
 

  بخش دوم سخنرانی محمد علی عموئی در تهران

  مدعيانی بنام مليون
   دهه انکار واقعيات۶  سنگرپشت

 که در زاده مکی، بقايی و حائریحسين   امثالهای های کاشانی و توطئه خواهی زياده، در پيکار با دربار و عوامل آن
او ناچار شد در حتی . دکرتنگ را بر مصدق صه يان اسالم عرئهای فدا ها و تهديد ، همراه با خواستجبهه ملی بودند

اش  وزيری به خانه يان اسالم، چندی در مجلس سکنی گزيند و پس از آن به جای استقرار در کاخ نخستئپی تهديد فدا
ز با آنکه بارها اين واقعيات گفته و نوشته شده، همچنان ا. يان اسالم در امان ماندئهای فدا  تهديد  ازگزند تاردبپناه ب

نيز همين » خاطرات و تالمات«دکتر مصدق نه فقط در دادگاه، که در کتاب . سوی مدعيان ملی انکار می شود
  .در خاطرات دکتر کيانوری و ديگر رهبران حزب توده ايران منعکس استواقعياتی که . واقعيات را گفت

  

اشانی، محروم افزون بر انتخاب نشدن پسران و نزديکان آقای کدر انتخابات مجلس هفدهم، 
، عبد خدايیماندن نواب صفوی از عرصه سياست کار را به خشونت عليه مصدق کشاند و 

  . رای ترور دکتر مصدق اعالم داشتای ب ضارب دکتر فاطمی اقدام تروريستی خود را مقدمه
خواران غارتگر جهان، پس از انتخابات مجلس و آشکار شدن ترکيب مفتضح  تالش نفت

المللی توسعه و ترميم به رياست و  ديگر با فرستادن نمايندگان بانک بيناکثريت آن، بار 
  .گر شد  جلوه"پيروگارنر"

های  خواهی گيری از موضع ضعيف مصدق در مجلس و زياده آنها اميدوار بودند که با بهره
کاشانی، ايران را به پذيرش پيشنهادهايشان ناچار کنند، اما به رغم آيت اهللا مکی و حسين 

رهای بيرونی و درونی بر دکتر مصدق و افشای ماهيت جناح راست جبهه ملی، مصدق فشا
همچنان بر موضع مقاومت در برابر مطامع بيگانگان ادامه داد و در نتيجه شکاف علنی در 

مصدق، شايگان، نريمان، حسيبی و رضوی در يک سو و . جبهه ملی نمايان گرديد
فکر جانشينی دکتر . گران در برابر آنها قرار گرفتند، معظمی، بقايی، کاشانی و دي)الف(مکی

حسين مکی با . المللی به شدت قوت گرفت  بين مصدق، پس از مراجعت هيات نمايندگان بانک
وزيری بود و به  بيش از ديگران مشتاق اشغال پست نخست» سرباز فداکار«تکيه بر عنوان

  . دانست وزيری می ران شاسته نخستاستناد آن که وکيل اول تهران است خود را بيش از ديگ
های آمريکا  های اخير انتشار يافته است نه تنها دخالت اسناد روابط خارجی آمريکا که در سال

کند، که تالش شماری از سردمداران جبهه  و بريتانيا را در امور صرفا داخلی ايران برمال می
. دهد يری نشان میوز ملی را برای برکناری دکتر مصدق و نشستن بر مصدر نخست

ديدارهای حسين مکی، معظمی و بقايی با شاه و عالء، جزيی از توطئه آنها برای دستيابی به 
های   گزارش.دانست  را برای جانشينی مصدق مناسب میبوشهریکاشانی نيز . آن مقام بود

صدق و هندرسن، سفير آمريکا، بيانگر توافق اياالت متحده آمريکا و بريتانيا برای برکنار م
های شاخص قديمی چون سيد ضياء، قوام و دشتی نيز  چهره. انتصاب فرد وابسته به خود است

ای که  در چنين فضای آشفته.  ديدارهايی با شاه و هندرسن داشتندءبا پادرميانی عال
ها، جبهه ملی را چند پارچه کرده بود و توطئه چينی دربار و عوامل  طلبی ها و جاه خودخواهی
يل بريتانيا و اياالت متحده به برکناری مصدق، استعفای دکتر مصدق بر پايه سنت آن و تما

وزير جديد، حساسيت و  مشروطيت و استفسار شاه برای رای تمايل مجلسين نسبت به نخست
  . ل نيروها را دو چندان کرده بودتقاب

يل مصدق که تجربه انتخابات مجلس هشيارش کرده بود، مايل بود در صورت رای تما
. ای وفق مراد و برخوردار از اختيارات گسترده تشکيل دهد  ماه کابينه۶مجلسين به او طی 

از سوی مصدق و ياران » سياست موازنه منفی«طرفه اين که به رغم ادعای در پيش گرفتن
 مصدق با ادامه خدمت مستشاران نظامی آمريکا در ارتش، ١٣٣١جبهه ملی او، در همين تير 

 ترومن، هم نيروهای مسلح ۴ربانی موافقت کرد و با قبول کمک اصل ژاندارمری و شه



 

