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فعاليت همه جانبه حزب توده ايران در راه دموکراسی و آزادی و استقالل عليه دسائس 
د نقشه های امپرياليست های انگليس و ارتجاع بويژه مبارزه خستگی ناپذير و روزمره آن ض

 از هر سو حمله ارتجاع  وامريکا که تا حدود موثری اجرای اين نقشه ها را عقيم می ساخت
  .و امپرياليسم را متوجه اين حزب ساخت

 يورش دامنه دار قبال آماده شده ای در تمام )1945 اوائل سال ( 1323از اواخرسال 
در همه جا حزب توده ايران با دستجات . ان آغازشدصفحات کشور عليه حزب توده اير

ساخته شده امپرياليسم انگليس بنام حزب مرکب از عناصر مشکوک و چاقوکش روبرو بود 
. که می کوشيدند با ايجاد محيط تشنج و رعب و ترور اشخاص، حزب را از فعاليت باز دارند

های حزب و اتحاديه، سوء حمله به مراکز کارگری، ضرب و شتم فعالين، آتش زدن کلوب 
قصد نسبت به رهبران حزب و اتحاديه، کار روزمره اين احزاب را تشکيل می داد که در 

  . قرار داشتبه رهبری سيد ضياء" وطن"حزب راس آنها 
در مازندران اعضاء حزب وطن که غالبا از عده ای چاقوکش و جنايتکاران با سابقه تشکيل 

 شده از طرف مالکان مرتجع و ستاد ارتش از مرکز يافته بود به کمک دستجات مسلح
کارگری در شاهی، نوشهر و چالوس سلب امنيت کرده و همواره موجب تصادم و زد وخورد 

 رخ داد عده ای از کارگران شاهی در 1944 دسامبر20در زد وخورد شديدی که در. بودند
  .ندکشته و عده زيادی زخمی شدند و حمله کنندگان به جنگل پناه برد

در نواحی ديگر شمال، در تبريز، سراب، مراغه، اردبيل، زنجان، سمنان، دامغان اعضاء 
بسياری از آنها به بهانه . حزب بطور مداوم از طرف قلدرهای محلی مورد سوء قصد بودند

حفاظت خود از ستاد ارتش که سرلشکر ارفع در راس آن قرار داشت اسلحه گرفته و آن را 
مثال در زنجان محمود ذوالفقاری فئودال بزرگ . ده بکار انداخته بودندعليه اعضاء حزب تو

اين شهرستان به جای چهل قبضه تفنگ که برخالف قانون دولت برای وی تصويب کرده بود 
  .به بيش از چهارهزارتفنگ و حتی مسلسل مجهز شده بود

  :نوشته است" مردم برای روشنفکران"در اين باره مجله هفتگی 
و عمليات مرتجعانه ای که بدست دشمنان ايران در سراسر کشورانجام می گيرد فقط اقدامات "

و فقط به منظور خفه نمودن نهضت های آزادی خواهانه ايست که از چندی به اين طرف در 
  ...کشور ما به ظهور پيوسته است

آزاد شدن دشمنان ايران از جنب وجوش آزاديخواهان ايران هراسانند زيرا آزادی ايران مقدمه 
  1".ملل شرق نزديک و شرق ميانه از زير يوغ استعمار و استثمار خارجی است

. پيش از همه امپرياليسم و ارتجاع از رسوخ حزب توده ايران به جنوب کشور هراسان بود
حزب توده ايران در برخی از مراکز کارگری اين نواحی و مهمتر از همه در اصفهان پايگاه 

اصفهان در حقيقت مرکزی بود که از آنجا سازمان های حزب و .  بودهای مهمی بدست آورده
  به بنگاه های ) بطورغيرعلنی(يزد، کرمان، فارس و بويژه: اتحاديه به نواحی ديگر جنوب
 . شرکت نفت منشعب می شد
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 هزار و در صنايع دستی 15در آن موقع در نه کارخانه ريسندگی و بافندگی اصفهان بيش از 
 در حدود بيست هزار کارگر به کار اشتغال داشت که اگر )، پارچه وغيره فرش، پرده(

روزنامه .  هزار می رسيد50 کنيم عده کارگران اصفهان به  کارگران پيشه ور را نيز اضافه
  :اهميت استراتژيک اصفهان را از نظر جنبش آزاديبخش چنين توصيف می کند" رهبر"
 است که در دژ ارتجاع، در جائی که ارتجاع اصفهان بمنزله پيشرفتگی بزرگ و محکمی"

