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  مرداد 28
  جدال شاه و ارتش
  با جنبش پراکنده ملی

  
 فصل سوم

 
  1331 مهر  – از سی ام تير تا کودتای نافرجام شهريور – 6

او طی دو .  شد    پس از سی ام تير ماه نفرت مصدق از امپرياليسم انگليس بازهم بيشتر
نشاهی بانک شاه:  چندين ضربت کاری به انگلستان وارد آورد31ماهه مرداد شهريور

 سال فعاليت خرابکارانه تعطيل شد، مواضع عمال بريتانيا در مجلس تا 63انگليس پس از 
حدود زيادی آسيب ديد، عده ای از افسران ارشد نزديک به انگلستان از کارهای حساس 

  .برکنار شدند، صحبت قطع ارتباط با انگلستان رفته رفته سرزبان ها افتاد
 .م آمريکا نيز مصدق پس از سی ام تير ماه کمی خشن تر شدمناسبات با امپرياليس     در

ماه، مصدق را نسبت  علنی هندرسن، سفير آمريکا در تهران، در حوادث تير دخالت مستقيم و
يا حتی اخراج او از تهران به  و خواندن به او به حدی خشمگين کرده بود که شايعه فرا

دق پس از به دست گرفتن زمام امور گفته می شد ممکن است مص. روزنامه ها راه يافت
با اين که، اين فقط يک شايعه بود، . ارتش به کار مستشاران آمريکايی در ايران پايان دهد
می نوشت که مصدق " بسوی آينده. "حزب توده ايران از چنين احتمالی استقبال می کرد

رای ايفای آن ها می ممکن است به کار مستشاران آمريکايی پايان دهد ولی شاه با تمام قوا ب
 1.کوشد

مصدق از استراتژی دور برد . اقدامات ضد آمريکايی مصدق بسيار با احتياط و محدود بود
 خود دست نمی کشيد، حاضر نبود بپذيرد که امپرياليسم آمريکا در مجموع خويش دشمن ايران

سفير او در عين حال که از روش کسانی مانند هندرسن . و دشمن شماره يک ايران است
آمريکا در ايران ابراز عدم رضايت می کرد اميدوار بود که افراد ديگری در آمريکا پيدا 

مصدق در اين زمان به شرکت آمريکايی سيتز . شوند که به ملی شدن نفت ايران کمک کنند
لتون جونز رئيس اين شرکت انحصاری که در عين حال رئيس هيات  آ. سرويس دل بسته بود

 اياالت متحده آمريکا بود بالفاصله پس از سی ام تير از طرف مصدق برای مديره انجمن نفت
وی در . به کشور ما دعوت شد" کمک و راهنمايی جهت به کار انداختن صنايع نفت ايران"

 به ايران آمد و چند هفته در کشور ما ماند و به آبادان سفر کرد، و 1331آغاز شهريور ماه 
  .وعده ميانجی گری داد

. شش های امثال جونز برای انحصارات امپرياليستی نفت جنبه فرعی و غيرجدی داشت    کو
کارتل نفت می خواست مساله را به سوی خود و در چارچوب امتيازهای استعماری موجود 

لندن و واشنگتن . بنابراين در پشت پرده حوادث ديگری می گذشت. کند در خليج فارس حل
 ، گسترش شعارهای ضدبارزه مردم ايران در سی ام تير م.به طور مداوم در تماس بودند

آمريکايی و ضد سلطنتی و مقاوم تر شدن مصدق آنان را به اين نتيجه می رسانيد که بايد لحن 
. خود را عليه او شديدتر کنند و مساله نفت را، نه با خود مصدق بلکه با جانشين او حل نمايند

را به همه محافل ارتجاعی و سازشکار ايران و آن ها می کوشيدند اين نظر و عقيده خود 
  .خاورميانه بفهماند تا روح مقابله و مخالفت با مصدق بيش از پيش تشديد شود
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 شهريور سفير آمريکا و کاردار سفارت انگليس در تهران پيش مصدق رفتند و 5 روز    
.  به او دادندرا) ترومن و چرچيل(پيام مشترک رئيس جمهور آمريکا و نخست وزير انگليس 

