمد با روزنامه شاهد شروع كرده بود، تعقيب و پيگيري مي شد                
 با شركت نفت جنوب، همكاري خليل ملكـي بـا روزنامـه شـاهد توسـط                 ضمن حمايت شديد از مبارزه    . ايران بود 

جالل آل احمد پاگرفت و همان ضديت شديد با حزب توده و شوري ستيزي كـه خليـل ملكـي تـا بـه حـد محـو                            
فيزيكي و كشتار مبارزين آن حزب تبليغ مي كرد اينك متحد قدرتمندي به نام دكتر مظفر بقائي پيدا كـرده بـود كـه                        

قيم با سفارت آمريكا داشت و ضمن گرفتن اعتبـارات مـالي گسـترده بـراي ايجـاد يـك حـزب قـوي و              روابط مست 
 .سراسري به توسعه روزنامه شاهد نيز توجه كامل داشتند

احمد ملكي مدير روزنامه ستاره كه خود از موسسين و مـذاكره كننـدگان جبهـه ملـي بـود و در جلسـات مشـاوره                          
 :ديگري دارد او مي نويسد سفارت آمريكا شركت داشت روايت 

جرالد دوهر وابسته عشايري و ويلز مستشار سـفارت كبـراي آمريكـا و ديشـر وابسـته      (شب معهود فرا رسيد و عالوه بر آقايان        
و آقاي دكتر فـاطمي و ميراشـرافي حضـور پيـدا            ) آقاي دكتر گرني مترجم فرانسوي سفارت آمريكا      ) مطبوعاتي سفارت آمريكا  

ضور آقاي دكتر گرني كه هم به زبان فارسي و هم به زبان فرانسوي مسلط بودند كار مذاكرات تسهيل شد و                     كردند و به علت ح    
آقاي دكتر بقائي راحت تر و بدون واسطه مطالب را پرسيد و يا توضيح مي دادند البته بتدريج مذاكرات سياسـي بـه طـور اعـم                 

رات جلسه علني مجلس شوراي ملي تغيير يافته بود و چون در آن             جريان يافته از وضع تشريح اهداف جبهه ملي به صورت مذاك          
هنگام آقاي دكتر بقائي سازمان جوانان ناظر در امر انتخابات را اداره مي كردند همان اول فكر تشكيل يك حزب قـوي بـه نـام                          

 انشعابيون ، حزب مزبـور      زحمتكشان با كمك آقاي خليل ملكي تبريزي كه از اعضاء فعال و موثر سابق حزب توده بوده و بعداً                  
را ترك نموده و علناً با آنان مبارزه مي نمود براي آقاي دكتر بقائي ايجاد شد و شروع به پي ريزي حـزب كـرده و شـب و روز                            
فعاليت نموده و به اين جهت در جلسات گاهي ديرتر حاضر مي شدند ولي خودشان توضيح مي دادند كه فعاليت زيـاد حزبـي                        

گرم بود به نوبت آقايان مكي و دكتر بقـائي            ده است اين جلسات ادامه داشت و چون فصل تابستان و هوا نسبتاً            باعث تاخير گردي  
آقاي ميراشرافي با نهايت ميل بنا بر تقاضاي دكتر فاطمي باغ خود را در اختيـار دوسـتان گذاشـته                    . هم در باغ صبا مهماني داند     

 ... بود
 : احمد ملكي در ادامه مي نويسد

ضح است كه طرح اين مذاكرات خصوصا در محفل آمريكائيها كه چندان دل خوشي از رفتار كمونيست ها با مـردم جهـان                       پروا
 ...ندارند و براي آزادي و دموكراسي حتي سرمايه نقدي خويش را از كف مي ريزند موثر و دل نشين است

 : در ادامه مذاكرات مي نويسد
 امور فقط در سايه ايجاد يك حزب قوي و مترقي امكان پذير است و حزب هـم همـه                 خالصه دكتر بقائي ثابت كرده كه اصالح      

مي دانند بدون پول محال است رشد و توسعه پيدا كند يا بايد اشخاص مقتدري دست به كار تاسيس حـزب شـوند مثـل قـوام                           
ي خود مراجعه كنند يا پـول نقـد بـه    السطنه در حزب دموكرات تا مردم به قدر استفاده از نفوذ و قدرت براي انجام حوائج دنيو   

اندازه كافي در اختيار باشد تا بتواند پهلوانان روئين تن و جواناني را به عضويت درآورد و با پول از زور و قدرت عضالت آنها                         
هـم  و  ... استفاده كرده و در تظاهرات چشم دشمن را ترسانده و در مصاف با چاقو و چوب و سنگ آنان را از در بيـرون كننـد                         
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چنين رفاقت با جوانان تحصيل كرده و مطلعي كه از حزب توده اخراج شده اند به خوبي ممكن است حزبي در ايران علم نمود                        
 .و هم مقاصد مشروع خود را برآورده ساخت

 اين مذاكرات باالخره به نتيجه مي رسد و در حصارك كه باغ آقاي احمد ملكي مدير روزنامه سـتاره در آنجـا بـود                        
جاللـي   با حضور آقايان ميراشرافي، حائري زاده، مكي، بقائي، دكتر فاطمي و سيد محمدرضـا             «ز صرف نهار چلوكباب؛     بعد ا 

نائيني و آقاي ديشر و بانو و دكتر گرني و بانو و ويلز و بانو كميسيوني تشكيل مي شـود و همگـي اظهـار عقيـده نمودنـد كـه                            
ل آوريم و چون آقاي دكتر بقائي خود داوطلب مي باشند چه ضـرري دارد               مطالعات الزم براي تشكيل حزب قوي و موثر به عم         

كه ايشان را از همه جهت كمك و ياري نمائيم كه ايشان اقدام به تاسيس حزب نموده و هم ملت ايران را از دست يـك مشـت                            
 271.»توده اي بيگانه پرست نجات دهند

 ملكي با مظفر بقائي و روزنامه شـاهد دارد او مـي             جالل آل احمد روايت ديگري از جريان پيوند و همكاري خليل          
كـرده    بود و من تازه بـا سـيمين ازدواج         1329آشنائي ام با ملكي در همين روزنامه شاهد بود كه جدي تر شد اواسط               «: نويسد

 بودم و حقوق دونفري مان كفاف معاش را نمي داد در جستجوي كار ديگري بودم كه سيد محمـد صـادقي پيـدا شـد بـا يـك           
آمد و شاهد نيمه ارگاني و احتياج هم كه  تومان، جبهه ملي داشت روي كار مي300پيشنهاد كه بيا و براي شاهد كاركن به ماهي      

 ماه اول كار كردم خبري از مزد نشد و ماه دوم نيز و باز خبري نشد اما شـاهد زبـاني شـده بـود و                           -بود و شدم روزنامه نويس    
آن چاره مي شد كرد و روزهائي بود كه روزنامه را سردست مي بردند ومكـي و بقـائي شخصـاً                      را در    29 تا   26تنهائي هاي از    

  اين بود كه به توافق سيد يك روز رفتم سـراغ             *شماره هايش را در كوچه و بازار مي فروختند ومقدمات عروج جبهه ملي بود             
 كه هست پس چرا معطليد كه ملكي شـروع          ملكي كه دكاني است و اين جوري است و مزدش نمي رسد اما دست كم تريبوني               

كه سيد و من داديم چيدنـد امـا         » ملي كردن صنعت نفت     « اول بي امضا مقاله ميداد و بعد يك روز مقاله اش آمد در باب               . كرد
ماند چرا كه قضيه جـدي بـود و         )  ناصريه -كوچه خدابنده لوها  (ستونهاي چيده شده مقاله يك هفته اي روي ميز مطبعه موسوي            

 مسائل جدي را خود دكتر بقائي آخر شب مي آمد مي ديد درست يادم نيست اما گويا رزم آراء ترور شده بود وعالء سركار بود                        
مقدمات روي كار آمدن دكتر مصدق فراهم مي شد ولي ديدم كه شترسوراي دوالدوال نمي شود اين بود كه به سيمين گفتم شبي                

ملكي را با دكتر بقائي و علي زهري دعـوت كـرديم و بگـوو         ) اول حشمت الدوله  (ايمان  لقمه ناني فراهم كرد و در خانه اجاره         
در شاهد درآمد و از اين پس       » ملي كردن صنعت نفت     « وبگو و خوش وبش و رسمي كردن ماجراي قلم زدن ملكي و فردايش              

 جدي تري با دكتر بقائي و تاسـيس        بود كه ملكي از مغز متفكر حزب توده بدل شد به مغز متفكر حضرات و پس از آن همكاري                  
  اين روايت جالل آل احمد با آن قلم دم بريده اش كـه در عـين تظـاهر بـه تقـوي                        272.»حزب زحمتكشان ملت ايران   

سياسي و مالي رنگ و نيرنگ و ريا از آن تراوش مي كند، مي خواهد اين حقيقت را كتمان كنـد كـه خليـل ملكـي،                 
                                           

 تاليف احمد ملكـي مـدير       1332 تاريخچه واقعي جبهه ملي چاپ دوم شهريور         111 الي   104 نقل به تخليص از صفحات       -271
  .روزنامه ستاره

براي روزنامه شاهد عالوه بر كمك هاي دالري سفارت آمريكا برايش پول از آسمان مـي باريـد و تمـام شـماره هـاي آن                           -*
ز بهاي تك شماره آن و حاال اگر بقائي آن پولها را به جيب مي زد و دستمزد ماهيانه نويسـندگان                     فروخته مي شد با قيمت بيش ا      

ي او و دكتر عيسي سـپهبدي و علـي          اهرا نمي داد يا آل احمد دروغ مي گويد يا بقايي خيلي كالش بود و پول ها براي عياشي                  
 . جداگانه دارديزهري مصرف مي شد كه خود شرح

 198 و 197، صص 2 در خدمت و خيانت روشنفكران، جلد  جالل آل احمد،-272
  !!)جالل چون در مغلطه نويسي استاد بود مطلب را طوري وانمود مي كند كه خليل ملكي مغز متفكر حزب توده ايران بود(
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در حالي كه به نوشته احمد ملكي، مظفـر بقـائي را در             !  بقائي را نمي شناخت؟    قبل از آن دعوت به شام، دكتر مظفر       
 سالها بعد دكتر مسعود حجازي در كتـاب . انتشار روزنامه شاهد و هم در تاسيس حزب زحمتكشان ياري داده است    

ري در بدون ياد آوري به اصل مـاجراي همكـاري خليـل ملكـي و بقـائي و طـرح آن همكـا            »  رويدادها و داوري ها   «
 غـروب يـك روز بـه    1329در اواخر بهمن «جلسات مامورين سفارت آمريكا با موسسين جبهه ملي، ادعا مي  كند كـه           

اتفاق ايرج زندي دانشجوي دانشكده فني بدون خبر قبلي به منزل خليل ملكي رفتيم و پيشنهاد همكاري در روزنامه شاهد داديم                     
زنامه شاهد با دكتر بقائي بي ميل نيستم و تماس هائي هم دارم منتهي اين كـار را   كه خليل ملكي اظهار داشت به همكاري در رو        

ما در جـواب    ... به صورت علني صالح نمي دانم و علت اين است كه توجه و خشم حزب توده را به جبهه ملي تشديد مي كند                      
در روزنامـه علنـي نمـي        شـما آن را    خليل ملكي گفتيم، راه حل اين است شما براي همكاري موافقت بكنيد ولي نـه مـا و نـه                   

 خليل ملكي از همان روزها، روزنامه شاهد را به بلندگوئي براي حملـه و هجـوم بـه حـزب تـوده ايـران           273.»كنيم
تبديل كرد واين موافق با هدف و برنامه سفارت آمريكا بود كه طرح آن در جلسات هيئت موسسين جبهـه ملـي بـا                        

روزنامه شاهد بـا آن مقـدمات و برنامـه          . ت آمريكا مطرح و تصويب شده بود      وابستگان مطبوعاتي و عشايري سفار    
ريزي عوامل وابسته آمريكا كه در رنگ ها و جلـوه هـاي ملـي و مترقـي و روشـنفكر آزاديخـواه و ضـدانگليس و                           
مخالف سرسخت شركت نفت جنوب و سينه چاك و جان نثار براي ملي شدن صنعت نفت به ميدان آمــده بـود و                       

از لحاظ   «:آنكه وابستـگي خود را به سيـاست امپرياليسم آمريكا مخفي كند به اقرار دكتر مظفر بقائي مي نويسد                براي  
هميشه نام آمريكا را در   ) شاهد(مبارزه با حزب توده وا ينكه اسلحه اي به دست آنها براي مبارزه با خود نداده باشيم در روزنامه                    

  274.»باطناً به كمك آمريكا به جبهه ملي اميدوار و معتقد بوديمرديف انگليس و شوروي مي آورديم اما 
يعني كه مخالفت با امپرياليسم آمريكا از روي ريا و به هدف گمراه كردن مردم بود، كه البته در همـان هفتـه اول دم                         

 . خروس پيدا شد و همه مبارزين آگاه دانستند كه آبشخور اين روزنامه از كجاست
 وا تفكـر  به را آدمي جديد اسناد مطالعه ،گذرد مي نفت شدن ملي نهضت تاب و تب پر دوران نآ از سالها كه اينك
ـ جراا عوامـل  از آن اصلي گردانندگان كه گيرد قرار اي جبهه راس در شد راضي مصدق دكتر چگونه كه دارد مي  يي

 سـفارت  مطبوعـاتي  -نظامي -يعشاير ادارت روساي و كاردار و سفير با مستقيماً و بودند ايران در آمريكا سياست
 كمك همين سايه در و كردند مي دريافت مالي كمك وفور حد به و داشتند قرار صميمانه و كامل ارتباط در آمريكا
 شخصـيتي  كـه  مصـدق . كردنـد  مـي  ايجـاد  سراسـري  حزب و كردند مي منتشر روزنامه باد و برق سرعت به مالي

 همـه  اتحـاد  و سـرد  جنـگ  اسـاس  به خارجي هاي روزنامه مطالعه با و بود سياست رموز به مطلع و كرده تحصيل
 سياسـت  كـه  اش سياسـي  مشـي  بـرخالف  را خود چگونه ،بود واقف شوروي روسيه عليه انگليس و آمريكا جانبه
 هـزار  دو كشورش كه دانست مي او .داد مي نشان آمريكا متحده اياالت اهداف به متكي جانبه يك بود منفي موازنه
 و ملـي  جبهـه  ايجـاد  در ييآمريكا عوامل دخالت آنچنان بايست نمي و دارد شمالي همسايه با مشترك زمر كيلومتر
 هاي نامه طرفي از .گردد شوروي روسيه نگراني موجب كه باشد الشمس ظهرمن ا و آشكار نفت شدن ملي نهضت
 فعاليـت  حضـور  با آن بر عالوه. كرد مي شوروي دولت به مصدق عميق احترام از حكايت شوروي سفير به مصدق

                                           
  1375 كتاب خاطرات مسعود حجازي، انشارات نيلوفر، چاپ اول تابستان 26 نقل و خالصه شده از صفحه -273
  118ي نامه مظفر بقائي ، تاليف دكتر آباديان، ص  زندگ-274
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 و دهقـاني  و كارگري قوي تشكيالت از كه ايران توده حزب نام به سياسي منسجم و متشكل حزب يك جانبه همه
 حـرف  ايرانـي  هـاي  كـرده  تحصيل و نويسندگان و روشنفكران ميان در كشور سطح در و بود برخوردار دانشجوئي

 عليـه  مبارزه به پيش از تر محكم شاه دربار نظامي هاي متحكو هجوم و حمله و ضربه هر از پس و زد مي را اول
 كـرد  مي محاسبه گونه چه مصدق دكتر داد، مي ادامه پهلوي دربار استبداد و جنوب نفت شركت و انگليس استعمار

 بگيرد؟ نديده و بگذارد كنار بود ايران اجتماعي مبارزات در موثر مسلما كه را قدرتي چنين تا
ت ديپلماتيك آمريكا در تهران و مقامات درجـه دوم وزارت امـور خارجـه آمريكـا از مليـون                    طرفداري اعضاي هيئ  

ايراني و نهضت ملي كردن نفت و حمايت بعضي از روزنامه هاي آمريكـا ايـن فكـر و انديشـه ناپختـه را در ميـان                           
ده بودند، جا انـداخت كـه       تعدادي از رهبران جبهه ملي كه خود را نظريه پرداز و تئوريسين مبارزات ملي قلمداد كر               

بين  منافع بنيادي امپرياليسم انگلستان و اهداف اياالت متحده آمريكا تضادي ايجاد شده است كـه از آن تضـاد مـي            
توان به نفع اهداف ملي از جمله ملي كردن صنعت نفت و خلع يد از شركت انگليس جنوب و ايجاد يك حكومت                      

 .فقر و جهل استفاده قطعي كردملي بر مبناي دموكراسي و آزادي و رفع 
 خصـايل  از دور بـه  را آمريكـا  متحـده  ايـاالت  ملـي  جبهـه  پـردازان  نظريـه  و روشنفكران و رهبران از كثيري گروه

 اسـتعمار  تحـت  هاي ملت حقوق استيفاي و دموكراسي و آزادي مدافع يگانه را كشور آن و دانستند مي امپرياليستي
 هـاي مقالـه  تمـام  و آمريكـا  جمهـور  روساي به مصدق دكتر هاي نامه تمام در. كردند مي قلمداد فرانسه و انگليس
 محـروم  و ضعيف ملل طرفدار را آمريكا متحده اياالت) آزادي جبهه -شاهد -امروز باختر (مانند ملي هاي روزنامه

 آرزوي هايـت ن را آمريكـا  حمايـت  و عنايت جلب و كردند مي اعالم جهان در دموكراسي و آزادي برپانگهدارنده و
 در كـه  دانسـتند  مي اين به ملكي خليل مانند پردازاني نظريه را آمريكا قاطع حمايت جلب شرط و دانستند مي خود
 و حمله با اگر مبارزه اين داشتند عقيده و شود مبارزه ايران توده حزب با شدت به ملي جبهه به وابسته احزاب تمام

 سـتاد  از بايد مبارزه اين در حتي و است كارسازتر باشد توام ايران توده حزب هاي پيمائي راه و ها متينگ به هجوم
  بـراي  اي حرفـه  چاقوكشـان  و سومكا فاشيست شبه باندهاي و آرا رزم و ارفع سرلشكر دارودسته -2 ركن -ارتش

 را هـا  اي تـوده  بايـد  مصـدق،  دكتـر  آقـاي  جنـاب  ؛گفت مي  خليل ملكي  و  ايران استفاده كرد   توده حزب سركوب
 مـي  ملكـي  و بنشـانم  را ايهـا  توده تا بده نشان من به را >جا آن < گفت مي جواب در مصدق بنشانيد، رجايشانس

 اقبـال  دكتـر  و اي مراغـه  ساعد و صدراالشراف با من فرق صورت آن در گفت مي مصدق و »زندان« حداقل گفت
 ملكـي  خليـل . شـود  مشـخص  توطئه قعم تا است كرده نقل صالح الهيار مرحوم از را خاطره اين  نگارنده چيست؟

 و ملـي  حكومـت  بقاي شرط آنها نابودي و محو حد تا را ايها توده كردن زنداني و نظامي فشار اعمال و محدوديت
 انسـاني  ضـد  و مردمي ضد حل راه اين و دانست مي آمريكا متحده اياالت دولت سياسي و مادي هاي كمك جلب

 نظـامي    ـ سياسي سردسته دو آن جدائي از پس حتي و مشترك طور به كيمل خليل و بقائي مظفر مكرر در مكرر را
 .داند مي ادامه طريقي به يك هر هم، از كشان زحمت حزب

آقـا ديگـر      تير خليل ملكي به او اظهار داشت       30پس از تظاهرات روز سالگرد      «مرحوم دكتر كريم سنجابي شرح مي دهد؛        
آبروي ما را بردند اين آقاي دكتر مصدق مي خواهد با ما چه كار كند؟ سـپس توضـيح   چه براي ما باقي مانده توده اي ها امروز      

آقا رفقاي جبهه ملي و جمعي از دوستان بازاري ما خيلي از جهت «مي دهد كه با دكتر مصدق صحبت مي كند و به او مي گويد 
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گفـت  »  خدمت شما بيايند و مطالبشـان را بگوينـد         توده ايها و كارشكني آنها ناراحت هستند اگر اجازه بفرمائيد عده ا ي از آنها              
بيايند بنده هم آمدم خليل ملكي، داريوش فروهر، مرحوم شمشيري و يك نفر از حزب ايران و يكي دو نفر از بازاري هـا جمعـاً                          

 مي كنند   گفت آقا مردمي كه از شما دفاع      . خليل ملكي آنجا تند صحبت كرد     . هفت، هشت نفر را با خودم نزد دكتر مصدق بردم         
چه دليلي دارد كه شما قدرت توده اي ها را اين همه به رخ ملت مـي     . همين ها هستند كم هستند يا زياد هستند همين ها هستند          

حرف او خيلي رك و تند بود مصدق گفت چه كارشان كنم خوب آنها تظاهر مـي كننـد      . كشيد و اين مردم را متوحش مي كنيد       
ا نيست، جاي آنها بايد در زندان باشد مصدق گفت مي فرمائيد آنها را زنداني كنند كـي بايـد            ملكي گفت جاي آنها توي خيابانه     
من به اين آقاي دكتر سنجابي چندين بار است كه مي گويم بيا وزير دادگستري بشـو ايشـان                   . بكند بايد قانون و دادگستري بكند     

 275.»د و همين مبارزه را بـا آنهـا بكنيدشما به ايشان بگوئيد بيائيد وزير دادگستري بشوي. قبول نمي كند
 حزب توده ايران كامالً از دولت مصدق حمايت مي كرد و عليه توطئـه و  1332 تير 30اين در حالي بود كه در روز  

 آمريكا هشدار مي داد و ملت ايـران را بـه وحـدت در مقابـل امپرياليسـم و                    - دربار -نقشه هاي ضد مصدقي ارتش    
 قطعنامـه  كومت مصدق تشويق و تشجيع مي كرد كه شرح آن مفصـل و آموزنـده اسـت و                 دربار و به حمايت از ح     

 آن بـه  كـه  اسـت  ملي نهضت معاصر تاريخ معتبر اسناد از استعمار با مبارزه جمعيت 32 سال تير 30 سالگرد متينگ
 .رسيد خواهيم
 دولـت  بـه  و تعقيـب  جداگانـه  خـط  دو از اياديش و دربار و آمريكا  طرف از ايران توده حزب با مخالفت و مبارزه
 دولـت  بـه  را ايـران  توده حزب با مبارزه ،بقائي مظفر از شديدتر ملكي خليل گاه. كردند مي تاكيد و توصيه مصدق

 مكتـب  و ايـران  تـوده  حـزب  از كـه  اي روشـنفكرانه  هـاي  پردازي تئوري با و ردك مي تحميل ملي احزاب و ملي
 مـي  اعـالم  صـريحاً  ،بود بسته بكار در خدمت ارتجاع و امپرياليسم    اينك   و بود آموخته يتلنينيس -ماركسيسم

 -دهقانـان  -كارگران از اي مجموعه يعني .هاست اي توده كردن زنداني و عام قتل مصدق دولت نجات راه كه كرد
 جديدي امپرياليسم منافع حفظ و ارتجاع و دربار تثبيت براي جامعه، محرومين خدمت در روشنفكران -دانشگاهيان

 .شوند قرباني آمريكا متحده اياالت نام به
 حكومـت  بـه  از پـس  و كـرد  مـي  تشـويق  ايران توده حزب با ضديت به را ملي جبهه و مصدق دولت ملكي خليل

 حمايت آوردن دست به شرط و كرد اعالم ايران توده حزب سركوب را دولت آن وظيفه اولين مصدق دكتر رسيدن
 مظفـر  دكتـر  و دانسـت  مي ايران توده حزب سركوب برنامه اجراي و تعهد در قمصد ملي دولت از را آمريكا قاطع
 همـه  كـه  كـرد  مي اعالم مصدق، دكتر با رذيالنه دشمني و عناد اظهار و ملي جبهه صف از جدائي از پس هم بقائي

 جبهه دهآزا و مترقي رهبران از تعدادي حتي. است توده حزب دست در مصدق دكتر حكومتي واركان ها وزارتخانه
 اكـراه  كردنـد  همراهـي  مصـدق  دكتـر  با روزها آخرين تا استبدادي ضد و استعماري ضد مبارزات طول در كه ملي

 آمريكـا  دولت امپرياليستي ماهيت و دهند، قرار موردخطاب امپرياليستي صفت با را آمريكا متحده اياالت كه داشتند
 خـواهيم  آن بـه  كـه  .شد معلوم ،بود ترمك هم دست يك انگشتان از آنها تعداد متاسفانه كه ملي رهبران اين به بعدها

 .پرداخت

                                           
  138 نقل از كتاب اميدها و نااميدي ها ، خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص -275
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 بـي  انگلـيس  و آمريكـا  امپرياليسـم  دو اتحاد اصل به ملي رهبران اين دوم جهاني جنگ از پس هاي سال آن در اما 
 بـا  ،1947 سـال  درچرچيل  . خبر بودند  بي چرچيل وينستون دكترين و طرح خطر و توطئه عمق از آنها .بودند توجه
 آمريكـا  در معـروفش  سخنراني در ،بود كارگر حزب دست در انگلستان كابينه و نداشت وزيري نخست سمت آنكه
 متحـده  ايـاالت  بـا  كبير بريتانياي ناگسستني و استراتژيك اتحاد ،است معروف  ميسوري فولتون مواضع اعالم به كه

 پـرده  (ورهايـكشـ  هـعليـ  جانبـه  همـه  دسـمقـ  جنگ و مبارزه به را آزاد اصطالح به دنياي و كرد اعالم را آمريكا
 منظور به دانست مي موظف را خود كبير بريتانياي كه شد مي ختم آنجا به طرح اين اجرائي مفاد .كرد دعوت) آهنين
 تنصـيف  و شراكت حد تا آمريكا متحده اياالت با خام مواد و انرژي هاي زمينه در جهاني منافع و مستعمرات حفظ
 قدرتي حضور نيز و فولتون نطق به توجه. ندهد دست از را متحده اياالت حمايت حالتي هيچ در و بيايد ركنا منافع

 -آلمـان -فرانسـه  -انگلسـتاان  امپرياليسـتي  دولتهاي بين كه را تضاد اصل جنگ، از پس جهان در سوسياليسم نام به
 به را امپرياليستي كشورهاي سران عمل و ستسيا و كرد پارچه يك اتحاد يك به تبديل ،داشت وجود ايتاليا و ژاپن
ساخت و نيروي    الزامي تفاهم و همكاري و وحدت اصل چارچوب در مستعمرات منافع در اختالفات فصل و حل

 در بنـابراين . شـد   ضامن اجرائي آن وحـدت »وام و اجاره«عظيم مالي و تسليحاتي اياالت متحده تحت اجراي قانون  
 يد خلع حد در و شد شعار و كاغذ روي بر نفت كردن ملي منجربه كه ايران در استعمار و استبداد با مبارزه سالهاي

 ،باشد حل غيرقابل كه انگلستان و متحده اياالت بين منافع تضاد نام به اصلي ،ماند متوقف نفت شركت تاسيسات از
 جامعـه  و بيسـتم  قـرن  والتتحـ  از مجموعـاً  كه بود ملي جبهه رهبران آرزومند ذهن معلول و نداشت واقعي وجود
 هاي نظريه از و بود ژورناليستي و حفليم دور هاي تحليل دانستند مي آنچه و تنداطالعي نداش  كمترين روز شناسي
 را خـود  دولـت  ملي حاكميت اساس بايست مي شرايطي چنين در مصدق دكتر.  بودند خبر بي سياسي علوم جديد

 بـا  وابسـتگي  از دور بـه  و طرفـي  بـي  رداي بتوانـد  تا ندهد قرار متحده التايا با يكجانبه و صميمانه روابط پايه بر
 به مصدق دكتر كهحال   ،كرد مي حكم سليم عقل. باشد ايران مردم همه محبوب وايشپي و. كشد دوش به را آمريكا
ـ  بايـد  مـي  حـداقل  فته است، گر قرار انگليس استعمار  جنوب نفت شركت با مبارزه كارزار در ملت رهبري  از يشب
 و گوشـت  همـه  بـا  را انگلـيس  نفـت  شـرك  اسـتثمار  و استعمار كه جنوب نفت صنايع زحمتكش كارگران به همه

 به استعمار و استبداد بر پيروزي براي بايست مي مصدق دكتر. باشد متكي ،كردند مي لمس خود استخوان و پوست
 نفـت  صـنعت  زحمـتكش  و مبـارز  كارگران نهما ميان در را تشكيالتي قدرت و نيرو بيشترين كه ايران توده حزب
 تـوده  حـزب  عنـود  و لجوج و شده شناخته دشمنان به حداقل و كرد مي مبذول اي مشفقانه و منصفانه نگاه ،داشت
 بـا  ايـران  توده حزب. كرد مي توجه دگرانديشان پايه حقوق اصل به و داد نمي  عمل آزادي و ميدان همه آن ،ايران
 لغـو  و احزاب آزادي انتظار و .اي مراغه ساعد و صدراالشراف مانند هائي دولت با نه بود روبرو ملي حكومت يك

 را مترقـي  احـزاب  به زمان آن فراوان هاي الت و چاقوكشان هجوم و حمالت از جلوگيري و نظامي هاي حكومت
اصل موهوم تضـاد     اما مظفر بقايي و خليل ملكي با القاي          .بود حزب حق به و اوليه هاي درخواست از اين و داشت

تـا آن تضـاد     . بين انگليس و آمريكا، بشدت روي مبارزه شديد و خونين با حزب توده ايران تاكيد و اصرار داشـتند                  
و به جاي   . تر كنند و به دولت آمريكا اطمينان دهند كه دولت ملي مصدق كامالً ضد كمونيست است               خيالي را عميق  

 . و مليون ايراني را تقويت كندآن كه جانب انگلستان را بگيرد، دولت مصدق
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دكتر مصدق مي بايست به اين حقيقت و واقعيت تلخ توجه مي كرد كه عامل اجرائي اسـتعمار انگلـيس و اسـتثمار                       
شركت سابق نفت در ايران، موسسه استعماري دربار پهلوي است واين موسسـه اسـتعماري پهلـوي خـود عامـل و                    

 . عوام فريبانه متكي به صندوق راي و مجلس استمجري استبداد خشن نظامي و گاه دموكراسي
دكتر مصدق خود به اين واقعيت ها واقف بود و از كم و كيف ماجرا خبرهاي دست اولي داشت و دخالـت شـاه و                         

اي از  دانسـت كـه قسـمت قابـل توجـه         او مـي  . دانست را مي  1320ارتش در انتخابات دوران قبل و بعد از شهريور          
اندارمري كه در شهرها و روستاهاي پراكنده كشور فعال مايشاء است، سالها تحـت فرمانـدهي       نيروي نظامي به نام ژ    

حتـي در زمـان نخسـت       (مصدق مي دانست كـه كـل ارتـش ايـران            . و رياست مطلق ژنرال شوارتسكف بوده است      
ر تحت نظارت و هدايت دخالت هيئت مستشاري اياالت متحده به رياست ژنـرال مـك كلـور قـرا                  ) وزيري خودش 

دربـار محمدرضـا   . دارد و كامالً در اعمال قدرت عليه ملت ايران در زمان الزم و معين با شاه همدست خواهد شـد              
شاه در همان سال هائي كه ملت ايران در مبارزه با استبداد و استعمار پنجه در پنجه افكنده بود، با ايجاد توطئه ترور                       

 مجلس موسسان و به دست آوردن حق انحالل مجلـس شـورا و              و به دنبال آن با استقرار حكومت نظامي و تاسيس         
بنابراين اولـين وظيفـه     . سنا عمالً قانون اساسي را زير پا گذاشته و از سلطنت مشروطه جز نام چيزي باقي نگذاشت                

همه وطن پرستان آزادي خواه و مترقي اعاده و احياي آزادي و لغو حكومت نظامي شاه بود و مصدق وظيفه داشت                     
حزاب مترقي و آزادي خواه را در يك اتحاد سراسري متشكل مي كرد و جبهـه ملـي و احـزاب و شخصـيت                        همه ا 

هاي وابسته به آن را توصيه و تشويق تا به حد تكليف و الزام به مشي وحدت طلبي در مبارزه با استبداد و استعمار                        
 .م و انقالب مشروطه فرا مي خواندمي كرد و به مبارزه براي آزادي و حفظ قانون اساسي نشات گرفته از قيا

ــاي   ــد از كودتـ ــالهاي بعـ ــن 15در سـ ــترين    1327 بهمـ ــرور بيشـ ــان تـ ــم از جريـ ــار و امپرياليسـ ــه دربـ   كـ
بهره برداري را عليه موج آزادي خواهي و حقوق دموكراتيك در ايران كردند، وظيفه اصلي و اساسي دكتر مصدق و                    

بود كه در قانون اساسي تصريح و تسجيل شده بود وتوسط شاه علناً             روشنفكران آزاديخواه ايراني اعاده حقوق ملت       
 .و با قلدري آميخته به عوام فريبي غصب شده بود

اولين خطاي زيان بار دكتر مصدق و مليون ايران در آن زمان اين بود كه از چنين پادشاه غاصـب حقـوق ملـي كـه                          
با تحصن در چنين درگاه و بارگاه آلوده بـه جبـاري و              زيرپاگذاشته بود نمي بايست      1328قانون اساسي را در سال      

ستمگري به نام دربار پهلوي، دعوت به تحصن و تظلم خواهي مي كـرد و سـلطنت غاصـبانه و مسـتبدانه او را بـه                          
عدم مشروعيت و مقبوليت شاه و دربار پهلوي از همان روز تاسيس مجلـس موسسـان سـال                  . رسميت مي شناخت    

 و راز اين همه مصيبت و رنج و عذابي كه به ملت ايران وارد شده                32 مرداد سال    25كودتاي   بود نه از فرداي      1328
جبهـه ملـي بـه اصـل آزادي و عواقـب            . است، در همان خطاي اوليه دكتر مصدق و مليون و جبهه ملي نهفته است             

 شـايد عـده اي      سلب آزادي و اختيارات شاه و مصوبات مجلس پانزدهم و مجلس موسسان دوم بي توجه بودنـد و                 
هم موافق و شاد و خوشحال بودند، زيرا از جبهه اي كه به نام جبهه ملي در جلسـات سـري بـا مـامورين سـفارت                           
آمريكا ساخته و پرداخته شد و مامورين اجرائي و سازمان دهندگان آن دكتر مظفر بقائي و حسين مكي و ميراشرافي                    

 مـرداد و شـورش و تسـليم و          25 و مصيبت و فاجعه كودتـاي        توانست نتيجه و حاصلي جز بال     و ملكي بودند، نمي   
انكار ناپـذير و حقـايق ملمـوس سياسـي در آن ايـام             وقـايع  .  مـرداد بوجـود آيـد      28وادادگي و واماندگي    
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 .جائي براي اميدواري و حسن ظن براي مبارزين اصيل و آگاه ضداستبداد و ضد استعمار باقي نمي گذاشت
دق كه رجلي خوشنام و بلند آوازه و مورد احترام جامعه بود، انتظار داشـت كـه در آن                   حزب توده ايران از دكتر مص     

روزهاي شوم پس از ترور ترقه اي شاه و تغيير قانون اساسي و در روزهاي حساس و سرنوشت سـاز كـه دربـار و                         
جوهره اش تهي كرده و     شاه تحت امر امپرياليسم و ارتجاع به اختيارات دل خواه رسيده بودند و قانون اساسي را از                  

با اشاعه استبداد و اعالم حكومت نظامي سراسري و سلطه افسران قدرت طلب غارتگر، زندان ها را از آزاديخواهان                   
و نيروهاي مترقي انباشته بود، با تمام وجود و توان خود مردانه اعتراض كند و در دانشگاه يا مسجدي به تحصـن و                    

كه مشروطه خواهاني مانند يحيـي ميرزااسـكندري و ملـك المتكلمـين و ميـرزا                اعتصاب غذا دست بزند، مگر نه اين      
عـدم حـق شـاه در انحـالل         (جهانگيرخان صوراسرافيل و قاضي ارداقي و سيدجمال الدين واعظ براي همان اصـل              

و بحث و جدل بر سر اختيارات محمد عليشاه تن به اعدام و شكنجه دادند و حاال در عصر اوج مبـارزات                      ) مجلس
ضد استبدادي و حقوق دموكراتيك، مصدق جز اعتراضي آبكي و كم رنگ و بي رمق كاري نكرد و به بـرج عافيـت           
طلبي پناه برد و به جاي تشديد مبارزه برعليه شاه و سلطنت مطلقه و دربار هرزه جوانكي عياش كه دستگاه عريض                     

فقط متوجه شركت نفت انگلـيس كـرد و بـه           و طويل ارتش و نيروهاي مسلح بدان وابسته بودند، حمله و هجوم را              
اصل مبارزه عليه دربار و استبداد عمداً بي اعتناء شد و حتي براي آزادي انتخابـات هـم بـه آن بارگـاه سـتم و ضـد                 

 .آزادي متوسل شد، كه به آن خواهيم پرداخت
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  ملي بررسي مختصري از آارهاي سياسي و اجتماعي گذشته هيئت مؤسس جبهه -٢
 ـ دكتر مصدق 1

با آن مقدمه چيني هاي دكتر مظفر بقايي و حسين مكي كه در صفحه هاي پيشين ذكر گرديد، براي رهبري مبارزه با                      
 شوراي ملي به صحنه مبارزه برگشـت و بـر سـر مـوج               آزادي انتخابات دوره شانزدهم مجلس      شرك نفت جنوب و   

 .نشانده شد
كه پس از بيرون آمدن از بسـت نشـيني در دربـار شـاه كـه                 ( مرحوم دكتر مصدق بيش از دو سال از صحنه سياسي         

همراه عده اي از سياسي كاران هفت خط و خال براي آزادي انتخابات دوره پانزدهم مجلس تحصـن كـرده بـود و                       
به اجبار خارج شـده بـود، فعاليـت سياسـي           ) ي كوچكترين تاثيري در اوضاع اجتماعي ايران نداشت       اين بست نشين  

آن روزهـا اوج گـرفتن مرحلـه بـه مرحلـه            . اما نشست هاي عصرانه اش گاه گاهي برقرار بود        . چشم گيري نداشت  
جـوم بـه حـزب تـوده        ديكتاتوري محمدرضا شاه، ظاهر شده بود و همه گونه آمادگي و بسترسازي براي حمله و ه               

اما مصـدق چشـمان خـود را بـه آن همـه             . ايران فراهم مي شد و حزب در چنين شرايطي در ميدان مبارزه تنها بود             
خونريزيهاي ارتش و دولت قوام السطنه در آذربايجان، كردستان، گيالن، اصفهان، خوزسـتان و تهـران بسـته بـود و                     

 .هاي اجتماعي بلند نكردصدايي در اعتراض به پايمال شدن حقوق و آزادي 
در نشست هاي خانه مصدق در خيابان كاخ، اغلب جويندگان نام و شهرت و عده اي نيز از سر ارادت بـه مصـدق                        
در آن شركت مي كردند كه با ادب و احترام كامل از جانب دكتر مصدق روبرو مي شدند و مورد پذيرايي قرار مـي                        

در محفل مصدق را افتخار و اميتازي براي خود مي دانسـتند و ايـن               گرفتند و چه بسيار افراد شهرت طلب، شركت         
نكته بايد صريحاٌ نوشته شود كه در اين مدت كوچكترين مزاحمتي از طرف دولت و فرمانداري نظـامي و شـهرباني            

 .براي شركت كنندگان در آن نشست ها ايجاد نمي شد
ياسي و مردم عادي كوچه و بازار و حتي با كشاورزان       احترام و ادبي كه دكتر مصدق در روبرو شدن با چهره هاي س            

روستاي ملكي خود در احمد آباد و حوزه ساوجبالغ بجا مي آورد، عالقـه و ارادت عمـومي را جلـب مـي كـرد و                          
توليت يك بيمارستان تقريباً مجهزي كه توسط مادرش شاهزاده خانم نجمه السطنه ساخته بود و وقف مردم مستمند                  

 وجاهت ملي او را افزايش مي داد و چون هيچ مقام و منصب اجرايي در دولت شاه قبول نمي كـرد،                بود، نام نيك و   
ها بود و به تمام معني در حوزه هاي بازار و خرده بورژوازي وجيهـه               نام نيك و وجاهت ملي او هميشه بر سر زبان         

ماننـد احساسـات و ابـراز       .  كرد المله بود، صفات ديگري هم داشت كه اين وجاهت و حمايت عمومي را بيشتر مي              
عالقه شديدي كه در حمايت از ناسيوناليسم و منافع ملي بروز مي داد كه اغلب تا حد بغض و گريه و زاري و گـاه                         

 .گشتبه صورت غش ظاهر مي
ـ  اجتماعي قرن بيستم بـود و هيچگونـه مطالعـه اي حتـي      اما نقص بزرگ مصدق عدم اطالع او از تحوالت سياسي 

مورد امپرياليسم آمريكا و ظهور آن و جنايات آمريكا در حوزه آمريكاي التين و حوزه دريـاي كارائيـب                   سطحي در   
كه تحت عنوان دكتر ين مونروئه صورت گرفته بود، نداشت و از تحول و انقالب بزرگ اكتبر روسيه و تـاثير آن در                       

كيت و سيستم ارباب رعيتي بـر وحشـتش         جهان در حد ژورناليستي و دور محفلي مطلع بود كه آن هم در مورد مال              
او هيچگونه درك و اطالعي از سوسياليسم و تضاد كار و سرمايه و موضوع حقوق كارگران و مسـئله اي                    . مي افزود 
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به نام مبارزات ضد استثماري نداشت و به آن جهت هيچگاه از اعتراضات و اعتصابات كـارگران مظلـوم و محـروم                      
و تاكنون اظهاريه و اعالميه اي بـه تـاريخ آن سـالهاي پرتـب و تـاب مبـارزات                    شركت نفت انگليس حمايت نكرد      

كارگران مناطق نفت جنوب و كوره پز خانه هاي تهران و كارگران كارخانه هاي سيمان و سيلو و دخانيات و صنايع      
فقـط در   اين حالت انفعال و بي تـوجهي        . كوچك و كارگران سنديكاهاي چاپ خانه ها از مصدق ديده نشده است           

 بـه  كـه مصدق نبود، همه رجال و احزاب ملي مانند الهيار صالح ـ دكتر كريم سنجابي ـ مهندس احمـد زيـرك زاده     
  در سـرلوحه روزنامـه  »سوسياليسم حزب ايران موجـب سـعادت ملـت ايـران         «اصطالح دبيركل حزب ايران بود و شعار        

 عليـه  نفـت  شـرك  كـارگران  مبـارزات  بـه  تـوجهي  بي و انفعال حالت همين به بيش و كم ،بود بسته نقش ارگانش
 و بنيـادي  نقـايص  اين همه اما .است ديگري بحث خود كه بودند مبتال دهقانان و كارگران ساير و انگليسي كمپاني
 نگارنـده  نظـر  از .نگرفت قرار ها ملي توجه مورد چندان ،كرد مي فراهم را ملي نهضت شكست زيربناي كه اساسي

 اساسي مقدمه و بخش رهايي بزرگ انقالب يك خود كه انگليس استعمار و جنوب نفت شركت با مبارزه مرحله در
 و او دولـت  سقوط در ترديد بدون مصدق دكتر طبقاتي و عقيدتي و فكري نقايص اين ،بود اجتماعي تغييرات براي

 امـا . داشت اري زيان ب  نقش شدت به ايران جامعه برهستي نظاميان خونتاي سلطه و نفت كردن ملي جنبش شكست
 خصـلت  بـا  بـود  ملـي  عالقـه  مورد شخصيت يك مصدق نفت، كردن ملي نهضت اوليه روزهاي آن در حال هر به

 صـميمانه  اظهـارات  و اسـت  آمده دست به ايران در آمريكا كبير سفير گريدي دكتر با او مالقات از آنچه .ضدبيگانه
 و بـوده  علنـي  سياسي، مبرز شخصيت يك رسمي مقام در كال ،است كرده بيان آمريكا متحده اياالت درباره كه اش
 انـدازي  راه بـراي  شخصـي  و مالي كمك درخواست شائبه گونه هر از و است داشته سياسي متداول تعارفات جنبه

 و شـرف  و پـاكي  جـز  مصدق دكتر شخصي و سياسي زندگي در. است بوده بدور غيره و سراسري حزب روزنامه،
 نحـوه  موجـود  سياسـي  اسـناد . اسـت  نشده ديده كنندگان مراجعه همه به احترام ابراز و اير استبداد با توام آزادگي
 كـه  كرد گيري نتيجه توان مي اسناد آن از .است كرده روشن مخالفين و موافقين با را مصدق دكتر برخورد و تعامل
 را خود سياسي رفتار اعدهق او .داد مي نشان ،كردند مي ارادت اظهار كه اشخاصي به مفرطي خوشبيني مصدق دكتر
 پرسـتي  وطن داعيه كه كار تازه و جوان سياسي هاي شخصيت تمام به نسبت و بود داده قرار البرائه اصالت اصل بر
 و دريـغ  سياسـيت  نردبـان  از مـدعيان  آن كشيدن باال در و بود خوشبين كامال ،داشتند استعمار و استبداد با مبارزه و

 مراجعـه  و اشـخاص  بـه  و بـود  متكـي  احتـرام  و ادب بـر  مصدق مرحوم اشرافي شمن و روحيه .كرد نمي مضايقه
 حسـين  بـا  را مصـدق  دكتر مرحوم مذاكره و برخورد طرز ما. كرد مي برخورد مشفقانه و صميمانه سياسي كنندگان

 يحـه ال عليـه  پـانزدهم  مجلـس  در كه آنچه براساس مكي و بقايي به مصدق .ايم داده شرح قبال بقايي مظفر و مكي
 جبهـه  راس بـر  و همكاري پيشنهاد قلبي خوش با و بود شده شيفته و فريفته ،بودند داده سخن داد گلشائيان -گس
 سياسـي  افـراد  خيرخـواهي  نيـت  و شـرف  و پاكي و البرائه اصالت به را بنا او .كرد قبول آنها از را گرفتن قرار ملي

 بقـائي  مظفر عمل نحوه و سابقه از و گرفت قرار ،بود هآمد وجود به كه موجي روي بر و بود گذاشته اش سرسپرده
 .شد غافل زاده حائري ابوالحسن و مكي حسين و

اكنون كه در رسيدگي تاريخي به سوابق همكاران دكتر مصدق در جبهه ملي لكه هاي زشـت و بنـد و بسـت هـاي                         
ها  مبارزات جبهه ملي اين بند و بست       پنهاني با عوامل استعمار و دربار پهلوي پيدا شده است، در آن سال هاي اوليه              
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چندان علني نبود و تا آن حد كه دكتر مصدق اطالع مي يافت خود را به بي اعتنايي مي زد و گاه آن روابط را تـوام                           
 .بانيت خيرخواهي تلقي مي كرد

كاشاني ت اهللا   او به شاه و دربار و مظفر بقايي و حسين مكي و حائري زاده وحتي به سرلشكر فضل اهللا زاهدي و آي                     
 *.و امثالهم اعتماد مي كرد

مي پنداشت سركشي و توطئه گري دربار و شاه جوان را كه فرمانده كل ارتش بود و اختيار انحالل مجلسين را هـم                     
داشت، مي تواند با پند و اندرز و تجليل و احترام به مقام منيع سلطنت عقده حقارت شاه را ارضاء كنـد و پشـتيبان                         

 در صورت لزوم با نمايش قدرت ملي از طريق برپايي متينگ و سرازير كردن تلگراف هاي پشـتيباني                 خود گرداند و  
از دولت و آويختن طومارهاي بلند و امضاهاي خونين، شاه چموش و سركش را رام كند و مشكالت را از پيش پـا                       

مينـان خـاطر، او را بـه سـاير          از طرفي اطمينان كامل به حمايت اياالت متحـده آمريكـا داشـت و همـين اط                . بردارد
مشكالت احتمالي و اخالل گري ارتش و عوامل انگليس چندان مشوش و نگران نمي كرد و با تركيب جبهه ملي از                    

اما هميشه مشكل از همين جبهه ملي بوجود آمد و آن چه قاتق نان مي بايست شود قاتل                  . چنان افرادي رضايت داد   
 .جان شد

سين جبهه ملي معلوم ميكند كه همان حزب دمـوكرات قـوام السـطنه فقـط بـا تغييـر                دقت در اسامي رهبران و مؤس     
مؤسسين اوليه جبهه ملي عمدتا سـوابقي در چـاكري دربـار            . دبيركل حضرت اشرف قوام، جان تازه اي گرفته است        

پهلوي اول و دوم داشتند و ضديت شديد و خصمانه با حزب تـوده ايـران و سياسـت ضـد شـوروي، خاصـيت و                          
 .مايه اصلي آنها بود و هنر ديگري نداشتندسر

 .اسامي و سوابق شاخص ترين آنها به شرح زير بود
  ـ حسين مكي2

 1324در سـال    ( گرداننده اصلي جبهه ملي سوابق سياسي اش را از حزب دموكرات قوام السطنه شروع كرده بود و                  
ا كه در حوزه وسـيع بـزرگ مـالكين اراك و            در اراك ماموريت داشت تمام سازمان هاي دهقاني حزب توده ايران ر           

                                           
 مرداد همين نظريه خوش بيني مصدق به نزديكان راعامل 28 سرهنگ نجاتي مولف كتاب تاريخ ملي كردن نفت و كودتاي -*

روابط دكتر مصدق با همكارانش براساس اصول و معيارهائي بود كه خود « : مي نويسدعمده شكست نهضت ملي ميدانست و 
او باور نداشت كساني كه دست بيعت به او داده بودند خيانت كنند اين خصلت موجب گرديد كه افسراني . بدان اعتقاد داشت

ني كه به دستور خود او و ، سرتيپ قرهمانند  سرتيپ تقي رياحي، سرتيپ سياسي و سرهنگ اخوي، سرهنگ فرهنگ خسرو پناه 
يا به پيشنهاد رئيس ستاد ارتش شاغل خدمات مهم نظامي و انتظامي شده بودند با خيانت كاران همدست گردند مصدق و 

  مرداد نسبت به چند تن از مقامات ارتش خوش بين بوده و با وجود اثبات همكاري سرهنگ اخوي و 25رياحي بعد از كودتاي 
 ›ـــ .ره ني با كودتا همچنان مانع بازداشت آنهاشدسرهنگ ق

دكتر مصدق شاهد دسايش و توطئه هاي پي در پي از سوي سرلشگر زاهدي طي ماه هاي گذشته بود و تا چند روز قبل از  ـــ‹
 ملي اين اظهارات خالصه اي است از نظرات سرهنگ نجاتي مولف تاريخ جنبش. »كودتا دستور بازداشت او را صادر نكرد 

 كه به تلخيص نقل شده است ودر توضيح نامه 417 الي 415 و 414 الي 412 مرداد از صفحه هاي 28كردن نفت و كودتاي 
  .سرتيپ رياحي در پاسخ استعالمش بعنوان مقدمه ذكر مي كند
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اربابي و  غرب كشور عليه خان ها مبارزه مي كردند و خواهان لغو سلطه جابرانه و ضدبشري خان ها و تعديل سهم                     
لغو بيگاري و سيورسات بودند، با كمـك چماقـداران مـزدور خـوانين و ژانـدارمري كـه تحـت فرمانـدهي ژنـرال                         

زماني كـه مـن مسـئول       «او سالها بعد اعتراف كرد؛      .  بود، به قول خودش نابود كند      شوارتسكف آمريكايي ساخته شده   
بودم محمدرضا شاه مي خواست به خوزستان برود كه هوا خـراب            ) 1324در سال   (ايران در حزب قوام السطنه       تشكيالت غرب 

ودم، شـاه در فرودگـاه سـراغ مـرا          شد و هواپيما در اراك نشست چون من در غرب ايران تشكيالت حزب توده را نابود كرده ب                 
 276.»...گرفته بود و گفته بود مكي كجاست؟ از فرودگاه فرستاند سراغ من كه شاه تو را خواسته است

بعد از آن ماموريت در غرب ايران، از شهرستان اراك نماينده دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي شد وا ز سردمداران            
تا آنكه در زمـان مقـرر بـه دسـتور شـاه از عضـويت در                . غات حزب شد  حزب دموكرات قوام السطنه و مسئول تبلي      

  و همدست دكتر بقائي شد و در حمله و تصرف كلوپ حزب قـوام السـطنه يـار    277حزب قوام السطنه استعفا كرد    
غار و رفيق شفيق دكتر مظفر بقائي بود و همدستي اش در سقوط حكومت ملي مصدق در همه كتب تاريخ معاصـر                      

نويسنده كتاب خواب آشفته نفت كه از نزديـك بـا حسـين مكـي آشـنايي عميقـي                   .  و ثبت شده است    ايران بررسي 
 آقاي مكي كه روز عزيمت دكتر مصدق و همراهان به آمريكا جهت حضور در شوراي امنيت سازمان ملل                 «: داشت، مي نويسد  

 كرد چون عقيده داشت كه مصدق را من آورده          اسم خود را در هيئت اعزامي از راديو نشنيد از همان لحظه ناسازگاري را شروع              
 278.»ام و نفت را من ملي كرده ام، مكي براي خود در همه امور حق آمريت قايل بود

شرح اقدامات ننگين و توطئه و مواضعه پليدي كه اين الت سياسي و لمپن شيك پوش با محافل آمريكايي و دربـار              
 *.تاب خواهد آمدپهلوي عليه حكومت ملي راه انداخت، در ادامه ك

  ـ دكتر مظفر بقائي كرماني3
پسر شهاب الدوله كرماني از مؤسسين حزب دموكرات قوام در استان كرمان كه از آن شهر نماينده مجلس شد و در                     

دكتر مظفر بقايي كه با مساعدت و كمك قوام السطنه         «.مسير جاه طلبي خود به سفارت آمريكا و دربار پهلوي وابسته شد           
 گمنامي بيرون آمده و براي نخستين بار به مجلس راه يافته بود از طرف شاه احضار و مامور شد به عنوان اين كه قـوام                          از ورطه 

السطنه ديگر رهبر حزب دموكرات نيست محل حزب دموكرات را كه در آن موقع در كافه شهرداري بود اشغال ُنمايد و ضـمن                       
ر كلوپ مركزي تصاحب كند اين شخص فرومايه و كم غيرت نيز بـه اتفـاق                ايجاد انشعاب در حزب، نام و مايملك حزب را د         

گروهي چاقوكش و چماق به دست كه ستاد ارتش و ركن دوم آنان را در اختيار او گذارده بود امر شاه را به اجراء درآورد و با                           
  279.» مضروب كردبود با نهايت بي شرمي و ناجوانمردي رفقاي خويش را) قوام(آنكه خودش عضو حزب دموكرات 

                                           
  181 و 180ص  ، ص1376 گفتگو با حسين مكي، تاريخ معاصر ايران، سال اول، شماره اول بهار -276
  247رات سياسي احمد آرامش وزير كار قوام السطنه، ص  خاط-277
   47 خواب آشفته نفت، نوشته محمد علي موحد، جلد اول، ص -278

 مرحوم اللهيار صالح از وقاحت و فحاشي مكي به مرحوم مصدق در مورد عدم انتخابش در هيئبت اعزامي به شوراي امنيت                       -*
 .ز روحيه و خصلت التي و چاله ميداني اين جانور سياسي مي كردسازمان ملل داستان شرم آوري گفت كه حكايت ا

  247 و 246 خاطرات سياسي احمد آرامش، ص -279
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عالوه بر آن سوابق، ارتباط با دكتر مظفر بقائي در شبكه بدامن كه تحت هدايت ايستگاه سازمان اطالعاتي آمريكا در           
 كه مظفـر بقـائي دسـتگير شـد،       1366سفارت آمريكا داير شده بود، محرز و مشخص شده است واسناد آن در سال               

اين شبكه از طريق پخش نشريات و كتاب و روزنامـه و            «: ائي مي نويسد  نويسنده كتاب زندگي نامه بق    . بدست آمده است  
تعمـق در اسـناد و   ... اعالميه به بزرگ نمايي نقش حزب توده مي پرداخت و توده مردم را از خطر نفوذ كمونيسم مـي ترسـانيد               

بـدامن در    دهد كه اگر شبكه   پيگيري عملكردهاي دكتر مظفر بقايي و روزنامه شاهد كه توسط علي زهري منتشر مي شد نشان مي                
 در زمـره  )عامل اجرايي قتل افشار تـوس (سپهبدي و خطيبي  ) عيسي(ايران تكاپويي داشته است بي شك بقايي و علي زهري و            

  280.»فعالين درجه اول آن جاي داشته اند
وده ايـران و    بقايي تا زماني كه گرداننده مهم و درجه يك جبهه ملي شد جز ابراز كين و عداوت نسبت به حـزب تـ                      

قلع و قمع كردن افراد حزب توده وكشتن رهبران آنهـا و دفـن كـردن آنـان در خـارج از                      «درخواست از دولت ساعد براي      
 و ايجاد اين فكر و روحيه خطرناك كه فقط دموكراسي اياالت متحده آمريكا و پرزيدنت ترومن مي                  »قبرستان مسلمين 

بعـدها  . و سياست انگليس نجات دهد، كار مايـه ديگـري نداشـت          تواند ملت ايران را از دست شركت نفت جنوب          
معلوم شد كه اين شخصيت درجه يك جبهه ملي كه ابراز مهر و وفاداري به دكتر مصـدق مـي كـرد و خـود را بـه                            

 مطرح مي    281»محافظ دكتر مصدق پيشواي خودم كه به ملت ايران و به ما بزرگترين درس فداكاري را داده                 مراقب و «عنوان  
 .د، از مصدق نردباني براي پيشرفت اهداف شيطاني خود ساخته بودكر

همان ايام كه دكتر بقايي خود را به عنوان يك رجل مبارز سياسي آزادي خواه معرفي مي كرد و مدعي بود كه براي                       
نظـامي هـم    راستي و آزادي قيام كرده است و سازمان نگهبانان آزادي را به راه انداخته بود، با يك شبكه تروريستي                    

 .در ارتباط بود
در شبكه نظامي حزب زحمتكشان بقايي به استناد اسناد بدست آمده از منزل دكتر مظفر بقايي، مجموعه اي از نامـه                     

حسين خطيبي از دوستان نزديك بقـايي       .   موجود است كه واجد اهميت فراوان تاريخي است         *هاي حسين خطيبي  
اسناد موجود آشكار   . اردشير زاهدي نيز رابطه نزديك و صميمانه داشت       بود كه در عين حال با محمدرضا پهلوي و          

 در راس يك سازمان مخفي اطالعاتي قرار داشت كه در حزب توده ايـران               1329مي كند كه خطيبي حداقل از سال        
 داراي عوامل نفوذي بود و با عناصر برجسته اطالعاتي ارتش پهلوي و در راس آنها سرلشكر حسن ارفع و سـرتيپ                    

اين سازمان به ظاهر در زير رهبري عالي بقايي قرار داشـت و خطيبـي خـود را تـابع                    . حبيب اهللا ديهيمي مرتبط بود    
معهذا كاوش بيشتر نشان ميدهد كه خطيبي در عمليات خود كامالً مستقل بـود و سـازمان او   . بقايي وانمود  مي كرد   

بـدين  . عاتي غرب و محمدرضا پهلوي قـرار داشـتند        بخشي از شبكه هايي است كه در ارتباط با سرويس هاي اطال           
زماني كه بقايي بـه عنـواني يكـي از          .  مي رسد  1329سان با پيوندهاي عجيب مواجهيم كه پيشنه آن حداقل به سال            

رهبران جنبش ملي شناخته مي شود و از ستيز او با دكتر مصدق خبري نيست، به نوشته عبداهللا شـهبازي كـه اوراق                       
                                           

  84 زندگي نامه بقايي، نوشته دكتر حسين آباديان، ص -280
   19 به نقل از مقدمه عبداهللا شهبازي بر كتاب زندگينامه دكتر بقايي، ص -281

ان مرحوم سرتيپ افشار طوس رئيس شهرباني دكتر مصدق بود و بدستور مظفـر بقـايي                حسين خطييبي سردسته باند ربايندگ     -*
 .حكم قتل افشار طوس را در عارتلو صادر كرد
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 د ماخوذه از منزل دكتر مظفر بقايي را در مركز موسسه مطالعات و پـژوهش هـاي سياسـي بررسـي                    بازجويي و اسنا  
 شبكه نظامي و اطالعاتي مهمي را در اختيـار داشـت كـه سـرتيپ                1329كرده است، دكتر مظفر بقايي از همان سال         

 282.مي كندحبيب اهللا ديهيمي يكي از اعضايش بود و دكتر بقايي او را مرتبط با پنتاگون معرفي 
 نفر گردانندگان اصلي جبهه ملي بود، با سرلشكر ارفع كه در رقابت با سپهبد               2پيوند دكتر مظفر بقايي كه يكي از از         

رزم آراء، چند بار از طرف شاه به سمت رئيس ستاد ارتش منصوب شده بود تـا سـالهاي بعـد از انقـالب اسـالمي                          
حزب زحمتكشان فعاليت مي كرد، شـاخه سياسـي حـزب سرلشـكر      در اين شاخه نظامي كه تنگاتنگ با        . پايدار بود 

ارفع قرار داشت كه به نام حزب آريا معروف بود و از عوامل آن داود منشي زاده حـزب سـومكا را سرپرسـتي مـي                   
اعضاي اين حزب جنايتكار كامال مجهز به كاله خود و قمه و تبر و چاقوهاي بلند بودند و اونيفورم فاشيسـتي                     . كرد

ني مي پوشيدند و كار اصلي آنان حمله به جوانان و مبـارزين تـوده اي بـود و بعـدها همدسـتاني از جـنس                          موسولي
شعبان بي مخ و عشقي و قمه كشان پان ايرانيست و چوبداران وراميني حزب بقايي ـ خليل ملكـي و حـزب ايـران     

 .كه به آن خواهيم پرداخت. پيدا كرد
ماننـد  .  فعاليت مي كردنـد    1332مرداد  28دولت مصدق تا آخرين روزهاي      آن گروه ضربت در مخالفت و مبارزه با         

 ارتش منصوب شده بود و اطالعات ارتش را به مظفر بقـايي             2سرتيپ حبيب اهللا ديهيمي كه به سمت رياست ركن          
ارتشـبد  ( مرداد و سرهنگ بهـرام آريانـا         25كودتاي  ) مغز متفكر و مدير اجرايي    (مي رساند و سرهنگ حسن اخوي       

و سرلشكر حسن پاكروان و سرلشكر نادر باتمانقليج رئيس ستاد ارتش حكومـت كودتـا همگـي در                  ) رياناي بعدي آ
 .شاخه نظامي حزب زحمتكشان دكتر مظفر بقايي قرار داشتند كه اسناد آن از خانه مظفر بقايي بدست آمد

  ـ ابوالحسن حائري زاده 4
سوابقي در همكاري با مرحوم سيد حسن مـدرس نيـز داشـته              عضو كميته مركزي حزب دموكرات قوام السطنه كه         

 .است
 اما عمده شهرتش در دوره چهاردهم و پانزدهم مجلس بود كه انتخاب وكالي حوزه خراسان هـم تحـت نظـر وي                  

 .   و در وكيل تراشي استاد بود283.انجام مي گرفت
 مصدق ابـراز مخالفـت كـرد و مخـالفين           حائري زاده اولين نماينده جبهه ملي در مجلس هفدهم بود كه عليه دولت            

السـالم و     به رهبري او بودند و توسط سركشيك زاده رئيس خـدام حضـرت معصـومه عليـه                 17مصدق در مجلس    
 در  17ابوالفضل توليت نايب التوليه قم با حوزه علميه قم در ارتباط بود و جلسات مخفيانه فراكسيون اقليت مجلس                   

 *.قم تشكيل مي شد
  حسين كاوياني ـ دكتر محمد5

                                           
 22ص   زندگينامه مظفر بقايي، اوراق بازجويي مظفر بقايي،-282
  254 خاطرات سياسي احمد آرامش، ص -283

سياسي سپهبد زاهدي شد و با سمت سفير كبير سيار ايران در اروپا              مرداد مشاور    28 ابوالحسن حائري زاده پس از كودتاي         -*
 .سال هاي آخرعمر را به خوشي و خوش باشي گذراند و به بد نامي سياسي رسيد و مصداق خسرالدنيا و االخره شد
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بعد از تشكيل دولت ملي مصـدق بـا آنكـه           .  معاون وزارت فرهنگ قوام السطنه و نويسنده روزنامه دموكرات ايران         
 تـوجهي  اما فعاليت سياسي قابل   . دكتر كاوياني به مقام و منصبي نرسيد، ازمخالفت علني با جبهه ملي خودداري كرد             

 .نداشت و گمنام باقي ماند
  ـ عميدي نوري 6

مدير روزنامه داد عضو كميته تبليغات حزب دموكرات قوام السطنه شد كه مدتها رهبري روزنامه هاي طرفدار قـوام                   
اما نتوانست در هيچ يك از حوزه هاي انتخـابي دوره پـانزدهم مجلـس انتخـاب شـود و                    . السطنه را به عهده داشت    

 در سلسله مقـاالتي كـه در روزنامـه داد           1325من  عميدي نوري در ماههاي دي و به      . بالفاصله از مخالفين قوام شد    
  و محاكمه و بازپرسي مقدماتي توده اي هاي مازندران نقش عمـده            يدر دستگير  «منتشر كرده است، با افتخار مي نوشت كه       

  284.»داشته است
همين شخص پس از اعالم كابينه مرحوم دكتر مصدق بناي مخالفت گذاشت كه چـرا سـمت و عنـواني در دولـت                       

 ق ندارد و بعد از انتشار ليست كانديداهاي نمايندگان جبهه ملي در تهران كه نام ونشاني از عميـدي نـوري در                     مصد
آن حوزه انتخابيه و حوزه هاي ديگر انتخابات دوره هفدهم به ميان نيامد، علم مخالفت با دولت ملي را بلند كـرد و                       

قيمي با سرلشكر زاهدي برقرار كرد و روزنامـه اش را           در مسابقه فحاشي به دولت مصدق يكه تاز شد و ارتباط مست           
 كه هيچ روزنامه اي جرات انتشار فرمان عزل مصـدق           32كامال در اختيار او گذاشت و در روز بيست و هفتم مرداد             

و نصب سرلشكر زاهدي را نداشت، روزنامه داد اصل فرمان ها را كليشه كرد و همراه با زاهدي در تصـرف راديـو                       
 . معاون مطبوعاتي نخست وزير كودتا شدشركت كرد و

 احمد ملكي  ـ 7
 مدير روزنامه ستاره كه رابطه مستقيمي با عوامل سفارت آمريكا داشت و بعد از آنكه نتوانست در دولت مصـدق و                     
مجلس هفدهم سمت وعنواني كسب كند، علم مخالفت با مصدق را بلند كرد و همدست سرلشكر زاهدي شد و در                    

نـاجي  ( مرداد تاريخچه جبهه ملي را منتشر كرد و به قول خـود بـه                28ت مي كرد و پس از كودتاي        محافل او شرك  
اين روزنامه نگار درباري كه در مهمترين لحظات سياسي ايران از مؤسسين جبهه ملي شـد،                . تقديم كرد ) ملت ايران 

مت روزنامه هاي مترقي و حزب تـوده        كه به ه  ) جبهه متحد ضد ديكتاتوري   (قبل از آن در مبارزه با روزنامه نگاران         
پـردازي  ايران در جريان مبارزه سياسي ـ اجتماعي عليه كابينه صدراالشراف تاسيس شده بود، از هـيچ افتـرا و دروغ   

عليه اين جبهه مترقي كوتاهي نكرده بود و سابقه ننگيني داشت و همكاري چنين روزنامه نگار مرتجـع و آلـوده اي                      
 .صدق يكي از علل مهم اعتراض و مخالفت حزب توده ايران با جبهه ملي بودبا جبهه ملي و دكتر م

  ـ ارسالن خلعت بري8
 مالك بزرگ منطقه تنكابن و ميراث خـوار جنايـات سپهسـاالر تنكـابني و مـداح معـروف قـوام السـطنه و حـزب                          

ند عميدي نوري به مخالفت     دموكرات قوام كه پس از عدم موفقيت در انتخابات دوره پانزدهم از حوزه شهسوار، مان              
با قوام السطنه برخاست و از اين راه شهرتي بدست آورد و مقدمه اي شد بـراي ورود بـه نهضـت ملـي و تاسـيس                           

                                           
  1325 رجوع شود به سلسله مقاالت و گزارشات سفر مازندران در روزنامه داد مورخه دي و بهمن سال -284
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جبهه ملي كه باز هم پس از مدتي نتوانست سمت و عنواني در دولت ملي مصدق به دسـت آورد و علـم مخالفـت                         
 . بلند كرد

  ـ شمس الدين اميرعالئي 9
نه هاي قوام السطنه و با داشتن سمت وزارت دادگستري و رياست ديـوان كيفـر كاركنـان دولـت نـاظر و                       عضو كابي 

اين وزير درباري در تاسيس اوليه حـزب        . حامي جنايات رژيم پهلوي و دولت قوام در قتل عام خلق آذربايجان بود            
 كابينـه  3اميـر عاليـي كـه در    . وددموكرات قوام نقش موثري داشت و از عوامل عمده تامين مالي حزب دموكرات ب             

قوام وزير كشاورزي بود، با صدور جواز قطع درختان گردو و گونه هاي صنعتي درختـان جنگـل هـاي شـمال كـه             
 .منجربه نابودي درختان گردوي جنگل هاي شمال شد، مسئوليت تام و تمام داشت

 نشـر كتابهـايي بـا سـرمايه شخصـي سـعي و               در مبرا كردن خود از چنين اتهامي با        57با آنكه پس از انقالب بهمن       
دولت هاي ايران    «تالش كرد، اما نتوانست واقعيت ننگين و زيان آور چنين اعمالي را موجه جلوه دهد نويسنده كتاب                

در  شمس الدين امير عالئي نيز از طريق حمايت قوام به مدارج باالي دولتي دسـت يافـت و                 «:  مي نويسد  »در عصر مشروطيت  
شاورزي دولت قوام، از مسئوليت نابودي جنگل هاي شمال و فروش جـو از چـوب جنگلـي نمـي توانسـت مبـرا                        مقام وزير ك  

  285.»باشد
شمس الدين امير عالئي در دولت رزم آراء استاندار گيالن بود و بعد از ترور رزم آراء در كابينه حسين عـالء وزيـر                       

 .دادگستري شد
براي او شـركت در كابينـه قـوام         .  نخست وزيران كابينه ها نداشت     شمس الدين امير عالئي كاري به اهداف سياسي       

 دكتر  در نوشته هايش مدعي است كه شيفته مصدق بود و آنچنان          . وعالء و رزم آراء و مصدق ماهيت يكسان داشت        
مصدق را دوست داشت كه حاضر نبود كسي هم شان او باشد و باالخره با منقبت خواني از مصدق و غلو در ابـراز                        

در حالي كه با همه رجـال ضـد مصـدقي هـم ارتبـاط داشـت و چـون از                     . دت به وي در جبهه ملي جاي گرفت       ارا
خانواده عالء السطنه و عالءالدوها بود با بقاياي شاهزادگان قجري كه در دستگاه رضاشـاه و محمدرضـا شـاه بـاقي         

 .مانده بودند، روابط صميمانه و فاميلي داشت
العاده دولت در خوزستان شد كه در جريان خلع يد از شركت نفت جنوب باهيئـت                او در دولت مصدق مامور فوق       

مامور اجراي قانون ملي كردن نفت همكاري كند، رويه جنجالي و روحيـه پرخـاش جـويي اميـر عالئـي در همـان                        
نـدي  به تهران برگشت و در مسابقه دست يابي به پست و مقام و ايجاد دسته ب               . ماموريت هم موجب اختالفاتي شد    

 .در جبهه ملي مورد حمله و اعتراض بود
انشعاب و اعتراض و جبهه گيري عليه مصدق و رقابت شديد بين همكاران مرحوم مصدق را تا بـه حـد حـذف و                        

مي گفتند چگونه است كه     . طرد رقباء ادامه داد و يكي از كساني كه مورد حمله و اعتراض واقع شد، امير عالئي بود                 
 كه در تمام كابينه هاي قوام السطنه عضويت داشته و سوابق همكاري ممتدي با حسين عال                 شخصي مانند اميرعالئي  
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بيش از همه رهبـران حـزب       . و رزم آراء و همه عوامل دربار داشته است، بتواند در نهضت ملي هم خدمتگزار باشد               
 .ايران نسبت به امير عالئي بدبين بودند

اعتراض به امير عالئي    .  كمتر دوست و هواداري در اطرافش باقي گذاشت        رفتار جاه طبانه و تفرعن آميز امير عالئي       
هر روز شديد تر مي شد تا آنجا كه دكتر مصدق او را از پست وزارت كشور به وزارت دادگستري منصوب كـرد و                        

بـاز هـم    . از آن وزارت هم پس از مدتي حذف شد و به پست وزير مشـاور و معـاون نخسـت وزيـر سـقوط كـرد                         
 اعتراض عليه امير عالئي ادامه داشت كه ناچار دكتر مصـدق او را بـا سـمت وزيـر مختـاري بـه بلژيـك           اختالف و 

. حضور اميرعالئي در تهران موجب دردسرهاي همه روزه براي دكتر مصـدق بـود             . فرستاد كه پست بي اهميتي بود     
ا كه بـه انـزواي سياسـي او منجـر      مرداد در دوران جهانگردي و تحصيل در اروپ     28اميرعالئي سالها بعد از كودتاي      

اما از ذكر علل و جهات اصلي سقوط خود مطلبـي بـه             . شد، در لفافه و با آه و افسوس به اين جريان اشاره مي كند             
 .ميان نمي آورد و طفره مي رود

چاره جز  . ودش من مبهوت شدم كه بي مقدمه چرا چنين پيشنهادي به من مي           . به من پيشنهاد سفارت بلژيك شد     «: او مي نويسد  
من در همان موقع به فكر فرو رفتم كه چه باعث شده كه چنين پيشنهادي به                ... قبول آن پيشنهاد نداشتم و به ماموريت خود رفتم        

من مي شود و مقدمه آن هم چنين بود كه بتدريج از پست حساس مرا كنار گذاردند ابتدا من كه به جاي زاهـدي وزيـر كشـور                            
ماً با ابالغ مخصوص سرپرستي شهرباني را هم به عهده داشتم به وزارت دادگستري تغيير سمت دادم و      شدم و در عين حال و توا      

سپس بـه سـفارت بلژيـك       . از آنجا نيز مرا به وزارت مشاور و معاونت نخست وزير منصوب نمودند كه پست غيرحساسي بود                  
  286.»منصوب شدم

اما با اكثريت قريب بـه اتفـاق   . اران مرحوم مصدق باقي ماندبه هر حال اميرعالئي با همه دلخوري ها در طيف هواد  
زيـرا وجـود ادب و   . رجال جبهه ملي دعوا و جار و جنجال داشت و فقط به مرحوم اللهيـار صـالح دل بسـته بـود                 

متانت فوق العاده مرحوم صالح در ديگر رهبران جبهه ملي نبود و تحمل او را نداشتند و امير عالئي هم خـود را از                        
مه رجال جبهه باالتر مي دانست و تحمل تفرعن و خودخواهي اميرعالئي براي شخصيت هايي مانند زيـرك زاده                   ه

 .و شاپور بختيار و دكتر سنجابي قابل تحمل نبود
خيلي ترسيده بود، اما يقيين     .  مرداد و استعفاء از سفارت بلژيك و آمدن به تهران فعاليتي نداشت            28پس از كودتاي    
حضور حسين عـالء در     . فاميل گسترده امير عالئي در دربار عوامل موثري داشت        .  كاري به او ندارند    مي دانست كه  

 .  مرداد قوت قلبي براي امير عالئي بود28حاكميت شاه بعد از كودتاي 
عالوه بر آن هيچگونه اختالف و رودررويي با شاه نداشت و كمال احترام و اطاعت را در ارجاع دستورات دربار در                     
سمت هاي وزارت كشور و دادگستري به عمل مي آورد و موجباتي براي نگراني اميرعالئـي بعـد از كودتـا وجـود                       

 .نداشت
مرداد خـود    28امير عالئي در بازپرسي هاي بعد از كودتاي         «به قول نويسنده كتاب دولت هاي ايران در عصر مشروطيت           

ن سفير ايران در بلژيك بوده، تنها علت قبول سفارت بلژيـك را عـدم                مرداد بركنار دانست چو    28 -25را از جريانات سه روزه      
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 حكومـت     بنابراين وزير پرمدعاي كابينه مصدق پس از سقوط          287.»اعالم كرد ) مصدق(هم آهنگي با برنامه هاي دولت       
 گرفت و  ماه در توقيف موقت نماند آن هم به صورت تبعيد در يزد و پس از آن كالً از سياست كناره             3ملي بيش از    

در باالترين حد و رتبه قضايي بازنشسته شد و با گذرنامه ديپلماتيك تا آخر عمر به گشت و گذار دور دنيا مشـغول                       
 .بود و پس از انقالب هم مدتي سفير كبير ايران در پاريس بود

 ـ جاللي نائيني 10
ق و صميمي بود كه حتي پـس از         مدير روزنامه كشور، اين عضو فراماسونري آنقدر در خدمت به دربار پهلوي صاد            

 مرداد، طي ساليان دراز عضو مجلس سنا و شورا شد و اشتهار به عضويت فراماسيون را افتخاري بـراي                    28كودتاي  
خود مي دانست و در دوران اوج انقالب اسالمي ايران نيز همراه دكتر سنجابي و بني احمد و پزشك پور بـه قصـد                        

 .از مظاهر ليبراليسم ايران در دوران انقالب بودمهار كردن انقالب به صحنه آمد و 
 مهندس احمد زيرك زاده كه دبير كل حزب ايران و مدير روزنامه جبهه بود و بـه نماينـدگي حـزب ايـران در                         -11

هيئت موسس جبهه ملي حضور داشت و شمه اي از آن در صفحات گذشته مشروحاً بحـث شـد، همـراه بـرادرش                       
 به صورت نخستين راه گشايان دموكراسي آمريكايي در ايران شـناخته مـي شـدند كـه              مهندس ابوالقاسم زيرك زاده   

 . قبل ذكر شدياهه به صورت نمونه در صفح»جبهه«مقاالت آنها در 
 الظـاهر    ، دكتر كريم سنجابي كه علـي       »اقدام«حضور افرادي چون يوسف مشار اعظم و عباس خليلي مدير روزنامه            

ران شناخته مي شد اما ريشه در بزرگ مالكي و نظام خان خاني داشت و برادر رئـيس                  استاد رشته حقوق دانشگاه ته    
در ايـن ميـان   .  انگليسـي درآورد -ايل سنجابي بود، جبهه ملي را به صورت ملغمه اي از شخصيت هـاي آمريكـايي        