موضوع اصفهان برای ارتجاع . قرار دارد...  سنگربندی کرده استاتحاديه عشائربوسيله 
  2".يک موضوع حياتی است

امپرياليسم انگليس برای اينکه بتواند در مقابل پيشرفت نهضت بسوی جنوب سد محکمی ايجاد 
چاپ شيراز " سروش" روزنامه 1323در اواخر دی . نمايد از نيروی آنها نيزاستفاده کرد
 :درباره خطر جنوب چنين هشدار داد

ديد و بازديدهای سياسی . از چندی پيش در فارس نقشه های خطرناکی بازی می شود"
اتحاديه های ارتجاعی پديدار . آنتريک ها و تحريکات خارجی بعمل می آيد. صورت می گيرد

ن که سال ها با هم دشمنی خانوادگی داشتند در دست هم دست ارتجاعيون، آنا. می گردد
اين تفنگها همه نو و . از آن طرف در بنادر جنوب تفنگ پياده می شود... گذاشته می شود

از همه بدتر پديد آمدن اشخاص ...  را دارد1943و1942فشنگ آن ها مارک . شفاف است
 سروکله خان بلوچ را در صبح که بيدار می شويم. مشکوک در ميدان سياست فارس است

می گويند خان بلوچ برای خريد اراضی به !! خيابان شيراز می بينيم، بلوچستان کجا اينجا کجا
شيراز آمده ولی فورا معلوم می شود برای زيارت خان شيراز و گرفتن تعاليم الزم و مهر و 

  .امضای اتحاديه مخصوص قدم رنجه فرموده اند
 های حزب توده واتحاديه در جنوب از سازمان نوزاد يزد اجرای نقشه يورش به سازمان

در مورد تدارکی که در زمينه . شروع شد که به کمک سازمان اصفهان بوجود آمده بود
مردم "کوشش برای سرکوب حزب در جنوب و حمله به سازمان يزد بعمل آمده بود مجله 

  : خود نوشت35در شماره " برای روشنفکران
... ف جنوب ايران دستخوش حمالت پر دامنه ارتجاعی قرار گرفته استاز چندی به اين طر"

انجام می گيرد، پنهانی و آشکار اسلحه و ... مسافرت ها و مالقات های مرموزی پی درپی
 نيروی چريک 1919مهمات بين ايالت جنوب پخش می شود، صارم الدوله عامل قرارداد

  ...ی می کشدتهيه می بيند، مرتضی قلی صمصام کوس لمن الملک
 اتفاق داده برعليه آزادی و هم دست اتحاد و فئودال، سرمايه دار، عمال دولت، همگی با

  .اجتماعات آزاديخواه قيام کرده اند
يکدسته  روشن بيرق سه رنگ ايران را پائين آورده و روز يزد مامورين دولت در شهر در

افراد  گونه امنيت را از هره وبه آتش زدن کلوب حزب توده نمود اراذل را وادار اوباش و
  ...آزاديخواه سلب نموده اند

" رينولد نيوز" قول روزنامه  از»دهد می يزد خبر لندن از«مقاله  در" رهبر"روزنامه 
  :نويسد می روشنی بيشتری روی حادثه يزد می افکند و

 شهر دربر اينکه  کرده دائر هفته گذشته خبری منتشر روزنامه رينولد نيوز چاپ لندن در"
مطالبه  کار دست کشيده و يزد بلوائی برپا شده است، بدين معنی که کارگران ايرانی از
 سپس روزنامه مزبور کنند و مجازات اشخاصی را می نمايند که برعليه کارگران فعاليت می

شهرداری يزد  ايران به مقامات شهربانی و های نفت انگليس و کند که شرکت اظهارعقيده می
ديگری حاکيست که اسلحه زيادی بين  اخبار: نويسد می باز روزنامه مذکور ند وکن کمک می

 آماده حمله به اصفهان می نمايند تقسيم شده است زيرا اين عشاير عشاير بختياری که خود را
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بين  از اتحاديه کارگران را در اين شهر  مرکز) کمونيست(حزب توده  خواهند مرکز می
  3..."ببرند

بدوا برای . برای اصفهان نقشه مفصل تری تنظيم شده بود. موثق بود" د نيوزرينول" اطالع 
 ای ازکارگران اتحاديه ای   با تطميع عده)تجارب غرب  با استفاده از(ايران  در نخستين بار