اين پيام با اين روح و به اين قصد تنظيم شده بود که مصدق نتواند آن را بپذيرد ولی بفهمد که 
  !در برابر نوعی اولتيماتوم قرارگرفته و همين است و بس

او طی اعالميه ای که برای خبرنگاران خواند ضمن رد . کرد مصدق اين مطلب را درک
  :س گفتپيشنهاد مشترک آمريکا و انگلي

 و بلکه شديدتر  عينا،پيام نشان می دهد که اوليای امور انگلستان در لفافه عبارات تازه    "
  ...همان مقاصد سابق خود را دنبال می کنند
به مراتب از راه حل های سابق شديدتر و غيرعملی ...     راه حلی که در اين پيام پيشنهاد شد

   "2.به صورت اختالف بين المللی درآوردند.. .می خواهند مساله داخلی را ... تر است
اما از اين واقعيت که دولت آمريکا به گناه خود .     مصدق می کوشيد نام آمريکا را نياورد

ات ايران و شرکت نفت مساله اختالف مصدق و بنا به دعوت خود او از يک سال پيش در
ود که آوريل هريمن نماينده اين خود مصدق ب.  دخالت داشت نمی شد فرار کردانگليس رسما

به مصدق بود که  اين.  دخالت داد را در مذاکرات با شرکت نفت رسمارئيس جمهور آمريکا
به رئيس جمهور آمريکا که يک مقام را کت نفت ر با شطور مداوم موضوع اختالف خود

دولتی است گزارش می داد و اين مصدق بود که درباره مساله نفت که يک مساله داخلی 
  .يران است به طور مداوم با مقامات دولتی آمريکا مذاکره می کردا

    باری اسلحه ای که مصدق به خيال خود عليه انگلستان به کار انداخته بود اينک به سمت 
رسمی در کنار انگلستان از مصدق می  به طور" ميانجی"آمريکای . خود او برمی گشت

  .خواست که بالشرط تسليم شود
گفتيم نه ترومن و نه چرچيل پيام خود را با اين قصد و اين روح تدوين نکرده     چنان که 

بلکه برعکس اين پيام . بودند که راهی پيش پای مصدق بگذارند و او بتواند آن را بپذيرد
علت اتخاذ اين لحن تصميمی بود که امپرياليست های . بود" غيرعملی تر"و " شديدتر"

 در زمانی که ترومن و چرچيل   گرفته بودند و درستر مصدقتغييآمريکايی و انگليسی برای 
  .پيام می فرستادند عمال آنان کودتای جديدی را تدارک می ديدند

آب "، "کمونيسم خطر" با حمله به حزب توده ايران، با جنجال بر سر کودتا    طبق معمول 
ا به کار می گيرند و الطائالتی از اين دست که هنوز هم متاسفانه عده ای آن ر" های گرم

می  خطر واقعی ايجاد کمونيستی پرده دودی برای استتار اين جنجال ضد .تدارک می شد
  .کرد

  :    ديلی تلگراف می نوشت
هرگاه يک دولت توده ای زمام امور ايران را به دست گيرد دولت شوروی به آب های     "

بعد از } !!{ ترين خطر بدين طريق دنيای غرب با بزرگ. خليج فارس دست خواهد يافت
  "3.جنگ روبرو خواهد شد

  :    گاردين اضافه می کرد
   "4.اگر دولت جديد نتواند اوضاع را بهبود بخشد يک دولت توده ای روی کار خواهد آمد    "

  :    فرانس پرس از واشنگتن خبر می داد
نيست ها ضرب کمو) 1952(به عقيده وزارت خارجه آمريکا تا آخر سال جاری ميالدی     "

تلگراف های ناراحت } !!{شصتی برای به دست گرفتن قدرت در ايران نشان خواهند داد 
  }!!{کننده و پی درپی از سوی هندرسن به واشنگتن می رسد 