به حسـاب نمـي     امثال محمود نريمان و دكتر سيدعلي شايگان در مقابل اين افعي هاي صحراي سياست ايران اصًال                 
آمدند و روحاني نيمه معروفي كه بنام آيت اهللا غروي در محافل سياسي جبهه ملـي خـود نمـايي مـي كـرد، سـابقه                          

اين گروه همراه دكتر محمد مصدق كه صاحب مشي سياسي و خطوط فكري مشـخص و   . درخشان سياسي نداشت  
افل دولتمردان سياسـي گذرانـده بـود و موضـع      ثابتي نبود و عمري را در ستيزهاي پارلماني و قهر و آشتي هاي مح             

گيري مخربي در جريان سركوب جنبش آذربايجان و مسئله نفت شمال بروز داده بود و عـالوه بـر آن در حسـاس                       
 سياسي ايـران بـه زيـر        -ترين لحظات حيات سياسي جامعه ايران كه قوي ترين سازمان و حزب كارگري و دهقاني              

ت و انزوا طلبي نظاره گر ميدان شقاوت دربار و ارتجاع بـود، نمـي توانسـت از                  ضربه و سركوبي مي رفت، با سكو      
حزب توده ايران   . جبهه ملي ايران سازمان و تشكيالتي بسازد كه حداقل مورد احترام و تاييد حزب توده ايران باشد                

يـن روابـط آن چنـان هـم         از روابط گسترده سفارت آمريكا با رجال و گردانندگان جبهه ملي كامالً مطلع بود، زيرا ا               
عالوه بر آن گروه ديگري از سياستمداران مرتجع كه سابقه دشمني ممتدي با سـازمان هـاي                 . پنهاني و محرمانه نبود   

كارگري و حزب توده ايران داشتند در همين روزهاي اوليه تشكيل جبهه ملي بـه حلقـه ارادتمنـدان دكتـر مصـدق                       
 سالها به نوكري و چاكري دربار رضاخاني آلوده بود و مبتكر قانون سـياه               مانند دكتر احمد متين دفتري كه     . درآمدند
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 فعاليت شديدي همراه خسرو هدايت و يوسف افتخاري عليه حـزب            1320 بود و در سالهاي بعد از شهريور         1310
 .توده ايران در سنديكاهاي كارگري داشت، از مشاورين عمده دكتر مصدق در امور بين المللي شركت نفت بود

نفـرت  . دكتر احمد متين دفتري از مشاورين عمده و اصلي دكتر مصدق در امور بين المللي شركت ملي نفـت بـود                    
جـاه طلبـي و سرسـپردگي       . جامعه روشنفكري ايران از اين استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران بشدت عميق بود             

ان بود كه به هر سمت وعنواني گمارده مـي  اين مرد تحصيل كرده حقوقدان به رضا شاه و پس از آن به پسرش آنچن 
قانون ضـد آزادي    . او اهل انتقاد و نظر نبود و كامالً تابع و مطيع حاكم وقت بود             . شد در نهايت چاكري كار مي كرد      
 مجموعه موادي غيـر انسـاني اسـت كـه در نهايـت              1310در سال   ) مرام اشتراكي (و ضد انساني مبارزه با دارندگان       

به منظور زنداني كردن و در بنـد كشـيدن شـريف تـرين مـردان سياسـي ايـران در زمـان سـلطه                         جعل و فريبكاري    
ايـن  . ديكتاتوري رضا شاه توسط اين حقوقدان وابسته به بزرگ مالكان و امپرياليسم و ارتجاع تنظيم و تصويب شد                 

ن الـدين مختـاري     وزير حقوقدان كه بعدا نخست وزير رضا شاه شد، تا حد يك نوكر گوش به فرمان سـرپاس ركـ                   
بـا  ) دامـادي مصـدق   (همين شخص كه از حسن ظـن و ارتبـاط نزديـك             . رئيس شهرباني رضاشاه سقوط كرده بود     

به نوشته محمـد علـي موحـد كـه     . مصدق استفاده كرد، در راس هيبت مختلط خلع يد از شركت نفت منصوب شد            
يـد مسـئول روزنامـه اخبـار روز و بعـدها از      خود از سالها پيش كارمند عالي رتبه شركت نفت بود و در زمان خلع              

 2اركان اداره حقوقي شركت ملي و از مشاورين حقوقي شركت ملي نفت شد، مجموعه بررسـي هـاي خـود را در                       
 منتشر كرده است و داراي      1378در مرداد ماه    ) دكتر مصدق و نهضت ملي ايران     (جلد كتاب بنام خواب آشفته نفت       

اما نمايندگاني كه مصدق به خوزستان فرستاده بـود بـا او فاصـله زيـاد                «: ست، مي نويسد  منابع و مĤخذ قوي و مستندي ا      
و به خود اجازه مي داد كـه جـدا از   ... داشتند در آن هيئت خلع يد، متين دفتري خود را يك سروگردن از همه باالتر مي دانست            

 و عراق بود به گفتگو بنشيند و اين گفتگوها چه بسـا             ديگران و بدون واسطه با فاتح و مستر دريك كه مديركل عمليات در ايران             
 288.»...با قول و قرارها و وعده و وعيده هاي سياسي توام بود كه ديگر اعضاي هيئت از آن خبر نداشتند

در ادامه همين موضوع از قول ابراهيم گلستان نويسنده و كارگردان معروف سينما كه همان زمان در شركت نفت از                    
رئـيس   ابراهيم گلستان مي گويد روزي تصادفاً گفت و گـوي تلفنـي مسـتر دريـك بـا                 «: رتبه بود، مي نويسد   كاركنان عالي   

انگليسي انتشارات شركت نفت را شنيده است كه از تقالي دكتر متين دفتري براي جانشيني مصدق قول و قرارهـايي ميـان او و                        
. دولت ملي مصدق تا ساليان دراز سناتور شاه بود           دكتر متين دفتري پس از سقوط          289.»مستر دريك حكايت مي كرد    

فراماسونر، عاقد قرارداد استعماري سعدآباد كه سـاليان متمـادي دربارگـاه ظلـم و               ) مهذّب الدوله (امثال باقر كاظمي    
ستم رضاشاهي منصب و مصدر وزارت داشت، از ستايشگران متمادي شاه بودند و بعدها خود از رهبران درجه يك                

دند و نظير و امثال اين مهره هاي استعماري آنچنان در بازار مكاره جبهه ملي كه در روزهاي انتخابـات               جبهه ملي ش  
چنـين  . دوره شانزدهم مجلس شورا سرهم بندي شد، زياد و فراوان است كه شمارش آن موجب اطاله كـالم اسـت                   
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ي، مشمئز كننـده و خطرنـاك       هيئتي از مجمع رجال وشخصيت هاي سياسي براي هر حزب مترقي و ضد امپرياليست             
 .جلوه مي كرد

تركيب موسسين جبهه ملي و شخصيت هاي مشاور و محرم اسرار آن بحد كافي دخالـت امپرياليسـم آمريكـا را در                      
ايجاد چنين جبهه اي مشخص و معلوم مي كرد و روابط صميمانه آنان با وابسته هاي فرهنگي و اقتصـادي سـفارت               

ازمان ضد شوروي وضد توده اي مبدل كرد و گروه خليل ملكي هم در ايـن جريـان                  آمريكا، جبهه ملي را به يك س      
ضد كمونيستي و ضد توده اي سنتي و آمريكا ساخته به جبهه ملي پيوستند و علم و اطـالع و تجربـه تشـكيالتي و                         

 » آزادي انتخابـات   سازمان نظارت بـر   «سياسي خود را در اختيار مظفر بقائي گذاشته و در جوار جبهه ملي سازماني بنام                
به رهبري مظفر بقائي و يك عده چاقوكشان و پهلوانان زورخانه هاي تهران به ميدان داري شـعبان بـي مـخ و اميـر                         

 .ايران شدندموبور و عشقي بوجود آمد و مجموعه اين نيروهاي هفت رنگ امپرياليستي ميدان دار صحنه سياست 
سس جبهه ملي شركت داشت، خود به تاسيس يك حزب سرتاسـري  مظفر بقائي كرماني عالوه بر آنكه در هيئت مؤ 

ماجراي تشكيل اين حزب را كـه       .  دست زد  »حزب زحمتكشان ملت ايران   «با كمك و شركت گروه خليل ملكي به نام          
 و هم پالكي و محـرم       »ستاره«وظيفه اي جز چاقوكشي و جمع آوري چاقوكشان نداشت، احمد ملكي مدير روزنامه              

تاريخچه جبهـه   «فارت آمريكا به تفصيل در روزنامه ستاره نوشته است و به صورت يك كتابچه بنام                اسرار جلسات س  
تاسيس چنين حزبي با شركت فعال و گسترده خليل ملكي عمال جبهه ملي را تحت الشـعاع                 .  منتشر كرده است   »ملي

 . بود ارگان حزب زحمتكشان در حقيقت ارگان جبهه ملي»شاهد«خود قرار داد و روزنامه 
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  دآتر مصدق را از آنج خلوت و عزلت به صحنه سياسي مي آورند-٣
اگر دكتر مصدق با آن زمينه چيني هاي قبلي كه توسط مكي و بقائي بعمل آمده بود وارد صحنه سياست نمي شد و                       

حضـور شخصـيت    . ر راس جبهه ملي قرار نمي گرفت، جبهه ملي هيچ جذبه و گيرائي براي تـوده مـردم نداشـت                   د
دكتر مصدق در صحنه سياسي با اعالم برنام هايي كه مورد توجه و نياز شديد توده مردم بود، براي جبهه ملي بـازار                       

ي بـه پخـش خبـر و رپرتـاژ و مصـاحبه بـا            گرم و داغي فراهم كرد و به يكباره همه خبرگزاري ها و مطبوعات غرب             
از طرفي ورود آيت اهللا كاشاني به تهران و حضور فعاالنه فدائيان اسالم و گروهي از                . رهبران جبهه ملي اقدام كردند    

داش مشهدي هاي شهرت طلب خاني آباد و قنات آباد به رهبري شمس قنات آبـادي بـه دور آيـت اهللا كاشـاني و                         
اشاني بسوي جبهه ملي، اعتبار اين سازمان را بيشتر كرد و از آن طريق يك نيروي سياسي                 جلب همكاري آيت اهللا ك    

 .ـ مذهبي به جبهه ملي وارد شد و طيف رنگ هاي آن را متنوع تر كرد
 بسـته شـده بـود،       1328 مهرمـاه    22نطفه جبهه ملي كه از تحصن در سردر سنگي كـاخ مرمـر شـاه در روز جمعـه                    

 مـاده اي بشـرح   6 روز با اعالم يك برنامه 8 يعني به فاصله كمتر از 1328 اول آبان ماه بسرعت رشد كرد و در روز 
با آنكه شاه و وزير دربارش عبدالحسين هژير با متحصنين بـدرفتاري كردنـد،              . زير بصورت يك غول سياسي درآمد     

 تشكيل شد كه عـده اي از        همه مي دانيد كه جبهه ملي روزي      «: مصدق در يكي از سخنراني هاي تاريخي اش چنين گفت         
اين شهر و من در جلوي دربار حاضر شدند و چون دربار نمي توانست تمام آن عده را پذيرائي كند، امر ملوكانـه صـادر                          مردم

شد كه بيست نفر در دربار پذيرفته شوند، در خيابان بيست نفري براي رفتن به دربار تعيين شدند و اين بيست نفر عضـو جبهـه                          
 : آن بيست نفري كه مصدق به آن اشاره كرده است عبارتند از 290.»بهه ملي با اين ترتيب تشكيل شدج. ملي شدند

 -6 محمود نريمان              -5 دكتر شايگان      -4يوسف مشار         -3 شمس الدين اميرعالئي        -2 دكتر محمد مصدق       -1
  عبدالقـدير آزاد -11اس خليلـي    عبـ -10 حسـين مكـي      -9 دكتر مظفر بقائي       -8ر كاوياني     دكت   -7دكتر سنجابي     

 ارسالن  -17 احمد ملكي    -16 جاللي نائيني      -15 دكتر حسين فاطمي       -14 عميدي نوري      -13 حائري زاده      -12
  حسن صدر-20 آيت اهللا غروي  -19 مهندس زيرك زاده   -18خلعتبري  

 :كردند كه در منزل دكتر مصدق نشستند، و اعالم 1/8/1328اين هيئت بيست نفري در روز 
 .ـ هيئت مزبور از اين پس جبهه ملي ناميده خواهد شد1
مشار اعظم، دكتر شـايگان، نريمـان، اميرعالئـي، دكتـر كـريم سـنجابي بـراي تهيـه                   : ـ كميسيوني مركب از آقايان      2

 شـاهد بـه    اساسنامه و آئين نامه هاي مربوط به جبهه انتخاب گرديدند، و روزنامه هاي داد ـ باختر امروز ـ سـتاره ـ    
 .عنوان ارگان جبهه ملي انتخاب شدند

اصول اهداف جبهه ملي در چارچوب شعارهاي دموكراسي بود و بطور صريح و آشكار از درگيري با مسئله نفت و                    
اين خـودداري جبهـه ملـي از        . ارائه طرحي كه منجربه استيفاي حقوق ملت از منابع ثروت باشد، خودداري مي كرد             

فت دقيقاً از اين ناشي مي شد كه در بين نيروهاي متشكله جبهه ملـي وحـدت نظـر دربـاره                     موضع گيري در مورد ن    
براساس سوابق سياسـي موجـود      . طرز استيفاي حقوق ملي از منابع ثروت و طريقه مبارزه با استعمار وجود نداشت             
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قـدات سياسـي    فقط دكتر مصدق درباره نفت، به خطوط و چارچوب مبهمي از ملي كردن نفت توجه داشـت و معت                  
اش در مبارزه با انگلستان به اين محدود مي شد كه نفت ايران اكتشاف و استخراج و فروخته شود، و همـان افكـار                        
. را در دوره چهاردهم مجلس در مقابله با تقاضاي دولت شوروي و طرح شركت مختلط نفت شمال ابراز كرده بـود                    

 .ي كه گذشت خودداري مي كرد بشرح1933اما همانوقت از عنوان كردن لغو قرارداد 
آنچه مسلم است وجود اختالف نظر در مورد شركت نفت جنوب و طرزبهره برداري از منابع نفت ايران جبهه ملـي                  
را از ارائه طرح صريحي درباره شركت نفت جنوب بازداشت، و رهبران جبهه ملي زيركانه و به اميد روشـن شـدن                      

يف نظرات دولت آمريكا و نتايج سفر شاه به آمريكا سكوت كردنـد، و  افق سياست خارجي و مطلع شدن از كم و ك 
بنابراين در مراحل اوليه فعاليت سياسي، جبهه ملي اصـول         . مسئله شركت نفت را در حاشيه مسائل مطرح مي كردند         

 : برنامه خود را بشرح زير اعالم كرد
 ـ اصالح قانون انتخابات تا اينكه نمايندگان حقيقي انتخاب شوند1
ـ تجديد نظر در قانون مطبوعات تا جرايد بتواند وزراي خائن و دزد را به جامعه معرفي كنند و دولت هـم نتوانـد             2

 .قبل از محاكمه آنها را توقيف و مدير آنها را زنداني كند و ضرب و جرح برآنها وارد سازد 
ه هر روز مخالفين خود را تهديد كننـد         ـ تجديد نظر و اصالح حكومت نظامي تا ديگر دولت ها نتوانند با اين حرب              3

 .و اگر كسي زبان انتقاد گشود او را بدون محاكمه سالها و ماهها بازداشت نمايند
 قانون اساسي، تا وكال بتوانند آزادانه اظهار نظر كنند و مجلس در معرض تعطيل و انحـالل قـرار                    48ـ تفسير اصل    4

 291.نگيرد
بـا  . ه ملي به هيچ يك از شعارهاي چهارگانه خود نتوانست وفادار بمانـد            در فصول آينده تشريح خواهد شد كه جبه       

اين همه اعالم شعارهاي مربوط به تامين دموكراسي كه نياز شديد جامعه بود، مورد توجه روشنفكران قرار گرفت و                   
بـه موجـب    اما راه ورود افراد و شخصيت هاي سياسي به جبهـه ملـي              . به عضويت در جبهه ملي ابراز تمايل كردند       

هيچ فردي نمي تواند مستقيماً عضو جبهه ملي بشود و عضويت افراد در جبهه ملي مشـروط بـه                   « كه اعالم مي داشت،      6ماده  
 ، به طور انفـرادي بسـته   »اين است كه عضو جمعيتي باشد كه آن جمعيت سمت وابستگي به جبهه ملي را تحصيل كرده باشد      

 و اجتماعي درصدد تشـكيل حـزب و جمعيـت و انجمـن محلـي و                 و از اين جهت هر شخصيت سياسي      . شده بود 
محافل ادبي و اجتماعي برآمد، تا بعنوان يك شخصيت صاحب حزب و انجمن و جمعيـت در جبهـه ملـي حاضـر                       

 .باشد
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  حزب سازي در پرتو شخصيت رهبران جبهه ملي و نظريه حزب توده ايران-٤
. بازار گرم حزب و انجمن سازي خود موجب آشفته بازار سياسي شد و مايه بزرگترين تفرقه هـاي سياسـي گرديـد     

 »حزب ملي كـار   «به رهبري عبدالقدير آزاد،     » استقالل«بالفاصله چند دوجين حزب و جمعيت سياسي بنام هاي حزب           
بـه رهبـري حسـين      » بي نام « زير نظر حائري زاده و دكتر شايگان، حزب          »حزب خلق «رز صدر،   به رهبري دكتر كشاو   

 »حزب زحمتكشان ملت ايـران    «زير نظر شمس قنات آبادي و مصطفي كاشاني،         » مجمع مسلمانان مجاهد  «فاطمي و مكي،    
ارگرداني خليـل ملكـي     ظاهراً به رهبري مظفر بقايي و علي زهري و دكتر عيسي سپهبدي، اما در پشت صحنه به كـ                  

حسن صدر حاج سيد جوادي، حسين ملك و محمدعلي خنجي كه به فاصله كمي علـي اصـغر صـدر                    . تشكيل شد 
 ارگان حزب زحمتكشان »شاهد«حاج سيدجوادي نيز از پاريس به آنان ملحق شد و با مقاالت طوالني خود، روزنامه            

سازمان نظارت آزادي انتخابـات، سـازمان نگهبانـان         .  شدند را رونق بخشيد، يار و ياور شايسته اي براي مظفر بقائي          
آزادي، سازمان نظارت آزادي، سازمان مبارزه براي ملي كردن نفت در سراسر ايـران، سـازمان دانشـجويان مبـارز و                     
همه اين چند سازمان هاي پر طمطراق وبي محتوا زير نظر مظفر بقائي قرار داشت و حتـي بعـد از تشـكيل حـزب                         

 . تابلوهاي اين سازمان هاي موهوم بر سر در ساختمانهاي متعلق به بقائي بچشم مي خوردزحمتكشان،
خبرگزاريهاي امپرياليستي و روزنامه هاي آمريكايي تبليغات گسترده اي را به منظور بزرگ جلوه دادن اين حزب به                  

همراهـان و    از افراطيون جبهه ملي كه از     در همين ايام از طرف يك عده        «: نيويورك تايمز در اين باره نوشت     . عهده گرفتند 
ملـت ايـران     نام اين حزب ، حزب زحمتكشـان      . همكاران دكتر مصدق بشمار مي روند، حزب نويني در تهران ايجاد شده است            

كشاورز، و باالخره همه و همه مي شود، ولي اكنون به صورت يك حزب                است كه شامل تمام افراد تحصيل كرده حزب، كارگر،        
هنگامي كه تاسيس حزب جديد اعالم شد دكتر مظفر بقائي رهبر حزب و نماينده منتخب تهران در                 . تشكل شده است    كارگري م 

 نفر است و مي گفت كـه حـزب زحمتكشـان            5000مجلس شوراي ملي تائيد نمود كه تعداد افراد فعلي حزب در تهران بالغ بر               
افل سياسي عقيده بر اين است كه تاسيس حزب جديد براي تقويت            در مح . ملت ايران دكتر مصدق را رهبر حقيقي خود مي داند         

اساسي جبهه ملي عليه فعاليتهاي منتسب به بيگانگان و شايد بتوان گفت كه اولين گام در راه تعميم فكر حزب داشـتن و شـروع                   
جام مقاصد معيني دست بـه   سيستم حزبي در ايران است، زيرا تاكنون در ايران سياسيون جز براي پيشرفت مرام خويش و براي ان                 

 292.»تشكيل دسته هائي نمي زدند
 و  *بـه رهبـري محمـد نخشـب       » جمعيت نهضت آزادي براي مـردم ايـران       «عالوه بر اين شلم و شورباي سياسي ،         
اين جمعيت پس از مدتي با حزب ايران ائتالف كرد و در آن ادغـام شـد و                  . حسين راضي نيز اعالم موجوديت كرد     

اين شخصيت .  اهللا كاشاني با دكتر مصدق، فراكسيون نخشب ـ راضي از حزب ايران جدا شدند بدنبال اختالف آيت
هاي ناهماهنگ كه ملغمه اي بودند از نمايندگان بورژوازي ليبرال و بازاريان بزرگ و اصناف مرفه الحال و كوچك،                   

دموكراسي آمريكايي بر جبهـه     تسلط عناصر و شخصيت هاي سرسپرده به        . سازمان جبهه ملي ايران را تشكيل دادند      
ملي و روابط گسترده اي كه مامورين عالي رتبه سفارت آمريكا با رجال جبهه ملي بهم زدند، تا آنجا پيش رفت كـه                       

                                           
  1328 خرداد 6 شنبه 2 شاهد ، -292

زه با ماركسيسم و حزب توده ايران مي دانستند و شعار و هم آلود سوسياليسم  گروهي كه ماموريت و رسالت خود را در مبار-*
  .بر پايه خداپرستي را علم كردند



 

253

 دكتر گريدي سفير كبير جديد آمريكا صميمت فوق العاده با دكتر مصدق، پيشواي جبهه ملي برقرار كرد و عكسهاي                  
 .امه ها منتشر شدآنان در حال خوش و بش در روزن

 و اسـت  رفتـه  كنـار  بـر  فريبي عوام ابرهاي و گذرد مي ملي مبارزات شوق و پرشور روزهاي آن از سالها كه اكنون
 تحليـل  و تفسـير  و تلقـي  كـه  كـرد  نظر اظهار قاطعانه توان مي   است، پريده ايران اليسمليبر كرده بزك روي و رنگ
 بـوده  اسـتوار  جهـان  و ايـران  سياسـي  جامعه ملموسات و واقعيات پايه بر حد چه تا ملي جبهه از ايران توده حزب
 نيـز  بعـدها  و نشـد  مسـموع  چندان ايران ليبراليسم رونق پر و گرم بازار روزهاي آن در اظهارنظرها گونه اين. است
 بـه  كـه  اكنون اما. ماند پنهان و رفت ها  پردازي دروغ و اتهامات خروارها زير به ايران ملي نهضت شكست از پس

بررسي و نقد و تحليل مي نشينيم با چشمان باز و اندوخته اي از تجربه هاي تلخ مي خوانيم كه حزب تـوده ايـران                         
بلوك استعماري انگلو آمريكن طي ساليان اخير، بخصوص احسـاس كـرده            «درباره جبهه ملي چنين اظهار نظر كرده است؛         

تواند از سيل مبارزه و كوشش پيگير مردم براي درهم گسستن زنجيرهـاي  شيوه هاي قرون وسطائي به هيچ وجه نمي     است كه با  
بدين مناسبت استعمار طلبان انگليسي و آمريكائي براي جلوگيري از پيشرفت ثمربخش مبارزه ملـت هـا                 . استعمار جلوگيري كند  

 ، دسته ها، از عوامـل و ايـادي        ايجاد جريانات كاذب اصالح طلبانه، تشكيل جبهه ها       . بطرق و وسايل تازه اي توسل مي جويند         
در كشورهاي عقب مانده نظير     . نشر شعارهاي بظاهر مترقي ولي در باطن ارتجاعي و استعماري و از اين قبيل شيوه هاست                 خود،  

جبهـه ملـي يـك جريـان دروغـين          . ايران تشكيل دسته بندي هاي ارتجاعي و كثيفي نظير جبهه ملـي، از اينگونـه اقداماتسـت                
. ت كه با شعارهاي متقلبانه خود، درصدد انحـراف تـوده هـاي ملـت از مبـارزه صـحيح و عميـق اجتماعيسـت                        رفورميستي اس 

سرجنبانان اين دسته هاي پليد در همانحال كه در يكدست شعارهاي متقلبانه عرضه مي دارند، در دست ديگر زنجيرهاي سنگيني                    
 ...براي بزنجير كشيدن ملت رنجديده ما آماده كرده اند

اليسم تنها در ايران نيست كه به تشكيل چنين جبهه مزدوري دست زده است اما در ايران ايـن كوشـش اسـتعماري شـكل                         امپري
امپرياليسم در ايران ايجاد يك بندوبست مبتذل و كثيف مركب از عوامل خود پرداخـت               . مفتضح تر و پليدتري بخود گرفته است      

اني ترين دوران تاريخ ايران در همانگاه كه دشمنان سرسخت و ثابـت قـدم و                جبهه ملي در بحر   . نام گذارد » جبهه ملي «و آن را    
سلحشور امپرياليسم، اسير زنجيرها بودند و دستگاه تفتيش عقايد بشيوه هاي قرون وسطائي مشغول تعقيب و مجازات مبارزان راه                   

 كامل حكمفرما نيست و نمي توان همه را         حاجتي بتوضيح نيست كه ميان افراد اين جبهه ملي سنخيت         . ... آزادي بود بوجود آمد   
مبارزه ملت ما بـراي  ... كال مجري نظريات استعماريست» جبهه ملي«به يك چوب راند ولي ترديد نبايد داشت كه اين باصطالح    

 ريشه كن كردن اساس استعمار، براي اضمحالل قطعي كليه عوامل و ايادي آن در هر لباس و هر مقام كه باشند با كمال شـدت                        
  293.»ادامه خواهد يافت

زماني از نظر حزب توده ايران ملي كردن صنعت نفت خود يك انقالب بزرگ و همه جانبه ضدامپرياليستي بود و تا                     
كه هيئت حاكمه و سيستم سلطنتي وابسته به امپرياليسم بر ايران مسلط بود، امر ملي كردن واقعي صنعت نفت كاري                   

 مبارزه با شركت نفت جنوب و شركت هاي استعماري و باالخره شـعار ملـي                اما اصل . بود محال و غيرقابل وصول    
كردن صنعت نفت كه بايستي منجربه خلع يد و اخراج مستشاران فني و مالي انگليسي از ايران گردد، مـي توانسـت                      

ي مدخل و مقدمه اي باشد براي ملي كردن حقيقي صنعت نفت و استيفاي حقوق ملت ايران از شـركتهاي اسـتعمار                    
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نگرنـد و   بنظر ما و كليه كسانيكه از دريچه حقيقت بيني بمسائل و قضاياي سياسي مي          «بنابراين حزب توده ايران معتقد بود،       
ماهيت سياستهاي گوناگون را مي شناسند، استيفاء واقعي حقوق ايران از شركت نفت در شرايط فعلي و به وسيله دولتهاي كنوني       

جديد نظر در قرارداد نفت جنوب تنها وقتي مي تواند بنحو عادالنه و طبق مصالح ملـت ايـران                 ت... امريست كه قابل تحقق نيست    
مجلسي كـه بـه قـول يكـي از          . انجام شود كه در مجلس ايران نمايندگان ملت جلوس كرده باشند و از زبان ملت سخن بگويند                

. تواند مسئله نفت را به نفع ملت ايران فيصله بدهد         نمايندگان نماينده ملت نيست و دولتي كه مبعوث اين مجلس است طبعاً نمي              
حل ماجراي نفت هم مانند بسيار چيزهاي ديگر موكول است به يك امر اساسي و اين امر عبارت است از حاكم شدن ملـت بـر                          

يـم  ما بارها از مردم ايران طلب كـرده ا   «و باز حزب توده ايران در جاي ديگر تاكيد مي كند كه                294»...سرنوشت خويش 
 قدرت استعمار در    ماجداً معتقد بوده ايم و معتقديم كه با وجود        . كه در راه مبارزه با اين قرارداد خائنانه همدست و همگام شوند           

كشور اراده ملت عامل مهم و اساسي است اگر قواي ضداستعمار متمركز شوند، نه تنها مي توان قرارداد الحاقي را پاره پاره كرد               
 295.» ديگر نيز مي توان نايل شدبلكه به فيروزي هاي

افشاگري هاي حزب توده ايران و مبارزات بزرگ كارگران شركت نفت جنـوب و دانشـجويان دانشـگاه تهـران، آن                     
چنان فشاري به جبهه ملي و به ويژه به دكتر مظفربقائي، مرد مقتدر جبهه ملي وارد كرد كه منجربه قبول و تسليم به                       

همين فشارها، مجلس شانزدهم را نيز مجبور كرد كه اليحه الحـاقي            . هه ملي شد  اصل ملي كردن صنعت نفت در جب      
هاي نفتي آمريكائي هم برنامه خود را داشتند و بـا  گس ـ گلشائيان را رد كند و در اين ميان دولت آمريكا و شركت 

 . رد اليحه گس ـ گلشائيان موافق بودند

وب در افشاي غارت گري هـاي امپرياليسـم انگلـيس سـهم             مبارزات اتحاديه و سنديكاي كارگران شركت نفت جن       
عالوه بر آن ملت ايران را مبارزات صنفي و سنديكائي كارگران نفـت كـه موجـب                 . بزرگ و تعيين كننده اي داشت     

اعتصاب سراسري مناطق نفتي شد به مسئله نفت و غارت آن توسط امپرياليسم انگلسـتان و بهـره كشـي و اسـتثمار       
ين شرايط آب و هوايي با كمترين دستمزد ، آشنا كرد و براي اولين بـار روزنامـه هـاي وابسـته بـه            كارگران در بدتر  

حزب توده ايران آن اعتراضات و اعتصابات را در تهران و محافل روشنفكري و ملي ايران بازتـاب مـي دادنـد و اال            
 بحـث و خبـري كـه از آن      1329 تـا    1325در هيچ يك از روزنامه هاي حـزب ايـران و احـزاب ملـي در سـالهاي                   

اعتصابات حمايت كند به چشم نمي خورد، بلكه برعكس در برهه اي از مبارزات ملي كردن صنعت نفت، اعتصاب                   
كارگران را به خواسته و امر پنهاني و توطئه و مواضعه شركت نفت با سنديكاي كارگران نفت جنـوب قلمـداد مـي                       

 در  »مستر دريك « از شركت نفت، توطئه مدير عامل شركت نفت          كردند و آن اعتصاب و گرفتن حقوق غصب شده را         
 .اذهان ناآگاه القاء مي كردند و اصطالح توده ـ نفتي را رايج كردند كه تقريباً بر همه اذهان ناآگاه مسلط شده بود
امـات  مصطفي فاتح نويسنده كتاب پنجاه سال نفت ايران كه يكي از كتب معتبر تاريخ نفت ايران اسـت بـا همـه اته                      

اش به شركت نفت كه در بسياري موارد مملو از غلو و انگ زدن و اتهام است و تاكنون سـندي كـه دال      سرسپردگي
همين «:  سال نفت ايران باشد بدست نيامده است، مي نويسد         50بر تحريف و نادرست بودن گزارشات مطالب كتاب         

 بـود كـه     1325 كاركنان شركت برداشته شد همان اعتصـاب         جنگ به پايان رسيد اولين قدمي كه براي اصالح كار از طرف            كه
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شركت را بيدار كرد و به آنها فهماند كه تحمل ناماليمات براي مردم متحمل و صبور هم حدودي دارد و باالخره روزي خواهـد        
  296.»آمد كه مردم درصدد استيفاي حق خود برآيند

 حـزب  ير حقوق حقه كارگران شركت نفت جنـوب بـود،         در ايران جز حزب توده ايران كه مدافع و پشتيبان و پي گ            
ايران و شخصيت هايي مانند دكتر مصدق و رجال با كبكبه و دبدبه جبهه ملي كه رداي مبـارزه بـا اسـتعمار شـرك                         

آن رجال سياسـي كـه در بهتـرين    . نفت را بعدها بدوش گرفتند، قبال توجهي به وضع كارگران شركت نفت نداشتند    
و آواز ر ييالق و قشالق تابستانه و زمستانه خود به دنبال محفل انس و تار و شـراب و رقـص           مكان هاي تهران و د    

كه در اين زمينه كتاب هـاي مرحـوم سـعيد           . و مهماني هاي كنار استخر با مه رويان به عيش و نوش مشغول بودند             
انـد، خبـر از رنـج و         تهران و محافل رجال سياسي را به بهترين وجهي توصيف كـرده               297نفيسي و مشفق كاظمي   

عذاب و استثمارشدگان شركت نفت جنوب نداشتند و هرگز در نطق هاي پيش از دسـتور و يـا در روزنامـه هـاي                        
 آنها كه دستمزد نسبتاً بيشتري داشتند     (به نوشته فاتح    . رنگ وارنگ خود مطلبي در آن باره نمي گفتند و نمي نوشتند           

ف براي خود اجاره مي كردند و آنان كه دستمزد كمتـري داشـتند بـه           در شهرها و دهات اطراف اطاقي به قيمت گزا        
حلبـي  (و  ) حصيرآباد(النه ها و كپرهائي كه در اطراف برپا مي گشت هجوم مي آوردند كپرهاي مزبور بعدها به نام                   

 .معروف شدند) آباد
زنشسته انگليسي كـه     مطالب مشروحي از جنايات شركت نفت و افسران با         456 كتاب فاتح تا صفحه      424از صفحه   

عمدتاً در هندوستان خدمت كرده بودند و مانند برده با كارگران ايراني رفتار مي كردند، نوشته شده است كه ذكر آن            
 شـركت ناچـار شـد كـه تقاضـاي اعتصـاب      «اما او صراحتاً به دو حقيقت اعتراف مي كند كه       . موجب اطاله كالم است   

ليكن توفيق كارگران سبب شد كه آنها طعم اقدام دسته جمعي را چشـيده       . خاتمه يافت   كنندگان آغاجاري را بپذيرد و اعتصاب       
 298.»و در تحكيم اتحاديه كارگران و توسعه فعاليت خودكوشاتر شوند

اعتصاب آغاجاري برنگراني هاي دولت انگليس و مديران شركت بسي افزود و متصديان شركت هر روز بـه لنـدن                    
تحاديه كارگران ناشي از نظر سياسي حـزب تـوده اسـت و پايـه و اسـاس اقتصـادي                    گزارش مي دادند كه فعاليت ا     

  299.ندارد
 اصـل  كار اعتصاب و مطالبه و درخواست مصرانه و دسته جمعي كارگران به رهبري اتحاديه كارگران شركت نفـت،        

شـركت و نماينـده     رعايت احترام به كارگر و حقوق و مزاياي كارگري را برابر يك قانون كار كه حاصل مـذاكرات                   
اما هميشه با همدستي عوامل دولت و شـهرباني و ژانـدارمري كـه در               . اتحاديه كارگران بود، پذيرفت و مسجل شد      

راس آنان شخصيت كثيف و پليدي به نام مصباح فاطمي استاندار خوزستان قرارداشت، كارگران مورد آزار و اذيـت                 
ياري از قضات دادگاه هاي آبادان و اهـواز و خرمشـهر مطيـع و               و زندان قرار مي گرفتند و عجب آنكه بس        و اخراج   
 مديرعامل انگليسي شركت نفت بودند و با مختصر هداياي شركت كـه عمـدتاً ويسـكي و سـيگار كامـل                      سرسپرده
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 رئـيس   شركت نفت همراه مامورين اعزامـي از تهـران در لبـاس فرمانـدار ـ اسـتاندار ـ       . بود شاد مي شدند) جمل(
 .رمانده ژاندارمري ـ رياست دادگاه ودادستان و قاضي، در خدمت اوامر شركت نفت بودندشهرباني ـ ف

شركت نفت كامالً آگاه بود كه طبقه حاكمه ايران تمام توجه اش معطوف به استثمار توده مردم است و چون خودش هم همـان            «
سهم ناچيزي به ايران مي داد و نفت آن را مي برد            شركت  . كار را مي كرد يك اشتراك منافع و مساعي بين آنها بوجود آمده بود             

 300.»را مي ربود و مي خورد) ناچيز( و مي فروخت و درآمد گزافي از آن بدست مي آورد و طبقه حاكمه هم آن سهم
 در مقابل اين استثمار وحشتناك و غيرانساني و در زير شديدترين حكومت هـاي پليسـي و نظـامي كـه گـاه سـران                    

ب باديه نشين و ثروتمندان و رؤساي قبايل و شيوخ عرب همدست و درخـدمت شـركت نفـت    عشاير عرب و اعرا  
بودند و در نهايت سفاكي و درنده خويي آماده اجراي دستورات شركت نفت بودند، پناهگاه كارگران شركت نفـت                   

بـا تمـام قـدو    جنوب به حكم مدارك و اسناد موجود فقط حزب توده ايران و اتحاديه كارگران شركت نفت بود كه             
قامت به دفاع از حقوق كارگران و كارمندان ايراني ايستاده بود و در ايـن ميـدان مبـارزه تنهـا بـود و هـيچ يـك از                             

در آن ايام روزنامه هاي حزب توده تبليغـات بسـياري برضـد             «. شخصيت هاي ملي به حمايت آن زحمتكشان برنخاستند       
 301.» مي كردندشركت نفت نموده و كارگران را تشويق به اعتصاب

 كـار   اما حقوق و مزاياي روز جمعه را نمي داد و مقررات قـانون            . شركت نفت روز جمعه از كارگران كار مي كشيد        
 .را زير پا گذاشته بود

 . اتحاديه كارگران نفت اعالميه اي صادر كرد كه مشعر بر تقاضاهاي زير بود1325 تير ماه 22در تاريخ 
 ار خوزستانـ انفصال مصباح فاطمي استاند1
 ـ خلع سالح عشاير عرب2
 ـ منع شركت نفت از دخالت در امور ايران3
 *ـ پرداخت دستمزد روز جمعه 4

 صبح آن روز اعتصاب عمومي در تمام مراكز نفـت شـروع             6سحر روز بعد اتحاديه كارگران به شركت اطالع داد كه از ساعت             
استنثناي كارگران بيمارستان ها و مامورين برق و آب و يـخ و آتـش   ب(خواهد شد و در ساعت معين عموم كارگران و كارمندان    

دو ساعت پس از شروع اعتصاب حكومت نظامي اعالن شد و مامورين انتظامي باشگاه كـارگران                . دست از كار كشيدند   ) نشاني
 .را اشغال و عده اي سرباز از اهواز براي تقويت قواي آبادان اعزام گرديد

ولي عصر آن روز عده اي از كارگران تظاهراتي را در شهر آبادان       .  تيرماه ساكت و آرام بودند     23م روز   اعتصاب كنندگان در تما   
زد و خـورد    . شروع  كردند و به باشگاه اتحاديه اعراب كه در همان روز جشن افتتاحيه خود را برقرار كرده بود حملـه كردنـد                      
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 نفـر كشـته و      47هر شروع و تا نيمه شب ادامه يافت كه در نتيجـه آن              خونين بين كارگران و مخالفين آنها از ساعت پنج بعدازظ         
 . نفر زخمي شدند173

اعتصاب عمومي كاركنان شركت موجب تعجب و حيرت اولياي شركت گرديد زيرا هيچگاه تصور نمي كردند كـه مسـتخدمين                    
 302.ايراني شركت بتوانند در مدت كوتاهي اتحاد و اتفاقي بين خود ايجاد نمايند

ران به همه خواسته هاي خود رسيدند و دستمزد روز جمعه پرداخت و دستمزدها اضافه شد و وضـع بهداشـت و مسـكن                        كارگ
اين اعتصاب گسترده كه موجب اعزام كشتي جنگي انگليس به شط العرب شد و هدف حفظ جـان انگليسـي هـا و                       . اصالح شد 

 303.هندي ها و اعراب بود كه خبرگزاري دهلي منتشر كرد
 نفر از رهبران حزب توده ايران به آبادان وارد شدند و اعتصاب به نفع كارگران خاتمه يافـت و شـركت                      2 تهران همراه    هيئتي از 

 304.نفت متعهد به رعايت قانون كار شد
خالصه آنكه پس از اعتصاب بزرگ كه شرح آن در باال گفته شد برنامه شركت براي ساختن مسكن وخانه و ساير وسـايل رفـاه          

 305.آن شروع گرديد و با سرعت پيشرفت كردمستخدمين 
از روي كمال انصاف و بي طرفي و حقيقت بيني بايد  گفت كه بهبود وضع كارگران نفت در سالهاي آخر عمليـات شـركت در                          

 .ايران مرهون دو نكته بود
شقت بـار خـود را تـا        اول آزادي بيان كه پس از خروج ارتش بيگانگان براي كارگران حاصل شد و توانستند وضع اسفناك و م                  

 .حدي شرح دهند
 كه قدرت عظيم آنها را براي گرفتن حق خود واضح و آشكار ساخت و به شركت فهماند كـه          1325 تير   23دوم اعتصاب بزرگ    

 .ادامه رويه سابق محال است وبايد سريعاً رفتار خود را تغيير دهد
 306.مطلع گشته و آن را انتقاد نمايدنهضت مزبور موجب گشت كه دنياي خارج هم از استثمار ايرانيان 

ارگران بريزد آنها   نجا كه مي بايست زهري هم به كام ك        ود اما از آ   ـروايت مصطفي فاتح اين است كه اعتصاب آرام ب        
 اسنادي كـه    .»كارگران به عشاير عرب و باشگاه شيوخ عرب حمله كردند         « 1325 تير ماه    23را متهم مي كند كه عصر روز        

منتشـر شـد و در روزنامـه هاي حزب توده ايران منعـكس است، ثـابت مي كنــد كــه از قبـل بـا     در همـان هفتـه   
توافق فرماندار نـظامي و مديران شركت نفت با مكّي فيصلي و شيوخ عرب و خاندان و سران قبيله كعب كه مقاطـه             

يـاور و كمـك اعـراب مـزدور و          كاران شركت بودند، حمله را شروع كردند و سربازان در قتل عام كارگران يـار و                 
اما فعال برابر روايت مصطفي فاتح كه معاون ايرانـي مـدير عامـل              . رؤساي قبايل بودند، كه خود بحث ديگري است       

شركت نفت بود، مورد استناد است كه آن اعتصاب آرام بود و پس از اعالم اعتصاب حكومت نظامي برقـرار شـد و                
مدن قبايل عرب به شهر كه رؤسـاي آن همـه از مقاطعـه كـاران و مواجـب                   اين لشكر كشي و آ    . قشون از اهواز آمد   

. بگيران شركت نفت بودند، در همان روز اعتصاب كه از قبل هم اعالم شده بود، برحسب اتفاق نمي توانست باشـد              
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منـد و حكايـت از توطئـه و    مصطفي فاتح مي نويسد؛ افتتاح كلوپ خود را جشن گرفته بودند كه امري بـود هـدف         
به هر حـال آن روز عمـدتاً كـارگران بـه خـاك و خـون                 . مدستي با لشكر كشي اهواز و حكومت نظامي مي كرد           ه

غلطيدند و در راه اعتالي جنبش انساني و وصول و بدست آوردن حقوق كارگران از جان مايه گذاشتند كه خـاطره                     
تصاب را به تحريك و توطئه شـركت        اما نويسندگان بورژوازي هفت خط و خال اين اع        . آنان هميشه جاويدان است   

نفت و عوامل آن در كتب تاريخ خود ذكر كرده اند و اصطالح توده نفتـي را سـاختند و در نهايـت وقاحـت و بـي                            
 .انصافي مدعي شدند كه اين اعتصاب، توطئه و تباني حزب توده ايران با شركت نفت و انگليس بود

ره اتحاديه و سـنديكاي كـارگران را در تمـام منـاطق نفتـي               قدرت نمايي كارگران شركت نفت جنوب سلطه و سيط        
بعد از خلع يد، با آنكه دكتـر مصـدق از           . برقرار كرد و موجب تغيير رويه و روش عوامل دولت و شركت نفت شد             

ايجاد اغتشاش در مناطق نفتي به شدت نگران بود، اما حسين مكي سخت در پي خـود نمـايي بـود و دكتـر مظفـر                          
 بود كه حزب زحمتكشان را كه با كمك خليل ملكي به راه انداخته بود، در مناطق اهـواز و آبـادان                      بقايي درصدد آن  

خوشبختانه دكتر مصـدق مطلـب را زود        «. توسعه دهد و مجموعه اين نگراني ها ذهن دكتر مصدق را مشغول كرده بود             
ود و مردم را اندرز دهند كه آرامش را رعايـت           دستور اكيد داد كه نطق ها و بيانات تحريك آميز به فوريت قطع ش              درك كرد و  

كنند و طرح اليحه اي را كه در باب مجازات خرابكاران صنعت نفت به مجلس تقديم داشته بود موقوف سـاخت ولـي از همـه              
چگاه مهمتر استنباط خردمندانه اي بود كه كارگران و كارمندان از وضع روز كرده و در تمام مدت نصايح دولت را پذيرفته و هي                      

  307.»متانت را از دست نداند
اين استنباط خردمندانه را كه مصطفي فاتح به كارگران نسبت مي دهد يك امر شخصي و فردي نبـود، بلكـه نتيجـه                       
تعليمات و آگاهي طبقه  كارگر بود كه در اتحاديه هاي كارگري مناطق نفت عضو و متمركز بودند وايـن بزرگتـرين                      

پيشرفت آگاهي طبقاتي كارگران و مبارزات ضدامپرياليستي مـي رسـانيد كـه متاسـفانه               تاثير حزب توده ايران را در       
 .هيچ خبر و ذكري از آن همه درايت و خردمندي ها در نوشته هاي بورژورازي ملي وجود ندارد

سـاده   و كـرد  مـي  وانمود خود انحصاري مبارزات نتيجه را گلشائيان ـ گس اليحه رد جنجال و هياهو با ملي جبهه
لوحاني مانند اعضاي حزب ايران و طرفداران جبهه ملي خيال مـي كردنـد كـه استيضـاح حسـين مكـي و بقـائي و               

 16 و 15حائري زاده و نوشته هاي فني و دور از فهم عامه مهندس حسيبي كه به صورت رد اليحـه در دو مجلـس               
قـرارداد  «:  بسـوي آينـده نوشـت      در اين زمينه روزنامه   . مطرح شد، موجب تصويب قانون ملي شدن نفت شده است         

 گس ـ گلشائيان براثـر فشـار    ياكنون كه قرارداد الحاق. الحاقي را ملت ايران رد كرد نه جبهه مفتضح ملي و جرايد معلوم الحال
افكار عمومي و مبارزه شديد ملت ايران رد گرديده است روزنامه هاي وابسته به جبهه ملي، مخصوصاً نامه معلوم الحـال شـاهد                       

ملت ايران بخوبي مي داند كه      .  شروع بيك سلسله درباره نقش خود در اين مبارزه نموده اند            *گان دكتر بقائي و روزنامه داريا     ار
آنها چه نقش پستي براي ارضاء مطامع استعمار خارجي بعهده دارند، مردم بخوبي مي دانند كه جبهه ملي چه معجـوني اسـت و                        

 308.» هاي ملت آن را بوجود آورده استچگونه دست استعمار براي فريب توده
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صرفنظر از چگونگي بوجود آمدن جبهه ملي كه مختصري از آن نوشته شد، دكتر بقائي در روزنامـه شـاهد مقـاالت             
كشافي درباره كنار آمدن با شركت نفت جنوب و انعقاد قراردادي برپايه اصل تنصيف نوشته بود كـه بـا اعتراضـات            

 جبهه ملي بنابه مسلك ليبرالي خود تا آن زمان نظر واضـح و قـاطعي درامـر نفـت و                     هر چند . وسيعي روبرو گرديد  
 از امضاي اليحـه لغـو       14 نداشت و فراموش نشود كه دكتر مصدق در مجلس           1933شركت نفت جنوب و قرارداد      

كه جبهه   و تعطيل كردن شرك استعماري نفت بنا به داليلي موجه خودداري مي كرد و حداكثر كاري                  1933قرارداد  
ملي تا لحظه رد قرارداد گس ـ گلشائيان بعمل مي آورد، فقط مخالفت با اين اليحه بود و نظريه غالب و مسـلط بـر    

منظور اولي و اصولي ما اين است كه مناسبات دولت ايـران            «: جبهه ملي همان نظريه دكتر مظفر بقائي بود، كه مي نوشت          
مي كند، با شركت نفت ايران و انگليس دست كـم براسـاس دنياپسـند و منصـفانه             يعني دولتي كه بنام ملت ايران اعمال قدرت         

 اين نظر دكتر بقـائي كـه در زرورق            309.»استوار شود و اين شركت ديگر نتواند قراردادها را فقط به ميل خود تفسير نمايد              
لي را تشـكيل مـي      اساس نظر جبهه م   . وطن پرستي و در لعاب و سرپوش فحاشي به شركت نفت پوشانده شده بود             

روزنامه شاهد راجع به انتقاد بـر       . داد، و اما همين نظر وقتي كه علناً بيان شد، با اعتراضات وسيع مردم روبرو گرديد               
و همه اين نامه ها حاكي از آن بود كه جبهه ملي بايد رسماً اعالم كند كه اصال با قـرارداد                 «: سر مقاله همان روز نوشته است     

 كه هـدف روزنامـه يـا        88لت ايران آن را به رسميت نشناخته و لغوش را خواهان است نه اينكه در سر مقاله                  اوليه مخالفيد و م   
منظور اولي و اصولي اين است كه مناسبات دولت ايران يعني دولتي كه بنام ملـت                : برنامه كار خودتان در مجلس است بنويسيد      

اسـتوار شـود، مـي     ران دست كم براساس دنيـا پسـند و منصـفانه اي   ايران اعمال قدرت مي نمايد، با شركت نفت انگليس و اي  
و مظفر بقائي پس از چند سطر سـياه كـردن              310»خواهيد با اين جمله و كلمات مثال بگويند كه با قرارداد مخالف نيستند            

 خودمـان را    بنظر ما اگر با اوضاع فعلي ما موفق بشـويم مناسـبات           «: الطائالت و رجز خواني عليه شركت نفت مي نويسد        
بدرجات بهتر از اين خواهد بـود كـه خواهـان چيزهـائي             . براساس عادالنه و دنيا پسندانه اي با همين شركت نفت برقرار نمائيم           

ما معتقديم در درجه اول با همين شركت نفت فعلـي قـراردادي منعقـد               . باشيم كه فعال متاسفانه توانايي رسيدن به آن را نداريم         
ن اينكه ما مالك زمين و مالك نفت و صاحب سرمايه واقعي هستيم اقال پنجاه و يك درصد سهام متعلـق بـه     سازيم كه اوال بعنوا   

مـا  ... شركت نفت هم بايد به اين مسائل توجه كند و بداند جز اين راه طريق ديگري براي ادامه حيات وجود ندارد                      . ايران باشد 
و آنها را وادار سازيم كه قراردادي كه متضمن نفع طرفين باشـد منعقـد               مي خواهيم اين موضوع را به اولياي شركت حالي كنيم           

اگر فهميدند و حاضر شدند چه بهتر، و اگر هم خواستند مانند سابق رفتار كنند و به همين كارها ادامـه دهنـد آن وقـت                          . نمائيم
 سياست ملي گرايـان مـي          همين رهبر قدرتمند و يكه تاز ميدان         311.»ملت ايران نحوه عمل ديگري پيش خواهد گرفت       

در پاسخ  . نوشت كه به ما اعتراض مي كنند كه چرا مي خواهيد قرارداد دنيا پسندي امضاء شود، قراداد بايد لغو شود                   
ميگوئيم اصل مساله اين است كه اگر قرارداد را لغو كنيم با هيات حاكمه كنوني امكان به  كـار انـداختن تاسيسـات                        

ما معتقديم .  موافقيم اما با وضع فعلي، ماخواهان نتيجه مثبت براي ملتمان هستيم    1933 نيست ما هم با الغاي قرارداد     
كه در درجه اول با همين شركت نفت فعلي قراردادي منعقد سازيم كه اوال پنجاه و يك درصد سهام متعلق به ايران                      

                                           
  6 ، ص 1329 فروردين 21، 88 روزنامه شاهد، شماره -309
 )صفير به جاي شاهد( 1329 فروردين 23 ، 90 روزنامه شاهد، شماره -310
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قوق عربستان سـعودي و يـا ونـزوئال         ثانيا گذشته از منافع، مالياتي شركت بپردازد و هم حقوقي الاقل برابر ح            . باشد
 .ثالثا در اداره شركت ما بايد سهيم باشيم. دريافت داريم 

ساير رهبران و شخصيت هاي جبهه ملي نيز همين عقيده را داشتند و مهندس حسيبي كارشناس نفتي دكتر مصـدق                    
 خاور ميانـه نوشـته بـود، بـه ايـن            و جبهه ملي، در سلسله مقاالتي كه براي مقايسه قرارداد نفت ايران با قراردادهاي             

 دكتر مصدق نيز همـين    312.»نفت استخراجي بگذارد  % 50ايران بايستي مبناي حقوقي خود را براساس        «نتيجه مي رسد كه     
را قبول مي كرد، من يقين      % 50اكنون دير شده است و اگر شركت در دوره پانزدهم همين             «عقيده را داشت اما معتقد بود كه      

ولي شركت يك سماجت هائي كرد شركت خواست كه از ايـن منـافع مـا                . اختالفي بين شركت و ملت ايران نبود      دارم كه هيچ    
 *...313.»اين بود كه ملت ايران را عصباني كرد. بقدري استفاده بكند كه به ايران هيچ ندهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  1329 شهريور ماه 12 روزنامه شاهد، -312

   ، به استناد صورت مذاكرات مجلس599 ميراث خوار استعمار، دكتر مهدي بهار، ص -313
يكي از جانـب دكتـر      .  الزم به يادآوري است كه در حزب زحمتكشان در مورد شركت نفت انگليس دو نظريه وجود داشت                 -*

ها اين اختالف نظر باقي بود و باالخره بـا اصـل ملـي كـردن                شد و ديگري از جانب خليل ملكي و تا مدت         مظفر بقائي ابراز مي   
اما فشار آمريكا و استدالل خليل ملكـي او         . كردهاي اول تشكيل حزب زحمتكشان نظر شاه را بازگو مي          بقائي در ماه   .توافق شد 

دانسـتند و بـراي حـل و    يهم بقائي و هم خليل ملكي خطر عمده را در حزب توده ايران م. را به اصل ملي كردن نفت قانع كرد    
 .البال به مبارزه با حزب توده ايران به پردازندفصل اختالف با آمريكا و انگليس در تالش بودند تا فارغ
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  تيسمار رزم آراء آانديداي ديكتاتوري از جانب بريتانيا -٥
در همين روزها كابينه رزم آراء نيز همين نظر و هدف را درباره نفت جنوب داشت با اين تفاوت كه رزم آراء فقـط                        

ا درصدد حل وفصل معضل نفت با شركت نفت جنوب و دولت انگلـيس بـود و خـود را در مقابـل دولـت بريتانيـ                         
مسئول و متعهد مي دانست و در اين باره پيشنهادات قابل توجهي از شركت نفت دريافت كرده بود كه شـمه اي از                       

رزم آراء به هيچ وجه حاضر به دخالت دولت آمريكا در قضـيه             . آن در كتاب ميراث خوار استعمار نوشته شده است        
ب به توافق مي رسيد و با قبول و تصويب اصـل            نفت نبود اگر دولت رزم آراء با دولت انگليس و شركت نفت جنو            

تنصيف درآمد و قرارداد معروف به پنجاه ـ پنجاه كار نفت را به سامان مي رسانيد بخش بزرگي از بـورژوازي ملـي    
در چنين حالتي شركت هاي نفتي آمريكائي از درآمد سرشار منابع نفتي ايـران محـروم مـي                  . را همراه خود مي كرد    

وفقيت رزم آراء در امر نفت مي توانست به آنچنان ديكتاتوري خشن و سهمگيني منجر شـود كـه                   شدند، از طرفي م   
رزم آراء نقشه هاي دور و درازي براي تسلط بر دربار و            . همه آزادي هاي بدست آمده مورد تهديد جدي قرار گيرد         

ضاخان بود و با داشتن مقـام       ارتش از سالها پيش در سر داشت و يكي از آرزوهاي عمده اش فرمانروائي به سبك ر                
 .نخست وزيري و قراردادن افراد مورد اعتماد خويش برارتش به يگانه مرد مقتدر ايران تبديل شد

او به نخست وزيران مطيع و چاكر و نوكر خانـه           . شاه از قدرت گيري بي حد واندازه رزم آراء به شدت مخالف بود            
به همين جهت به دور رزم آراء حلقه محاصـره اي از            . وزيران نبود زاد عالقمند بود و رزم آراء از آن قماش نخست           

مخالفين متنوع كه هر يك از زاويه اي با رزم آراء مخالف بودنـد، بوجـود آمـد كـه حكايـت از رقابـت امپرياليسـم                       
 . وطيف گسترده اقشار هيات حاكمه ايران داشت

زارت امور خارجه بود و سالها سمت سفارت ايـران  به نوشته رضا قدس كه از مامورين عالي مقام وزارت دربار و و         
آيت اهللا كاشاني نامه اي از علي منصور نخست وزير دريافت كرد مبني بر اينكـه وي از جانـب                     «در سوريه و بيروت داشت؛    

  314.»به ايران بازگردد) بيروت(شاه مورد محبت قرار گرفته و شايسته است از 
كاشـاني   آيت اهللا «: ر نفت ونويسنده كتاب خواب آشفته نفت مي نويسد        محــمدعلي مـــوحد كارشناس معروف امو    

گـرفتن   احتماال شاه با توجه به باال     .  به دستور رزم آراء بازداشت و تبعيد شده بود         ]ترور قالبي شاه  [1327 بهمن   15در ماجراي   
 كاشاني را در صحنه سياست الزم مي        كار رزم آراء و فشار روزافزوني كه براي زمامداري او وارد مي آمد ظهور مجدد آيت اهللا                

  315.»دانست
-آنها كه درباره سقوط رزم آراء كتاب      . ترور رزم آراء هنوز در حيطه ابهام است و اسناد واقعي آن منتشر نشده است              

به نوشته مصـطفي فـاتح، رزم آراء   . هايي نوشته اند و تحقيق كرده اند نقش شاه را در ترور رزم آراء قطعي مي دانند  
 مذاكرات جدي و طوالني اصل قرارداد تنصيف معروف به پنجاه ـ پنجاه را به دولـت انگلسـتان و شـركت نفـت      با

 كتـاب   405مصطفي فـاتح در ص      . اما در اعالم آن تعلل مي كرد      . انگيس قبوالنده بود و به عبارتي تحميل كرده بود        
كه در موقـع خلـع يـد از شـركت نفـت در               نورمان كمپ خبرنگار روزنامه تايمز       1953خود مي نويسد كه در سال       

 مي نويسد و در آن كتاب اصل نامه سفير انگلستان به نام سرفرانسـيس شـپرد را مـي                    »آبادان«آبادان بود كتابي به نام      
                                           

  35 ، ص 13 ظهور و سقوط سپهبد رزم آراء، رضا قدس، ترجمه علي ميرزايي، نشريه نگاه نو، شماره -314
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آورد كه بنا به ادعاي مصطفي فاتح عامه مردم ايران از آن بي اطالع بودند و آن نامه مفصل را ترجمـه مـي كنـد كـه              
فشرده و لب خواسته سفير انگليس از رزم آراء اين بود كه نتيجه مذاكره، مفاهمـه و توافـق قطعـي    خواندني است و    

ـ   پنجاه را اعالم كنـد و بـيش از ايـن تعلـل نكنـد در خاتمـه        دولت و شركت نفت انگليس را در مورد اصل پنجاه 
ه رزم آراء خيال داشت در موقعي كه به         اطالعات و پيش استنباطات من اين است ك        «:ترجمه نامه، مصطفي فاتح  مي نويسد      

نظر او مساعد به وضع سياسي شخص او بود پيشنهاد جديد شركت را در مجلس اعالم كند و اين را به عنوان توفيق دولت خود                         
 هنگـامي كـه بـراي حضـور در          1329به حساب آورد ولي حسابش غلط درآمد و عمرش به پايان رسيد و روز شانزدهم اسفند                 

  316.»از پاي درآمد) از اعضاي فدائيان اسالم(وارد مسجد شاه شد با گلوله خليل طهماسبي مجلس ختم 
در آن زمان فدائيان اسالم ظاهراً تحت رهبري نـواب صـفوي و در بـاطن تحـت ارشـاد و اوامـر آيـت اهللا كاشـاني          

 .قرارداشتند
 وحـدت رسـيد كـه سـپهبد رزم آراء     به هر حال سه هدف اساسي آمريكا، شاه و جبهه ملي، در يك امر به تالقـي و    

از آن روز به بعد قدرت آيـت اهللا كاشـاني           . حذف شود و بدست فدائيان اسالم آيت اهللا كاشاني از پاي افكنده شود            
 .در امور ايران تقريباً بالمنازع بود و در اوج قدرت قرار داشت

مطرح شدن سيداحمد كسروي در مبارزه بـا        اين قدرت يابي فدائيان اسالم از طريق ترور و ارعاب و اخافه از زمان               
خرافات، تحت عنوان پاك ديني كه خود خدعه اي بود براي انحراف افكار عمومي مردم، از توجه به مسائل سياسي                    
و مبارزات و مطالبات كارگري و دهقاني و ضد استبدادي و ضد استعماري و غرق كردن جامعه در بحث هاي پايان           

و خود يكي از مشكالت اساسي و پيچيده مبارزات سياسي ـ اجتماعي بود كه هر طـرح و   ناپذير مذهبي، ظهور كرد 
 .نظري را با ارعاب و اخافه ترور فدائيان اسالم مواجه مي كرد، كه خود بحث ديگري است

ايـران  در همين زمينه، پيچيدگي و غامض بودن مسائل سياسي ايران در اين است كه عبدالحسين هژير نخست وزير              
 .ختانه مدافع فداييان اسالم بود و خود بعدها به تير فداييان اسالم كشته شدسرس

قاتل كسروي را گرفتند شبي در جلسه هيئت وزيران قوام السـطنه كاغـذي آورد و نشـان داد و                    «: ايرج اسكندري مي نويسد   
 را كرده اند عـده اي  ]داييان اسالمقائل سيداحمد كسروي عضو برجسته ف[گفت كه آقايان علماء نوشته و تقاضاي آزادي امامي   

از وزيران با اين تقاضا مخالفت ورزيدند و گفتند چگونه مي شود كسي را كه در روز روشـن و در حضـور قاضـي ديگـري را            
كشته است و به دستور قاضي توقيف شده است آزاد كرد اللهيار صالح كسي كه وزير دادگستري بود گفت وزيـر چنـين حقـي                         

اند دستور قاضي را لغو كند اما هژير معتقد بود كه كسـروي مهدورالـدم اسـت و قاتـل او بايـد از زنـدان آزاد                   ندارد و نمي تو   
 زاده وزير دادگستري شد، به نتيجه       و پا فشاري دربار براي آزادي قاتل كسروي در كابينه قوام كه موسوي              317.»شود
 .رسيد

اصالحات ظاهر فريب و چشم گير شهري دسـت زد و  رزم آراء در همان روزهاي اول نخست وزيري به يك رشته     
اقداماتي در زمينه عمران و آبادي جنوب شهر تهران بعمل آورد كه مورد توجه محرومين قرار گرفت و كم كم ايـن                      

                                           
 407 تا 405ص  تاب پنجاه سال نفت ايران مصطفي فاتح، نقل به تلخيص از ك-316
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. فكر در اذهان ساده محرومين شهري ريشه مي گرفت كه تنها يك مرد مقتدر نظامي مي تواند ايران را نجـات دهـد                      
 هايي كه يك گروه از روزنامه نويسان و شعرا و خطباي پنـدارگرا و خـام انـديش ايـده آليسـت،                       همان زمينه سازي  

همراه يك مشت نويسندگان مزدور و مامور در اواخر دوره قاجاريه براي رضـاخان بعمـل آورده بودنـد، در شـكل                      
مصـور هـر روز خبـر       روزنامـه هـاي اطالعـات و تهـران          . ديگري براي توجيه و مقبوليت رزم آراء تجديد مي شد         

سخنراني پرشور رزم آراء رادر جنوب شهر و شاه عبدالعظيم پخش مي كردند و وعده هاي دولت او در امر عمـران                      
رزم آراء با شركت نفت انگلـيس بـه توافـق           . و آبادي و اشتغال بيكاران سرتيتر مقاالت اين روزنامه هاي مزدور بود           

ـ  رفته بود، اما اجراي چنين قراردادي با اهداف نهائي شركتهاي نفتي آمريكـا   پنجاه را پذي نهائي رسيده و اصل پنجاه 
از طرفي درباره شاه پهلوي با به قـدرت رسـيدن رزم            . و وجود اقليت نافذ الكلمه  مجلس شانزدهم امكان پذير نبود          

دانسـت، در  آراء سخت مخالفت مي كرد و حل مسئله نفت را توسط رزم آراء مخالف منويات و آرزوهاي خود مي      
همان زمان نقشه كودتاي رزم آراء و انحالل مجلسين شورا و سنا و برقراري كامل حكومت نظامي و تعطيل احزاب                    

 .و جرايد در سطح وسيعي از جامعه فاش شد
حزب توده ايران در مقابله با اين ديكتاتوري جديد همه نيروهاي اجتماعي را بـه وحـدت دعـوت كـرد و اعالميـه                        

 روزنامـه مخفـي مـردم       1329ان درباره اين ديكتاتوري سهمگين انگليسي در شماره دهم خرداد مـاه             حزب توده اير  
 :منتشر شد كه چنين بود

رزم . سفارت انگليس، شركت نفت جنوب، انتلجنت سرويس انگليس در ايران عضو حساس مورد نظر خود را پيدا كـرده اسـت                 
آقـاي دكتـر مصـدق حتـي     .  به ملت  ايران و حزب توده ايران بد كرده اند زاهدي ها خيلي  . آراء كانديد ديكتاتوري آينده است    

حاضر نشد درباره زندانيان توده اي كه طبق دستور همين رزم آراء براي مرگ تدريجي به جنوب اعزام شده اند يك كلمه حرف                       
ين ها به جاي خود محفوظ ولي ما    ا! بقائي در مجلس و خارج از مجلس خيلي به حزب توده ايران دشنام داده است ، باشد                . بزند

ما دعوت مي كنيم كه تمام مردم عليه ديكتاتوري متحد شوند و در قدم اول و بـه عنـوان                   . هم وظيفه داريم حقايق را بازگو كنيم      
 .حداقل، عزل و محاكمه رزم آراء را بخواهند

 ... همه قواي ملت بايد بر ضد استعمار و ديكتاتوري تجهيز شود
 318.توده ايران الهام دهنده ملت عليه ديكتاتوريزنده باد حزب 

اين وحدت نيروها به هر صورت عليه رزم آراء بوجود آمد و همه نيروهاي طرفدار دموكراسي در طيـف گونـاگون                     
 نويسـندگان   . مخالفت عليه رزم آراء در سطح وسـيعي انجـام گرفـت            1329عليه رزم آراء، متحد شدند و از تير ماه          

ه ملي و دكتر مصدق را قهرمان مبارزه با دولت رزم آراء معرفي كرده و حتي تقلب و تزويـر را                     بورژوازي ملي، جبه  
به آنجا رسانده اند كه قرارداد بازرگاني ايران و شوروي و فرار دسته جمعي رهبران حزب تـوده ايـران را از زنـدان                        

و مداراي حزب تـوده ايـران بـا         قصر كه قدرت تشكيالتي و سازمان نظامي حزب مجري آن بود، به يكنوع سازش               
در جلسات حزب ايران توضيح مي دادند كه سازش روسيه و انگليس موجبات فرار رهبـران                . رزم آراء وانمود كنند   

زنداني حزب توده را فراهم كرد و به همين جهت دولت رزم آراء مورد حمايت روسيه قرار گرفته است و قـرارداد                      
 !بازرگاني دال بر اين سازش است

                                           
   مرداد، نوشته زنده ياد جوانشير28، به نقل از كتاب تجربه تاريخي 1329 خرداد ماه 10، )مخفي( فوق العاده نامه مردم -318
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او جهت تحكيم موقعيت خود الزم ديد، روابط سياسي و اقتصادي بـين       «:نوشته اند » مصدق و نهضت ملي   «يسندگان كتاب   نو
دولت ايران و شوروي را كه پس از رد مقاوله نفت شمال بشدت تيره شده بود اصالح كند و بدين خاطر بارهـا بـا سـادچيكف               

ز آنجا كه به زبان روسي آشنائي داشت اين مالقاتهـا دوبـدو انجـام گرفـت          سفيركبير شوروي در ايران محرمانه مالقات كرد و ا        
ناگفته نماند كه اصالح روابط ايران وشوروي كه نتيجتا ثبات كابينه رزم آراء را همراه داشت مطلـوب آمريكـا و انگلـيس هـم                         

ه هاي كتابخانه ملي موجود     اما همه اين دروغ ها با مراجعه به اسناد و مدارك موجود كه در آرشيو روزنام                  319.»بود
 مي تـوان گفـت مخالفـت حـزب        . است، براي هر وجدان جستجوگر و بي غرضي بسرعت فاش و روشن مي شود             

 و ملـي  جبهـه  زدوبنـدهاي  بـا  شـباهتي  كمترين كه بود جانبه همه و وسيع بحدي آراء رزم ديكتاتوري با ايران توده
 .نداشت دربار
 و زنـدان  اي، توده افسران و كرد مي فعاليت ارتش قلب در آراء رزم عليه تنها و يكه ايران توده حزب كه روزها آن

 آزاديخـواه  و ملي اصطالح به هاي شخصيت و رجال از يك هيچ خريدند، مي بجان را هوا و آب بد مناطق به تبعيد
 ايـن  بـه  سناكهرا و منفعل نيز اي عده و خوشحال و خاموش و نبودند اعتراضات و فريادها اين انعكاس به حاضر

ايـن حقـايق و      سـند  آينـده  بسـوي  روزنامه . كردند مي همراهي ظلم عمله با تماشاچي، بمثابه انساني ضد حركات
نخست وزير ايران يـا     « اي با عنوان    بسوي آينده در مقاله   . كيفيت مبارزه حزب توده ايران با ديكتاتوري رزم آراء است         

خصوصي مجلس، رزم آراء نخست وزير هر چه كه در دل داشت بي پروا به در جلسه  «:  مي نويسـد   » پاسخگوي شركت نفت؟  
او ديگر جامـه    . در اينجا ديگر قيافه نخست وزير را بدون ماسك، بدون كمترين پرده پوشي، عريان و آشكار نمود                . ميان گذاشت 

وان يك دالل شركت نفـت، يـك        بعن  عاريتي زمامدار يك كشور مستقل را از تن بدر كرده، و درست آنگونه كه واقع حال است،                
بجرات مي توان گفت كـه در تـاريخ ايـران هـيچ نخسـت              . ژاندارم محافظ سرمايه يغماگران كنار تايمز، وارد معركه شده است         

وزيري حتي وثوق الدوله و ساعد جرات نكرده اند تا اين حد پرده دري كنند و اين گونه بي محابا به حمايت از غاصبين حقوق                         
هنگامي كه نخسـت وزيـر بـه        . شاخ و شانه بكشند      كنند و بر ضد ملتي كه ظاهراً خود را زمامدار وي مي شمرند،             ملت سينه سپر  

اصطالح درباره سياست خارجي دولت خود به سخن پرداخته كوشيده است، اعمال تبهكارانه هيئت حاكمه و نوكرمĤب ايران را                   
دليل و جهتي در دست نيست كه بي جهـت          «د، رزم آراء گفته است      رنگ ظاهرالصالح بزند و مقتضي مصالح عاليه كشور بشمار        

همسايگان و يا كشورهاي دوست را مورد حمله قرارداده و عبارات زننـده و بـا كلمـات مـوهن تكـدر خـاطر آنهـا را فـراهم                   
  320.»سازيم

 است كه اينك به مناسـبت       روشن است كه در اينجا مقصود ازهمسايگان و يا كشورهاي دوست همان امپرياليست ها ي بريتانيا               «
. مبارزه متحد و پي گير ملت ما بر ضد سوداگران آزمند كنار تايمز مورد دلجوئي و پشـتيباني نخسـت وزيـر واقـع شـده اسـت         

آقايان شما كه يك كارخانـه سـيمان را هنـوز           : او با قيافه حق به جانب مي گويد       . استدالالت رزم آراء از همه مضحك تر است       
سنل خود اداره كنيد، شما كه كارخانجات كشور را در نتيجه عدم قدرت فني به صورت فعلي انداخته ايـد كـه                      نمي توانيد با پر   
در اين جمالت بخوبي چهره     . با كدام پرسنل و با كدام وسايل مي خواهيد نفت را شخصا استخراج و ملي نمائيد                 ضرر مي دهد،    

                                           
  70 و 69ص   مصدق و نهضت ملي، اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا، ص-319
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 ضعف و فساد طبقه حاكمه ايران را با حساب ملت پوينده و بيـدار               مزور گوينده آشكار است مردي كه مي خواهد عدم لياقت و          
  321.»ملت ما مي تواند به نيروي متشكل خويش جامعه اي برومند و خوشبخت را پي ريزي كند... ما مخلوط كند

، حمالت سـخت و     خواهمترقي و عدالت  جبهه ملي در چنين روزهاي حساسي به جاي اتحاد با نيروهاي كارگري و              
ا عليه حزب توده ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي تدارك ديد و سرمقاله هاي باختر امروز و شـاهد و                     خشني ر 

آنها بـا ايـن تاكتيـك رذيالنـه       . جبهه آزادي به حمله و هتاكي به حزب توده ايران و دولت شوروي اختصاص يافت              
ي وحدت و اتحاد حزب تـوده ايـران بـا           درصدد بودند اعتماد دولت آمريكا را بخود جلب كنند و بدين گونه هرندا            

 *.بدترين كلمات در روزنامه هاي وابسته به جبهه ملي پاسخ داده مي شد

                                           
  همانجا-321

او از ترس سلطه مجدد ديكتاتوري نظامي بر ايران سخت وحشت . مخالف بود  مرحوم دكتر مصدق به شدت با رزم آراء-*
ها به نيت همه آن كمكهايي كه در ايجاد آن ديكتاتوري خوفناك كرده بود و كمك. خاطره رضاشاه از يادش نرفته بود. داشت

اما در نهايت عالوه بر آن كه حقوق مشروطه و قانون اساسي لگدمال شد، .  بورژواء بود-تامين حفظ طبقه مالكايجاد امنيت و 
 هاياما در آن سال. هاي نافذالكلمه ملي را بلعيد كه شرح آن محتاج كتاب ديگري استهيواليي ايجاد شد كه همه شخصيت

و اينك كه با زد و .  هميشه مواظب بود كه نخست وزيري با درجه باال و ممتاز نظامي بر راس امور قرار نگيرد20بعد از شهريور 
شود، به آراء رئيس ستاد ارتش به شاه و ملت و مجلس تحميل ميبند دولت استعماري  انگليس، نخست وزيري مانند سپهبد رزم

. كردهاي مصدق را تحمل ميها و حملهحوصله و صبر و متانت و بردباري توهينآراء با سپهبد رزم. كردشدت ابراز مخالفت مي
اش حكايت كرده است كه نقل آن آراء در خانه رزم- نفره مصدق 2اي را به اين نگارنده از مالقات مرحوم اللهيار صالح خاطره

آراء از جمله سپهبد رزم. مي و سياسي بودهاي نظامرحوم اللهيار صالح مورد احترام همه رجال و شخصيت. مناسب نيستبي
   ›ـــكرد و از شخص وي خواهش كرد كه زمينه مالقاتي خصوصي با دكتر مصدق را  به صالح ابراز ميايالعادهاحترام فوق

به قانون  در زمينه احترام  رااو هايش به مصدق بدهد و اعتماد و اطمينان فراهم كند تا توضيح و تشريحي در باره برنامهـــ‹
اين . كندآراء مياش و مالقات با رزمصالح با هر زحمتي كه بود مصدق را راضي به حضور درخانه. و مجلس جلب كند اساسي

شود و به مشاجره و عصبيت شديد دكتر ها شروع ميگزاريها و گاليهصحبت. كننددو شخصيت در منزل صالح مالقات مي
گويد تنها راه نجات تو استعفاء از آراء ميفظي در نهايت غضب و عصبانيت به رزمانجامد و مصدق بدون خداحامصدق مي

اراء با بهت و حيرت فقط احترام كرد اين را گفت و از منزل صالح خارج شد و رزم. نخست وزري است، واال خونت هدر است
مخالفت مصدق و . خداحافظي كرد و رفتستاد ارتش خواست و از و سرش را پايين آورد و پس از مدتي دير هنگام اتومبيلي 

و در روزي كه اليحه قرارداد بازرگاني ايران شوروي مطرح شد، حمالت  آراء در مجلس به شدت ادامه يافتجبهه ملي با رزم
-مصدق فرياد مي. آراء شدندها مانع سخنراني رزممصدق و نمايندگان جبهه ملي به اوج رسيدو با كوبيدن به پيشدستي صندلي

خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه به كنند زير بار اين جور « : گفتمي. كردآراء را تهديد به قتل ميشيد و رزمك
اگر شما نظامي هستيد من از شما . شويمزنيم و كشته ميكنيم، ميبه وحدانيت حق خون مي. رويم نمي]آراءرزم[ اشخاص

مرحوم كريم شيرازي از لژ تماشاچيان به . بعد هم به غش افتاد و بيهوش شد. »كشم  ميكشم، همين جا شما رانظامي ترم، مي
كوفت كه اي واي پدر نهضت ملي از دست رفت و بدنبال آن در ميان فريادهاي وسط صحن جلسه مجلس پريد و بسرش مي

همين اختالف . اء از جلسه خارج شدآر بقايي و گروه هشت نفره نمايندگان جبهه ملي، جلسه مجلس به هم خورد و رزم-مكي
در اين ميان . آراء منجر شدآراء و مسائلي كه از بحث ما خارج است، به قتل رزممصدق و جبهه ملي و كاشاني و شاه با رزم
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 انحصار طلبي در امر مبارزه با رزم آراء ومسئله ملی کردن نفت توسط جبهه ملی -٦
جمعيت ملي مبارزه با استعمار، به منظور ابراز مخالفت با كابينه رزم آراء و پيشبرد كار مبارزه با شركت نفـت ايـران                

و و انگليس كه رزم آراء در نقش وكيل مدافع آن ظاهر شده بود، اعالم ميتينـگ كـرد و از همـه مبـارزين راه آزادي             
ايـن متينـگ تـاثير عظيمـي        . كه با وحدت كامل، قدرت خلق را نشان دهند        دموكراسي و ضد استعمار خواستار شد       