 اين باره تحت در" رهبر"روزنامه . تشکيل گرديد" نکارفرمايا  کارگران و اتحاديه"بنام 
 سوزاندن آثار برکندن و" کنونی ارتجاع نوشت که شعار" تجاع تاکتيک جديد ار"عنوان 

 از که کارفرمايان کارخانه های اصفهان تاکنون متجاوز اضافه کرد و" جنوب است آزادی در
ها را   آن،گرد آورده يک ميليون تومان برای انحالل اتحاديه خرج کرده اند، عده ای مزدور

  ". اسلحه گرم مسلح ساخته اندحتی قمه و و برای جان کارگران با چاقو
حتی  تشکيل به تحريک صاحبان کارخانه ها، با چشم پوشی و همان روز ساخته از اتحاديه نو

شدن  آماده سرريز اتکاء نيروی بختياری که پشت دروازه شهر به ترغيب ماموران دولت و
 1324ين آغازفرورد در و خود را با پروکاسيون های پی درپی آغاز کرد بود مقدمه کار

 تلگرافی واصله از  فروردين خبر8مورخ " رهبر"روزنامه . به اجرای نقشه خود زددست 
  :کند سازمان حزبی اصفهان را چنين نقل می

چشم پوشی  اثر قبل شروع شده بود در چند روز تعرضات شديد که از تهديد و پس از"
 طبق دستور مديران ه جديدصبح عده رجاله های اتحادي ، امروزنمامورين دولتی اصفها

شروع  و از مقابل حزب توده عبور استانداری جمع و تبانی قبلی شهربانی و با... جاتکارخان
  .اتحاديه کردند به سنگ اندازی به محل حزب و

در نتيجه رجاله ها . شهربانی بعمل نيامد جانب مامورين لشگری و کوچکترين ممانعتی از
پنجره را آتش زدند،  و محل سرقت، در صندوق دو  واتحاديه شده کليه اثاثيه وارد حزب و
شورای متحده  رهبران حزب و نتيجه اين حمله عده ای از کارگران و در. خراب نمودند

نقشه  شورای متحده از رهبری حزب و. نشد ضاربين دستگير هيچيک از مجروح شدند و
ره نيروهای بختياری محاص اصفهان در همان موقع شهر دانست که دری م ارتجاع آگاه بود و

 ".است
کردند تنها پس  خفا فعاليت می آن تاريخ در های حزبی واتحاديه ای اصفهان که از سازمان

توانستند  معنوی همه کارگران کشور مساعدت مادی و جلب همدردی و نبردی طوالنی و از
  .ادامه دهندبا تجربه بيشتری به مبارزه خود  بار اين های خود را علنی سازند و سازمان باز

جنوب در معرض  بويژه در کشور سرتاسر حزب در مرکز 1324 تابستان طی تمام مدت
جنوب   و امپرياليسم درارتجاع. برای اعضاء حزب امنيتی وجود نداشت داشت و حمله قرار

چنانچه بعدها کامال  دادند و بسط جنبش ادامه می به تنظيم نقشه های خود برای جلوگيری از
تمام اين  سايه نگاهدارد در رضا شاه که کوشش داشت خود را در محمد دربارگرديد آشکار

  .کرد اقدامات نقش درجه يک را بازی می
 Many Panyمنی پنی  محال اصفهان کنفرانسی با حضور چهار  در1324اوائل تير در
صمصام ايلخان بختياری تشکيل گرديد  اصفهان و سفارت انگليس، کونسول انگليس در دبير
طبق نمونه  شيراز موضوعات آن تنظيم نقشه برای از بين بردن حزب توده در  ازی يککه

تری با شرکت  ترکيب وسيع  تير کنفرانس چهارمحال در21تاريخ  در. اصفهان بود يزد و
سران  گلد کونسول انگليس در اصفهان، صارم الدوله، مرتضی قلی صمصام، عده ای از

موضوع  آن نيز ب قوام الملک شيرازی تشکيل يافت که درجان نماينده ای از ايالت فارس و
رشته " و تحکيم بويژه رخنه حزب توده ايران به جنوب کشور بسط نهضت و جلوگيری از
  .مطرح بوده است" اتحاد سران عشائر های الفت و
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ايل باصری   مرداد عده ای تفنگچی از18. شد های فارس آغاز مرداد حمله به سازمان در
بالفاصله  نمايند و طرف کلوب حزب توده حمله می به رخانه مرودشت مجتمع ومحل کا در