  .به واشنگتن اعالم خطر می کند"     هندرسن مرتبا
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 را به حال خود نوميد شده و قصد دارد اين کشور"     آمريکا از تثبيت اوضاع ايران کامال
گذاشته  وضع فعلی ايران راه خليج فارس و نفت آبادان را به روی روس ها باز. بگذارد
   "5.است

از اين جنجال ضد      روزنامه های آن روز کشورهای سرمايه داری را که نگاه کنيم پر
  .بازگو می کنند مطبوعات ايران نيز به وسعت آن را. کمونيستی است

که می  ن جنجال ضدکمونيستی در واقع خود محافل امپرياليستی بودند    در پشت سر اي
  .خواستند ضرب شصت نشان داده و برای به دست گرفتن قدرت کودتا کنند

از بعد از .  آغاز شد1331همان عصر سی ام تير      می توان گفت که تدارک کودتا از
ا به سوی قيام برد و ظهر سی ام تير، زمانی که حضور قاطع حزب توده ايران مردم ر

شعارهای حزب همه جا رسوخ کرد، دربار و محافل امپرياليستی که پشت سر قوام بودند، 
مقابل مصدق، حمله گسترده ضد حزب توده ايران را آغاز  ضمن عقب نشينی سريع در

  .کردند
  :    مظفر بقايی عامل سيا در ايران چنين می گويد

استند دامنه جريان را به و ها و موتلفين آن ها می خدر غروب سی ام تير که کمونيست    "
جلو  در... تغيير رژيم بکشانند من و دوستانم ترمزی بوديم که آنان را به جای خود نشانديم 

دادند که حاال قوام رفته بايد رژيم عوض  شعار. حزب زحمتکشان توده ای ها هم بودند
   "6.ادار باشيمما سوگند خورديم که به مقام سلطنت وف...    شود

    از همان غروب سی ام تير که بقايی از آن ياد می کند مامورين به اصطالح انتظامی تا 
فردای سی ام تير دست مامورين پليس . جايی که می توانستند به حزب توده ايران می تاختند

وطئه قوام و ارتش در مضروب کردن توده ای ها که شعار ضد سلطنت داده و شاه را در ت
تا جايی که رئيس شهربانی در پيامی عليه حزب توده ايران .  باز بودشريک می دانستند کامال
نظر مصدق چندين بار بخش شد بدترين ناسزاها را نثار حزب توده  که از راديوی دولتی زير
  :ايران می کرد و می گفت

  .ل ورزيده اندبه انجام مقاصد شومی اشتغا... } !!{عده ای از عناصر و عمال اجانب     "
به ... عمليات خائنانه فقط مطلوب خائنين است ... منويات آن ها فقط وطن فروشی است 

کم  .در آينده به احدی اجازه تحقير و اهانت داده نخواهد شد... مقدسات ملی توهين می کنند
  "7... سرکوب... ترين تظاهر مخالف مصلحت و حيثيت کشور

  }!!ی را عامل اجنبی و وطن فروش می نامندچه کسان! چه دنيايی داريم    {
را امضا کرده  پشت قرآن ماه برای جلب اطمينان خاطر شاه در روزهای آخر تيرمصدق     

  .و برای او فرستاده بود
  :    مصدق در اين قرآن تقديمی نوشت

و همچنين اگر قانون . مل کنمعدشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساسی     "
   "8. را قبول نمايمیسی را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهوراسا

    مصدق با چنين تعهدی که داشت الزم می ديد دست پليس را در سرکوب مخالفين شاه باز 
اکثريت قاطع اطرافيان او، رهبران . گذارد تا مبادا به اقدام خالف قانون اساسی متهم شود

ت طلب بودند و از اين که شعار ضد شاه از طرف حزب توده ايران به جبهه ملی نيز سلطن
يا  آنان نيز فشار پليس شاه را به مردم تاييد کرده و. ميان مردم برده می شود نگران می شدند

توطئه گران درباری از اين فرصت حداکثر استفاده را . برابر آن سکوت می کردند الاقل در
 ی نظامی را به نام مقابله با شعارهای ضدسلطنتی و ضدآنان نيروهای پليس. می بردند
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آمريکايی حزب توده ايران، برای کودتا تجهيز می کردند و محيط فشار و تشنج ضدکمونيستی 
  .ملی است پديد می آوردند که مناسب ترين محيط برای پيروزی يک کودتای ضد