 بـروز كـرد،     »اجراي مراسم بزرگداشت محمد مسـعود     «گذاشت و نقش نفاق افكنانه جبهه ملي در اين مورد به صورت             
يخ تـا آن زمـان در تـار       . نقش انحصار طلبانه جبهه ملي حتي در امر مبارزه با شركت نفـت و رزم آراء نمايـان شـد                   

 .سياسي ايران انحصار طلب تر از رهبران جبهه ملي ديده نشده بود
 بعـدازظهر   3با نهايت تعجب مالحظه مي شود كه ساعت         «:  چنين بيان كرده است    »بسوي آينده «اين تنگ نظري را روزنامه      

يادبود چهـارمين سـال   بعنوان ) جبهه ملي(امروز يعني درست در موقعيكه ميتينگ مبارزين شركت نفت جنوب  تشكيل مي شود           
قتل مرحوم محمد مسعود مراسم جداگانه اي برپا داشته است و كوشيده است تحت اين عنوان از شكوه تظاهرات ملت بـر ضـد       

 بهمن ماه بـوده اسـت و اگـر ضـرورت            23يغماگران نفت بكاهد، بخصوص اگر توجه كنيم كه روز ترور مرحوم محمد مسعود              
د قاعدتاً مي بايست روز دوشنبه گذشته انجام گيرد مقصود از تشكيل اين جلسه بي موقع كه تشكيل مراسم يادبود احساس مي ش

  322.»جز يك خراب كاري موذيانه نيست بخوبي آشكار مي شود
آن زمان جبهه ملي فاقد قدرت دولتي و پليسي بود و نمي توانست با چوب و چماق و قداره و سربازان فرمانـداري                  

ين خود حمله كند و همه ميـدان هـاي شـهر را بـه تيـول و جوالنگـاه چاقوكشـان پـان                        و حكومت نظامي به مخالف    
بنابراين با اين حقه بازيها و عوام فريبي ها، از تشكل صف واحـد  . ايرانيست و بقائي ـ مكي و حزب ايراني درآورد 

 .جلوگيري مي كرد
مورد توجه و عنايت مرحوم كاشاني بـود،        ترور رزم آراء توسط استاد خليل طهماسبي، عضو موثر فدائيان اسالم كه             

اما بدون جلب حمايت دربـار و سـفارت آمريكـا چنـين امـري      . زمينه را براي بقدرت رسيدن جبهه ملي فراهم كرد        
تماس هائي كه احمد ملكي و مظفر بقائي و حسين مكي با مامورين عالي رتبه سفارت آمريكا در همـين                    . محال بود 

لت اياالت متحده قبوالندند كه جبهه ملي مي تواند ضـمن مخالفـت و مبـارزه شـديد بـا                    روزها برقرار كردند، به دو    
مشـروح ايـن روابـط و       . (حزب توده ايران، كار نفت را به طريقي كه منافع آمريكائيان تامين شود، سروسامان دهـد               

تاريخچـه جبهـه    «بنـام    مشروحاً نوشته و به صورت كتابچه اي         »ستاره«تماس هاي سياسي را احمد ملكي در روزنامه         
 ). تقديم كرده است»زاهدي نخست وزير و سردار محبوب تيمسار سرلشگر« به »ملي

رد اليحه الحاقي گـس ـ   . بدنبال اين تماس ها، سفارت آمريكا با جبهه ملي روابط گسترده و دوستانه اي برقرار كرد
نفت درباره ملي كردن صـنعت نفـت،        گلشائيان در مجلس شانزدهم و تصويب گزارش و طرح پيشنهادي كميسيون            

عالوه بر آنكه مورد مخالفت دولت آمريكا قرار نگرفت، بلكه با استقبال شديد سفارت آمريكا مواجه شد وايـن مـي                    

                                                                                                                                            
 سياست امپرياليسم آمريكا هم در اين. آراء پايان دادند شاه از رزم- مصدق،مل اجرايي فدائيان اسالم بودند كه به وحشتاع

 وي با شركت نفت كان لم يكن شود كه خود بحث پيچيده و طوالني 50-50آراء كشته شود و توافق راستا قرار داشت كه رزم
 .است و در متن كتاب به آن پرداخته شده است
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رساند كه تا آن موقع براساس توضيحات و اطمينان هائي كه رهبـران جبهـه ملـي بـه سـفارت آمريكـا داده بودنـد،                   
بـه  نفت هم مـي تواننـد نتـايج دلخـواه را            ) ملي كردن ( بودند كه در چهارچوب      شركت هاي نفتي آمريكائي مطمئن    

از طرفي تصويب چنين طرحي در كميسيوني كه اكثر اعضـاي آن از طرفـداران آمريكـا بودنـد، كمـال           . دست آورند 
حتي حضور چند عضو طرفدار سياست انگليس در اين كميسيون براي دولت استعماري انگلـيس نيـز                 . مطلوب بود 

، بطريقي منافع خود    )ملي كردن صنعت نفت   (اين اميدواري را ايجاد كرده بود، كه مي تواند در عين قبول و پذيرش               
بمجرديكـه خبـر    «: همان روزها خبرگزاري يونايتدپرس جريان امـر را از نيويـورك چنـين گـزارش داد               . را حفظ كند  

 سخنگوي شـركت . گي در شركت هاي آمريكائي پديد آورد  تصويب اليحه ملي شدن نفت ايران به آمريكا رسيد، سروصداي بزر          
اگر دولت ايران بهره برداري از منابع نفت خود را بمزايده بگذارد كليـه شـركتهاي نفـت آمريكـا در                     : نفت تگزاس آمريكا گفت   

 درصد نمايندة شركت نفت تگزاس اعالم داشت كه شركت نفت تگزاس در مزايده احتمالي شصت       . مزايده شركت خواهند كرد     
 .سود بنفع دولت ايران پيشنهاد خواهد كرد

معاون شركت  . كه ما حاضريم شصت و يك درصد از مجموع سهام را بدولت ايران بدهيم             : نماينده شركت نفت استاندارد گفت    
ر داشـته   در سالهاي اخير اين شركت پيوسته مراقب اوضاع ايران بوده و انتظا           : به مخبر يونايتدپرس گفت   » سوكوني واكيوم «نفت  

است كه دولت ايران قرارداد شركت نفت انگليس و ايران را لغو كند و اكنون كه اين فرصت بدست آمده شركت نفت سوكوني                       
اظهـار  » اوسـو اويـل كمپـاني     «يكي از كارشناسان شركت     ! ؟. درصد سود خالص به دولت ايران موافق است        65واكيوم با دادن    

نماينـده آرامكـو نيـز      ! ؟. درصد سود خالص را بايران بدهد      70 تا   67ران حاضر است    داشت كه در صورت گرفتن امتياز نفت اي       
 درصد سود خالص را بايران خواهد       5/72اگر قرار باشد بهره برداري از نفت ايران بمزايده گذاشته شود اين شركت              : گفته است 

س تقليل داده است ولـي از طرفـي ديگـر           تصميم مجلس ايران از طرفي سهام شركت نفت انگليس رايك شلينگ و سه پن             ... داد
روز پنجشـنبه خريـد و فـروش سـهام كليـه      : يونايتدپرس مـي نويسـد  ... بازار سهام كمپاني هاي آمريكائي را گرم ساخته است  

 سنت ترقـي يافتـه و   80سهام شركت آرامكو در بورس حتي به ... شركتهاي نفت آمريكائي بخصوص آرامكو در بورس گرم بود   
  323.» سنت خريد و فروش مي شد83بعد از ظهر 

آورد، آن چنان موضـوع پيچيـده و        مسئله نفت ايران و منافع عظيمي كه دولت انگلستان از شركت نفت به دست مي              
هـا  سـال هاي غني نفت جنوب ايران از       سفره. اي دارد بغرنجي است كه ورود به آن احتياج به نوشتن كتاب جداگانه          

كردند كه موجب رنجش و اختالف شديد با دولت        اما طوري عمل مي   . آمريكا بود هاي نفت   پيش مطمح نظر كمپاني   
-هاي به ظاهر مختلف و متضادي براي سلطه يا شراكت با انگليس بر ايـن منـابع عمـل مـي           انگلستان نشود و از راه    

ردن نفـت را   كرد كه شاه قانون ملـي كـ       در همان روزهاي اول ملي شدن نفت، دولت آمريكا ظاهراً تالش مي           . كردند
معـاون وزارت   [گيبراي تشريح موضع آمريكا مك    «: نويسد مي » اصول - قدرت -نفت«مصطفي عِلم در كتاب     . توشيح نكند 

وقتـي  .  با شاه مالقات كرد و ديد مسير حوادث ايران او را به كلي از پا در آورده و به شدت ترسانده است                   ]امور خارجه آمريكا  
تواند جلوي ملي شدن نفت را كه منافع آمريكا در نقـاط            وري از پشتيباني آمريكا مي    كند با بهره  گي از شاه پرسيد آيا فكر مي      مك

اندازد بگيرد؟ شاه پاسخ داد از دست او سـاخته نيسـت و خـواهش كـرد مـا هـم از او چنـين چيـزي                           ديگر را نيز به خطر مي     
   324.»نخواهيم

                                           
  28/12/29 مورخه 228 نويد آينده، شماره -323
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زيـرا دوران جنـگ     . اختالف با دولت انگلسـتان دور نگهـدارد       اين ديپلماسي ظاهر آمريكا بود تا خود را از گاليه و            
كـرد و   اما در باطن امر هم ايرانيان را تشويق به ملي كردن نفت مي            . بايست رعايت شود  سرد بود و اصل وحدت مي     

 ملـي   تسـليم شـوند و در چهـار چـوب    »اصل ملي كردن نفت«كرد كه بـه  كم فشار وارد ميهم به دولت انگلستان كم 
كـرد، در   گي كه ظاهراً مانع ملي كردن بـود و از شـاه اسـتمداد مـي               همين آقاي مك  . منافع خود را دنبال كنند    كردن،  

به درخواست وزارت امور خارجه انگليس، از طرف وزارت          «.مذاكره با وزارت امور خارجه انگليس چهره ديگري داشت        
 در لنـدن    1951 آوريل   2در تاريخ   . گتن، در لندن توقف كند    گي دستور داده شد در بازگشت به واشن       امور خارجه آمريكا به مك    

روز قبـل از    . داري انگلـيس تشـكيل داد     يك اجالس سطح باال با نمايندگان وزارت خارجه، وزارت سوخت و انرژي و خزانـه              
ولت آمريكـا    از آنجا كه د    «وزير خارجه آمريكا به وزارت خارجه انگليس تلگراف كرده بود كه          ) دين آچسن (تشكيل اين جلسه    

بنـابر   . »داند، به شرط آنكه در مقابل، غرامت مكفي بپردازدملي كردن را حق كشورهاي مستقل و برخوردار از حاكميت ملي مي   
اين وزارت خارجه آمريكا عقيده دارد بايستي راه حل مناسبي در مورد به رسميت شناختن ملي شدن نفت ايران توسـط دولـت                       

پيشـنهاد كنـد،    ) AIOC(گي فراهم آورد به شركت نفت جنـوب         اين تلگراف زمينه را براي مك     ..... . دپادشاهي بريتانيا ارائه شو   
اي صادر كند و در آن تاكيد نمايد كـه از  دست از اصرار براحياي حقوقي كه به موجب امتياز دارد برداشته و به حاي آن اعالميه        

  325.» ملي ايران را برآورده سازدمخالف نيست و آماده است آرزوي) ملي شدن(لحاظ اصولي با 
 ها به شدت مخالفت كردند و موريسون وزير خارجـه دولـت كـارگر انگلسـتان، نارضـايتي خـود را از                     اما انگليسي 

. سفير انگليس در آمريكا، به دولت آمريكا اعـالم كـرد        ) سر اوليور فرانكز  (گي كرده بود به توسط    مذاكراتي كه با مك   
 آمريكائي در حمايت از ملي كردن نفـت بـه شـدت بـا سياسـت شـركت نفـت جنـوب                       هاي مهم در مقابل روزنامه  

توان تغيير داد و منافع بريتانيا بايد با عمل انجـام           ملي كردن را نمي   «: روزنامه بانفوذ نيويورك تايمز نوشت    . مخالفت كردند 
 .قي خود را كنار بگذاردروزنامه واشينگتن پست هم نوشت كه بايد كمپاني نفت جنوب كله ش. »شده منطبق گردد

اصل ملي كردن   (در نتيجه فشار دولت اياالت متحد آمريكا بر دولت انگليس، دولت انگليس و شركت نفت جنوب                 
خـواه خـود را كـه       را قبول كردند و از داخل همين سياست آمريكا و اِعمال آن بـر شـركت نفـت، نتيجـه دل                    ) نفت

اين حقيقت پس از سالهائي كه از كودتاي مشترك         . د، بدست آوردند  برداري نفت ايران بو   شراكت و دخالت در بهره    
  آمريكا عليه دولت ملي مصدق گذشت، اسناد مذاكرات طوالني و به ظاهر ضد و نقيض آن فاش و منتشـر                 -انگليس

 .شد
هـاي غنـي نفـت داشـتند،        هاي نفت انحصاري كه انگليس و شركت نفت جنوب بر سـفره           برداري از چاه  سابقه بهره 

 خطـاب بـه رئـيس    1943 اكتبـر  15اي از وزير خارجه آمريكا به تاريخ    نامه. بوط به زمان جنگ جهاني دوم است      مر
هاي نفتي شركت انگليسـي بـريتيش       جمهور آمريكا در دست است كه شدت اشتياق و طمع دولت آمريكا را به چاه              

مـذاكرات جـدي و   « ...«خواهد؛ ور آمريكا ميدر آن نامه جداً وزير خارجه از رئيس جمه    . رساندمي) بي پي (پتروليوم  
. باشد به آمريكا واگـذار شـود  ها بشود كه يك سوم معادن نفت ايران كه اكنون تمامش در دست آنها ميشديدي بايد با انگليسي  

يل شـده  در طي جنگ جهاني دوم از طرف ما تحو        ) وام و اجاره  (اين واگذاري در مقابل مقادير نفتي خواهد بود كه تحت عنوان            
و هم چنين در ازاي ساختن لوله نفتي خواهد بود كه از معادن ايران به بندر حيفا ساخته خواهد شد و خرج آن تقريباً در حـدود                     

                                           
  146، ص  همانجا-325
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  نامه فـوق كـه تـوجيهي       ».برداري كامل از معادن نفت ايران الزم است       اين خط لوله براي بهره    . دويست ميليون دالر خواهد بود    
هاي بزرگ نفت آمريكا براي تحصيل سهم بيشتري از نفـت           دار شركت ر نفت ايران بود و تبليغات دامنه      براي سهيم شدن آمريكا د    

دولـت آمريكـا بـه مالحظـات        ... هاي بسياري براي دولت انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس ايجاد كرد            خاورميانه، نگراني 
هـاي بـزرگ نفـت آمريكـا،     فشار شـركت ... ر نفت ايجاد شودسياسي ميل نداشت كه در موقع جنگ اختالفاتي بين متفقين بر س    

هاي آمريكايي را در محصول نفت ايـران و كويـت    شمسي شركت1326شركت نفت ايران و انگليس را مجبور كرد كه در سال        
هـايي حاصـل    هايي، بين اعضاي كارتـل بـزرگ نفـت توافـق          شريك ساخت و با بند و بست      ) نسبت به سهميه خود از كويت     (

هاي بـزرگ نفـت آمريكـا كـه عضـو          پس از اين توافق شركت نفت ايران و انگليس تا حدي اطمينان يافت كه شركت              ... ديدگر
-شركت(هاي ديگر آمريكايي كه معروف به باشند، ديگر تجاوزي به آنها نخواهند كرد ولي غافل از اين بود كه شركتكارتل مي 

خواستند و در جستجوي فرصت بودند كه عليه كارتل اقـداماتي            پر بركت مي   اي از اين خوان   هستند، سهم و حصه   ) هاي مستقل 
 326.»نمايند تا به مقصود نايل آيند

مجلس شوراي ملي با تائيد و      «متن تصميم قانوني كميسيون مخصوص نفت كه به تصويب نمايندگان رسيد چنين بود؛              
يفاي حقوق ايران نيست، به منظور اجراي قـانون مهـر مـاه    كافي براي است» ساعد ـ گس «تصويب كميسيون دائر بر اينكه اليحه 

 به آن كميسيون ماموريت مي دهد كه با توجه به پيشنهادات آقايان نمايندگان در ظرف دو ماه گزارشـي مبنـي بـر تعيـين                          1326
ر ظرف دو هفته هـر      آقايان نمايندگان مي توانند د    . وظيفه و رويه دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد             

 كميسيون بـه اتفـاق آراء       1329 اسفند   17و باالخره در روز پنجشنبه      » گونه پيشنهادي كه دارند به كميسيون تقديم نمايند       
 :تصميم ذيل را اتخاذ و اينك گزارش آن تقديم مجلس شواري ملي مي شود

يشنهاد ملي شدن صنعت نفـت در سراسـر كشـور    نظر بر اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پ    : مجلس شواري ملي    
مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجائي كه وقت كافي براي مطالعـه در اطـراف اجـراي ايـن اصـل بـاقي نيسـت         

دكتر محمـد مصـدق ـ جمـال امـامي، دكتـر       . كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد
گنجه اي، حسين مكي، شريف زاده، پاليزي، دكتر علوي، قشـقائي، دكتـر كاسـمي، ناصـر                    بهبهاني، حائري زاده،   شايگان، صالح، 

  327.ذوالفقاري، دكتر هدايتي، فقيه زاده، جواد عامري، عبدالرحمن فرامرزي

 روابط  دست پخت چنين كميسيوني كه اكثريت آن از هواداران معروف و سنتي سياست انگليس در ايران بوده اند و                  
مكي و قشقائي و نمايندگان جبهه ملي با سفارت آمريكا و حسن نيت دكتر مصدق به اياالت متحده آمريكـا كـه در                       

 امپرياليسـتي  آن موقع اظهرمن الشمس بود، اين حقيقت را ثابت مي كند كه همه گونه تضـمين و اطمينـاني بـه دول                     
من فرامرزي و دكتر هدايتي و جواد عـامري كـه پوسـت و              واال جمال امامي و دكتر علوي و عبدالرح       . داده شده بود  

. گوشتشان از جيره و مواجب سفارت انگليس پرورش يافته بود، نمي توانستند عليه ارباب دست بـه اقـدامي بزننـد                    

                                           
 1358 كتاب پنجاه سال نفت ايران، تاليف مصطفي فاتح، انتشارات پيام 501 و500ص   نقل به خالصه از ص-326

 اصول، تاليف مصطفي علم و كتاب امپراتوري بريتانيـا و           -قدرت -براي اطالع بيشتر در همين مورد، مراجعه شود به كتاب نفت          
 - و كتـاب مصـدق     1951گي معاون وزارت امور خارجه آمريكـا در       و كتاب خاطرات مك    خاورميانه، تاليف ويليام راجر لوئيس    

و كـاوه بيـات،      نفر از محققان ايراني و خارجي، ترجمـه هوشـنگ مهـدوي              13 ناسيوناليسم، نوشته ويليام راجر لوئيس و        -نفت
 1372نشرگفتار،

  1331 ، انتشارات اداره كل راديو، 34 كتاب اسناد نفت، ص -327
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چنين افراد سرسپرده به استعمار انگليس و آمريكا حتي پـس از نخسـت وزيـري دكتـر مصـدق در هيئـت مخـتلط                         
 روزها كه اورل هريمن فرستاده مخصوص اياالت متحده آمريكا به ايران درصدد فيصله كـار                عضويت يافته و همان   

نفت به نفع شركت هاي آمريكائي و انگليسي بود، تعدادي از اعضاي كميسيون مختلط نفـت ماننـد دكتـر رضـازاده             
اخلـي اسـتعمار در     شفق، دكتر احمد متين دفتري، جواد بوشهري، جمال امامي و جواد عامري به صـورت بـازوي د                 

ماجراي ملي كردن صنعت نفت دخالت داشتند و تالش عظيمي بكار بردند تا عصاره نهضت ضدامپرياليستي را كـه                   
 .به صورت جنبش ملي كردن صنعت نفت پديد آمده بود، از درون بپوسانند و آفت زده و بي خاصيت كنند

نخست وزير وقت كميسيون مخصوص نفت بـه اتفـاق          آرا  يك روز پس از ترور و كشته شدن ابهام آميز سپهبد رزم           
را  نفر عضو كميسيون طرح را امضاء كرده بودند، قانون ملي كردن صـنعت نفـت در سراسـر كشـور                      18آراء كه هر    

 .تصويب كرد و براي اعالم راي و نتيجه نهايي به جلسه علني مجلس ارائه كردند
نمائيم كه صنعت نفت ايران در      صلح جهاني امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي      به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين            

 .برداري در دست دولت قرار گيرديعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره. تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي اعالم شود
 29  و درتـاريخ    اسفند به تصويب مجلس شـوراي ملـي        24اين طرح و گزارش كميسيون مخصوص نفت در تاريخ          

 . به تصويب مجلس سنا رسيد1329اسفند 
مرحوم دكتر مصدق فكر اصلي چنين طرحي را كه در جلسه جبهه ملي، منعقده در منزل محمود نريمان مطرح شـد،     
از جانب دكتر حسين فاطمي اعالم كرد و بارها از آن مرد مبارز كه جـان در راه سـعادت ملـت ايـران گذاشـت، بـا             

 .ني ياد كرده استتجليل و قدردا
استعماري مشكل و سختي اجراي ملي كردن نفت در آن روزهاي پر تب و تاب، در ميان شعارهاي هيجان آور ضد                     

. از طرفي اعضاي كميسيون همانطور كه نوشته شد، يك دسـت و متجـانس نبودنـد   . چندان مورد توجه قرار نگرفت   
نماينـده  ( بود و عجب آنكـه بعـدها در خانـه سـدان               مطرح »ملي كردن نفت  «هاي زيادي در موضوع     حرف و حديث  

در ايـن اسـناد     . هايي كشف شد كه به اسرار خانـه سـدان معـروف اسـت             نامه) رئيس شركت نفت جنوب در تهران     
اسماعيل رائين به آن اسناد دسترسي پيدا كرد و داستان آن را در كتـابي               . آوري ديده شده است   مسائل عجيب و بهت   

 . منتشر كرده است»داناسرار خانه س«بنام 
به موجب اسنادي كه از خانه سدان بدست آمده، روزنامه هائي كـه از ملـي كـردن صـنعت نفـت در روزهـاي اول                          
تشكيل جبهه ملي طرفداري مي كردند و مقاالتي به نفع جبهه ملي مي نوشتند و سمت سـخنگوئي و ارگـان جبهـه                       

 .ري به صورت قيمت آگهي و حق التحرير دريافت مي كردنداز اداره اطالعات شركت نفت مقر ملي را داشته اند،
رئـيس اداره انتشـارات و      » اسـتاكيل «يكي از اسناد گويائي كه در همين زمينه در اختيار ما است، نشان مي دهـد كـه                   

تبيلغات شركت سابق نفت به نماينده شركت دستور مي داده تا آگهي هاي قيد شده را براي روزنامه هاي خـاص و                      
آقاي مجتهدي نماينده اداره كل ـ عطف به مذاكرات شفاهي ديروز صالح است آگهي هاي شركت به  «. نظر ارسال داردمورد 

كيهان، ميهن، اقدام، داد، كوشش، اديب، نجات ايران، ستاره، مهر ايران، و همچنين مقاله                اطالعات،. روزنامه هاي زير ارسال شود    
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داده شود ترديدي نيست كـه بـه        » ترقي و صبا  «مايت از افراد و اشخاص معيني به        هاي شديد ديگري براي تهديد و ارعاب و ح        
 328.»ف ـ استاكيل. ترتيب اعالنها و مقاله ها بين جرايد توزيع خواهد شد

 ارگان حزب اسـتقالل عبدالقـدير آزاد عضـو سرشـناس            »پهلوان«در همين كتاب نامه هاي متبادله بين مدير روزنامه          
همچنين عده اي از مزدوران حق التحرير بگيـر بنفـع شـركت نفـت در                . ت بچشم مي خورد   جبهه ملي با شركت نف    

ايـن مـزدوران انگليسـي ـ آمريكـائي      .  قلم مي زدند كه احمد و علي جـواهر كـالم از زمـره آناننـد    »شاهد«روزنامه 
ند زير بيان كننـده  س. ارگان حزب زحمتكشان بقائي ـ ملكي را جوالنگاه خود كرده بودند » شاهد«مخصوصا روزنامه 
 :اين موضوع است

پرداخـت  : از اداره انتشارت سي ـ ار آبادان به اداره انتشارات ام تهران ) 16 سند شماره 1 (1950ژوئن ) ن/ت(در ) ب.ا(شماره 
يـر  بابت كمك در كار، كمك هاي آقاي جواهر كالم از تهران براي كار در مطبوعات فارسي در طول ماه آپريل بالغ بر ارقـام ز                        

 :مي گردد
  خط3828ن .و.ا
  خط1480ن.و.ا

 .خواهشمند است معمول قرار پرداخت مربوط را بدهند
 جي ـ بي ـ ادواردز

  329.رئيس اداره انتشارات شركت نفت آبادان
 

 1948 نوامبر 2نامه از استاكيل به جفري كتينگ ـ آبادان 
خواسته بوديد، اين است كه نامبرده مي گويد روزنامه من          » انخروش اير «اطالعاتي را كه درباره آقاي محمود زاده مدير روزنامه        

سياسي نيست و روش آن ملي است و در آن اساتيدي مانند دكتر سياسي رئيس دانشــگاه تهران، دكتر لطفعلي صورتگر، دكتـر                      
 شـمال شـديداً بـا آن    رضازاده شفق استادان دانشگاه مقاله مي نويسند اين سه نفر كساني هستند كه در موقع طرح امتيـاز نفـت              

اين روزنامه تيراژ زيادي ندارد ولي خوانندگانش دانشـجوياني هسـتند كـه هميشـه خـود را                  . مخالفت كردند و پايداري نمودند    
 330.محمودزاده دو برادر دارد كه يكي دكتر در طب است و ديگر مهندس ساختمان مي باشد. مي دانند! متمايل به چپ

بگيران شركت نفت بنام دكتر رضا زاده شفق در كميسيون مختلط ملي كـردن صـنعت    اگر بدانيم كه يكي از مواجب       
نفت عضويت داشت، بخوبي هشدارها و اعالم خطرهاي حزب توده ايران نسبت به جبهـه ملـي و همـه مشـاورين                      

 حتي در آن زمان عوامل انگليسي در حساسترين نقطه و مكاني كـه كـار ملـي                . دكتر مصدق معلوم و موجه مي شود      
كردن نفت و اجراي قانون خلع يد را بعهده داشتند، نفوذ كرده بودند و دكتر احمد متين دفتري مشـاور اختصاصـي                      
دكتر مصدق و عضو هيئت اعزامي به جنوب از عوامل مهم نفوذي استعمار بودند و شركت نفـت اميـد داشـت كـه                        

اري آمريكائي و انگليسـي در جريـان        همين دخالت ها و حضور عوامل فعال استعم       . توسط وي به هدف خود برسد     

                                           
  1948 ژوئن 29، 14 سند شماره -328
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ملي كردن صنعت نفت موجب شد كه دولتهاي استعماري به حل مسالمت آميز مشكل نفت اميـدوار شـوند و كـار                      
 .نفت را برابر قراردادهاي جديد حوزه نفتي خاور ميانه قابل حل و فصل بدانند

ربه تغيير تلقي بخش راديكال جبهه ملي به رهبري         فقط در جريان مبارزه پي گير ملت ايران عليه امپرياليسم، كه منج           
دكتر مصدق شد، اين اميدواري به ياس گرائيد و سـرنگوني حكومـت مصـدق را در دسـتور كـار شـركتهاي نفتـي                         

 :سند زير نيز در اين زمينه گوياست. قرارداد، كه به آن خواهيم پرداخت
 از آبادان ـ محرمانه ـ فوري

 دريك. سي. جكسون ـ به اي.  از ب و 19/6/1951 تاريخ دريافت 18/6/51 تاريخ ارسال 1427شماره 
هر : ضمن مذاكره امروز صبح با متين دفتري، مشاراليه قول داد،حداكثر نفوذ خود را روي نخست وزير بكار خواهد برد تا نامبرده    

نخست وزير داير بر عدم رضايت از لحـاظ         اطالع دادكه اظهار    . رد نكند   نوع پيشنهادي كه روز سه شنبه احتماال خواهيد داد فوراً         
مادام كه او از شما تقاضاي تسليم توضيحات كامل را نموده و وقت كافي براي اين امر بـه شـما مـي دهـد متضـمن                             شكل آن، 

دفتري سوال كرد كه آيا وجهي بزودي مي رسد؟ و من در جواب گفتم نمي توانم اظهاري كنم، ولي گفـتم                     . ضرري نخواهد بود  
  بـه  در را بقهـر   ) اصطالح( دارم كه آنچه براي شما امكان پيشنهاد آن باشد به نفع ايران و بريتانياي كبير خواهد بود و به                     اطمينان

او كامال موافقت داشت و اظهار عقيده كرد كه اگر در پيشنهاد تقـديمي نـوعي از اصـول ملـي شـدن                       . صورت شما نمي كوبند   
او به طور خيلي محرمانه به من اطالع داد كه ترتيباتي داده است تا امير عالئي فوراً به                  . گنجانده شود اميد موفقيت بسيار مي رود      

  331.اهواز مراجعت كند و به نظر او، اين عمل تشنج را در آبادان تا حدزيادي از بين خواهد برد اين مفيدترين قدم مي باشد
صـدق كـه عنـوان سـناتوري داشـت و بنـام             در همان زمان كه مشاور حقوقي و محرم اسرار و فاميل نزديك دكتر م             

شد، اين چنين بندو بستهاي كثيفي با عوامل استعمار مي كرد و بحـد يـك                سناتور دكتر احمد متين دفتري ناميده مي      
يك كارگر شركت نفت كه بهر تقدير توانسته بود عضو هيئت كنفرانس جهـاني  . نوكر حلقه بگوش اجنبي درمي آمد 

فشاگرانه اي كه همراه عكس ها و مدارك غيرقابـل انكـار بـود، شـركت نفـت را بشـدت       كار ژنو شود، نطق تند و ا      
مديران شركت نفت عقيده داشتند كه نطق اين كارگر توسط حزب توده ايران تنظيم و تهيه شده است                  . ناراحت كرد 

ه كل تبليغـات    رئيس ادار » استاكيل« كتاب اسرار خانه سدان ذكر شده است         397 و   396هاي  و بشرحي كه در صفحه    
 .و انتشارات شركت نفت بشدت از اين نطق عصباني شده و تقاضاي تنظيم چند نطق جوابيه از سدان مي نمايد

 محرمانه
 1948 نوامبر 21
 ج ك. ثي. دي. اي

در كنفرانس بين المللي كار در ژنو نطق شـديداللحني عليـه شـركت ايـراد                . به طوريكه اطالع داريد يكي از نمايندگان شركت       
آقـاي لينـدن بـه مـن        . دريافت كرده باشـد   ) اداره روزنامه مردم  (نموده، ممكن است متن نطق مزبور را از حزب توده در تهران             

چون مطمئن نيستم كـه مـتن نطـق         . پيشنهاد كرد كه معاون اداره رئيس كل شركت نفت و دكتر بختيار به اين نطق جواب بدهند                
) از قرار اطالع مشاراليهم تا دو روز ديگر بايد مراجعت كنند(بختيار به آبادان برسد، مزبور قبل از مراجعت مصطفي فاتح و دكتر   

ممكن است متن آنها براي مطبوعات شـما هـم مفيـد     . خواهشمندم متن نطق هاي الزم را براي ايشان هر چه زودتر ارسال داريد            
 .واقع شود
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 استاكيل. ف
 گردد كه حضور عوامل استعمار انگليس و آمريكـا در لبـاس             هر چه در پرونده نفت غور و بررسي شود، معلوم مي          

نماينده مجلس، مشاور مصدق و رهبران جبهه ملي، موجب شده است كه دولتهاي استعماري هيچگونه نگرانـي تـا                   
اين زمان از جريان امور و سير مذاكرات درباره ملي كردن صنعت نفت نداشته باشند و آنچه موجب وحشت عوامل                    

 .گرديد نقش روزافزون حزب توده ايران در تشكل جبهه كارگران و روشنفكران و دانشجويان بوداستعمار مي 
حضور عوامل انگليسي در كميسيون هاي مربوط به نفت آنچنان مشخص و علني بـود كـه كـار ملـي كـردن را بـه                          

تقـي زاده و    شوخي و بازيچه و ترفند شركت نفت جنوب تبديل مي كرد و همان دسيسـه بـازي هـا و شـگردهاي                       
از طرفي حمايـت مزورانـه و       .  تداعي مي نمود   1933حسين عالء را در جريان لغو قرارداد دارسي و تحميل قرارداد            

سالوسانه دكتر گريدي سفير كبير آمريكا در ايران از جريان ملي كردن صنعت نفت به رهبري جبهه ملي و سـوابق و       
ليبرال يونان و به خدمت گرفتن آن نيرو در راه خدمت به امپرياليسم             تجربياتي كه در ايجاد پل و رابطه با بورژوازي          

هاي يونان چيـده و چشـيده بـود،    تازه نفس آمريكا داشت و ثمره و ميوه آن را از طريق كشتار و قتل عام كمونيست           
كـردن  زيرا حمايت گريـدي از ملـي        . حزب توده ايران را در مخالفت علني و صريح با جبهه ملي راسخ تر مي كرد               

صنعت نفت فقط به منظور دخالت دادن دولت آمريكا در منافع شركت نفت جنوب طرح ريزي شـده بـود و فاقـد                        
سخنان اين جالد در لباس ديپلمات، عمق تزوير و سالوس دموكراسـي آمريكـائي را               . هرگونه اصالت و شرافتي بود    

 .مي رسانيد
اند و ارلدريپورت بعمل آورد، در جواب خبرنگار مجله كه          او در جواب مصاحبه اي كه با مخبر مجله آمريكائي نيوز          

: اظهـار داشـت   » آيا صحت دارد كه انگلستان اكثر نمايندگان مجلس را چه مستقيم و چه غيرمسـتقيم زيـر نفـوذ خـود دارد؟                     «
گان به طـور    مخالفت نمايند . بنظر من اينطور نيست چون اگر وضعي چنين بود قانون ملي شدن نفت به تصويب نمي رسيد                  خير،«

ضديت با دولت انگليس علل طبيعي دارد زيرا روشـنفكران و متفكـران ايرانـي               . طبيعي آغاز نهاده و  به تدريج دامنه يافته است         
 .نگراني بسياري از موضوع نفت دارند و لطماتي كه به كشورشان رسيده و مي رسد از نفت مي دانند

ستعداد و خيلي باهوش هستند به نظر من اقدام ايرانيان يك جنبش ميهن پرستانه              ايرانيان بسيار حساس و متكي بخود و بسيار با ا         
تقسيم منافع نفـت از نظـر       . است كه همه جا در ميان ملل شرق بوجود آمده و مي توان گفت كه يك تمايل استقالل طلبانه است                   

وثر بود ايراني ها به نحوي با انگليسـها كنـار           چون اگر اين مطلب بيش از اين م       . ايراني ها در مرتبه دوم اهميت قرار گرفته است        
مي آمدند كه بتواند بر تمايالت و احساسات ميهن پرستانه اين ملت كه در جهت بدست آوردن استقالل اقتصادي اسـت، چيـره                       

 332.»اين نهضت ملي و تصميم براي پايان دادن به نفوذ اجانب در تمام ملل شرق به چشم مي خورد. گردد
ي ملي كردن نفت احتياج به كتاب ديگري دارد و از موضوع بحث مـا خـارج اسـت و آنچـه بـه                        بحث حقوقي و فن   

صورت گواه و سند غيرقابل انكار آورده شد، براي اثبات اين حقيقت است كه جبهه ملـي نـه قهرمـان ملـي كـردن                         
ابها و سخنراني ها و     آنچه در اين باره در كت     . صنعت نفت بود و نه قادر به طرد قطعي شركت استعماري نفت گرديد            

. جزوه ها و مرثيه خواني هاي جبهه ملي و بورژوازي ليبرال آمده است، هياهوئي است براي پنهـان كـردن حقيقـت                     
اين همه هياهو براي روپوش گذاشتن به عدم كفايت و عدم درايت سياسي گروهي است كه بهترين آنهـا بـه قصـد                       
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بدست گرفتند و سرانجام عالوه بر آنكه نتوانستند شير پير بريتانيـا را       مبارزه با امپرياليسم انگليس، رهبري نهضت را        
 فرهنگـي و     از چاه هاي نفت دور كنند، گرگ تازه نفس جواني بنام امپرياليسم آمريكا را برحيات سياسي، اقتصادي،                

 مـي تـوان     اين حداكثر نظر مـوافقي اسـت كـه        . نظامي ملت ايران به طور ريشه اي و عميق و گسترده مسلط كردند            
 .درباره خوش عاقبت ترين و خوشنام ترين رهبران اوليه جبهه ملي كه كارگردان اصلي ماجرا بودند، ابراز داشت

شايد جبهه ملي از سرناداني و بي اطالعي نسبت به ماهيت كلي و يك پارچه امپرياليسـم در بعـد از جنـگ جهـاني                       
 و به دنبال آن با تصويب قانون نحوه اجراي قانون ملي            دوم، خيال مي كرد با تصويب قانون ملي كردن صنعت نفت          

كردن صنعت نفت مي تواند ريشه هاي پنجاه ساله شركت نفت جنوب و امپرياليسـم انگلـيس را بركنـد و ميليونهـا                      
ليره را به خزانه دولت سرازير كند و آنان بدست ايراني و با فكر ايراني و براي ايرانـي، جامعـه اي آسـوده و مرفـه                           

زند و چه بسيار روزها كه سخنرانان خوش اداي جبهه ملي اين وعده و وعيده هاي طالئي را به ملـت محرومـي    بسا
 .اما واقعيات هزاران فرسنگ از اين پندارهاي ليبرالي بدور بود. دادند

رهبر جبهه ملي باز هم از سـر خـوش بـاوري و بـي اطالعـي نسـبت بـه ماهيـت جامعـه ايـران و اسـاس مبـارزه                                
 اصالحات عميق اجتماعي و محو فئوداليسم و تعيين تكليف        «ياليستي ملت ايران كه خواه و ناخواه از كانال و بستر            ضدامپر

 مي بايست گذر كند، عقيده داشت كه مي تواند با اصالح قانون انتخابات و قانون مطبوعات و نهايتا بـا                   » دربار پهلوي 
خود، تاثيري در دولت ها بگذارد و استيفاي حقـوق ملـت            تشكيل يك اقليت در مجلس شورا به رهبري و پيشوائي           

ايران از شركت نفت جنوب را با توجه به امكانات موجود، در حدود قراردادهاي جديدي كه شركتهاي آمريكائي با                   
اين حـداكثر نظـر جبهـه ملـي در مسـئله نفـت بـود و در                  . دولت عربستان و ونزوئال بسته بودند، امكان پذير سازد        

 . كه ارگان اصلي و فعال و با نفوذ جبهه ملي بود، همين نظريه ترويج مي شد»شاهد«ب ايران و روزنامه نشريات حز
 شـعور  سـطح  رفتن باال و ايران توده حزب رهبري به نفت شركت كارگران مبارزات و سنديكائي هاي جنبش رشد

 متنـوع  نشـريات  و هـا  نوشـته  از تاًعمـد  كه دانشگاهيان و روشنفكران از توجهي قابل گروه و دانشجويان اجتماعي
 رهبـران  ترين قلب خوش و بهترين به دهنده هشدار هاي تازيانه مانند به ،گرفت مي مايه و نشات ايران توده حزب
 ايـن  بسـوي  آنهـا  كـه  قدمي هر در و راند مي جلو به را آنان قدم به قدم و شد مي هنواخت مصدق دكتر و ملي جبهه
از پشت و    و شدند مي جدا مصدق از هائي شخصيت و گروهي و قشري ،داشتند مي بر بنيادي و اساسي هاي آماج

  -همـه از دسـت غيـر مـي نالنـد            «او خود هميشه مي گفت      .: رو به اين پيرمرد مردم گراي آرمانخواه، خنجر مي زدند         
 . »سعدي از دست خويشتن فرياد

حسين عـالء بـا آن همـه        .  تصويب رسيد  طرح ملي كردن صنعت نفت در حكومت حسين عالء در مجلس شورا به            
سوابق ننگين در حكومت رضاخاني و نقش كثيفي كه در مداخله دادن امپرياليسم آمريكا در جريان سركوبي نهضت                  

 آذر آذربايجان داشت و سالهاي سال غالم حلقه بگوش دربار و ارتجاع بود، اين زمان مورد حمايت جبهـه ملـي             21
بـا ايـن   .  همراه تقي زاده نقش حساس و مهمـي داشـت         1933عقاد قرارداد استعماري    حسين عالء در ان   . قرار گرفت 

همه دكتر مصدق به منظور حفظ كابينه عالء به تطهير و برائت وي همت مي كرد و به بهانه جلوگيري از روي كـار                        
 طـي   در همين لحظات حساس حـزب تـوده ايـران         . آمدن قوام السطنه سعي در تثبيت حكومت حسين عالء داشت         

ها و احزاب ملي دعوت مي كرد كه با تشـكيل يـك             اعالميه مشروح و مستدلي از همه رهبران و جمعيـت       
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 هـم   1330 فروردين ماه    7متن اين اعالميه در روزنامه بسوي آينده شماره         . جبهه واحد كابينه عالء را سرنگون كنند      
 .اكنون در كتابخانه ملي موجود است

ر مبارزات علني به صورت جمعيت ملي مبـارزه بـا اسـتعمار فعاليـت مـي كـرد، از                    حزب توده ايران اين زمان كه د      
احزاب وابسته به جبهه ملي، فدائيان اسالم، دعوت مي كرد كميته اي با شركت نمايندگان همه اين جمعيـت هـا بـه                       

قليت بـا   منظور تنظيم يك نمايش و دمونستراسيون بزرگ مشترك برضد حكومت نظامي تشكيل شود و نمايندگان ا               
قوا و اختيارات خود برضد دولت عالء و حكومت نظامي وي به اقدام پارلماني مبـادرت ورزنـد و در تعقيـب                      تمام  

عالء واسطه آلوده مطامع امپرياليسم « فروردين با صراحت تمام روزنامه به سوي آينده اعالم كرد؛            8اين پيشنهاد در روز     
 1933 در مذاكرات مربوط به انعقاد قرارداد باطـل  1933اين شخص در سال . استانگلستان و از جمله عوامل مزدور داخلي آن        

 ارگـان و سـخنگوي   »باختر امروز « 333.»شركت مستقيم داشته و امروز به ميدان آمده است تا كار نيمه تمام خود را تمام كند                
رخاسـت و بـه حمايـت از        اصلي جبهه ملي در پاسخ اين حقايق غيرقابل انكار به فحاشي عليه حزب تـوده ايـران ب                 

اما اين وحشت نيز از ناحيه او در ميان نيست كـه برضـد منـافع     در ناتواني عالء كسي ترديد ندارد،        «:حسين عالء مي نوشت   
  334.»وطنش با اجنبي سازش و كودتا كند

 در حوادث آينده درستي وعمق نظرات حزب توده ايران را روشن كرد و معلوم شد كـه همـين مـرد بظـاهر نـاتوان              
خدمت به استعمار و سازش با اجنبي آنچنان توانا و دلير است كه حتي سالها بعـد پـس از زخـم برداشـتن از يـك                           
جوان فدائي اسالم، بالفاصله پس از باند پيچي و پانسمان به بغداد پرواز كرد تا حتـي لحظـه اي در امضـاي پيمـان                         

ملي براساس تنگ نظري و كوته بيني و بـه علـت خشـم و               الي النهايه جبهه    . خائنانه بغداد تاخير و درنگ رخ ندهد      
كينه به حزب توده ايران و خوش باوري ساده لوحانه به امپرياليسم آمريكا، حتي حاضـر نبـود بـه ايـن هشـدارهاي             

 .اي كندحزب توده ايران كمترين توجه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  1330 فروردين 8 و 7 نويد آينده به جاي به سوي آينده، -333
  1330 فروردين 22 باختر امروز، -334
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  از اعتصاب تاريخي آارگران نفت جنوب تا سرنگوني حسين عالء-٧
سقوط كابينه عالء و جلوراندن كار مبارزه با شركت هاي امپرياليستي، نتيجه تالش شبانه روزي حزب توده ايران در           

و دانشـجويان   براه انداختن يك حركت اجتماعي عظيم بود كه به همت و جان فشاني كارگران شركت نفت جنوب                  
 كـارگران منـاطق نفتـي بـا     1329 اسفند ماه 27دانشگاه تهران و كارگران مناطق صنعتي كشور ميسر شد و در تاريخ    
اين اعتصاب عليرغم تالش دولت عالء در بهم        . اعتصاب عظيم خود قدرت ضداستعماري ملت ايران را نشان دادند         

اعتصاب به اين دليل آغاز شـد كـه شـركت نفـت             .  رسيد هاي خود زدن آن از طريق اعالم حكومت نظامي به هدف        
 335.از مزاياي كارگران را كسر و قطع كرد% 30جنوب 
 قواي كردن پياده براي زمينه كه خونين وسيع هاي درگيري ايجاد براي آميز تحريك عمل اين از نفت شركت هدف

 و قبايـل  كـه  هجـومي  و حمله وعليرغم نشد برآورده كند، فراهم طوالني نظامي حكومت يك استقرار يا و انگليسي
 كـارگران  منضبط و فشرده و متحد صفوف در نتوانستند ،كردند كنندگان اعتصاب به سرسپرده، بدوي اعراب شيوخ

 اصــفهان، كــارگران، كامــل حمايــت از 1329 اســفند 27 در كــه اعتصــاب ايــن. كننــد ايجــاد تزلــزل كــوچكترين
 خـود  ايـن  و كرد فراهم را عالء حسين سقوط قطعي موجبات بود، خورداربر دانشجويان و گيالن و مازندران  تهران،
 ملي جبهه بقاياي و گرايان ملي براي اكنون شايد. گرديد ملي جبهه و مصدق دكتر صريح مخالفت و نگراني موجب
 ايشـات فرم در نظـر  امعان اما. است داشته پنهاني زدوبند عالء حسين با ملي جبهه چگونه كه باشد ديرهضم و ثقيل
جرايد وابسته به جبهه ملي اين حقيقت را بر هر فردي كه كمترين شـعور و انصـاف سياسـي                     مطالعه و مصدق دكتر

هر گونه دعوت به مبارزه با حكومت حسين عالء مورد مخالفت جبهه ملي مـي شـد و                  . داشته باشد، روشن مي كند    
 اخالل گري و اغتشاش كنند تا حكومت عالء ساقط شود  ما   توده ايها مي خواهند   «: روزنامه باختر امروز وقيحانه مي نوشت     

 336.»را به هرج ومرج و زوال تاريخ استقالل بكشاند

نگارنده كه خود عمري را در جبهه ملي تباه كرده است، تا پيش از مطالعه و بررسـي متـون جرايـد زمـان مصـدق،                          
ما گمراهان پرمـدعا    ! شخص مصدق است  نمود كه قهرمان ساقط كردن حسين عالء و حكومت نظامي او،            تصور مي 

خيال مي كرديم كه اگر همت و تالش جبهه ملي و دكتر مصدق نبود، حسين عالء و حكومت نظـامي سـاقط نمـي                        
غافل از آنكه مصدق درباره حسين عالء و كابينه اش          . شد و مملكت به زير حكومت سرتاسري نظامي فرومي رفت         

من تصور نمي كنم كه «: شورا هنگام بحث درباره حكومت عالء مي گفـت ساده لوحانه اي داشت و در مجلس      عقيده  
حتي امروز هم جناب آقاي عالء بطوريكه الزم است از كنه مطلب مستحضر باشند بنابراين نسبت جرم خيانت به ايشان دوري از                      

بـا  . اهميت زيـادي مـي دهـد      انصاف است و تنها نقصي كه مي توان براي ايشان شمرد اين است كه به نظريات آقاي تقي زاده                    
جناب آقاي عالء سي سال است دوستي دارم، چه ضرري متوجه مملكت از اين دوستي شده است، من با ايشان سي سال اسـت               

ـ  دوستم و از اين صراحت خود ندامت حاصل نمي كنم چون ايشان مردي هستند فعال ـ خيرخواه ـ متواضع ـ       دموكرات منش 
 .آن را جدي تلقي كرده و كار را براي امرار معاش وتحصيل مقام قبول نكرده انددر هر كاري كه وارد شده 

                                           
  117، ص )فرج اهللا ميزاني( مرداد، جوانشير28 تجربه تاريخي -335
  ، سرمقاله حسين فاطمي1330 فروردين ماه 27 باختر امروز، -336
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آقاي   اگر اندك سوء نظري داشتند هرگز اقرار نمي كردند كه در برقراري حكومت نظامي،             . ايشان مردي هستند صميمي و راستگو     
 ام كه هر دولتي غير از ايشان حاضر نمي شـد  من به اين جهت از دولت عالء سپاسگزاري كرده . تقي زاده آنطور اظهار كرده اند     

تصميم خود را در خصوص حكومت نظامي الغاء كند و در صورت عدم موافقت، مخالفت جبهه ملي سبب مي شد كـه دولـت                        
ساقط شود و در اين موقع كه هر ساعتي براي مملكت ارزش دارد بحراني ايجاد شود و بعد هم دولتـي بهتـر از دولـت ايشـان                            

د و اين رويه سبب شود كه در اين مملكت عدم رضايت روزبروز شديدتر شده و توسعه پيدا كند و كمونيسم قـائم                       تشكيل نشو 
 ساله شـركت نفـت در ايـن مملكـت           50  اينكه بعضي مي گويند اين جانب تشكيل دولت بدهم آيا دخالت              *.مقام آزادي شود  

البته مخالفين اين دولت ظاهراً نظري غير       ... كار توفيقي پيدا كنند؟   اجازه خواهد داد كه من و امثال من تشكيل دولتي دهند و در              
از سقوط آن ندارند ولي بايد شما و مردم اين مملكت بدانند كه نتيجه قهري سقوط اين دولت تشكيل دولتي نظير قـوام خواهـد                       

 337.»شد
 را خـوش بينانـه     و كارانـه  محافظه هاي بيني پيش اين خالف ايران ملت مبارزات بالندگي و پويائي و حوادث سير
 را اسـتعماري  هـاي  شركت و استعمار با مبارزه كار كه شود روشن حقيقت گرايان ملي براي اكنون شايد. كرد ثابت
 روي از نه اش كابينه و عالء حسين درباره مصدق دكتر عقيده . مصدق دكتر نه است رانده جلو به ايران توده حزب
 رشـد  از ملـي  جبهـه  و مصـدق  دكتـر  وحشت. عالء حسين سوابق به نسبت ادانين سر از ونه بود مجامله و تعارف
 رضـايت  باشـد،  داشـته  مصـدق  دكتر از شنوي حرف به تمايلي كه اي ازكابينه گرديد، موجب كارگري هاي جنبش
 هجبه تاسيس روزهاي اولين از كه سياسي زدوبندهاي روح. نشود سرشاخ السطنه قوام مانند سنتي قلدران با و دهد
 معظمـي  عبـداهللا  دكتـر . كرد مي عيان چهره ضدامپرياليستي مبارزات بحبوحه در اينك بود، مستولي آنان برهمه ملي
 علناً و نكرد را كاري پنهان و تقيه رعايت حتي عالء حسين وزيري نخست به تمايل ارهاظ در ملي جبهه متفكر مغز
 راي از مصـدق  حكومت آخر تا و كرد مخالفت عالء ابينهك با شديداً نريمان مرحوم تنها. كرد شركت گيري راي در
 و نگرفتنـد  بـازي  به چندان را مرحوم آن ملي جبهه بزرگان دليل همين به و كرد مي پيروي مستقلي سياسي رويه و

بهر جهت عليرغم اصـول     . دعوا مابين نريمان و بقيه بندوبست چي هاي جبهه ملي ادامه داشت            و قهر حالت هميشه
بزرگترين دليل مخالفت من با  «:جبهه ملي، مرحوم نريمان با كابينه حسين عالء مخالفت كرد و اظهار داشـت تشكيالتي  

نريمان با شهامت اظهار مـي      . »دولت عالء اين است كه از مجلس راي اعتماد نگرفته است و برابر فرمان روي كار آمده است                 
ل برنامه شما كه در آن نسبت به ملت ايران عنوان تمرد و عصـيان داده  با ماده او«: و گفت » شاه حق اين كار را ندارد     «: داشت  

شـما كـه   . اگر در اين مملكت روح تمرد وعصياني است آن را بايد در بين هيئت حاكمه ايران جستجو كـرد         . مخالفم  شده است، 
كه زبان مردم را مي بريد و قلـم         اصرار داريد اراذل و اوباش را كه كمر بخدمت اجانب بسته اند در راس كارها نگهداريد وقتي                  

ها را مي شكنيد و تا صدايشان بلند شود به زور سرنيزه حكومت نظامي دمار از روزگار آنها بر مـي آوريـد، و وقتـي بـا تمـام                              
 وسايل و از تمام جوانب ابواب سعادت و آسايش را بر روي مردم بسته ايد آيا باز توقع داريد اين مردم براي هميشه و تا ابديت                         

                                           
 ؟!دي در كشور ايران وجود داشت كه مصدق نگران از سرنگوني اش بود كدام آزا -*

  ، نطق مصدق در مجلس شورا1330 فروردين 22 شنبه 5 باختر امروز، -337
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خودشان را براي سواري شما خم كنند؟ خير آقاي نخست وزير تحميلي هم خودتان اشتباه مي كنيد و هم كساني كـه شـمار را                         
 338.»نخست وزير كرده اند

همين رفتار و رويه را دكتر مصدق با كابينه منصورالملك در پيش گرفت، و فقط دكتر شـايگان بـا كابينـه مخالفـت                        
 . مندرج است»تاريخچه جبهه ملي«صدق قرار گرفت و شرح ماجرا در كتاب كرد، كه مورد اعتراض دكتر م

تا اين زمان جبهه ملي عالوه بر آنكه در زدوبندهاي پارلماني با هيئت حاكمه غرق بود، نظر مشخص و ثابتي نيز در                      
  روي كـار جبهه ملي و دكتر مصدق از كابينه منصورالملك براي جلـوگيري از . امر نفت و شركت هاي نفتي نداشت 

آمدن رزم آراء حمايت كرد و از كابينه حسين عالء به بهانه احتمال روي كار آمـدن قـوام السـطنه و خطـر موهـوم                          
گوئي كه حضور حكومـت نظـامي و قتـل كـارگران وزنـداني شـدن آزاديخواهـان در حكومـت عـالء                       . ديكتاتوري

 !ديكتاتوري نبوده است
 خصوصي در محافل دربسته، بعنوان تاريخ مبـارزات قهرمانانـه جبهـه    مجموعه اين زدوبندهاي پارلماني و مذاكرات  

ملي به ذهن ساده افراد جبهه ملي القاء شده است و چه بسيار جوانان شيفته آزادي و استقالل ملي كه ناچـار بودنـد                        
 .به حمايت از دولت عالء برابر مشي جبهه ملي با جوانان پرشور توده اي سيتز و دعوا و زدوخورد كنند

كابينه اي كه حسين عالء در آن شرايط حساس معرفي كرد و مصدق خـود را و جبهـه ملـي را متعهـد بـه دفـاع و                             
حمايت از چنان كابينه اي مي دانست، از افراد بي لياقت و سرسپرده به هيئت حاكمه تشكيل شده بود و اين چنـين                       

 از روي كار آمدن قـوام السـطنه جلـوگيري           به اين اميد كه   . افرادي را دكتر مصدق در كنف حمايت خود مي گرفت         
 .و نيز كشور به هرج و مرج نرود و كمونيسم بر آزادي فايق نيايد! كند

باالخره كابينه عالء با افراد زير به عنوان وزرائي كه مي بايـد بنظـر مصـدق آزادي را حـافظ باشـند از مجلـس راي                         
 .اعتماد گرفت

                                          وزير دارائي، *ـ وارسته1
  وزير دادگستري،ـ شمس الدين امير عالئي2
 وزير فرهنگ، ـ آموزگار3
  وزير مشاور،ـ علي دشتي4
  وزير كشاورزي،ـ فرمند5
  وزير پست و تلگراف و تلفن مهندس احمد زنگنه،ـ 6
  معاون وزارت اقتصاد، ** دكتر مفخمـ 7
  كار معاون وزارت، *** حبيب اهللا نفيسي  ـ8

                                           
  1330 فروردين 27 سخنراني محمود نريمان در مجلس شوراي ملي، باختر امروز، -338

  ائي شد اين مرد بعدها در كابينه استعماري شاهپور بختيار وزير دار-*
   از رهبران حزب ايران و بعدها در كابينه مصدق مشير و مشاور بود و رئيس سازمان برنامه شد-**
او به جرم دزدي در وزارت دارايي متهم بود و نرخ           .  دزد معروقي كه ده بار به جرم دزدي به دادگستري رفت و تبرئه شد              -***

  .ليره را به نفع انگلستان باال برد
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  معاون وزارت بهداري،ـ دكتر عباس نفيسي9
 ، معاون وزرات راهسرلشكر حسن ارفعـ 10
  حبيب اله آموزگار، وزير فرهنگ-11
  سرلشكر فضل اله زاهدي، وزير كشور-12
  عبداهللا انتظام، وزير خارجه-13

. و مـاه بـه سـر كـار بمانـد          نتوانسـت بـيش از د       اين كابينه نامتجانس كه به هر صورت نقش محلل را بازي مي كرد،            
آن . حمايت هاي دكتر مصدق و جبهه ملي از حسين عالء به منظور بدست آوردن فرصـت بـراي جبهـه ملـي بـود                       

شهامت و قدرت مديريت در رهبران جبهه ملي وجودنداشت كه بتوانند در مقابل جناج بندهاي متعدد هيئت حاكمه                  
از طرفـي وجـود دسـته بنـدي هـاي           . تقالل ايستادگي كنند  براساس خط مشي مستقل و متكي به ملت و سياست اس          

متعدد در داخل جبهه ملي كه هريك براي وزارت خانه اي دندان تيز كرده بودند، مانع از آن بود كه كابينـه اي يـك                         
بنـابراين  . اين طمع ورزي ها از ابتداي تاسيس جبهه ملي بچشم مـي خـورد             . دست از افراد جبهه ملي معرفي شوند      

ار از تشتت و به منظور جلب حمايت هر چه بيشتر جناح هاي درباري، دكتر مصدق از قبول پست رياسـت                    براي فر 
الوزرائي به شيوه خاص خود شانه خالي مي كرد و زمان را براي ورود به دايره مسئوليت و اجراي آن همه تعهدات                      

ـ           . دهان پركن مناسب نمي ديد     دنبـال حـوادث    . ا او بيعـت كننـد     او مي خواست همه از روي ناچاري و العالجـي ب
و   سياسي بود تا هيئت حاكمه به بن بست كشيده شود و دربار پهلوي و عوامل سفارت انگلـيس در مجلـس طوعـاً                        

تا آن روز موظف به حمايت از حسين عالء بود و به همين منظور همه جرايـد                 . كرهاً به رياست او راي تمايل دهند      
 .زب توده ايران از كابينه حسين عالء حمايت مي كردندجبهه ملي ضمن فحاشي و هتاكي به ح

در كابينـه عـالء، مايـه       ) عضو كميتـه مركـزي حـزب ايـران        (وجود شمس الدين امير عالئي و مهندس احمد زنگنه          
اي بـا كابينـه     از دكتر شايگان نيز مخالفت قابل توجه      . اميدواري براي دكتر مصدق و دكتر معظمي و حزب ايران بود          

 مرداد درج شـده اسـت، مـي         28 مشاهده نشد و نامه اي كه از مرحوم شايگان در كتاب تجربه تاريخي               حسين عالء 
تواند نظر سال هاي بعد دكتر شايگان باشد، زيرا در آن روزها در هيچ يك از روزنامه ها نظر مخالف مرحـوم دكتـر         

ريت جبهـه ملـي مغـاير بـود و در ايـن         اما در مواردي سليقه سياسي وي با راي و نظر اكث          . شايگان ديده نشده است   
 .شكي نيست

 

  جبهه ملي در آار اعتصاب ضدامپرياليستي اخالل مي آرد وعليه آن فتوي مي داد-٨
» ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشـور «نان در هياهوي شعارهاي به هر حال، جبهه ملي به پيشوائي دكتر مصدق آنچ        

آنها كار ملي شدن صنعت نفت را در كميسيون هاي دربسته و با شركت              . غرق بود كه خود نمي دانست چه مي كند        
وابستگان به سفارتين دنبال مي كردند و اگر طالب ميتينگ و حضور مردم در صحنه مي شدند، فقط بـا ايـن شـرط                        

 اساسي همراه بود كه در نهايت نظم و آرامش فقط بـه اسـتعمار انگلـيس و شـركت نفـت جنـوب مودبانـه         عمده و 
 ! اعتراض شود و از حسين عالء نخست وزير دموكرات منش خواسته شود كه منافع ملت ايران را استيفاء كند
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شركت نفت بـاقي بماننـد و       در نظر جبهه ملي، كارگران شركت نفت مي بايست كمافي سابق در زير سلطه استثمار                
اعتراض و اعتصابي نكنند و اينك كه براي حقوق صنفي خود اقدام و اعتصابي كرده اند، پـس در دام توطئـه هـاي                        
شركت نفت افتاده اند و رهبرانشان سرسپرده اند و حزب توده ايران هم با شركت نفت همدست و هم پيمان اسـت                      

ـ «و اعتصاب را  تحريكات كمپاني و آتش افروزي پيشـتازان بـاالخره كـار خـود را كـرد و      «. خته اند ها راه اندا» نفتي توده 
 339.»صحنه خونيني كه روح ملت ايران از آن خبر ندارد پريروز در آبادان به وجود آمد

حتي روزنامـه بـاختر امـروز       . ادعاي حسين فاطمي كه روح ملت ايران از اعتصاب خبر ندارد يك دروغ محض بود              
مداد و تقاضاي توجه كارگران نفت جنوب را به دكتر مصدق و دكتـر شـايگان و حسـين مكـي درج                      تلگرافات است 

. كارگران شركت نفت براي رفع ظلم و بدست آوردن حقوق قانوني خود به دكتر مصدق متوسل شـدند                 . كرده است 
حتـي بـه يـك      .  شد پنج تلگراف از اتحاديه و سنديكاي كارگران آبادان به شخص دكتر مصدق و جبهه ملي مخابره               

زيرا در آن زمان آقـاي دكتـر شـاهپور بختيـار            . تلگراف آن ستمديدگان از جانب پيشواي جبهه ملي پاسخ داده نشد          
رئيس كل اداره كار خوزستان، هم روابط صميمانه و دوستانه اي با روساي شركت نفت داشت و هـم نـرد عشـق و          

مصدق عالقه داشت اخبار صحيح را از مجـراي ايـن خـان             دلباختگي به مصدق و جبهه ملي مي باخت و آقاي دكتر          
حتي پس از آنكه اسناد وابستگي و روابط بختيار با اداره مركزي شركت نفت و سـدان فـاش                   ! زاده ملي دريافت كند   

بختيار ظاهراً جلب دوستي انگليسي ها را كرده بود تا اسـرار            : شد، در توجيه آن، سخنگويان حزب ايراني مي گفتند        
 !ا به جبهه ملي و دكتر مصدق گزارش كندآنان ر

 ،»شـاهد «جبهه ملي اعتصاب كارگران را در مقابله با شركت غاصب نفت جنوب توطئه و بلوا ناميد و سـه روزنامـه                      
در حـالي كـه همـان       .  موهن ترين مقاالت را عليه كارگران و حزب توده ايران نوشـتند            »باختر امروز « و   »جبهه آزادي «

 توانستند حقوق مغضوبه خـود را از بزرگتـرين          ،كردندرتيبي كه كارگران اعتصابي آن را اداره مي       اعتصاب با نظم و ت    
استعمار انگليس تـا  . نيروي استعماري جهان بگيرند و ضربت كاري و خرد كننده اي به امپرياليسم بريتانيا وارد كنند       

 . روبرو نشده بودآن زمان در سرتاسر خاورميانه با چنين اعتصاب بزرگ و منضبط و دقيقي
ــا نفـــوذ و     ــپرده اي ماننـــد حســـين عـــالء درك كردنـــد حتـــي اگـــر شخصـــيت بـ ــابراين رجـــال سرسـ  بنـ
وجيهه المله اي مانند مصدق و سازمان هاي سياسي حزب ايران، زحمتكشان و احـزاب جبهـه ملـي هـم از دولـت                

 .پشتيباني كنند، نخواهند توانست كار مبارزه را متوقف كنند
 نفت جنوب سيلي در النه مورچگان ريخت و حسين عالء بمانند موش فرار و استعفا كرد و هيچ                   اعتصاب كارگران 

يك از رجال سنتي دربار و ارتجاع حاضر به تشكيل كابينه نشدند و در چنين اوضاع و احوالي همـه نظرهـا متوجـه          
واند با بريتانيا مبـارزه كنـد،       در حالي كه بهتر از هر كس مي دانست قادر به تشكيل حكومتي كه بت              . دكتر مصدق شد  

 .نيست
اما پشتيباني بي دريغ امپرياليسم آمريكا از طريق دكتر گريدي قوت قلبي براي مصدق شد و گمان كرد با اسـتفاده از             
تضاد موجود و سوابق آزاديخواهي كه از رجال آمريكائي در ذهن خود داشت، مي تواند كـار مبـارزه را بـه سـامان                        

                                           
  1330 فروردين ماه 24وز،  باختر امر-339
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لي كند و عوايد حاصله آن را در خدمت جامعه ايران بكار گيرد و اين آرزوئي بود كه آن مرحوم                    برساند و نفت را م    
 .اما ميان آرزوي مصدق و به جامه عمل پوشاندن آن، فاصله اي بود بس عميق. در سرداشت و در اين شكي نيست

او مي خواست از كمك يك      . زيرا مبارزه مصدق با شركت نفت جنوب از يك بينش علمي و منطقي برخوردار نبود              
امپرياليست كه رندانه به صورت دولت طرفدار ملل ضعيف و رهبر جهان آزاد ظاهر شده بـود، عليـه يـك اسـتعمار          

عالوه بر اين خطـا، همراهـان مصـدق اكثـرا سرسـپرده             . كهنه كار استفاده كند و خطاي بزرگ مصدق در همين بود          
گروهي از آنان در مبارزه و عـداوت و دشـمني        .  آمريكا بودند  شركت نفت و عده اي نيز مجذوب و مفعول سفارت         

كوردالنه با حزب توده ايران و جنبش كارگري ايران مسلما مامور و مزدبگير سفارت بودند و هـيچ علقـه و عالقـه                       
وطن پرستي و خيرخواهانه اي در مخالفت هاي مظفر بقائي و خليل ملكي و احمد ملكي و عميدي نـوري و ديگـر          

.  جبهه ملي با نهضت و اعتصاب كارگران نفت جنوب وجود نداشت و نمـي توانسـت وجـود داشـته باشـد                      رهبران
 .مسير و جريان حوادث سياسي اين حقيقت را روشن كرد
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 فصل هفتم

 »تشكيل حكومت ملي دكتر مصدق«
 
 
 
 
 

 مقدمه سازي براي نخست وزيري دآتر مصدق  -١
پيشنهاد جمال امامي براي تفويض پست نخست وزيري به دكتر مصدق و قبول بي چون و چراي اكثريـت مجلـس                     

 و حمايت بي دريغي كه عوامل مطبوعاتي غرب به ويژه رونامه هاي آمريكائي از نخست وزيـري دكتـر مصـدق                    16
دكتر مصـدق قبـل     .  توافق بورژوازي ليبرال با امپرياليسم آمريكا مي داد        نشان دادند، همه و همه خبر از يك تفاهم و         

در ايـن اليحـه     . از قبول آن، نخست وزيري را موكول به تصويب اليحه طرز اجراي قانون ملي شدن نفت مي كـرد                  
پرداخت غرامت به شركت نفت جنوب و تعهد دولت به فروش بدون حد و حصر نفت به كمپـاني هـا و مشـتريان                        

ايـن پافشـاري   . ت نفت تضمين شده بود و عالوه بر آن راه فروش نفت را به كشورهاي سوسياليستي مي بست    شرك
دكتر مصدق براي تصويب چنين اليحه اي همه محتواي مترقي و ضدامپرياليستي اصل ملي كردن را خـالي و تهـي                     

مانـد  تيول شركتهاي استعماري باقي مي     اين اليحه معلوم مي كرد كه نفت ايران كماكان در            7توجه به ماده    . مي كرد 
و همه هياهو و گردوخاكي كه جبهه ملي براه انداخته است، كاري بود كه از پيش سـاخته وتوافـق شـده بـا دولـت                          

به اين جهت حزب توده ايران پيشنهاد مي كرد كه اصل پرداخـت غرامـت از طـرح پيشـنهادي                    . آمريكا و دربار بود   
لغو گردد و دولت      ولويت براي خريد نفت به خريداران غربي قائل مي شد، صريحاً           آن كه حق ا    7حذف شده و ماده     

 .حق هيچگونه مطالبه اي براي شركت نفت جنوب منظور ندارد
 بـه پيشـنهاد دكتـر مصـدق در          1330توجه به متن قانون اجراي ملي شدن نفت  كه در تاريخ دهم ارديبهشـت مـاه                  

ق جبهه ملي را به شركت نفـت و شـركتهاي وابسـته بـه امپرياليسـم                  تصويب شد، كمال همكاري و ارفا      16مجلس  
 .نشان ميداد

 . به تصويب مجلسين رسيده است1330 قانون اجراي ملي شدن نفت كه در تاريخ دهم ارديبهشت متن
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هيئـت   راجع به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشـور           1329فند ماه    اس 29 و   24ـ به منظور ترتيب اجراي قانون مورخ        1ماده  
مختلطي مركب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورايملي بانتخاب هريك از مجلسين و وزير                      

 .دارائي وقت يا قائم مقام او تشكيل مي شود
انچه شـركت   چن. فاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند           دولت مكلف است با نظارت هيئت مختلط بال        ـ 2ماده  

 درصد از عايدات جاري نفت را پـس از          25عذر شود دولت مي تواند تا ميزان        براي تحويل فوري بعذر وجود ادعائي بدولت مت       
 .لطرفين ديگر وديعه گذاردوضع مخارج بهره برداري براي تامين مدعابه احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا بانك مرضي ا

رت هيئت مختلط به مطالبات و دعاوي حقه دولت و همچنين بدعاوي حقه شـركت رسـيدگي                 ـ دولت مكلف است با نظا     3ماده  
 .نموده و نظريات خود را به مجلسين گزارش بدهند كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود

كليه درآمد نفت و     كه ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است              1329 اسفند ماه    29ـ چون از تاريخ     4ماده  
محصوالت نفتي حق مسلم ملت ايران است و دولت مكلف است با نظارت هيئت مختلط به حساب شركت رسيدگي كنـد ونيـز      

 .هيئت مختلط بايد از تاريخ اجراي اين قانون تا تعيين هيئت عامله در امور بهره برداري دقيقا نظارت نمايد
سنامه شركت ملي نفت را كه در آن هيئت  عامله و هيئـت نظـارتي از متخصصـين                   ـ هيئت مختلط بايد هر چه زودتر اسا       5ماده  

 .پيش بيني شده بايد تهيه و براي تصويب بمجلس پيشنهاد كند
ت آئين نامـه فرسـتادن عـده اي         براي تبديل تدريجي متخصصين خارجي به متخصصين ايراني هيئت مختلط مكلف اس             ـ  6ماده  

 براي فراگرفتن رشته هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوطه به صنايع نفت بكشـور هـاي             محصل به طريق مسابقه در هر سال      
 .خارج را تدوين و پس از تصويب هئيت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد

 .ته خواهد شدمخارج تحصيل اين محصيلن از عوايد نفت پرداخ
ي از شركت سابق نفت انگليس و ايران هـر مقـدار نفتـي را  كـه از اول سـال                      كليه خريداران محصوالت معادن انتزاع      ـ  7ماده  

از آن شركت ساليانه خريداري كرده اند مي توانند از ايـن ببعـد              ) 1951 مارس   20 (1329 اسفند ماه    29 تا تاريخ    1948مسيحي  
در صورت تساوي شرايط در خريد حق تقدم     مان مقدار ساليانه خريداري نمايند و براي مازاد آن مقادير           بنرخ عادله بين المللي ه    

 .خواهند داشت
 كليه پيشنهادات هيئت مختلط كه براي تصويب مجلس شورايملي تهيه و تقديم مجلس خواهد شد بكميسيون مخصوص   ـ8ماده 

 .نفت ارجاع مي گردد
 وگزارش عمليـات خـود را طبـق    در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بكار خود خاتمه دهد       هيئت مختلط بايد     ـ 9ماده  
 به مجلس تقديم كند و در صورتيكه احتياج به تمديد مدت باشد با ذكر داليل موجه درخواست تمديد نمايد تا زمانيكـه                       8ماده  

  340.تمديد مدت بهر جهتي از جهات از تصويب مجلسين نگذشته است هيئت مختلط مي تواند بكار ادامه دهد
كت و مؤسسه صددرصد اسـتعماري نمـي توانسـت مـورد تائيـد نيروهـاي مبـارز         تعهد پرداخت غرامت به يك شر     

ضداستعمار قرار گيرد و آنچه كه دكتر انصاري كفيل اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه به خبرنگـاران                   
 داخلي و خارجي بنام دولت ملي دكتر مصدق يك روز پس از معرفي كابينه اظهار مـي داشـت بحـد كـافي نگـران                        

 .كننده بود

                                           
  20/8/30. 69 اسناد نفت، اداره كل تبليغات و انتشارات، ص -340
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 موجود است، حقانيت نظر حزب توده ايـران را مبنـي بـر لغـو مـواد                  »اسناد نفت «توجه به متن مصاحبه كه در كتاب        
 .مربوط به تاديه غرامت ثابت مي كند

فت در سراسر كشور مطالبي برخالف واقع از قبيل مصادره اموال           نظر باينكه در بعضي از جرايد راجع بقانون ملي شدن صنعت ن           
شركت نفت انگليس و ايران مشاهده گرديده و اين انتشارات خالف حقيقت موجبات گمراهي افكار عامه نسبت بـه تصـميمات                     

 .پارلمان ايران فراهم مي نمايد عليهذا مراتب زير را باستحضار مي رساند تا در معرض افكار عامه قرار دهند
ر سراسر كشور بخوبي مستفاد مي گردد مواد قانون مزبور بـه هـيچ   به طوريكه از متن قانون طرز اجراي ملي شدن صنعت نفت د  

وجه ناظر بر مصادره اموال صاحب امتياز سابق نبوده بلكه منظور كليه دارائي و تاسيسات صاحب امتياز سابق و اداره امـر بهـره                        
ه دعاوي حقه شركت ثابت گردد مي ه دولت ايران در مقابل جبران مطالباتي كه در نتيجه رسيدگي ب برداري از منافع نفت كشور ب     

 درصد از عايدات جاري نفت پس از وضع مخـارج بهـره بـرداري               25 قانون مزبور مقرر گرديده كه       2باشد و بدين منظور ماده      
براي تامين مدعابه احتمالي امتياز سابق در بانك ملي ايران يا بانك مرضي الطرفين ديگر بوديعه گذارده شود و همـين طـور بـه                         

 هيئتي كه براي نظارت در اجراي ملي شدن صنعت نفت تشكيل خواهد گرديد موظف است بدعاوي حقه شركت                   3ماده  موجب  
سابق رسيدگي نموده و نظريات خود را بپارلمان ايران گزارش دهد تا پس از تصويب به موقع اجـرا گـذارده شـود و بـا ايـن                            

 قـانون   7 با اصول حق و عدالت مي باشد فقط به موجب مـاده              توضيحات واضح است كه تصميمات پارلمان ايران كامال منطبق        
 تـا   1948مزبور مقرر گرديده است كليه خريداران سابق محصوالت معادن نفت ايران هر مقدار نفتي را كه از اول سال مسـيحي                      

ـ  » 1951بيستم مارس   «تاريخ تصويب قانون ملي شدن نفت در سراسر كشور           داري نماينـد و  از صاحب امتياز سابق سـاليانه خري
براي مازاد آن مقادير در صورت تساوي شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت بنابراين عالقه كامـل پارلمـان ايـران باينكـه                        
محصول نفت ايران بنرخ عادله بين المللي در دسترس مصرف كنندگان سابق گذارده شود مسلم و مشهود مـي باشـد از لحـاظ                        

فني و مالي صنعت مزبور دولت ايران وسـائل الزم را در اختيـار داشـته و مطمـئن اسـت كـه در                        استحصال مواد نفتي و اداره        
 341.استعمال آن مواد وقفه و يا تقليلي حاصل نخواهد گرديد
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  بحثي آوتاه درباره وزراي آابينه اول دآتر مصدق-٢
كابينه دكتر مصدق براي اجراي چنين قانون و تعهداتي كه از همان قدم هاي اول در حكم مقابله بـا خواسـته هـاي                        

.  به دربار شاه و مجلسين معرفـي شـد         1330ضداستعماري ملت ايران بود، در روز پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه           
شركت نفت جنوب و امپرياليسم آمريكا در ميان نبـود،  مي توان گفت كه اگر چنان تعهدات صريح و روشني به نفع          

شخصيت هاي سرسپرده اي مانند جواد بوشهري و سرلشگر زاهدي و علي هيئـت و بـاقر كـاظمي بـه هـيچ وجـه                         
حاضر به همكاري با دكتر مصدق نمي شدند و دربار شاه هرگز رضايت به تفويض نخست وزيري به مصدق نمـي                     

 :ح توانست راي اعتماد كامل مجلسين را به دست آورداعضاي كابينه به اين شر. داد
 ـ دكتر مصدق ـ نخست وزير 1
 ـ حكيم الدوله ـ وزير بهداري 2
 ف اوزير پست و تلگر ـ يوسف مشاراعظم ـ 3
 ـ باقر كاظمي ـ وزير امور خارجه 4
 ـ جواد بوشهري ـ وزير راه 5
 ـ محمدعلي وارسته ـ وزير دارائي 6
  دادگستري  وزير  علي هيئت ــ 7
 وزير كشاورزي  ضياءالملك فرمند ـ  ـ 8
 وزير جنگ  ـ سپهبد نقدي ـ 9

 سرلشگر زاهدي ـ وزير كشور  ـ 10
  وزير كار  ـ اميرتيمور كاللي ـ11
 .دكتر كريم سنجابي ـ وزير فرهنگ ـ 12