  4.زنند کلوب را آتش می برند و عده ای اثاثيه کلوب را به يغما می
 عليه تشکيالت بين المللی ارتجاع وطنی وتمام "... که  نوشته شده بود شيراز نامه ای از در

ه بوسيله ماد گذاشته شده است و ی عجالتا کنارنفاق داخل... شده است تجهيز حزب توده شيراز
و صدای ما مخصوصا مبارزه ضد   سر...چسبيده اند بيکديگر" ليره"چسبنده ای بنام 

 روشنفکران در و کليه جوانان پرشور استعماری ما ترس چندين ساله مردم را ريخته و
  5..."اطراف ما جمع نموده است

 برای خاموش کردن ندای آزادی و جنبش کلی بطور مبارزه با حزب توده ايران و
 بود و نزديک بين همه نيروهای ارتجاعی و امپرياليسم برقرار دموکراتيک همکاری منظم و

زمان به آن  جرائد آن اخبار اسناد جسته گريخته ای که در. کردند با نقشه مشترک عمل می
  :دهد میاين همکاری ها و توطئه ها بدست  خوريم نمونه های روشنی از برمی

ژنرال پاجب انگليسی   خبرداد که سيدضياء الدين با1324 تير16تاريخ  در" نبرد"روزنامه 
  آقای فتح اله فرود مالقات محرمانه ای داشته است؛ ضور آبعلی با حدر

 از شب قبل اتوموبيل آقای خادم آزاد  اطالع داد که دو642شماره  در" رهبر"روزنامه 
کهريزک سيدضياء که قبال با اتومبيل ديگری به  در و کرد سوی اصفهان حرکت تهران به 

 ذکرشده است که از همان خبر در. آنجا آمده بود سوارآن شده بطرف اصفهان عزيمت نمودند
است که کلنل انگليسی شود اين شخص  گفته می آنها بوده است و کهريزک شخص سومی با

  .عين مشاورسياسی سيدضياء استمطابق اطالع مطل کند و منزل خادم آزاد زندگی می در
 در" آراسرلشکر رزم "د که ده منبع موثقی اطالع می  از24ر1ر23شماره  در" رهبر"باز 

 کامال وفادار قسم شدند که نسبت بيکديگر منزل سپهبد احمدی با مشاراليه مالقات نموده هم
را سه  نفر آقای سرهنگ علوی مقدم آجودان اعليحضرت هم وسيله مالقات اين دو. بمانند
ئينه کلوب ايران آپيش با آقای سيدضياء الدين طباطبائی فراهم آورده ومالقات دراطاق  روز

 -متواليان مجلس يکی از(طاهری  اين مالقات سرتيپ هدايت، دکتر در. بعمل آمده است
  ".شرکت داشته اند سيد محمد باقرحجازی نيز  و)نگارنده 

يکی : " خوانيممی"  زحمات اجر" تحت عنوان 24ر9ر28 همان روزنامه به تاريخ در نيز و
 اتفاق آقای فريدون خان صمصام بوسيله اتوموبيل جيپ عازم شهر های بيگانه به کونسول از

پاس خدماتی که به   ) نگارنده-منظور کنسول انگليس است(نجا آقای کونسول  آدر کرد شده و
کونسولگری را بنحو احسن انجام داده نموده دستورات  تسليح و اتحاد عشائر خان بختياری در

ترتيب پائين مورد مراحم  طرف امپراطوری به فرزندانشان را از از نفر دو معظم له و
  :مخصوص قرارداد

به آقای مرتضی قلی خان يک کاپ مرصع، به آقای جهانشاه خان يک سينی نفيس، به آقای 
  ..."نشان جواهر بهمن خان يک قوطی سيگار امير
آن نوشته شده  بندرپهلوی برای رياست شهربانی کل که در گزارش رسمی ازهم يک  باز
  :است

 خوانده (برای سوزانيدن... رساند عرض عالی میرياست کل شهربانی کشورمحترما به "
موقع مقتضی عملی  اتحاديه نقشه ماهرانه ای ترسيم شده است که در  کلوب توده و)نشد

 بطور. موقع مقتضی اقداماتی خواهد شد اتحاديه در برای ربودن اوراق توده و. خواهد شد
کلوب توده استعفا  از تا حال چندين نفر توده شده است و خفيه تبليغات موثری بافراد روشنفکر
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 دستور خفيه بنا به برای مانع پيشرفت آن بطور پيشرفت حزب توده چندان نيست و. داده اند
  .جنابعالی تا کنون اقداماتی شده است