ن با پيام اولتيماتوم ترومن و زما هم.  بسيار تشديد شد31شهريور ماه  آغاز     اين تشنج در
چرچيل به مصدق که روز پنجم شهريور به او داده شد، محافل خرابکار و توطئه گر دست به 

چهلم شهدای سی ام تير که می بايست روز جمعه شهريور برگزار شود . تحريک علنی زدند
ه ای ها و قرار بود در اين روز مراسم مشترکی از جانب تود. دستاويزی در دست آن ها شد

تشکيل جبهه واحد  اين مراسم می توانست تاکيدی بر. مصدقی ها در ابن بابويه برگزار شود
اين روند سالم مورد کينه خرابکاران . استعماری باشد و پايه های آن را مستحکم تر کند ضد

 تير ديگری بدل 23آن ها دست به کار شدند تا چهلم شهدا را به . و عوامل امپرياليسم بود
کنند، اتحاد را بشکنند، مصدق را تضعيف نمايند، و زمينه را برای موفقيت کودتای نظامی که 

  .در پشت پرده تدارک می شد فراهم نمايند
چهارشنبه پنجم شهريور چند ساعت پس از تسليم پيام ترومن و چرچيل به مصدق، مظفر 

بهای خونريزی از بقايی ليدر حزب زحمتکشان پيامی منتشر کرد و اعالم داشت که به 
  .شرکت توده ای ها در اين مراسم جلوگيری خواهد کرد

  :می نوشت! او در اين پيام خطاب به مردم و مبارزان
مقبره  را ولو با ريختن خون باشد از اين} !!{بيگانه پرستان! شما برويد مقاومت کنيد    "

   "9.مقدس جانبازان راه آزادی و استقالل برانيد
 در دادگاه چگونگی تدارک اين خونريزی را تا حدودی توضيح داد و روشن     بقايی بعدها

  .کرد که طرف خطاب او که بروند و خون بريزند چه کسانی بوده اند
  :    مظفر بقايی می گويد

 شده است که توده ای ها هم به طور رسمی در مراسم یشدم که توافق محرمانه ا خبر    "
همان شب با . اين مطلب برای من غيرقابل تحمل بود. ندچهلم شهدای سی ام تير شرکت کن

اهند داد اجازه نخو} !!{اين که مردم  مبنی بر... حالت کسالت اعالميه ای به دست خودم نوشتم
  .مزار شهدای سی ام تير حاضر شوند ر سرب} !!{که بيگانه پرستان 

با حزب توده که من می اول آن موتلفين .     پس از انتشار اعالميه گرفتار مراجعين شدم
دانستم، آمدند که اين اعالميه چيست؟ اين ها هم ايرانی هستند و می خواهند از شهدا تجليل 

  .کنند و برعظمت تجليل خواهد افزود
اين اصرار علتی داشت و آن اين که از همان شب افراد حزب زحمتکشان را فرستادم از 

 ای را با چوب و چماق آوردند و بردند سازمان های حزب در ورامين و کرج و اطراف عده
... ابن بابويه و گفتم به مسئوليت خودم، هر توده ای خواست بيايد اينجا قلمش را خرد کنيد

فرستادگان مصدق آمدند که اين کار تو ايجاد جنجال می کند و االن يک محيط آرام الزم 
  .داريم

مصدق اين است که اعالميه را لغو کنيد     چند نفر از وکال و وزرا آمدند که نظر آقای دکتر 
نصيحت و التماس و تهديدم کردند که فردا ... و اجازه دهيد کمونيست ها بيايند و عزداری کنند

 درخواست از طرف هيات دولت آمدن رسما... مبار نرفت هر چه گفتند زير... خون می ريزد
  .بار نرفتم کردند زير

امه صادر کرد که مقررات حکومت نظامی برای     آن شب هيات دولت نشست و تصويب ن
 ساعت ملغی می شود و سپس اعالميه حزب توده ايران که تظاهرات در ميدان فوزيه 12
  "10. است