 كابينه هيچگونه شايستگي    توجه به سوابق سياسي اين افراد هر خواننده منصف و با وجداني را بايد قانع كند كه اين                 
براي رهبري جنبشي كه به قصد استيفاي حقوق ملت ايران برپاشده بود، نداشت و همـين صـورت بنـدي اعضـاي                      
كابينــه كــه هــر يــك از وزراي مــوثر و منتفــذ آن يــد طــوالني در ســركوب جنــبش هــاي كــارگري و دهقــاني و  

اي ارتجاعي دربـار پهلـوي اول و دوم شـريك جنايـات             ضدديكتاتوري داشته اند و نيز سالها با عضويت دركابينه ه         
 .رضاخان و امپرياليسم انگليس بودند، حزب توده ايران را به مخالفت واداشت

 جـز  دارد، برعهده رسالتي ضدديكتاتوري مبارزات متن در كه ضدامپرياليست و خواهمترقي، عدالت  حزب يك براي
 كمونيسـتي  ضـد  و اسـتعماري  پيمـان  و قـرارداد  عقد در كاظمي اقرب آن خارجه امور وزير كه اي كابينه با مخالفت
. رسـد  نمـي  بنظـر  ديگـري  راه است، بوده رضاخان اعتماد مورد وزراي از سال سالهاي و داشته موثر نقش سعدآباد
 و اسـت  داشته استعمار و ارتجاع با همكاري و ننگين سوابق داراي آن كشور وزير كه اي كابينه با ايران توده حزب

 ايـران  تـوده  حـزب  يـك  شماره دشمن و قشقائي غارتگر خوانين مشار و مشير و همكار و جنوب شورش بانيان از
 حيـات  سرتاسـر  در .داشـتند  اطالع همه زاهدي سرلشكر حيواني و كثيف زندگي از. باشد موافق توانست نمي ،بود

 وجـود  احترامـي  و ارزش ابـل ق نقطـه  كـوچكترين  جاسـوس،  عيـاش،  مرد اين خصوصي زندگي و اداري و نظامي
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 اين وحشيانه خوي و ننگين سوابق از همه و باشد مصدق دكتر كابينه در شركت براي اي بهانه و محمل كه نداشت
 ايـن  كـه  دانسـت  مـي  نيـز  مصدق دكتر شخص. داشتند خبر جنگل نهضت سركوبي در استعمار دامان پرورده قزاق

بـه  . ي شيخ خزعل چه پستي ها و سوءاسـتفاده هـا كـرده اسـت                قزاق طماع در وقايع جنوب و سركوبي و دستگير        
احمـد كسـروي در كتـاب    . روايتي اين وزير كشور كابينه مصدق در عالم مستي به دخترش نيـز تجـاوز كـرده بـود              

 : مي نويسد»افسران ما«
. خوزسـتان درآمدنـد   ـ با خزعل جنگي درگرفت و دولت فيروز گرديد و سپاهيان، به شـهرهاي                من خود در خوزستان مي بودم     

هر يكي از راه ديگري به پول توزي و پول اندوزي پرداخت سرتيپ فضـل اهللا                .  از روزي كه رسيدند دست ستم گشادند       افسران
بحساب امروزه ده هزار تومان (خان فرمانده ايشان در ناصري، با بودن عدليه، محكمه اي برپا كرد كه روزي هزار تومان كمابيش     

درآمد مي داشت ـ افسران ديگر در شوشتر و خرمشهر و دزفول پيروي از او نمودند، خزعل كه نافرماني با ) انتا بيست هزار توم
در مي چيدند و با انگيزش آنهـا سـران اينهـا را بزنـدان مـي                 ... دولت كرده بود، اينان شبها با پسران او دستگاه باده گساري و             

 .ن نمي كردندو تا پولهاي گزاف نمي گرفتند رهاشا. انداختند
 هم چون وحشيان به ميان افتاده به هر كه مي رسيدند لگد مي زدند، هر كسي يك شام يا ناهار يا بـاده و قمـار وزن                            اين افسران 

 342.توانستي هر كينه اي از دشمنان خودبادست اين افسران توانستي جست
ه عنوان وزير كشـور ايسـتاده بـود، بـا            فضل اهللا خان زاهدي كه اينك در كنار دكتر مصدق ب           سرلشكرسوابق ارتباط   

و به اين جهت پس از سرنگوني رضاخان مدتها در توقيـف قشـون    . جاسوس هاي آلماني، زبان زدخاص و عام بود       
مشترك آمريكا و انگليس بسر برد، اكثريت قريب به اتفاق شخصيت هائي كه به اتهام همكاري با سازمان جاسوسي                   

 متفقين بودند، پس از آنكه معلوم شد سرنوشت هيتلر جز سقوط و شكست نمـي                آلمان هيتلري در توقيف نيروهاي    
تواند باشد، به خدمت سازمان هاي جاسوسي غرب در آمدند و در پيـدا كـردن اربـاب جديـد، همـه طرفـداران  و                          

 .خدمه هاي سازمان جاسوسي آلمان هيتلري در كشورهاي مختلف، به سوي سازمان جاسوسي سيا رفتند
روابط جاسوسي زاهدي با عاملين هيتلر در ايران همه خبـر داشـتند و عجـب آنكـه سـه تـن از همكـاران                         از سابقه   

سرلشگر زاهدي در كابينه دكتر مصدق سوابق جاسوسي براي آلمان هيتلري داشتند و بـه اتفـاق زاهـدي مـدتها در                      
 .توقيف بودند

ف شده به اتهـام همكـاري بـا جاسوسـهاي     اسامي جواد بوشهري و علي هيئت و سپهبد نقدي در ليست رجال توقي    
 و  15 و   14  اين عده آنچنان سابقه ننگين و استعماري داشتند كه صـورت جلسـات مجلـس                  *.آلماني ديده مي شد   

 .كارنامه حكومت رضاخاني مشحون و مملو از جنايات آنان است

                                           
  13 و 12 افسران ما، چاپ سوم ، احمد كسروي، صص -342

ان را به اتهام همكاري با عوامل جاسوسي  متفقين در دو نوبت گروهي از رجال و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي اير-*
هيتلر دستگير كردند، كه اسامي آنان را حسين كي استوان در كتاب موازنه منفي ضمن نقل مشروح نطق دكتر مصدق كه تقاضاي 

 :اسامي مشهورترين آنان به قرار ذيل است. خالصي و آزادي آنان را داشته، آورده است
جي ميرزا عبداهللا واعط ـ آزادي عضو چاپخانه مجلس ـ دكتر نامدار ـ حسـام وزيـري ـ       سرلشكر زاهدي ـ صسبوحي فرزند حا 

ـ  ـ   آيت اهللا سيدابوالقاسم كاشاني ـ دكتر سجادي ـ    دكتر احمد متين دفتري  ـ  علي هيئت  ضانور ـ هـادي   ر دكتر   جواد بوشهري 
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 اول همين رجال ننگـين بـه        الزمه تعميق و تثبيت هر نهضت و جنبشي، موكول و موقوف به اين است كه در درجه                
مجازات و كيفر برسند و اگر دكتر مصدق در خود آن قدرت و جسارت و همت را نمي ديـد، كـه ايـن جاسوسـان                          
استعماري را به كيفر رساند، الاقل مي توانست دست همكاري به آنان ندهد و ايـن رجالـه هـا را بـه مسـند وزارت       

 .ننشاند
ق كه پيشواي جبهـه ملـي و نهضـت ضـد اسـتعماري بـود بـا چنـين افـراد                      تشكيل كابينه اي به رياست دكتر مصد      

. ناشايست و خائن و دزد و دغل، نمي توانست موردتاييد هيچ سازمان و حزب سياسي متعهد و مومن به خلق باشد                    
سرلشگر زاهدي، سپهبد نقدي، ضياءالملك فرمند و وارسته، وزراي كشور؛ جنگ، كشاورزي و دارائي مصدق همان                

ي كابينه حسين عالء بودند كه مسئوليت كشتار كارگران اصفهان، آبادان و مازنـدران را بـه عهـده داشـتند و در            وزرا
با اين همه حزب توده ايران ضمن انتقاد شديد از كابينه مصـدق، بـراي معلـوم                 . تهران حكومت نظامي اعالم كردند    

 .خواسته هاي به حقي را خواستار شدكردن درجه ارزش و عيار آن دولت اعالميه مشروحي صادر كرد، و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
ـ  جهانگ سپهر ـ حبيب اهللا خيل تاش ـ منصور اعلم ـ دكتر محمود شروين ـ     ـ    ير تفضلي ـ نصرت اهللا صوفي     حسـينقلي كـاتبي 

ـ     سرهنگ عبداهللا اشرفي ـ سـرهنگ ولـي انصـاري ـ حسـين رودكـي ـ          مهندس ناصح ناطق ـ مهندس جعفر ـ شريف امامي 
سرلشـگر پورزنـد ـ سـرتيپ      سرلشگر آق اولـي ـ    مهندس داود رجبي ـ ناصر مستوفي ـ هوشنگ سميعي ـ محمود كاوياني ـ     

ـ   كوپال ـ    سرهنگ زنده دل ـ سرهنگ ميهن ـ سرهنگ دولو ـ سرهنگ صادق فروهر ـ سرهنگ      سرهنگ بقائي ـ سرهنگ اخگر 
ـ  ـ    افطسي   2 سرهنگ حسين منوچهري ـ سرهنگ    سرهنگ مهدي قلي بهرامي ـ سرهنگ صفرعلي انصاري ـ سرهنگ باتمانقليچ 

 سناتور و مشاور شاه بود كه حال در قيد حيـات اسـت و               سرتيپ صفاري معروف كه سالها رئيس شهرباني و       ( اسمعيل صفاري   
  دكتر صديق اعلم ـ نبي زاده و احمد شاملو  نوبخت ـ ـ ) آزادانه در داخل كشور استراحت مي كند 
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  طرح حداقل خواسته هاي حزب توده ايران از دآتر مصدق-٣
ه مجلس در عـين همكـاري و   آقاي دكتر مصدق نخست وزير ايران ـ اين اصل كلي بايد مورد قبول شما نيز باشد كه اگر نمايند 

شركت حزبش را    تباني باقوه مجريه مي تواند باتظاهر به مخالف گوئي به عوامفريبي بپردازد، و يا با اقدام به عمل منفي سكوت،                   
در جنايات هيئت حاكمه تا حدي بپوشاند، در مورد نخست وزير كشور چنين نيست و هر خيانت و جنايتي كه نسبت به حقـوق                        

 .د، شخص نخست وزير در آن مسئوليت آشكار ومستقيم داردملت بعمل آي
خويش متوجه سازد و متذكر گردد كه ملت ايران شما را در مقابـل              اينك حزب توده ايران الزم مي داند كه شما را به مسئوليت             

ا مالك قضاوت قرار يك آزمايش بزرگ مي بينيد و بدون توجه به آنچه در گفتار مدعي آن هستيد، فقط عمليات و اقدامات شمار 
 .مي دهد

ا به عنوان رئيس قوه مجريه قرار مـي        حزب توده ايران مطالبات فوري خلق ايران را بار ديگر به طور صريح و روشن دربرابر شم                
 .دهد و خلق ايران را براي قضاوت درباره روشي كه شما در برابر اين مطالبات اتخاذ خواهيد كرد به شهادت مي طلبد

 بهمن در توطئه بزرگي كه عليـه        15شما مي دانيد كه بعد از واقعه        . اب و سنديكاها و مخصوصا حزب توده ايران       ـ آزادي احز  1
 هاي دمكراتيك برپا شد، كلوپ و چاپخانه و روزنامة بزرگترين حزب كشور ما مورد حمله و هجوم اراذل و اوباش مسلح         آزادي

ن هيئت دولتي كه به مزدوري امپرياليست ها افتخـار داشـت و قـرارداد               و پاسبان و سرباز قرار گرفت و سپس هيئت دولت، هما          
ننگين الحاقي گس ـ گلشائيان را منعقد ساخته بود، برخالف كليه اصول منشور ملل، تصويب نامة غيرقانوني بودن حـزب تـوده    

 .ايران را گذرانيد
مكراسي برابر است و از اين زمان هر كـس سـخني            حوداث بعدي نشان داد كه حمله به حزب توده ايران با حمله به آزادي و د               

ال و نيم است كه حزب توده ايران كه به ملت آزاده مـا              اينك دو س  . درباره آزادي گفت، به پنجه خونين آدم كشان دچار گرديد         
 ...تكيه دارد، در برابر هجوم ها پايداري كرده است

ا روشي كه دولت ها دربرابر حزب توده ايران اين مظهر اراده ملـت  ام... حزب توده ايران نشان داد كه مافوق اراده دولت هاست    
. و اكنون دولت شما نيز بـا ايـن محـك سـنجيده خواهـد شـد                . ماهيت آنهاست ما اتخاذ مي كنند، بهترين و بزرگترين مالك بر          

ثناء در سراسر كشـور     كمترين ادعاي آزادي خواهي و دموكرات منشي اقتضا دارد كه اصل آزادي احزاب و سنديكاها بدون است                
 .مستقر گردد

 بدست دولت انجام يافت، صدها نفر از        1327ه  ـ در اثر سياه كاريهاي هيئت حاكمه و مخصوصاً در اثر جناياتي كه از بهمن ما               2
قسـمتي از   . بهترين فرزندان وطن ما بجرم ملت دوستي و آزاديخواهي در سياه چالهاي زندان بدست شكنجه سـپرده شـده انـد                    

زندانيان سياسـي را    . به اين تباهكاري ها خاتمه دهيد     .  و سودمندترين انرژيهاي كشور ما در گوشه زندان ها تباه مي شود            بهترين
 .آزاد كنيد

نقص قوانين ضدملي را كه مباين و ناقض قانون اساسـي اسـت و لغـو محـاكم                  .  را براندازيد  1327ـ آثار شوم پانزدهم بهمن      3
از مجلس شورا مطالبه كنيـد تـا        . دگاههاي نظامي را با تنظيم لوايح از مجلس شورا بخواهيد         اختصاصي و مخصوصا مداخالت دا    

تري را كه نام قانون بخود گرفته است و  حاوي زشترين مواد ارتجـاعي اسـت، منسـوخ و سـاقط از                       مصوبات كميسيون دادگس  
 .اعتبار اعالم داريد

ه كار رفته و در گذشته بسيار نزديك از كارگران شـرافتمند خوزسـتان   ـ حكومت نظامي را كه سرنيزه او هميشه بر عليه خلق ب 4
اليحه به مجلس ببريد و اسـتقرار حكومـت نظـامي را كـه بـه معنـي تعطيـل شـعائر            كشتار كرده است، از بيخ و بن براندازيد،         

 .مشروطيت است، براي هميشه ناممكن سازيد
دولت شما است از حدود مجامله فراتر رويد و هيچ جاي پا براي شركت                ـ در مورد نفت كه ملي كردن آن يكي از مواد برنامة             5
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حاكميت ملـت مـا را بـر بحـرين     . دعاوي باطل اين شركت راهزن را از بيخ و بن مردود بشماريد      . غاصب نفت جنوب نگذاريد   
 ايران يك اليحه تكميلـي      اصل ملي بودن را در مورد نفت بحرين مستقر سازيد و براي عملي ساختن اين مطالبات               . مستقر سازيد 

 ...به مجلس شورا ببريد
 .ـ سياست تسليحاتي دولت هاي سابق را تعقيب نكنيد6

اينهـا اسـت قسـمتي از اصـول         ... ران نان مي خواهد نه توپ و تفنگ، مستشاران نظامي را از سرزمين ما بيـرون بريزيـد                 ملت اي 
ع مجلس شورا كه شما عضو آن بوديد نيـز رسـيده اسـت و اينـك                 مطالبات ملت ايران كه بارها طي نامه هاي سرگشاده به اطال          

حزب توده ايران آنها را در مقابل شما به عنوان نخست وزير مي گذارد و ملت بيدار و آگاه ايران را شاهد و قاضي عمـل شـما                            
  343.قرار مي دهد

ته عمليـات سـركوب   عدم توجه حكومت ملي مصدق به اين خواسته هاي حداقل حزب توده ايران توام با يك رشـ             
گرانه عوامل جبهه ملي عليه سازمان هاي وابسته به حزب توده ايران، كم ترين ارزش و اعتباري را كه سوابق آزادي                     

خواهي و مردم دوستي دكتر مصدق براي جبهه ملي ايجاد كرده بود، از بين برد و اين حملـه و هجـوم بـه سـازمان                            
روزنامـه هـاي    ي مقاالت توهين آميز نويسندگان وابسته به جبهه ملي در           هاي وابسته به حزب توده ايران با يك سر        

در اين ميان روزنامه شاهد ارگان حزب زحمتكشان دكتر بقـائي           . باختر امروز و جبهه آزادي و داد و ستاره توام شد          
دگان درباره چگونگي تشكيل حزب زحمتكشـان و ماهيـت افـراد و گرداننـ             . ـ خليل ملكي كوي سبقت را برده بود       

 نوشـته اسـت كـه تكـرار آن زايـد            »تاريخچه جبهه ملي  «موثر آن سازمان استعماري، احمد ملكي حقايقي را در كتاب           
 صـدرحاج سـيد     ارگان چنين سازماني با مقاالت جواهر كالم و خليل ملكي و مظفر بقـائي و علـي زهـري و                   . است

الني مـي فرسـتاد، سـياه مـي شـد و همـه              جوادي وعلي اصغر حاج سيد جوادي كه از پاريس مقاالت كشاف و طو            
محتويات آن مقاالت اراجيف و موهوماتي بود درباره كمونيسم و حزب توده ايران و هتاكي به جمعيت ملي مبـارزه                 

 .با استعمار
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ، سال دوم262، شماره 1330 ارديبهشت 17 شنبه 3 بسوي آينده، -343
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  حمايت علني امپرياليسم آمريكا از حكومت جبهه ملي و پي آمد آن-٤
به محض تشكيل كابينه دكتر مصدق، مطبوعات آمريكا مقاالت مشروحي در طرفداري از جبهه ملي منتشر كردنـد و     
مصاحبه هاي طوالني با نخست وزير ايران ترتيب دادند كه مشروح آن سوال و جواب در كتاب اسناد نفت موجـود                     

اين اولين بار نبود كه دكتر مصدق با اين لحن و ايمان و اعتقاد دربـاره                . تر به آن رجوع شود    است و براي اطالع بيش    
آمريكا اولين پيام دكتر مصدق به ترومن رئيس جمهور   . دولت آمريكا اظهار عقيده مي كرد و دلباختگي نشان مي داد          

پايـه و اعتقـاد موهـوم اسـتوار بـود و      كه سنگ بناي دخالت ضد ملي آمريكا را در استقالل ايران گذاشت، بر همين  
 :او خطاب به ترومن نوشت. روحيه خاص و پندار گرايانة مصدق را از ماهيت دولت آمريكا مي رسانيد

ي كـه از طـرف شـخص حضـرت رئـيس      حضرت آقاي ترومن رئيس جمهوري ممالك متحده آمريكاي شمالي ـ نظر بعالقـه ا  
 1951 ژوئـن    3بت به مسئله اخير نفت خصوصا ابراز شـده و حتـي در تـاريخ                جمهوري نسبت به مصالح كشور ما عموماً و نس        

رساند كه دولت شاهنشاهي ايران برحسب شخصا پيامي در اين باب به اينجانب فرستاده اند بار ديگر به استحضار خاطر عالي مي
نعت نفت را در سراسر كشـور و        وظيفه ايكه از طرف مجلس شوراي ملي و سنا به او محول شده مكلف بود قانون ملي كردن ص                  

 344.طرز اجراي آن را در اسرع اوقات به موقع اجراء بگذارد
 :اين چنين نامه را پايان مي دهد! دكتر مصدق پس از شرح تجاوزات شركت نفت و تقديم شكايت به دولت آمريكا

ثق هست كه هيچ وقت كوچكترين خللـي بـه          ين ملتين ايران و آمريكا همواره روابط دوستانه برقرار بود، و رجاء وا            نظر باينكه ب  
... اين حسن روابط وارد نشود و ملت بزرگ و ارجمند آمريكائي كه از طرفداران جدي آزادي و حاكميت ملـل شـناخته شـده                         

 345.الزم دانستم خاطر مبارك را از جريانات اخير مستحضر سازد
اني دوم بود و خطر عمده اي براي جنبش هاي          دخالت دادن دولت آمريكا كه امپرياليسم تازه نفس بعد از جنگ جه           

 ملـت ايـران بـا آن    1357 بهمـن    22رهائي بخش محسوب مي شد، مسبب همه بدبختي هائي گرديد كه تا انقـالب               
اين دخالت دادن امپرياليسم آمريكا از اولـين روزهـاي   . دست و پنجه نرم كرد و هزاران كشته و معلول و زخمي داد          

ضور فعال اورل هريمن مقدمه و مدخلي بود براي تسلط طوالني امپرياليسم آمريكا             حكومت مصدق شروع شد و ح     
 .بر ايران

حزب توده ايران به حق با اين دخالت علني و گستاخانه دولت آمريكا كه به دعوت دولت مصدق انجـام مـي شـد،                      
 .شديداً اعتراض كرد

نكه اقرار كنند كه دكتـر مصـدق ايـن همـه بـه دولـت                نويسندگان بورژوازي ليبرال ايران شرم و اجتنابي ندارند از اي         
 .آمريكا ميدان دخالت و جسارت داده است

 بـوده   اما جاي تاسف در اين است كه سالها نويسندگان به اصطالح چپ نو كه مدعي مخالفت با امپرياليسم آمريكـا                   
بودند و به اين همه توجه و اميد        اند، به اين همه عوامل امپرياليسم آمريكا كه در كابينه دكتر مصدق جا خوش كرده                

دولت دكتر مصدق به امپرياليسم آمريكا كه موجب دخالت مستقيم امپرياليسم آمريكا در امور داخلي ايـران گرديـد،                   
بي اعتنا مانده و مخالفت علني و صريح حزب توده ايران را نسبت به ايـن دخالـت دادن هـا، حمـل بـر كارشـكني                           

                                           
   اسناد نفت-344
   اسناد نفت-345
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همين دعوت مصدق از ترومن بـه دخالـت در امـر نفـت و               . ايران قلمداد كرده اند   حزب توده ايران در نهضت ملي       
ميانجي شدن دولت آمريكا در اختالف دولت ايران و شركت نفت جنوب و شكايت بردن از دسـت كمپـاني نفـت                      

ال جنوب و دولت انگليس به پرزيدنت ترومن، موجب تثبيت نفوذ امپرياليسم آمريكا بـر ايـران گرديـد و ايـن اِعمـ                      
چه بسيار نويسـندگان    .  مرداد، شخص دكتر مصدق ساقط شد      28نفوذ، كم كم به آنجا رسيد كه با كودتاي آمريكائي           

مزدور بورژوازي ليبرال وگروهي نويسنده ناآگاه، بي اعتناء به اين همه علت ها، حزب توده ايـران را عامـل سـقوط                      
ر را كه تجلـي اراده اسـتقالل طلبانـه يـك حـزب سياسـي                 تي 23دكتر مصدق قلمداد كرده اند و توانسته اند ميتينگ          

 .است، به عنوان تباني و مواضعه براي تضعيف و سقوط نهضت ملي به اذهان ساده القاء كنند
 مـرداد و اخيـراً      28از طرفي نويسندگان وابسته به حزب توده ايران در متون و آثار رسمي حزب كه پس از كودتاي                   

عار ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور را، خطا و اشتباه و عدم درك صحيح و                 نوشته شده است، مخالفت با ش     
اين اقرار بـه هـر صـورت نمـي توانـد موجـب تائيـد و پـذيرش مبـاني و                      . ارزيابي علمي حزب تشخيص داده اند     

كـه  زيرا سردمداران آن نوع ملي كردن كساني بودنـد          . چارچوب آن نوع ملي كردن مورد پيشنهادي جبهه ملي باشد         
از طرفـي   . نظر مساعد و گرايش به آمريكا داشتند و تعدادي از آنان هم رابطة ننگين با سفارتين برقـرار كـرده بونـد                     

پذيرش خطا و اشتباه از جانب حزب توده ايران وسيله و علمي شد براي يك مشت نويسنده مغرض و مـريض كـه             
ه بروز كرد و به اذهان فرورفـت كـه حـزب            هاي آنان به صورت نوشته هاي رنگ وارنگ درصدها هزار نسخ          غرض

حـزب  . حزب توده ميتينگ و دمونستراسيون خشونت آميز و بلوا براه انـداخت           . توده با ملي كردن نفت مخالف بود      
حزب توده قرضه ملـي نخريـد و       . حزب توده دانشگاه را شلوغ كرد     . توده ايران در كارخانه ها اعتصاب راه انداخت       

 !!!ت كرد و باالخره حزب توده مصدق را ساقط كردحزب توده با مصدق مخالف
تصويب اصل ملي شدن نفت در شوراي عالي جبهة ملي          «تصريح كرد كه    »  مرداد 28تجربه تاريخي   «جوانشير در كتاب    .م.ف

ي ر و غيره به طرد شركت استعما      50-50جهش از تجديد نظر در شعارهاي       . ن جبهه و اعالم  آن جهش بزرگي بود در سياست اي         
جهش در شعار چه مضموني مي تواند داشـته         . »ولي متاسفانه اين جهش فقط در شعار انجام گرفت و نه در استراتژي            . فتن

باشد؟ چه بسيار شعارها كه انقالبي و عالي و مردمي است، اما يا اعالم آن با درايت و صالحيت كافي انجـام نشـده                        
در همان حال كه جبهه ملي شعار ملي        . ندن حريف است  است و يا فقط به منظور مسابقه و سبقت جوئي و عقب را            

.  تـر مـي شـد      كردن صنعت نفت را مي داد، روابطش با آمريكائي هاي مقيم ايران و مطبوعـات آمريكـايي گسـترده                  
اعضاي مؤسس آن بطريقي سرسـپرده      % 95جمعيت و جبهه اي اجراي آن شعار جهش دار را به عهده گرفته بود كه                

 .ربار پهلوي بودندآمريكا و انگليس و د
اجراي اين شعار جهش وار با قانوني مي بايست اجراء شود كه جريان نفت را كماكان به روي كمپاني هـاي غربـي                       

كرد و معلوم بود كه آن غرامـت        گذاشت و پرداخت غرامت را به عهده دولت ايران مسجل مي          بنحو انحصاري بازمي  
همان ماده اي كه به ظاهر ملي شده امـا بـه عنـوان غرامـت طـي                  . بازهم به صورت مواد نفتي مي بايست تاديه شود        

. ساليان دراز به جاي عدم النفع ايام باقي مانده قرار داد و جريمه آن، مي بايست بـه كشـورهاي غربـي صـادر شـود             
آن اجراي اين شعار كه ظاهراً جهش آن چشم ها را متوجه خود كرده بود، بر عهده كابينه اي بود كه تركيب اعضاي                       

تشريح شد و باالخره اجراي اين شعار مي بايست در كشورهاي خارجي توسط سفراء و نمايندگاني تبليـغ و تفهـيم    
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اين شـعار دهـان     . شود كه همگي آنان از قره نوكران دربار پهلوي و سرسپرده به امپرياليسم آمريكا و انگليس بودند                
 استانداران و روساي شـهرباني و فرمانـدارانش از كثيـف            پركن را دولتي مي بايست اجرا كند كه كابينه اش چنين و           

دكتـر اقبـال    به طور مثال و نمونـه صدراالاشـراف اسـتاندار خراسـان ـ     . ترين ماموران دستگاه هاي استعماري بودند
، اسـتاندار مازنـدران ـ سـپهبد شـاه      1299استاندار آذربايجان ـ كلنل كاظم خان سياح، بازوي رضاخان در كودتـاي   

و ايـن نـوكران معـروف اسـتبداد و     ! استاندار خوزستان ـ سرتيپ شاهپور مختاري رئيس شـهرباني اصـفهان    بختي 
استعمار تا مدتها پس از تصدي دكتر مصدق به سركار خود بودند و فقط تعويض آنـان بـا اعتراضـات و شـكايات                        

اشته از آزاديخواهـان بـود و دولـت         زندان ها و تبعيدگاه هاي قصر و جنوب ايران انب         . گسترده مردم امكان پذير شد    
مصدق حتي اشاره اي به اين همه ناروائي ها و مظالم و عوامل آن ستم ها در سخنراني معـروفش كـه بـه مناسـبت                          

 .قبول پست نخست وزيري ايراد كرد، ننمود
ق تنها در لفظ بـا      دولت دكتر مصد  «: بنابراين با توجه به چنين واقعيت هاي غيرقابل انكار بود كه به سوي آينده نوشت              

امپرياليسم انگليس و آمريكا مخالفت مي كند ولي در عمل نيروهاي ملي و ضدامپرياليستي ايران را مورد حمله و هجوم قرار مي                      
  346.»دهد

مبارزات شديد و افشاگريهاي حزب توده ايران دربـاره ماهيـت امپرياليسـم آمريكـا و تظـاهراتي كـه در روز ورود                       
. ترومن بعمل آورد، نيروي خلق ايران را به رودرروئي و مبارزه علني پيش راند و به جلو بـرد                  هريمن فرستاده ويژه    

 تيـر ايجـاد بلـوا و        23برخالف القائات نويسندگان بورژوازي ليبرال هدف حزب توده ايـران از برگـزاري ميتينـگ                
كران و سرسپردگان امپرياليسم را     وجود نو . حزب توده ايران همه اين عوامل منفي را ارزيابي مي كرد          . اغتشاش نبود 

 .در داخل خانه مصدق و در بين مشاورين مصدق با چشمان باز نگاه مي كرد
روابط گسترده و نامه هاي پر مهر و محبت مصدق و پرزيدنت ترومن و دكتر گريدي جالد خلق يونان و متخصص                     

 .دادني مورد مطالعه قرار ميمبارزه با نهضت هاي رهائي بخش را در همه زمينه ها با اضطراب و نگرا
حزب توده ايران پيش از آمدن هريمن به ايران خطرات ميانجي گري امپرياليسم آمريكا را مشروحا به مصدق اعالم                   

به طور مشخص به جبهه ملي هشدار داده شد كه اميد بستن به حمايت امپرياليسم آمريكا بيهوده و موهوم                  . كرده بود 
به بـورژوازي ملـي كـه ايـن         . شوروي ستيزي دار و دسته مظفر بقائي تفهيم شده بود         به دكتر مصدق خطرات     . است

زمان با تهييج و تحريك عواطف ميهني و مذهبي جو شوروي ستيزي ايجاد مي كرد، هشـدار داده شـد كـه از ايـن                         
جلـب عواطـف و كمـك و مسـاعدت آمريكـا از طريـق راه انـداختن                  . طريق نمي توان به خلق ايران خدمت كـرد        

به موازات اجراي ايـن گونـه برنامـه هـاي سـخيف،             . شعارهاي ضد شوروي از ابلهانه ترين اقدامات جبهه ملي بود         
 .جبهه ملي تعهدات صريح و روشني در مورد پرداخت غرامت به شركت نفت را به گردن گرفت

پردن هر گونه تعهدي در قبـال  ملي شدن صنعت نفت مغاير با س   «: بنابراين روزنامه به سوي آينده به درستي مي نوشت كه           
پس از خلع يد از كمپاني نفت جنوب بايد تمام مـواد قـانون اجـراي ملـي كـردن                    . امپرياليست هاي انگليسي و آمريكايي است     

 مورد تجديد نظر قرار گيرد و از هم اكنون اعالم مي داريم كه قبول جزئي ترين حقي براي شركت غاصـب نفـت و        صنعت نفت 
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زئي ترين قسمت از حقوق حقه ملت ايران نسبت به اين شركت غارتگر در حكم خيانت بـه ملـت ايـران و                       يا صرفنظر كردن ج   
ملت ايران حاضر به پرداخت جزئي ترين خسارتي به شركت نفت جنوب نيست، بلكه طالب               . تسليم چاكرانه به امپرياليسم است    

 .گرفتن همه حقوق حقه خود از اين موسسه غاصب است
ي كردن صنعت نفت در مورد فروش هميشگي و بدون مدت محصول نفت ايران به مشتري هاي سـابق شـركت                     قانون اجراي مل  

، به حدي منافي با استقالل و حاكميت ايران است كـه بـا يـك       يعني به دستگاه هاي امپرياليستي و جنگ طلب آمريكا و انگليس          
مـا  « ضمن مصاحبه با مخبر ديلي اكسپرس گفته اسـت          دكتر مصدق نخست وزير     . امتياز بالمدت و هميشگي قابل مقايسه است      

ي غارتگر بـين    ت ها اين اظهار دكتر مصدق عبارت از اطمينان دادن به امپرياليس         » يك قطره نفت هم به شوروي نخواهيم فروخت       
 براي اسارت   المللي است كه باز هم مانند سابق محصول نفت ايران براي تامين مقاصد استعمارگران و جنگ طلبان بين المللي و                   

محافل نفتـي آمريكـا از ابـراز شـور و     : مخبر خبرگزاري فرانسه از نيويورك خبر داده است. و بردگي ملت ها بكار خواهد رفت   
 .شعف نمي توانند خودداري كنند

 مي  آمريكائيها معتقدند كه شركت نفت انگليس و ايران بزرگترين شركت جهان و رقيب بسيار سرسخت كليه شركتهاي آمريكائي                 
باشد و اگر اين شركت ملي شود، مسلماً شركت نفت از ميدان رقابت خارج شده و بازارهاي بسيار مناسب و پرسود آن بدسـت                        

آمريكائيهـا مـي بيننـد نفـت ايـران بـاز هـم در راه مطـامع                  . دليل اين خوشحالي واضح است    . شركتهاي آمريكائي خواهد افتاد   
اگر مبارزه با شركت نفـت در كـادري كـه دولـت دكتـر      . ي آنها بكار خواهد رفت امپرياليست ها و پيشرفت نقشه هاي ضدبشر      

مصدق و قانون اجراي ملي كردن صنعت نفت براي آن تهيه كرده است؛ محدودبماند، هيچ عملي جز داللي براي شركتهاي نفت                     
سين ايران به اندازه اي علني اسـت        اطمينان و محبت هاي شركتهاي نفتي آمريكائي به دولت و مجل          . آمريكائي انجام نگرفته است   

كه اين شركتهاي غارتگر نظريات غاصبانه خود را نسبت به نفت ايران آشكارا بيان مي كنند و كامال مهيا هستند تا جاي شـركت                        
ما صريحا مي گوئيم كه تعهد فروش نفت به مشتريان سابق شركت و بكار گـرفتن منبـع                  . نفت سابق را به نحوي از انحاء بگيرند       

ثروت ملي ايران در راه مقاصد امپرياليستهاي آمريكائي و انگليسي بكلي با استقالل و حاكميت ملت ايران مغايرت دارد و نه تنها                      
سودي براي ملت ايران نخواهد داشت بلكه مانند گذشته اين شعبه مهم صنعت ايران را در حال وابستگي به استعمار نگاه خواهد                      

 صنعت نفت است كه ضمن آن داوطلبانـه خـود را تـا ابـد در اسـارت امپرياليسـتهاي غـارتگر                       اين چه نوع ملي كردن    . داشت
ما با صداي بلند از طرف ملت اعالم مي كنيم كه از مواد قانون اجراي ملي كردن صنعت نفـت              ... آمريكائي و انگلسي نگاه داريم    

 هر چه زودتر دولت دكتر مصدق تاسيسات نفتي را          تنها خلع يد فوري از اين شركت غاصب را قبول داريم ولي مي خواهيم كه              
ب  ما معتقديم كه پس از خلع يد فـوري از شـركت غاصـب نفـت جنـو                .از شركت نفت تحويل بگيرد و بدست خود اداره كند         

بايستي در همه قسمتهاي قانون ناقص اجراي ملي كردن صنعت نفت تجديد نظر بعمل آيـد و مـواد زيـان بخـش و ضـدملي و                         
 347.»ن آن به طور حتم حذف شوداستقالل شك

در مقابل اين نظر ضد استعماري حزب توده ايران، دولت دكتر مصدق بدون توجه به خطر در حال گسترش آمريكا                    
 .به جانشيني بريتانيا، به اين اميد واهي بود كه توسط آمريكا كار ملي كردن نفت را به سامان برساند

 يس بر جامعه مسلط بود، اما اين حقيقت را نيـز بايـد گفـت كـه همـين                  اين درست است كه آن روز امپرياليسم انگل       
امپرياليسم غالب و مسلط، در حالت تدافعي و گاه ذلت و شكست بود و آنچه خطر عمده به حساب بايد منظور مي                  
 شد، قدرت نوظهور امپرياليسم  آمريكا بود كه دولت ملي مصدق، دولتي كه معتقد به استيفاي حقوق مغضوبه ملـت                   
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از استعمار بود، بطور كلي فارغ البال از اين خطر مهلك به مغازله بـا دكتـر گريـدي مشـغول بـود و نـرد عشـق بـه             
 و  »شهباز« ،   »بسوي آينده «همه مقاالت روزنامه    ! امپرياليسم آمريكا و پرزيدنت هاري ترومن و اورل هريمن مي باخت          

ن ضمن نشان دادن طرق مبارزه بـا امپرياليسـم انگلـيس و     و تمام نشريات گسترده حزب توده ايرا      » جوانان دموكرات «
 شركت نفت جنوب، خطر دامنه دار و خزنده و بزك كرده در آب و رنگ دموكراسي آمريكـا را بـه دولـت مصـدق                        

 !هشدار مي دادند و اعالم خطر مي كردند، اما كوگوش شنوا در مصدق و مشاورين محرمان اسرارش
رست در همين شرايط خطرناك و حساس به حمايت از آمريكـا و اثبـات حسـن                 روزنامه هاي طرفدار جبهه ملي د     

نيت اياالت متحده موظف بودند، و در حمله و هتاكي به اتحاد جمـاهير شـوروي و حـزب تـوده ايـران گسـتاخانه        
دست آموز وابسته هاي سفارت آمريكا شدند و آنچه نوشتند اكنون به صورت سـرمايه و سـوابق سـنگيني از ننـگ                       

انه پرستي و آمريكا دوستي براي جبهه ملي باقي مانده است و اين مي تواند مايـه شـرم و خجالـت بـراي همـه                          بيگ
اعضاي جبهه ملي باشد و بدبختي در اين است كه اين همه آمريكا پرستي به نام وطن پرستي جبهه ملـي در اذهـان                        

بـه  مپرياليسم آمريكا و انگليس و دربـار پهلـوي          و مبارزات خونين و ايثارگرانه حزب توده ايران با ا         !! فرورفته است 
خبر آمدن هاريمن با سفارش نامه هائي كه ترومن در باب ميزان اختيارات و              . عنوان بيگانه پرستي قلمداد شده است     

 *.شخصت وي گوشزد مي كرد، در جرايد تهران منتشر شد
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  تير٢٣ تجلي اراده ضد آمريكائي به صورت ميتينگ خونين -٥
آمدن هريمن به ايران و استقبالي كه دولت مصدق از اين نوكر خوش آب و رنگ آمريكـائي بعمـل مـي آورد و در                          

دخالت علني يـك قـدرت    دكتر مصدق به رئيس جمهور آمريكا اين استقبال ننگين كه      1330 تير ماه    20پيام مورخه   
اينجـا  . امپرياليستي در امور داخلي ايران بود، منعكس شده بود، حزب توده ايران را به يك مبارزه همه جانبه كشانيد                  

مي بايست بـا خـون وايثـار       . بايد مرد و مردانه به صحنه آمد      . ديگر مقاله و تحليل و انتشار اعالميه فايده اي نداشت         
امپرياليسم آمريكا گرفته مي شد و مي بايست با قدرت نمائي، بهر قيمت و بهـائي كـه                  جان جلوي تهاجم گستاخانه     

امـا  .  تيـر در همـين حقيقـت نهفتـه اسـت        23باشد، مصدق را متوجه خطـر و عواقـب آن كـرد و نمـايش خـونين                  
اد يـك    تير را تا حـد ايجـ       23نويسندگان بورژوازي ليبرال و همراه آنان يك مشت چپ آمريكائي ، عظمت ميتينگ              

 .بلواي كور و اغتشاش خياباني به منظور تضعيف مصدق و نهضت ملي مخدوش كرده و پايين آورده اند
 و خطـا  بـه  او. داشـت  سر در را نفت بست بن از ايران نجات واهي آرزوي و اميد هاريمن پذيرش در مصدق دكتر
 يك حتي باشد قادر آنكه بدون .نستدا مي ضعيف ملل استقالل حافظ و ملل آزادي طرفدار را آمريكا دولت ،عبث
 و مارشـال  طـرح  ،خـوش بـاوري    سـر  از مصدق. كند ذكر را ستم تحت ملل از طرفداري سوابق گونه اين از نمونه
 دموكراسـي  وخيرخـواهي  خـواهي  آزادي عالي مظاهر را غربي اروپاي هاي دولت بعضي به آمريكا مالي هاي كمك

به اين جهت مي گفت و به دولت        . و نيز از چنان كمك هائي برخوردار شود       آمريكائي مي دانست و اميدوار بود كه ا       
بنابراين انتظار اين است كه ملت بزرگ آزاديخواه آمريكا به طوريكه در پاره اي از موارد از لحاظ               «: آمريكا مودبانه مي نوشت   

ين مورد نيز مانند سابق روش بي طرفانه        حقه ايران نموده اند، در ا     طرفداري از حق وعدالت كمك هاي معنوي به اجراي مقاصد           
 .»و دوستانه خود را از دست ندهد

دكتر مصدق اكنون زنده نيست تا از وي سوال شود كدام كمك معنوي را آمريكا به ملت ايران كرده است و از كـي                        
ن ملي كردن   اما هنوز طرفداران جبهه ملي و آنها كه مصدق را قهرما          . و چگونه در قضاياي نفت بي طرف بوده است        

نفت و مبارزه با استعمار مي دانند، جواب بدهند كه كدام كمك معنوي را دولت آمريكا به مبارزات ملت ايران كرده                     
است؟ البته اگر وقيحانه دخالت كثيف و نواستعماري دولت آمريكا را در سـركوبي نهضـت آذربايجـان نمونـه ايـن                      

 . گونه كمك ها ذكر كنند، جاي بحث ديگري است
الت امپرياليسم آمريكا و استقبالي كه دولت مصدق و بورژوازي ملي از اورل هريمن بعمل آوردنـد، چهـارچوب           دخ

جلـوگيري از چنـين سازشـي فقـط از راه           . يك سازش ننگين را در لفافه ملي كردن صنعت نفت مشخص مي كـرد             
 گذشتگي جوانـان تـوده اي، ماموريـت         و در سايه چنين ايثار و از خود       . بسيج توده اي و ايثار خون امكان پذير بود        

سفارت آمريكا اميدوار بود با تاسيس احزابي نظير حزب زحمتكشان و تقويـت             . اورل هريمن با شكست روبرو شد     
جمعيت هائي مانند مجمع مسلمانان مجاهد و حزب ايران، بتواند سدي در مقابل رشد و گسترش نهضت كـارگري                   

تاسيس حزب زحمتكشان فقط بـه همـين        .  حزب توده ايران بود، ايجاد كند      و دهقاني و دانشجوئي كه رهبري آن با       
منظور بود كه در مقابل تظاهرات خياباني حزب توده ايران، نيروئي متشكل و منسجم و مبلغ دولت مصدق به ميدان                    

سياسي، راه  هدف آن بود كه با بيرون راندن جمعيت هاي ضد امپرياليستي وابسته به حزب توده ايران از صحنه                   . آيد
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 كابينـه مصـدق     همه تعارفات و اميد و آروزئي كـه       . و جاده را براي سازش كابينه مصدق با اورل هريمن آماده كنند           
 .براي حضور اورل هريمن تقديم مي كرد، از همين خصلت  سازشكارانه مشاورين نقتي مصدق ناشي مي شد

كرده و به دولت هشدار مي داد كه بدون توجه به           حزب توده ايران پيشاپيش هدف و منظور سياسي هريمن را فاش            
 قـانون خلـع يـد را تغييـر دهـد و راه را بـراي                 7تعارفات و چشمك هاي ترومن، كار خلع يد را انجام داده و ماده              

آنچه در مذاكرات هريمن بـا مصـدق انجـام شـده تحـت تـاثير                . گسترش بازرگاني با دول سوسياليستي هموار كند      
از طرفي هم زمان با آمدن اورل هريمن بـه ايـران مقـدمات    .  تير قرار گرفت23ه اي ميتينگ   نمايش خونين و حماس   

جبهه ملي بجاي مبارزه اصيل و ملي با استعمار انگلـيس           .  وزير دارائي هيتلر به ايران فراهم شد       »دكتر شاخت «حضور  
 بـراي چـاره جـوئي       »دكتـر شـاخت   « از شوونيسم آريائي كه در قالب نازيسم نمايان شده بود، استفاده مي كـرد و از               

دعوت دكتر شاخت هنگامي صورت گرفته كـه        «: روزنامه به سوي آينده در اين باره نوشت       . اقتصاد ايران كمك خواست   
 .موج احساسات ضداستعماري ايران، يغماگران آن سوي دريا و بيدادگران ايران را به لرزه درآورده است

طرفداران كوره هاي   » پان ايرانيست «رآگاه عربده جو و چند نوجوان الله زاري بنام          شاخت هنگامي است كه چند كا     دعوت دكتر   
 348.»آدم سوزي و مردم كشي را به جان مردان و زنان ايراني انداخته اند

بيوگـان كرمـاني از     با وجود صدها دكتر ايراني اقتصاد و حقوق و فلسفه كه بي كـار وسـرگردانند، بخـرج دهقانـان بلـوچ و                        «
 چنين دولتي كه نئوفاشيسم امريكائي از چوبه دار نجاتش داده است، دعوت مي كند تـا در دانشـگاه تهـران در بـاب                         كارگردان

خيلي عجيب است، اگر در اين مملكت حساب و كتـابي بـود، اگـر رژيـم ايـن                   . مسائل اقتصادي سخن راندومردم را بيدار كند      
داشت، اين دعوت كننده ايراني را به نام تبليغ جنگ وسيع تر، بنـام              مملكت بادموكراسي و مواثيق جهاني كوچك ترين ارتباطي         

سرپيچي از سياست جهاني دولتي كه بايد اعتقاد به منشور ملل متفق و جلوگيري از تجديد فاشيسـم باشـد، از كـار منفصـل و                          
  349.»تسليم محكمه مي كرد

امر نفت به صورت پخش هزاران پوستر و        شدت مخالفت حزب توده ايران با ورود هريمن و مداخله امپرياليسم در             
عالوه بر آن روزنامه هاي ناشر نظريات حزب مقاالت آموزنـده اي            . تراكت و اعالميه هاي توضيحي نشان داده شده       

داخله امپرياليست هريمن نبايد به ايران بيايد ـ ماهرگونه م «: روزنامه به سوي آينده نوشت. نوشتند و خطر را هشدار دادند
ما صريحا اعالم مي كنيم كه هر گونه مداخله امپرياليسـت هـاي   . كائي را در امور داخلي ايران بشدت محكوم مي كنيم   هاي آمري 

مـا  . آمريكائي را در امور داخلي ايران برخالف مصالح و منافع ملت ايران مي دانيم و با آن با كمال شدت مبارزه خـواهيم كـرد                        
ما مصالح خود را خوب تشخيص مي دهيم و وسايل نيل به آن را              . ترومن نداريم احتياج به صالحديد با مشاور مخصوص آقاي        

ملـت  . دولت بايد بي درنگ اعالم كند كه هريمن را نخواهد پذيرفت و به اجراي خلع يد ادامـه خواهـد داد                    . به خوبي مي دانيم   
سازش و تخطي از اجراي  انحراف و  ايران در اين روزهاي دقيق وحساس با هشياري و دقت كامل ناظر امور است و كوچكترين               

خلع يد را مورد حمله شديد و سنگين قرار خواهد داد ما در اين روزهاي حساس يك بار ديگر از ملت ايران طلب مي كنيم كه                          
 350.» نمايندبا كمال دقت مراقب اوضاع باشند و با مبارزه مداوم و پي گير راه هر گونه سازش و بند وبست را سد

                                           
  1330 تير ماه 18 بسوي اينده، -348
  1330 تير ماه 18 بسوي اينده، -349

  1330 تير 20 بسوي آينده، -350
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 را ملـت  مبـارزه  كـه  خطـري  عمـق  به ايران توده حزب ايران، نفت قضيه در آمريكا دولت علني يهمداخل دنبال به
 امپرياليسم ماهيت درباره بسياري تشريحي و توضيحي مقاالت بعد به آن از و داد نشان توجه بيشتر كرد، مي تهديد
 در خاورميانـه  كليـدي  و حساس ردموا در انگليس و آمريكا امپرياليسم نظر وحدت و نواستعماري وسياست آمريكا
 كابينـه  درون در هشدارها اين همه اما. خورد مي چشم به بيشتر و داشت درخشندگي حزب به وابسته هاي روزنامه

 ايـران  بـه  آميـز  محبـت  هـاي  دعوتنامه و ها  نامه توصيه با هريمن كه روزها همان در. بود موثر كمتر مصدق دكتر
آمريكا مسـتقر در     نظامي هاي ميسيون با و. شد وارد ايران به آمريكا ارتش ستاد ونمعا تايلور ژنرال ،شد مي دعوت

در همـان روز    . ژاندارمري مالقات كرد و از طرف مقامات ارتشي مورد استقبال قرار گرفت و به مالقات شاه رفـت                 
ئيد مي كـنم، كـه تمـام        بار ديگر تا  «: دكتر گريدي سفير آمريكا از مصدق مجددا حمايت كامل كرد و به مخبرين گفت             

 351.»مردم ايران از آقاي دكتر مصدق پشتيباني مي كنند
اين همه حمايت علني آمريكا از دولت مصدق و رفت وآمد هيئت هاي سياسي و نظـامي امپرياليسـم آمريكـا نمـي                       

ن مورد اعتـراض  افقت با ورود نماينده  تروممو « :روزنامه بسوي آينده نوشت  . توانست بي علت باشد و بي پاسخ بماند       
جدي ملت ايران است سياست ضعف در برابر فشار استعمار موجب تشـويق عمـال رسـواي كمپـاني سـابق نفـت در محـيط                          

همه مزدوران امپرياليسم و متمايلين به سازش بـا منـافع اسـتعمار وعـده               پارلماني و مطبوعاتي شده است ملت ايران به           سياسي،
تير 23ات شديد به صورت ميتينگ و دمونستراسيون عظيم بروز كرد و روز             و اين مجاز     352.»ديد مي دهد  مجازات ش 

 سـال  در جنـوب  نفت كمپاني عليه نفت صنعت كارگران بزرگ اعتصاب اولين خاطره بزرگداشت مناسبت به 1330
 ميـدان  سـوي  بـه  جمعيـت  سـيل  ايـران،  در آمريكا مداخله با ايران خلق تنفر و مخالفت نمايش منظور  به و 1325

 هنـوز  كـه  هـائي  عكس مشاهده. بودند آمده صحنه به خود كودكان همراه مبارز مردان و زنان. شد سرازير ارستانبه
 در را مـردم  حضـور  عظمـت  ،اسـت  موجـود  ملـي  كتابخانه در كيهان و اطالعات و آينده سوي به هاي روزنامه در

 .ميدهد نشان مبارزه صحنه
اعالميه سرگشاده و مستقيم به خانـه دكتـر مصـدق، عوامـل مـزاحم و       2جمعيت ملي مبارزه با استعمار، طي ارسال     

به دكتر مصدق اعالم شد كه شمس قنات آبادي روحاني نماي خالدار، چالـه ميـداني                . مخرب ميتينگ را معرفي كرد    
باند حسن عرب رئيس انتظامات حـزب زحمتكشـان و          . هاي چاقوكش و قداره بندان حرفه اي را بسيج كرده است          

به دكتر مصدق اعالم شد كه حاجي عزيز دوالبـي، حسـن            . هنده با همه چاقوكشان خود قصد مقابله دارند       عباس شا 
كبوتر فروش ساكن سرپولك ، شيخ مهدي اهل دوالب، حاج حسن صالح جو با دارودسته اش در سرقبر آقا، مهياي                    

اب، توسط شهرباني جلـوي ايـن   حمله و هجوم شده اند و شما موظفيد بنام يك حكومت طرفدار آزادي بيان و احز       
  به مصدق اعالم شد راه مبارزه با امپرياليسم و استعمار با حضور توده مردم در صـحنه، صـاف          353.اشرار را بگيريد  

به حكومت جبهه ملي هشدار داده شد كه از تكـرار وقـايع زمـان صدراالشـراف عليـه نيروهـاي                    . و هموار مي شود   

                                           
  1330 تير ماه 23 كيهان، -351
  1330 تير ماه 21 بسوي آينده، -352
  1330 تير 23 بسوي آينده، -353



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

298

 اما همه اين هشـدارهاي    . ي با حكومتهاي صدراالشرافي و ساعد داشته باشد       كارگري جلوگيري كند تا حداقل تمايز     
 .بجا و مشفقانه با بي اعتنائي دكتر مصدق روبرو شد

 تير بايد مسـلمانان بـا       23در همان روزها از قول مرحوم آيت اهللا كاشاني شايع كردند كه براي جلوگيري از ميتينگ                 
ين شايعه فتنـه انگيـز را شـمس قنـات آبـادي رهبـر جمعيـت مجمـع                   ا. كفن به طرف ميدان بهارستان حركت كنند      

اين روحاني نماي منحرف و هرزه كه از اسالم فقط يكدست عبا و عمامه و ردا داشت                 . مسلمانان مجاهد ساخته بود   
و آن را به منظور فريب توده هاي مسلمان بكار مي برد و هم پوشش مناسبي بود براي خال كوبي دوران هرزه گـي                        

در شبابي، در آن زمان باتفاق حسن عرب و شعبان بي مخ و حسين مكي و بقائي، رهبران طراز اول جبهه ملـي                       اش  
 !بودند و بيچاره مصدق كه حكومتش بردوش چنين رجاله هائي بود و با چه اميد و آرزوهائي

و قصـد بلـوا و اغتشـاش        مقارن چنين دسيسه و توطئه هائي كه در تهران انجام مي شد، مظفر بقائي به آبادان رفـت                   
اما با مقاومت يك پارچه كارگران روبرو شد و مفتضـحانه و در پنـاه سـرنيزه شـهرباني و حكومـت نظـامي              . داشت

سرلشكر زاهدي وزير كشور دكتر مصدق همراه سرلشكر بقائي رئـيس شـهرباني             . سرلشكر كمال به تهران بازگشت    
وطئه گران باند بقائي ـ شمس قنات آبـادي و حـزب ايـران و     حكومت جبهه ملي ، روابط تنگاتنگ و فشرده اي با ت

پان ايرانيست برقرار كردند و به محض آنكه راه پيمايان با صفوف فشرده و مـنظم از مقابـل ميـدان مخبرالدولـه بـه                         
. طرف ميدان بهارستان به حركت درآمدند، بلندگوي حزب ايران با فرياد مرگ بر حزب توده از آنـان اسـتقبال كـرد                     

بلندگوهاي حزب ايـران واقـع   .  زدند، مرگ بر آمريكا، مرگ بر هريمن ـ مرگ بر استعمار انگليس عيت فرياد ميجم
در سركوچه ظهيراالسالم و بلندگوهاي حزب چاقوكشان بقائي واقع در ميدان بهارستان اول خيابان اكباتـان جـواب                  

 *.»مرگ بر توده اي، مرگ بر شوروي«مي دادند، 
 و   نفر با چوب و خنجر و دشـنه از حـزب ايـران             200احزاب جبهه ملي در حدود      ! وطن پرستانه   پس از فريادهاي    

حزب بقائي ـ خليل ملكي، بطرف جمعيت حمله كردند و متعاقب آن پاسبانهاي سرلشكر بقـائي و سـربازان تحـت     
نپاشيد و جمعيت   با اين همه صف تظاهر كنندگان از هم         . فرماندهي سرلشكر زاهدي به طرف جمعيت حمله كردند       

اولين نفر تير خورد و دومي دنباله قطعنامه را خواند و تا اتمام             . فشرده تر شد و بالفاصله قطعنامه متينگ خوانده شد        
در اين هنگام تانـگ هـا بـه ميـان جمعيـت آمدنـد و سـواره نظـام                   . اي شهيد شدند   نفر از بهترين جوانان توده     5آن  

حتي يكنفر حـزب ايرانـي و بانـد ملكـي ـ بقـائي       . ثيري كشته و زخمي شدندشهرباني به مردم حمله كرد و گروه ك
آنها كه راه پيمايان جمعيت مبارزه با استعمار را مهاجم مي دانند، حتي تاكنون قادر نشد ه اند يك كشـته                     . كشته نشد 

 نفـر و  20 اطالعيه رسمي دولت جبهـه ملـي، كشـته شـدگان را    . و يا زخمي عضو احزاب جبهه ملي را معرفي كنند    
اما مطالعه روزنامه هاي مختلف ارقام كشته ها و زخمي شدگان را تا يكهزار نفر               .  نفر ذكر مي كند    200زخمي ها را    

باال مي برد و اين جنايت هولناك با همكاري مستقيم دربـار بـه فرمانـدهي سرلشـكر زاهـدي و سرلشـكر بقـائي و                   
 .گروهي از رهبران جبهه ملي انجام شد

                                           
 چقدر جاي تاسف است كه هنوز بسياري از دولتمردان از گذشت ايام پند نگرفته اند و همان حرفهاي شمس قنات آبادي و                       -* 

  مظفر بقائي و ابوالفضل قاسمي و حزب ايران را تكرار مي كنند
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آمريكا را   امپرياليسم با سازش به دعوت و مماشات و مدارا گونه هر عليه را ايران خلق قدرت تير 23 خونين واقعه
حكومت جبهه ملي به جاي طرد سرلشكر زاهدي و مجازات سرلشكر بقائي و تقبيح و توبيخ اخالگران و                  . نشان داد 

ـ   :برئه خـود كـرد و رسـما اظهـار داشـت      ملكي، سعي در ت چاقوكشان حرفه اي با حالت مدارا و مماشات با بقائي 
اينجانب از پيشگاه ملوكانه مجازات رئيس شهرباني را خواستم مشاراليه به دادگاه نظامي فرستاده شد ولـي دادگـاه او را تبرئـه                       «

  354.»كرد
ست شليك ن به تمام مامورين گفتم شما مي بايست بقدر كافي قوه داشته باشيد شما نمي بايم«: مصدق در مجلس اعالم كـرد  

كنيد مگر وقتي كه الزم باشد، آن هم با اجازه خود من چون اين مطلب بر من آشكار بود كه مامورين ارتـش مـا ممكـن اسـت                             
 *...355.»اغفال شوند، دستور دادم شليك نبايد بشود مگر با اجازه رئيس شهرباني و خود من

 كرده اند   ل آزادي خواهي مي دانند، از خود سوال       آيا تا به حال يكي از نويسندگان بورژوازي ليبرال كه خود را سمب            
شليك به چه كساني شده است؟ و مصدق طبق چه حقي مي توانست به خوداجازه دهد كه بـه روي مـردم شـليك                        
شود؟ به جرات مي توان گفت كه د كتر مصدق اگر خواهان قتل و كشتار نبوده است، حـداقل ضـعف و سسـتي و                         

 .اوباشان و جالدان حكومت نظامي نشان داده استمماشات بي اندازه اي در مقابل 
 تير يك پرده خون و آتش و خشونت و استبداد به حكومت جبهه ملي پوشانيد و ماهيت اصلي بورژوازي                    23واقعه  

 . ليبرال را در مقابله با نهضت هاي رهائي بخش و جنبش هاي كارگري نشان داد
 را در بين جبهه ملي ايجاد كـرد و بـين گـروه طرفـداران بقـائي،                   تير اولين شكاف و اختالف     23عالوه بر آن واقعه     

زهري، مكي و شمس قنات آبادي از يك طرف و محمود نريمان و دكتر شايگان از طرف ديگر اختالفات گسـترده                     
 تير به قباحت و شناعت واقعه عميقاً پي برد و           23اي بروز كرد و مصدق پس از مطالعه گزارش هيئت تفتيش واقعه             

ين شـهرباني   اكنون كه گزارش هيئت تفتيشه رسيده گفته شده كه مامور         «: جلس رسماً اظهار تاسف كرد واظهار داشت        در م 
عده زيادي را مقتول كرده اند و عده اي از مامورين شهرباني در پست خود نبوده اند سرلشكر بقائي در خانه  نشسته بود و مـن                           

 تير به اشـخاص بـي گنـاه شـليك     23شخاصي را كه برخالف مقررات در روز ا اين دولت سركار هست ا  ـم ت ـصراحتاً مي گوي  
ند، مجازات خواهد كرد و اگر دولت موفق نشود كه اين اشخاص بي پرنسيب را كه به قول خودشان دستور عمـل داشـته                        اكرده

ه جنبه عدل را رعايت كنـد  دولت بايد هميش. اند، مجازات كند ديگر در اين مملكت هيچ كس قادر نيست نظامات را برقرار كند 
فقط عدالت را بايد نگاه كرد تـا عـدالت را           . دولت نبايد نگاه كند كه فالن دسته موافق دولت است و فالن دسته مخالف دولت              

  356.»مستقر نكند ديگر دولت مفهومي ندارد و هرج و مرج در مملكت ايجاد مي شود
لجوئي همراه با فريب و اغفال بيشتر شباهت داشت تا اظهار           اين اظهار تاسف ها دردي را دوا نكرد و به تسكين و د            

تأسف رسمي و دولتي، زيرا هيچ مدرك وسابقه اي وجود نـدارد كـه حتـي يـك چـاقوكش عضـو حـزب ايـران و                    

                                           
  17/6/30كيهان، مورخه  -354
  17/6/30 نطق مصدق در مجلس، اطالعات ، مورخه -355

 هم همـين    32 مرداد   28تواند فرمان شليك صادر كند، در مقابله با اوباش در            اي كاش اين مصدق فرمانده و جنگجو كه مي         -*
  .داشتخصلت جنگجويي و فرماندهي را مي

  17/6/30شورا،  روزنامه اطالعات، سخنراني مصدق در مجلس -356
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زحمتكشان و يا يك پاسبان و درجه دار شهرباني و يا حتي يك گروهبان ارتش و حكومت نظامي كه بـي رحمانـه                       
گـزارش  . ودكان را بجرم مخالفت با آمريكا و هريمن به خاك ريختند، مجازات شـده باشـند         خون زنان و مردان و ك     

هيئت تحقيق با همـه حمايـت و رعـايتي كـه از دولـت و شـهرباني بعمـل آورد، گروهـي از روسـاي شـهرباني و                             
 اعتنـاء و    كالنتريهاي تهران و مامورين حكومت نظامي تهران را مقصر دانست و باز هم دكتر مصدق به صورت بـي                  

 دربار پهلوي را مقصر دانست و آيا اين براي مصدق           ،تماشاچي باقي ماند و فقط سعي در تبرئه خود كرد و به اشاره            
راه دولـت دكتـر     «: ؟ بسوي آينده طي مقاالت مشروحي به تفسير و توضيح اين گزارش پرداخت و نوشت              !كافي بود   

راه دروغ پراكني، گوبلز منشـي راه بندوبسـت بـا امپرياليسـم آمريكـا و                راه توسل به عمليات فاشيستي،        مصدق راه ملت كشي،   
 357.»ملت ايران در مورد نفت استانگليس است و راه فداكردن منافع 

اي خ شايسـته  ـوانست پاس ـهم دكتر مصدق نت   )  تير 23قضيه  (و ظاهر موضوع همين طور حكايت مي كرد و تا آخر            
ملكي و پان ايرانيستهاي ولگرد هـرزه را        خليل  ـ   حزب ايراني و باند بقائي     به ملت ايران بدهد و قاتلين و چاقوكشان       

ليره و دالر بـراي  « تير ماه در گفتاري با عنـوان  27 تير را راديو مسكو در 23فاجعه  . الاقل از اطراف خود پراكنده كند     
 داند كه هـاريمن نماينـده و فرسـتاده    دو روز پيش جرايد تهران اطالع   « چنين تفسير كرد؛     »اضمحالل ايران دست بهم داده اند     

مي تواند در اطراف مسائل كلي اقتصادي بـا دولـت           ماموريت هاريمن در ايران معين نيست بلكه او         . ترومن وارد تهران مي شود    
 را مي   حال بايد ديد ملت ايران در چه مطالبي و مسائلي مي تواند با نماينده دالر وارد مذاكره شود و چه مسئله اي                     . مذاكره كند 

بت پنجمـين سـال     گرچه اين نمايش به مناسـ     . تواند حل كند؟ در روز ورود هريمن اهالي ايران نمايش پرجمعيتي تشكيل دادند            
كارگران شهيد خوزستان بود كه به تحريك شركت سابق نفت به طرف  كارگران دلير خوزستان تيراندازي شـد معـذالك اهـالي     

هاريمن بايد بي درنگ از ايـران خـارج      «را فراموش نكردند و در نمايش خود اعالم كردند          ايران در اين ميتينگ مهمان ناخوانده       
احـزاب و  «، »صنعت نفت بايد كـامال ملـي شـود   «،  »كشتي هاي جنگي آمريكائي و ا نگليسي بايد از ايران خارج شوند           «،  » شود

طي مـاه هـاي اخيـر       » در خوزستان شهيد شدند   ) 1325 (1946درود و افتخار بر كارگراني كه در سال         «،  »اتحاديه ها آزاد باشند   
در اين نمايش همه ملـت ايـران مـي          . چندين بار اين گونه نمايش ها در تهران اجراء شده و بدون تحريك به پايان رسيده است                

ان قدم گذاشت   خواست مانند سابق مراتب تنفر خود را عليه اقدامات بي شرمانه امپرياليسم ابراز دارد، ولي همينكه هريمن به اير                  
آمريكـا و   . فرمان ريختن خون ايراني داده شد و تانگ ها، گازهاي اشك آور و گلوله هاي آمريكائي برضد ملت ايران بكار افتاد                    

نماينده او در مقابل ملت ايران كه گرسنگي مي كشد و با فقر و مذلت دست به گريبان است به گرسنه نگاه داشتن او اكتفا نمـي                           
ليسم به خون ملت ايران تشنه است و از ريختن خون باك ندارد و به همين جهت هم حكم اين خون ريزي صادر                       كند زيرا امپريا  

پنج سال قبل سرمايه داران انگليس و صاحبان سهام شركت سابق نفت كارگران در حال اعتصاب شركت را به خون غرقـه                      . شد
 هريمن هم مي خواست بيكار ننشيند و نشان داد كه چگونه مـي              . نفر مجروح شدند     170 نفر مقتول و     47كردند، در آن روز هم      

 358.»تواند مسائل اقتصادي را حل كند
 تير قرار بود در آبادان و اهواز نيز تكرار شود و دكتر مظفر بقائي همـراه شـمس قنـات آبـادي ظـاهراً بـه                           23حادثه  

 با گروه كثيري از شيوخ اعراب و        منظور تشكيل و تاسيس حزب زحمتكشان به خوزستان سفر كردند و در شادگان            

                                           
  26/4/30 شجاعت بجاي بسوي آينده، مورخه -357

  1330 تير ماه 27 شنبه 5 كيهان، -358
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ايـن  .  منـدرج اسـت  1330 تير 23شيخ المشايخ قبيله بني كعب و مزرعه مالقات كرد، كه خبر آن در روزنامه كيهان            
مالقات ها با خشم و اعتراض شديد كارگران روبرو شد، به طوريكه حتي بقائي و قنات آبادي روحاني نماي كثيف                    

وند و به سرعت به اهواز مراجعت كردنـد و خبـر ايـن فـرار را روزنامـه بسـوي آينـده                       نتوانستند در آبادان ظاهر ش    
امروز آقاي دكتر بقائي كـه بـراي تشـكيل حـزب زحمتكشـان بـه           «:مشروحا با عكس چاپ كرد و روزنامه كيهان نوشت        

 ايران در آبادان منصرف شـده       خوزستان رفته بودند آبادان را ترك گفته به اهواز رفتند و ضمناً از تاسيس حزب زحمتكشان ملت                
 359.»اند

در جلسات هيئت دولت و جبهه ملي اختالف نظر با نطق دكتر مصدق بروز كرد و از آن زمان گروه بقـائي ـ مكـي    
از طرفي دخالت شديد گروه بقائي ـ مكي در امر شركت ملي نفت بيشـتر شـد و دكتـر     . زمزمه مخالفت را سردادند
ن مطلب را مي خواستيم به عرض برسانم اول راجع به حمالت ناجوانمردانه نسبت به حـزب                 چندي«مظفر بقائي اظهار داشت،     
ايـران و  در اين اواخر بنده و حزب زحمتكشان ملـت  . ود، دوم راجع به گزارش مسافرت خوزستانزحمتكشان ملت ايران مي ش    

 از چند طرف مورد حملـه واقـع شـده           سازمان نظارت ملي خلع يد كه براي اداره صحيح شركت ملي نفت به وجود آمده است               
 360.»ايم

نهضت ملي بايد با در نظر گرفتن اصول ذيـل عمـل            براي تكميل و توسعه جبهه ملي به يك جبهه بزرگ           «: بقائي عقيده داشت  
ـ 1: شود ات مثال در مورد تعيين هيئت رئيسه و تقاضاي اختيـار .  بايد انضباط در ارگان عالي جبهه ملي جدي تر از گذشته باشد  

بعضي از افراد جبهه ملي روشي پيش گرفتند كه بيشتر از دشمنان جبهه         . براي آقاي دكتر مصدق و همچنين اخالل گري توده ايها         
 361.»ملي به اين جبهه لطمه وارد مي آورد
امـا  .  تير ماه وسيله مناسب براي كوبيدن دكتر مصدق بدست مخالفين دولت داد        23در مجلس انعكاس حادثه كشتار      

يان يكي از نمايندگان مخالف دولت حقيقتي نهفته است كه اگر شخص دكتـر مصـدق بـه آن توجـه مـي كـرد                         در ب 
آقاي سرلشكر زاهدي مي خواهد با ايجاد اين توطئه هـا      «: پيراسته گفت   . گرفتار مصيبت ها و گرفتاريهاي بعدي نمي شد       

كشاورز صدر كه از آن ابن      . »ودش نخست وزير بشود   و تحريك ها زمينه را طوري مهيا كند كه كابينه دكتر مصدق ساقط و خ              
به حمايت از سرلشكر زاهدي گفـت       . الوقت هاي دوران بود و اين زمان در صف طرفداران دكتر مصدق قرارداشت            

 362.»ماتوطئه هاي شما را كامال فاش خواهيم كرد«: و پيراسته جواب داد» اين طور نيست ـ ساكت باش«  :
و مقاومتي كه نيروهاي ضدامپرياليست عليه دخالت علني آمريكـا بـه عمـل آوردنـد، اورل                  تير   23به هر حال واقعه     

دكتر مصدق پيام مشروحي به نام گزارش تاريخچه نفت جنوب ايـران بـه              . هريمن را دست خالي از ايران برگرداند      
 اعالم خطر كرد كه     هريمن تسليم كرد و ضمن اميدواري از برخورداري حمايت جهان آزاد به رهبري دولت آمريكا،              

باز هـم برنامـه غـول جلـوه دادن كمونيسـم،      . اگر ملي شدن نفت به سامان نرسد، كمونيسم بر ايران مسلط مي شود     
 :مصدق به ترومن چنين پيام فرستاد. سياست مسلط بر جبهه ملي را تشكيل مي داد

                                           
  2470، شماره 1330 تير ماه 26 كيهان، چهارشنبه -359

 1330 تير 31 شنبه 2 د،روزنامه شاه -360

 1331 دي ماه 15 شنبه 2 ، روزنامه شاهد -361

 1330 تير ماه 25 شنبه 3 ،كيهان -362
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اده اجراء گذارده نشود و يا تغييري در آن د        در صورتيكه قوانين ملي شدن صنعت نفت به نحوي كه تصويب شده است به مورد                
 :شود

 ـ دولت شوروي مي تواند تقاضاي تغيير خاصي كه اجازه واگذاري امتياز به نحوي كه در نفـت جنـوب عملـي شـده اسـت       1
 .بنمايد

هائيكه بما وارد  ـ با توجه به افكار عمومي ملي ايران و مداخالتي كه شركت سابق در امور داخلي ايران به عمل آورده و فشار 2
 كه ملي شدن صنعت نفت به منظور قطع ايادي شركت را تنها عالج دردهاي بي درمان خود مي دانند و                     آورده است، مردم ايران   

كوششهاي خود مي باشند، ناراضـي و نگـران شـده و در اثـر ياسـي كـه از                    در عين حال فوق العاده نگران قطعي فداكاريها و          
ت داده و بالنتيجه دستجات افراطـي چـپ بـا حـداكثر              ايجاد خواهد شد مقاومت در حق را از دس         صداقت رهبران خود در آنها    

استفاده از اين نارضايتي كامال بر اوضاع ايران بضرر كشور ايران و كليه كشورهاي آزاد جهان مسلط خواهند گرديـد و اگـر در                        
ايران شده   خودداري از مساعدت فني مانع صدور نفت         اثر عدم توافق نسبت به اجراي كامل ملي شدن صنعت نفت ملل غربي با             

و دستگاههاي توليدي آن گرفتار تعطيل و كارگران دچار بي كاري شوند، با توجه به وضعيت مالي فعلـي كشـور ايـران فقـر و                          
سـات وطـن    بدبختي افزايش يافته و تمام مردم فقير كه بيش از نودوپنج درصد اهالي اين كشور را تشكيل مي دهند و بـا احسا                      

پرستي و عاليق مذهبي از كمونيسم گريزانند، در اثر شدت بدبختي كه هم اكنون غيرقابل تحمل اسـت بـدامان كمونيسـم پنـاه                        
  363.خواهند برد

ريچارد كاتَم نويسنده كتاب ناسيوناليسم در ايران كه در فيلم پايان امپراتوري شركت كرد، نظـر خـود را ايـن گونـه                       
هـا تـا چـه حـد در         دانستند آمريكايي ها مي ت كه انگليسي  در اين موقع اين بود و هنوز هم همين اس         احساس من   «: اظهار نمود 

كارتي كميته فعاليت ضد آمريكايي     آن روزها زماني بود كه جوزف مك      .  هستند ]بيماري رواني [نويا  اموضوع كمونيسم دچار پار   
 364.»لوده كنندها استفاده كردند تا ما را به كودتا آيها متعمداً از حالت روحي آمريكايرا زير نظر داشت و انگليسي

اي بود كـه بـه روي       ها استفاده كند اما اين اسلحه     بايد اضافه كرد كه مصدق خود نيز خواست از اين ترس آمريكايي           
هـا خواسـت   مصدق در نتيجه غفلت فاحش از روحيـه آمريكـايي   «: گويدريچارد كاتم در كتاب خود مي     . خود او برگشت  

تجربـه  (بري روبين مولف كتـاب      . يرويي را به كار گرفت كه خود او را برانداخت          آنها از كمونيسم را وسيله قرار دهد و ن         ترس
او . بـود » تهديد كمونيستي «تر مصدق كه باالخره برايش بسيار گران تمام شد، استفاده از            گويد، اشتباه بزرگ  مي) آمريكا در ايران  

ها دست به كودتا بزننـد و در جـاي     آمريكا به حل مشكل او كمك نكنند، ممكن است كمونيست          اخطار كرد كه اگر انگلستان يا     
ـ                ديگر مي  ت بـه ضـرر او تمـام        گويد، تصميم نافرجام مصدق به استفاده از تهديد كمونيستي براي جلب پشـتيباني آمريكـا عاقب

 365.»شد
 غربي، كابينه جبهه ملي ضمن ادعـاي رعايـت          و ملل ! بنابر همين نظريه غلط و اميدواري واهي نسبت به جهان آزاد          

. دادآزادي افكار و بيان و جرايد و احزاب، به اعمال خشونت عليه سازمان هاي وابسته به حزب توده ايران ادامه مي                    
جبهه ملي و دولت مصدق اساس موجوديت خود را در مبارزه با حزب توده ايران مـي دانسـت و ايـن سياسـت را                         

سياست مسلط بـر جبهـه ملـي، جلـب     .  با تمامي وجود دنبال و تا مدتها بر مصدق اعمال كردندملكي گروه بقائي ـ  

                                           
  344ص . نفت  اسناد -363
  338 ، ص 1381 زندگي سياسي مصدق، فواد روحاني، انتشارات زوار، چاپ اول تهران -364
  350 همانجا، ص -365
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حمايت آمريكا از راه خشونت و حمله و هجوم به هواداران و اعضاي حزب توده ايران و فحاشي و هتاكي به اتحاد                      
در . از كمونيسـم بـود    جماهير شوروي و وارد كردن صدها تهمت و افتراء به سياست دولت شوروي و غول سازي                 

حالي كه فقط مطبوعات و نشريات سوسياليستي و راديو مسكو بودند كه از تـالش ملـت ايـران در امـر مبـارزه بـا                          
اين مطبوعات شوروي و راديوي مسكو بودند كه از         . استعمار و شركت نفت و امپرياليسم آمريكا حمايت مي كردند         

. ها برخاستند ظام پوسيده و استعماري سلطنت، به حمايت از اين تالش         اولين سالهاي شروع مبارزه ملت ايران عليه ن       
مجلس موسسـان و     و تاسيس    1327 بهمن   15تفسيرهاي مشروح و آموزنده راديو مسكو و راديو باكو عليه كودتاي            

ها پاسـخ   اما همه اين حمايت ها با خصمانه ترين رفتار        . اختيارات شاه، تنها حمايت جهاني از مبارزه ملت ايران بود         
دكتر مصدق با سياسـت مـردد و نـاتوان خـود بـه           «: بي جهت نيست كه روزنامه به سوي آينده مي نوشت         . داده مي شد  

  366.»اجراي توطئه هاي خيانت آميز امپرياليستهاي انگيسي و آمريكائي كمك مي كند
بارزه با استعمار بي گناه      تير كه در آن جمعيت ملي م       23دكتر مصدق حتي پس از انشار گزارش هيئت تفتيش واقعه           

اعالم شد، حاضر نشد سرلشكر زاهدي عامل اصلي كشتار را بركنار كند و تنها به بركناري سرلشكر بقائي، آن هم به                     
 اكتفا كرد و عجيب تر آنكه كار شهرباني كل كشور را هم مدتي بـه دسـت سرلشـكر                »استدعا از پيشگاه ملوكانه   «شيوه  

 مصدق پس از چندي امير تيمور كاللي را مامور خدمت در شـهرباني كـرد و موفـق                   .زاهدي و سرلشكر مزيني دارد    
با اين اميد واهي كه كنترل بيشتري بـر شـهرباني و            . شد براي اولين بار يك غيرنظامي را به رياست شهرباني بگمارد          

 .قواي انتظامي داشته باشد كه تجربه نشان داد كه اين روش نيز نمي تواند دردي را دوا كند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  14/3/30، مورخ 286 بسوي آينده، شماره -366
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  اولين امتيازي كه آمريكا به نفع امپرياليسم انگليس از دكتر مصدق گرفت-6
ان را بـه نماينـدگي      رفت و آمدهاي پي در پي هريمن به ايران، باالخره دولت مصدق را قانع كرد كه دولت انگلسـت                  