با تقديم احتراما محمود اکبری . ن نامه به آقای سيدضياء الدين طباطبائی تقديم شده استکپيه اي
  ".سلطانی

ارتجاع عليه حزب توده  اين مشت ها نمونه خروارها همکاريست که ميان عمال امپرياليسم و
 مبارزه باز از روی پای خود ايستاد و حزب توده ايران همواره بر شد و ايران انجام می

:  رهبران حزب متوسل شدندافراد و عمال خائن امپرياليسم بارها به ترور ارتجاع و. نماند
  .غيره کلوب حزب و دن وکالی حزب، انداختن بمب به منازل وکتک ز

  
  : چنين اطالع داد45ر7ر16  1324 تير25تاريخ به " رهبر"روزنامه 

ايران مقداری مواد منفجره کافه کلوب مرکزی حزب توده  در  بعد ازظهر8حدود  ديشب در"
 آن داشتند متوجه شده قبل از کافه حضور فورا اعضاء حزب که در. شود ناگهان مشتعل می

 دکتر بخش و منازل آقايان کامهمين موقع در در. که زيانی وارد آيد آتش را خاموش نمايند
 می د منفجرهائی که پرتاب کرده بودن نارنجک نظيراين قضيه اتفاق می افتد و رادمنش نيز

  "شود
 . نگارنده-پرتاب شده بود کشاورز هائی به منزل دکتر نارنجک قبل نيز چند روز

  :کند سپس روزنامه اضافه می
شان شده است  های متوالی دامنگيرشکست اثر عمال ارتجاع که اخيرا عصبانيت شديدی در"

ه اين قبيل عمليات خرابکاری تشخيص داده ب دوای درد خود را توسل به اقدامات تروريستی و
آنند که با اين قبيل مانورهای احمقانه  اينها غافل از. زنند ناجوانمردانه دست می آنارشيستی و

 ما وارد نمی آيد بلکه خود را بيش از نه تنها کوچکترين خللی در نيرومندی حزب پرافتخار
  ."شکست خود اعتراف می نمايند ناشی از پيش مفتضح کرده به اضطرار

مقابله ايدئولوژيک از طريق مطبوعات . ترور تنها حربه ارتجاع وامپرياليسم نبود وارعاب 
کوشش برای جدا   و"حزب کمونيست"حتی دست زدن به تشکيل  دادن شعارهای چپ واجير، 

 کردن نيروهائی که گرايش به چپ داشتند به بهانه اينکه حزب توده حزب واقعی طبقه کارگر
  .شد  است که به آن دست زده میغيره از اقداماتی نيست، و

. گرفت ولی لکه ای بر دامنش ننشست اتهامات قرار معرض کوهی از حزب توده ايران در
 دفاع از نوسان آن در منافع زحمتکشان، سياست عاری از دفاع از سياست روشن حزب در

  .ساخت را فراهم می افزون آن موجبات رشد روز استقالل کشور آزادی و
مبارزه عليه  سيد ضياء موفقيتی در" وطن" بويژه حزب حزاب موجود ارتجاعی وآنجا که ا از

بويژه  حزب توده ايران بدست نياورده بودند سيدضياءالدين با کمک مادی دستگاه حاکمه و
گرفته شده بود که حزب جديد  نظر در. امپرياليسم انگليس دست به تشکيل حزب نوينی زد

خود  پاک کند و" وطن" ارتجاعی برنامه حزب مواد د را ازبرنامه خو" اراده ملی"س التاسي
يک حزب  در بکوشد تا همه نيروهای ارتجاعی را را حزبی دموکراتيک معرفی نمايد و

حزب آقای " دبيرکل" آينده خواهيم ديد انجام نشد و کاری که چنانکه در-گرد آورد مقتدر
چه  مله رجالی معرفی کرد که هرج ااز سرلوحه مرامنامه حزب خود ر سيدضياءالدين که در

 . مجبور شد مفتضاحانه بازی را به ديگری تحويل دهد6.اراده خواهد کرد اراده کند خدا نيز
آمد تحريکات عليه حزب توده ايران آنی  بيات سرکار جريان زمامداری حکيمی که پس از در

بيش . ل شده بودهای شمالی دستجات مسلح عليه حزب تشکي تمام شهرستان در. تخفيف نيافت

                                      
خداوند رجالی دارد " يعنی " ان هللا رجاال اذا ارادو اراد: " شته شده بودنو" اراده ملی" اين عبارت در سرلوحه مرامنامه حزب ـ  6