    علت اين که بقايی با چنين اعتمادی دستور هيات وزيران را هم زير پا می گذاشت و 
جرات می کرد روز روشن چماق دار استخدام کند و به جان مردم بياندازد، حوادث پشت 
                                                 

1331شاهد، ششم شهريور ماه    9  
1340 دی ماه 2ات، دفاعيات دکتر بقايی، روزنامه اطالع.   10  
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درست در همان هفتم . پرده بود که در آن وظيفه ای هم به عهده بقايی گذاشته شده بود
گروهی از افسران خائن کودتايی  و علی رضا پهلوی خبر داد که "بسوی آينده"شهريور ماه 

  11.را تدارک می کنند
  .اين کودتا دست داشت و می خواست زمينه آن را فراهم کند     بقايی در

  .    روز چهلم شهدا سی ام تير حزب توده ايران درايت و انعطاف فراوانی از خود نشان داد
در اعالميه ای . کرد ميدان فوزيه برگزار رد و ميتينگی دراز رفتن به ابن بابويه خودداری ک

  :منتشر شده بود تصريح می شد" جمعيت ملی مبارزه با استعمار"که از طرف 
استعمار هرگز نمی خواهند که امکان اخالل گری به بقايی ها و  مبارزان حقيقی ضد  "

   "12.اربابان آن ها بدهند
امپرياليست را به  هم همه نيروهای صديق ضد ز و بازبا" جمعيت ملی مبارزه با استعمار  "

  :اتحاد دعوت می کرد و توضيح می داد
مقصود به هيچ وجه اين نيست که جمعيت ها و احزاب متشکل در جبهه واحد ملی خط     "

پيشنهاد همکاری ما فقط روی موارد معينی . دهند مشی سياسی و هدف مبارزه خود را تغيير
   "13.هاد کرده  استاست که جمعيت پيشن

عبارت بود از ملی کردن واقعی نفت، تامين " جمعيت ملی مبارزه با استعمار"موارد     
  .آزادی های دموکراتيک، بهبود وضع مردم

    تذکرات مکرر حزب توده ايران درباره تدارک کودتا و ضرورت اتحاد نيروهای ملی 
ماه   شهريور16. ورد توجه واقع نمی شدچنان که بايد م برای رويارويی با آن متاسفانه آن

 کميته مرکزی حزب توده ايران الزم ديد که اين مسايل مهم را طی يک نامه رسمی 1331
  .سرگشاده  به اطالع مصدق برساند و او را در برابر مسئوليت های خود قرار دهد

کودتاچی اين نامه سرگشاده پس از توضيح هدف های عمومی امپرياليست ها و عمال  در   
مدت ها پيش تالش برای برکناری دولت  آنان در کشورهايی مثل ايران گفته می شود که از

کميته . کودتاهای مکرر تدارک می شود ولی مصدق توجه کافی نمی کند. مصدق وجود دارد
توجه نشد، .  هشدار داديم1330بهمن ماه  مرکزی حزب توده ايران متذکر می شود که ما در

ی قوام پيش آمد، امروز هم خبر می دهيم، اگر توجه نشود نهضت ملی در کودتا هبنتيجه ش در
  .خطر خواهد بود

  :نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب توده ايران سپس خطاب به مصدق گفته می شود در
سخن پردازی " کودتای چپ"اطراف   کردن اذهان درشامپرياليست ها به منظور مشو    "

 از هم اکنون به دست مستشاران نظامی نقشه مفصلی درباره سرکوب امپرياليست ها. می کنند
  ...نمايش ها، تظاهرات توده ای از راه برادرکشی طرح کرده و برای اجرا آماده ساخته اند

سرلشکر ارفع، سرلشکر حجازی، ...     کودتا با موافقت آمريکا و انگليس تدارک می شود
  ."ه دخيل انددر توطئ ... سرهنگ بختيار، سرهنگ اخوی

    کميته مرکزی حزب توده ايران پس از افشای کودتاگران و يادآوری بی توجهی های 
  :حزب می نويسد مصدق به هشدارهای مکرر