شركت نفت جنوب در مذاكرات شركت دهد و مي توان گفت از همان زمان بود كه وحـدت نظـر كامـل و برنامـه                         
با آنكه دكتر مصدق بارها مدعي شده بود        . مشتركي براي تصاحب منابع نفتي ايران بين دو امپرياليست به وجود آمد           

انگليس، قبول وكالت دولت انگليس در امر نفـت بـه مثابـه       كه ما با يك شركت خصوصي طرف هستيم نه با دولت            
يكي از موفقيت هاي دولت انگليس تلقي شد، زيرا به دنبال اين موافقت، استوكس مهردار سلطنتي انگليس و وزيـر                    
مواد خام و سوخت دولت كارگري انگليس به تهران آمد و هريمن نيز به اين هيئت پيوست و مذاكرات نفت از سر                      

 دكتـر مصـدق همـراه يـك هيئـت نـاهمگون كـه              . د كه به نتيجه نرسيد و كار به شوراي امنيت محول شد             گرفته ش 
عده اي جاسوس در آن سمت هاي حساس داشتند، عازم نيويورك شد و در غيـاب خـود بـاقر كـاظمي فراماسـون         

 .معروف را به نيابت نخست وزيري در تهران گذاشت
يست در آمريكا و شوراي امنيت از حقوق ملت ايـران دفـاع كننـد، عبـارت                 اعضاي هيئت نمايندگي ايران كه مي با      

 دكتـر   بودند از دكتر محمد مصدق نخست وزير ـ دكتر احمد متين دفتري ـ جواد بوشهري ـ دكتر بقـائي ـ بيـات ـ       
 دس حسيبي دكتر مصباح زاده ـ دكتر فاطمي و مهن  دكتر شايگان ـ عباس مسعودي ـ اللهيار صالح ـ كريم سنجابي ـ 

با وجود عضويت جاسوس هاي كهنه كاري مانند جـواد بوشـهري و عبـاس مسـعودي و متـين دفتـري در هيئـت                         
نمايندگي ايران، رفتار شخص دكتر مصدق كه از راهنمائي اللهيار صالح و دكتر شايگان در امور حقـوقي و سياسـي                     

امنيت مظالم شركت نفت جنوب را برمال كند        دكتر مصدق توانست در شواري      . برخوردار بود، به نتيجه مثبت رسيد     
و عكس ها و اسنادي كه از دخالت ظالمانه شركت استعماري نفت جنوب در امور داخلي ايران حكايت مـي كـرد،                      

 .در سطح وسيعي پخش شد
بسياري از كهنه كاران سياسي انتظار داشتند كه مصدق در مذاكرات خصوصي نيويورك و پشت درهـاي بسـته، بـه                     

قائم مقام الملك رفيع خود پيشنهادي را در اين زمينه مطرح كـرد تـا بـه                 .  با دولتهاي انگليس و آمريكا برسد      توافقي
قدرت جنبش دموكراسي ايران وتعهدي كه دكتر مصدق در امر اجـراي دقيـق              . مصدق اختيار چنين كاري داده شود     

شكايت . رزوهاي رجال كهنه كار سياسي شد     قانون ملي كردن صنعت نفت به ملت ايران سپرده بود، مانع از تحقق آ             
هر چند اشتباه دكتر مصـدق در پـذيرش هيئـت انگليسـي بـه               . امپرياليسم انگليس در شوراي امنيت به جائي نرسيد       

رياست استوكس مهرداد سلطنتي و وزير مواد سوخت و انرژي به نمايندگي از طـرف شـركت نفـت مـي توانسـت                       
اشتباهي كه  . گليس در امر دعواي يك شركت خصوصي با دولت ايران شود          محمل و مستندي براي دخالت دولت ان      

در شوراي امنيت استدالل دكتر مصدق بر ايـن پايـه قـرار    . بارها توسط حزب توده ايران به مصدق گوشزد شده بود  
داشت كه دولت انگليس پس از قبول اصل ملي كردن صنعت نفت كه مفهوم آن خلـع يـد از شـركت سـابق نفـت                          

وانسته است از جانب دولت ايران جواز شركت در حل و فصل اختالف را دريافت كند و اصل ملـي كـردن                      است، ت 
 .نيز از حقوق حاكميت هر دولت مستقل است

عليرغم حمايتي كه دول غربي به طور يك پارچه از شكايت دولت انگليس به عمل آوردند، حمايـت قـاطع اتحـاد                      
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اكثريت اعضـاي شـوراي امينـت كـه در آن          . پيشنهادي دولت انگليس شد   جماهير شوروي مانع از تصويب قطعنامه       
روزگار نيز مانند االن در دست امپرياليسم آمريكا بود، فقط در مقابل قاطعيت و صـراحت نماينـده شـوروي عقـب                      

تنها نماينده  ديروز شوراي امنيت راي داد كه قطع نامه انگليس مسكوت بماند،            «: روزنامه باختر امروز نوشت     . نشيني كردند 
شوروي با اين نظر مخالف بود و صريحا گفت كه اين بدان معناست كه قطعنامه انگليس در دستور شوراي امنيت بماند در حالي                       

 367.»رسيدگي به كار ايران را نداردكه شورا اصال حق 
 هـيچ وقـت در      اين حمايت صريح و قاطع دولت شوروي به همراه راي دولت لهستان در ديوان الهه به نفـع ايـران                   

نشريات جبهه ملي منعكس نشده و برعكس در اين نشريات جبهه ملي عنوان شده است كه راي دولت شوروي در                    
 *...368.اين مورد تا اندازه اي بي معني به نظر مي رسد

 و ترهات مظفر بقائي و خليل ملكي دربـاره نقـش بـزرگ نماينـده يوگسـالوي، بعـدها در                     »شاهد«اراجيف روزنامه   
اما در هيچ يك از نوشته هاي بورژوازي        . ات وابسته به جبهه ملي به صورت هاي گوناگون منعكس شده است           نشري

ليبرال ايران به نقش دولت شوروي در حمايت صريح و قاطع از مصدق در جريان شوراي امنيـت، حتـي اشـاره اي               
و شوراي امنيت به ميان مـي       برعكس هر جا كه صحبت از ملي شدن نفت و مسافرت مصدق به آمريكا             . نشده است 

آيد، تالش ليبرال ها در اين است كه اگر نتواند برهمدستي علني امپرياليسم آمريكا با انگليس سرپوشي بگذارند، بـا                    
نويسندگان بـورژوازي ليبـرال نمـي       . بزرگ جلوه دادن نقش معيوب يوگسالوي، از اهميت شوروي جلوگيري كنند          

 مورد موافقت انگليس قرار گرفت و فقط در اثر پافشاري مرحـوم مصـدق و                نويسند كه طرح يوگسالوي در نهايت     
خـاور ميانـه، نفـت و       «كتـاب   . مخالفت صريح نماينده شوروي، شوراي امنيت به عدم صالحيت خـود تمكـين كـرد              

اش از حـداقل انصـاف و وجـدان وقـايع       نوشته بنجامين شوادران كه با وجود ديدگاه غربـي صـريح           »قدرتهاي بزرگ 
 :ي برخوردار است، در اين باره مي نويسدنگار

ماننـد نماينـده    وي نيز   . نخست وزير ايران به سوي نيويورك پرواز كرد تا شخصا دعواي ايران را در شوراي امنيت مطرح سازد                 
ي وي ولي بحث اصـل . انگليس موضوع را به تفصيل ارائه داد و ماجراي اين داستان دردناك را از همان آغاز ملي شدن بيان كرد                

 اين موضوع دور مي زد كه اين قضيه يك امر كامال داخلي است و نه ديوان بين المللي و نه شوراي امنيت هيچ كدام                         در اطراف 
نخست وزير ايران در نطق شديداللحن خود كه دو روز طول كشيد هر گونه اقـدام شـوراي            . ن را ندارند  صالحيت رسيدگي به آ   

هم هند و هم يوگسالوي مي دانستند كه صالحيت ديوان بين المللي اختالف اساسي را           . د كرد امنيت را درباره قطعنامه انگليس ر     
امـا ايـران   . ، اختالف بر سر صالحيت كامال از بين برودبه وجود آورده است و اميدوار بودند كه با حذف مسئله ارجاع به ديوان      

و در نتيجه با هر قرار اوليه اي، حتي اگر اصالح هم شـده              مدعي بود كه شوراي امنيت صالحيت رسيدگي به اين قضيه را ندارد             
يك امر كـامال داخلـي و ايرانـي    در حالي كه اتحاد جماهير شوروي از نظر ايران حمايت مي كرد كه مسئله            . باشد مخالفت كرد  

  369.موي را مي پذيرنماينده انگليس اعالم كرد كه اصالحيه هاي هند و يوگسال. است و شوراي امنيت نبايد در آن دخالت كند

                                           
 1330 مهر ماه 27باختر امروز،   -367
  1330 مهر ماه 29 شاهد، -368

م شد كه وجود و حضور دولت شوروي در صحنه سياسي تا چه حد در ها بعد با انتشار خاطرات و تألمات مصدق معلو    سال -*
  . كتاب خاطرات و تألمات دكتر مصدق345براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به ص . اجراي اهداف ملي مصدق موثر بود

 116 و 115خاور ميانه ، نفت و قدرتهاي بزرگ، بنجامين شوادران، صص  -369
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پيشنهادهاي اصالح شده هند و يوگسالوي كه مورد موافقت انگلـيس قـرار گرفـت، فقـط در اثـر پافشـاري اتحـاد                        
به نظـر مـن      «شوروي رد شد و پس از آن نماينده دولت فرانسه به كمك انگليس شتافت و طرح ديگري ارائه داد كه                   

مه اوليه مسكوت مي گذاشت تا ديوان بين المللي الهه بتواند صالحيت خود             بهتر بود شوراي امنيت بحث خود را در مورد قطعنا         
 فرانسه هم اعتراض كرد و موقعي كه شورا در          را در خصوص رسيدگي به اين موضوع ثابت كند اما اتحاد شوروي عليه پيشنهاد             

 ممتنع، يعني روسيه شوري مخـالف و        2 راي موافق در برابر يك راي مخالف و          8مورد اقدام فرانسه راي گرفت، اين پيشنهاد با         
تالش انگلستان را در ارجاع به سازمان ملل بايد يك شكست تلقـي كـرد زيـرا    . انگلستان و يوگسالوي ممتنع، به تصويب رسيد     

 انسان وقتي كه به بررسـي حقـايق وقـايع تـاريخي از                370.»حمايت كامل شوروي از ايران از همان آغاز انتظار مي رفت          
سناد اصلي مي پردازد، به خبث طينت نويسندگان بورژوازي ليبرال ايران كه به حـد اسـفناكي گرفتـار                   روي متون و ا   

 نويسان مزدور نقش نماينده شـوروي را كـه كـامال و صددرصـد               »شاهد«. تقلب و تزوير شده اند، بيشتر پي مي برد        
بازي مفلوك و دن كيشوت وار نماينده مطابق با نظريات دكتر مصدق ابراز و عمل مي كرد، ناديده گرفته و ديپلمات          

يوگسالوي را كه در نقش دالل و كارچاق كن آمريكا و انگليس ظاهر شده بـود، عـالي و اصـولي قلمـداد كـرده و                          
راي مخالفت شوروي در اين مورد تا اندازه اي بي معني به نظر مي رسد، راي نماينده يوگسالوي به مسكوت ماندن «: نوشته اند

 371.»صولي ترين راي ها بودصحيح ترين و ا
سالها پس از آن كه جنايت و خيانت مظفر بقائي به دكتر مصدق ورد زبان هر كودك دبستاني شد، آن مرد پرمدعاي                      

سـخنان   «: مـي نويسـد    *.به پوينـدگان راه مصـدق تقـديم كـرده اسـت             كه  » براي آگاهي نسل جوان   «كم مايه در كتاب     
الي است كه نماينده يوگسالوي پس از آنكه با مخالفت دكتر مصدق و نماينده              و اين در ح   » يوگسالوي واقعا عالي بود   

شوار صالحيت رسيدگي به     «شوروي و شوراي امنيت روبه رو مي شود و پس از نطق نماينده اكوادر كه اظهار داشت؛                
مايـت خـود را از قطعنامـه        متعاقباًح«و پس از طرح پيشـنهاد فرانسـه،         » اين موضوع را نداشته و به قطعنامه راي نخواهد داد         

 372.»انگليس كه خود آن را اصالح كرده بود، پس گرفت و انگليس از اين قطعنامه هم مايوس شد
. گروه كثيري از نسل جوان ايران انقالبي را همين نويسندگان مريض و كم مايه به گمراهـي و تبـاهي كشـانيده انـد                       

القائات مظفر بقائي و خليل ملكي از مغـز و جسـم وجـان    كساني كه خود از گمراه شدگان قديمي اند و زهر و سم             
همين مرض كه اكنون پس از باالرفتن پرده هاي تزوير و ريا و افشاي توطئه بقائي هـا و ملكـي              . آنان بيرون مي زند   

ها و مكي ها در قلب بورژوازي ليبرال هنوز باقي مانده است، در زمان حكومت مرحوم مصدق به شدت تظاهر مي                     
بنابراين جاي تعجب نيست كه اطرافيان مصـدق حمايـت       . ه صورت ضديت علني با شوروي نمايان مي شد        كرد و ب  

هاي صريح و قاطع اتحاد شوروي را درست در اوج پيروزي ايران در شوراي امنيت، كـه بـه تصـريح همـه وقـايع                         
تا آنجا كـه   .  پاسخ مي دادند   نگاران در نتيجه حمايت اتحاد شوروي به دست آمده بود، با خشونت و توهين و افتراء               

                                           
  117 و 116، بنجامين شوادران، صص  خاور ميانه، نفت و قدرتهاي بزرگ-370
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باقر كاظمي نايب نخست وزير كه به جاي مصدق در تهران حافظ نهضت ملي ايران بود، به ايجـاد فضـاي سياسـي                       
 . ضد شوروي كمك مي كرد و به توطئه هاي سرلشكر مزيني رئيس كل شهرباني نظر مساعد و موافق داشت

اول دفاع از حقانيت ملـي كـردن نفـت،          . دو هدف عمده بود   حضور دكتر مصدق و هيئت همراه در نيويورك داراي          
دوم مذاكرات حضوري باهري ترومن رئيس جمهوري آمريكا و به دست آوردن حمايت بيشتر از دولـت آمريكـا و                    

هدف اول دكتر مصدق با همه قلت و كمي نفرات زبده و آگاه بـه مسـائل نفـت تـا                     . گرفتن وام قابل مالحظه فوري    
 روز در آمريكا اقامـت كـرد، بـه نتيجـه نرسـيد و دكتـر                 42اما هدف دوم مصدق با آنكه مدت        . حدي به دست آمد   

پس از سالها كه اسرار مذاكرات دكتر مصدق با دولت مـردان آمريكـايي بـه                . مصدق دست خالي از آمريكا برگشت     
ي آمريكـا دربـاره     قلم جورج سي مك گي معاون وزير خارجه آمريكا و جيمز بيل منتشر شده و اسناد روابط خارج                 

نهضت ملي شدن نفت به ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و اصغر اندرودي هم منتشـر شـده اسـت، حقـايقي در                      
مطالعه اين اسـناد و كتابهـا معلـوم    . مورد ماهيت يكسان و اتحاد و جدايي ناپذير انگلستان و آمريكا را فاش مي كند  

 منش و طرفدار ملل ضعيف كه سالها جبهه ملـي و روزنامـه              مي كند كه اميدواري هاي مصدق به آمريكاي دمكرات        
نگاراني مانند دكتر حسين فاطمي و مهندس احمد زيركزاده و خليل ملكي در مورد آن داد سخن داده و از اخـتالف                   
بنيادي مخالفت دموكراسي آمريكايي با استعمار بريتانيا سخن ها گفته بودند و گوش فلك را كر كرده بودند، خواب                   

سرابي كه نهضت ملي ايران را در برهوت سياست بين المللي جنگ سرد بـه نـابودي                 . خيال و سرابي فريبنده بود    و  
حزب توده ايران بارها اين واقعيت را به دولت دكتر مصدق با قاطعيت و صراحت اعـالم كـرده بـود كـه از                        . كشاند

بگيرد و دولت اياالت متحده آمريكا بدون       دولت آمريكا هيچ كمك بالعوض و حتي وام كوتاه مدت هم نمي تواند              
موافقت امپرياليسم انگلستان حاضر به دادن هيچ گونه وام و كمك بالعوض نيست و اتحاد مخفي و اعالم نشده اي                    

انگليس اين اتحـاد عليـه دكتـر    در حاكميت حزب كارگر   . در كار نفت ايران بين آمريكا و انگليس برقرار شده است          
اما وقتي چرچيل قدرت را به دست گرفـت، تمـام تـالش انگلسـتان معطـوف بـه                   .  داشت مصدق شكل ماليم تري   

شايد همين موضوع موجب شـتاب و عجلـه مصـدق           . اجراي برنامه سرنگوني سريع و خونين حكومت مصدق شد        
ارجه مصدق به مك گي معاون وزارت خ      «. براي سروسامان دادن برنامه كار نفت در كابينه دولت كارگري اتلي شده بود            

  373.»آمريكا گفته بود كه او به اين جهت نهايت اشتياق را دارد كه قضيه نفت با ميانجيگري اياالت متحده حل شود
اسـتقالل  «: همين اميدواري مصدق به آمريكا موجب شد كه از دولت آمريكا تقاضاي وام كند و به مـك گـي گفـت                     

سوال كرد آيا دولت اياالت متحده آمريكا حاضر است به كشـور وي            ايران نيازمند برخورداري از ثبات مالي و اقتصادي است و           
مك گي به مصدق گفت . ين كشور بگذارد ميليون دالر در اختيار ا120در اداره صنايع نفت خويش كمك كند و يا وامي به مبلغ    

ختن دشـمني انگلـيس در قبـول    در مورد وام بايد نامه اي به ترومن بنويسد مصدق پذيرفت اما ترومن به خاطر اجتناب از برانگي 
 374.»اعطاي وام خودداري كرد

                                           
 298 ، ص 1377  نقت، قدرت و اصول، نوشته مصطفي علم، ترجمه غالمحسن صالحيار، چاپ اول-373
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دكتر مصدق حتي براي ترغيب دولت انگليس به توافق با ايران يك قدم بزرگ عقب نشيني كرد و به مگ كي گفت                      
هنوز شرايط و مسائل ديگري باقي مانده بود ولي كـل قضـيه را در               «. كه پااليشگاه آبادان از شمول ملي كردن خارج است        

 375.»داشتيم كه عبارت بود از رضايت مداوم مصدق به فروش پااليشگاه ملي نشده آبادان به كمپاني انگليسي ـ هلندي شلنظر 
خاطرات مك گي صراحت دارد كه دكتر مصدق در كنار آمدن با شركت نفت و دولت انگلستان صـداقت داشـت و         

ن مراجعت بدون دستاورد از نـزد تـرومن،         نمي خواست دست خالي از آمريكا مراجعت كند و خواهيم ديد كه همي            
 .مخالفين مصدق در مجلس به رهبري جمال امامي را به حمله و توهين به شخص مصدق تحريك كرد

 روز در آمريكا و مالقات هاي مكرر با آچسن وزير امور خارجـه و معـاونش                 42علت توقف دكتر مصدق به مدت       
يس جمهور آمريكا، به منظور دستيابي به تفاهم اصولي بـا           اش با هري ترومن رئ    مك گي و سپس مالقات خصوصي     

اما شكست آن اعالم نشد و مصدق پس از ديدار از مصر و تجليلي كه               . شركت نفت و دولت انگليس بي نتيجه ماند       
اما زدوبند دو نيروي امپرياليستي آمريكـاو انگلـيس در          . از وي به عمل آمد، مانند يك قهرمان ملي به ايران بازگشت           

فا به تقسيم منابع نفت جنوب بين آن دو انجاميد و عالوه بر آن اتحاد براي سقوط حكومت مصدق در دستور كار            خ
 .مشترك اين دو نيروي اهريمني قرار گرفت، كه به آن خواهيم پرداخت

ر عقب نشيني دكتر مصدق در قضيه پااليشگاه آبادان سالها مخفي ماند و حتي مك گي آن را تـا زمـان حيـات دكتـ                        
مصدق فاش نكرد و اين به ادعاي مك گي نهايت ارادت و صميمت مك گي را نسـبت بـه مصـدق مـي رسـاند و                           

زيرا مـك گـي بالفاصـله پـس از مراجعـت      . شواهد هم اين صميمت و حمايت مك گي را از مصدق تاييد مي كند         
ر خارجـه آمريكـا عـزل و بـه          مصدق از آمريكا، به اصرار و تاكيد دولت محافظه كار انگليس از معاونت وزارت امو              

 .سفارت تركيه مامور مي شود
دولت مصدق كه با حمايت و پشتگرمي شركتهاي نفتي آمريكا و سفارت آمريكا داخل مبارزه و دعواي نفـت شـده                     
بود و حمايت ملت ايران را پشتوانه آن وعده وعيدها قرار داده بود، در نهايت تشويش و نگراني از آمريكا مراجعت                     

 .كرد
.  گي در خاطراتش مي نويسد كه مصدق به همه همكارانش كه اعضاي هيئت بودند اطمينان و اعتمـاد نداشـت                    مك

 :همين نظر را مرحوم دكتر غالمحسين مصدق در خاطراتش با تعديل و تلطيف بيان مي كند
و فقط در كليات گهگاهي     مذاكرات اصلي درباره حل فروش نفت ملي شده ايران بين پدر و مك گي به تنهايي انجام مي گرفت                    

در اين مـذاكرات    . آقايان مهندس حسيبي و دكتر شايگان، دكتر متين دفتري و دكتر حسين فاطمي مورد مشورت قرار مي گرفتند                 
به اعتقاد من ـ كه ناظر بر اوضاع بودم ـ صالح، حسيبي و فـاطمي صـميمانه بـا      . سرهنگ والترز به عنوان مترجم شركت داشت

ولي بقيه اعضاء با اجازه گرفتن از آقا به بازديد و           . كردند و بيشتر اوقات در هتل مي ماندند يا نزد پدرم بودند           پدرم همكاري مي    
  376. رفته و خالصه سياهي لشكر بودندگردش و خريد مي

                                           
 كتاب مصدق نفت و ناسيوناليسم، خاطراتي از دكتر محمد مصدق نوشته، جيمزبيل و راجـر لـوئيس، ترجمـه عبدالرضـا                       -375
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مجموعـه نامـه هـاي مصـدق بـا رئـيس            . مرحوم مصدق در آمريكا به توصيه مك گي نامه اي به ترومن مي نويسد             
مصدق در نامه خود كـه توسـط مـك          . در كتاب اسناد نفت جمع آوري شده است       ) ترومن و ايزنها  (ا  جمهور آمريك 

 :گي به ترومن رئيس جمهوري آمريكا تسليم شد، بسيار مؤدبانه و ملتمسانه مي نويسد
گـر يـك    حضرت پرزيدنت هري ترومن رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا، وخامت اوضاع اقتصادي ما فعالً طوري است كه ا                 

چاره فوري نشود جريان امور مملكت دچار تشنج و اختالل خواهد شد و خداي نخواسته ممكن است اوضاعي پـيش آيـد كـه                        
اگر با توجه به مسئوليتي كه دولت آمريكا در امور بـين  . اني كه مورد عالقه آن حضرت است خالي از خطر نباشد      براي صلح جه  

در اين صـورت  . وع بفرماييد حتماً كم زحمت تر و كم خرج تر خواهد بود          را قبل از وق   هميشه عالج واقعه    . المللي برعهده دارد  
به اختيار آن حضرت گذاشته شده يا هر محـل سـهل الحصـول ديگـري كـه                  تصور مي كنم هر گاه از محل اعتبارات مهمي كه           

 . خواهد بود بسيار بموقع و الزم مقتضي بدانيد يك مساعدت فوري و مؤثري به كشور ايران بفرماييد
ــرومن رســاند و جــواب      ــه ت ــور خارجــه آمريكــا ب ــاون وزارت ام ــه خــود را توســط مــك گــي مع  مصــدق نام

مك گي تصريح مي كند؛     . اما اين جواب يك مشت تعارفات ديپلماتيك بيش نبود        . مودبانه اي براي آن دريافت كرد     
نظـر  . ور را حمل بر قبـول درخواسـت خـود نكنـد           به دكتر مصدق فهماندم كه لحن مؤدبانه و تعارف آميز جواب رئيس جمه            « 

يت موقعيت او به كار گرفته شـود و         آچسن، هم بر اين بود كه اگر وامي داده شود در برابر درخواست شاه باشد و در جهت تقو                  
 377.»مصدق نتواند آن را دستاورد خود معرفي كند

رات با حزب جمهوري خـواه در مـورد   اين نظر آچسن وزير امور خارجه مي رساندكه فرقي بين دولت حزب دموك        
در آن زمان وحدت دو حزب آمريكا در مـورد ايـران بـا نظـر كلـي                  . شكست دادن نهضت ملي ايران وجود نداشت      

 .دولت محافظه كار چرچيل مبني بر تقويت هر چه بيشتر شاه يكسان بود
  جعـت بـه تهـران آن را جـداً         درخواست وام مصدق از ترومن مدتي بالتكليف ماند و حتي دكتر مصدق پس از مرا              

اما به نتيجه نرسيد و ديناري كمك از آمريكا به دست نياورد و در اين باره اسناد وزارت امور خارجـه                     . پيگيري كرد 
 .گوياي هدف و نيات پليد دولت اياالت متحده آمريكا است، كه به آن خواهيم پرداخت

 حزب محافظه كار چرچيل را بر انگلستان دريافـت          مصدق در آمريكا بود كه خبر سقوط حكومت كارگري و سلطه          
 اكتبر كه مك گي همراه كلنل والترز به ديدن مصدق در هتل شورهام واشنگتن رفتند، مصدق ناراحتي                  28روز  . (كرد

 ).خود را از جهت پيروزي محافظه كاران پوشيده نمي داشت
در همان زمان كه دكتـر مصـدق در بيمارسـتان     مذاكرات بي وقفه مصدق با مامورين عالي رتبه وزارت امور خارجه            

 .نظامي والتر ريد واشنگتن بستري بود نيز ادامه يافت
در اين هنگام آچسن وزير امور خارجه آمريكا براي مالقات سري با ايدن وزير امور خارجه كابينـه چرچيـل عـازم                      

ن هيچ گاه حس احترامي نسـبت بـه         آچس«زيرا  . پاريس شد و درخواست كرد مصدق مذاكرات را با مك گي ادامه دهد            
يـن اسـت كـه ايـدن و         اما حقيقت ا  . موريسن نداشت ولي انتوني ايدن را به چشم يك سياستمدار پرسابقه و با بصيرت مي ديد               

 .موريسن تنها در يك چيز با هم اتفاق نظر داشتند و آن عناد و لجاجت خاص نسبت به شخص مصدق بود
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با اين تفاوت كه باالي     . و از هيچ فرصتي براي اهانت به او و تحقير او فروگذار نمي كردند             اين هر دو از مصدق بدشان مي آمد         
 چون اتلي قرار داشت و ايدن زيردست موجودي مغرور و برتري جو چـون چرچيـل                 سر موريسون آدمي سليم النفس و معتدلي      

 378.»بود
مصـدق خـود بـيش از    . هايتاً دربار شـد تغيير حكومت انگلستان موجب خوشحالي گروه جمال امامي، سيدضياء و ن       

سالها بعد درستي اين نظر با انتشار نامه لرد اسـتوكس بـه   . همه كس به نتايج اين تغيير و تحول دولت لندن آگاه بود        
حقيقت آن است كه دولت كارگري انگليس كه خود موجب ملي كردن صنايع زغال سـنگ و                 . دولت اتلي ثابت شد   

 بـه نفـع طبقـه       آميـزي مسـالمت    نسبت به شركتهاي بزرگ سرمايه داري انگليس روش          راه آهن انگلستان شده بود،    
كارگر داشت و خواستار امتيازاتي براي طبقه كارگر انگليس بود و همراهي و اتحاد با حكومت هاي معتدل و متحد                    

ضـوع ملـي كـردن      امـا مو  . با انگلستان در نهضت هاي هند و آفريقايي را دنبال مي كرد، كه خود بحث جالبي است                
نفت شركت جنوب ماهيتا با ملي كردن شركت هاي ذغال سنگ انگليس فرق مـي كـرد و در موضـوع ملـي كـردن                  

 از مسـائل دفـاع      صنعت نفت اصل بر حاكميت ملي و طرد كامل استعمار غرب قرارداشت، امري كه پـاي بسـياري                 
 آنچه بعدها به دست آمد، آمـادگي سـاقط          با اين همه، حكومت كارگري براساس     . نظامي غرب را به ميان مي كشيد      

كردن مصدق را از راه كودتا نداشت و اصل برنامه سقوط مصدق در زمان وزارت امور خارجه ايدن پايه ريزي شـد                    
نامه لرد استوكس كه ترجمه آن در آخر كتاب خـاطرات و            . و دولت كلمنت اتلي حاضر به اجراي برنامه كودتا نبود         

 .آن نامه در فصل ضمائم كتاب ارائه شده است.  است، اين حقايق را آشكار مي كندتالمات مرحوم مصدق آمده
آنچه در توسل مصدق براي حل مشكل نفت به آمريكا اهميت دارد، رعايت اصل ممنوعيت فروش نفت بـه بلـوك                     
شرق به مظور كسب تداوم حمايت آمريكا است كه به صورت هـاي گونـاگون ابـراز شـد و مهـم تـرين مـذاكرات            

  علت اين سياست همين تغيير حاكميت انگليس و روي كار آمدن موجودي             *.مربوط به آن در آمريكا انجام گرفت      
                                           

  292 خواب آشفته ص -378

دار سـامان   اهللا نورالدين كيا از طرف دكتر عليقلي اردالن، رئيس هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملـل متحـد، عهـده                   فضل  -*
  .شودكا ميبخشيدن به امور دفتري دكتر مصدق و هيئت همراه او در مدت كوتا اقامت دكتر مصدق در آمري

اي كـه از خـود بـروز داد،         اي كه با دكتر غالمحسين مصدق داشت، با كارداني شايسـته          او در طي اين مدت با دوستي صميمانه       
نگاران هاي هيئت همراه مصدق با نمايندگان دولت آمريكا و روزنامه    ارتباط نزديكي با دكتر مصق بهم رساند و از بسياري مذاكره          

هايي كه از دكتر غالمحسين مصدق داشت، منتشر        ها بعد آن خاطرات را به ضميمه نامه       الع پيدا كرد و سال    هاي نفتي اط  و شركت 
 .لب و بكري استاهاي جكرد كه حاوي نكته

-هاي كنسولي و كارداري سـفارت     اهللا نورالدين كيا از مامورين عالي رتبه وزارت امور خارجه و سالهاي متمادي در سمت              فضل
هـاي  هاي سياسي و اقتصادي سازمان ملل متحد داراي مسئوليت بود و از سياسـت               كشورهاي مختلف و در اركان    هاي ايران در    

 روز اقامـت دكتـر مصـدق در شـوراي           42ها و پيشنهادهايي كه در طول       هاي بزرگ خبر داشت و به تمام نامه       پشت پرده دولت  
 28او سـالها پـس از       . شد، اطالع داشـت    دكتر مصدق انجام مي    هاي طوالني نمايندگان وزارت خارجه آمريكا با      امنيت و جلسه  

اين ديپلمات كاركشته به اصل وحدت و اشتراك منافع و اتحاد ناگسستني آمريكا و انگلستان               . مرداد خاطرات خود را منتشر كرد     
ي دور محفلي رجال جبهه ملي      ها و پندارها  المللي، نظرات صائب و متيني داشت، كه با توهم        در امر نفت ايران و مسائل مهم بين       

هاي مختلـف سياسـي و   هاي طوالني در ماموريتبه ويژه خليل ملكي و مهندس زيركزاده، كامالً مغايرت داشت و حاصل تجربه    
اي در تهـران و دولـت مصـدق         هاي مطلـع و كاركشـته     المللي بود و جاي تاسف است كه نظرات چنين شخصيت         مذاكرات بين 
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 اكتبر محافظه كاران روي كار آمدنـد و چرچيـل نخسـت وزيـر               25در انگلستان پس از انتخابات      : نويسداو مي . بازتابي نداشت 

سياست مدار اين كشور به اتفاق اعضاي كار كشته كابينه خود مثل ايدن وزير امور خارجه، سخت مشـغول مطالعـه و بررسـي                        
توان به مسئله دعواي تشنج كويت      ان اين موضوعات مي   در مي ......  خصوص نفت ايران    به. مسائل داخلي و جهاني خويش بودند     

امـا در   . نـام بـرد   ...... هاي نفتي آمريكايي، مسائل مربوط به شيخ نشبن بحـرين           هاي دولت انگلستان در مقابل كمپاني     و سياست 
دولت محافظه كـار    شد  هاي ناشي از جنگ بود كه باعث مي       مسائل داخلي عمده مشكل آنها اوضاع نابساماني اقتصادي و ويراني         

انگليس به هيچ وجه مايل نباشد نفت ايران را كه طي دو جنگ جهاني باعث پيروزي انگلستان و متحدانش شده بود به آساني از                        
ها شتافته بودند، توقع داشتند كـه       هاي آمريكايي خود كه در هر دوجنگ جهاني بسيار به كمك اروپايي           لذا از طرف  . دست بدهد 

بـه ايـن   .  جاري نيز به آنان كمك كند و درعوض در بعضي منافع اقتصادي مانند ايران با ايشان سهيم شـوند               در بحران اقتصادي  
 .توان پذيرايي گرم و طوالني مدت از نخست وزير ايران را در واشنگتن به دو منظور تفسير كردلحاظ مي

  اعالم نتيجه انتخابات انگليس-1
ديـد  هاي بزرگ آمريكايي با صواب    ها قبل كارتل  ش نفت جنوب كشورمان كه از مدت       به دست آوردن امتياز استخراج و فرو       -2

 1379 روز با دكتر مصدق در سازمان ملل متحد، نشر آبي، چاپ             42...... (ريزي كرده بودند  همتايان انگليسي خود براي آن برنامه     
 ) 57، ص
-چرچيل هر سال با يك كاله بزرگ لگني كه مخصوص گاوچران           خوب به ياد دارم كه       :نويسداهللا نورالدين كيا در ادامه مي     فضل

بـا بـاال     آمد و پس از ديدار از محله بروكلين زادگاه مادرش در نيويـورك            هاي آمريكايي بود سيگار برگي بر لب به آمريكا  مي          
رزمين و مالقات بـا     شد و با جلب توجه مردم اين س       بردن دو انگشت خود به عالمت پيروزي در محافل مختلف آمريكا ظاهر مي            

 ›__ .كردنمود و به كشور خود مراجعت ميهاي معروف آمريكا اخذ ميمقامات مالي اين كشور مبالغ هنگفتي وام از بانك
ها مايل بودند از فرصت استفاده كرده و در بسياري منافع سياسي و اقتصادي جهان از قبيل نفت ايران با                    بنابر اين آمريكايي   __‹

هاي از طرف ديگر كارتل   ...... هاي جهاني قد علم كنند    ها در عرصه  رغم ميل باطني انگليسي   د سهيم شوند و علي    متحد جنگي خو  
تا تشكيالت جديد به جانشيني شركت نفت ايران انگلـيس          . بزرگ نفتي آمريكا و اروپا در پاريس به شدت مشغول مذاكره بودند           

 روز با دكتر مصدق در سازمان ملل متحد، نشر آبـي، چـاپ              42...... (گيرندتاسيس نمايند و مجددا صنايع نفت ايران در دست ب         
 )76 ، ص1379

نمود تا آقاي دكتر مصدق را متقاعد نمايـد كـه بـا             گي به عنوان نماينده آمريكا تمام سعي و اهتمام خود را مي           آقاي جورج مك  
هاي خارجي  ران است كه با طرح مشاركت كمپاني      ها در داخل ايران و خطر شوروي در شمال كشور، به نفع اي            وجود كمونيست 

ليكن نخست وزير ايـران بـه       .  چند مليتي كه در راس آن آمريكا قرار دارد، موافقت نمايد           -براي تاسيس يك شركت نفتي ايراني     
، كليـه   رغم طـوالني شـدن مـدت زمـان سـفر          پذيرفتند اگر چه نظرشان اين بود كه علي       ها را نمي  هيچ عنواني اين گونه پيشنهاد    

البته همه اين مذاكرات در نهايـت بـه رد پيشـنهادها ومقاومـت شـخص                . پيشنهادها را بشنود و در خصوص آنها مذاكره نمايند        
حتي در چند مورد نيز كه ايشان نظر بعضي از اطرافيان خود مثل آقايان دكتر شايگان، مهندس                 . نخست وزير در برابر آن انجاميد     

شدند، باز به رد پيشنهاد و ايستادگي هر چـه بيشـتر ايشـان روي               درت دكتر متين دفتري را جويا مي      حسيبي، اللهيار صالح و به ن     
انجاميد به طوري كه كليه مقامات طرف مذاكره در واشينگتن و پاريس مثل شخص آقاي ايدن وزيـر امـور خارجـه                      نظريات مي 

 روز با دكتر مصدق در سازمان       42. (اي نيست گونه مصالحه انگليس به يقين دريافتند كه نخست وزير ايران اساساً حاضر به هيچ             
 )77و76 ، صص1379ملل متحد، نشر آبي، چاپ 

ها اما تكاپوي آمريكايي  . نويسد كه نخست وزير ايران، آمريكا را ترك و به ايران مراجعت كرد            اهللا نورالدين كيا در ادامه مي     فضل
-او مـي  . ها نخواهد فروخت، ادامه يافـت     اينكه ايران نفت خود را به شوروي       اطمينان به    -2 بدست آوردن نفت ايران        -1براي    
يكي از شركتهاي بزرگ نفتي از او دعوت براي مذاكره كرد و با اطالع و كسب اجازه از دكتـر عليقلـي اردالن رئـيس              « : نويسد

حل مورد نظر در نيويورك رفتم كه قلب در روز موعود به م. نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد به دفتر آن شركت بزرگ رفتم          
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بي نهايت مغرور و برتري جو و جنگ طلب به نام چرچيل بود كه ايدن را بـه دنبـال خـود مـي كشـيد و ايـدن در                              
روهي از دولتمردان انگليسـي كـه     گ. ضديت با نهضت ملي و شخص مصدق حتي تند تر و محيل تر از چرچيل بود               

عمدتاً از محافظه كاران بودند، بعد از شكست مذاكرات لرد استوكس با مصدق به توصيه علي سهيلي سفير ايران در                    

                                                                                                                                            
پس از پارك كردن اتومبيل در پاركينگ مخصوص آسمان خراش شركت و طي تشريفاتي به               ...... تجارت و بازرگاني آمريكا بود    

مدير كل كمپاني گفت؛ امروز سهامداران عمده شركت        ...... مردي بلند قامت و تنومندي بود     . رئيس دفتر كل كمپاني معرفي شدم     
  اند تا اطالعاتي در مورد نفت ايران، شرايط انتقال اين ماده حياتي به    ا كه در امور نفت و گاز خبره هستند، در اين جا جمع شده             م

صالحيت در ايران ارتباط مسـتمر داريـد،        دنياي آزاد و تصميم مقامات ايراني در اين خصوص را از شما كه گويا با مقامات ذي                
. برداري از اين ماده حياتي با دولت متبوع شما سهيم گردد          ت ايران شركت ما براي استخراج و بهره       در صورت موافق  . جويا شوند 

گاههاي بسيار بلند در اطـراف      هاي بزرگي با تكيه   بعد مرا به اتاق وسيعي كه ميز بسيار بزرگي در وسط آن قرار داشت و صندلي               
 يبا ورود مـن همگـي از جـا        . كارشناسان اين شركت نفتي نشسته بودند     عده زيادي از سهامداران و      ...... آن چيده شده بود، برد    

مدير . تراز صندلي مدير عامل بود هدايت كردند      ها كه هم  سپس مرا به سمت يكي از صندلي      . و خوش آمد گفتند    خود بلند شدند  
هايي كه در سـر  اختالفعامل شركت اظهار داشت، هر روز در جرايد سراسر آمريكا مطلبي در خصوص نفت گران بهاي شما و     

كنـد بـه كلـي      خوانم كه شركت ما را كه در همين زمينه فعاليـت مـي            فروش اين ماده حياتي در جهان به وجود آمده است، مي          
كنم كه بـاالخره در بـاره       امروز از شما كه با مقامات كشور متبوع خود در تماس مستقيم هستند، سوال مي              . سردرگم كرده است  

اند؟ آيا دولت متبوع شما تاكنون اين ماده حياتي را به كشـور             يدي مورد نياز كشورتان چه تصميم گرفته      فروش نفت و كسب عا    
  ›__هـا واي مـذاكره و سـوال     حـ از ف .(»يا كمپاني ديگر فروخته است، آيا حاضريد در اين زمينه با كمپاني ما وارد معامله شويد               

 شركتهاي نفتي مسـتقل آمريكـايي اسـت كـه           ء كارتل نفت نبوده و جز     شود كه اين كمپاني بزرگ نفتي از گروه       معلوم  مي   __‹
 ).»ن «-رقيب شركتهاي عضو كارتل جهاني نفت آمريكا و انگليس بودند

از دعوت شركت تشكر كردم و گفتم دولت متبوع من تاكنون با هيچ كشوري يـا شـركتي              «: نويسددكتر نورالدين كيا درادامه مي    
اگر منظور آقايان از دعوت اين جانـب بـه ايـن مكـان،              ...... خود قراردادي منعقد ننموده است    جهاني ديگري براي فروش نفت      

روشن شدن اين مطلب است كه آيا ايران درصدد برآمده است تا نفت خود رابه شوروي يا هر كشور كمونيستي ديگر بفروشـد،                       
اريخ كشور متبوع من با شـوروي و يـا هـيچ كشـور              كنم كه تا اين ت    از فرصت استفاده كرده و در همين محفل محترم اعالم مي          
پس از اظهارات كوتاه، صريح، روشن من گروه تا حـدودي آسـوده             . كمونيستي ديگر در اين خصوص وارد مذاكره نشده است        

 هايي براي هدر نرفتن اين ماده حياتي و لزوم اجتناب از فـروش آن             شده و همگي توانستند دوباره با آرامش و خوشحالي توصيه         
 همـان  90 و 89، 88نقل به خالصـه از صـص   .(»به كشورهاي كمونيستي به من اظهار دارند تا به اولياي امور ايران منعكس كنم  

 )كتاب
هاي خليل ملكي و مهندس زيركزاده كه بين آمريكا و انگليس           پردازيكند، بر خالف نظريه   ها ثابت مي  دقت در اين گونه گزارش    

دولت آمريكا با استعمارگراني مانند انگليس و فرانسه در تضاد است و دولـت آمريكـا، دولتـي                  تضاد و اختالف است و ماهيت       
-پايه و بـي   ي استواري دارد، تا چه حد بي      دموكرات و مهد دموكراسي و آزادي و در حمايت از ملل تحت ستم و كوچك اراده               

  رفت، موجب شكست و نابودي نهضت مليهان فروميترين تبليغات به اذاساس بوده است و همين اميدواري خيالي كه در وسيع 

-خليل ملكي و نظريه   . و آمريكا و انگليس دست در دست هم و با حمايت مستقيم شاه و ارتش به هدف خود رسيدند                   ايران شد   
لم تا حـد    پردازان نيروي سوم و حزب ايران، ملت ايران را اغوا كردند، فريب دادند، در خواب فروبردند و از نظر صاحب اين ق                     

بيني، واال اگر مسائل ديگـري      اين نظري است حداكثر توام با خوش      . آوري، مسئول و در حق ملت ايران ظلم كردند        بسيار تاسف 
- مرداد از ناحيه اين جماعت ملي به ظهور رسيد، به اين موضوع اضافه شود، كار به حد خيانت و جنايت هم مـي                       28كه بعد از    

 .رسيد
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كه پس از فراخواني به ايران توسط دولت مصدق از آمدن به ايران خـودداري كـرد و مقـيم لنـدن شـد و بـه                           ( لندن
به محض رسيدن به قدرت با اعزام جاسوسان مقتدر به ايران مقـدمات             ) پذيرفتتصريح ايدن سمت مشاورت او را       

علي سهيلي به رهبران حزب محافظه كار اكيداً توصيه مي كـرد كـه از دل بسـتن بـه        . سقوط مصدق را فراهم كردند    
ند و بـه آنهـا      منصورالملك و ابوالحسن ابتهاج نيز مشاور و همكاران انگليسي ها بود          . توافق با مصدق دست بردارند    

 . رهنمود مي دادند كه به آن خواهيم پرداخت
اما در اين مرحله حساس كه دكتر مصدق در واشنگتن به سر مي برد، بـراي خنثـي كـردن دسيسـه هـاي حكومـت                  

او نمي خواست دسـت خـالي بـه ايـران           . چرچيل آنچه در چنته داشت براي تفاهم و تعامل با غرب به كار انداخت             
ق حتي حاضر شد پااليشگاه آبادان را از شمول ملي كردن صنعت نفت خارج اعالم كند و ايـن                   مصد. مراجعت كند 

راز پس از سال ها منتشر شد و بهتر است اصل ماجراي شگفت انگيز و بهت آور عقب نشيني بزرگ دكتـر مصـدق             
هي با غـرب بـود،      را كه در نوشته دكترمحمدعلي موحد بخوانيم كه نشان مي دهد مصدق حاضر به همه گونه همرا                

امابه جهت مخالفت با روسيه و كمونيسم حاضر به تفاهم و تعامل با روسيه شوروي نبـود و بـراي جلـب حمايـت                        
آمريكا و عليرغم آن همه مساعدتي كه شوروي در شوراي امنيت و دادگاه الهه به نفع ايـران انجـام داد، حاضـر بـه                 

توسعه آن كه از هر جهت به نفع ايران بود، نشد كه خـود بحـث                افتتاح باب مذاكرات اقتصادي با همسايه شمالي و         
 براي يك محقق تاريخ در مجموعه توافق هايي كه به بريتانيا عرضه شد              اما چيزي كه  «: دكتر موحد مي نويسد   . ديگري است 

رانگليسـي  موافقت دكتر مصدق با فروش پااليشگاه آبادان از سوي شركت نفت انگليس بـه يـك شـركت غي                    حيرت انگيز است،  
مك گي مي گويد شبي ديروقت در آپارتمان مصدق درهتل نيويورك با او             . ظاهراً اين فكر از خود دكتر مصدق بود       . است) شل(

او داوطلبانه اعالم داشت كه برخالف تصور عموم در قانون ملي شدن نفت، ذكري از پااليشگاه نشده است    . به گفتگو نشسته بود   
شـركت نفـت ايـران و       (من تصور كردم كه اين بدان معني است كه پااليشگاه هنوز متعلـق بـه                . د  و بنابراين شامل آن نمي شو     

بعداً نيز مصـدق    . بنابراين شركت بايد آن را بفروشد و در اين صورت شرايط فروش آن قابل مذاكره خواهد بود                . است) انگليس
انگليسـي ـ   ( بلكه حتي موافقت كـرد كـه كمپـاني شـل     و من تاكيد كرد) وزير خارجه آمريكا(نه تنها اين مطلب را به آچسن 

هنگامي كه من شگفتي خود را از اين كه پااليشگاه آبادان ملي نشده است ابراز داشـتم                 . خريدار قابل قبولي خواهد بود    ) هلندي
 انگليسـي، و مبادلـه   ه و من بـه او با پيشنهاد من موافقت كرد كه هر دوي ما اين مطلب را با خط خود بنويسيم، او به زبان فرانس          

 .كنيم
 379.»اين مطلب كه مايه شگفت زدگي مك گي شده بود، هنوز مايه شگفت زدگي است

ولـي  : مصـدق گفـت   «. نظير همين مطلب در كتاب سه گزارش به ترجمه مرحوم سرهنگ غالمرضا نجاتي آمده است              
هانيان بر اين باورند كه پااليشگاه آبادان جزء        پااليشگاه ملي نشده است، من حيرت زده با لكنت زبان گفتم منظورتان چيست؟ ج             

ل تلقي نكنيد بلكه عين گفته ام بدانيد كه پااليشگاه ملـي نشـده              اين را به عنوان نقل قو     : مصدق گفت . تاسيسات ملي شده است   
ميسـر  گفتم اگر اين موضوع تاكنون به صورت يك مسئله بود اكنون راه گشاي مشكالت شده وامكان حصـول توافـق را                      . است

من با اعالم پشتيباني از موضع و نظريه مصدق پرسيدم آيا موافق است كه ما هردو بيانيه مشتركي مبنـي بـر اينكـه                        . ساخته است 
 پااليشگاه آبادان ملي نشده است يكي به زبان فرانسوي از طرف او و ديگري به زبان انگليسي از سوي من بنويسيم؟

                                           
 332 و 331ص  خواب آشفته نفت، ص -379



 رسول مهربان  گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران 

 
 

314

من به سختي توانستم هيجـان خـود را         . صدق هر كدام مطلب را نوشته پاراگراف كرديم       والترز دو صفحه كاغذ تهيه كرد من و م        
 380.»مهار كنم

دكتر مصدق تا بدان حد مايل بود با غرب به تفاهم برسد كه براي جلب رضايت آمريكا حتي با تمديد مهلت هيئت                      
 4ن، كه ويليام وارن ريـيس اصـل          ترومن را با همه جزئيات آ      4اصل  . مستشاري نظامي آمريكا درايران موافقت كرد     

طه ـترومن را در همه ادارات و عشاير و مرزهاي و روستاهاي ايران فعال مايشاء مي كرد و كـل مملكـت را در حيـ                    
 لغو مـاده    اما حاضر نشد اصل مذاكرات بازرگاني و      . ان رنگارنگ آمريكايي قرار مي داد، تصويب كرد       ـنفوذ جاسوس 

فت را به منظور تسهيل مذاكره با شوروي در امر فروش نفت و معـامالت پاياپـاي                  قانون طرز اجراي ملي كردن ن      7
امـا در  .  كـرد  7سرانجام جريان مبارزه ملت ايران با استعمار و نواستعمار، دكتر مصدق را مجبور به لغو ماده                 . بپذيرد

د كـه آن مـذاكرات تحـت        اجراي آن تعلل كرد و سه ماه مانده به كودتا به مذاكرات بازرگاني با شوروي راضـي شـ                  
اما در اين زمان كـه مصـدق       . فشار شهيد دكتر حسين فاطمي به دكتر مصدق تحميل شد، كه به آن خواهيم پرداخت              

يك گام بزرگ براي حل مسئله نفت و تفاهم با غرب برداشت، بيش از همه به قصد جلب پشتيباني دولـت آمريكـا                       
 .بود

و صاحبان شركتهاي نفتي آمريكا هنوز اميدوار بـود و لـوي هندرسـن              دكتر مصدق به وعده هاي دولتمردان سياسي        
سفير مكار و كودتاچي آمريكا تا مدتها در قيافه و قامت دوست ايران، مصدق را از هر گونه نزديكي به شوروي منع                   

ان بـراي عمـوم     اكنون كه دسترسي به اسناد مربوط به مذاكرات درباره نفت اير          «: به نوشته دكتر غالمحسين مصدق    . مي كرد 
 با هيچ يـك از پيشـنهادها بـراي    برخالف ادعاي مخالفان كه مي گفتند مصدق حاضر به كنار آمدن         . عالقمندان فراهم آمده است   

حل نفت نبوده است، معلوم مي شود پدرم هنگام اقامت در واشـنگتن كوشـش هـاي زيـادي در زمينـه رسـيدن بـه توافـق در             
پدرم هنگام مراجعت به ايران نه با من و نه با هـيچ يـك از همراهـان                  ... آورده است چهارچوب ملي شدن صنعت نفت به عمل        

درباره جزئيات مذاكراتش با مك گي صحبت نكرد و تنها اظهار داشت كه مذاكرات به علت مخالفت و كارشكني انگليسـي هـا                       
 381.»به نتيجه نرسيد

ه انگليس بود كه مرحوم مصدق را دسـت خـالي           با آنكه آچسن از موضوع اطالع داشت، اين ايدن وزير امور خارج           
ضيافت ناهار در پاريس پيشنهادهاي ما را بـه ايـدن تسـليم             آچسن ضمن يك    «: از آمريكا بازگرداند، زيرا به نوشته مك گي       

كـه  ايدن كه در نتيحه انتقاد از سياست حكومت كارگري در مسئله نفت ايران در انتخابات پيروز شده بود، در وضعي نبود                      . كرد
ايدن از ترتيـب پرداخـت غرامـت        . او ترجيح مي داد منتظر سقوط مصدق كه احتمالش مي رفت بماند           . به مصدق امتيازي بدهد   

 .ايدان از آچسن خواست كه مصدق را به مملكتش برگرداند... ناراضي بود
 382.»ييدوقتي به ديدار مصدق رفتم او با وقار هر چه تمام تر گفت مي دانم آمده ايد به من چه بگو

اما تقاضاي وام از آمريكا و آن همه دلبستگي و اميدواري كه دكتر مصدق به حمايت آمريكا داشت به حد افتضاح و                      
 از تـرومن    آن تقاضاي مؤدبانه وام   . تاثرآوري موجب سرشكستي ملت ايران و بيش از همه شخص دكتر مصدق شد            

                                           
 127كتاب سه گزارش، ترجمه سرهنگ غالم رضا نجاتي، ص  -380

 96 و 95خواب آشفته، صص  -381

 484ناسيوناليسم ايراني، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيات، ص   -مصدق نفت  -382
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ت آمريكا، چه ترومن از حزب دمـوكرات يـا ايزنهـاور از             هيچ گاه با پاسخ مثبت و قابل اعتنايي روبه رو نشد و دول            
مصدق هم در اخذ وام از آمريكا اصرار داشت         . حزب جمهوري خواه به معاذير مختلف به دولت مصدق وام ندادند          

از طـرف ديگـر، تمـام       . تاكتيك مصدق به كلي غلـط از آب درآمـد           . و هم از شوروي و كمونيسم غول مي ساخت        
كه در ماههاي آخر دولت مصدق هم سفير آمريكا بود وهم سفير و حافظ منافع انگلـيس،                 تالش وكوشش هندرسن    

دكتر مصدق حتـي تـا ماههـاي آخـر     . در اين خالصه مي شد كه مصدق را از نزديكي به دولت شوروي برحذر كند          
 ايـن   اسـناد وزارت امـور خارجـه آمريكـا گويـاي           321سند شـماره    . دولتش از دولت آمريكا تقاضاي كمك داشت      

 .واقعيت است
 

 321شماره 
 ٭به وزارت  خارجه) هندرسون(از سفير در ايران 

  بعدازظهر6ساعت   ـ1953 مارس 18بكلي سري ـ فوري ، تهران 
 .فقط براي مالحظة وزير و بايرود. 3752

 او مي كردم، مصدق       خودم را آمادة ترك     ٭٭ـ در حالي كه پس از پايان گفتگوهايم با نخست وزير درباره نطق پيشنهادي اش              1
مصدق از اينكه دولت او نمي تواند پيشنهادات نفت را بپذيرد، . گفت مايل است دربارة يك موضوع فوق العاده مهم صحبت كند   

اكنون كه ديگر اميدي به حل مسئله نفت        . اظهار تاسف كرد و گفت چنين كاري به معني خيانت به اعتماد ملت ايران خواهد بود               
اوضاع مالي و اقتصادي ايران بـي انـدازه         . نيست، او بايد در مورد سياستي كه دنبال خواهد كرد، تصميم بگيرد           در آينده نزديك    

 .دولت بايد بدون فوت وقت دست به اقدامات قاطعانه بزند. وخيم است
 50كه نفت را با تخفيـف       او مايل بود نظر صريح مرا درباره اينكه آيا عاقالنه است دولت اعالميه اي منتشر و اظهار آمادگي كند                    

. من در وضعيتي نيستم كه در اين مـورد بـه او توصـيه اي بنمـايم                : به نخست وزير گفتم   . درصد به هر خريداري بفروشد، بداند     
تنها نظري كه مي تـوانم بـدهم ايـن اسـت كـه              . تصميمي از اين نوع را بايد ايرانياني بگيرند كه مسئول آيندة كشورشان هستند            

احتماالً هيچ نتيجه اي در تسكين مسـائل اقتصـادي و   . ميه اي حل نهايي مسئله نفت را دشوارتر خواهد ساخت         صدور چنين اعال  
مالي ايران نخواهد داشت و اگر منتج به خريد نفت از جانب كشورهاي پشت پردة آهنين شـود، برمشـكالت مـالي و اقتصـادي       

ممكـن  . ن قصد خريد نفت ايران را به مقادير كالن داشـته باشـند            خيال نمي كنم كشورهاي پشت پرده آهني      . ايران خواهد افزود  
است در دهة نخست به منظور وادار ساختن اياالت متحد به دست زدن به اقدامي جنگ طلبانه خريدهاي محدودي بكنند كه البته 

 .اين كار هر گونه كمك اياالت متحد به ايران را موقوف خواهد ساخت
ا نمي تواند نوعي كمك به ايران بكند كه از فروش نفت به طرفهاي ثالثي بازپرداخت شود؟ گفـتم                   آيا امريك : نخست وزير پرسيد  

ترديد دارم كه دولت آمريكا بتواند هنگامي كه پيشنهاد حل مسئله نفت را كه آن دولت منصفانه و معقـول مـي دانسـت و اگـر                           
. داشته باشد، رد كرده است، به ايران كمك مـالي بكنـد      پذيرفته مي شد ايران را قادر مي ساخت كه درآمدهايي از نفت خودش              

 تن شكر به طور نسيه به ايران بفروشد؟ پاسخ دادم گشودن            100,000آيا دولت آمريكا نمي تواند دست كم        : نخست وزير پرسيد  
مورد آن هم به كـار      چنين اعتباري در واقع به منزله وام خواهد بود و نظير همان مالحظاتي كه در مورد وام منظور مي شود، در                      

آيـا  : پرسيد. همچنين اظهار ترديد كردم كه دولت آمريكا وجه الزم را براي چنين منظوري در دسترس داشته باشد                . خواهد رفت 
اين معامله را نمي توان از جمله كمكهاي فني تلقي كرد؟ پاسخ منفي دادم و گفتم بودجة محدودي كه در اختيار برنامة كمكهاي                       

ايران سه راه در پـيش دارد و        : نخست وزير اظهار داشت   . براي مقاصد كمكهاي مزبور تخصيص يافته است        ه قبالً فني گذارده شد  
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سپاسگزار خواهد شد كه من آنها را به اطالع دولت آمريكا برسانم و بپرسم آيا دولت ايـاالت متحـده اطالعـاتي در اختيـارش                         
را به طور سردسـتي روي قطعـه كاغـذي نوشـت و از              » سه راه «او اين   . خواهد گذاشت تا بتواند دربارة هر كدام تصميم بگيرد        

 :ترجمه آن به شرح زير است.   مشاور ايراني ام خواست كه رونوشت بردارد383صالح
 تن شكر از شركتهاي آمريكايي به طور نسيه مشروط بر اينكه اگر در ظرف شش مـاه كشـورهايي غيـر از                       100,000خريد  : اول

 آهنين قرار دارند، پيشنهاد خريد نفت بدهند، دولت ايران به آنها نفت بفروشد و بهـاي شـكر را از درآمـد                       آنهايي كه پشت پردة   
 .نفت بپردازد

 درصـد تخفيـف بـه نخسـتين     40 تن نفت در ظرف سه ماه با 3,000,000يك آگهي منتشر شود كه در آن ايران اعالم كند   : دوم
 تن بدهند، هيچ قـراردادي بـا        3,000,000ي نخستين پيشنهاد را براي خريد اين        اگر شركتهاي امريكاي  . خريداران خواهد فروخت  

 .هيچ يك از كشورهاي پشت پرده آهنين در ظرف اين سه ماه منعقد نخواهد شد
. هر خريداري مي تواند با پرداخت پول نقد نفت را به هر قيمتي كه مورد قبول دولت ايران باشد، براي مدتي معـين بخـرد             : سوم

 .فقط كشورهاي بلوك غرب مي توانند در صورت تمايل از شرايط اعتباري استفاده كنند. ريدي به طور نسيه نخواهد بودهيچ خ
 تن  100,000ـ به اختصار دربارة آنچه نوشته بود، با مصدق مذاكره كردم و تكرار نمودم احتمال نمي رود اياالت متحده بتواند                     2

چنين تاكيد كردم كه اگر شروع به فروش نفت به كشورهاي پشت پرده آهنين بكند، يقينـاً         هم. شكر به طور نسيه به ايران بفروشد      
در اين هنگام مشكل بتوان يك شركت آمريكايي را پيدا كرد كه سه ميليون تـن نفـت از              . دشواريهاي ايران افزايش خواهد يافت    

به . تواند خودش را از مشكالت مالي كنوني خالص كندگمان نمي كنم ايران با توسل به هر يك از اين سه راه حل ب. ايران بخرد
نخست وزيـر گفـت در هـر حـال متشـكر      . عقيده من ايران تنها با حل مسئله نفت خواهد توانست بر مشكالت كنوني غلبه كند            

اگر نمـي  . خواهد شد كه من اين سه راه حل را به اطالع دولت آمريكا برسانم و سوال كنم چه قدر مي تواند به ايران كمك كند   
تواند وام مالي بدهد يا به طور نسيه شكر بفروشد، آيا مي تواند يكي از شركتهاي آمريكايي را تشويق به خريد سه ميليون نفـت                         

موافقت كردم كه سوال را بكنم ولي گفتم اگر به او نگويم كه در مورد اعطاي وام و                  . از ايران كند؟ او به پاسخ سريع نياز داشت        
. ا خريد نفت از سوي شركتهاي آمريكايي امكان ناچيزي وجود دارد، از صـراحت لهجـه خـودداري ورزيـده ام              گشودن اعتبار ي  

نخست وزير گفت اگر در ايران اين احساس به وجود آيد كه اياالت متحده با انگليس همكاري مي كند تا ايران را دچار خفقان                        
گفتم اياالت متحده هيچ    . پذيرد، فوق العاده مايه  تاسف خواهد بود       سازند و مجبور شود شرايط انگليسي ها در حل مسئله نفت ب           

بـه  . دولت آمريكا مايل است ايران از نظر سياسي و اقتصادي مستقل و سالم باشـد              . تمايلي ندارد كه ايران را دچار خفقان نمايد       
سالي ميليونها دالر كمك نظامي و اين جهت اين همه وقت و انرژي خود را صرف يافتن راه حلي براي مسئله نفت كرده است و  

 .نخست وزير مجدداً اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر بتوانم پاسخ سواالتش را بگيرم. فني به ايران مي دهد
به رغم تمايل نخست وزير به دريافت جواب سريع، به عقيدة من بهتر است در ارسال پاسخ شتابزدگي بـه خـرج                      : ـ اظهارنظر 3

مـي تـوانيم پاسـخ      .  مارس سفري به اصفهان و شيراز بكنم       29 تا   23ر نظر دارم به مناسبت تعطيالت سال نو از          من د . داده نشود 
 . آوريل تشكيل جلسه خواهد داد5مجلس در حدود . نخست وزير را تا اوايل آوريل به تعويق اندازيم

 هندرسون
 .ارسال شد در دو بخش مخابره و به لندن نيز فقط براي مالحظه سفير آلدريچ -٭
 مارس دكتر مصدق خطاب به ملت ايـران كـه ضـمن آن شكسـت مـذاكرات نفـت را اعـالم                       20 اشاره به نطق راديويي      -٭٭
 384.»كرد

                                           
 علي پاشا صالح -383
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  اتحاد مخالفين مصدق در مجلس-7
پـس از   . استقبال شـديد مـردم قـرار گرفـت        دكتر مصدق در بازگشت به ايران توقف كوتاهي در قاهره كرد و مورد              

ورود دكتر مصدق به تهران و بيان گزارش سفر شوراي امنيت، در مجلس زمزمه مخالفت اقليت بـه رهبـري جمـال                      
در اين زمان حسين مكي كـه از عـدم عضـويت    . امامي و تيمورتاش و عبدالقدير آزاد تبديل به فحاشي و توطئه شد         

مرحوم . دلخور و رنجيده خاطر شده بود كم كم به مخالفين مصدق تمايل نشان داد             در هيئت اعزامي ايران به شدت       
سه روز قبل از حركت به آمريكا، يكي از          «:اللهيار صالح علت مخالفت حسين مكي را براي نگارنده چنين حكايت كرد           

هر چه فحش و ناسزا بود نثـار مصـدق   اي عصباني به مالقاتم آمد و   روزهاي گرم تابستان كه در منزل بودم، حسين مكي با قيافه          
كرد، به اين بهانه و علت كه چرا كسي كه قهرمان خلع يد و ملي كردن نفت است و در گرماي كشنده آبادان براي اجراي قانون                          

مكي مي گفت مصدق غلط كرده است، كـه مـرا همـراه    . خلع يد جان كنده است، نبايد جزو هيئت اعزامي ايران به آمريكا باشد 
به هر زبان و خواهش و تمنائي بود او را ساكت كردم و گفتم موضوع مسافرت به آمريكا جنبه تفـريح و گـردش                        . نمي برد خود  
با اين !  عالوه بر آن اگر شما هم از ايران خارج شويد آبادان به دست چه كسي سپرده شود              . شما زبان خارجي بلد نيستيد    . نيست

ه مولود خودخواهي و خودمحوربيني بود، كـم كـم حسـين مكـي را در صـف                  همه نصايح مكي راضي نشد و همين رنجش ك        
همـين  . »مخالفين جاداد وسوگلي دسته و حرم مخالفين شد و از درجه سـرباز فـداكار بـه رجـل خيانـت كـار سـقوط كـرد                          

 خودخواهي از نظر دربار و وزيرمكارش حسين عالء دور نماند و از همان روزها رفت و آمد حسين مكي به دربـار                     
تا آنجا كه به صورت نماينـده اول تهـران          . شاه شروع شد و برنامه ريزي براي بزرگ كردن حسين مكي آغاز گرديد            

 .در انتخابات دوره هفدهم درآمد، كه به آن خواهم پرداخت
در آن زمان كه دكتر مصدق در شوراي امنيت به سر مي برد و در شهر نيويورك با هيئت هاي جورواجور آمريكائي                      

حبت و مذاكره و تبادل نظر مي نشست، يكي از برنامه هائي كه براي ترغيب وي به مصالحه و سازش در امـر                       به ص 
نفت چيده شد، ايجاد وهم وخيال و هياهوئي بود به نام خطر كمونيسم و كشف كميته هاي ترور مخفي حزب توده                     

 جنجـال تبليغـاتي   اني بـا جـار و  سرلشـكر مزينـي رئـيس كـل شـهرب     . ايران در محالت مختلف تهران و شهرستانها 
كه چيـزي جـز تعـدادي اعالميـه و صـورت رمـز              ) بخوان جعل شده  (نمايشگاهي از مدارك و اسناد به دست آمده         

اين قره نـوكر اسـتعمار، از سـردار         . اسامي موهوم و حروف و اعداد رياضي و شبكه بندي تشكيالتي نبود، برپا كرد             
دعوت ! ه شانزدهم و وزراء مصدق براي بررسي و بازديد آن نمايشگاه          فاخر حكمت رئيس مجلس و نمايندگان دور      

حتي اين همه گستاخي رئيس شهرباني و نامه نويسي مستقيم وي به اعضاي دولت و رئيس مجلس مورد ايراد                   . كرد
چه مي شود كرد كه همدستان موثر سرلشكر مزيني در جبهه ملي مشـوق              .  و اعتراض محافل دولتي نيز قرار گرفت      

سـردار فـاخر    (به هر حال اين نمايشگاه مـورد بازديـد عـده اي از وزراء دكتـر مصـدق، رئـيس مجلـس                       . و بودند ا
هـدف ايـن بـود كـه در تهـران و شهرسـتانها يـك جنجـال                  . ، مكي، جمال امامي و تيمورتاش قرار گرفت       )حكمت

                                                                                                                                            
مهدوي و اصـغر    ) هوشنگ(، ترجمه عبدالرضا     اسناد روابط خارجي آمريكا در باره نهضت ملي شدن نفت ايران، جلد دوم             -384

 999 تا 996 ، صص 1377اندرودي، انتشارات علمي، چاپ اول 
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بـراي مصـالحه بـا امپرياليسـم     ضدكمونيستي و ضد توده اي ايجاد كنند  تا با ايجاد وحشت در دل دكتر مصدق راه                
 .آمريكا باز شود

 و تظـاهرات گسـترده دانشـجويان دانشـگاه          »بسوي آينـده  «افشاگري هاي حزب توده ايران و تالش مستمر روزنامه          
. بيش از همه اختالف نظر در جناح هاي مختلف جبهه ملي، مانع اجراي توطئـه شـد                . تهران اين نقشه را خنثي كرد     

دگان واقع بين جبهه ملي از اعالميه هائي كه توسط پاسبانان سرلشكر مزيني به در و ديوراهـاي                  زيرا گروهي از نماين   
تهران و شهرستانها چسبانده شده بود، متوجه شدند كه توطئه اي مشترك عليه حزب توده ايران و دكتر مصـدق در                     

اي شهرباني و گارد جاويدان به      نيروه! توطئه اين بود كه به منظور جلوگيري از تسلط كمونيسم         . شرف تكوين است  
هـزاران  . فرماندهي سرگرد فرودست به خيابانها بريزند و يكسره توده ايها و هواداران دكتر مصدق را قتل عام كننـد                  

ات ديني وشعائر مذهبي و علماء مذهب اهانت شـده بـود، در             س كه در آن به مقد     »نگهبانان سحر و افسون   «جلد كتاب   
اپخانه آفتاب كه محل چاپ آگهي ها و مطبوعات ستاد ارتش بود، صدها هزار نسـخه                در چ . سطح وسيع منتشر شد   

 .تراكت تحت عناوين و شعارهاي تحريك آميز زير تهيه شد
 »زنده باد پيشواي بزرگ مسلمانان ايران و جهان آيت اهللا كاشاني«
 »مرگ بر اجنبي پرستان تودة«
 »توده اي ها هستيمه فوري مملكت از اجنبي پرستان و ماخواهان تصفي«
 »هر چه زودتر از اجساد كثيف خائنين توده اي در مدارس رفع نقص كنيد«

 هـدف آن  . به عمد و بيش از حد تصور در محافل ديني و حوزه هاي علميه منتشر شد  »نگهبانان سحر و افسون   «كتاب  
آنكه حزب توده ايران مخـالف  بود كه يك جبهه ضد توده اي در محدوده حوزه هاي مذهبي ايجاد كنند و به عنوان                 

باشد و چـون بـه علمـاء ديـن تـوهين      دين و منكر خدا و پيغمبر و وحي و كتاب است و بنابراين در شمار كفار مي           
 !كرده است قتل عامش واجب

. نگارنده انتشار اين كتاب را در قم ديده است و بياد دارد كه چه جوش و خروش هايي عليه توده ايها ايجاد كردنـد                     
داشـت  محمدحسين خالصي زاده انگليسي ماب كه در آن روزها در قم و مجامع مذهبي با همه مخـالفيني كـه                     شيخ  

باز هم كيا وبيائي فراهم كرده بود، جزوه اي مغلوط و دست و پا شكسته با اسـتداللي مسـخره در ردو نفـي كتـاب                          
 حيدرعلي قلمـداران كـه مـروج افكـار و           خود مي نوشتند و خود نفي مي كردند       .  منتشر كرد  »نگهبانان سحر و افسون   «

عقايد و مترجم بعضي نوشته هاي خالصي زاده بود، اين اثر خالصي زاده را اوج استدالل اسالمي در مقابل كمونيسم                  
 !مي ناميد

بسياري از بدآموزيها و كج انديشي هائي كه درباره حزب تـوده ايـران و ماركسيسـم در اذهـان روحـانيون موجـود                        
:  در اين مـورد نوشـت      »بسوي آينده «. دن چنين آثار مجعول و رويه هاي دور از منطق مايه گرفته است            است، از خوان  

و راه انداختن مصاحبه تحريك آميز بر ضد آزاديخواهان ايـران،           ) نگهبانان سحر و افسون   (عمليات منفوري از قبيل جعل كتاب       «
حريك بر ضد دمونستراسيون دانشـجويان و فـراهم آوردن زمينـه            توقيف و شكنجه مردم بي گناه و پرونده سازي بر ضد آنان، ت            

 تير، جار و جنجال هاي مسخره آميز درباره كشف اسناد محيرالعقول و ايجاد زمينه براي توقيـف و تبعيـد                     23تكرار حادثه فجيع    
ردم و توقيف افراد آن، روش افراد بيشتري از مردم، اعمال گستاخانه مامورين كارآگاهي و پليس در هجوم غيرقانوني به مساكن م 
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مامورين شهرباني در خيابانها و دستور بازداشت و كنترل افرادي كه به نظر آنان مشكوك جلوه كنند، نظامي كردن شهر تهران به                      
قصد ارعاب مردمي كه نمي خواهند در برابر تعديات پليس سرتسليم فرود آورند، اقدام نفرت انگيز مبني بر جلوگيري از افتتـاح                

اتر سعدي و راه انداختن آن، جريان كثيف و فجيع برضد مردم در جلوي تاتر سعدي كه منجربه زخمي شـدن و توقيـف عـده                          ت
زيادي از هم ميهنان ما گرديد، فرستادن مرتب كاميونهاي پليسي و نظامي به كارخانجات براي ارعاب كارگران و افـزايش فشـار                  

دانشگاه كه دانشجويان را وحشيانه محاصره نمودند و تمام شـب را از خـروج آنـان                 غيرقانوني بر آنان، عمليات پليس در واقعه        
جلوگيري كرده و بعالوه دانشجويان و تماشاچيان خارج از دانشگاه را مورد هجوم قرارداده و باتوم و سرنيزه، تفنگ، گاز اشـك                      

زي و انحطاط پليس ايران و روش تحريك آميـز          آور و اتومبيل آب پاش را بر ضد آنان بكار مي برند، همگي نشانه درجه بي مغ                
سرلشگر مزيني رئيس شهرباني است كه قصدش خوش خدمتي به سياست هاي منفور استعماري آمريكا و انگلـيس و سـركوب                     

 385.»مبارزه ملي هم ميهنان ما است
در محـدوده   باال بردن جو ضدتوده اي و اشاعه هيستري كمونيسم ستيزي توسط سرلشگر مزيني نمي توانست فقط                 

 .و هدف قتل عام توده ايها محدود بماند
بندها طرفداران اصيل دكتر مصدق نيز دستگر شوند و حتـي كابينـه و               به اين خطر وجود داشت كه همراه اين بگيرو       

شبح يك حكومت نظامي رزم آرائي ديده مـي شـد و ايـن خطـر را               . حكومت شخص دكتر مصدق نيز در خطر بود       
بنابراين برنامه سفر به قاهره را كه از پيش منظور شده بود، بسرعت پيمـود و خـود                  . ه بود دكتر مصدق نيز حس كرد    

توطئه ها در حضور دكتر مصدق بررسي شد و مدارك جالبي در اين زمينه به دكتر مصدق ارائـه     . را به تهران رسانيد   
روزنامـه  .  مـداركي رو كردنـد     قدوه و خدابنده در مالقاتي با دكتر مصـدق        : مرحوم محمود نريمان مي گفت    .  شدند

 : منتشر مي شد، در سرمقاله هاي متعدد به افشاء توطئه همت كرد و سرآخر نوشت»بسوي آينده«كه به جاي » جرس«
رفتار زننده و غيرقانوني شهرباني، تنفر شديد افكار عمومي ملت ايران را به خود جلب كرده است، بايد سرلشگر مزيني رئـيس                      «

 386.»كار بركنار شود و در روش منفور و ضد آزادي پليس تجديد نظر قطعي به عمل آيدشهرباني فوراً از 
 مـي   فشار افكار عمومي و احساس خطري كه دكتر مصدق از رشد نيروهاي نظامي طرفدار شـاه در راس شـهرباني                   

كنـاري بـه    امـا ايـن بر    . كرد، موجب شد مصدق به دربار فشار آورد و به هر صورت سرلشگر مزيني را بركنار كنـد                 
صورت استعفا در روزنامه ها منتشر شد و به جاي وي يك غيرنظامي به نام امير تيمور كاللي كه در سرسپردگي بـه                     

 .شاه و امپرياليسم دست كمي از او نداشت، به رياست شهرباني منصوب شد
. خص كـرد  حضور دكتر مصدق در تهران و بحث دربارة گزارش شوراي امنيت صف هاي مخالف و موافـق را مشـ                   

مخصوصاً آن قسمت از سخنان دكتر مصدق كه علنا خود را متعهد به حفظ منافع ملت ايران در مقابل شركت نفـت                      
و دولت انگليس اعالم مي كرد و غيرمستقيم حمالت نيشداري به دولت آمريكا داشت، از نظـر حـزب تـوده ايـران                       

اسـتعفاي سرلشـگر مزينـي      . مصدق شـكل گرفـت    پنهان نماند و گرايش و عالقه اي در اين حزب نسبت به دولت              
اما تاسف  . رئيس شهرباني كه زيرفشار دكتر مصدق انجام گرفت خطر بزرگي را از سر سازمان هاي مترقي دور كرد                 

در اين است كه پس از سرنگون شدن يك مهره خطرناك، مهره خطرنـاك ديگـري جـاي آن را گرفـت و ايـن بـار                           

                                           
 1330 آبان 30 شنبه 5به سوي آينده،  -385
 1330 آبان 30جرس به جاي بسوي آينده  -386
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. اه كه سمت وزرات كار و تبيلغات را داشت به رياست شهرباني منصوب شـد              اميرتيمور كاللي سرسپرده معروف ش    
خبرگزاري ها علت استعفاي سرلشكر مزيني را كه بالفاصله به سمت پيشكار و نماينده مخصـوص شـاه در امـالك                     

ـ   «. سلطنتي منصوب شد به اين شرح مخابره كردند ه علـت  تهران ـ آسوشيتدپرس ـ محافل سياسي مطلع اظهار مي دارند ك
مزينـي  : معاون نخست وزير گفت   . استعفاي مزيني عدم پشتيباني دولت از اجراي نقشه هاي مبارزه ضد كمونيستي در ايران است              

از چندي پيش خواست استعفا كند، ولي به علت عدم حضور نخست وزير در تهران از او خواسته شد تا مراجعت دكتر مصـدق                        
يه اي گفته است من استنباط كرده ام كه نمي توانم در اين مقام بيش از اين به خدمت خـود     مزيني در بيان  . به كار خود ادامه دهد    

 گارد مركز بوده است و اكنون آجودان 2مزيني يك افسر تربيت يافته به روش آمريكائي است كه سابقاً فرمانده لشكر              . ادامه دهم 
ف و از بين بردن شبكه هاي مخفـي و زيرزمينـي حـزب              در مدت تصدي خود با فعاليت بي نظيري براي كش         . سلطنتي مي باشد  