 .که هرچه آنها اراده کنند خدا هم اراده می کند



اصفهان  گلد کونسول انگليس در اصفهان بازداشت شدند، در جنوب مستر در دويست نفر از
  .دادند سفارت انگليس با خوانين مرتجع به توطئه چينی ادامه می ترات دبير مستر و

تاريخ  در.  را برای اجرا مقاصد خود ضعيف تشخيص دادينه حکيمیارتجاع کاب حال با اين
نتيجه ائتالف   همان ماه مجلس در21در  حکيمی رفت و)1945 ژوئن 3 ( 1324 خرداد13

  . رای تمايل داد)صدر االشراف( محسن صدرهای مرتجع به  همه فراکسيون
مستنطق بازداشت شدگان صدر مشروطيت بود  شناخته شده ارتجاع و خدمتگذار محسن صدر

  .که بدست دژخيمان محمد عليشاه جان سپردند
آزاديخواهان . گرفت اکنون نقش تازه ای بعهده می  معروف بود و دژخيم باغشاهبعنوان صدر

چنين حکومتی  بار توانستند زير بويژه حزب توده ايران نمی ايران، مخالفين ديکتاتوری و
  .بروند

  :نوشت شرح جنايات صدر پس از" رهبر"روزنامه 
 لی ميرزا پادشاه جابربه پيشنهاد محمد ع کسی است که داوطلبانه بنا محس صدر"... 

استبداد گذارد و فداکارترين فرزندان  خدمت ظلم و قانون را به شد شرع و حاضر خيانتکار
  7..."نام شرع مقدس اسالم بدست دژخيمان باغشاه بسپارد خاک را به اين آب و

 همه ايرانيان را دعوت نمود عليه جالدان آزادی و کرد و اعالم خطر" جبهه آزادی"
 گفته می" جبهه آزادی " قطعنامه در. مشروطيت را نجات دهند ان باغشاه برخيزند ودوستاقبان

  :شد
های وابسته به تمام افراد  سازمان جبهه و  روزنامه عضو44شورای عالی جبهه آزادی بنام "

 تشکيل کابينه از دارد که با طرفداران حکومت ملی اعالم می آزاديخواه و پرست و وطن
ملک  دوستاقبان جهانگير خان صوراسرافيل و خيم باغشاه وطرف صدراالشراف دژ

حق حاکميت  تبداد محمد عليشاه مخلوع بزرگترين دسيسه برعليه آزادی و عامل اسالمتکلمين و
  ..."شرف اجراست ملت ايران در

  نفر12اعضاء فراکسيون آزادی،   نفر16اتفاق  مجلس فراکسيون حزب توده ايران به در
بستروکسيون جلسات آمنفردين تصميم به  فراکسيون ملی و از  نفر18ق وطرفداران دکترمصد

  .مجلس گرفتند تا مانع معرفی کابينه صدرگردند
اهميت آن .  شورای ملی استچهاردهم مجلسمهمترين حادثه دوره  بستروکسيون کابينه صدرآ

طی . مايندبويژه برای نيروهای مترقی بود که ثمربخشی همکاری و زيانمندی تفرقه را بياز
 اثر تشکيل نداد زيرا در مجلس جلسه خود را برای معرفی کابينه صدر  روزچهل وپنج

نگ بود که کابينه نير بکاربردن فريب و تنها با. بستروکسيون حد نصاب الزم بدست نمی آمدآ
لس سوای فراکسيون توده که به  تحريم کنندگان جلسات مجتقاضای صدربنا به . معرفی شد
تعهد  جلسه ای که صدر شدند در هشدارالزم را داده بود حاضر بديگران نيز رده وتوطئه پی ب

موقعيت  بجای استعفا از ولی صدر. يابند نموده بود برای استعفای دولت حاضرشود حضور
  .دولت خود را معرفی کرد استفاده نمود و

  :شود اين مورد گفته می اعالميه فراکسيون توده در در
ليکن ... دانيم ال مقاومت منفی را برای پيشبرد هدفهای سياسی کافی نمیاگرچه ما اصو"... 
طرف  بستروکسيون ازآتصميم ... تفرقه جلوگيری از نمايندگان و ساير لحاظ همکاری با از

  .فراکسيون توده اتخاذ گرديد
 بحران نمود که برای جلوگيری از را چنان دچار  روزه، حکومت صدر45بستروکسيون آ