هرگونه دستبرد جديدی که از طرف امپرياليست ها به حقوق ملت : هم می گوييم ما باز    "
ت وزيری باشد مسئوليت آن خس مقارن برکناری شما از نزده شود، اگر چه ظاهرا ايران

   "14. متوجه شخص شماستمستقيما

                                                 
رهبر مردم دهمين روزنامه ای بود که پس از سی ام تير به جای بسوی {. 1331 شهريور ماه 7مردم به جای بسوی آينده ،  رهبر 

وجود خيانت آشکار مسئولين مظفر بقايی تا روز  اما شاهد با. آينده منتشر و بالفاصله از طرف فرمانداری نظامی توقيف می شدند
}کسی مزاحمش نبود  مرداد با خيال راحت منتشر می شد و28کودتای  11  

همان جا   12  
1331 شهريور ماه 13آخرين عالج به جای بسوی آينده   13  
، تکيه ازما است1331 شهريورماه 16رزم آوران، به جای بسوی آينده،    14  
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کودتا به معنای واقعی کلمه با تمام قوا      در اين روزها حزب توده ايران برای جلوگيری از
ی شايان تحسين به تی که بر حزب وارد می آمد با شهاممی رزميد و بدون توجه به فشارهاي

می کرد و از آن ها می خواست که انضباط افسران و سربازان ارتش شاهنشاهی خطاب 
  .ندملی مافوق را اجرا نکن کورکورانه را بشکنند و دستورات ضد

بيانيه کميته مرکزی حزب توده ايران خطاب به سربازان و افسران که درهمين زمان      در
  :منتشر شد و به وسعت در سربازخانه ها پخش شد از جمله گفته می شود

  
  !افسربرادران سرباز و 

نکنيد،  هرکس به شما فرمان حمله و هجوم به ملت بدهد قاتل است دستورش را اجرا    ... 
ين شخصيتی پاداشی جز گلوله بی درنگ سرنيزه ها را به سوی خود او برگردانيد، چن

  "15.ندارد
کودتا بدل  مطبوعات حزبی از مردم و سربازان دعوت می شد که کودتا را به ضد     در
  :اين روزها جمالتی از نوعدر . کنند
   "16.بايد کودتا را به جنگ برضد کودتاچيان مبدل ساخت    "
   "17.ضد کودتا از هم اکنون بايد شعار همه باشد جنگ بر    "
 مرداد کارشناسان جنگ روانی و مرتدين و 28پس از . مطبوعات حزب فراوان بود     در

شعار می داد جنگ برضد " گرفتند که دايمادوستان نيمه راه، رهبری حزب را به باد ناسزا 
اين گونه حرف ها را اگر از کينه ضد توده ای و قصد تخريب . کاری نمی کرد کودتا اما خود

  .روحيه مبارزان خالی کنيد چيزی جز حرف مفت در آن ها باقی نمی ماند
  کودتا به، حزب توده ايران در همين زمان و بعدها ضمن تاکيد ضرورت بدل کردن "    اوال

جنگ برضد آن اين نکته را هم به طور مداوم و هم زمان تاکيد می کرد که اين کار جز از 
دشمنان، طبق . طريق اقدام مشترک همه نيروها و جز از طريق تامين آزادی مقدور نيست

  .معمول ال اله را از االاهللا جدا کرده اند
  :    حزب توده ايران می نوشت

ما می ! برادران نظامی... و کودتاچيان را در هم ريزند  تا بساط کودتامردم را آزاد بگذاريد"
شما می توانيد در کنار . ا در هم بريزيمرکاخ قدرت پوشالی کودتاچيان ... توانيم به اتفاق هم 

   "18.فرزندان ملت دشمنان ايران را سرکوب کنيد
ت های انگليسی و ضد استعمار جواب دندان شکن به امپرياليس تشکيل جبهه متحد    "

   "19.استعماراست بهترين پاس به توطئه گران تشکيل جبهه متحد ضد... آمريکايی است 
، حزب توده ايران توجه داشت که يک حزب پنهانی، حزبی که از همه طرف مورد     ثانيا