محافل سياسي او را يكي از نيرومندترين شخصـيت  . غيرقانوني و منحله توده در تهران و ساير نقاط اقدامات جدي به عمل آورد     
 387.»هاي ضدكمونيستي ايران مي شناسند

را به تعويق انداخت، اما اين برنامه به هر         اخراج سرلشگر مزيني از رياست شهرباني ظاهراً برنامه هاي ضد توده اي             
انحصـار طلبـي دانشـجويان عضـو جبهـه ملـي بهانـه الزم را بـراي                  . صورت در دستور كار جبهه ملي قرار داشـت        

دارودسته مظفر بقائي ـ ملكي به منظور حمله و هجوم به دانشگاه تهران به سردمداري شعبان بي مخ و امير موبور و  
 ر علي اكبر سياسي رئيس دانشگاه تهران، بورژواليبرالي كه همدست اساتيد جبهه ملي بود، در              دكت. عشقي فراهم كرد  

ايـن  . تحصيل و فعاليت صنفي دانشجويان عضو و هوادار حزب توده ايران اخالل و آنها را به اخراج تهديد مي كرد                   
! ست از تحصيل جدا اسـت     شخصيت علمي برخالف اسمش معتقد بود كه دانشجويان بايد فقط تحصيل كنند و سيا             

از طرفي در همان روزهـا حمـالت گسـترده اي عليـه دانـش آمـوزان                 ! راست گفته اند كه گاه نام زنگي نهند كافور        
مدارس تهران كه اكثريت آنان از هواداران حزب توده ايران و در سازمان جوانان دموكرات متشكل بودنـد، صـورت    

اين ولگردان تحت   . شدگ پور، فروهر و عاليخاني سازمان داده مي       مي گرفت كه از طرف حزب پان ايرانيست، پزش        
نام دكتر مصدق، ملهم از عقايد معلول و مفلوك نئوفاشيستي، كارد و چماق به دست به دانـش آمـوزان حملـه مـي                        

منشي زاده رئيس حزب سومكا و علي سپهر گرداننده گروهك فاشيستي سوسياليست آريـا، در ايـن سـفاكي     . كردند
اين فاشيست هاي عرق خور سـياه  ! روزگار چه درس آموز بزرگي است. ارودسته فروهر را همراهي مي كردند  ها، د 

مست، در اين گونه حمله و هجوم ها از حمايت دارودسته شمس قنات آبادي تحت عنوان مجمع مسلمانان مجاهد                   
كه براي پوشـاندن منظـور و هـدفهاي         ارگان شمس قنات آبادي     » دموكرات اسالمي «مطالعه روزنامه   . برخوردار بودند 

 ننگين خود از اسم آيت اهللا كاشاني سود مي جست عمق اين همكاري هاي وسيع و گسترده ضد دموكراتيك، را به                    
جوانان دانشجوي عضو سازمان جوانان دمـوكرات بـه منظـور اعتـراض بـه تضـييقات اسـاتيد و                    . نمايش مي گذارد  

هيچ را چاره ديگري براي عقب راندن شـبه         . اعالم ميتينگ و راه پيمائي كردند     روساي بورژوا ليبرال دانشگاه تهران،      
 مرداد نوشته و مدعي شده اند كـه تظـاهرات و راه             28عده اي بعد از كودتاي      . فاشيسم در حال رشد وجود نداشت     

قيده دارد كـه    نگارنده ع . پيمائي هاي حزب توده ايران و سازمان هاي وابسته به آن به مصلحت مملكت نبوده است                 
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همين تظاهرات و اعتراضات به هر صورت منجربه تجزبه طيف حاكميت در دولت دكتر مصدق گرديـد و بـاالخره                    
 .جناح سالم كابينه و طرفداران دكتر مصدق را در مقابل دارودسته بقائي ـ ملكي قرارداد

 بـه دكتـر     31 فـروردين    8 آذر و    14 تيـر و     23دليل نگارنده مبتني بر گزارشهايي است كه هيئت هاي تحقيق وقايع            
اگر توجه كنيم كه اساس اختالف دربار       . مصدق دادند و مطالعه اين گزارشها وجدان خفته دكتر مصدق را بيدار كرد            

و بقائي و خليل  ملكي و جمال امامي با دكتر مصدق در رابطه با مسئله سـركوبي طرفـداران حـزب تـوده ايـران و                           
افشاگري هاي حـزب تـوده ايـران در         . ي بوده است، صحت اين نظر معلوم مي شود        روابط با كشورهاي سوسياليست   

حد مقاله نويسي و صدور اعالميه نمي توانست حصارهاي تنگ و آلوده به مفاسد و تنگ نظري و كوردلي اطرافيان                    
هـاي  شكستن اين ديوار گاه به صورت اعـالم قـدرت و از طريـق بـه ميـدان كشـاندن نيرو                    . دكتر مصدق را بشكند   

امـا در   . داوطلب مبارزه براي استقرار و تحكيم جنبش دموكراسي به حد غيرقابل انكاري الزم و واجب و جايز بـود                  
نويسندگان بورژوازي ليبـرال سـگهاي هـاري را كـه بـه جـان               . هائي نيز صورت مي گيرد    هر مبارزه اي، زياده روي    

اما ناسزا مي گويند كه چرا جوان ها به ميدان آمده به            . ه اند جوانان وطن افتاده بودند، به عمد و به تزوير ناديده گرفت          
 !مثابه سنگ، رها شده و سگهاي هار دارودسته بقائي ـ مكي ـ ملكي و پزشكپور را رانده اند

 در راستاي اجـراي برنامـه هـاي ضـد تـوده اي و ضددموكراسـي       1330 آذر سال  14هجوم به ميتينگ و راه پيمائي       
 سروسامان داده شده معلوم كـرد كـه اسـاس سياسـت بـورژوازي ليبـرال سـركوبي جنـبش                     توسط اميرتيمور كاللي  

دموكراسي است و اين سركوبي را حتما و لزوما امثال زاهدي ها و مزيني ها نبايد سازمان دهند و حتي غيرنظامياني                     
 .مانند اميرتيمور كاللي نيز مي توانند مجري همان جالدي و خشونت باشند

ر همان روزها دارودسته قنات آبادي و حزب چاقوكشـان بقـائي ميتينـگ هـاي پرسروصـدايي در                   گفتني است كه د   
ميدان فوزيه به راه مي انداختند و كسي مزاحم آنها نمي شد و پليس و فرمانداري نظامي تهران عالوه بر آنكه منع و                       

 . و حمايتشان مي گرفتمحدوديتي براي اين عمله هاي ظلم و ستم ايجاد نمي كرد، بلكه در پناه و آغوش
 عصر تا نيمه هـاي شـب       5چند روز بعد از راه پيمائي دانشجويان، دارودسته هرزه و ولگرد پان ايرانيست از ساعت                

اين راه پيمائي هيتلـر منشـانه كـه بـه تقليـد مسـخره اي از                 . مشعل به دست در خيابان هاي تهران راه پيمائي كردند         
بخـوان سـركوب   ( آذر 21شد، به مناسبت جشن پيروزي خاني رهبري مياليموسوليني توسط فروهر، پزشكپور و ع 

  ارگان حزب پان ايرانيست با آب و تاب فـراوان          »آپادانا«به راه افتاد و خبر آن در روزنامه         ) جنبش مردمي آذربايجان  
يـران زيـر   اين عربده جوئي ها همراه باشعارهاي مرگ بر اجنبي پرسـتان ـ فـالت ا   . و عكس و تفصيالت چاپ شد

يك پرچم ـ مرگ بر حزب توده ـ زنده باد مصدق ـ زنده باد ارتش شاهنشاهي ، تا پاسي از شب گذشته در خيابان    
هاي مركزي شهر تهران ادامه داشت و سرآخر مجسمه هاي پنبه اي غالم يحيـي و سـيدجعفر پيشـه وري را آتـش                        

 .زدند
ان و گرداننـدگان آن مظهـر مجسـم بيگانـه پرسـتي و              رهبـر % 95اين بازيهاي مستانه كه گذشت زمـان ثابـت كـرد            

سرسپردگي به دربار و ارتجاع و سياي آمريكا بودند، در سالهاي حكومت مصدق هميشه ادامه داشت و هـيچ كـس                     
 .شدها نميمانع آن
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اما به محض اعـالم     . دولت مصدق چشم خود را به روي اين همه راه پيمائي هاي تحريك آميز و مسخره مي بست                 
برابر خبر مندرج در روزنامـه كيهـان مـورخ       . ينگ و راه پيمائي دانشجويان جلسه كميسيون امنيت تشكيل مي داد          ميت
 به منظور جلوگيري از ميتينگ و دمونستراسيون دانشجويان جلسه اي با حضور وزير كشور، روسـاي                 1330 آذر   13

اعالميـه پلـيس مبنـي بـر جلـوگيري از           . دژاندارمري و پليس و فرمانداري نظامي تهران در خانه مصدق تشكيل شـ            
انحصار طلبي ها، چاقوكشي هاي دارودسته شعبان بي مـخ و فروهـر، اميـر               . تجمع دانشجويان غيرقابل برگشت بود    

اخراج و محروميت از تحصيل جوانـاني كـه         . موبور و عشقي در مدارس تهران كارد به استخوان جوانان رسانده بود           
 عسرت و تنگدستي به دبيرستان و دانشگاه راه يافته بودند، مسئله اي نبود كـه بـا بـي                    با هزاران مشقت و بدبختي و     

 .اعتنائي و خونسردي حل وفصل شود
اين درست است كه جوانان پرشور، و حادثه طلب بودند و به پليس سواره نظـام تهـران كـوچكترين اهميتـي نمـي                        

ا در آن روزها نقشه سركوبي جنبش دموكراسي ايـران برنامـه             تير به ياد داشتند، ام     23دادند و قهرماني ها از حماسه       
شرح جزئيات حمله و هجوم پليس به دانشجويان در روزنامه هاي بسـوي آينـده،               . غالب و مسلط بر جبهه ملي بود      

. كيهان، اطالعات همراه عكسهائي كه خشونت و درندگي پليس و سربازان دربار را نشان مي داد، چاپ شده اسـت                   
ين عكسها اين حقيقت را مي رساند كه دسته هاي چماقدار تحـت رهبـري شـعبان جعفـري كـه بـه نـام                         توجه به ا  

سرتيپ جعفري خوانده مي شد، در پناه سربازان و پليس سواره نظام براي غارت تاتر سعدي، خانه صلح، روزنامـه                    
مستان عربده جو در حـالي كـه   اين . بسوي آينده، جمعيت آزادي ايران، خانه جوانان دموكرات در تب و تاب بودند  

همه اثاثيه و   . كف بر دهان داشتند به هر كيوسكي كه روزنامه ها و نشريات توده اي را مي فروخت حمله مي كردند                   
عكسها بسيار گويـا هسـتند   . لوازم تاتر سعدي و روزنامه به سوي آينده در وسط خيابان شاه آباد به آتش كشيده شد      

پروراند و اين چماقداران سياه مسـت       دكتر مصدق خود مار در آستين مي      . ن است سروصورت دانشجويان پر از خو    
و .  تمرين مي كردند   32 مرداد   28 و كودتاي    31زنده باد مصدق گويان در واقع براي حادثه ضد مصدقي نهم اسفند             

ان مردمـي و    جزئيات غارت اموال زحمتكشان و هنرمند     . اين همه آن حقيقت دردناكي است كه به آن خواهيم رسيد          
  تيمـور  ضرب و جرح جوانان دانشجو توسط پليس و اراذل و اوباش به تصريح روزنامه كيهـان توسـط آقـاي اميـر                     

   بدبختي در اين اسـت كـه ايـن حركـات ضـد                388.كاللي با بي سيم به اطالع دكتر مصدق نخست وزير مي رسيد           
ي كه در راس شهرباني قرار داشت، طي اعالميـه          انساني به نام همراهي مردم با پليس منعكس شد و امير تيمور كالل            

وظيفه قانوني شهرباني حفظ نظم و امنيـت عمـومي اسـت و جلـوگيري از                «رسمي كه از راديو نيز خوانده شد، اعالم كرد،          
 اقدامات ماجرا جويانه، وظيفه حتمي مامورين انتظامي است، كه عده اي ماجراجو سعي دارند انتظامات و امنيت شـهر را مختـل                     

و اهالي شرافتمند و ميهن پرست تهران هم كه به ماهيت اين عناصر كامال پي برده بودند، با نيـروي انتظـامي در تمـام                         ... سازند،
موارد كمال همكاري و معاضدت را كرده و عناصر اخالل گر را بسزاي اعمال خود رساندند و شهرباني كل وظيفه خود مي داند                  

 .»د مردم شرافتمند تهران تشكر كندكه از معاضدت و همكاري بي مانن

                                           
 14/9/30كيهان  -388
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 جرات نكردند در    16سفاكي پليس و گارد دربار آنچنان بود كه هيچ يك از نمايندگان طرفدار جبهه ملي در مجلس                  
مقابل نطق هاي پرهياهوي جمال امامي، عبدالقدير آزاد، آشتياني زاده در حمله و انتقاد و حتـي فحاشـي نسـبت بـه                       

كوبيـدن  شناعت فاجعه، ميدان را بـراي       . وچك ترين عكس العمل دفاعي بروز دهند      دولت و شخص دكتر مصدق ك     
آشتياني زاده به شـدت     . دولت مصدق در مجلس فراهم كرد و طرفداران دولت مهر خموشي و سكوت بر لب زدند               

نان تـوده   اما جمال امامي ضمن ابراز خوشحالي از قتل عام جوا         . اعمال پليس را در حمله به دانشجويان محكوم كرد        
به شدت كوبيد و فحاشـي      » فرمان«ـ  » داد«ـ  » آتش«ـ  » طلوع«اي، دولت مصدق را در مورد حمله و غارت به روزنامه            

 .هاي ركيكي كه جمال امامي در اداي آن استاد بود، نثار دكتر مصدق كرد
. مـي شــــد  پيچيدگي اوضاع چنان بود كه دولت مصدق توسط كثيف تـرين عناصـر دربـاري تضـعيف و كوبيـده                   

 كه آشكارا مخدوش شدن خط هاي سياسـي را مشـاهده مـي كـرد، در جـواب مخـالفين                     »بسوي آينده «روزنــــامه  
 آذر 14صف ملت ايران از شما رجاله هاي ديكتاتوري و سرسپردگان سفارت انگليس جـدا اسـت ـ پـس از     «: مصدق نوشت

ر جريان تحصن دخالت دارد ـ عالء وزير دربار اقليـت را   اقليت در مجلس متحصن شده، علي دشتي عامل سرشناس انگليس د
تقويت مي كند و به طور دائمي با جمال امامي در ارتباط است ـ شاه ومادرش عليه دولت مصدق تحريـك مـي كننـد ـ سـفير       

 389.»انگليس پي در پي با شاه و عالء مالقات مي كند
ع داده شد و تفسيرهاي راديو مسكو منتشر شد كه ايـن            وقتي اعتراضات بين المللي عليه اين جنايات به مصدق اطال         

فشارافكار عمومي و تحصن خـانواده      . وقايع اسفبار را زير سرمامورين آمريكائي اعالم مي كرد، مصدق تكان خورد           
هاي زندانيان سياسي و مجروحين در دادگستري همراه با تحصن پرسروصداي هنرمندان تـاتر سـعدي بـه رهبـري                    

مصدق را مجبور ساخت كه هيئت تحقيقي را مامور بررسـي حادثـه كنـد و اشـرف سـمناني و                     محمدعلي جعفري،   
گزارش اين هيئت پس از يك ماه تسـليم مصـدق شـد و هيئـت                . اخوي از قضات دادگستري مامور رسيدگي شدند      

چاقوكشـان  تحقيق با همه به نعل و به ميخ زدن ها و لفاظي هاي دبير منشانه و حقـوقي ليبرالـي، افسـران پلـيس و                          
حزب زحمتكشان را صريحاً مقصر اعالم كرد و به دكتر مصدق گـزارش داد كـه حكـم بازداشـت شـعبان جعفـري            

عـالوه بـر آن، گـروه كثيـري از     . شهميرزادي را صـادر كـرده اسـت    حسن عرب ـ  عشقي ـ كاووسي ـ اصغركچل ـ   ـ 
لوپ هـاي سياسـي و تئـاتر سـعدي، بـي            افسران شهرباني كه به جاي جلوگيري از آتش زدن ادارات رونامه ها و ك             

اين گزارش مشروح و مفصل و كامال شبيه گـزارش هيئـت            .طرفي اختيار كرده بودند، همدست اشرار خوانده شدند       
از نتيجـه اقـدامات قضـائي عليـه ايـن       .  آذر بودنـد   14 تير عامـل فاجعـه       23همان ماجراجويان   . تير است 23تحقيق  

 31 فـروردين    8اما حضور فعـال همـين چاقوكشـان در فجـايع            . نشده است چاقوكشان حرفه اي كسي تاكنون آگاه       
معلوم مي كند كه دادگستري و قضات به اصطالح آزاديخواه مصدقي كه در طبقات مجلـل كـاخ رفيـع دادگسـتري                      

 .لميده بودند، هيچ اقدام قانوني عليه اين چاقوكشان نكرده اند
 منتشر شـده اسـت، گويـاي ايـن          »بسوي آينده « تير در روزنامه     23آنچه از جريان محاكمه و مجازات مسببين فاجعه         

حقيقت است كه حكومت مصدق عليرغم آنهمه دعاوي گوشخراش مردم دوستي و حق طلبي و عدالت خواهي، به                  
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دادگاههائي كه مـامور تنبيـه و       «. هر حال نتوانست نه چاقوكشان حزبي را تنبيه كند و نه مامورين خيانت كار دولتي را               
گي به جرائم افسران شهرباني در تيراندازي به سوي مردم بوده اند، همگي تبرئه شدند و محكوميت هاي زير نيز كـه بطـور      رسيد

بـه  . فورماليته در پرونده هاي آنان ديده شد، مسخره بودن كار دادگاههاي ليبرالي را در رسيدگي به پرونده آدم كشان مي رساند                    
 قواي اعزامي شهرباني توبيخ كتبي، سرهنگ سعيدي معاون پليس تبرئه، سرهنگ رسـائي،              طور مثال سرهنگ رستگار فرمانده كل     

سرهنگ دادخواه، سرهنگ اميري و سرهنگ فرخندي كه هر كدام چند كاميون پليس مسلح در اختيار داشتند و در موقـع شـروع                       
ه مرخصي بدون حقوق، سرهنگ افخمي فرمانده  ما3زدوخوردها، پاسبانها را به جان مردم انداختند و خودفرار كردند، هر يك به    

سواره نظام شهرباني كه پس از قطعنامه و ختم ميتينگ براي انتقام جوئي دستور تيراندازي به مردم از پشت سر داد و پاسـبانهاي                        
وان سـر . سوار را به جان مردم انداخت، از مجازات معاف گرديد و سرتيپ نخعي به رياست شهرباني آذربايجان منصـوب شـد                    

گتميري ضارب خاشع هنرمند مشهور، افسر بي شرافت و آدم كشي كه در موقع حملـه اوبـاش دكتـر بقـائي بـه طـرف مـردم                            
اني مامور رسيدگي به واقعه نيـز او را مقصـر           ه نفر را در يك نقطه هدف گلوله قرارداده است و با آنكه شهش             7تيراندازي كرد و    

 390.» برده از مجازات معاف كرده اند باز جوئي اش را از بينهورق. دانسته است
 چاقوكشـان   به طور قاطع مي توان گفت كه همين جريان و روال كار قضائي و اداري حكومت مصدق، شامل حـال                   

آدمي تا جريـان ايـن    . بقائي و حزب ايراني و پان ايرانيست و مجمع مسلمانان مجاهدي و پليس و ارتش شده است                
نـد، نمـي توانـد درك كنـد كـه فريادهـاي آزاديخـواهي قضـات و وكـالي                    وقايع در حكومت دكتر مصدق را نخوا      

دادگستري عضو جبهه ملي و بقاياي خليل ملكي كه زير لواي آزاديخواهي كاذبه هم اكنون نيز ايستاده انـد، تـا چـه                       
 اين درست است كه كار محاكمه افسران شهرباني در محاكم ارتشي انجـام مـي           !حد مسخره و قالبي و پوسيده است      

 !شد، اما قضات عالي مقام دادگستري نيز با سكوت خود اين آراء را تاييد كردند
بركناري هر يك از عمله هاي شـناخته شـده و معـروف    . پس از مدتي كوتاه، امير تيمور كاللي نيز از كار بركنار شد     

ده است و اال اگر كـار       استعمار از عضويت در كابينه مصدق، پس از قرباني شدن گروهي از مردم آزاديخواه ميسر ش               
به خود مصدق واگذار مي شد، امثال امير تيمور كاللي و سرلشكر مزيني و سرلشكر زاهدي و مظفر بقائي و مكـي،                      

 . مرداد مصدق را سرنگون مي كردند28خيلي زودتر از 
 بيان افكار و عقايد     جبهه ملي كه با شعار آزادي و مبارزه با استبداد و استعمار و تامين يك محيط سياسي آزاد، براي                  

و دخالت احزاب و اجتماعات در امور سياسي به ميدان آمده بود، پس از به دست گرفتن حكومت تا چنـد روز بـه                        
چنـان حملـه و     ! قيام سي ام تير مانده، ركورد استبداد و زورگوئي و اختناق و استقرار حكومت نظـامي را شكسـت                  

وزنامه هاي منتقد دولت به عمل آمد، كه كم سابقه و حتـي مـي               هجوم سراسري نسبت به سازمان هاي كارگري و ر        
توان گفت بي سابقه بود و آن را تنها مي توان با كشتار و قتل عام خلق آذربايجان و حوادث پس از توطئه ترور شاه              

ر هر قدر خشونت گروههاي چماقدار و قداره كش جبهه ملي به سازمان هاي توده اي و كارگري بيشـت            . مقايسه كرد 
مي شد، اميد امپرياليسم انگليس و آمريكا براي سلطه مجدد و كامل بر ايران ومهار كردن جنبش دموكراسـي بيشـتر                     

كه گزارش اول   ( آذر به دكتر مصدق      14 تير و    23تنها پس از تقديم گزارش هيئت بازرسي و تفتيش حادثه           . مي شد 
 به دست دكتر مصدق رسيد و مورد مطالعـه          1331ه  در شهريور ماه و تشريح و تعليل حوادث دومي در فروردين ما           
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در آن گزارش بـه دكتـر مصـدق         . هاي شلوغ و پر مشغله او به صدا درآورد        زنگ خطر را در گوش    ) وي قرار گرفت  
 1330 تيـر  23در روز «اطالع داده شد كه عالوه بر دستجات پان ايرانيست و حزب زحمتكشان بقائي و حزب ايراني،            

 شركت كرده اند، خود آنها انتصاب خود را به آن حـزب انكـار                سرلشكر ارفع نيز   نتسب به حزب نهضت ملي    عده اي از افراد م    
 391.»مي كنند ولي از طرف رهبر حزب تيمسار سرلشكر ارفع هدايائي دريافت داشته اند

 مصدق و جبهـه     زنده باد «همين دست هاي علني استعمار انگليس بودند كه همراه مدعيان مبارزه با انگليس زير شعار                
تفهـيم ايـن حقـايق      . كار حمله و هجوم به مراكز سازمان هاي وابسته به حزب توده ايران را رهبري مي كردند                » ملي

اطراف دكتر مصدق را يك عده  .  به دكتر مصدق به كندي صورت گرفت       »بسوي آينده « و   »شهباز«توسط روزنامه هاي    
شكسـتن  . ل مشكوك استعمار و دربار پهلوي محاصره كـرده بودنـد          افراد مغرض، وابسته واميدوار به آمريكا و عوام       

تجزيه طيف ناهمگون جبهه ملـي و كابينـه دكتـر مصـدق در     . اين صف مخوف استعماري به تدريج صورت گرفت      
گرو مبارزات و كوشش هاي مستمري بود كه مبارزان واقعي ضد استعمار و امپرياليسم با ايثار خون وجان و صحت       

 .و كار و معاش خود توانستند به آن دسترسي يابندو سالمت جسم 
 آذر، دست هاي پليد دربار و ركـن دوم ارتـش را كـه بـا دسـتهاي                   14 تير و    23انتشار گزارش هيئت تحقيق وقايع      

و اين نظر در حزب توده ايـران بـه وجـود آمـد كـه                . ننگين و آلوده به خيانت مظفر بقائي پيوند داشت، آشكار كرد          
بنـابراين قـدم هـائي در       .  راضي به اعمال خشونت نبوده و چنين جوي به او تحميل شده است             شخص دكتر مصدق  

نزديكي به دكتر مصدق و ابراز همراهي از طريق دادن طرح و برنامه هاي سياسي ـ اجتمـاعي ـ اقتصـادي برداشـته      
ت و هدفي صرف نظر     شد و چون آن ايام بحث اقتصاد بدون نفت از جانب دكتر مصدق مطرح شده بود و چنين ني                  

از موارد پندار گرايانه و خيال بافي هاي مبتني بر سياست موازنه منفي، في حد ذاته نظر به سوي استقالل اقتصـادي                      
و سياسي داشت، مشوقي شد براي حزب توده ايران كه دولت را تا آنجا كه ممكن اسـت يـاري دهـد و از ايـن راه                           

د لحن نوشته، تند و پرخاشـجويانه بـود و خبـر از زخمهـا و جراحـات                  هر چن . قدمي براي نزديكي با دولت بردارد     
ناشي از ديكتاتوري دولت مي داد، اما در شرايطي كه خون جوانان توده اي بر سنگ فرش و اسفالت خيابـان هـاي                       

 .تهران باقي بود عنان قلم به مسالمت و نرمش و انعطاف بيشتر رضايت نمي داد
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  حزب توده ايران به دكتر مصدق راه حل هاي پيشنهادي-8
حزب توده ايران به موازات ايراد و انتقاداتي كه نسبت به هيئت دولت ابراز مـي داشـت، هميشـه در ارائـه طـرح و                          

اين حزب در گرماگرم مذاكرات دولت مصدق       . شقدم بود برنامه براي توفيق كار مبارزه ضدامپرياليستي ملت ايران پي        
با هيئت ها و دالل هاي رنگارنگ شركتهاي استعماري بي حاصل بودن اين مذاكرات را صريحاٌ گوشزد كرد و طـي                     
نامه سرگشاده اي ضمن تحليل وقايع كشور راه هاي نجات دولت را از مشكالت و بحران پولي نشـان داد و شـيوه                       

قسـمت  . ان داخلي و حل اصولي مسائل و روابط خارجي كشور را به درستي خاطرنشان ساخت              هاي خروج از بحر   
 :هائي از اين پيشنهادها به سبب اهميت تاريخي آن نقل مي شود

 آقاي دكتر مصدق نخست وزير
ست، و نظـر بـه   كميته مركزي حزب توده ايران با توجه به بحران اقتصادي و پولي كه در كشور به وجود آمده و در حال رشد ا                  

اهميت حياتي رفع اين بحران براي ملت ايران و نظر به ارتباط محكمي كه اين مسئله مستقيماً با سرنوشت ملي كردن صنايع نفت                    
و تامين استقالل سياسي و اقتصادي كشور ما و ريشه كن كردن نفوذ استعماري از ايران دارد، ضـمن ذكـر علـل پيـدايش ايـن                     

 :خود را در مقابل دولت شما قرار مي دهدبحران، پيشنهادات صريح 
كشور ما بحران شديدي را از لحاظ اقتصادي مي گذراند، خزانه دولت خالي شـده و دولـت حتـي از عهـده پرداخـت حقـوق             
كارمندان در سرموعد بر نمي آيد، وصول ماليات به ميزان قابل توجهي تقليل يافته است و خروج ارز از كشور هـر روز بيشـتر                          

اغلـب كارخانـه هـاي كشـور در اثـر سـيل             . يات ما را تهديد مي كند، عمليات توليدي از طرف دولت انجام نمي گيرد             اقتصاد
كاالهاي آمريكائي و انگليسي به حال ركود افتاده و بيكاري روزافزوني سراسر كشور را فرا گرفته است، امپرياليسـتها و عوامـل                      

هدف امپرياليسم انگليس از تشديد بحران اين است كـه در اثـر             . ان كوشش مي كنند   آنها در ايران با تمام قوا در تشديد اين بحر         
 ....گسيخته شدن تسمه هاي اقتصاد كشور، ملت ايران به زانو درآيد و وادار به تسليم و سازش گردد

راي ملي كـردن    يكي از عوامل موثر در پيدايش بحراني كنوني سياست غلطي است كه دولت شما در قبال مسئله نفت و طرز اج                    
اين سياست غلط تاكنون ضررهاي بزرگي به منافع ملت وارد ساخته و اگر به طور قـاطع و سـريع       . صنايع نفت پيش گرفته است    

منافع ملت ايران اقتضا مي كرد كه قانون ملي كردن صنايع نفـت             . تغيير نكند، ضررهاي جبران ناپذير ديگري به بار خواهد آورد         
عدم توجه به ايـن     . ا از طرف سازمان هاي ضداستعماري تذكر داده شد، طرح شود و به تصويب برسد              بدون نقص هائي كه باره    

 اين قانون كه صرفا به سود استعمارگران و به زيان ملت ايران بود و جريان وقـايع بعـدي   7 گذراندن ماده صتذاكرات و بخصو 
ي كه خود طرح  كنندگان و تصويب كنندگان آن ماده، به ضد        همه پيش بيني هاي محافل دموكراتيك را كامال تائيد نموده تا حد           

ملي بودن آن اعتراف نمودند، باعث شد كه چندين ماه فرصت گرانبها براي تخفيف بحران ازدست برود، بدون اين كه يك قـدم                       
 اين كه قانون ملـي      معذالك پس از  . اساسي براي به راه انداختن تاسيسات عظيم نفت و پيدا كردن خريداران جديد برداشته شود              

كردن نفت با وجود آن نقص ها به تصويب رسيد باز هم منافع ملت ايران ايجاب مي كرد كه آن قانون باروش قـاطع بـه موقـع                            
جاسوسان انگليسي از ايران خارج مـي شـدند، اعـالن فـروش             . الزم بود بي درنگ خلع يد انجام مي گرفت        . اجرا گذاشته شود  

ش نفت با هر مشتري كه با احترام كامل به حق حاكميت و استقالل ما حاضر بـه خريـد نفـت بـود،                        منتشر مي شد، قرارداد فرو    
صنايع نفت با نيروي كارگران و كارشناسان ايراني كه طبق اظهارت رسمي دولت شما و كليـه مقامـات فنـي                     . منعقد مي گرديد  

 شده و مقداري خيلي بيشتر نفت خام مي باشند، به كـار              ميليون تن مواد نفتي تصفيه     5خارجي از هم امروز قادر به تهيه حداقل         
.  عدم فروش نفت به كشورهائي كه مشتري خريد نفت ايرانند، ضرر غيرقابل جبراني براي اقتصاديات مـا بـوده اسـت                    . مي افتاد 
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تر از ايـن پيشـنهاد   مطابق اعترافات مكرر دولت از همان روزهاي اول مشتريان متعددي براي خريد نفت ايران به ميزان خيلي بيش  
اين حساب دقيق نشان مي دهد كه براي به كار انداختن صنايع نفت هيچ گونه به كمك مالي و فني امپرياليسـتها                      . خريد داده اند  

ج ولي با يك سياست صـحيح ملـي خـواهيم           ي ميليون تن استخراج شروع كنيم به تدر       4ما اگر از همين     . احتياجي نبوده و نيست   
تجربه ملتهاي آزاد شده از يوغ امپرياليسم نشان داده است كه ديگر افسانه عـدم               . را به چند برابر سابق برسانيم     توانست توليد آن    

استطاعت فني و تشكيالتي كشورهاي مستعمره و نيمه مستقل كه وسيله اي براي تبليغات اسـتعمارگران بـود مسـخره اي بـيش                       
 هيچ گونه تفاوتي ندارد و هر گونه اقدامي كه به نفع يكـي از دو امپرياليسـم   براي ملت ايران امپرياليسم انگليس و آمريكا  . نيست

منافع ملي اقتضاء مي كند كه با تمام قوا عليه دو امپرياليسم استيالگر به مبارزه قطعي                . انجام پذيرد، خيانت به منافع ملي ما است       
ران انگليسي را پاره مي كنيم و بقاياي پايگاه آنـان را            دست بزنيم و در عين حال كه زنجيرهاي اسارت چندين ده ساله استعمارگ            

مـذاكره بـا    . در هم مي ريزيم با همان شدت و هشياري كامل امپرياليسـم خونخـوار و هـار آمريكـائي را ريشـه كـن سـازيم                         
ن عينـا ماننـد     امپرياليستهاي آمريكائي و اتخاذ سياست سازش و تسليم در مقابل آنها ابقاء موسسات گوناگون آمريكائي در ايـرا                 

 *....ابقاء شركت سابق نفت وبانك شاهي است و هر دو با استقالل سياسي و اقتصادي ما مباينت قطعي دارد
. امروز كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه حاضرند در مقابل كاالهاي صادراتي ما براساس تهاتر احتياجات ما را برآورده سازند                   

كي و مجارستان در مورد عقد قرارداد تجارتي براساس پاياپاي، ماهها به تعويق انداخته              پيشنهادات كشورهاي لهستان و چكسلوا    
شد و در راه توسعه روابط تجارتي براساس پاياپاي با اتحاد شوروي كه پرنفع ترين و طبيعي ترين قراردادها براي توليد كنندگان     

تامين يك بودجه متعادل نه تنهـا  . سنگ تازه اي انداخته مي شودو بازرگانان ايراني و موردعالقه بسيار شديد آنها است، هر روز     
احتياج به قرضه خارجي و گذاشتن نفت در گرو موسسات مالي امپرياليستي كه خيانت بزرگي به منافع ملي ايران است، نـدارد،                      

 .بلكه حتي به قرضه داخلي نيز محتاج نيست
 80 در مجلس شورا به مناسـبت مخالفـت بـا اليحـه              1329 خرداد   14  شنبه 5آقاي دكتر مصدق شما در نطق خود كه در تاريخ           

در مملكتي كه براي كارهاي ضروري اوليه خود به عنـوان           «ميليون توماني براي استحكامات ايراد گرديد، اين طور بيان نموديد؛           
ـ            ردم از نعمـت سـالمت و   كسر بودجه معطل هستند، در مملكتي كه زراعت به وضعيت اين روز سياه افتاده، در مملكتـي كـه م

فرهنگ محروم هستند، در مملكتي كه نمي تواند نان خالي براي مردم تهيه كند اين نوع لوايح را به چه منطقي بـه مجلـس مـي                           
آورند، بنابراين درخواست اعتبار فقط براي پركردن جيب آنهائي است كه تاكنون از مال اين مردم بدبخت صاحب ميليونها شـده      

ييد صحبت شما و استناد به آن امروز پيشنهاد مي كنيم كه براي تامين كسر بودجه، از بودجه سرسام آور ژانـدارمري  ما با تا  . »اند
ـ ارتش و پليس به مقدار الزم كاسته شود، همان طور كه شما در نطق خودتان در آن زماني كه رئيس دولت نبوديد گفتيد، ايـن                          

ما به استناد بـه     . لي زياد است و در صورت بروز جنگ نقشي بازي نخواهد كرد           دستگاه وسيع ارتش در حال  حاضر براي ما خي         
بـا ايـن عمـل و بـا حـذف بودجـه سـنگين               . گفته شما پيشنهاد مي كنيم مدت خدمت نظام وظيفه به يك سال تقليل داده شود              

از طـرف   . ي افزايش مي يابـد    ر قابل توجه  اتسليحات، تقليل بودجه ژاندارمري و پليس از يك طرف، نيروي مولد، كشور به مقد             
اين صرفه جوئي با صرفه جوئي كـه از حـذف مخـارج زائـد و                .  ميليون تومان صرفه جوئي مي شود      150ديگر حداقل در سال     

 ميليون تومان به سازمان شاهنشاهي به دست مي آيد و بالغو قانون واگذاري امالك به شاه و                  10لوكس وزارتخانه و حاتم بخشي      
 . ميليون تومان در سال است، تمام مضيقه مالي كنوني را مي توانيد رفع نمائيد20 آن كه بيش از جمع آوري عايدات

                                           
 سال با انتشار اسناد روابط سياسي وزارت امور خارجه آمريكا ثابت شده است،              47اين واقعيت تاسف انگيز پس از گذشت         -*

د و پس از بسته شدن سفارت انگليس سفير آمريكا به           زيرا همه نامه هاي دو سفارت انگليس و آمريكا ميان يكديگر مبادله مي ش             
 .نيابت سفارت انگلستان گزارشها را به وزارت امور خارجه انگليس مي فرستاد
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تجارت خارجي براساس پاياپاي، توسعه تجارت با اتحاد جماهير شوروي الاقل به ميزان سالهاي قبل از جنگ، به آسـاني قابـل                      
بـا ايـن شـرايط      . سبي براي كشور ما به وجود آورده است       آقاي دكتر مصدق اوضاع كنوني جهان وضع بسيار منا        ... وصول است 

دولت شما بـا انجـام      . مساعد بين المللي و با آمادگي ملت ايران براي هر گونه فداكاري مي توان هر مشكلي را از ميان برداشت                   
 جلب كند و با اسـتفاده      اقدامات زير كه فوري ترين مطالبات ايران است، مي تواند اعتماد ملت ايران را براي خريد اوراق قرضه                 

 .از وجوهي كه از اين راه جمع آوري مي شود، مشكالت پولي و اقتصادي حاصله از عدم فروش نفت را برطرف سازد
 ـ طرد كليه مستشاران آمريكائي از ارتش و ادارات1
لـيس، اداره اصـل چهـار       ـ برچيدن كليه سازمان هاي اقتصادي و جاسوسي استعمارگران انگليسي و آمريكائي يعني بانك ا نگ               2

 ترومن و ساير موسسات نظير آن
 ـ قطع مذاكره با بانك امپرياليستي آمريكائي در مورد گرفتن وام از آنها3
 392.ـ اقدام فوري براي انعقاد قرارداد فروش نفت به مشترياني كه با احترام به حاكميت ماخريدار نفت هستند4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 1330بسوي آينده، اول بهمن ما ه -392
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 فصل هشتم
 » تالش به سامان رساندن نهضت مليدكتر مصدق در«

 
 
 
 
 

  مصدق ناپيگير به سوي سياست استقالل مي رود-1
اگر پيشنهادهاي حزب توده ايران كه در نهايت اخالص و دلسوزي به نهضت ملي ايران ارائه شده بـود، بـا حـداقل                       

شد، مي توانست از سـقوط كشـور جلـوگيري          درايت دكتر مصدق و جناح سالم جبهه ملي مواجه مي         حسن نيت و    
كند توجه به اين حقيقت ضروري است كه دكتر مصدق فقط در سايه قيام سي ام تير و پس از آنكه دارودسته فاسد                       

صدق بيرون رفتند، توانسـت  و ارتجاعي بقائي ـ مكي ـ حائري زاده و كاشاني از دستگاه رهبري حكومت و كابينه م  
فقط در نتيجه اجرا و انجـام چنـان اصـالحاتي           . به قسمت هائي از اين پيشنهادها به طور ناقص و سطحي عمل كند            

توانست نام نيكي از دكتر مصدق در تاريخ باقي بماند و بعنوان اولين نخست وزيري كـه توانسـته اسـت                     بود كه مي  
در اينجـا   . و شاهزادگان عياش را قطع و محدود كند، معرفي و تثبيت شود           هزينه هاي دربار عريض و طويل پهلوي        

بايد موكداً نوشته شود كه در هيچ يك از روزنامه هاي وابسته به جبهه ملي و از جانب هيچ فردي از افراد و رجـال                         
 و  معنون و پرطمطراق جبهه ملي كه مدعي داشتن تخصص در زمينه هـاي مختلـف مسـائل اجتمـاعي و اقتصـادي                     

سياسي بوده اند برنامه جامع االطرافي كه بتواند كشور را از بحران نجات دهد، ارائه نشد و تحليـل و بررسـي همـه                        
جانبه اي كه حزب توده ايران از نهضت ملي ايران و بحران جامعه و گرفتاري دولت مصدق ارائه داد، فقط بـا يـك                        

از روزنامه هاي وابسته به احزاب جبهه ملي كه تـا امـروز      در هيچ يك    . سري دشنام و تهمت و افتراء پاسخ داده شد        
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مورد مطالعه دقيق و مستمر نگارنده قرار گرفته است، طرح جامع االطرافي كه بتواند در كم ترين سطح و درجـه بـا                       
 .پيشنهادهاي مطروحه حزب توده ايران قابل مقايسه باشد، ديده نشده است

تر امروز، جبهه آزادي و نيروي سوم كه مدتها ارگان جبهه ملي بوده اند، جـز          در روزنامه هاي ستاره، داد، شاهد، باخ      
فحش و دشنام به حزب توده ايران و اتحاد جماهير شوروي و مداحي هاي مهوع و مضحك از جبهه ملي و رهبري                      

 .آن مطلب قابل ذكري كه راه گشاي بحران عمومي كشور باشد، ديده نشده است
كتر مصدق در مورد تحديد و كسر كردن بودجه دربـار و درخواسـت تصـرف عوايـد     حتي همان اقدامات سطحي د    

امالك سلطنتي و تحديد هزينه هاي ارتش و ژاندارمري و كم كردن مدت خـدمت وظيفـه بـه يكسـال و بازنشسـته           
ط كردن تعدادي از افسران سرسپرده و نوكر صفت و نظاير آن، از آنجا كه با سركوبي سنديكاهاي كـارگري و مسـل                      

كردن حكومت نظامي بر كشور و بي اعتنائي به اصل وحدت نيروهاي ضدامپرياليستي و ضداستبدادي همـراه بـوده                   
 .است، در نهايت بي ثمر و بي نتيجه ماند و ثمرات مطلوب از آنها به دست نيامد

جهـان را  فقـط  گرفتاري و بدبختي بزرگ ناسيوناليست ها و طرفداران صادق و صميمي دكتر مصدق در اين بود كه      
اينـك كـه جريـان    .  و نيروي گرداننده و بالنده و زندگي آفرين را در قدرت اياالت متحده آمريكا تصور مي كردنـد       

 خود غلط بـود آنچـه مـا   «تلخ زندگي به آنان، اتحاد دو امپرياليسم را نشان مي داد و با آنكه دكتر فاطمي مي نوشـت؛         
ي مخالف و خصم قدرتمنـد امپرياليسـم جهـاني، يعنـي اتحـاد جمـاهير                  باز هم حاضر نبودند از نيرو       393»پنداشتيم

 .شوروي و دول سوسياليستي قبول كمك و مساعدت كنند و همه گرفتاري ها در همين بود
. گروهي از طرفداران صادق و صميمي دكتر مصدق از سوسياليسم و شوروي و حزب توده ايـران وحشـت داشـتند    

اينـك عواقـب    . تلقين و افسون امپرياليسم از جهان سوسياليسم ساخته بودند        وحشت از غولي كه خود زماني تحت        
حسـن  شوم آن دامن گير خودشان شده بود و هروقت كه قصد بيرون آمدن از اين دام افسون را داشتند و تفـاهم و                        

ردان نيتي به شوروي نشان مي دادند، بالفاصله سخنان جمال امامي ها به مانند يـك پـس گردنـي قـوي بـه ايـن مـ                          
سياسي معلول از سياســـت مــوازنه منفي، نواخته مي شد و مجدداً در ورطه اي كه در آن گرفتار بودند پرتاب مي                     

چرا ريشه حزب توده را نمي كنيد اين تنها من بودم كه ده دفعه در اين مجلس هـي گفـتم و                      «جمال امامي مي گفت؛     . شدند
 شنيده ام اين اواخر راديوي... وضاع طوري شده كه حزب توده بيايد و مسلط شودحاال ا. داد زدم كه چرا ريشه اش را نمي كنيد

مي دانيد مفهوم وطـن پرسـتي در قـاموس          . مسكو از جناب آقاي دكتر مصدق تعريف مي كند و ايشان را وطن پرست مي داند               
 394.»مونيستي مي رودراديو مسكو يعني چه؟ آنچه من مي بينم اين مملكت چهار نعل به سوي كمونيسم و انقالب ك

همين تهديد و شانتاژ موجب مي شد كه دكتر مصدق و جناح سالم جبهه ملي براي تبري خـود از اتهامـات جمـال                        
امامي ها در حمله و هجوم به سازمانهاي توده اي و فحاشي و هتاكي به اتحاد جماهير شوروي كوچكترين تامـل و                      

 شم بسته بـه دام خطرنـاكي افتادنـد كـه خواسـت و هـدف غـائي                 تفكر و تدبيري از خود نشان ندهند و باالخره چ         

                                           
 1330 شهريور ماه 30باختر امروز، شنبه  -393

 10 ، روزنامه رسمي كشور، شماره 1330 مهرماه 2مذاكرات مجلس،  -394
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همين ارعاب و شانتاژ و اتهام كمونيست شدن دكتر مصدق موجب شد كه نسبت به استقرار و بسط                  . امپرياليسم بود 
 .روابط سياسي و بازرگاني با كشورهاي سوسياليستي با درنگ و تاخير و گاه بي اعتنائي مطلق روبرو شوند

ر اين زمان حتي به اصل موازنه منفي هم پشت كرد و فقط در اين اميـد واهـي بسـر مـي بـرد كـه از                            دكتر مصدق د  
اما دولت انگليس به شدت مانع كمك       .  ميليون دالر وام كرده بود     120اياالت متحده آمريكا وام بگيرد و درخواست        

 .مالي به دولت ايران بود
و ماموران زبردسـت جاسوسـي را زيـر پوشـش محقـق و              دولت انگليس فقط به سقوط حكومت ملي فكر مي كرد           

مشكالت مالي ايران انعقاد قراردادهاي پاياپـاي و         در اين زمان يگانه راه حل     . ايران شناس به داخل ايران مي فرستاد      
اما مصدق فقط از حضور و وجود قدرتي به نام اتحاد جماهير شـوروي بـراي           . تهاتري با دولت روسيه شوروي بود     

 به وحشت انداختن دولت آمريكا استفاده كرده بود و در اين زمان حتي آن برنامه غول سازي از شوروي                    ترساندن و 
سپس مصـدق كـه     «؛    »نفت ، قدرت و اصول    «به نوشته مولف كتاب     . و كمك گرفتن از آمريكا نيز ديگر رنگ باخته بود         

او به هندرسن گفت حاضـر اسـت نفـت          . گرفت» يكارت شورو «مذاكرات طوالني خود را بيهوده مي يافت تصميم به بازي با            
اي با شوروي خواهـد     تخفيف به آمريكائي ها بفروشد و اگر در اين كار موفق نشود ناگزير از انجام چنين معامله                % 40ايران را با    

نفت ايـران   هندرسن جواب داد تا زماني كه مسئله غرامت حل نشده است هيچ كمپاني نفتي مهم آمريكايي تمايلي به خريد                    . شد
. نشان نخواهد داد و معامله با كشورهاي پشت پرده آهنين نيز بدترين صدمه ممكن را به اعتبـار بـين المللـي ايـران خواهـد زد                      

هندرسن با آگاهي از اين مسئله كه مصدق روس ها را بدترين دشمن ايران مي داند، مي دانست كه نخست وزيـر تحـت هـيچ                          
 395.»رق متعهد نخواهد كردشرايطي نفت ايران را در برابر ش

اين مذاكرات در روزهايي با سفير آمريكا مطرح مي شد كه حكومت چرچيل با دولـت تـازه بـه حكومـت رسـيده                        
 جمهوري خواهان به رياست جمهوري ژنرال ايرنهاور به توافق و بند و بست كامل و سـري در مـورد نفـت ايـران                       

   هنوز قرارداد سري تقسيم نفت ايران بـين  *.رنهاور مطلع بودمصدق از تفاهم كامل دولت چرچيل با اي    . رسيده بود 
اما پيگيري دولت آمريكا در حمايت از دعاوي انگليس را هر سياسـتمدار مبتـدي               . آمريكا و انگليس فاش نشده بود     

ليكن مصدق آن قدر از دولت شوروي و كمونيسم غول ساخته بود كـه راه بازگشـت و پـل                    . مي توانست درك كند   
دولت هاي انگلـيس و آمريكـا هـم از ايـن سياسـت              . ان خود و همسايه شمالي را به شدت خراب كرده بود          زدن مي 

حتي مصدق هم در اين زمان كامال فهميده بود كه بـين            . خالف مصالح ملت ايران، نهايت بهره برداري را مي كردند         
ا باز هم دل از آمريكا بر نمي داشت و در           ام. آمريكا و انگليس تفاهم و اتحاد سياسي عليه ايران به وجود آمده است            

 .تالش بود كه دل رهبران آمريكا را توسط هندرسن به دست آورد

                                           
 443، ص 1377ت، قدرت و اصول، نوشته مصطفي عِلم، ترجمه غالمحسين صالحيار، انتشارات چاپخش، چاپ اول نف -395

مرحوم اللهيار صالح به نگارنده اظهار داشت، از آمريكا به دكتر مصدق تلگراف زدم كه چرچيـل بـا حكومـت ايزنهـاور و                         -*
وضـع در   . نند و امكان تفاهم و همدستي آنها زياد است        مخصوصا با جان فاستردالس در يك جهت و سمت و سو حركت مي ك             

 .قيافه دالس را در موقع ديدار عبوس و خشن ديديم. اينجا فرق كرده است
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مصدق اشاره كرد اين مسئله احساس بسيار وخيم و ناگواري در مردم جهان به وجود خواهد آورد كـه متوجـه شـوند ايـاالت                         
 396.عمال فشار اقتصادي ايران را ناگزير از قبول راه حل كنندمتحده آمريكا با انگليس ها گاوبندي كرده است تا از طريق ا

مـصدق به آن مــــرحله از درك و اطــــالع از ماهـــــيت امپرياليسم نرسيده بود تا بداند كه امپرياليسـت هـاي                    
م و بـازار    آمريكائي و انگليسي براي مردم ايران اهميت و ارزش قائل نيستند و فقط به فكر سلطه بر منابع و مواد خا                    

 .مصدق هنوز به سياست اوتوپي موازنه منفي و دموكراسي  خواهي اياالت متحده آمريكا دل خوش بود. مصرف اند
 سال منتشر شده است و عين آن سند ضميمه اين كتاب است، درخواست وام دكتـر  47به موجب اسنادي كه بعد از     

آنكه با تعارف وكلمات ديپلماتيك اعالم وصـول شـد،          مصدق از هري ترومن كه با نظر مك گي نوشته شده بود، با              
 ميليون دالري طي    120آن وام   . به هيچ وجه مورد قبول دولت هاي دموكرات و جمهوري خواه آمريكا قرار نگرفت             

 تـن شـكر     100,000نامه هاي تضرع آميزي كه مصدق به دولت آمريكا مي نوشت، حتي تا حد ضمانت براي ورود                  
ت آمريكا به توصيه هندرسون، كه به قول و ادعاي دكتر حسين فاطمي دوست ايران بـود، آن را                   اما دول . تقليل يافت 

مصـدق  . به تعويق و نكول مواجه كرد و حتي يك دالر كمك اقتصادي در اختيار دولت دكتر مصدق قـرار نگرفـت                    
م كردند كه ماليـات     مكرر در مكرر درخواست وام مي كرد و سرآخر با نهايت تفرعن و تحقير به دولت مصدق اعال                 

 و كمك   دهندگان آمريكائي تا حل اختالف با شركت نفت انگليس و دولت بريتانيا رضايت به پرداخت وام و اعتبار                 
نتيجه سياست موازنه منفي، اين تحقيـر و ذلـت بـود تـا سـرانجام صـاعقه كودتـا                    . مالي به دولت مصدق نمي دهند     

 .فرارسيد كه به آن خواهيم پرداخت
ر مصدق سالها بعد از تحمل سه سال زندان، در تبعيد احمـد آبـاد خـاطرات و يادداشـتهايي از زنـدگي                       مرحوم دكت 

پرفراز و نشيب خود را قلمي كرد و آن را به دور از چشم ساواك به پسرانش مهندس احمد مصـدق و دكتـر غـالم                          
 بهمـن   22انقـالب   . ر كننـد  حسين مصدق سپرد كه در جاي امني مخفي كنند و بعد از فوتش در موقع مقتضي منتش                

اي از دكتر غالمحسـين مصـدق توسـط         اما آن كتاب با مقدمه    .  بهترين شرايط را براي انتشار آن كتاب فراهم كرد         57
ايرج افشار كه شخصي فراماسون بود و در خدمتگزاري به شاه وفراماسونري حتي تا آخـرين سـاعات عمـر رژيـم                      

زيرا در اين كتاب مطالبي به نفع دولت شـوروي نوشـته            .  انتشار يافت  1364پهلوي كوتاهي نكرد، سرانجام در سال       
 مي توانست مطالب كتاب را در معرض نقد و انتقاد عمومي قـرار            1360 تا   1357شده بود كه شرايط آزادي سالهاي       

روسـيه  دهد و ماهيت بسياري از اتهامات ناروا و خالف واقع دار و دسته جبهه ملي عليه حزب توده ايران و دولت                      
 كـه همـه گـروه هـاي سياسـي در            1364اين كتاب ارزشمند در محيط و سكوت سياسي سال          . شوروي برمال گردد  

محاق و امحاء و اعدام قرار گرفته بودند، چاپ و منتشر شد و جامعه سياسي ايران از بهره برداري و نقد وانتقـاد آن                        
 :دكتر مصدق مي نويسد. محروم شد

دولت آمريكا كه بعد    . اين بود ) آچسن وزير خارجه آمريكا و ايدن وزيرخارجه انگليس       (ت اين دو وزير   ديگر از نتايج مذاكرا     ـ  2
از سقوط من بيش از يك ميليارد كمك به دولت ايران نمود، نسبت به دولت من هيچ مساعدتي ننمود و همان ايام كه نمايندگان                        

لت آمريكا وامي به مبلغ صدميليون دالر درخواست كردم كه با هر            دولتي در پاريس مشغول مذاكره بودند، من در واشنگتن از دو          

                                           
 1984 آوريل 26، نويسنده كتاب با هندرسن، واشنگتن 1953 مارس 18، مستند به مذاكرات 443 همانجا ص -396



 

333

جوابي كه به درخواست من داده شد اين بود موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و ايـن                  ... سودي تعين كنند، پرداخته شود    
ـ (مطالعه آن قدر طول كشيد تا دولت آمريكا در كار نفت شركت نمود و بعد به من اين جواب رسـيد                 ا كـار نفـت بـا دولـت     ت

 397).انگليس تمام نشود امريكا از هر گونه كمك و مساعدت مغذور است
اما مصدق به دنبال همين قضيه ندادن كمك و وام از طرف آمريكا قضيه اي را مطـرح مـي كنـد كـه موجـب بسـي                 

نـه را معلـوم مـي       تعجب و تاثر است و دقت در آن معني موازنه منفي و چگونگي به بن رسيدن اين تز پنـدار گرايا                    
 . كند

 : مصدق مي نويسد
ايدن و آچسن دو وزير خارجه انگليس و آمريكا ساكت ننشستند و از كنفرانس آتالنتيك شمالي كه سه ماه در ليسـبون تشـكيل                        

 مذاكرات خود را در خصوص نفت ايـران از سـر   1951 فوريه 20گرديد و هر دو در آن عضويت داشتند استفاده نمودند و روز         
ته و قدر مسلم اين است كه دولت انگليس پيشنهاد كرده بود كه دولت آمريكا در كار استخراج نفت ايـران شـركت كنـد و                          گرف

 .شخص ديگري جانشين من بشود تا بتواند قانون امتياز نفت را از مجلس بگذراند
كدام به نحوي نقشه سـقوط دولـت مـرا    پس از اين كنفرانس، عمال ايراني و فداكار انگليس در ايران شروع به كار كردند و هر            

مـرا   طرح مي نمودند و با هندرسن سفير آمريكا و يكي از عمال بسيار موثر سياست انگليس در ايران مذاكره مي نمودند و سفير                      
تحت نظر قرار مي داد و مي نگريست تا چنانچه تماسي با مامورين دولت شوروي پيدا كنم آن را به دولت خود گزارش دهند و                         

 و راجع به شـيالت  *قوط دولتم را فراهم نمايد كه در آن مدت فقط يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي به خانه من آمد       س
 منقضي مي شد، مذاكره كرد و تقاضا نمود شيالت كماكان دست مامورين شـوروي               1331بحر خزر كه قرارداد آن در بهمن ماه         

و به محض اينكه گفتم دولتي كه اميتاز نفت جنوب را قبل از انقضاي آن ملي كـرد                  باشد تا بعد قراردادي در اين باب داده شود          
و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شـده شـيالت را ابقـاء كنـد و آن را                         

ت؟ او گفت صحيح مي فرماييد ما نمي        آيا مي دانيد سفير شوروي در جواب من چه گف         . كماكان در دست عمال شوروي بگذارد     
..... بايست از شما چنين تقاضايي كرده باشيم و عذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شـيالت بـه تصـرف دولـت درآمـد                     

تصرف شيالت به دست من كار دول غرب را سهل كرد و مداراي با دولت من هم شايد از اين نظر بود كه اين كار به دست من                            
كار شيالت كه به آخر     . به همين جهت هم بود كه دولت شوروي از تحويل طالي ايران به دولت من خودداري كرد                تمام شود و    

 به موقع اجراء درآمد و مي خواستند من طـوري از بـين بـروم كـه نتواننـد آن را بـه                        ]دول غرب [رسيد، نقشه سياست خارجي   
 398.و نمي خواستند دولت را از طريق كودتا ساقط نمايندچون كه استالين هنوز حيات داشت . سياست بيگانه نسبت دهند

 اين اقرار صريح دكتر مصدق كه در طول مدت زمامداري اش فقط يك يا دو بار بـا سـفير شـوروي مالقـات كـرده          
است و وي را زير نظر داشتند كه كوچكترين تماسي با مامورين شوروي نداشـته باشـند تـا موجبـات سـقوطش را                        

از عدم قدرت يك نخست وزير مدعي داشتن پايگاه مردمي و سياست استقالل ملـي و بيـانگر                  فراهم كنند، حكايت    
شدت ترس و وحشتي است كه عوامل آمريكا و انگليس يعني دربار و مجلس به كابينه و شـخص مصـدق تحميـل                    

                                           
 182 ص انتشارات علمي،،چاپ هشتم، تهران،  خاطرات و تالمات دكتر مصدق -397

 .اين در شرايطي بود كه اكثر روزهاي هفته هندرسون و گريدي سفراي آمريكا با مصدق مالقات مي كردند -*
 185 و 184 كتاب خاطرات و تالمات مصدق ، صص -398
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 خـود   يك نخست وزير متكي به قدرت ملت چرا نمي توانست با همسـايه مقتـدر و قدرتمنـد شـمالي                   . كرده بودند 
 28روابط تجاري و سياسي داشته باشد و آن چنان در ضديت و عناد با دولت شوروي باشد كه سـفيرش در طـول                        

منع و ممنوعيتي كه دولـت آمريكـا و بـه تبـع او دربـار و عوامـل داخلـي                     . ماه حكومت مصدق يكبار پذيرفته شود     
ردند، بزرگترين جنايتي بود كه در حق ملـت         امپرياليسم در زمينه ارتباط با دولت شوروي بر دولت مصدق تحميل ك           

ايران ونهضت ملي ايران روا داشتند و اين ترس و وحشت را شخص مصدق به خود و به كل سياست خارجي اش                      
چنين اقراري از سوي دكتـر مصـدق        . با اين اميد كه مورد مهر و محبت دولت اياالت متحده قرار گيرد            . تحميل كرد 

يـك دولـت مسـتقل آزاد كـه مـدعي           . مي كرد كه از دولت آمريكا به دل داشـت         حكايت از شدت ترس و وحشتي       
مبارزه با استعمار انگليس بود و مي دانست كه همان حيات وحضـور شـوروي در سياسـت جهـاني مـدافع دولـت                        
اوست، چرا خود را از چنين حمايت قاطع و تاثيرگذاري محروم كرد و آن چنان جبهه ضدشوروي گرفت كـه كـار                      

در .  بازرگاني با دولت شوروي به تعويق كشيد و به قول خودش از تحويل طال به دولتش خودداري كننـد                   مذاكرات
همين جا تذكر اين نكته الزم است كه دولت ايـران در زمـان وزارت امـور خارجـه دكتـر فـاطمي، كـار مـذاكرات                           

. تالفات طرفين حل و فصل شد     بازرگاني با دولت شوروي را از سر گرفت كه در آن موضوع تحويل طال و ساير اخ                
زيرا مذاكرات خيلـي ديـر هنگـام و روزهـاي آخـر حكومـت               .اما سقوط مصدق نتيجه را نصيب دولت زاهدي كرد        

زاده، دكتر سنجابي، خليل ملكي     هاي ملي مانند زيرك   مصدق شروع شده بود آن هم با مخالفت بسياري از شخصيت          
 .و دكتر عبداله معظمي

ق در عمل به سياست تمايل كامل و دربست و گاه مطيعانه همـراه بـا خـوف و رجـا بـه                       سياست موازنه منفي مصد   
دولت اياالت متحده تبديل شد و اين ادعاي استقالل طلبي و موازنه منفي آن چنان بي اثر و بي خاصيت شد كـه از                        

ط بـا سـفير شـوروي    اش به نوعي قطع روابط تجاري و نداشتن ارتبـا      ترس دولت آمريكا رابطة او با همسايه شمالي       
 تـرومن و حضـور      4در حكومت مصدق وجود مامورين سياسي و اداري امريكا تحت عنوان كارمندان اصل              . كشيد

  مامورين نظامي دولت اياالت متحده تحت عنوان هيئت مستشاري نظامي از حضـور سراسـري آمريكـا و از سـلطة                    
ولت مدعي استقالل و آزادي و متكي به مردم، كه تـز            اما همين د  . آمريكا بر ارتش شاهنشاهي ايران حكايت مي كرد       

موازنه منفي را به مثابه يك دكترين كم نظير تبليغ مي كرد، از انجام مالقات ديپلماتيك و برقراري روابط تجاري بـا                      
 آن هم همسايه اي كه به حد كافي قدرتمند بود كه حوايج مادي ملت ايران را كه                . اش امتناع مي كرد   همسايه شمالي 

بر اثر محاصره اقتصادي دولت انگليس و همدست و متحدش اياالت متحده آمريكا دچار دشواري شده بود، فـراهم   
 *.كند و محاصره اقتصادي را بشكند

                                           
يشترين امتيـازات و    دولت هند به رهبري و نخست وزيري جواهر لعل نهرو با داشتن روابط به ظاهر حسنه با دولت آمريكا، ب                    -*

-كمك مالي و فني و نظامي را از دولت اتحاد جماهير شوروي تا ساليان دراز دريافت كرد و اساس ترقي صنعتي هند بر كمـك                        
چرا مصدق نتوانست از همسايه ديوار به ديوار خود استفاده كند و به چه              . هاي فني و صنعتي و نظامي روسيه شوروي متكي بود         

 اعتنائي رد كرد؟هاي خيرخواهانه و دوستانه را در نهايت بيعلت آن همه پيشنهاد
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دو نامه از مرحوم دكتر غالم حسـين مصـدق          . كم متوجه اين واقعيت شد    دكتر مصدق پس از بازگشت از آمريكا كم       
 .كندترين وجهي بيان ميتاهدر دست است كه حقايقي را با كو

اين دو نامه را دكتر غالم حسين مصدق به فضل اهللا نورالدين كيا ديپلمات معـروف كـه مهمانـدار و رئـيس روابـط                        
: نويسدمي.  است 1332 تير ماه    31تاريخ نامه   . عمومي و دفتر مخصوص دكتر مصدق در نيويورك بود، نوشته است          

ايـن جـواب    . شـوند ها روز به روز خرتر مي     شود كه آمريكايي  ها و جرايد معلوم مي     روزنامه  از مقاالت  -نوري عزيزم را قربانم   «
. هـا را محبـوب كنـيم      كرديم كه آمريكـايي   ما تا به حال در تمام محافل سعي مي        .  چه بود  ]مقصود آيزنهاور است  [احمقانه قاطر 

يعنـي   . yanki go homeگوينـد،  م آهنگ شده قلباً مـي ها هحاال تمام ملت ايران با توده. خودشان لگد به بخت خودشان زدند
ها در خيابان   حتي روي كاغذ چاپ شده كه به اتومبيل آمريكايي        . يانكي گوهوم روي تمام در و ديوارهاي شهر تهران نوشته شده          

حاليه يك سياست   . ها را دوست داشتيم كه سياست شان بر خالف انگليسها بر ضد استعمار بود             مادامي آمريكايي . شودالصاق مي 
فهمـد كـه    ها انسان تكليف خودش را مي     زيرا با انگليسي  . حتي بدتر هم هستند   . در ايران دارند، با انگليسها براي ما فرقي ندارند        

ايران ابداً احتياجي بـه     . مرده شورشان ببرد  . كنندزنند، باطناً جاسوسي مي   ها كه الف دوستي مي    اما آمريكايي . دشمن ايران هستند  
اگر روزي مجبور شود از خارجي كمك بگيـرد از همسـايه شـمالي              . تواند كاركند مي. خودش قابل است   مك خارجي ندارد،  ك

 399.»اين است روش سياست ايران. هاي تاجر برودچرا سراغ آمريكايي. خواهد بود

كه براي ملت ايـران  آن همه تبليغ و تجليل از دموكراسي آمريكايي      . نامه دكتر غالم حسين مصدق تكان دهنده است       
-اي ساختند و به هشدارها و تذكرهاي محكم و مستند و دل سوزانه و مشفقانه حزب توده ايران بـي                   سراب فريبنده 

اعتنائي كردند و با بدترين شيوه حكـومتي و نظـامي بـا آزاديخواهـان مترقـي و عـدالت خـواه كـه ماهيـت و ذات                            
اي رسيدند كه    و عاقبت دير هنگام جبهه ملي و مصدق به همان نتيجه           شناختند، رفتار كردند  امپرياليسم آمريكا را مي   

سال تمام حزب توده ايران در تفهيم آن به گردانندگان حكومت ملي و به نظريه پردازان پـر مـدعاي جبهـه ملـي،                        2
- مـي  هـا حاال پس از مدتها مغازله و نرد عشق باختن بـه آمريكـايي            . مانند خليل ملكي و نيروي سوم، تالش كردند       

 .»اند اينها جاسوس-شورشان ببرد مرده«گويند؛ 
. مگر ساده است كه نهضتي را دست و پا بسته تسليم دشـمن كننـد              . ملت ايران مدعي بزرگ كابينه دولت ملي است       

 و  اي را پيش گيرنـد تـا اوبـاش و فـواحش           خونهاي جوانان وطن را بريزند و در طول مدت حكومت رفتار و رويه            
دكتر مصدق خيلي دير به اين حقيقت پي        . ارد شاهي به جان و مال مردم وطن پرست مسلط شوند          مغز گ سربازان بي 

هاي شرمن آمريكايي كه به فرماندهي سـرتيپ        خواست در زير بمباران و گلوله باران تانك       برد و به همين جهت مي     
خود داستاني اسـت كـه بـه آن         كه  . افخمي و با هدايت افسران گارد شاهي به خانه مصدق حمله كرده بودند، بميرد             

 .خواهيم پرداخت
اما مصدق تا لحظه آخر به حمايت آمريكا اميدوار بود و دوستي هندرسن را موجب اغتنام فرصت براي حل مشكل                    
نفت مي دانست و به درخواست هايش ارزش و احترام مي گذاشت و در همـه مـوارد نظـرش را خواسـتار بـود و                          

به درخواست او از تظاهرات و حضور مردم و احزاب ملي كه به دفـاع از حكومـت                   مرداد   27اجراء مي كرد و روز      
ملي مصدق حاضر و آماده بودند، جلوگيري كرد تا اوباش و توطئه گـران تحـت فرمانـدهي كرميـت روزولـت كـه                    

                                           
  1379 روز با دكتر مصدق در سازمان ملل متحد، نوشته فضل اهللا نورالدين كيا، نشر آبي، 42 قسمت ضمائم كتاب -399
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 پايگاه و مقر اصلي شان سفارت آمريكا بود، حكومت ملي را به آساني ساقط كنند كه خود حديثي اسـت مفصـل و                      
 .چشم پر آب و خوني كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

نمونه اين كار در جريان فروش نفـت        . دولت مصدق خود دست خويش را مي بست و به نهضت ملي لطمه مي زد              
 قـانون ملـي كـردن صـنعت         7با آنكه دكتر مصدق اجباراً ماده       . به دول مجارستان، لهستان، چكسلواكي مشاهده شد      

 لغو كرده بود و علـي الظـاهر منـع فـروش نفـت را بـه روسـيه شـوروي و كشـورهاي                         1330اه  نفت را در بهمن م    
. سوسياليستي برداشته بود، باز هم نسبت به پيشنهادهاي دو دولت لهستان و چكسلواكي بي اعتنـايي نشـان مـي داد                    

 بل انكاري تـوام بـا اسـناد و         با استدالل ساده و روشن و غيرقا       » مرداد 28تجربه تاريخي   «علل اين بي اعتنائي در كتاب       
هنوز از طرف هيچ يك از جزوه نويسان و مقاله نويسان رنگارنگ و پرمدعاي جبهه ملي                . مدارك تشريح شده است   

علي القاعده اگر يك جو وجـدان آزاد و         . و هواداران پر سروصداي راه مصدق پاسخ و اظهارنظري ديده نشده است           
گروهي موجود باشد، مي بايست تـا كنـون بـه صـحت و درسـتي نوشـته       فكر سالم و انديشه جستجو گر در چنين     

 ارائـه شـده     » مـرداد  28تجربـه تـاريخي     « كتاب   185 تا   166توجه به مداركي كه از صفحه       . جوانشير اشاره مي كردند   
است، آن چنان تكان دهنده است كه يك وجدان بيدار و روح سالم و وطن پرست و حقيقت جـو سرتسـليم فـرود                        

 .مي آورد
 كـه تحـت نـام اتحاديـه انجمـن هـاي       »مصدق و نهضت ملي ايـران «اكنون معلوم شده در مقابل آن نويسندگان كتاب       

  اروپا به انتشار زشت ترين دروغ ها در اين باره اقدام كرده اند، جز يك مشت روشنفكر نماي                    *اسالمي دانشجويان 
در و با همراهي مائوئيست هاي تازه مسلمان شده اي          كافه نشين اروپائي نبودند كه در زير سايه قطب زاده و بني ص            

مانند غضنفرپور و احمد سالمتيان، يعني بقاياي باند و تفكر خليل ملكي و نيروي سـوم قـرار داشـتند و بـا انتشـار                         
 .پرداختنداكاذيب به ايجاد جو ضدكمونيستي مي

. زاران نسخه از اين كتـاب دسـت زدنـد          ايران، دارودسته جبهه ملي به چاپ و فروش ه         57در روزهاي اوج انقالب     
مـن جملـه   ( به كليـه كشـورها   1330دولت مصدق در بهمن ماه« مدعي شده است كه    107 و   106اين كتاب در صفحات     

اطالع داد كه مي تواند نفت ايران را خريداري كنند و براي خنثي كردن دسيسـه تحـريم                  ) روسيه وساير كشورهاي سوسياليستي   
 درصد تخفيف دريافـت     50 كه كساني كه حاضر شوند نفت ايران را بخرند، به مدت سه سال در قيمت                 خريد نفت اعالم داشت   

بلوك غرب را انگليس و آمريكا جلـوگيري كـرده بودنـد و             . خواهند كرد، ولي هيچ يك از دول اين دعوت مصدق را نپذيرفتند           
مسخره در اين است    .  نمايش مي گذارد    نهايت دروغگوئي و جعل را به      اين كتاب   400.»بلوك شرق را روسيه شوروي    

بي اعتباري ايـن ادعـا      .  ذكر شده است   1350 مرداد ماه    22كه سند اين ياوه گوئي ها خبرنامه جبهه ملي ايران مورخ            
 آن چنان به بنـد و بسـت بـا دربـار شـاه      1350زيرا جبهه ملي از سال ها قبل از . از بي اعتباري سند معلوم مي شود   

سياسي دوران مصدق بي اعتنا بود كه نمي توانست خبرنامه اي به نام جبهه ملي منتشـر كنـد و                    مشغول و به مسائل     
آنچه در خارج از كشور به نـام خبرنامـه  جبهـه ملـي منتشـر مـي شـد، ورق پـاره هـاي بـود آغشـته بـه امـراض                                  

                                           
 گروه بني صدر ، يزدي، قطب زاده  -*

 وپااتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان ار. مصدق و نهضت ملي ايران -400
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در اروپـا بـه نـام       آن چـه    ! ضدسوسياليستي ناسيوناليست هاي رنگارنگ جبهه ملي و فاقد هر نوع اعتبار و صـداقت             
منتشر مي شد، جز مشتي اوهام درباره شوروي و تحريفات و جعلياتي درباره نهضت ملي شـدن                 » خبرنامه جبهه ملي  «

 در خريـد نفـت ايـران      (اظهار چنان نظري كه     . نبود! نفت و چند انتقاد آبكي از دولت منتخب اعليحضرت همايوني         
ناد آن به خبرنامه جبهه ملي بـه ماننـد ايـن اسـت كـه كـوري                  و است ) بلوك شرق را روسيه شوروي مانع شده است       

 .!عصاكش كور دگر شود و روباهي دمش را شاهد خود معرفي كند
 نوبسندگان اين كتاب به دنبال اين ادعاي موهوم و گمراه كننده و استناد آن به خبرنامه جبهه ملي اروپا چنين ادامـه                      

ز گوئي نمي خواست انحصارهاي نفتي را برنجاند، درست در زماني كه دولت             در اين زمان دولت روسيه شوروي ني      «مي دهند؛   
 درصد به بازار عرضه كرد، دولت كارگري شوروي، اين حامي زحمتكشان دربند جهان و پشـتيبان                 50مصدق نفت را با تخفيف      

اردانل از غـرب بـه كشـور         ميليون تن نفت از طريق تنگه د       13 ميليون چليك يعني     9حدود  !! خلق هاي ستمديده و تحت سلطه     
 401.»خود وارد نمود ولي حاضر نشد نفت ايران را خريداري كند
 تـاليف پيرفـونتن ترجمـه شـمس         »جنگ سرد نفت  « كتاب   252اين دروغ بزرگ را نويسندگان كتاب به استناد صفحه          

واني مشاهده نمي    اين كتاب ونه در صفحات ديگر چنين مطلب و عن          252نه در صفحه    . الدين امير عالئي نوشته اند    
تزويـر، دروغ، بـي     . حتي مضمون مطالب و نظريات پيرفونتن نيز كوچكترين شباهتي بـه ايـن اكاذيـب نـدارد                . شود

ايماني و توسل به جعل، كثيف ترين تهمت ها به منظور مبارزه با شوروي و سوسياليسم وحزب توده ايران از سطر                     
 .سطر كتاب نهضت ملي و مصدق مي بارد

دگان و گويندگان جبهه ملي زماني مي نوشتند كه دولت شوروي خود از صـادركنندگان نفـت اسـت و                همين نويسن 
به منظور مقابله با نفت ايران در زمان مصدق، نفت توليدي خود را در بازارهاي ژاپن به كمتـر از قيمـت پيشـنهادي                

اينـك گـروه ديگـري از       . ور كرده بـود   نگارنده بارها اين دروغ را از مهندس حسيبي شنيده و با          . ايران فروخته است  
 »!روسيه شوروي از غرب نفت وارد كرده است، اما از ايران نفت نخريده است«: همين ها مي نويسند

مصـدق جهـت   «دروغ بزرگ ديگري كه  نويسندگان كتاب ياد شده به دولت مصدق نسبت داده اند، ايـن اسـت كـه                     
 ـ يك كمك  1: مك بدون قيد و شرط نمود و از دولت شوروي خواست كهافشاي سياست روسيه از دولت مزبور نيز تقاضاي ك

  و 402.» ـ طالهـا و مطالبـات ايـران را بـازپس دهـد      3 ـ از ايران نفت بخرد  2 ميليون دالري در اختيار دولت وي بگذارد 20
 اصـل و اسـاس       كـه در   1350 مـرداد    22 شماره   »خبرنامه جبهه ملي ايران   «مضحك اين است كه اين ادعا را باز هم به           

موهوم و جعلي است، مستند كرده اند در هيچ يك از روزنامه هاي خبري كيهان، اطالعـات، بـاختر امـروز و حتـي                        
شاهد و نيروي سوم خليل ملكي كه در حكم روزنامه مادر و تغذيه كننده اين نويسندگان است، مطلبي كه داللت بر                     

 .باشد، ديده نمي شودچنين ادعا و خواسته اي از جانب دولت مصدق داشته 
حقيقت اين است كه سياست داخلي و خارجي دولت مصدق آنچنـان دركـش و قـوس و گيـرو دار وابسـتگي بـه                         
امپرياليسم آمريكا بود كه هر بار بر اثر آزمون هاي تلخ سياسي كوچكترين تمـايلي بـه شـوروي نشـان مـي داد، بـا                          

                                           
  كتاب جنگ سرد، پير فونتن252،مستند و منتسب به ص 107 همانجا، ص -401

 107نهضت ملي ومصدق، ص  -402
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تنها پس از عقب راندن جمـال امـامي   . قدم عقب تر مي رفتآنچنان شانتاژ و تهديد و ارعابي مواجه مي شد كه دو       
ها و جدا شدن گروه مخرب و ضد ملي باند بقائي ـ مكي از جبهـه ملـي كـه پـس از اتمـام دوره هفـدهم مجلـس         
شوراي ملي عملي شد، حكومت مصدق توجه واشتياقي به كشورهاي سوسياليستي نشان داد و پـس از طـرد امثـال                     

في قلي رام و جواد شهري و علي هيئت از كابينه و ابراز توجه نسبت به هشـدارهاي حـزب      دكتر علي اميني و مصط    
 مـرداد  28توده ايران، روابط ايران و شوروي در مدار حسن نيت قرار گرفت و اگر دولت مصـدق بـر اثـر كودتـاي      

از بيـرون رانـدن     گفتني است حتي پس     . ساقط نشده بود، اين روند به شتاب چشم گيري مي رسيد و تثبيت مي شد              
دكتر اميني از وزارت اقتصاد ملي و با آمدن محمدعلي وارسته به پسـت وزارت دارائـي و دكتـر اخـوي بـه وزارت                         

 تـا آخـر     1330از شـهريور    . اقتصاد ملي، موضوع فروش نفت به كشورهاي سوسياليستي با بي اعتنائي مواجـه شـد              
هاي مكرر داشته اند و درخواست      صاد و دارائي مالقات   حكومت مصدق، سفيران لهستان و چكسلواكي با وزراي اقت        