پيشنهاد سازش مضايقه ننمود هيچگونه  حتی از  به انواع وسائل تشبث کرد وسقوط خويش
 عدم موفقيت مواجه ساخت و افشاری واستقامت ما اقدامات وی را در اين زمينه باليکن پ

نيرنگ زد تا آنجا که با وعده استعفای  ناگزير بوسيله نمايندگان اکثريت دست به خدعه و
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پا ارتجاعی  معرفی کابينه سرا موفق به تشکيل جلسه وقول متواليان اکثريت،  خويش و
  .خويش گرديد

 خانی آشنائی داشتندياست بافان تربيت يافته پليس رضااين س تفکر نمايندگان توده چون بطرز
حوادثی که بعدا واقع گرديد صحت تشخيص . جلسات امتناع نمودند در حضور همچنان از... 

  ..."يون بهترين دليل اين مدعاستبستروکسآتجديد  ما را ثابت نمود و
وضع غيرقانونی خود بيرون آمده  که کابينه از حالی بستروکسيون درآبديهی است که تجديد 

با  تا مدتی توانست دوام آورد و حکومت صدر سابق را داشته باشد و توانست تاثير بود نمی
  فشار،وکالی اکثريت گماردن طرفداران سيدضياء و تعويض تمام استانداران و فرمانداران و

 که بتدريج همه جرائد حزب توده ايران و را به نيروهای آزاديخواه مضاعف نمود، تا آن
حزب توده ايران حتی کلوب مرکزی تهران تحت اشغال نيروی  جبهه آزادی توقيف و مراکز

س تنها نمايندگان مجل حالت نيمه علنی فعاليت می نمود و حقيقت حزب در در نظامی درآمد و
  .دادند به فعاليت علنی ادامه می مصونيت پارلمانی هنوز بودند که با استفاده از

کسی که  به تعقيب افسران آزاديخواه و هر نزديک صدر ارفع همکار سرلشگر ارتش نيز در
که بدست " نهضت ملی"حزب .  نمودرفت به حزب توده تمايلی داشته باشد آغاز می تصور

ارتش تشکيل    در)ی سپهبد آريانای بعد( سرهنگ منوچهری رهبری مستقيم سرلشکرارفع و
معرض  می پيچيد در عضويت آن سر گرديد دامی بود برای افسران جوان که هر کس از

  .گرفت ليست تبعيدی های جنوب قرار می در تعقيب و
 1324 مرداد 24 اول شب 8. بودقيام افسران خراسان ،به افسران جوان عکس العمل فشار

افسران پادگان خراسان بودند تحت فرماندهی  بقيه از سرباز که سوای چند نفربيست نفر
 مشهد خارج شده در مهمات کافی بوسيله اتوموبيل های ارتش از سرگرد اسکندانی با مقدار

آنجا  بطرف ترکمن صحرا روی آوردند که در مراوه تپه پادگان ارتش را خلع سالح کردند و
  .دندپايگاهی برای خود بوجود آور

دستگاه حاکمه توليد  قيام افسران خراسان در. تهران به آنان پيوستند از افسران نيز عده ای از
  .نگرانی خاصی نمود اضطراب و

 نمايندگان توانست تشکيل جلسه بدهد عده ای از بستروکسيون نمیآآنجا که مجلس بواسطه  از
عدم  شکوه از پس از تشکيل جلسه خصوصی دادند و صدر تقاضای صدراکثريت بنا به 

را  دستوری نمايندگان بدهند آن تشکيل جلسات علنی به واقعه خراسان اشاره کرد و گفت هر
نگرانی کرد  واقعه اظهار از مطلع ساختن حضار پس ازز جنگ ني وزير. متابعت خواهم کرد

ه ترکمن مسلح وجود دارد که اين افسران قصد دارند ب هزار صحرای ترکمن دو اينکه در از
  9.آنها ملحق شوند

 )ازجمله سرگرد اسکندانی (آنان  شدند، عده ای از اين افسران بعلت بی احتياطی غافلگير
صحرای ترکمن پناهگاهی برای خود  بازماندگان توانستند در شدند و برخی دستگير کشته و
ه ايران، حزب تود. )زخمی شده اند نفر  نفر کشته دو7اطالعيه ارتش گفته شده که  در (بيابند 

توانست افسران بازداشت افکار خود راه اين حزب را برگزيده بودند،  نظر که اين افسران از
آغازجنبش آذربايجان برای  ها فراردهد وهمه بازماندگان اين قيام را پس از شده را از زندان