 !!متهم به تدارک کودتاکودتاچيان برای موفقيت در توطئه های خويش آن را  هجوم است و
ما در . ، نمی تواند در زير حکومت مصدق که مورد حمايت است مخفيانه مسلح شودمی کنند

. صفحات پيش تصميمات حزب را در اين باره و دشواری های اجرای آن را ياد کرديم
مسئوليت . بنابراين حزب توده ايران در نامه به مصدق تاکيد کرد که اگر کودتايی موفق شود

  .ا که اقدامی برای سرکوب آن نکرديدچر!! متوجه شماست" آن مستقيما
گرفتن مجموعه اين مطالب و در رابطه متقابل آن هاست که حزب توده ايران  نظر در     با

. ضد کودتا سخن می گويد که حرفی منطقی و درست است از بدل کردن کودتا به جنگ بر
  .می آمد مردادی پيش ن28دعوت است، هشدار است، که اگر مورد توجه قرار می گرفت 

                                                 
 روزنامه به جای بسوی آينده 20ن زمان نزديک تا اي{.  تکيه از ما است1331 شهريور ماه 21پيوند ما به جای بسوی آينده،   

}تنها به اين دليل که کودتا را افشا می کرد و سربازان را به دفاع از منافع ملی فرا می خواند. توقيف شده بود 15  
1331 شهريور ماه 16رزم آوران ،   16  
1331 شهريور ماه 17سرانجام به جای بسوی آينده   17  
همان جا   18  
1331ماره های بسوی آينده در شهريورماه همه ش" تقريبا  19  
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 هم 1331در شهريورماه .     ولی متاسفانه اين هشدارها مورد توجه قرار نمی گرفت
به جای . اطرافيان مصدق و رهبران جبهه ملی هشدار حزب توده ايران را به هيچ گرفتند

جناح راست . فشار خود افزودند رببرای دفاع از نهضت  توجه به هشدار آزاد گذاشتن حزب
ودتا شرکت داشت و يا از آن بدش نمی آمد به هشدار حزب توجه نکرد، جبهه ملی که در ک

با اين حال هشدار . افکار مردم متهم کرد هيچ، که طلبکار هم شد و حزب ما را به تحريک
و به خبرهايی که از ارتش می . مصدق هوشيارتر شد. حزب به هر صورت اثر بخش بود

ين بود که لشکر گارد شاهنشاهی نيروی اين خبرها حاکی از ا. رسيد توجه بيشتری کرد
قصد حمله به تهران " مانورنظامی"بزرگی در اطراف تهران متمرکز کرده و زير پوشش 

ن به سه تيپ را در روزهای آخر شهريور مصدق دستور انحالل لشکر گارد و تقسيم آ. دارد
 تا اين که سرانجام اما توطئه ادامه يافت.  نيروی متمرکز کودتا را پراکندصادر کرد و موقتا

 آجودان سرلشکر حجازی. اعالم شد"  وجود توطئه کودتا رسما1331 مهرماه 21
 از تجار بازار که با سفارت انگليس رابطه داشتند دستگير برادران رشيديانمخصوص شاه و 

دکتر از جمله ( نماينده مجلس 4، )سرلشکر زاهدیاز جمله ( سناتور 7اعالم شد که . شدند
  . افسر ارشد و چند تن از اعضای خانواده سلطنتی در توطئه کودتا شرکت داشته اند5، )بقايی

بنا به اصرار مصدق اشرف پهلوی و . آغاز با اين کودتا به طور قاطع مقابله کرد مصدق در
 وسايل تبعيد شاهپور علی رضا و چند. ملکه مادر از کشور بيرون رفته به آمريکا پناه بردند

مصدق در دشمنی با امپرياليسم انگليس . ی خاندان سلطنتی نيز فراهم شدتن ديگر از اعضا
 طی يادداشتی رابطه سياسی 1331ماه   مهر30گام بزرگ ديگری به جلو برداشت و در 

ماده واحده ای ) 1331اول آبان ماه (در فردای آن روز . ايران با دولت انگليس را قطع کرد
 دوره مجلس سنا مانند مجلس شورا دو سال تعيين به تصويب مجلس رسانيد که به موجب آن