ايران را در اختيار نظاميان آمريکا قرار داد و هم به عمال امپرياليسم ميدان داد تا تمامی 
  .  کشور را زير سلطه خود درآورندهای سازمان

انيا و آمريکا به رغم اين موضع مصدق نسبت به آمريکا، مقاوتش در برابر پيشنهادهای بريت
 عبداله معظمی را ای خوشايند بسياری از گردانندگان جبهه ملی نبود و در جلسات مشاوره عده

هر چند در بار با اين نظر مخالفتی نداشت، اما بر . ر مصدق نامزد کردندکتبرای جانشينی د
 همين درست به. برداری کند آن بود هر چه بيشتر از تشتت و اختالف درونی جبهه ملی بهره

وزيری حسين مکی ادامه  اله کاشانی درباره توافق بر سر نخست ی عالء با آيتديدارهاجهت 
 بود و هر هفته )ب(بادیآ حمايت بقايی، کاشانی و شمس قناتمکی در اين زمان مورد . يافت

شر  ومتن آن را چاپ و منت آگهی... های شاهد و  پرداخت و روزنامه به سخنرانی می
  . کردند می
درخواست   به ديدار شاه رفت و تصدی وزارت جنگ را١٣٣١ تير ٢۵تر مصدق عصر دک
صبح روز . گيری گرفت شاه با آن درخواست موافقت نکرد و مصدق تصميم به کناره. کرد
 تير متن استعفا نامه مصدق در جرايد منتشر شد، بی آن که علل آن با مردم در ميان ٢۶

السلطنه را طی فرمانی  ه در انتظار چنين موقعيتی بود قوامخود دربار که مشتاقان. گذاشته شود
  .به نخست وزيری برگزيد

اش و واکنش جنبش مردمی نسبت به آن انه اعالميه قلدرمآب روند صدارت کوتاه مدت قوام،
آنچه در اين نوشته مورد توجه است دنبال . های گوناگون آمده است ها با روايت در کتاب

 ٢٨معمای . شکست نهضت ملی و سرنگونی دولت دکترمصدق استهای  کردن علت يا علت
اعتنايی  های درونی آن و بی طلبی ، اختالفات و جاهیمرداد ريشه در ترکيب نامتجانس جبهه مل

د ضد استبداد و ضد  متح بخش حزب توده ايران به منظور تشکيل جبهه به پيشنهادهای وحدت
  . استعمار بود

مايندگان جبهه ملی و مقايسه آن با اعالميه جمعيت ملی مبارزه با نگاهی به نخستين اعالميه ن
آنها حتی نسبت به . سازد استعمار، ژرفای نگرش ليبراليستی و سازشکارانه آنها را بر مال می

نهايت آرامش «اعالميه خشن و موهن قوام واکنش چندانی نشان ندادند، تنها از مردم خواستند 
 در سراسر کشور تعطيل عمومی ١٣٣١ تير ٣٠ز دوشنبه رو«حفظ کنند و » و متانت را
 جمعيت ملی مبارزه با  ، اگر به خاطر بياوريم که در پی انتشار اعالميه»شود اعالم می

های تهران و  گسترده نيرومندی از حرکت پويای کارگران و دانشجويان خيابان استعمار موج
مرگ «: آوردند ای کرد که فرياد بر می ها را مملو از جميعت به پا خاسته شماری از شهرستان

آن تفاوت » مرگ بر قوام »  ،»دست شاه از دخالت در امور کشور کوتاه» «بر استبداد
  . شود نگرش به خوبی نمايان می

، امواج نيرومند انسانی به سوی مجلس و ميدان پروای مردم به پاخاسته  کشتار بیبه رغم
شدگان را در جلو مجلس جمع کرده  های کشته نعشدر حالی که مردم . بهارستان روان بود

بودند و فرياد انتقام بلند بود نمايندگان جبهه ملی طی تلگرافی به شاه اين کشتار را اقدام 
: در پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی«: رانه برخی افسران ارتش ناميدندخودس

... کنند ران ارتش پاره پاره میبعضی افس.... پرستی  مردم ايران را به جرم وطن! اعليحضرتا
ايم الزم دانستيم مراتب را به استحضار مقام  ما نمايندگان که برای دفاع از مردم قيام کرده

و اين مجيزگويی به هنگامی است که دربار و شاه مسوول مستقيم آن » .سلطنت برسانيم
  . نه اقدام خودسرانه برخی افسرانکشتار بود، 

شاه برای نجات خود قوام را فدا و بار ديگر فرمان . وز دوام نياورد ر۴صدارت قوام بيش از 
فرا » جهاد اکبر«درحالی که کاشانی مردم را به . نخست وزيری مصدق را صادر کرد

هر جمعيتی دراين باب قيام کند ما با « :دارد  مطبوعاتی اظهار می خواند و در مصاحبه می
ها با  ای توده«کند به کاشانی تلقين کند که  میسرلشکر کوپال سعی » .پذيريم صميم قلب می

بهتر است افراد جبهه ملی را به مقابله با آنها ... آيند پرچم شوروی به خيابان نادری می