  .کمک به آنجا برساند
فسران جوان را به جنوب ا عده زيادی از خود تعجيل نمود و کار اين قيام، ارفع در پس از

  .محاکمه ای زندانی نمود کرمان بدون هيچگونه مدرک و در تبعيد کرد و
  :نوشت" منشاء وقايع خراسان کجاست"ن مقاله تحت عنوا در" رهبر"روزنامه 
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 و جنايات اغلب  هادزدی يا در کنند و حزب نهضت ملی شرکت نمی افسرانی که در"... 
 همکاری نمی نمايند محکوم به اخراج يا تبعيد بنام انتقال میافسران ارشد دوره ديکتاتوری 

خود  طبق اظهار کند و ارتش تزلزل و وحشت ايجاد می چنين روشی بدون شبهه در. باشند
به  منجر شدند ناچار افسران مشهد هم بايد به کرمان منتقل می از ستاد ارتش که چند نفر

  10..."شود می حوادث ناگوار
در تاريخ اول . خود را تشديد سازد ت ارتجاع بهانه جديدی داد تا فشاروقايع خراسان بدس

 جلوی کلوب مرکزی چهارم شهريور. تهران حکومت نظامی اعالم گرديد  در1324شهريور
 مراکز پنجم شهريور. رفت و آمد به آنجا قدغن گرديد حزب توده چندين مسلسل گذارده شد و

  .ظفرارگان شورای متحده توقيف گرديداتحاديه به يغما رفت و روزنامه  حزب و
  

  .شد آغاز کشور سراسر حمله نوينی در
 صدها تلگراف که از به هيچيک از. بود تبريز بويژه در آذربايجان و در همه فشار از ترشديد

مخابره گرديد  ها به مرکز مجازات آن به ستم ماموران دولتی و نواحی مختلف آذربايجان دائر
تلگراف حضوری   در)45ر8ر12 ( 1324 مرداد 21تاريخ  خره درباال. پاسخی داده نشد

 که رئيس مجلس، عالء وزير دربار، مستشارالدوله، دکترمصدق، وکالی فراکسيون توده و
  :مخابره نمودند بشرح زير وکالی آذربايجان احضارشده بودند نمايندگان آذربايجان مطالبی را

 منظور روی يک نقشه ارتجاعی است و به د ازده آذربايجان روی می فجايعی که اخيرا در"
آزاديخواهان قادرند که در هر موقع مرتجعين . شود خفه کردن آزادی اجراء می کشتن و
ی نيورچنين اقدامی مردم حساب خود را با مام ولی پيش از... آورند را بزانو در خونخوار

... نمی نمايند فظ نمايند وآزادی و حقوق مردم را ح مال و بايد پاک کنند که موظفند جان و
آقای سرتيپ  شهربانی و... بال تکليفند... زندان پرونده سازی امنيه در دهقان با پانصد نفر

نان کافی ندانسته توطئه قتل عامی را در زندان آدرخشانی اين روزهای تاريک حبس را برای 
زندان محبوسين را به داخل  به بهانه اينکه زندانيان درصدد فرارند در فراهم آورده اند و

  ..."  نفررا بنا براحصائيه خود شهربانی مجروح کرده اند11را مقتول و  نفر7مسلسل بسته 
دهات مختلف بدست مالکان و ماموران  اعضاء حزب که در ماری ازآتلگراف  سپس در

  .تقاضای مجازات مرتکبين شده است شده و کشته شده اند ذکر
حين مخابره حضور داشته اند  هم در دربار وزير جلس وپاسخ اين تلگراف که رئيس م در

  :جلسه خصوصی مجلس اظهارنمود صدراالشراف در
ها  اين تلگراف نه به صد يک از اين تلگراف و کنم که نه به بنده خدمت آقايان عرض می"

  11".دهم اهميت نمی
 غير روش نخست وزير  خود را به شرح جنايات و631سرمقاله شماره " رهبر"روزنامه 
  .»فرياد ملت مشت ملت پس از«: ماموران وی اختصاص داد که عنوان آن اين بود قانونی و

پيشاپيش جنبش رهائی بخش  آذربايجانی که بارها در  در- آذربايجان گره شد اين مشت در
فشارمضاعف بدبختی های همه مردم ايران  بار خود زير گرفته بود و مردم ايران قرار

  .قرار داشتبعالوه تبعيض ملی 
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