كاردار سفارت چكسلواكي با آقاي پيرنيا معاون وزارت دارائـي          «به نوشته روزنامه باختر امروز،      . خريد، اساس مذاكره بود   
دار سـفارت   كـار . مالقات كرد و راجع به قرارداد خريد و فروش نفت ايران به دولت چكسلواكي مذاكرات الزم به عمـل آورد                   

اظهار داشت كه دولت چكسلواكي از خريداران سابق نفت مي باشد و قرار شد هيئتي براي عقد قـرارداد بـين دو دولـت بـراي              
فروش نفت هر چه زودتر از طرف دولت چكسلواكي وارد تهران شود و سخنگوي سفارت چكسلواكي به خبرنگار باختر امـروز                     

يد نفت ايران از چند ماه قبل به ايران تسليم شده اسـت و دولـت چكسـلواكي كليـه                    پيشنهاد دولت چكسلواكي براي خر      : گفت
دار خواهد شد و از اين بابت از تهديدات شركت سابق نفت ابـداً نگرانـي بـه خـود راه نخواهـد                       تعهدات حمل و نقل را عهده     

 403.»داد
پيشنهادهائي هم از طـرف دولـت       «: يسد در همين مورد مي نو     »تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران     «فواد روحاني در كتاب     

هاي بعضي ممالك اروپاي شرقي يعني لهستان و چكسلواكي و مجارستان رسيده بود كه در مورد آن هـا تهديـد انگليسـي هـا                         
با اين حال نسبت به اين      . تاثيري نداشت و پيشنهاد دهندگان اظهار كرده بودند كه وسيله حمل و نقل را خود فراهم خواهند كرد                 

 دي ماه دولت لهسـتان از ايـران گلـه كـرد كـه ترتيـب اثـري بـه             11در تاريخ   . نهادها دولت ايران دست به دست مي كرد       پيش
 404.»پيشنهادش نداده اند

مرحوم اللهيار صالح رئيس هيئت مختلط نفت كه با فواد روحاني به عنوان يك كارشناس حقـوقي مسـائل نفـت در                     
جامع ترين كتاب درباره تاريخ ملي شدن نفت را فواد روحـاني نوشـته              : داشتارتباط مستقيم بود، به نگارنده اظهار       

است، زيرا به همه اسناد و مدارك دولتي دسترسي داشته و در اغلب مـذاكرات دسـته جمعـي وحضـوري بـا دكتـر                         
 »نهضت ملي و مصـدق    «با اين همه نويسندگان مجهول الهويه اي مانند نويسندگان كتاب           . مصدق شركت داشته است   

كـه از       »براي آگـاهي نسـل جـوان      «كه در سرسپردگي آنان به امپرياليسم آمريكا ترديدي نيست، همراه نويسنده كتاب             
و  ولي توطئه محاصر اقتصادي به ابتكار انگليس و همكاري آمريكـا «سرسپردگان شاهپور بختيار است، مدعي شده اند كـه     

الزم به يادآوري است كه پس از محاصره اقتصادي دولـت ايـران             «... ،»همراهي روسيه شوروي نتوانست مصدق را از پا درآورد        
توسط امپرياليسم انگليس و توقيف دارائي هاي دولت ايران در بانكهاي لندن و ضبط محموله كشتي هاي عازم ايـران در ترعـه                       

                                           
 1330 ديماه 4 و 3 باختر امروز،  -403
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در قالب روابط اسـتعماري     سوئز و پس از تعلل و جواب ردي كه دولت آمريكا در مورد كمك به ايران داد و حداكثر كمك را                      
محدود ساخت، تنها وتنها    ! اصل چهارترومن و به صورت اجراي پروژه هاي كشاورزي در امالك سلطنتي و تحويل االغ قبرسي               

نمودار بازرگاني ايران و  . اين دولت شوروي بود كه از طريق بنادر بندر انزلي و آستارا و جلفا خط محاصره اقتصادي را شكست                  
 مدت كوتاه حكومت دكتر مصدق قوس صعودي پيمود و آن هم با يك مزيت بزرگ كه تراز مبـادالت ايـران و   شوروي فقط در 

 405.» ميليون ريال به نفع ايران بود779بلكه . شوروي عالوه بر آنكه كسري نشان نمي داد
 28بـه تـاريخي   تجر« منتشر كرد وعين آن در كتـاب     1332 تير ماه    30در شماره مخصوص    » شهباز«سندي كه روزنامه    

اين سند مبـين  . نقل شده است، سندي است كه تاكنون هيچ يك از رهبران جبهه ملي آن را تكذيب نكرده اند               » مرداد
اين واقعيت دردناك و تلخ است كه در همان زمان كه دولت شوروي به يـاري دولـت مصـدق آمـده بـود، وزارت                         

) اي داخل كابينه مصـدق و از رابطـين بـا كودتاچيـان    يكي از جاسوسه (اقتصاد ملي كه تحت سرپرستي دكتر اخوي        
در آن سـند دكتـر اخـوي بـه تـاريخ          . اداره مي شد، مانع بزرگي در امر گسترش روابط بيشتر ايران و شـوروي بـود               

 مرداد، به دكتر مصدق اطمينان مي داد كه لوازم و اقالم و كـاالي منـع             28 يعني سه ماه مانده به كودتاي        13/2/1132
يست بازرگاني و صادرات به شوروي وجود ندارد، و فقط مقداري آهن قراضه صـادر شـده اسـت كـه در                      شده در ل  

 .آينده سعي خواهد شد از صدور آن جلوگيري شود
 :متن سند چنين است

 1332-2-13تاريخ 
 137-860شماره 

 وزارت اقتصاد ملي
 اداره آمار و مطالعات اقتصادي

 محرمانه
 جناب آقاي نخست وزير

در مـورد گـزارش محرمانـه       .  مراتب ذيل را به استحضـار مـي رسـاند          32-1-12 مورخ   4-3022 به نامه محرمانه شماره    معطوفاً
سفارت كبراي شاهنشاهي ايران در واشنگتن و رونوشت يادداشت وزارت امور خارجه آمريكا و ضمائم آن راجـع بـه صـورت                      

 آنها به كشور شوروي و كشورهاي دست نشانده آن ممنـوع            موادي كه به موجب قانون معاضدت در كنترل دفاع مشترك صدور          
 .مي باشد در اين وزارت مطالعات به عمل آمده كه به استحضار عالي مي رساند

  به طريـق قراردادهـاي تهـاتري كـه بـه      *به طور كلي معامالت اين كشور با كشور شوروي و كشور هاي دست نشانده آن  ـ  1
گيرد و فقط در اين قرارداد ها ممكن است بعضي كاالهاي منع شده وجود داشته باشد كه                 امضاي دولت رسيده است، انجام مي       

روي آن هم عمال تاكنون معامله انجام نگرديده است و فقط مقداري آهن قراضه صادر شده كه صدور آن هم به موجب تصويب                       
 . بعدا ممنوع گرديده است31-9-5-5 موره 25533نامه شماره 

 از اين پس دقت كافي به عمل آيد تا در قراردادهائي كه بعدا با اين كشور منعقد خواهد شد، حتي المقدور ـ تصميم گرفته شد2
 .از درج مواد ممنوعه در متن آنها جلوگيري به عمل آيد

                                           
 18 مرداد، نوشته جوانشير، ص 28 تجربه تاريخي  -405

 بينه ملي بسيار گوياستشيوه نگارش اين وزير كا -*
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 406.»ر اقتصاد ملي ـ دكتر اخويوزي                                                                                                         
آقايان در دولت نشسته و جنبش ملي را دست و پا بسته به سوي مسلخ مي برند و آنگاه هياهو مي كنند و انگشـت                         
اتهام به سوي ديگران گرفته اند كه نه در قدرت و حكومت جايي داشتند و نه از بابت يورش ها و حادثه سـازيهاي                       

در اين زمان اللهيار صالح سفير ايران در واشـنگتن بـود و تـالش گسـترده اي                  ! امش  دولت ملي عليه آنها امان و آر      
در همـان  . براي منع و برحذر داشتن دكتر مصدق از بسط و گسترش روابط بازرگاني با شوروي به عمـل مـي آورد            
ار و پنهـان    زمان اللهيار صالح به بعضي روزنامه هاي طرفدار مصدق كه چشم و گوششان به روي دسيسه هاي آشك                 

هـيچ  نگارنـده خـود     . عمال آمريكائي باز شده بود، توصيه مي كرد كه از درج مقاالت ضد آمريكائي خودداري كنند               
 ارگان سازمان جوانان حزب ايران به مناسبت درج شـعاري           »جوانان سوسياليست «وقت فراموش نمي كند كه روزنامه       

وقيف داخلي شد و از پخـش و ارسـال آن بـه شهرسـتانها               عليه سياست آمريكا، توسط مهندس احمد زيرك زاده، ت        
 حقيقت اين است كه دولت ايران و شخص دكتر مصدق براسـاس تـز مفلـوك و معيـوب      *.جلوگيري به عمل آمد  

او مي گفت حـاال كـه بـه انگلـيس           . سياست موازنه منفي قادر نبود نفت را به شوروي و دول سوسياليستي بفروشد            
نفـت مـال ايـران اسـت و بايـد در دل       نه انگليس، نه روسيه،. ي هم نبايد نفت بفروشيم نفت نمي فروشيم به شورو    
اين لب و لباب و عصاره عقيده دكتر مصدق بود و در اين راه اكثر اعضـاي كابينـه بـا او                      . خاك و ته چاه باقي بماند     

و به قول بنـي صـدر موازنـه    همدلي داشتند و نهايت و اوج جهان بيني مفلوك ناسيوناليستي و سياست موازنه منفي   
 .عدمي همين بود

دولت مصدق در مبارزه به خاطر منافع ملي ايـران بـا جنـبش    «: ايوانف مورخ معروف شوروي به درستي نوشته است كـه      
اين دولت در مبارزه عليه امپرياليسم انگلستان و آمريكا بـه كشـورهاي سوسياليسـتي نزديـك                 . دموكراتيك در كشور متحد نشد    

ه اين مسائل سياست او را بيشتر بـا         هم. بلكه سياست بينابيني ميان كشورهاي امپرياليستي و سوسياليستي را انتخاب كرد          نگرديد،  
دولـت مصـدق نسـبت بـه سياسـت          . شكست مصادف مي نمود، زيرا معلوم بود كه چنين سياستي نمي تواند دوام داشته باشـد               

 مصدق مي كوشيد با گرفتن قرضه و كمك      . ل داشت نبه هاي سازش كارانه تماي    امپرياليستي و توسعه طلبانه آمريكا در ايران به ج        
در زمان مصدق فعاليت هاي همه جانبه اصل چهار ترومن به نحو            .  يابد از آمريكا از مشكالت مالي و اقتصادي رهايي       هاي مالي   

كرده و براي فروش آن به كشـورهاي  مصدق از منبع طبيعي اصلي كشور يعني نفت به نفع كشور استفاده ن   . وسيعي افزايش يافت  
كه فروش نفت به كشورهاي سوسياليستي مي توانست مشكالت مالي و اقتصادي           به عبارت ديگر با اين    . سوسياليستي اقدامي نكرد  

كشور را تا حد قابل توجهي حل نمايد و باعث شكست تحريم نفت بشود، دولت مصدق براي فروش نفـت بـه ايـن كشـورها                          
 407.»تصميمي نگرفت

در حالي كه دولت مصدق قادر نبود آهن قراضه به شوروي صادر كند، چگونه مي توانست علي رغم تعهـداتي كـه                      
به دولت آمريكا داشت، مواد نفتي و بنزين هواپيما به شوروي و به قول وزير اقتصادش به كشورهاي دست نشـانده                     

 !شوروي صادر كند

                                           
 181 مرداد جوانشير، ص 28كتاب تجربه تاريخي،  -406
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كشورهاي سوسياليستي را به صـورت مسـتعمره و دسـت نشـانده             وزير اقتصاد يك كابينه به اصطالح ملي كه هنوز          
شوروي مي پنداشت و وقيحانه چنين عباراتي را در يك نامه رسمي به كار مي برد، چگونـه مـي توانسـت مجـري                        

؟ بدبختي در اين است كه از صدر تا ذيل كابينـه مصـدق و همـه اعضـاي مـوثر                 !حداقل سياست استقالل ملي باشد    
جات و رستگاري ملت ايران را عامداً و عالماً بستند و پس از آنكه به صاعقه كودتاي آمريكـائي                   جبهه ملي درهاي ن   

 مرداد ملتي را گرفتار كردند، اكثراً به سالمت جستند و به ثروت و رفاه رسـيدند و بـراي سـرپوش گذاشـتن بـر              28
البتـه ايـن    . سـتي انداختنـد   سياست ورشكسته خود، بارگناه را بـه دوش حـزب تـوده ايـران و كشـورهاي سوسيالي                 

هر قاعده كلي استثناهايي داردكـه      . سرنوشت مصدق، اللهيار صالح، محمود نريمان و شهيد دكتر حسين فاطمي نبود           
 .اي استخود بحث جداگانه

به هر حال و علي رغم هشدارهاي حزب توده ايران، كوته نظري و انحصار طلبي دولتمردان به اصطالح ملي، باعث                    
امه سياست اقتصادي بدون نفت با سروصداي فراوان اعالم شود و همه اميدواري دولـت بـه ايـن برنامـه                     شد كه برن  

حتي از دكتر شاخت وزير دارائي آلمان هيتلري كمك گرفته شد كه با سالم و صلوات به تهران آمد و راهنمائي                    . بود
 :ادن مصدق بود، چنين استراهنمائي شاخت كه در حقيقت به قعر چاه فرست. هائي به دكتر مصدق كرد

 )كه فشار آن به طبقه كارگر و كشاورز و محرومين بود(ـ افزايش ماليات هاي غيرمستقيم1
بدون آنكه محل شغل و كسب و كاري براي آنان در نظر گرفتـه              (ـ كم كردن اعضاي وزارتخانه و كارمندان دولت         2

 )شود
 توت خشك و گز اصفهان به جاي قند و شكرـ تعطيل كردن آبدارخانه هاي وزارت خانه ها و مصرف 3
 ـ فروش اتومبيل هاي دولتي4
در اين ميان به اتومبيل هاي شخصي ماليات % . 50ـ باال بردن بهاي تمبر و پست و قيمت سيگار و توتون به ميزان        5

 اقتصـاد بـدون     همين اعالم برنامـه   . بسته شد كه با اعتراض كمپاني هاي آمريكائي مواجه گرديد و بالفاصله لغو شد             
نفت و انتشار قرضه ملي و افزايش ماليات هاي غيرمستقيم و زمزمه افزايش ماليـات هـاي مسـتقيم و رسـيدگي بـه                        

اين هياهوي ناسيوناليستي توام بـا جـار و جنجـال           . دفاتر بازرگانان، وسيله اي شد براي فرار سرمايه هاي بازرگانان         
 مـاه صـدميليون دالر ثـروت ملـي بـه            6اعث شد كه ظرف كمتـر از        مخالفين كه ايران به سوي كمونيسم مي رود، ب        

داللهاي اطاق بازرگاني ارز كشور را خارج كردند و علي اميني وزير اقتصاد دكتر              . صورت ارز از كشور خارج شود       
مصدق بر اين خروج ثروت ملي تشويق آميز نظارت مي كرد و دل مصدق به اين خوش بود كه قرضه ملـي منتشـر                        

ت و كودكان خردسال قلك ها را مي شكنند و موجودي آن را به بانك مي آورند و پيرزني گوشواره حقيـر                      كرده اس 
امـا مصـدق   . و كم بهايش را براي نجات كشور از گوش بيرون مي آورد و به مصدق و دارائي كشور هديه مي كنـد          

سرمايه داران بزرگ تحـت حمايـت       كه به اين ظاهرسازيهاي كم عمق و بي ريشه توجه داشت، غافل از اين بود كه                 
وكارگزاري بانك ملي كه در كنترل علي اميني و دكتر اخوي و دكتر علي آبادي قرار داشت، ارز كشور را به صورت                      

 .هاي  مختلف خارج مي كنند
اعالم برنامه اقتصاد بدون نفت، آن بخش از بورژوازي ملي را كه به طمع رونق اقتصادي حاصل از درآمـد نفـت بـه     

تصويب اليحه لغو عوارض و سيورسات مالكانه در        . ر جبهه ملي جمع شده بود، به شدت از جبهه ملي بيزار كرد            دو
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و تاسيس صندوق عمـران و تعـاون دهـات بـا تشـكيل              % 20دهات و اليحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان به ميزان          
ينان درمان نمي كـرد و بـه مثابـه مسـكن            شوراي ده، هر چند كه دردي را از تن رنجور و تكيده زارعين و روستانش              

خفيف و رقيقي تاثير داشت، گروهي از مالكان و خرده مالكان مرفه الحال را كه بـه دور دكتـر مصـدق گـرد آمـده                          
الناس مسلطون علي  (بودند، به صف مخالف راند و در اين زمان همه اين مالكين با تمسك به اصل فقهي و اسالمي                    

جع تقليد رفتند و گروهي از روحانيون متنفذ را كه بـه دور از هيـاهوي سياسـت، در گوشـه                     به در خانه مرا   ) اموالهم
دنج و خلوت مباحث فقهي و كالمي نشسته بودند، به ميدان سياست كشانيدند و همدست آيت اهللا بهبهـاني كردنـد               

هفدهم، جناح راست   با اين همه به علت پراكندگي و تشتت نيروهاي مخالف مصدق و نزديك شدن انتخابات دوره                 
جبهه ملي به ميدانداري مظفر بقائي و حسين مكي و حائري زاده، مصلحت دانستند مـدتي را بـه سـكوت و مـدارا                        

 .بگذرانند
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  دكتر مصدق و جبهه ملي در محك انتخابات آزاد-2
امير تيمور كاللي پشت ميـز رياسـت شـهرباني نشسـت و مـامور انجـام انتخابـات                     س از استعفاي سرلشكر مزيني،    پ

علي الظاهر بر سر شمس الدين امير عالئي توافق وجود نداشـت و دكتـر مصـدق و دربـار       . حكومت جبهه ملي شد   
كتر مصدق براي تسكين افكار عمومي و       اما د . پهلوي باالخره بر سر وزير كشور شدن اميرتيمور كاللي توافق كردند          

طرفداران اصيل خودو جنبش دموكراسي اعالم كرد كه مسئوليت انتخابات را به هر صورت قبول مي كند و صـحت             
بـه ايـن جهـت تعـدادي از فرمانـداران و بخشـداران و تنـي چنـد از                    . و انجام بي غل و غش آن را تعهد مي نمايد          

افتضـاح انتخابـات    . صدق اعالم كرد اين تعويض ها به قيد قرعه انجام مـي گيـرد             دكتر م . استانداران جابه جا شدند   
هفدهم آنچنان بود كه اميرتيمور كاللي براي آنكه به تنهائي بار افتضاح را به دوش نكشد، مصدق را هم در رسوايي                     

تلف درگير مبـارزه    در انتخابات تهران و شهرستانها چند نيروي مخ       . دانستانتخابات مسئول و شريك درجه يك مي      
اما همه اين نيروها در سركوبي حزب توده ايران متحد و متفق بودند و همه تالشها معطوف اين                  . و كشمكش شدند  

 :جبهه ملي در اين دوره به چند گروه تقسيم شده بود. بود كه نگذارند پاي يك نماينده توده اي به مجلس برسد
 آبادي كه نظر مساعد آيت اهللا كاشاني را به دنبال داشـت كـه ايـن                  شمس قنات  - مكي - بقائي -زادهـ گروه حائري  1

از اين گروه ابوالمعالي كاشاني، دكتر فقيهي شيرازي، دكتـر شـروين،            . توسط آقا مصطفي كاشاني اعمال مي شد      نظر  
اينـان در   ! را علـم كردنـد    » نهضت شـرق  «محمدعلي گرامي و آقاسيد محمد كاشاني براي شركت در انتخابات حزب            

 .حقيقت به نمايندگي از پدر و ابوالزوجه خود عمل مي كردند
 ـ حزب ايران2
 ـ گروه منفرد محمود نريمان ـ دكتر شايگان3
 تاسـيس   »جبهه كـار  «ـ دارودسته كشاورز صدر، كهنه سياستمدار زدوبند چي كه در بحبوحه انتخابات حزبي به نام                4

امـا در شهرسـتانها بـه توافـق         .  نفـري توافـق كردنـد      12 ليسـت    اين گروه باالخره در تهران در مورد ارائه يك        . كرد
 . نرسيدند

در مقابل اين گروه از كانديداهاي به اصطالح ملي كه عده اي در كسوت روحانيـت بـا آنهـا همراهـي مـي كردنـد،        
 .سياستمداران وابسته به دربار و ستاد ارتش صف آرائي كرده بودند

او در قالب يك روحاني متجدد كه دكتـرا  .  امام جمعه تهران را وارد صحنه كرددربار شاه در مقابل آيت اهللا كاشاني،      
در حقوق داشت و استادي دانشگاه تهران را يدك مي كشد و چهره اي روحاني و شاه پرست بود، همه مخـالفين و                       

مـام جمعـه    ميرسيد احمد بهبهاني نيز در ايـن گيـرودار همـراه ا           . رجال انگلوفيل ضدمصدقي را دور خود جمع كرد       
مير سيد احمد بهبهاني قـبال از ليسـت   . تهران بود و گروهي از علماء و وعاظ السالطين نيز او را همراهي مي كردند          

ميراشرافي و حميديـه مالـك        گنجه اي و جمال امامي، دكتر طاهري،      . حذف شد و حسينعلي راشد جاي او را گرفت        
، قائم مقام الملك رفيع و عباس مسعودي دسته بندي محكم و          معروف آذربايجان همراه جواد عامري و آشتياني زاده       

جلسات   موثري براي به دست گرفتن اكثريت مجلس هفدهم ايجاد كردند كه ستاد ارتش از آنان حمايت مي كرد و                    
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ا نگارنده بارهـ  . در همه استانهاي ايران همين برنامه اجرا مي شد        . شام و سورچراني مفصل انتخاباتي به راه انداختند       
 .شاهد چنين جبهه بندي هائي در بندر انزلي و رشت و الهيجان و قم بوده است

حزب توده ايران همه اين خطرات و عواقب شوم جناح بندي هاي ضد دموكراسي را مجددا طي نامـه اي بـه دكتـر      
نگليسـي بـه   را به منظور جلوگيري از ورود نمايندگان درباري و ا   ) جبهه واحد (مصدق يادآوري كرد و اجراي طرح       
اما دكتر مصدق به جاي اتخاذ تدابير منطقي، به تعويض و انتقال محل رياسـت               . مجلس به دكتر مصدق پيشنهاد كرد     

اگر دكتر مصدق از افراد شايسته و عالقه منـد بـه       . و حكمراني استانداران و فرمانداران و روساي شهرباني اكتفا كرد         
داراي و بخشداري و استانداري سود مي جست، بـاز احتمـال مـي              نهضت ملي ايران براي انتخاب پست هاي فرمان       

اما وي آنچنان در تاروپود بوروكراتيسم سرسپرده به دربار و ستاد ارتـش             . رفت كه افتضاح انتخابات كمتر بروز كند      
 گرفتار بود كه نتوانست از نيروهاي عالقه مند به نهضت ملي استفاده كنـد و همـان فرمانـداران و صـاحب منصـبان            

رئـيس   عالي رتبه وزارت كشور را كه وابسته به دربار بودند، به قيد قرعه به سمت فرماندار ـ بخشـدار ـ اسـتاندار ـ     
شهرباني و پيشكاران دارائي و روساي دادگستري انتخاب كرد و چنين اسـت كـه انتخابـات بـا يـك سـري نقـل و                          

قانون انتخابات بودند و هزينـه گـزاف ايـن نقـل و             انتقاالت گسترده در وزارتخانه هائي شروع شد كه مامور اجراي           
 .انتقاالت نيز به بودجه ضعيف دولت تحميل شد

شرح مفصل تعويض استانداران و بخشداران و فرمانداران و روساي شهرباني و دادگستري و غيره در روزنامه هـاي            
ست انتخاباتي دكتـر مصـدق را    موجود است و مطالعه آن مضحك بودن سيا     1330سال  » كيهان«و  » اطالعات«دي ماه   

در سياهه مفصل نقل و انتقاالت، قيافه كثيف ترين مـزدوران دربـار و ارتجـاع بـه عنـوان اسـتاندار،                      . آشكار مي كند  
 .فرماندار، رئيس شهرباني به چشم مي خورد

ر گـيالن ديـده     نگارنده خود قيافه ديكتاتور منشانه مضحك سرتيپ شوكت را به عنوان نماينده تام االختيار دولت د               
است كه با نخوت و تكبري فرعوني چوب دستي تيمساري را به بغل مي زد و باد در غبغب به عنوان  نماينـده تـام                          

در همان روزها اقدامات ضدانسـاني و ضـدآزادي ايـن نماينـده دولـت كـه پسـت                   . االختيار دولت حركت مي كرد    
 نوشته شد كـه نگارنـده بدبختانـه پـس از    » بسوي آينده«رياست شهرباني را هم يدك مي كشيد، مشروحاً در روزنامه         

كارگردان انتخابات در گيالن همين جالد شهرباني بـود كـه بـا مباشـرت حـاجي         . ها بعد  توانسته آن را بخواند      سال
دكتر مصدق بـه خيـال خـود بـه منظـور            . اسمعيل خان چهاردهي و قنبرخان و اكبرخان به صندوق سازي پرداخت          

ابات و جلوگيري از تقلبات اعالم كرد كه يك هيئت مشـاوره و نظـارت انتخابـات ايجـاد كـرده              اجراي درست انتخ  
 :است و آئين نامه آن را به شرح زير در روزنامه ها منتشر كرد

 :متن آئين نامه هيئت مشاوره و نظارت انتخابات
الزمـه هيئتـي بـه عنـوان هيئـت مشـاوره       ـ به منظور مشورت در وظايف مربوط به دولت در امر انتخابات و اتخاذ تصميمات   1

 .انتخابات تشكيل مي گردد
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 نفر از رجال و تجار مورد اعتماد در تحت رياست دادستان          4عالي مقام دادگستري و      نفر از قضات     4ـ هيئت مذكور با شركت      2
در وقتي به شما مي هموطنان عزيز ـ اين پيام  «و متعاقب آن طي يك پيام راديويي اعالم كرد؛   408.كل تشكيل خواهد شد

لس سپري شـده و در تمـام نـيم قـرن       شانزده دوره مج  . رسد كه فردا در قسمت مهمي از كشور انتخابات عمومي آغاز مي شود            
مشروطيت ايران هيچ وقت يك چنين فرصتي نصيب مردم نگرديده كه آزادنه و بدون دخالت و نفوذ داخلي و خـارجي شـالوده                       

ي ملي  وظيفه ملي خود مي دانم كه انتخابات دوره هفدهم مجلس شورا          ... د را پي ريزي كنند    بناي سعادت و حيات اجتماعي خو     
 409.»كالت آن به انجام برسانم و با تمام قوا براي تامين آزادي ملت ايران در انتخاب نمايندگان خود مجاهدت كنمرا با همه مش

اي ار و عواملي كه خود تهيه كـرده بـود، نتيجـه           اما با ابز  . شايد دكتر مصدق واقعا چنين هدف و آرزوئي داشته است         
صددرصد مخالف چنين آرزوئي به بار آورد و تقلبات و سوء استفاده ها توسط عوامل دولتي و احزاب جبهـه ملـي                      

 .آنچنان ابعاد وسيع و زشتي به خود گرفت كه مورد اعتراف دكتر مصدق هم واقع شد
و قضات عالي مقام به رياست دادستان كل كشـور بـراي            !  و رجال  !هيئت مشاوره و نظارتي كه دكتر مصدق از تجار        

اجراي صحيح و قانوني انتخابات بزرگ و تعيين كننده و حساس دوره هفدهم تشكيل داد در مقابل سازمان نظارت                   
بر آزادي انتخابات كه به رياست دكتر مظفر بقائي و معاونت حسـين مكـي و مباشـرت شـمس قنـات آبـادي و بـا                           

ان بي مخ، حسن عرب، شهميرزادي چاقوكش، حسـن كچـل، احمـد عشـقي، رمضـان يخـي، عبـاس                     عضويت شعب 
كار افتضاح انتخابـاتي    . حسين مافي و جالل تيغ كش تشكيل شده بود، فاقد كوچكترين قدرت اجرائي بود               كاووسي،

. ت به وزارت كشـور آمـد      به حدي رسيد كه امير تيمور كاللي از كابينه اخراج شد و اللهيار صالح براي انجام انتخابا                
 آذر با آمدن دكتر غالمحسين صديقي به عنوان وزير پست و تلگراف، فروزان كفيـل                14كابينه مصدق پس از وقايع      

وزارت دارائي، دكتر حسابي وزير فرهنگ، مهندس طالقاني وزير كشاورزي تغيير يافـت و ايـن تغييـرات بـا كنـاره                      
مد زيرك زاده و دكتر حسين فاطمي و دكتر سنجابي براي شركت در             گيري و استعفاي محمود نريمان و مهندس اح       

آدمي هر چه بيشتر در روزنامه ها و اوراق و اعالميه ها و تحليل هائي               . گرداب انتخابات دوره هفدهم الزم شده بود      
ر كه درباره انتخابات دوره هفدهم موجود است، به غور و بررسي مي نشيند به خـوش بـاوري و سـاده نگـري دكتـ      

مصدق و اللهيار صالح به طور اخص و به مزدوري و خبث طينت اكثريت رجال و رهبران جبهه ملي به طـور اعـم،                        
 .در برگزاري يك انتخابات سالم و شايسته يك حكومت ملي بيشتر پي مي برد

را و اين سخن گزافه و تعصب آلودي نيست، سخني است كه با درد و افسوس همراه است، زيـرا نگارنـده عمـري                        
 .براي اين جريان سياسي و رهبران آن تباه كرده است

دكتر مصدق از ترس گرفتار شدن به عواقب فترت و نبودن مجلس و به منظور جلوگيري از خطربركنـاري از مقـام                      
شايد او نيز مي دانست كه قادر بـه انجـام انتخابـات بـاب طبـع خيـال                   . رياست الوزرائي، تن به انجام انتخابات داد      

او مي دانست   . او از قدرت مالكين، افسران عاليمقام ارتش و روساي قشون به خوبي با خبر بود              . ه اش نيست  پردازان
كه باوجود خوانين بزرگ بختياري، قشقائي، طوالش، لرستان و آذربايجان كه هر يك گروه كثيري رعايـاي چشـم و                    

                                           
 1330كيهان، آذر  -408

 1330 آذر ماه 26كيهان،  -409
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تشكيل مجلسي سالم و مورد اعتمـاد ملـت كـه           گوش بسته و مطيع به فرمان ارباب در اختيار داشتند، نمي تواند به              
از طرفي مخالفين دكتر مصدق به اميد گسترش اختالفات داخلي جبهـه            . بارها آرزويش را داشت توفيق حاصل كند      

نطق جمال امامي در ايـن   . ملي حاضر نبودند كه بدون جبهه بندي قوي تن به انجام انتخابات از جانب دولت بدهند               
 .»دولت با اعالن شروع انتخابات در آذر ماه عمال دست مجلس را مي بندد« گفت او مي. باره گويا است

 پيـروزي  دكتر مصدق گمان مي كرد با توجه به تبليغات گسترده اي كه پس از بازگشت از شوراي امنيـت در مـورد                  
رشور مردم تهـران    ايران در شوراي امنيت انجام گرفت و انتشار نطق و خطابه هاي مهيج وي و با توجه به استقبال پ                   

. از وي، از پشتوانه قوي مردمي برخوردار است و مي تواند به توفيق همـه كانديـداهاي جبهـه ملـي اميـدوار باشـد                        
اما واقعيت ايـن بـود كـه جبهـه ملـي خـود       . مصدق همه اعتبار شخصيت ملي خود را به پاي جبهه ملي مي ريخت           

ه اي كه در داخل رهبران وجود داشـت، فقـط در تهـران مـي     سازماني بسيار ناهمگون بود و عالوه بر تشتت و تفرق 
در اياالت بزرگ كشور به ويـژه در آذربايجـان، اصـفهان،            . توانست نيروي قابل توجهي براي دكتر مصدق گردآورد       

در رشـت كـه   . كردستان، گيالن، مازندران و خوزستان احزاب وابسته به جبهه ملـي بماننـد طبـل تـو خـالي بودنـد       
امـا ايـن قـدرت تعيـين        . اي برخوردار بـود   الن بود، حزب ايران فقط در آن شهر از قدرت قابل توجه           مركزاستان گي 

 .كننده نبود
واال در شـهرهاي ديگـر      . طرفداران مصدق فقط مي توانستند تا حدود خمام ولشت نشاء و سنگر عرض اندام كننـد               

اري و اداره بنـدر و گمـرك را بـه ضـرب         گيالن در موقع تشكيل ميتينگ ناچار بودنـد كـارگران و رفتگـران شـهرد              
در بندر انزلي كه مركز كارگري استان گيالن بود، در يكي دو ميتينگي كه براي خـالي                 . دستورالعمل اداري گردآورند  

جز تعـدادي رفتگـران شـهرداري و كارمنـدان دولـت و تعـداد                 نبودن عريضه به نام مبارزات جبهه ملي برگزار شد،        
اگـر دكتـر مصـدق كمتـرين توجـه و           . به و اصناف و دانش آموزان كسي شركت نكـرد         انگشت شماري تجار و كس    

اين امكان وجود داشت كه با توافق     درايتي به خرج مي داد و حداقل به هشدارهاي حزب توده ايران توجه مي كرد،                
سـم آمريكـا و   در يك برنامه سياسي حداقل، صفي متحد در برابر قدرت خزنده اي كه با كمـك مسـتقيم دو امپريالي                  

در حقيقت فحاشي هاي جمال   . انگليس و دربار پهلوي در حال حركت و سمت گيري ضد دولتي بود، تشكيل شود              
امامي در مجلس شورا كه حتي مانع سخنراني دكتر مصـدق شـد و جنجـال بـي سـابقه اي برپـاكرد، مـي توانسـت                           

ر اوج ملـي كـردن صـنعت نفـت جـرات      اين عمله هاي اسـتعمار انگلـيس كـه د     . هشداري براي دكتر مصدق باشد    
نداشتند از خانه خود بيرون بيايند، اينك در حساس ترين دوران نهضت ملي كه انتخابات تعيـين كننـده مجلـس در                     

همان . به شدت عرض اندام مي كردند و تاسف در اين بود كه دكتر مصدق از تشخيص مسئله عاجز بود                    جريان بود، 
دوستي سي ساله اينك همه نيروهاي ضدمصدقي را جمع و جـور مـي كـرد و از     عالء دموكرات و خيرخواه و اليق       

همين زمان روابط گسترده و پنهاني با شمس قنات آبادي و حســين مكي برقرار نموده بود و اين دو نفـر نيـز دالل             
از همـين   دوستي شمس قنات آبادي     . و واسطه كشاندن آيت اهللا كاشاني  به صف مخالفين دولت را عهده دار شدند              

 مـرداد و انتخـاب شـمس قنـات آبـادي بـه              28زمان با حسين عالء به آنجا رسيد كه پـس از شـورش اوباشـان در                 
نمايندگي مجلس هجدهم، عبا وعمامه و ردا و نعلين اين روحاني هرزه و آلـوده بـه همـه مفاسـد در جلسـه علنـي                   

كت و شلوار و كراوات شـد و        حسين عالء تبديل به     مجلس و با كف زدن هاي ممتـد نماينـدگان توسـط            
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 !معروف بود كه اين لباس شيك و گران قيمت را ملكه مادر به شمس قنات آبادي دست خوش داده است
پس از انتشار اسناد روابط ايران و آمريكا درباره نهضت ملي شدن نفت، نقش ضدملي حسين عالء كه قبال نخسـت                     

به صورت خبرچين     از دوستداران دكتر مصدق معرفي مي كرد ،       وزير و اينك در وزارت دربار قرار داشت و خود را            
مصدق بعدها به نقش موذيانه حسين عالء پي برد و          . و پادوي گوش به فرمان امپرياليسم آمريكا و دربار آشكار شد          

قي اما عالء همچنان مشاور هندرسن سـفير آمريكـا بـا          . با ايستادگي در برابر شاه، عالء را از وزارت دربار خلع كرد           
 .ماند

گزارش مذاكرات سفير آمريكا در ايران ابعاد خدمتگزاري حسين عالء را در مقام وزارت دربار ايران بـراي تضـمين                    
 .منافع دولت هاي آمريكا و انگليس مشخص مي كند

 جلد كتاب اسناد روابط خارجي آمريكا درباره نهضت ملي شدن نفت نقش مهم و تعيين كننده حسين عـالء را در           2
 مقدمات كودتا و حفظ قدرت شاه و ايجاد محيط و شرايط مناسب براي سـقوط نهضـت ملـي و متحـد كـردن               تهيه

مخالفين نهضت ملي و دكتر مصـدق اعـم، از روحـاني ـ بـازاري ـ نظـامي و گرداننـدگان مجلـس سـنا و شـورا و            
 كمك به سقوط مصـدق      حسين عالء براي  . كارگزاران علني و مخفي سفارت انگليس، با وضوح كامل تبيين مي كند           

حتي به آيت اهللا بروجردي مرجع تقليد نافذالكلمه شيعيان متوسل مي شود و گـزارش مالقـات خـود را بـه اطـالع                        
 .سفير آمريكا مي رساند

 توسط هندرسـن فقـط بـراي اطـالع     1953 مارس 31 كه با عبارت به كلي سري ـ فوري به تاريخ  322سند شماره 
 مخابره شده است از تالش مداوم حسين عالء وزير دربـار بـراي سـاقط كـردن دكتـر                   وزير خارجه آمريكا و بايرود    

 .مصدق و به دست آوردن حمايت براي نخست وزيري سرلشگر زاهدي حكايت دارد
 :هندرسن از قول حسين عالء اعالم مي كند

ه تـا از نظـر وي دربـاره زاهـدي            مارس با آيت اهللا بروجردي بزرگترين شخصيت روحاني ايران مالقات كرد           29عالء افزود در    
ا از تصـميم خـود      آيت اهللا خودش را متعهد نساخته ولي موافق به نظر مي رسيده و قول داده است كه بعدا عالء ر                   . مطمئن شود 
 410.آگاه نمايد

با همه روشن بيني كه در محمود نريمان و دكتر شايگان وجـود داشـت و بـا آنكـه مهنـدس احمـد زيـرك زاده بـا                
 مظفر بقائي و الت بازي هاي حسين مكي به شدت مخالفت مي كرد و خبر از روابـط زشـت شـمس                       تندروي هاي 

قنات آبادي با گروههاي ضد مصدقي داشت و از خليل ملكي نيز به شدت متنفر بود، اين رهبران هرگـز نخواسـتند                      
ت صـلح و دوسـتي و       جبهه طرفداران اصيل دكتر مصدق را با اتحاد نيروهاي جنبش دموكراسي تقويت كنند و دسـ               

 .همكاري سازمان هاي وابسته به حزب توده ايران را بفشارند
بارها در مورد رجاله بازي هاي حزب پان ايرانيست و چاقوكشان مظفر بقائي، بحثهاي دامنه داري در حـزب ايـران                     

دسـته  چاقوكشـي هـاي دارو    . نگارنده خود مكرر در چنين بحث هائي در رشت شركت داشته است           . مطرح مي شد  
                                           

 1001 كتاب اسناد روابط خارجي آمريكا، جلددوم، ترجمه هوشنگ مهدوي و اصغر اندرودي، ص -410
هنري بايرود معاون اول وزارت خارجه آمريكا بود و وزير خارجه آمريكا جان فاستر دالس بود كه رياست بر سازمان سيا را به 

 .ره دولت ژنرال آيرنهاور بودنداين دو برادر همه كا. برادرش آلن دالس سپرده بود
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مظفر بقائي و ملكي و پان ايرانيستها و تشنج و زدوخوردهائي كه به همراه كثيف ترين عناصر الت و چاقوكش عليه                     
طرفداران حزب توده ايران در مدارس رشت و بندر پهلوي سابق سازمان مي يافت، هميشـه مـورد نفـرت اكثريـت                      

مي تـوان   .  كسبه جزء تشكيل مي شدند، قرار داشت       اعضاي حزب ايران كه عمدتاً از فرهنگيان و كارمندان دولت و          
گفت كه اگر رهبري حزب توده ايران تسامح و تساهل بيشتري به خرج مي داد، اين امكان وجود داشـت كـه علـي                        

اما شيفتگي و اميد و آرزوئي كـه همـه         . رغم خراب شدن مكرر زمينه هاي تفاهم، مجددا درخت دوستي جوانه بزند           
هيئت حاكمه آمريكا داشتند و نيز حوادث فاجعـه آميـز           ! زب ايران به عنايات جناح دموكرات     رهبران جبهه ملي و ح    

بـه  .  آذر نگذاشت جناج سالم طرفدار مصدق به سوي تفاهم سياسي و انتخاباتي با حزب توده ايران گام بردارند                  14
 مصدق براي خوانندگان روشن شـده    يقين عوامل دربار و امپرياليسم آمريكا و انگليس كه اسامي آنان در كابينه دكتر             

 آذر  14است، از ايجاد چنين تفاهمي وحشت داشتند و به منظور جلوگيري از اتحاد نيروهاي ضداستعماري حادثـه                  
دره خونيني كه براثر اين جنايات ايجاد شد، فاصله بزرگي بين نيروهـاي خواهـان               . را توسعه داده و عميق تر كردند      

ورد و به ناچار اتحاد و تفاهم موقتاً ميان جناح هائي صورت گرفت كـه چشـم ديـدن             سعادت ملت ايران به وجود آ     
. تالش جبهه ملي براي ارائه يك ليست مشترك در شهرستانها اغلب با شكست همراه مـي شـد                 . يكديگر را نداشتند  

با  كانديداي   نگارنده خود شاهد رقابت شديد و خونين طرفداران سيد اسماعيل فرجاد كانديداي حزب ايران رشت                
به هر حال زعمـاي جبهـه       . در تبريز و آبـادان و كرمـان نيز همين صحنه ها تكرار شد           . حزب زحمتكشان بقائي بود   

 نفـري بـراي انتخابـات تهـران         12ملي پس از جلسات طوالني و يك سري زدوبندها و قهر و آشتي ها، يك ليست                 
 :معرفي كردند كه چنين بود

 ـ محمود نريمان7     آيت اهللا كاشانيـ 1
 *ـ مهندس احمد زيرك زاده8     ـ حسين مكي2
 ـ حسين فاطمي9     ـ مظفر بقائي3
 لي بهبهانيـ ميرسيدع10    ـ دكتر سيد علي شايگان4
 ـ يوسف مشاراعظم11               حسن حائري زادهـ سيدابوال5
 411ـ علي زهري12     ـ مهندس حسيبي6

نسبت به ميرسـيدعلي بهبهـاني، زدوبنـد چـي هـاي جبهـه ملـي                ) جبهه ملي (ملي  تنها پس از اعتراض بدنه احزاب       
 .حسينعلي راشد، واعظ بي خاصيت را به جاي بهبهاني قرار دادند

اما اين ليست هم مانع از تشتت نبود و گروهي ابراهيم كريم آبادي رئيس صنف قهوه چي تهران را به جـاي راشـد                        
 .مي نوشتند

پيروزي در انتخابات از همه وسايل دولتي استفاده كردند و راديو تهران كـامال در اختيـار                 اين گروه نامتجانس براي     
در گردو غبـار و هـو    . به جرات مي توان گفت انتخابات دوره هفدهم در رسوايي كم نظير بود            . اين عده قرار داشت   

                                           
شناخت به جز تعـدادي اعضـاي محـدود         كسي او را نمي   . زاده چندان پشتوانه سياسي و مردمي نداشت       مهندس احمد زيرك   -*

  زاده خاطرات زيرك124 و 123  صنگاه كنيد به ص. نامزدي و انتخاب او به وكالت توسط مصدق بود. حزب ايران
 1330 بهمن 2جبهه آزادي  -411
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سف مشار و زيرك زاده كـه بـه         و جنجال داعيه آزادي انتخابات، عده اي از رهبران جبهه ملي مانند علي زهري ويو              
هيج وجه زمينه مساعد و معروفيتي نداشتند، با كارگرداني و كمك مسـتقيم شـعبان بـي مـخ، عشـقي، شـهميرزادي                       

 .چاقوكش و حسن عرب به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يافتند
ه حزب توده ايـران از هـيچ تقلـب و           نامزدهاي انتخاباتي جبهه ملي براي جلوگيري از پيروزي كانديداهاي وابسته ب          

سـازمان   «آراء مردم قبل از ريختن به صندوق توسط عوامل مظفر بقائي و از طريق             . سوء استفاده اي فروگذار نكردند    
هر كس كاله كپي يا سرو وضع كـارگري يـا سـبيل داشـت يـا          . بازديد مي شد  » نظارت بر آزادي انتخابات دوره هفدهم     

ل مي رفت دانشجو باشد، با كتك و توهين از پاي صندوق بيرون انداخته مي شد و چه                  تركي حرف مي زد يا احتما     
 .بسا توسط مامورين شهرباني به عنوان اخالگر توده اي دستگير و بازداشت مي شد

مظفر بقائي و حسين مكي براي آنكه راه را بر انتخاب كانديداهاي حزب توده ايران مسدود كننـد، از شهرسـتانهاي                     
را قبـول   كرمان نيز كانديدا و انتخاب شدند و پس از يك سـري زدودبنـدهاي پارلمـاني، نماينـدگي تهـران                     اراك و   

 كه بيشترين آراء را بعـد از نماينـدگان و           *كردند تا از انتخاب شدن و به مجلس آمدن نامزدهاي هيئت موتلف ملي            
 .كانديداهاي جبهه ملي كسب كرده بودند، جلوگيري كنند

حسينعلي راشد نيز بـه عللـي كنـاره         .  به هيچ وجه در مجلس شركت نكرد       17ي در دوره اول مجلس      آيت اهللا كاشان  
 مـانع ورود مهنـدس      1330تقلبات انتخاباتي جبهه ملي در سال       . حسين فاطمي دوباره به كابينه برگشت     . گيري كرد 

يحيـي خدابنـده آيـت اهللا       مرتضي قاسمي، مهندس فريور، دكتر احمد سادات عقيلي، احمد لنكراني، محمـد رشـاد،               
سيدعلي اكبر برقي مجتهد روشن ضمير و عضو هيئت مديره جمعيت ايراني هواداران صلح و پرتو علوي به مجلس                   

دخالت وقيحانه دولت در امر انتخابات آنچنان بود كه محمد رشاد قاضي عالي رتبه دادگستري را در هفتـه اول                    . شد
بقـائي و    ملي به سردمداري شعبان بي مخ و احمـد عشـقي همـراه مظفـر                 رجاله هاي جبهه  . انتخابات توقيف كردند  

عكس هاي مكي همـراه چاقوكشـان   . حسين مكي به همه حوزه هاي انتخاباتي سركشي و آنها را بازرسي مي كردند     
د  چاپ شده است و در كتابخانه ملـي موجـو          »اطالعات« و   »كيهان«و  » بسوي آيندة «و بزن بهادرهاي تهران در روزنامه       

شعبان جعفري و عشقي و حسين مافي چاقوكش، حسين مكي را بغل كرده بودند و مظفر بقائي همـراه اميـر               . است  
 .موبور و كاووسي با طمطراق از حوزه هاي شميران بازرسي مي كرد

در كنار گوش دكتر مصدق و زير نظارت حقوقي و قضائي هيئت نظارت و مشاوره انتخابـات، جنايـاتي در جريـان                      
 .ابات تهران صورت گرفت كه بي سابقه بودانتخ

هيئت نظارت مركزي انتخابات تهران به جز مرحوم شهنواز از يك عده سرسپردگان مرتجع دربـاري تشـكيل شـده                    
مصطفي قلي رام كه بعدها وزير كشور مصدق شد و نـامش        . بود كه حتي به دكتر مصدق نيز اعتقاد و عقيده نداشتند          

 مرداد نيز به همكاري با زاهدي و دربار پرداخت، بـه عنـوان نايـب رئـيس       28و پس از    در ليست كودتاچيان درآمد     
ديگر اعضا به قرار زير بودند؛ دكتر عميد استاد دانشكده حقوق           . انجمن مركزي انتخابات تهران كارگردان اصلي بود      

استاندار كرمان گرفت، آيت    كه هميشه سرسپرده دربار بود و پس از ايفاي نقش در انتخابات دستمزدش را به عنوان                 

                                           
  . با هيئت موتلفه عسگر اوالدي اشتباه نشود-*
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اهللا جزايري آخوند درباري كه نخود هر آش بود، مصطفي قلي رام كه شرحش گذشت ، موسي شيباني، پـدر خـانم                      
رياست انجمـن را بـه حـاج شـيخ     . دكتر شايگان كانديداي تهران، مهندس شيرازي، شهنواز، مصطفوي و توتونچيان    

اني مالي مورد احترامي بود كه به علت كهولت سن نمي توانست            شيخ علي مدرس تهر   . علي مدرس تهراني سپردند   
به اين جهت كار انتخابـات تهـران، بـه دسـت مصـطفي قلـي رام                 . بر جريان كار نظارت دقيق و موثري داشته باشد        

فراماسونر معروف سامان مي يافت و به مهر آيت اهللا مدرس تهراني، كه در دست پسرش بود، ممهور و مـزين مـي                       
؟ گفتني است كه ايـن گونـه        !بعضي از آيت اله زاده ها با مهر والد محترم برچه جناياتي كه صحه نگذاردند                . گرديد

سـيد مصـطفي كاشـاني و ابوالمعـالي         . سوء استفاده ها از مهر آيت اهللا كاشاني نيز در بسياري از موارد شـده اسـت                
سياري از كانديداهاي بدنام و بد سابقه با عنـوان          ب. كاشاني عامل سوء استفاده مهر و امضاي مرحوم كاشاني بوده اند          

. كردن فتوا و توصيه به برداران مسلمان با مهر و امضاي سيدابوالقاسم كاشاني در معركه انتخابـاتي وارد مـي شـدند                     
نگارنده خود در جريان انتخابات دوره هفدهم چنين توصيه نامه  هائي در رشت و بندر انزلي و قم و تهران ديده و                       

سـيد مصـطفي    . اين موارد در روزنامه هاي زمان انتخابـات دوره هفـدهم موجـود اسـت              . مي آنان را به ياد دارد     اسا
كاشاني و ابوالمعالي كاشاني زير نام مورد احترام پدر از دو حوزه آبادان و ساوه كانديدا شدند و چه الم شنگه ها كه                       

 .به پا نكردند و سرانجام انتخابات هر دو حوزه معوق ماند
گرفـت،  در توضيح و اعالم جرم و جنايت نسبت به انتخابات مفتضح تهران كه در بيخ گوش دكتر مصدق صـورت                     

 :هيئت موتلف ملي در نامه اي خطاب به شيخ علي مدرس تهراني چنين نوشت
 حضرت آيت اهللا آقاي شيخ علي مدرس ـ رياست انجمن مركزي انتخابات 

ير ـ رونوشت آقاي دادستان كل كشور ـ رونوشت جناب آقـاي دادسـتان تهـران      رونوشت جناب آقاي دكتر مصدق نخست وز
 رونوشت ـ آقاي رئيس شهرباني

ـ آقاي حاج شيخ علي مدرس ـ ننگ   بندوبست انجمن خانوادگي نظارت انتخابات را باطل كنيـد ـ    اعمال رام را بردامن مگيريد 
 ساله پهلوي كه اينك به هـواي وكالـت   20رام وزير حكومت آقاي حاج شيخ علي مدرس خطاب ما فقط به شما است ـ ما از  

ما از ذكاءالملك شيباني پـدرخانم      . نداريم مشهد يا وزارت كابينه كارگركش مصدق اين جنايت تاريخي را مرتكب شده توقعي            
ب اينـان بـا محكمـه       جوا. دكتر شايگان ، مهندس شيرازي، توتونچيان شوهر خاله مكي و امثال او انتظاري به غير از اين نداريم                 

و خائنين بـه حقـوق      ! قانوني است، كه به قول ظريفي اگر چه شايد تشكيل آن سرانجام دير كشد ولي سرانجام تشكيل مي شود                  
 20، خطاب ما فقط به شما است كه مقامي روحاني در اين شهر داريد و مدت هـا وكالـت حكومـت    اكثريت را پاداش مي دهد    

اين چند نفر كه در اين يك ماه و نيمه به نام انجمـن نظـارت                .  را به فساد هيئت حاكمه نيالوده ايد       ساله را نپذيرفته و دامن خود     
 كاري كرده وافتضاحي به نام شما بار آورده اند كه سالهاي سال از خاطر مردم تهـران و بلكـه   انتخابات تهران مشغول شده اند ، 

 .ايران نخواهد رفت
ايـن  .  كه گويا به وكالت از شما در اين مهم، مداخله مي ورزد دست در كار بوده اسـت              البته فرزند شما حاج حسين مدرس هم      

ه عنوان تصميمات انجمن مركزي جازده و اختيار كامل كار را بـه شـمس قنـات                 چند نفر اوال آنچه كانديداي دولتي گفته اند، ب        
شما و امثال شماسـت، سـپرده و بـه طـور كلـي              آبادي يعني آنكه طردش از جامعه روحاني، به لحاظ صدها سابقه بدكارگي با              

 .بيطرفي خود را نقص كرده اند
هيئت موتلف ملي عالوه بر ارسال اين نامه موارد مستدل تخلفات انجمن نظارت و عكـس هـائي از جريـان حملـه              
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ـ                         ر پليس و چاقوكشان شعبان بي مخ به راي دهندگان را به دادستان كل كشور و هيئت قـانوني مشـاوره و نظـارت ب
 1330 بهمـن مـاه      25 و جمعـه     1330 بهمـن مـاه      22انتخابات و دكتر مصدق فرستاد كه در شماره هاي سـه شـنبه              

 .موجود است  »بسوي آينده«روزنامه 
سال ها بعد حسين مكي كه خود از گردانندگان انتخابات ننگين دوره هفدهم بود، در مصاحبه طوالني با فصل نامـه                     

 به دخالت عوامل دولت مصدق يعني مجموعه جبهـه ملـي و چاقوكشـان حـزب                 1376تاريخ معاصر ايران در بهار      
وقتي حزب ايـران مهنـدس      . اهد وابسته به جبهه ملي بود     روزنامه ش «زحمتكشان در انتخابات اعتراف كرد و اظهار داشت؛         

 نفـري را كـه      12خابات همه    بقائي هم پافشاري كرد روي زهري كه تصويب كردند، ولي انجمن انت             زيرك زاده را كانديدا كرد،    
رئـيس انجمـن انتخابـات      ) شيخ علي مدرس تهرانـي    (مرحوم مدرس   . يكي از آنها با چهار امضاء بود      . انتخاب شدند تاييد نكرد   

 نكرده بود گويا فقط اعتبار نامه من و راشد و كاشاني را امضاء كرد و اعتبارنامه زهـري، فـاطمي و                       اعتبار نامه عده اي را امضاء     
حاج غالمحسين افتخار را از بازار مي خواهد و مي گويد به گـردن مـن   ) آيت اهللا كاشاني (كاشاني  . نكرد  ر ديگر را امضاء   يك نف 

 412.»به اين دليل اعتبار نامه شان تصويب شد. توده اي ها راي مي آورند و وارد مجلس مي شوند. د را رد كنيدااگر اين افر
 و  همين جـاه طلبـي    . اشاني در حوزه هاي انتخاباتي اخباري منتشر مي شد        در آن روزها در مورد دخالت آيت اهللا ك        

ابراز قدرت كاشاني در انتخابات دوره هفدهم كه از زدوبند در مورد نامزدها و حوزه هاي انتخاباتي حكايت داشت،                   
 گونـه    سـال ايـن    46قسمتي از آن قهر و دعواها را حسين مكي پـس از             . موجب قهر و دعواي رجال جبهه ملي بود       

 :برمال مي كند
يك پسر ديگرش بـه     . در انتخابات دوره هفدهم سيد محمد كاشاني پسر آقاي كاشاني در ساوه و كاشان خود را نامزد كرده بود                  

مصطفي كاشاني هم خود را از جاي ديگـر نـامزد   . نام ابوالمعالي كه خيلي كارهاي زشتي كرده بود از سبزوار خود را نامزد كرد    
 گفتم آقا انتخابات ساوه وكاشان نبايد به جريان بيفتد؟ گفتم سيدمحمد مي خواهد از يك كانديـدا پـول بگيـرد و      من. كرده بود   
گفتم بگذاريد اللهيار صالح كه قبال آنجا كانديـدا بـوده           . كاشاني گفت كاشان خانه من است     . كرده بود  نخالصه چني . كنار برود 

گفتم شما اعالميه اي بدهيـد كـه مطلقـا در انتخابـات نقشـي               .  او را برگرداندند   وكيل شود كاشاني قهر كرد و بلند شد برود كه         
ترام شما را داشته باشد و خواهد داشت همه حكـم فرزنـد شـما را                نخواهيد داشت اگر چنين كنيد هر كسي وكيل شود بايد اح          

ال بچـه هـاي او مـي خواهنـد وكيـل      اصراري در اين مطلب نكنيد كه بگويند آقاي كاشاني آمده مملكت را گرفته و حـا     . دارند
 413.شوند

به روايت حسين مكي از همان ابتداي امر كه انتخابات دوره هفدهم آغاز شد، گزارش هايي حاكي از فعاليت ارتش                    
ناچـارم مراتـب را بـه       . نظامي ها به دستور من عمل نمي كنند       «: دكتر مصدق مي گفت   . در حوزه هاي عشايري مي رسيد     

 .»ع ملت ايران برسانم و خودم را آلوده انتخابات نكنم و بروم كناروسيله راديو به اطال
 در حدود دوسه ساعت با شاه مـذاكرات كـرد و شـاه    همراه دكتر مصدق به دربار رفتيم و مصدق « : حسين مكي مي نويسـد    

حـد  ه صدور بخشنامه از     اما حوادث بعدي نشان داد ك     . دستور داد كه بخشنامه شود كه ارتشيان در امور انتخابات دخالت نكنند           

                                           
 211، چاپ موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ص 1376گفتگو با حسين مكي، تاريخ معاصر ايران، شماره بهار  -412

 200، ص 1376فصل نامه تاريخ معاصر ايران، سال اول بهار  -413
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بهم همه اطرافيان شاه و مصدق در انتخابات دوره هفدهم هر يـك علـي قـدر مـرات                 . حرف و تعارف سياسي تجاوز نكرده است      
 414.»دخالت مي كردند حتي مادر شاه هم در انتخابات دخالت مي كرد

 .ر شاه شلوغ مي كندحسين عالء در مذاكره با دكتر قاسم غني مي گفت، از خيلي كارها خبر ندارم ماد
اقشار متنفذ مانند مالكين و روحانيون براي تثبيت سلطه خود بر امالك و             . گرفتاري تنها مداخله ارتش و دربار نبود        

موقوفات و ادامه استثمار زارعين و كشاورزان و جلـوگيري از تمـرد زارعـين از پرداخـت سـنگين بهـره مالكانـه و            
براي تعميرات خانه هاي اربابي و نوكري و علف چراني حيوانات و تامين             (ا  سيورسات وبيگاري متداول در روستاه    

كـه  ) مرغ و جوجه و تخم مرغ و ماست و شير و پنير براي ارباب و الروبي انهار و قنوات بـه صـورت نوبـه بنـدي            
لغـات و   شديدا اساس مالكيت اربابي را به لرزه درآورده بود و همه ايـن تمـرد و تجاسـر و جسـارت را مولـود تبي                        

سازمان دهي حزب توده ايران ميدانستند، در تالش بودند كه از هر وسيله اي براي حفظ موقعيت خـود در مجلـس                      
. استفاده كنند و در اين راه از تطميع ژاندارم و افسران پاسگاه هاي ژاندارمري و پادگان هاي نظامي دريغ نمي كردند              

برخـي از    «به نوشته دكتـر محمـدعلي موحـد،       . من نظار درآمدند  فرمانداران مناطق عشايري به صورت دستياران انج      
 نفر از وابستگان جبهه ملي در يـك         2گاهي  . كردندزعماي جبهه ملي نيز براي انتخاب وابستگان خود اعمال نفوذ و مداخله مي              

 415.»محل واحدي نامزد بودند و رقابت ميان آنها ابعاد نامطلوبي پيدا مي كرد
 در مقابل حسن صدر مدير روزنامه قيام ايران كه          *حسين فاطمي به خاطر برادر خود مصباح فاطمي       «: حسين مكي مي نويسد   

 **.»ني مي كرداز سران جبهه ملي بود مداخله و كارشك
ايـن شـخص از     (جاللي نائيني خاله زاده حسين فاطمي و مدير روزنامه كشور مي خواست از نائين انتخـاب شـود                   

ود و با آنكه عضو اصلي مؤسسين جبهه ملي بود بعدها مخفيانه به همكاري با سـپهبد                 فراماسونهاي سرشناس ايران ب   
 ).زاهدي پرداخت

دكتر طبا نماينده ادوار گذشته مجلس از نائين كه در محل زمينه بيشتري داشت و در جريان نهضت ملـي بـا جبهـه                        
، اما دكتر حسين فاطمي به خاطر خاله        نامزد نمايندگي مجلس بود   . ملي كنار آمده بود و كمك هاي زيادي كرده بود         

در خوزستان نامزدان حزب زحمتكشـان بقـايي        . زاده خود مداخله كرد و انتخابات شهرستان نائين رامتوقف ساخت         
به نوشته دكتر محمدعلي موحد انتخابات تبريـز هـم دچـار    . كار را به آشوب كشاندند و انتخابات اهواز متوقف شد    

ت تبريز انتخابات را باطل اعالم كرد و نمايندگان تبريز بدون در دست داشـتن اعتبـار   دو دستگي شد و انجمن نظار     
است مي گفتند كه انجمن نظارت بعد از انقضاي موعد قانوني تصميم به ابطال انتخابات گرفته                . نامه به تهران آمدند   

كليف انتخاب شوندگان در خود     وزارت كشور نيز اين نظر را تاييد كــــرد وقرار شد ت          . و چنين حقي نداشته است    
 :دكتر محمدعلي موحد مي نويسد. مجلس تعيين شود

                                           
 146ين دهقان، نامه هاي دكتر قاسم غني، ص  دكتر قاسم غني به عبدالحس1330 اسفند 25مكتوب مورخ  -414

 398خواب آشفته نفت، جلد اول، ص  -415

 همان كسي كه سالها استاندار اهواز و نوكر حلقه به گوش و فرمانبر شركت نفت انگليس بود -*
 حسن صدر شخصت فاضل و حقوقدان معتبري بود كه سراسر عمرش در مبارزه عليه استبداد و استعمار سپري شد -**
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ماندگي مصدق را در برابر نيروهاي مخالف فاش ساخت و هم بسياري از             انتخابات دوره هفدهم نامبارك انتخاباتي بود كه هم در        
ـ   19حسيبي در يادداشت مورخ     . سران جبهه ملي را روي در روي هم قرار داد           از مـذاكراتي كـه همـراه دكتـر          1330اه   اسفند م
كاشـاني  :  كيلومتري تهران در جاده شمشك داشته اند، ياد مي كند و مـي نويسـد               9شايگان با آيت اهللا كاشاني در منزل وي در          

مهندس حسيبي در دنبال مالقات با كاشـاني     . عالقه دارد كه سيد محمد پسرش از ساوه انتخاب شود و خيلي فشار وارد مي كند               
: د حسيبي آمده اسـت     اسفن 21در يادداشت مورخ    .  صالح رفت كه وزير كشور بود و انتخابات را زير نظر داشت             ه ديدن اللهيار  ب

با آقاي صالح راجع به نگراني ها و دلگيري هاي آيت اهللا كاشاني صحبت كردم، گفت من به ايشان اخالص دارم ولي نوكر هـم                         
 416.بات هم نمي توانم رفتار كنمنمي توانم باشم و برخالف قانون انتخا
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   نتيجه انتخابات دوره هفدهم و فضاحت سياست انتخاباتي-3
ظـارت بـر آزادي   بند و بست محافل انتخاباتي وابسته به جبهه ملي تحـت حمايـت پلـيس و چاقوكشـان سـازمان ن           

آن چـه  .  نفر از رهبران جبهه ملي را در راس منتخبين تهران قرار دهـد     12انتخابات مظفر بقائي، ظاهرا موفق شد كه        
از مطالعه اوضاع سياسي آن زمان به دست مي آيد، اين است كه شخصيت هاي حزب توده ايران به علت گرفتـاري                      

بنـابراين تعـدادي از نامزدهـاي    . سي، نمي توانستند كانديدا باشـند  بهمن و محكوميت ها و اختناق سيا15در حادثه   
با اين همه قدرت تشـكيالتي حـزب و توجـه روشـنفكران و     . انتخاباتي مورد حمايت اين حزب تقريبا گمنام بودند  

دانشجويان و كارگران به نامزدهاي هيئـت موتلـف ملـي، آنچنـان بـود كـه در زيـر رگبـاري از حملـه و هجـوم و                             
ي و قداره بندي عوامل جبهه ملي، بيشترين آراء را به دست آوردند و با همه تقلباتي كـه در موقـع قرائـت                        چاقوكش

آراء صورت گرفت و با آنكه از جانب هيچ يك از نامزدهاي هيئت موتلف ملي كسـي بـه عنـوان نـاظر در انجمـن                          
 بر آراء نامزدهـاي جبهـه ملـي فزونـي           نظارت بر انتخابات دعوت و تعيين نشده بود، آراء آنان در بسياري از شعب             

بـا  .  به بعد اعالم كـرد 14گرفت و ناچار انجمن نظارت مركزي سريعا اسامي آنان را جزو حائزين اكثريت از رديف  
 نفر نماينده از نامزدهاي جبهه ملـي در سرتاسـر           27همه اعمال نفوذها و انحصار طلبي جبهه ملي و عوامل آن فقط             

 توسط دربار و ارتـش از صـندوق انتخابـات بيـرون             17تخاب شدند و بقيه نمايندگان مجلس       هاي انتخاباتي ان  حوزه
ائـتالف دولـت    . پوشالي بودن قدرت جبهه ملي از اولين نتايج انتخابات دوره هفـدهم معلـوم و علنـي شـد                  . آمدند  

ز نماينـدگان و  مصدق و دربار مانع ورود نمايندگان و كانديداهاي هيئت موتلـف ملـي شـد و مجلـس هفـدهم را ا        
نمايندگاني كه تحت عنـوان جبهـه       . رهبران سياسي پي گير و فعال مبارزات ضد امپرياليستي و ضددرباري تهي كرد            

ملي به مجلس وارد شدند، بالفاصله به دو گروه متخاصم تقسيم شدند و رقابت و جاه طلبي آنان در جريان انتخاب                     
پيـروزي ملـت    انتخابات تهـران ـ    «:ده درمورد انتخابـات نوشت بي جهت نبود كه بسوي آين. رئيس مجلس علني شد

 آثار و نتايج شوم اين انتخابات رسوا در مرحله اول مـورد اقـرار و                »بود، اما مسلما شكستي براي دكتر مصدق خواهد شد        
 .اعتراف صريح دكتر مصدق قرار گرفت

 به وزارت كشور مصدق منصوب شـد و اللهيـار           رام پس از انجام انتخابات مفتضح و جنايت آميز تهران         قليمصطفي
 نفري كه به نام نمايندگان جبهه ملي زنده باد مصدق گويـان بـه مجلـس رفتنـد،                   12 تن از    6! صالح به آمريكا رفت   
يك نفر از   .  ماه آن چنان خنجري به مصدق و نهضت ملي زدند كه هنوز برق آن مي درخشد                6ظرف مدت كمتر از     

شد تا آخر عمر به كار نصيحت و دعاگوئي و ايراد خطبه ايام عيد و تحويل سال نو در راديو                    آنان به نام حسينعلي را    
 مرداد و توطئه نهم اسـفند       28هسته مركزي كودتاي    . قناعت كرد و چندان به سرنوشت نهضت عالقه اي نشان نداد          

قـائي و حـائري زاده بـراي        حسين مكي و ب   . و بازگشت استعمار انگليس را همين نمايندگان جبهه ملي تشكيل داند          
اين جنايتكاران از روي    . سقوط دكتر مصدق دستشان بخون افشار طوس رئيس شهرباني دولت مصدق نيز آلوده شد             

دوش هواداران صديق دكتر مصدق باال رفتند و سرانجام به مجموعه ملت ايران و به ويژه به دكتر مصدق غدارانه و                     
 . به آن خواهيم پرداختبا همه وجود دشمني و خيانت كردند، كه

در شهرستانها انتخابات مفتضح تر از تهران بود و فساد آن چنان گسترده بود كه دكتر مصدق دستور توقف انتخابات    
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در زابل، مراغه، تبريز، زنجان و مازندران انتخابات با كشـت و كشـتار و غـارت صـندوق هـاي راي                      . را صادر كرد  
دست . اي انجمن كشته شدند و در زنجان نيز شبيه چنين صحنه هائي تكرار شد             در زابل فرماندار و اعض    . همراه بود 

رشت و بندر انزلي شـاهد      . ها پيدا و اين نتيجه انحصارطلبي جبهه ملي بود        ريزيعمال استعمار انگليس در اين خون     
اعضـاء  .  ديگر بود  تقلبات وسيع طرفداران شاه و مامورين ستاد ارتش و كوته بيني انحصارطلبانه جبهه ملي از طرف               

و طرفداران حزب ايران و جبهه ملي به جاي آنكه با مهندس كاظم جفرودي و نصرتيان و دارودسـته قـوام السـطنه                       
مبارزه كنند، تمام تالش خود را بر روي صدمه رساندن به محمدعلي افراشته به كار بردند و در همين زمان سرتيپ                     

 بني آدم فرماندار و معاون استانداري گيالن كه از اقوام اللهيار صـالح              شوكت به نام نماينده دولت همراه علي محمد       
سـرتيپ  . بود، آنچنان در انتخابات رشت فساد كردند كه توده مردم عليه آنها در تلگراف خانه بـه تحصـن نشسـتند                    

شوكت به محض ورود در جلسه اي با محمود نصرتيان بزرگ مالـك رشـت و قنبرخـان چهـاردهي نماينـده قـوام                        
السطنه و مالك و چماقدار معروف گيالن، برنامه انتخابات را تعيـين كـرد و متعاقـب آن مصـطفي جاللـت، عبـاس                        
 شاهنده، شل اسماعيل، شاپور چاخان، اسماعيل كيجا، ذبيح بنا، ابراهيم سالخ دور قنبرخـان چهـاردهي و اسـماعيل                  

بنـدر انزلـي بـه هنگـام فعاليـت بـه نفـع        نگارنده خود اين چاقوكشان معروف را در رشت و      . جفرودي جمع شدند  
 .مهندس كاظم جفرودي و  معتمد دماوندي نامزد وكالت بندر انزلي، ديده است

نخستين كسي كه به نمايندگي دوره هفدهم از صندوق انتخابات بيرون آورده شد و به نـام نماينـده مـردم شـاهرود                       
شمس قنات آبادي عمـري را از كـودكي تـا           .  بود اعتبارنامه گرفت، شمس قنات آبادي روحاني چاقوكش جبهه ملي        

عربده جو را   عنفوان جواني و پس از آن در محله قنات آباد تهران گذرانده بود و همه اهل محل اين الت چاقوكش                     
اين روحاني منفور در شـاهرود هـيچ زمينـه          . كه متاسفانه در كسوت روحانيت به هرزگي ادامه مي داد، مي شناختند           

و فقط به زور توصيه و اعالميه هائي كه به نام آيت اهللا كاشاني توسط آقا سيد مصطفي كاشـاني و                     اجتماعي نداشت   
ه شده بود و نيز بـا زور علنـي فرمانـدار انتخـاب و مصـداق                 دابوالمعالي كاشاني به در و ديوار شهر شاهرود چسبان        

 .شد» رش پيداستسالي كه نكوست از بها«
چاقوكشان هوادار كانديداهاي دولتي و درباري همراه چماق داران ارسـالن           ) نتنكاب(در ساري و گرگان و شهسوار       

كانديداي جمعيت ملي مبارزه بـا اسـتعمار و هيئـت موتلـف             . خلعت بري به كانديداهاي ديگر اجازه فعاليت ندادند       
ا غارت كردند   ملي در شاهرود آقاي مهندس نبوي بود كه در شب انتخابات به منزل او و طرفدارانش حمله و آنها ر                   

در قزوين به سر فرنيا كانديداي جمعيت ملي مبـارزه بـا اسـتعمار              . و خود او مجروح و توسط شهرباني توقيف شد        
نگارنده در بندر انزلي شاهد حمله و هجوم چاقوكش هاي معتمد دماوندي كانديداي دربار بـود                . همين بال وارد شد   

ار و به حد جنون آميزي عرق خورده بودند و مردم را با چمـاق و   كه از حمايت سماكان رباخوار شنبه بازار برخورد       
فريدون طالب پور سفره گستر عياشي هاي شاهپورهاي هرزه دربار كه خود جوانك عياش و هـرزه                 . دشته مي زدند  

اي بود و باغ مسكوني اش محل عياشي هاي اراذل و اوباش دربار و فرماندهان تيپ گيالن و نيروي دريائي شـمال                      
 .، رئيس انجمن نظارت بر انتخابات شدبود

راديو تهران نامه حاج عباسقلي بازرگـان        از. شدهاي انتخاباتي ديده مي   در همه حوزه  نظير اين تقلبات و فساد علني       
كـه   آن به عنوان يك پيرمرد بازاري به مردم تهران توصيه و نصيحت شده بـود               تاجر معروف بازار قرائت شد كه در      
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 دور از چشـم دكتـر        بـه  اگر فجايع عمال دولتي و دربـاري در شهرسـتانها          .راي بدهند  ان جبهه ملي  به نمايندگ  فقط
 .شداي به نفع كانديداهاي دولتي در بيخ گوش دكتر مصدق از رسانه عمومي خوانده ميمصدق بود، چنين اعالميه

  بـا همـه تشـبثات دولتـي و سـوء           در آبادان دكتر شاهپور بختيار و آقا سيدمصطفي كاشاني كانديداهاي جبهه ملـي،            
استفاده از عنوان ها و حمايت اعراب بدوي و فرماندار شهر نتوانستند در مقابل علي اميد، كارگر شـركت نفـت كـه                       

زيـرا  . كانديداي جمعيت ملي ضداستعمار بود، به جايي برسند و باالخره انتخابات شهر آبادان را دولت متوقف كرد                
 .پيروزي علي اميد حتمي بود

 بـه  »ماموريت دولتـي «دكتر كريم سنجابي براي پيشرفت كار انتخاباتي اش، عده اي از فعالين حزب ايران را به عنوان           
كرمانشاه برد و احكام ماموريت پاك زاد، عبداهللا كاظمي، خروشي، گيتي بين، مهندس توسلي، نـوادراني و موسـوي                   

 انداختن   با هزينه دولت به عنوان ماموريت دولتي به منظور راه          راه آهن و اداره ثبت اسناد صادر شد تا          از ادارات كار،  
نظير چنين سوء استفاده هائي از بيت المال ملتي كـه بـا قرضـه ملـي     . ستاد تبليغاتي دكتر سنجابي به كرمانشاه بروند      

اريخ پنجشنبه  روزنامه بسوي آينده به ت    . كسري خزانه را جبران مي كرد، از ساير كانديداهاي دولتي نيز ديده مي شد             
 . عين يادداشت و دستورالعمل كريم سنجابي دبير كل حزب ايران را چاپ كرد1330 آذر ماه 22

شرح افتضاح انتخاباتي دوره هفدهم و شلتاقي كه به حكم جبهه ملي در جريان انتخابات به راه افتاد، مثنـوي هفتـاد                      
دربـار  . نحصـار طلبـي حكومـت جبهـه ملـي         من مي شود كه خود ماجراي جالبي است از صور مختلف قلدري و ا             

 .پهلوي نيز از همين اعمال به نفع خود بهره گرفت
ها و خوانـدن اسـامي      ها و شكايت  انتخابات دوره هفدهم آنچنان مفتضح بود كه دكتر مصدق پس از مطالعه گزارش            

كتـر طـاهري، حكـيم      اينكـه د  . رجاله هائي كه به نام نماينده ملت به مجلس راه يافتـه بودنـد، سـخت منقلـب شـد                   
شوشتري، ميراشرافي، امام جمعه تهران، جواد عامري و عباس مسـعودي بـه نـام نماينـده ملـت در حكومـت ملـي                       
مصدق كه خود را متعهد به انجام يك انتخابات به دور از تقلب و فساد كرده بود، به پارلمان راه يابند، عرق شـرم و                 

ه در آرزوي ايجـاد يـك مرجـع مقننـه ملـي و مـورد اعتمـاد عمـومي                    ناراحتي را بر پيشاني پيرمرد خيال پردازي ك       
 .نشانيد بود،

 انجـام   هاي انتخاباتي كه به دستور مامورين رسمي دولـت        مدارك غير قابل انكاري از تقلب     » بسوي آيندة «در روزنامه   
رده، بـه ايـن     نگارنده كه روزنامه هاي مختلف آن روزهاي حساس و سرنوشت ساز را مطالعـه كـ               . گرفت، ارائه شد  

-نتيجه رسيده است كه شخص دكتر مصدق و اللهيار صالح وزير كشور به هيچ وجه مايل به هيچ گونه سوء استفاده                    

حتـي يـك مـورد دسـتورالعمل رمـز و           . اي نبودند و نمي خواستند مجلسي يكدست و فرمايشي به وجـود آورنـد               
نداران و استانداران مخابره و ابالغ مي كردند، به امضاي          محرمانه اي كه معموال وزير كشور در ايام انتخابات به فرما          

دكتـر مصـدق بـه محـض          حتي همان طور كه نگارنده از اللهيار صالح شنيده اسـت،            . اللهيار صالح ديده نشده است    
. اطالع از انتخاب امام جمعه تهران از مهاباد و ميراشرافي از مشگين شهر سخت به وزير كشـور اعتـراض مـي كنـد                   

فرماندهان قشون اردبيل و سراب و مهاباد مامور بيرون آوردن امام جمعه و ميراشـرافي از صـندوق            : ي گفت صالح م 
 افتضاح عالم گير . بودند وسران ايل شاهسون، عشاير بي سواد را گله وار به پاي صندوق هاي راي مي بردند
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چند روز به عنوان سفير كبير ايران بـه آمريكـا    انتخابات دوره هفدهم اللهيار صالح را مجبور به استعفا كرد و پس از              
 . مرداد در آنجا بود28رفت و تا كودتاي 

در رشت چماقداران قنبر چهاردهي و چاقوكشان نصرتيان كه شرح سازماندهي آنهـا گذشـت، حتـي بـه طرفـداران                     
اتحاديـه مسـلمين در     كردند كه ناچار همراه محقق، نـامزد        اسماعيل فرجاد كانديداي دولتي و حزب ايران حمله مي        