بنابراين دوره کنونی مجلس سنا که بيش از دوسال طول کشيده بود پايان يافته تلقی شد و . شد
    ی به دربار، سنا، سفارت ن ترتيب مصدق در چند ضربت متواليابه . سنا تعطيل گرديد
  . تثبيت کردع خود را موقتادتا را کوبيد و وضگارد کانون های کو انگليس و لشکر

امات فقط از جانب حزب توده ايران و تنی چند از نزديک ترين ياران مصدق دق    اين ا
  .مورد تاييد کامل قرار گرفت...) فاطمی، شايگان، نريمان(

    اکثريت قاطع رهبران جبهه ملی و احزاب و سازمان های وابسته به جبهه ملی آشکار و 
  . گرفته و با قاطعيت بيشتری به صف مخالفان او پيوستندنهان از مصدق فاصله

    در برابر قطع رابطه ايران و انگليس حزب توده ايران ضمن تاييد کامل اين اقدام دولت 
مصدق، خطر امپرياليسم آمريکا را متذکر می شد و دشواری هايی را که از بازگذاشتن دست 

ی مبارزه با جمعيت مل. "شمرد برمیيکا در کشور ما حاصل می شود امپرياليسم آمر
  :وت می کرد که از دولت بخواهندعطی بيانيه ای از مردم د" استعمار

  . کشور ما طرد شوندزدگان مداخله جوی آمريکا انينما ـ 1
نظامی و اصل چهار و غيره سراسر  تشارسکليه جاسوس های آمريکايی را که به نام م ـ 2

 . نمايد و موسسات جاسوسی آن ها را برچيندکشور ما را اشغال کرده اند اخراج
 .تامين آزادی های دموکراتيک امکان دهد که ملت تمام نيروی خود را تجهيز کند با ـ 3
   "20...صنايع ملی نفت را به راه اندازد ـ 4

ارت خانه های کشورهای امپرياليستی  آمريکا و ف    حزب توده ايران توضيح می داد که س
 کانون های ،در واقع موسسات ديپلماتيک نيستندوابسته به آن ها انگليس و موسسات 

اين النه های جاسوسی را بايد . ش ديپلماتيک دارندشخرابکاری و جاسوسی هستند که پو
  .تعطيل کرد

  :می نوشت" بسوی آينده"
                                                 

 دکتر 1331درمهرماه {. 1331 مهرماه 25) بيست و دومين جانشين بسوی آينده(مه نو غبيانيه جمعيت ملی مبارزه با استعمار ن 
}قطع رابطه با انگليس نخستين اقدام سياسی او در اين مقام بود. حسين فاطمی به وزارت امور خارجه منصوب شد 20  
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سفارتخانه های . ان برانيدرجاسوسان ديپلمات نمای انگليسی و آمريکايی را از اي    "
بايد اين النه های فساد را .  و آمريکا کانون های تحريک و توطئه و جنايت اندانگلستان

  ...تعطيل کرد
    ما به حفظ روابط سياسی با امپرياليست های انگليسی و آمريکايی به هيچ وجه عالقه مند 

  .سفارتخانه های دول آمريکا وانگليس مراکز جاسوسی، فساد، توطئه و تحريک است. نيستيم
امور  ری و کارشکنی و مداخله درکان نظامی و سياسی دول امپرياليستی جز خرابماموري

  .وظيفه ای ندارند داخلی ايران
اين است .     بايد اين النه های جاسوسی و فساد را بست و جاسوسان بيگانه را اخراج کرد

  "21!خواست ملت
 های جاسوسی جاسوسان و النه. دش    متاسفانه آن روز به اين خواست ملت توجه ن

 مرداد 28کودتای " ايمامپرياليستی مورد حمايت هم قرار گرفتند و چنان که خواهيم ديد مستق
  .را به ثمر رسانيدند

  
  

                                                 
  21  1331 مهر ماه 13، )بيست و چندمين جانشين بسوی آينده ( دموکراسی نوين  