بازار رشت همراه سيد بحرالعلوم و حاج شيخ بـاقر رسـولي مجتهـد معـروف، بـه آنـان                    . تلگرافخانه متحصن شدند  
با اين همه فرجاد انتخاب نشد و در آن روزها  حزب ايراني ها به طنز و شوخي به دكتر مصـدق و صـالح                       . پيوستند

 »!ن ـ آنكه هرگز به مجلس نرود فرجاد استگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله م«: مي گفتند
در تبريز بيشتر كرسي ها نصيب مخالفين مصدق شد و مالكين بزرگ انتخاب شدند و از انتخـاب سـيد خلخـالي و                       

چه آنكه سيد خلخالي بغايت بي سواد و خودخواه بود و           . انگجي و شبستري و ميالني نيز مردم تبريز سودي نبردند         
ك اندك هم در مجلس ابن سعد حاضر مي شـدند و هـم بـراي امـام حسـين روضـه مـي                  شبستري وانگجي نيز اند   

هاي كثيفش بادربار و ساواك منحله فاش شد از همان روزهاي اول در قصد          خواندند و سيد ميالني كه بعدها ارتباط      
ميالنـي بـا    كالشي بود و در آن زمان جبهه ملي را ميداني براي اين هدف مي دانست در ضـمن ايـن سـيد ابـراهيم                         

در حقيقـت ميالنـي     . مرحوم سيد هادي ميالني مجتهد و مرجع تقليد پرهيزگار و عالم روحاني و رباني اشتباه نشود               
نماينده تبريز از نام آن بزرگوار سوء استفاده مي كرد، كه خود بحث جداگانه اي است و نگارنده در سالهاي پـس از            

سجد سيدنصرالدين تهران تخته پوست انداختـه بـود و در تـالش بـود                مرداد بارها با اين ميالني كالش كه در م         28
 .عضو شوراي عالي جبهه ملي شود، كلنجار داشته است

قتل فرماندار و اعضاي انجمن نظارت زابل، مرحوم مصدق را يكپارچه وحشت زده كرد، بيچاره پيرمرد خوش قلب                  
مصـدق تـا آخـر      .  در زمان صدارتش ايجاد شـود      هيچ تصور نمي كرد كه چنين افتضاحي      . حسابي پريشان شده بود   

عمر گناه انتخابات دوره هفدهم را به گردن گرفت و به اين جهت دستور توقف انتخابات را صادر كـرد و مجلـس                       
مصـدق   نماينده منتخب تهران و تبريز و بعضي شهرستانها كه اكثريت آنان از مخـالفين قسـم خـورده                    74هفدهم با   

خيال مي كرد مي تواند بـه       .  با چشماني باز و وحشت زده مي ديد كه بازي را باخته است             مصدق. بودند، افتتاح شد  
 :بنابر اين بالفاصله به مجلس نوشت. كمك كميسيون هاي تحقيق به اصالح و تمشيت امور موفق شود

دانـد، از مجلـس رد      تخابات آن حوزه ها را مخدوش مـي         چون دولت عده اي از نمايندگان فعلي را منتخب ملت نمي داند و ان             
تجاوز بعضي از مامورين دولت، آزادي مطلق انجمن هاي نظارت انتخابات، اعمال نفـوذ              . اعتبارنامه آنها را درخواست مي نمايد     

انـد از  نتوانسـته   عده اي از ماموريني كه با قيد قرعه معين شده بودنـد، . بعضي متنفذين موجب انتخاب اين نمايندگان شده است      
اعمال نفوذ بعضي اشخاص سـبب شـد كـه          .  خود صرف نظر كنند و از تجاوز به حقوق عمومي خودداري نمايند            عادات ديرينه 

دولت نتوانست از تجاوزات متخلفين كـه بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت                 . انجمن هاي نظارت نتوانند به وظايف خود عمل كنند          
نتيجه تخلفاتي كه به    .  كه مورد اعتراض شديد مردم است      ت بعضي حوزه ها به صورتي درآمده      جلوگيري كند و در نتيجه انتخابا     

عرض رسيد، اين شد كه اشخاصي عنوان نمايندگي به خود بستند كه يا معروفيت محلي نداشتند و هيچ يك  به هيچ عنوان نمي                        
نـه فقـط راضـي بـه        راي چنان سوابقي هستند كه مردم       هستند ارتباط دهند و يا دا     توانند به حوزه اي كه مدعي نمايندگي آن ها          
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اكنون كه مملكت از خطر فترت نجات يافته و مقدرات كشور به دست     . ها نيستند، بلكه از شنيدن نام آنها تنفر دارند        نمايندگي آن 
 .اكثريت بزرگي از نمايندگان حقيقي ملت سپرده شد، مجلس به خوبي مي تواند روي انتخابات مخدوش خط بطالن بكشد

دانه فقط منحصر به اين نيست  كه چند تن از اشخاص كه نام نمايندگي بـه خـود بسـته انـد از مجلـس                          تاثير اين اقدام خداپسن   
 417.بلكه اينكار مجلس در انتخابات ديگر نقاطي كه معوق مانده است تاثير سودمندي خواهد داشت. اخراج شوند

ا وي هـيچ قـدرتي بـراي        زيـر . اين تقاضاي دكتر مصدق كوچكترين تاثيري در بازگشت آب رفته به جوي نداشـت             
همان جنايت و خيانتي كه كميسيون هـاي نظـارت    . بيرون راندن نمايندگان ضدمصدقي از مجلس در اختيار نداشت        

بر انتخابات دولتي و سازمان نظارت بر آزادي انتخابات مظفر بقائي در جلوي چشمان توده مردم مرتكب شدند، در                   
علي القاعده مي بايست اين تقاضـاي دكتـر         . د مصدقي تكرار شد   مجلس شورا نيز توسط هر دو جناح مصدقي و ض         

آنان مي بايست حداقل از نشستن در كنار دكتر طاهري هـا و مسـعودي            . مصدق توسط جبهه ملي پي گيري مي شد       
البته به عنوان عوام فريبي و ظاهر سازي زيرك زاده و سنجابي و       . ها و امام جمعه ها و ميراشرافي ها خودداري كنند         

امـا همـه ايـن بـازي هـا در مقابـل عربـده جـوئي هـاي                   . كي و بقائي با تعدادي از اعتبار نامه ها مخالفت كردنـد           م
در همان روز افتتاح مجلس، ميراشرافي آنچنان عربده جوئي كرد و به مصـدق  . ميراشرافي و مسعودي بي نتيجه ماند 

نتيجه اين شد كه در يك نشست و برخاسـت          . ، شمشيرها را غالف كردند     طرفدار مصدق  دشنام داد كه همه مدعيان    
نظر به استرداد مخالفت آقاي مهنـدس زيـرك         «چهار اعتبار نامه تصويب شد و اورنگ رئيس سني مجلس اظهار داشت؛             

 مخالفـت آقايـان ميراشـرافي و    وكيل مهاباد، و نظر به استرداد) امام جمعه تهران(زاده از اعتبار نامه آقاي دكتر سيدحسين امامي     
امري از اعتبارنامه دكتر سنجابي وكيل كرمانشاه، و نظر به استرداد مخالفت آقايان ميراشرافي و عامري از اعتبارنامه آقاي احمد                    ع

زيرك زاده از تهران و همچنين به واسطه استرداد مخالفت آقاي عامري با اعتبارنامه آقاي صـفائي از قـزوين، اعتبارنامـه آقايـان                
آقاي مهندس زيرك زاده دعايش     : ميراشرافي). عده اي مبارك است   . ( شرحي كه ذكر شد، تصويب گرديد      مفصله االسامي باال به   

   418.»را به جان من بكن
 اسـت   چه حقيقت آن  . واقعاً كه چنين فضاحت و تقلب انتخاباتي فقط بر نمايندگان جبهه ملي مبارك و زيبنده است               

 .تخاب زيرك زاده، مكي و مظفر بقائي تقلب و اعمال نفوذ نشدتر از انكه در انتخاب ميراشرافي و امام جمعه كم
علي رغم اين حقايق و وقايع علني و آشكار كه از سوي هر صاحب كمترين انصاف و وجـدان قابـل تاييـد اسـت،                         
تاريخ پردازان سياه قلب بورژوازي ليبرال، گناه فضاحت انتخابـات دوره هفـدهم را بـه گـردن حـزب تـوده ايـران                        

در اين اوان انتخابات دوره هفدهم به علت دخالت ارتـش و اسـباب چينـي هـاي حـزب تـوده در                      «توجه كنيد؛   . ندانداخته ا 
ممانعت از ابراز تمايل واقعي مردم به داوطلبان نمايندگان مورد اعتماد خود، به دستور دولت متوقف مانـد، ولـي چـون تعـداد                        

فدهم افتتاح شد و دكتر مصدق پس از بازگشت به ايران و افتتـاح              في بود، مجلس ه    تشكيل مجلس كا   وكالي انتخاب شده براي   
 419.»مجلس هفدهم مطابق سنن پارلماني استعفا كرد

                                           
 1331 شنبه يازدهم ارديبهشت 4اطالعات،  -417

 1331اطالعات، پنجشنبه پانزدهم خرداد  -418

 19مصدق و نهضت ملي، ص  -419
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 مصدق آن قدر جرات و مردانگـي نداشـته انـد كـه      از سرتا پاي اين نوشته، دروغ است، حتي اين مدعيان طرفداري         
 اين تاريخ نگاران سياه قلب كه فقـط بـراي ريخـتن           . »ليسو امپرياليسم آمريكا و انگ    اسباب چيني و دخالت شاه      «بنويسند  

زهر ضد توده اي در دل مردم قلم به دست گرفته اند، از ميان آن همه تقلبات انتخاباتي و اعمال نفوذهاي دولتـي و                        
در واقع حزب تـوده ايـران بزرگتـرين         . احزاب جبهه ملي و شاه و دربار حتي به اشاره نيز سخن نگفته و ننوشته اند               

جرح و قتـل و     . حتي يك نفر از هواداران حزب به عضويت انجمن نظارت دعوت نشدند           . مظلوم اين انتخابات بود   
غارت اموال و نفوس هواداران حزب توده ايران در زمان حكومت ملي مصدق به مراتب شديدتر از دوران رزم آراء                    

آزادي «ه جنايـت و تقلـب بـه نـام           و صدراالشراف و ساعد صورت مي گرفت و بدبختي آنجاست كـه از ايـن همـ                
ياد مي شود، موضوعي كه نتيجه القاء شبهه تاريخ نگـاران بـي شـرم بـورژورازي ايـران                   » انتخابات در حكومت مصدق   

 .است
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  انتخاب رئيس مجلس و زمينه سازي براي سرنگوني مصدق و مقدمه قيام سي ام تير-4
 علي رغم نامه دكتر مصدق كه رسما و صراحتا به علت مخدوش بودن انتخاباتش بر آن مهر بطـالن زده                     17مجلس  

 بود، با يك سري زدوبندهاي پارلماني كه اساتيد و حقوق دانان جبهـه ملـي در آن تخصـص كامـل داشـتند، اعـالم                        
. همه اين اراذل و اوباش و شبه وكال سرجايشان نشسـتند          . حتي يك پرونده انتخاباتي رد و باطل نشد       . رسميت كرد 

كار به آنجا رسيد كه عده اي  از سردمداران جبهه ملي مانند حائري زاده علناً به دكتر مصـدق پرخـاش و اعتـراض                         
 خود  17يان تصويب اعتبارنامه هاي وكالي مجلس       بررسي جر . كردند كه حق نوشتن چنين نامه اي را نداشته است         

پس از تصويب اعتبارنامه وكـالي قالبـي، نوبـت بـه انتخابـات رئـيس                . از ماهيت بورژوازي ليبرال پرده بر مي دارد       
 راي بـه دسـت آورد و        37) امام جممعـه دربـاري تهـران      (در همان جلسه اول دكترسيد حسن امامي        . مجلس رسيد 

 16 راي و دكتـر شـايگان        17يعني دكتر عبداهللا معظمي     . انتخابات رياست مجلس توافق كند    جبهه ملي نتوانست در     
مشورت توام با قيـل وقـال   . حاصل نشد، راي گيري در جلسه بعد تجديد شد        راي به دست آوردند و چون اكثريت      

 رسيد و دكتر شايگان     و قهر و آشتي و پادرمياني باالخره در خانه يوسف مشاراعظم، ريش سفيد جبهه ملي به نتيجه                
اما حسين مكي از منبر طلبكاري پائين نمي آمد و مي گفت رئيس مجلس من بايد                . به نفع عبداهللا معظمي كنار رفت     

در جلسه فرداي مجلس نيز جبهه ملي نتوانست عبـداهللا معظمـي را بركرسـي رياسـت          !  باشم كه نماينده اول تهرانم    
كـرد كـه    راي داشت پيروز شد كه حكايت از اين مي35 عبداهللا معظمي كه  راي بر39بنشاند و دكتر حسن امامي با     

دربار توانست رئيس مجلس تعيين كند و ايـن نشـانه افـول             . تني چند از طرفداران جبهه ملي به امامي راي داده اند          
يـاران  در حقيقت آتشي كه روشن كرده بودند، دودش در وهلة اول به چشم آتش ب              . قدرت مصدق و جبهه ملي بود     

بالفاصـله پـس از تثبيـت امـام جمعـه تهـران در       . معركه رفت و جبهه ملي به خفقان و انزوا و شكست محكوم شد        
، مخالفت علني با دكتر مصـدق را شـروع كردنـد و مـدير               »اطالعات« و   »كيهان«كرسي رياست مجلس، روزنامه هاي      

 420.»ه برنامه خود بگنجاند مورد تاييد است واالخيراگر دكتر مصدق حل مسئله نفت را در اولين ماد«:  نوشت»اطالعات«
 مجلس  . به ميدان عربده جوئي عليه مصدق تبديل شد و از همان روز تجزيه قطعي جبهه ملي شروع شد                  17مجلس  

سنا نيز به دكتر مصدق راي اعتماد نداد و براي اولين بار اسامي قوام السطنه و سرلشكر زاهدي براي تصـدي پسـت          
هشدارهاي حزب توده ايران مبني بر توخالي بودن مجلـس هفـدهم و ايـن كـه چنـين                   .  ميان آمد  نخست وزيري به  

مجلسي نمي تواند مجري حداقل برنامه  هاي استقالل طلبانه باشد و سرانجام كابينه و شـخص مصـدق و نهضـت                      
ي كه بهترين عناصـر     انتخابات. ملت ايران را به نيستي و سقوط مي كشاند، كم كم صحت و درستيش را نشان مي داد                 

و شخصيت هاي ضداستعماري را به حبس و جرح و غارت و توهين كشانيد و كارگران وشخصيت هـاي مبـارزي                     
مانند علي اميد را در آبادان در مقابل سرسپردگان و خان زاده هاي مزدور شركت نفت، مانند دكتر شـاهپور بختيـار                      

 .اشدمعطل گذاشت، جز اين نمي توانست نتيجه اي داشته ب

                                           
 1331 تير ماه 11اطالعات، چهارشنبه  -420
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عالوه بر آن انتخاب نشدن سيدمصطفي كاشاني و ابوالمعالي كاشاني و دكتر شروين و امامي رضوي پسران و يـار و                     
محـروم  . مشار آيت اهللا كاشاني، خمير مايه هاي مستعد اختالف في مابين دكتـر مصـدق و كاشـاني را پـرورش داد                     

شمس قنات آبادي داشت و اين عنصر كثيـف را  ماندن نواب صفوي از صحنه سياست و خشم و كيني كه نسبت به             
دانست، كار را به خشونت عليه مصدق كشانيد، تا آنجا كه بـه تـرور               مدافع مصدق مي پنداشت و خود را مغبون مي        

اي است  دكتر فاطمي معاون نخست وزير دست زدند و عبدخدائي ضارب فاطمي اعالم كرد كه ترور فاطمي مقدمه                  
امري كه مايه اميدواري براي دربار و دولـت انگلـيس شـد كـه مـي                 . و را خواهيم كشت   براي ترور دكتر مصدق و ا     

توانند تهديد به ترور را به مانند شمشير داموكلس باالي سر مصدق نگهدارند و رابطه او را با توده مردم قطـع كننـد     
مصدق زير پتو مانده است و    « تا به منزوي شدن او بيانجامد و اين همان مبداء و مقدمه توهين هاي ضدمصدقي شد كه                

 .»از جامعه بي خبر است
برخالف نظر دكتر مصدق كه دست زدن به كار انتخابات را به سود خود مي پنداشت، مجموعـه ايـن تقلـب هـا و                         
كشمكش ها و راه يافتن مشتي مزدور و سرسپرده استعمار و دربار بـه مجلـس، عـالوه بـر آنكـه پوسـيدگي و بـي                           

در سرتاسر كشور نشان داد، به دشمن تراشي بيهوده و بي جهتي براي مصدق منجر شد كـه از         اعتباري جبهه ملي را     
نظر دربار دور نماند و همان روز روزنامه ها نوشتند كه حسين عالء به مدت دو ساعت بـا كاشـاني مالقـات كـرده                         

 جبهـه ملـي بـه وجـود         انتخاب امام جمعه درباري تهران به رياست مجلس و تشتت و تفرقه اي كه در داخل               . است
آمد، توام با عربده جوئي ميراشرافي در مجلس كه علناً به مصـدق ناسـزا مـي گفـت و اكثريـت مجلـس هـم از او                            
حمايت مي كردند، يك بار ديگر صحت هشدارها و پيش بيني هاي دلسوزانه حزب توده ايران را به مصـدق ثابـت                      

 .كرد
با امپرياليسم انگليس و اميدواري ساده لوحانه نسبت به آمريكـا           قبال نوشتيم كه مماشات و ضعف مصدق در مقابله          

آنچنان محيطي ايحاد كرده بود كه مخالفين نهضت ملي ايران كه در اوايل حكومت مصـدق هـر يـك بـه سـوراخي                   
خزيده بودند، در شرايط حكومت نظامي و محيط آكنده از شوروي ستيزي و توده اي ستيزي مجددا رشـد كـرده و                      

ضديت با حزب توده ايران، دكتر مصدق را زير ضربات انتقاد و هتاكي و توطئه بگيرند و ايـن حقيقـت                     زير پوشش   
 تيـر مـاه، جبهـه       26 چهره خود را نشان داد و با ورود اشرف پهلوي از پاريس به تهران در روز                  1331 تيرماه   25در  

عالء مامور بود كه تائيد آيـت       . هت نبود مالقات حسين عالء با آيت اهللا كاشاني بي ج        . بندي عليه مصدق آشكار شد    
. مصدق از همه اين جريانات مطلع بود      . اهللا كاشاني را براي نخست وزيري حسين مكي نماينده اول تهران اخذ كند            

از انتخاباتي كه با يك دنيا اميد و آرزو به منظور استقرار دموكراسي برگزار كرده بود و چنين عاقبتي يافـت و از بـي                    
ايندگان جبهه ملي نسبت به مخالفت با اعتبارنامه سرسپردگان آشكار و معروف استعمار نظير گنجـه اي و                  اعتنائي نم 

بيش از همه   . اختالف شديد دروني جبهه ملي مصدق را مايوس كرد        . دكتر طاهري و ميراشرافي، شديدا رنج مي برد       
ان او ناراحـت بـود واز خودخـواهي و          از يكه تازي هاي مظفر بقائي و حادثه آفريني هـاي چماقـداران و چاقوكشـ               

 .تفرعن وحرف نشنوي حسين مكي شكايت داشت
اختالفات دروني جبهه ملي سواي خودخواهي ها و تفرعن و جاه طلبي ها مسـلماً جنبـه طبقـاتي داشـت و منـافع                        

 حـل و  بيش از همه جناح راست جبهه ملي به ويژه بقائي و حسين مكـي عالقـه منـد بـه        . مختلفي را دنبال مي كرد    
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بحـث دربـاره    . آنها ديگر مصدق را به پيشوائي خود قبول نداشـتند         . فصل مسئله نفت توسط بانك بين المللي بودند       
گـروه قابـل تـوجهي از رجـال         .  يا بانك بين المللي توسعه وترميم، از دستور اين كتاب خارج اسـت             »گارنر ميسيون«

اشتند كه بزرگترين اشتباه دكتر مصدق رد پيشنهادهاي بانك           مرداد عقيده د    28جبهه ملي حتي سالها بعد از كودتاي        
در مظفر بقائي و حسين مكي آن جسارت و جرات وجـود داشـت كـه علـي رغـم خشـم و                       . بين المللي بوده است   

به اين جهـت تكليـف مـردم در         . غضب توده مردم به طور نيمه علني از پيشنهادهاي بانك بين المللي حمايت كنند             
روشن بود، اما وجيه المله هاي خيلي نزديك به مصدق كه در درون و بـي سروصـدا توطئـه و تلقـين                    مقابله با آنان    

 كـه   1330 در اسـفند مـاه       »شـاهد «هاي رونامه   مطالعه مقاله . سوء مي كردند، كار نهضت را به شكست مي كشانيدند         
ه بارز اختالف در درون جبهـه       بالفاصله پس از عزيمت ميسيون گارنر و قطع مذاكرات با آن نوشته شده است، وجو              

حزب توده ايران اين اختالف را بررسي و به عنوان يك گام مثبت در شكل گيري جبهه ملي                  . ملي را نمايان مي كند    
دغـل كـاري    قابل مطامع بيگانه ظاهر مي شد و او بـه           مكم كم شخصيت انعطاف ناپذير دكتر مصدق در         . عنوان كرد 

 .دولت آمريكا پي مي برد
وقف ميسيون بانك بين الملي به رياست ريبروگارنر معلوم مي شود كه دكتر مصدق نمـي توانـد و نمـي                     در مدت ت  

حسـين  . بنابراين رايزني براي تعيين جانشين مصدق به سرعت شروع شـد          . خواهد با پيشنهادهاي آنان موافقت كند     
اين زمينـه   عبداهللا معظمي نيز در     مكي يكي از كانديداهاي نخست وزيري به جاي مصدق بود و ظاهرا عالء به دكتر                

مالقات هاي خصوصي حسين عالء با مكي و به دنبال آن مذاكره طوالني حسين مكي بـا شـاه،                   . و عده اي داده بود    
عبدالحسين دانشپور از رهبران حزب ايران كه از جانب دكتـر مصـدق             . حس خودخواهي وي را بيشتر تحريك كرد      

نيرنگ بـازان نفـت يـا علـل         «امي بانك بين المللي توسعه و ترميم بود، در كتاب           مترجم و مامور پذيرائي از هيئت اعز      
گارنر راجع به طرز انتخاب و مخصوصا انتخاب نخست وزير و وزيران مسـئول در ايـران                 «:  مي نويسد  »نرشكست ميسيون گار  

ه است و ممكن است روزي بر       امروز در ايران بعد از دكتر مصدق و كاشاني چه شخصي محبوب عام            : سوال كرد،و سپس پرسيد   
 و جسـارتي كـه در مـورد خلـع يـد از      ين كشور نمودهگفتم مردم مكي را به علت خدمتي كه به ا. مسند نخست وزيري بنشيند   

 .»شركت سابق جنوب و اخراج انگليسيها از ايران از خود نشان داده است، بي نهايت دوست مي دارند
حسين مكي به اسـتناد آنكـه وكيـل اول تهـران            . هيئت گارنر علني شد   اختالف دروني جبهه ملي از فرداي عزيمت        

 سوابق آمريكا پرستي او عالوه بر آنكه در سه جلـد كتـاب            . شده بود، بيشتر خود را اليق نخست وزيري مي دانست         
 نيـز  معلوم بود، در نطق ها و پيشنهادهايي كه به عنوان مخبر هيئـت مخـتلط نفـت ارائـه مـي داد                        »تاريخ بيست ساله  «

 كه مسئله تعيين جانشيني براي مصدق مطرح بود         1331منعكس مي شد و اينك همين حسين مكي در روزهاي تير            
اما مظفـر بقـائي     . و انگليس و آمريكا در حذف مصدق به توافق نهائي رسيده بوند، يكي از مهره هاي مورد نظر بود                  

 ملي به صـورت گـروه متشـتّي درآمـد كـه هريـك از       در اين زمان جبهه. نيز براي خود در اين زمينه حقي قائل بود        
 نفر از داخل جبهه ملي كانديداي جانشيني مصـدق          3بنابراين  ! رهبران آن داعيه سروري و رهبري و پيشوائي داشتند        

 .معظمي، مكي و بقائي، آيت اهللا كاشاني به حسين مكي بيشتر نظر داشت. شدند
دهم با حداقل نماينده، دكتر مصدق بـراي تشـكيل كابينـه جديـد              پس از انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس هف        

برابر سنت پارلماني ايران از مجلس شورا و مجلس سنا تقاضاي ابراز تمايل و اعتماد كرد تا مجلسين سـنا و شـورا                       
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نظر خود را در مورد نخست وزير آينده اعالم كنند و فرمان نخست وزيري صادر شـود و مقـدمات تشـكيل كابينـه       
شخص مصدق پيروي از اين قاعده را مطابق با روح قانون اساسي مشروطه مي دانست و براي شاه ايـن                    . هم آيد فرا

بنـابراين از   . حق را قائل نبود كه بدون استعالم و نظر خواهي از مجلس به صدور فرمان نخست وزيري اقـدام كنـد                    
اسي مصدق را مي دانسـتند، قبـل از تشـكيل    آنجا كه دربار، سفارت آمريكا و مخالفين دكتر مصدق رويه و مشي سي        

 سـال از محـاق سـريت خـارج و         46اسناد وزارت خارجه آمريكا كه پس از        . كابينه مصدق به رايزني مشغول شدند     
. و نقش توطئه گرانه آن را به اثبات مي رسـاند        .... منتشر شده است، دخالتهاي رذيالنه دولت آمريكا در امور داخلي           

ري و فوري در زماني ارسال شد كه مذاكرات ايدن و آچسن دربـاره شـراكت و سـهيم شـدن     اين گزارش به كلي س   
در دستيــابي  . آمريكا در منابع نفت ايران به نتيجه رسيده بود و هر دو در پي يـافتن جـانشيني براي مصدق بــودند          

 مشـاوره بـا شـاه و حسـين          به اين هدف سفراي آمريكا و انگليس به شدت در تالش بودند كه قضيه را با رايزني و                 
گزارش سري و فوري هندرسون بـه وزارت        . عالء و قوام السطنه و سيدضياءالدين طباطبائي به سرو سامان برسانند          

  :خارجه چنين نيتجه مي گيرد كه
ه ايـن  الهيار صالح كانديداي برجسـت . الف ـ نخست وزير جديد بايد يا عضو جبهه ملي باشد يا فردي بسيار نزديك به آن باشد 

ته صـالح درگذشـ   . به نظر مي رسد صالح افكاري مترقي داشته و داراي اسـتحكام شخصـيت و عقـل سـليم باشـد                    . طبقه است 
صالح ممكن بـود بتوانـد      . به نظر او صالح خردمند شده بود      . اشتباهاتي مرتكب شده و از جمله با حزب توده همكاري كرده بود           

اگر صالح از مسير درست منحرف      . ده گرفت به صورت نيروهاي سازنده شكل دهد       جنبش ملي را كه قدرت آن را نمي توان نادي         
اگر چه بوشهري گاه نشان داده كه فردي فرصت . بوشهري نيز امكان نامزد شدن دارد . وي دشوار نيست  شود از كار بركنار كردن      

 بـه اتفـاق   1330 شنبه سي ام آذر در«:  ناصرخان قشقائي نيز مي نويسد  421.طلب است و بي اندازه زير نفوذ كاشاني است   
م بي اندازه مايل است نخست وزير شود در حقيقت جگرش ديد. مكي برگشتيم به شهر در بين راه با مكي شروع به مذاكره كردم          

 422.»لك زده است
نـه   خائنامرحوم اللهيار صالح هيچوقت تحت تاثير چنين القائاتي قرار نگرفته بود و با آنكه شاه بر اساس تز و مشـي               

اش كه اختالف بيانداز و حكومت كن رفتار مي كرد، مرحوم صالح به هيچ وجه با وجود حضور قدرتمنـد مرحـوم                      
مصدق در صحنه سياسي، حاضر به قبول اين سمت و عنوان ها نبود، زيرا مي گفت قصـد شـاه تحريـك و اخـالل                         

او را نصيحت كردم كه سـعادت  ملـت و       اما  . مي گفت شاه بارها به من پيشنهاد جانشيني مصدق را كرده بود           . است
صـالح  صاحب اين قلم اين خـاطره را از سـالها پـيش از مرحـوم                . مصلحت نهضت ملي ايران تقويت مصدق است      

 .داشته است، اسناد وزارت خارجه آمريكا صحت گفتار و نظر اللهيار صالح را ثابت مي كند
كسي احتمال دارد جانشين مصدق شـود وي گفـت چنـد نفـر نـامزد      به نظر شما در اين مقطع زماني چه .  ـ از عالء پرسيدم 3

مكي نيز مانند يك نامزد     ... است قوام، منصور، حكيمي، به چشم مي خورنداو گفت        نخست وزيري هستند در ميان كهنه كاران سي       
 .نخست وزيري با شاه گفتگو كرده است

                                           
 594 اسناد روابط خارجي آمريكا جلد اول، ص  -421

 226، ص 1371هران كتاب سال هاي بحراني، خاطرات محمد ناصر صولت قشقائي ت -422
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شاه شجاعت و قاطعيـت صـالح را در رفتـار بـا كاشـاني               . عالء گفت در ميان گروه جبهه ملي شاه به ويژه به صالح نظر داشت             
  423.را داشته باشدقدرت الزم به نظر مي رسيد صالح صداقت و نيز . دوست داشت

 در  مرحوم صالح مي گفت تمام اين مذاكرات شاه با حسين مكي و مرحوم فاطمي ومن فقط به قصد ايجاد شـكاف                    
ن ميان فقط كاشاني و حسين مكي به اين تفتين گـردن  نهادنـد و   شاه مي خواست تفتين كند و در اي. جبهه ملي بود 

تفاهم در اين روزهاي حساس، آمريكا و انگليس در مورد ساقط كردن مصدق به              . در من كوچكترين تاثيري نداشت    
كاشاني نخسـت  . كامل رسيده بودند و حسين عالء وزير دربار و آيت اهللا كاشاني درصدد ساقط كردن مصدق بودند               

او مي خواست نخست وزير تراش باشد، صـرف نظـر از اينكـه كمتـرين                .  شدن  را دون شان خود مي دانست        وزير
اما مي خواست به تمام معني قـدرت نمـايي         . اطالع وعلم و درايتي از مبحث پيچيده نفت و حكومت كردن نداشت           

 كاشاني با وي ديدار كرده است       1952عالء به من گفت در صبح روز بيست و ششم ژوئن             «:هندرسن گزارش مي دهد     . كند
شهري بهترين فرد بـراي جانشـيني مصـدق         بود كه بو  و پس از تعريفي اندك از مصدق و كمي حمايت از وي خاطرنشان كرده               

 424.»است
زاده و مظفر بقائي در تالش بـراي بـه دسـت آوردن قـدرت               در جبهه ملي آيت اهللا كاشاني و حسين مكي و حائري          

شاه خيلي عالقه مند بود كه مصدق توسط جبهه ملـي كنـار گذاشـته               .  و مريدانشان بودند   نخست وزيري براي خود   
بـا  . شود، اما درايت مرحوم اللهيار صالح و حمايت يكپارچه مردم، شاه را از عزل مصدق به وحشـت مـي انـداخت            

راه به جاي مصـدق  اين همه سفراي انگليس و آمريكا و شاه به تالش خود براي جانشين كردن فردي مطيع و سربه         
 .ادامه مي دادند

 كـه   17او به تعدادي از نمايندگان مخالف دكتر مصدق در مجلـس            . مشورت شاه با كهنه كاران سياسي ادامه داشت       
توانسته بودند امام جمعه تهران را به رياست مجلس بنشانند، دلگرم بود و به رياست طلبـي و جـاه طلبـي آيـت اهللا                     

گزارش هندرسـن و    .  و عالوه بر آن از حمايت كامل آمريكا و انگليس برخوردار بود            كاشاني و مكي هم نظر داشت     
در طي دو يـا سـه روز بعـدي گـروه سـناتورهاي بـا نفـوذ و        «خبرهاي حسين عالء وزير دربار حكايت داشت كه شـاه          

و چنـد   ) رئيس مجلس سـنا   (زاده  البته پس از اين كه ابتدا با تقي         . نمايندگان مجلس را براي تشكيل گردهمايي فراخواهد خواند       
 425.»مشورت كند) رئيس مجلس شوراي ملي(تن از سران مجلس نظير امام جمعه 

اگر چه ممكن است شـاه  «: اما هندرسن اين ديپلمات ماهر و كهنه كار آمريكايي به وزارت امور خارجه اعالم مي كنـد         
بي اندازه ترديد دارم كه او جسارت انجـام دادن كـاري            . تشخيص دهد زماني فرا رسيده است كه وي بايد به اقدامي دست زند            

 با او آشنا مي شوم بيش از اين متقاعد مي گردم كه او فاقـد شـجاعت و قاطعيـت                  من هر چه بيشتر   . واقعا سازنده را داشته باشد    
 انـداختن تقصـير     است و ديگر آنكه وي از ضعف خود آگاه است و تمايل دارد با يافتن بهانه هايي براي نافعال بـودن و حتـي                       

 426.»اشتباهات گذشته به گردن اطرافيان خود شخصيت واقعي خويش را پنهان دارد
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با اين همه از آنجا كه دو دولت آمريكا و انگليس براي سقوط مصدق به توافق رسيده بودنـد، توطئـه هـا و رايزنـي             
 نقطـه اتكـا   مه داشت و در اين تالشهاي سفرا و وزير دربار و شاه براي يافتن نخست وزيري سر به راه و مطيع ادا   

 .و اميد نهائي شاه سفارت آمريكا و شخص هندرسن بود
اسناد وزارت خارجه آمريكا نشان مي دهد كه حسين عالء، آن جانور سياسي كه مصدق به دفعات به دوسـتي سـي                      

كـامال  ودهاي هندرسـن  ساله با او مباهات كرده بود، چه موجود نوكرماب و سرسپرده و در اجراي توطئه ها و رهنم    
 .مطيع و بالاراده است

دكتر قاسم غني كه يادداشتهائي در مورد رجال دوران قاجـار و پهلـوي هـا دارد و خـود از نزديـك بـا بسـياري از                            
آدمي است به تمامه در حكـم يـك         «: دولتمردان و عوامل اجرايي و جاسوسان آشنا بود، درباره حسين عالء مي نويسد            

ي من خيال نمي كـنم خيـانت      . خيانت نمي كند  . در حضور شاه مثل مجسمه مي ايستد      ...  تلقين كنند مي گيرد    طوطي، هر چه به او    
ما به حدي سفيه است كه عمال سفارت خارجي مي توانند او را آلت خيانت قرار دهند و به دسـت او كـه معـروف بـه                            بكند، ا 

 427.»مملكت دوستي است، خيانت بزرگتري انجام دهند
امـا  ! و آراسته و انگليسي دان قرار بود هم محرم راز شاه باشد و هم محرم راز و درد دلهـاي مصـدق                     اين آدم شيك    

عاقبت جانب شاه را گرفت و اين مطلب هم در خاطرات فردوست آمده است و هم گزارش هاي رسـمي سـفارت                      
 428.خانه هاي آمريكا و انگليس آن را تاييد مي كند

  جلد است همين ساده لوحي و طوطي صفتي و آلت بـال اراده بـودن  19بالغ بر  دكتر قاسم غني در يادداشتهايش كه       
 . در مقابل سفراي آمريكا و انگليس مكرر بيان كرده استعالء را

هندرسن سفير آمريكا گزارشي محرمانه و به كلي سري به وزارت امور خارجـه مخـابره مـي كنـد و اسـناد روابـط                         
 :خارجي آمريكا حاكي از آن است كه

: ا فراخوانـد   ژوئيه شاه سه تن از مشاوران مورد اعتماد خـود ر           6ء امروز صبح مطالب زير را به من گفت كه صبح زود روز              عال
عالء وزير دربار، سپهبد يزدان پناه وزير جنگ و سناتور دشتي سفير پيشين ايران در مصر و يكـي از منصـوبان شـاه در سـنا و                            

كه قرار است تاساعاتي ديگر هيئت هايي از سنا و مجلس شوراي ملي بـه حضـورش                 وي به آنان اطالع داد      . دوست ديرين شاه  
ك كنند كه گرايش احتمالي دو مجلس درباره استعفا يا انتصاب جانشيني احتمالي مصدق              برسند تا از آنان بخواهد كه به وي كم        

ا به شاه تاكيد كردنـد كـه وضـع مـالي            هر سه نفر قوي   . شاه گفت كه خواستار راهنمايي صريح و بي پرده است         . چه خواهد بود  
شاه پرسيد آيا به نظـر آن    . دگي در پيش نخواهد بود    كشور نااميد كننده است و تا زماني كه مصدق نخست وزير باشد چشم آسو             

سه مشاور مصدق در مجلس ياسنا از اكثريت برخوردار است آنان پاسخ دادند كه اطمينان دارند وي نمي تواند در هر دو مجلس           
او گفت كه به نظـرش مصـدق هنـوز قـدرت جـذب              . شاه درباره صحت گفته آنان اظهار ترديد كرد       . ثريت را به دست آورد    اك

مجـدد   تظاهرات آبادان ـ هزاران پيامي كه از سازمان هاي گوناگون و سراسر كشور مبني بر انتصاب . ردم ايران را داردهمدلي م
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ر و غيره سبب مي شود كه باور كند مصدق از لحاظ سياسـي، آن قـدر كـه                   مصدق به دست وي رسيده است و تبليغات در بازا         
 429. استدشمنان او با اصرار مي گويند، نمرده

با اين همه حسين عالء و امام جمعه تهران و سناتورها و نمايندگان مجلس و سران ارتش با همه مخالفت و توطئـه                       
دم مقاومت كنند و زيرفشار سخت و شديد افكـار عمـومي            هاي گوناگون نتوانستند در مقابل اراده يكپارچه توده مر        

هيچ يك از دو مجلس نتوانستند به حذف مصدق از صحنه سياسي موفق شوند و شاه ناچـار شـد بـه ابقـاي دكتـر                          
. او دكتر هومن معاون وزارت دربار را كه شخصا از افراد ضدمصدقي بود، به مجلس سنا فرستاد           . مصدق تن در دهد   

  آشكار به سناتورها گفت كه شاه از وي خواسته است تا از آنان بخواهد يكپارچه به انتخاب مجدد مصدق راي                    هومن با نگراني  «
وقتي سناتورها با خشم از هومن پرسيدند كه چرا اعليحضرت همايوني چنين پيامي فرستاده است، هومن گفت نمي توانـد            . دهند

 *.....430.»پاسخ دهد و صرفا دستورهاي شاه را اجرا مي كند
سرانجام هم مجلـس شـورا و       .  مي كردند  ياما همچنان بخش بزرگي از سناتورها بر مخالفت خود با مصدق پافشار           

هم مجلس سنا علي رغم توطئه هاي سفارت آمريكا و سفارت انگليس از ترس مردم به مصدق راي تمايـل دادنـد،                      
. بيشتر از همه در مجلس سنا مشاهده مـي شـد  مخالفت با مصدق . اما اين راي تمايل ها چندان آسان به دست نيامد   

عالء وزير دربار در تماس با سفراي آمريكا و انگليس از آنها مي خواست كه عوامل خـود را در دو مجلـس سـنا و                   
اما حسين عالء نتوانست شاه را كامال قانع كنـد كـه در مقابـل مصـدق                 . شورا به مقاومت عليه مصدق تحريك كنند      

با هندرسن در دل مي كرد كه شاه قدرت تصـميم گيـري نـدارد و هندرسـن بـه وزارت امـور       او . جبهه منفي بگيرد  
شـاه دل و    . خارجه گزارش مي كرد كه هر چه بيشتر با شاه آشنا مي شود بيشتر به ضعف و دودلي او پـي مـي بـرد                        
 را از اقـدام     جرات تصميم گيري را ندارد و نقطه ضعف خود را مي داند و مي خواهد با جمع كردن ديگـران خـود                     

 .معاف سازد و مسئوليت و اشتباهات را به گردن ديگران بيندازد
 تـوده  با همه تشبثات و توطئه هاي گوناگون و فعاليت شديد قوام و سيد ضياء و حسين عالء عليه مصدق، پشتيباني  

 يكپارچـه   تحصن هاي مــــردم در تلگرافخانـه هـا و تظـاهرات وسـيع و              . مردم از مصدق شب و روز ادامه داشت       
كارگران شركت نفت آبادن به همراه بازار آبادان و خرمشهر و تعطيل عمومي در اهواز و مناطق نفت خيز، خواب را                     

 .از چشمان سفراي آمريكا و انگليس و حسين عالء و شاه ربوده بود
عـالء واسـطه    . در اين روزها بيش از همه قوام السطنه فعاليت مي كرد كه راي اعتمـاد مجلسـين را بـه دسـت آورد                      

در سفارت تركيه مهماني شام ترتيب دادند و عالء و قوام السـطنه بـا           . آشنايي و مالقات قوام السطنه و هندرسن شد       
در چنـين  . سيد ضياء الدين طباطبائي هم در تالش براي گرفتن راي اعتماد از مجلسين بود           . هندرسن مالقات كردند  
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و هم عالء و هـم مـادر شـاه و اشـرف بـه همـراه گـروه زيـادي از                      شرايط حساسي هم سفراي آمريكا و انگلستان        
سناتورها درصدد بودند شاه را قانع كنند كه مصدق رامامور تشكيل كابينه نكند و دكتر مصدق نيز پـس از اسـتعفاي              

در صورتي تمايل به تشكيل دولت داشـت كـه راي قـاطع و كامـل مجلسـين                  ) طبق سنت مشروطه  (قانوني و سنتي    
 .ا را به دست بياوردشورا و سن

م كه خشم ملكه مادر از بابت ضعف و         ما از منابع گوناگون شنيده اي     «هندرسن به وزارت امور خارجه آمريكا گزارش كرد؛         
سستي پسرش به اوج خود رسيده است و ديگر اينكه اشرف كه ديروز به تهران وارد شد از آنچه روي داده است بـه انـدازه اي                        

 431.»مله قلبي شده استعصباني است كه دچار ح
هم با    نماينده 10 راي آورد و     1 راي و عبداهللا انتظام      2 نفر به مصدق راي دادند، قوام        52 نفر حاضر در جلسه      65از  

 نفـر راي    52 نفـر نماينـده مجلـس تنهـا          72به تعبيري بايد گفت از      . دادن ورقه سفيد از اعالم نظر خودداري كردند       
مهنـدس حسـيبي    . د هسته اي درشت ناك از مخالفان در شـروع كـار مجلـس بـود               تمايل دادند و اين نشانگر وجو     

مصدق دو ساعت در حضور شاه بود و بدون راي تمايل سنا حاضر نشد كه فرمان                «:  تيرماه مي نويسد   16دريادداشت مورخ   
 432.»به نام او صادر شود

سونري بودند و تحت اراده سفارت      سناتورهاي مجلس سنا كه اكثرا از شخصيت هاي مرتجع و اعضاي لژهاي فراما            
رئـيس مـادام العمـر      (انگليس قرار داشتند، حاضر به دادن راي تمايل به مصدق نبودند و شاه با اعزام دكتـر هـومن                    

 433.به مجلس سنا درصدد راضي كردن سناتورها بود) لژهاي فرماسونري
 ملـت   و پيـامي بـراي    .. هيچ مصاحبه اي     دكتر مصدق در اين شرايط حساس هيچ ارتباطي با توده مردم برقرار نكرد،            

ساكت و آرام به خانه اش رفته بود و به مذاكرات پشت پرده ادامـه  . نفرستاد و تهديدي عليه مجلس سنا عنوان نكرد      
 .مي داد

راي اعتماد و ابراز تمايل مجلس به مرحوم دكتر مصدق و خودداري مجلس سنا از ابراز تمايـل بـه مصـدق، خشـم       
لس سنا و شيوخ و ريش سفيدان مشروطه كه سالها بود به ورطه ارتجاع و فراماسونري در غلطيـده                   مردم را عليه مج   

و به سفارت انگليس و كاردار مكار و فعال و حيله گرش ميدلتن چشم دوخته بوند، به شـدت برانگيخـت و بـازار                        
ردم را به صبر و حوصـله دعـوت         اما آيت اهللا كاشاني طي اعالميه اي مانع تعطيل عمومي شد و م            . اعالم تعطيل كرد  

با اين همه بيات نائب رئيس مجلس سنا مخالفت سـناتورها را بـه اطـالع                . كرد تا كار با مذاكرات حل و فصل شود        
 .شاه رساند و گفت سناتورها اتخاذ تصميم را به خود شاه واگذار كرده اند

به مصدق ابراز تمايل نكـرده اسـت، امـا       گزارش هندرسن سفير آمريكا مي گويد كه مجلس سنا هنوز تا اين ساعت              
چند نفر از سناتورها به ديدن مصدق رفته و به او اطمينان داده انـد كـه در صـورت تشـكيل دولـت از راي اعتمـاد                         

اما براي مصدق مجلس سنا اهميتي نداشت و در اين روزهـاي سـخت و طاقـت                 . مجلس سنا برخوردار خواهد شد    
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 مجلس شورا و مقاومـت      17او نتيجه انتخابات دورة     .  با شرط هاي بسيار سنگين     فرسا در فكر تشكيل كابينه اي بود      
مجلس سنا و دشواري هاي روزهاي آينده زمامداري را لمس مـي كـرد و از ايـن همـه صـعوبت كـار و تشـتت و                            

 .پريشاني در صف ياران اوليه جبهه ملي كه هر يك چشم طمعي به قدرت داشتند، آزرده خاطر بود
اوايل هفته سوم تيرماه مصدق خود را آمـاده         «مدعلي موحد، به استناد دفترچه يادداشتهاي مهندس حسيبي،         به نوشته مح  
در مالقاتي كه حسيبي با او داشت، مبناي گله گذاري از همكاران را كرد كه بدون مشورت با او معـامالتي انجـام                       . كار مي كرد  

نظور حسيبي بيشتر مهندس پرخيده مدير بازرگاني شركت ملي نفت بـود            م. داده اند و امضاي بيات و مصدق را هم گرفته بودند          
 دست و پا مي زد وحسيبي با سخت گيري هاي خاص خود كار را مشـكل مـي                   كه آن روزها براي شكستن محاصره نفتي ايران       

 434.»خته شودآقا اين ها تئوري است، كاري بايد كرد كه نفت فرو: مصدق در پاسخ حسيبي با لحني عتاب آلود گفت. كرد
به ناوگان مجهز و گسترده اي      بحث عدم اطالع مهندس حسيبي از مشكالت كار توزيع و فروش نفت به مقادير زياد كه احتياج                  «

داشت و در آن زمان ناوگان و تجهيزات در دست كارتل جهاني نفت بود، موضوعي است كه از دستور اين فصل جدااست، امـا        
ع كابينه در تالش بود و بيش از همه به فكر ايجاد كابينه اي بود كه بتواند بر مشكالت كـار                     مصدق براي سروسامان دادن به وض     

 نفرات و ياران يكدست و يكدل نداشت، مثال به نوشته حسيبي بازرگان داوطلب وزارت فرهنگ بود ولي دكتر                   نفت فايق آيد اما   
ارت پست و تلگراف را به بازرگان پيشـنهاد كـرده انـد واو    مصدق مهدوي را براي اين كار در نظر گرفته بود، بنابراين پست وز    

 435.»نپذيرفته است
بازرگان شخصـيت قشـري و      . مصدق نحوه تفكر و انديشه مذهبي خشك و قشري مهندس بازرگان را مي شناخت             

سطحي نگري داشت و در پست مديريت عامل شركت نفت در هيئت خلع يـد در آبـادان و منـاطق نفتـي بـا اكثـر                           
شركت نفت اختالف داشت و بيش از همه نسبت به ويسكي خـوردن مهندسـين در ايـام فراغـت از كـار                       مهندسين  

حساسيت مي ورزيد و دستور داده بود كه تداركات شركت نفت همه مشروبات الكلـي را از انبـار و فروشـگاههاي             
 د و بطري ها را بشـكند و       شركت ملي نفت كه از دوران شركت سابق نفت انگليس باقي مانده بود، به رودخانه بريز               

مـديركل كـارپردازي و    . خوردن مشروب در تمام رستوران ها و كلوپ هاي شركت ملي نفـت اكيـدا ممنـوع شـود                  
بازرگان به دكتر مصـدق هـم گفتـه بـود اگـر ايـن         . اعضاي هئيت خلع يد با اين شدت عمل بازرگان مخالف بودند          

چند . به اداره پست مدير عاملي شركت ملي نفت نيستم        مهندسين و  كارمندان شركت نفت مشروب بخورند حاضر          
بار مصدق تلفني گفته بود آقاجان به امور شخصي مهندسين در آن جزيـره دور افتـاده و محـروم از همـه امكانـات                         

به هر حال گفته هاي مصدق تاثيري در او نكرد و پسـت مـدير               . ات به مصالح كشور باشد    كاري نداشته باش، توجه   
مرحوم اللهيار صالح مي گفت هر قـدر مصـدق او       . لي نفت را بي خبر رها كرد و به تهران بازگشت          عاملي شركت م  

را نصحيت كرد كه كاري به امور شخصي مهندسين و كارمندان شركت نفت نداشته باشد، حاضر به مراجعـت نشـد     
 *.كده بود منصوب شدو در تهران اقامت كرد و به معاونت اداره كل لوله كشي آب كه رياست آن با مهندس مي
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دكتر مصدق مي دانست كه مهندس بازرگان با افكار قشري و انعطاف ناپـذيرش در وزارت فرهنـگ در مـدارس و                      
. دبيرستانها و دانشگاه تهران كه آن روزها در سيطره حزب توده ايران و روشنفكران بود، دردسرآفرين خواهـد شـد                    

 .ه حذف كردبنابراين مهندس بازرگان را از عضويت در كابين
: دكتر محمدعلي موحد مـي نويسـد      . اين همه اختالف در درون جبهه ملي از چشم جاسوسان انگليسي به دور نبود             

 متين دفتري خود را يك سـر         در آن هيئت خلع يد،    . اما نمايندگاني كه مصدق به خوزستان فرستاده بود با او فاصله زياد داشتند            «
ون سابقه سياست و اطالعات دنيايي وسيع تر داشت و انگليسي هم مي دانست، بـه خـود                  و گردن باالتر از همگان مي ديد و چ        

 از ديگران و بدون واسطه با مصطفي فاتح و مستر دريك كه مدير كل عمليات در ايران و عراق بـود، بـه                        اجازه مي داد كه جدا    
به . اسي توام بود كه ديگر اعضا از آن خبر نداشتندگفتگو بنشيند و اين گفتگو ها چه بسا با قول و قرارها و وعده و وعيدهاي سي               

مكي براي خود   ... ويژه حسين مكي كه ملقب به سرباز فداكار بود، اين يكه تازي ها و بي اعتنايي را از متين دفتري برنمي تافت                     
گان و كاركنان از پشـت      حسيبي با مكي با لحن ناهنجاري درگيري داشتند، در حالي كه رانند           ... در همه امر حق آمريت قايل بود      

 436.»پنجره با بهت و حيرت شاهد آن صحنه تاسف آور بودند
همين اختالفات در مورد رياست بر مجلس بين دكتر شايگان و دكتر عبداهللا معظمي ايجاد شده بـود كـه اغلـب بـا                        

بهه ملـي بـا    پادرمياني حل و فصل مي شد و شاه و سفارت انگليس و هندرسن كامال از عمق اختالفات در داخل ج                   
دكتر سيدحسن امامي حقـوق     (خبر بودند و سفير و وزير دربار با عاملين ويژه مانند مظفر بقائي و امام جمعه تهران                  

اما ايـن اخـتالف هـا در اوج و غليـان مبـارزات      . در تماس بودند  ) دان معروفي كه نوكر حلقه به گوش انگليس بود        
 در چنين اوضاع و احوالي كه تشـتت و چنـد دسـتگي       . دن نداشت ضدامپرياليستي جامعه ايران هنوز قدرت علني ش      

در جبهه ملي وجود داشت و همگي اعم از مالكان و روحانيون و ارتشيان و درباريان درصدد پايمال كـردن حقـوق                    
حقه و طبيعي كشاورزان و كارگران و روشنفكران و دانشجويان بودند و تمام  هوش و حـواس دسـتگاه جاسوسـي                      

 و تشكيالت قمه كشي و چاقوكشي حزب زحمتكشان بر اين امر متمركز شده بود كه حتي يك نفـر                    2 دربار و ركن  
ايـن  . از حزب توده ايران به مجلس راه نيابد، مصدق خود را براي انتخاب كابينه و معرفي آن به شاه آماده مي كـرد                      

عـاتي سـفارتخانه هـاي آمريكـا و          و شـبكه اطال    2كابينه در حالي به شاه معرفي مي شد كه دستگاه جاسوسي ركن             
انگليس مي دانستند كه مصدق در مجلس ظاهراً داراي اكثريت است و هواداران جبهه ملـي هـم در مجلـس دچـار                       
دودستگي هستند و آيت اهللا كاشاني هم با مصدق مخالف است و روحانيون بزرگ و مراجع تقليد هم عليه مصـدق                     

هران هم در اختيـار شـيخ محمـد تقـي فلسـفي واعـظ اسـت كـه تمـام          نظر دارند و مجالس روضه خواني و منابر ت  
حمالتش متوجه دولت است و در زير پوشش ضديت با حزب توده، فرياد وا اسالما از حنجره اش بلنـد اسـت، آن              
هم در قالب شاه دوستي و ظل اهللا پرستي كه مورچه و زنبور عسل شاه دارد آن وقت توده اي هاي بـي وطـن مـي                           

پس اي داد و بيداد واي مسلمين و شيعيان علي كه سـلطنت ايـران كـه يگانـه سـلطنت                     . ه نمي خواهيم  گويند ما شا  
در اين اوضاع مغشوش و در هم و برهم كه اساس نهضـت ضـد اسـتعماري را    . شيعه در جهان است در خطر است     

قانـان، روشـنفكران،   كـارگران، ده . دچار خطر كرده بود، حزب توده ايران نداي وحدت سر مي داد كه متحد شـويد  
روزهـاي حسـاس و سـختي در پـيش          . كسبه، اصناف، زحمت كشان يدي و فكري و كارمندان دولت متحد شـويد            
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 منتشر شده است، صحت آنچه را كه        1377 و   1378 مرداد كه در سالهاي      28اسناد منتشر شده بعد از كودتاي       . است
 ايران نوشته است و اقتباس و تحليل از آرشيو روزنامه            در كتاب گوشه هايي از تاريخ معاصر       1360نگارنده در سال    

هاي ايام نهضت ملي و شنيده هايي از شادروان محمود نريمان و مرحوم اللهيار صالح بود، به درستي به نمايش مي                     
اسناد و كتاب هاي تحليلي و خـاطرات شخصـيت هـا و اسـناد روابـط خـارجي وزارت خارجـه آمريكـا و                       . گذارد

 و جنبش دوم خرداد     1372بره هاي سري با دولت انگليس كه در فضاي مطبوعاتي بعد از سال هاي               مكاتبات و مخا  
اكنون معلوم شده است كه در مجلس هفـدهم  .  منتشر شد، صحت و درستي استنباط نويسنده را ثابت مي كند   1376

ي زاده و سيدابولقاسـم     چه توطئه ها و تمهيداتي در خفا توسط حسين مكي و مظفر بقائي و سـيد ابوالحسـن حـائر                   
همه اين مدعيان آزادي و حمايت كنندگان نهضت ملي و عاشقان مصدق در زيـر               . كاشاني در حال شكل گيري بود     

پوشش مصدق خواهي در حال دسته بندي بودند تا مصـدق را از صـحنه سياسـي حـذف كننـد و چـون از توافـق                           
 مطلع بودند عده اي از آنها درصـدد نزديـك شـدن بـه     سياست آمريكا و انگليس براي روي كار آوردن قوام السطنه       

 .حوزه سياسي قوام برآمدند و عده اي هم خود را براي جانشيني مصدق آماده مي كردند
به نوشته محمدعلي موحـد كـه برمبنـاي         . انتخابات هيئت رئيسه مجلس هفدهم، عاقبت كار را به مصدق تفهيم كرد           

. است، مصدق در دادگاه الهـه از مجلـس هفـدهم نااميـد شـده بـود                دست نوشته هاي مهندس حسيبي تنظيم شده        
 : يادداشت هاي مهندس حسيبي مدعي است كه مصدق در الهه اظهار ياس مي كرد و مي گفت

 .....با اين مجلس نمي توان كار كرد«
در ادامـه مـي     . زور نمي روم  ذوالفقاري داد و بيداد راه مي اندازد كه با مصدق موافقم، ولي زير بار               : مهندس حسيبي مي نويسد   

 و اين دسته بندي   437»مكي در اين اثنا در صدد جمع و جور كردن و متشكل ساختن ناراضيان و مخالفان برآمده است                 : نويسد
ها در زماني سازمان داده مي شود كه پيرمرد در دادگاه الهه به دفاع از حقانيت نهضت ملي ايران برخاسـته و فريـاد                     

امـا   . غارتگري شركت نفت جنوب و انگلستان را با صداي رسا به گوش جهان مـي رسـانيد         مظلوميت ملت ايران و   
در ايران عده از دوستان نيرنگ باز و افعي صفت جبهه ملي  عليه مصدق توطئه مي كردند و رئيس شهرباني دولـت                       

 تـوده ايـران برنامـه        و دربار هم با به راه انداختن يك سري نمايشگاه كشف شبكه هاي ترور حزب               »سرلشكر مزيني «
كمونيست كشي و سوءاستفاده از اذهان مذهبي مردم را آماده مي كند و فلسفي واعظ و ساير وعاظ مخالف نهضـت                     
ملي از منابر و مساجد و تكايا، توپخانه نطق و بيان به راه انداخته بودند و از آيـات قـرآن و احاديـث بـراي محقـق                         

مصـدق از همـه ايـن       . ي كردند و همدست سرلشگر مزيني شده بودند       ساختن اين برنامه ضد ملي سوخت فراهم م       
افشاگري هاي حزب توده ايران در روزنامه هاي به سوي آينده وشهباز به قلـم زنـده                 . توطئه ها به تدريج باخبر شد     

 .ياد رحيم نامور و محمود ژندي اين توطئه ها را به اطالع ملت ايران مي رساندند
 تير كه نزد دكتر مصدق رفتم نخست وزير كـه از انتخـاب امـام                11صبح روز چهارشنبه    «: ندخود مكي چنين حكايت مي ك     

من هفتاد هشتاد نفر وكيـل      . جلسي است با عصبانيت به من گفت آقا اين چه م        . ي نمايندگان خيلي ناراحت بود    جمعه و دسته بند   
يك اكثريت محكمي به وجود آوريد، همان طور كه         كت بسته تحويل شما دادم چرا اقدام به جمع و جور كردن آنها نكرديد كه                
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ار داشتم اوال نامه حضرت عالي به مجلس كار را خراب كرد ثانيا بهتر              با ماليمت اظه  ... در اواخر دوره شانزدهم عمل مي كرديد      
 438.»نبود خودتان در مراسم افتتاح شركت مي فرموديد و روي خوش نشان مي داديد

مردي كه مصدق او را از نردبان سياسـت بـاال بـرد و بـه      . سين مكي را مي رساند    اين دغلكاري اوج وقاحت طبع ح     
وجاهت ملي رساند به طوري كه وكيل اول تهران شد و سرباز فداكار نام گرفت و بدترين و مهلك ترين ضربات را                 

كار مصدق  در ظاهر عاشق مصدق بود و در باطن دشمن م         . همراه مظفر بقايي و كاشاني به مصدق و نهضت ملي زد          
اين جـاه طلبـي مكـي كـه         ). حب الدنيا راس كل خطيئه    (و غالم شاه، آن هم به هواي رياست الوزرايئ كه گفته اند             

هيچ كس را آدم حساب نمي كرد، با جاه طلبي يـك آدم مغـرور از خانـدان اشـراف قاجـار بـه نـام شـمس الـدين                         
 ياليسم و ارتجاع سقوط و محو و نـابودي نهضـت          اميرعالئي در آن روزهاي خون و آتش و توطئه و نيرنگ كه امپر            

اما عيب كار در ايـن بـود كـه خـود            . ملي و جنبش ضداستعماري ايران را هدف گرفته بود، نقل محافل سياسي بود            
او اجـازه   . دكتر مصدق راه افشاي چهره اين فريبكاران را بسته بود و مانع فعاليت جمعيت ملي مبارز با استعمار بود                  

ر كارخانه ها و روستاهاي ايران كه عمدتا تحت نفوذ كارخانه داران و مالكين مرتجع پايگاههاي امثـال    نمي داد كه د   
مكي بودند، سنديكاهاي صنفي و انجمن دهقاني به دور از مزاحمت فرمانداري نظامي تهـران و بـه دور از دخالـت                      

 .خشونت آميز ژاندارمري شكل بگيرد
 به اتفاق روستاهاي كشور تحت سيطره مباشرين ارباب هـا و ژانـدارمري              دكتر مصدق مي دانست كه اكثريت قريب      

است و افراد حزب توده ايران كه براي روشن كردن چراغ سواد آموزي و خواندن و نوشتن و اشاعه حق و حقـوق                       
 هـا و    ملي و صنفي و اجتماعي روستاييان رنج سفر به روستاهارا به خود همراه مي كردند، اغلب با سرنيزه ژانـدارم                   

آنها بارها و   . گشته اند چماقداران ارباب ده و مباشرين بزرگ مالكان مواجه شده و خونين ولت و پار به شهر باز مي                 
امـا تـوان يـك حـزب مخفـي كـه       . بارها اين حركت هاي روشنگري را به قيمت جان و مال خود ادامه مـي دادنـد              

ها يشان بـراي بـه دسـت        زد و بند رجال وشخصيت    احزاب ملي هم كه در      . غيرقانوني هم شده است، محدود است     
ضربه اي كه مصدق از مجلس هفدهم خورد، ريشه در نحوه ايجـاد آن  . آوردن پست و مقام و منصب مشغول بودند    

كه ناشي از سلطه سيستم ارباب رعيتي بود، داشت و اال امريكا و انگليس و برادران رشيديان و ميراشرافي و شـعبان                      
 كـه همسـايه قدرتمنـدي در كنـار جنـبش            1332 الي   1330 و بقايي و كاشاني در آن سالهاي         بي مخ و حسين مكي    

ضداستعماري و ضداستبدادي ملت ايران حضور داشت و ميليون ها زن و مرد شيفته و فدايي نهضت ملي و مصدق                    
. ادگي خـاموش كننـد    جان بركف به حمايت ايستاده بودند، خيلي ناتوان تر از آن بودند كه چنان نهضتي را به آن س                  

آن روزهاي تاريخي و تعيين كننده كه دكتر مصدق بعد از افتتاح مجلس به تعيين كابينه مشغول بود، بي ميل نبود كه             
اي وفق مراد دل و هدف او تعيين نشود از كاركناره گيري كند، اما نهضت ملـي در اوج و خـروش بـود و         اگر كابينه 

 .خواهيم پرداختقيام سي تير به وجود آمد كه به آن 

                                           
 حسين مكي اين  ـ توضيح اينكه موكدا ضروري است كه ياد آوري شود209 ، به قلم حسين مكي، ص5كتاب سياه، جلد  -438

 مرداد در زمان حكومت مطلقه شاه نوشت و بعد از انقالب منتشر كرد و بيشتر در جهت توجيه 28كتاب ها را بعد از كودتاي 
 .خيانت هايش در ساقط كردن نهضت ملي و استقرار استبداد محمدرضا شاهي تنظيم شده است و اعتباري ندارد
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  توافق آمريكا و انگليس مخالفين مصدق را متحد و جبهه ملي را چنده پاره كرد-5
يس در امر بهـره بـرداري مشـترك از          مقدمات فاجعه براي نهضت ملي ايران با توافق نهائي امپرياليسم آمريكا و انگل            

منابع نفت ايران پس از انتخاب چرچيل به نخست وزيري انگليس و مسافرت ايدن به پاريس بـه بهانـه شـركت در                       
 .يكي از كميته هاي سازمان ملل به سرعت آماده مي شد

 دو امپرياليسـم بـه نفـع        آن توافق دشمنان و اين اختالف دوستان، دكتر مصدق را عالوه بر آنكه نتوانست از رقابـت                
اين وضـع محتـوم   . سياست موازنه منفي خود استفاده كند، دچار تفرقه و تشتت وحشتناكي در داخل جبهه ملي كرد   

بود، زيرا بازي استفاده از تضاد آنچنان ظريف و خطرناك و حساس است كه از عهده سياستمداران بـدون اتكـا بـه                       
قاني بر نمي آيد و اين حقيقت بارهـا در جريـان نهضـت ملـي ايـران و                    ده -هاي سياسي و سنديكائي كارگري    اندام

 .جهان ثابت شده است
طي ده روزي كه در پاريس بودم، من و آچسن پنج بار دربـاره              «: ايدن وزير امور خارجه انگليس در خاطراتش مي نويسد        

مونه خوبي بود كه متفقين در مورد اختالفـات  نتيجه  گفتگوها ن. رديم و هريك از اين مذاكرات ساعتها طول كشيدايران گفتگو ك 
استنباط ما از اوضاع    ...  سخت با يكديگر اختالف داشت     در ابتداي مذاكرات نظريات ما درباره آينده ايران       . چگونه بايد كار كنند   

 كـه اگـر     من معتقـد بـودم    . نداشتم كه تنها جانشين مصدق حكومت كمونيستي است       چيز ديگري بود، من اين استدالل را قبول         
حكومتي كه با آن مـي تـوان قـرار داد رضـايت             . مصدق سقوط كند، حكومت معقول تري به خوبي مي تواند جاي او را بگيرد             

 .بخش بست
ايرانيها هميشـه از  . ن را نشان نمي دهدمي دانستم كه در اين كشور يك نوع حالت نرمش و بازگشت وجود دارد كه ظواهر امر آ  

كه بازگشت و نرمش معقوالنـه اي دارد  ) باز آمده(اين حكومت معقول و مرتجع      439.» اند خوب بوده » بازآمدن«لحاظ  
! و براي دشمن خوش ادا و اطوار است، فقط با روي كـار آوردن يكـي از همراهـان دكتـر مصـدق امكانپـذير بـود                          

ت وهمه اميد و توجـه      بنابراين پيدا كردن جانشين براي مصدق در دستور كار امپرياليسم آمريكا و انگليس قرار گرف              
چه بسيار نويسندگان بورژوازي ليبرال ايـن بـاور غلـط را در             . آنان به دربار و همراهان جاه طلب مصدق جلب شد         

اذهان توده مردم تزريق كردند كه آمريكا در سياست ايران فقط دنباله روي انگليس بوده است و مصـدق در تـالش                      
مـن پيشـنهاد خودمـان را بـراي         «: در حالي كه ايدن مي نويسـد      .  راهي بازدارد  اين بوده كه آمريكائيان را از ادامه چنين       

آمريكائيان به هيچ وجه مايل نبودند در نقش بـه دسـت آورنـدگان    . شركت آمريكاييها در بهره برداري از نفت ايران مطرح كردم  
 قصوري كه دو كشور ما در مورد موافقت پس از انكه شخصا مسئله را بررسي كردم متوجه شدم از   ... اهر شوند منافع بازرگاني ظ  

من معتقد بودم كه سهيم شدن آمريكائيها       ... و هماهنگي با يكديگر كرده اند ما و آمريكائي ها چه اندازه رنج و عذاب كشيده ايم                
مصـدق  روز بعد به مذاكرات خود ادامه داديم و موافقت شد كه ديگر موضـوع تشـويق   . در نفت ايران تنها راه حل مسئله است    

 440.»براي اقامت بيشتر در واشنگتن مطرح نشود
توافق آمريكا و انگليس را با همه ابعاد و با تمام جزئياتش، روزنامه هاي وابسته به حزب توده ايران، به توده مـردم،                       

اما باز هم گوش شنوائي در حلقه ارادتمندان مصـدق          . به هواداران مصدق، به شخص دكتر مصدق هشدار مي دادند         
                                           

 288، ص 1342سه انتشارات بهار، چاپ دوم خاطرات ايدن، ترجمه كاوه دهگان، موس -439

 همانجا -440
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. حزب توده ايران به دكتر مصدق اعالم كرد كه بيش از ايـن منتظـر حمايـت موهـوم آمريكـا نباشـد         .  نداشت وجود
بـا لغـو حكومـت نظـامي و برگردانـدن           . روابط ايران و شوروي و كشورهاي سوسياليستي را توسعه و بهبود بخشد           

وكشـي اشـرار و چمـاق بـه دسـتان           سربازهاي گارد و پليس سواره نظام شهرباني به پادگان ها و جلـوگيري از چاق              
همـه ايـن رهنمودهـاي      . ها و بقائي محيط مساعدي را بـراي رشـد دموكراسـي فـراهم كنـد               سومكا و پان ايرانيست   

 . موجود است»يندهبسوي آ«دلسوزانه در روزنامه 
 ابـراز   جبهه ملي علي رغم هشدارهاي حزب توده ايران درباره سوابق و نيات پليد لوي هندرسن از ورود هندرسـن                  

الـه كاشـاني بـا هندرسـن روابـط      هاي جبهه ملي و آيـت  شخص مصدق و بسياري از شخصيت     . خوشحالي مي كرد  
 .دانستندهاي دولت ايران و مشاور صادق و صميمي ميصميمانه داشتند و او را مدافع خواسته

هـاي اخيـر عمـق      شده در سال  اما اسناد منتشر    . ايمهاي دكتر مصدق با هندرسن را در مواضع مختلف نوشته         مشاوره
 .رساندگري او را ميمكاري و حيله
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 بحثي در زمينه اختيارات درخواستي دكتر مصدق -6
 و مـوثر مـورد پشـتيباني قـرار          اختيارات درخواستي دكتر مصدق عالوه بر آنكه در داخل جبهه ملي به طـور كامـل               

 هـيچ مطلـب   »آزاديجبهـه  « و  »شـاهد «در روزنامه هاي    . نگرفت، به تشكل جبهه مخالف دكتر مصدق نيز كمك كرد         
 .قابل توجهي درباره درخواست مصدق نوشته نشده است

 تصـويب و    ظاهر قضيه اين بود كه دكتر مصـدق بـه منظـور           . بحث اختيارات نمي توانست قابل توجيه و دفاع باشد        
 6اجراي لوايح مالياتي و اداري و قضائي به قصد رفع مشكالت عمومي و انجام سريع اصالحات تقاضاي اختيارات                   

اما اساس قضيه بر اين ترس واقعي مصدق استوار شده بـود كـه مـي دانسـت در مجلـس                   . ماهه از مجلس كرده بود    
 .خود ساخته اش اكثريت ندارد

آنهـا نتوانسـتند جـواب قـانع و دنـدان           . ابطه در مجلس به شدت ضعيف شده بـود        منطق طرفداران مصدق در اين ر     
شكني به ميراشرافي و عبدالرحمن فرامرزي بدهند و حتي دكتر شايگان نيز در اين باره به شـدت بـه سفسـطه روي              

اد قـرار   روز مـورد بحـث و جـدل و نقـد و انتقـ              7موضوع اختيارات   . عبداهللا معظمي به نعل و به ميخ مي زد        . آورد
تاسف در اين بود كه تقاضاي اختيارات كامل از جانب دكتر مصدق در شرايطي مطرح مي شد كـه در طـي                      . گرفت

بـه  .  ماه حكومت مصدق كوچكترين قدم موثر و قابل توجهي براي توده هاي محروم ايران برداشـته نشـده بـود                    14
غم سياست موازنه منفي كـه بـه شـدت بـه آن             عالوه، يك هفته قبل از طرح تقاضاي اختيارات، دكتر مصدق علي ر           

 عشق مي ورزيد، با تجديد قرار داد نظامي ايران و آمريكا و تمديد استخدام مستشاران نظامي آمريكا و اصـل چهـار                     
 .موافقت كرد

حزب توده ايران با طرح اختيارات دكتر مصدق به شرط آنكه هدفها و برنامه ريزي و خطوط كلي سياست خارجي                    
اما اينده و نتايج استفاده از اختيارات ثابت كرد         . رف مصدق اعالم ومشخص شود، موافقت اصولي داشت       كشور از ط  

 .زيرا دكتر مصدق از اختيارات حاصله بجا و درست استفاده نكرد. كه نظر حزب توده ايران صائب بود
 در سـرمقاله اي تحـت       »آينـده بسوي  « *. حقيقت مطلب را روشن مي كند      »بسوي آينده «توجه به يك مقاله از روزنامه       

: نوشـت ،  »الت غلبه كـرد   دكتر مصدق براي چه اختيارت مي خواهيد با تصميمات صوري و سطحي نمي توان به مشك               «عنوان  
اگر دكتر مصدق از همان ابتداي نخست وزيري به فكر ترميم اوضاع اقتصادي كشور بود، مي توانست با تصـميمات صـحيح و                  «

مصدق هرگز نخواست براي درد، درمان      . جلوگيري كند و اقتصاد كشور را به مجراي اعتدال سوق دهد          عاقالنه از تشديد بحران     
 نامه هاي سـطحي و بـي پايـه تجـاوز نكـرده اسـت و ايـن         امات او از حدود تصويب طرح ها و تصويب     اقد. اساسي پيدا كند  

در اواخر سال گذشته نريمان همكار جبهه       . بار آورده است  اقدامات هم نه تنها فايده اي ندارد، بلكه نتايج زيان بخش تازه اي به               
در وزارت دارائي بود، جز صدور دستورات متنـاقض كـاري           ملي به وزارت دارائي منصوب شد، اين شخص در تمام مدتي كه             

و . ار گرفـت  يكي از كارهاي اساسي نريمان جمع آوري اتومبيل ها بود كه پس از چندي در اختيار صاحبان آنها قـر                   . انجام نداد 
                                           

زيرا حتي در زمان دولت مصدق اقدام ضد قانوني و ضـد آزادي دولـت               .  روزنامه بسوي آينده ارگان حزب توده ايران نبود        -*
ري نظـامي   شد و به نظر وزارت كشـور و فرمانـدا         اي در به اصطالح غير قانوني نمودن حزب توده ايران رعايت مي           ساعد مراغه 

بنابر اين ناچار روزنامه بسوي آينده در حد ارگان حزب توده . دولت مصدق، ارگان حزب يعني روزنامه مردم حق انتشار نداشت        
  .رساندايران، در تالش و كوشش بود و نظرات حزب را به اطالع ملت مي
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كار ديگرش جمع آوري فرشهاي وزارت دارائي كه اكنون در انبارها در حال پوسيدن است و تا يكي دو سـال اگـر بـه همـين                           
با اين ماشين دولتي    ... بدون ارائه يك برنامه مشخص، اصالحات غيرممكن است       ... ترتيب بگذرد چيزي از آنها باقي نخواهد ماند       

مصدق وعده  هاي رزم آراء را تكرار مي كند، دو سال پـيش كـه رزم آراء رئـيس                    ... مكن است هر گونه اصالحات واقعي غيرم    
 شد، در روزهاي اول زمامداري خود اظهـار داشـت   ستاد ارتش به دستور شاه برخالف سنن پارلماني به نخست وزيري منصوب  

شـايد كوتـه نظرانـي      . را ترميم خواهد كـرد     ماه امور كشور را اصالح خواهد كرد و سازمانهاي پوسيده و فاسد              6كه در ظرف    
 و زور و قلدري و با اتكاء به نيروهاي مسلح، مي توان بودند كه اين ادعاهاي رزم آراء را باور مي كردند و مي پنداشتند با اشتلم  

 رزم آراء يـك     ولي از همان ابتداي كار معلوم بـود كـه ادعـاي           . بر مشكالت فائق آمد و دستگاه سراپا فساد دولتي را تعميركرد          
فساد كنوني يك امر عرضي نيست، بلكه يك بيماري جوهري است كه ريشه هاي آن در بطن نظـام                   . ادعاي واهي و ابلهانه است    
. تا وقتي اين نظام منحط وجود دارد، هر گونه اميد اصالح كشور خيـالي خـام و بـي اسـاس اسـت            . ظالمانه موجود خفته است   

ر اختيارات تام مي توانست دردهاي اجتماع را درمان كند، پس ديكتاتورها كـه پابنـد هـيچ                  اگ. مصدق اختيارات تام مي خواهد    
قدرت فردي هيچ گاه    . ولي تجربه تاريخي عكس آن را نشان داده است        . رين مصلحين دنيا مي شدند    قانون و قراري نيستند بزرگت    

ه دم از اصالحات مي زند، اما نه تنها اصـالحاتي           دكتر مصدق چهارده ماه است كه پيوست      . منشاء اصالحات نبوده است و نيست     
م كـاري نخواهـد   نكرده است، بلكه زمينه مفاسد وسيعي را فراهم كرده است و مسلم است كه در آينده هم با وجود اختيارات تا 

 **.....441.»كرد و تجربه تاريخي هم اين حقيقت را يك بار ديگر تائيد خواهد كرد
تـرين خطـاي دوران     زيـرا بـزرگ   . ز اختيارات درخواستي دكتر مصدق حمايت كنـد       توانست ا حزب توده ايران نمي   

وي در نهايت تسليم آمريكا شد و با ادامه خدمت مستشاران نظـامي             .  روي داد  1331حكومت وي در همين تير ماه       
و ابقـاي   قبـول كمـك نظـامي        «به قول روزنامه بسـوي آينـده      . آمريكا در ارتش و ژاندارمري و شهرباني موافقت كرد        

.  اسـت  كارشناسان نظامي در ارتش و ژاندارمري، يكي از ضربه هاي مهلك است كه دكتر مصـدق بـر پيكـر ايـران وارد آورده                       
مصدق اين مدعي مبارزه سياست موازنه منفي در يكي از حساس ترين لحظات تاريخي با قبول كمـك نظـامي آمريكـا و ابقـاء                         

 ترومن به عمال امپرياليسم     4در اختيار جاسوسان آمريكا گذاشت و با قبول كمك اصل           كارشناسان نظامي آمريكا، ارتش ايران را       
 442.»زمان هاي كشور ايران را تحت تسلط خود در آورندا ميدان داد كه تمام ساآمريك

 در ايران با اردشير زاهدي بود و مصدق خود مـار در آسـتين               4و فراموش نشود كه همان زمان رياست ايراني اصل          
در چنين جو نامساعدي تائيد درخواست اختيارات دكتر مصدق براي توده حزبي چگونه قابل قبول          . مي داد پرورش  

 .و توجيه بود
 
 
 
 

                                           
  1331 تير ماه 25 شنبه 4 ،)بجاي بسوي آينده( نويد آينده-441

 تسلط چماقداران و چاقوكشان حزب بقائي به رهبري شعبان بي مخ و عشقي و امير موبور                 ،زمينه فساد اجتماعي  بزرگترين    -**
 بود كه پيش از همه ضربه اش به خود مصدق خورد
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