 

حتی يکی » .اين خبرها دروغ است مفسده به پا نکنيد« دهد  اما کاشانی پاسخ می» .بفرستيد
تالش باند بقايی . ينه وحدت قرائت کردای در زم از فرزندان کاشانی از جانب پدرش بيانيه

وخليل ملکی برای تکذيب اين روند مثبت منجر به ارسال نامه خليل ملکی به کاشانی 
گردد اين واقعيت  آنچه بيشتر باعث تعجب ما اعضا حزب زحمتکشان ملت ايران می«:شد

ن فرزندان تري فرزندان خود و حتی گرامی مسلم است که آن جناب اعضای فعال حزب توده را
دهيد که آنان توسط يکی از فرزندان صلبی خودتان حتی از  خود تلقی فرموده و اجازه می

 تکذيب ائتالف جنابعالی با آنان يعنی با حزب توده مباحثی را در افواه شايع سازند که مورد
  » .گيرد آن جناب قرار نمی

ترين  ملی با حزب توده بزرگنقشه ائتالف جبهه « :کند که او بعدها با کمال وقاحت ادعا می
ها برای ايجاد يک کودتا کشيده بودند و تنها مقامی از جبهه ملی که با  دامی بود که انگليسی

 استحکام آن نقشه را درک کرد و تجزيه و تحليل نمود همين جناح بزرگ حزب زحمتکشان
  ) خاطرات سياسی خليل ملکی(».بود

اری جناح راست جبهه ملی، ميدان بهارستان و های خليل ملکی و سازشک گری به رغم فتنه
ها شاهد اتحاد عملی انبوه مردم به پاخاسته ازهر قوم و  های تهران و برخی شهرستان خيابان

تير و عظمت همدلی و همکاری توده مردم، شاه را مجبور به  حماسه سی. دسته و حزب بودند
قوام برکنار . خوانده شدند فراها انهای مسلح ارتش وشهربانی به پادگ نشينی کرد و واحد عقب

وحشت شاه از حرکت انقالبی مردم چنان بود . شد و بار ديگر مصدق به صدارت برگزيده شد
کتاب . فرستد کند و نزد او می مهر می که مصدق برای تسکين و اطمينان خاطر او قرآنی را

دشمن قرآن باشم «:کند دهد و اضافه می علت اين اقدام را توضيح می» خاطرات و تالمات«
  » ...م خالف قانون اساسی عمل کنماگر بخواه

هرچند مصدق در پيکار با دربار و عوامل آن به اتکای جانبازی مردم  پيروز شد و بار ديگر 
زاده،  ، بقايی و حائریهای مکی توطئههای کاشانی و  خواهی بر اريکه قدرت نشست اما زياده

او ناچار شد در پی .  عرصه را بر او تنگ کرديان اسالمئافدهای  يدها و تهد همراه با خواست
تهديد فداييان اسالم، چندی در مجلس سکنی گزيند و پس از آن به جای استقرار در کاخ 

يان ئهای فدا  تهديد اش پناه برد و با گزينش افسرانی مورد اعتماد ازگزند وزيری به خانه نخست
عبدخدايی دکتر فاطمی را ترور کردند و اعالم آنها به دست مهدی . اسالم در امان ماند

 ملی  نشود، تمامی اعضای جبهه به اصطالح... اگر آقای نواب صفوی، اززندان آزاد« :کردند
  )خواب آشفته نفت(».به جهنم خواهند رفت

مزدوران بريتانيا و اياالت متحده مدتی ازترس خشم مردم در گوشه کنارها پنهان شدند، اما 
. در دستور کار داشتند تير را  و تفرقه در صفوف پديد آورندگان حماسه سیايجاد اختالف

حائری زاده و ديگران هنوز آشکارا از  زهری، ،ان جبهه ملی، به ويژه مکی، بقايیمرتد
به مجامع و دفترهای وابسته به حزب توده  های خود را مصدق فاصله نگرفته بودند اما، حمله

  . ها هماهنگ کرده بودند ايرانيست و پان های سومکا  فاشيستايران را با اوباش وابسته به
ام تير را در پوشش  همچنين نشرياتشان تبرئه دربار شاه و افسران متهم به کشتار شهدای سی
موضع . دار شده بودند طرفداری دروغين از مصدق و ناسزاگويی به حزب توده ايران عهده

ع از دولت مصدق و نقد صريح و صميمانه گران، دفا حزب محکوم کردن خرابکاری توطئه
ها و به ويژه در   در صف اتوبوسانفرت مردم از شاه آشکار. ترکيب کابينه و برنامه آن بود

  .شد الن نمايش سينماها نمايان میس
سرود شاهنشاهی، سرود ملی ايران نيست و ملت «: روزنامه به سوی آينده از مصدق خواست

نامه قاتالن برادران و  گذارد، مردم ضد استعمار ايران به مدح یايران هرگز به آن احترام نم
 مطالب سرود شاهنشاهی سراپا دروغ است، توهين -کنند خواهران شهيد خود ابراز نفرت می

کجی به قانون اساسی است، به اين  دهن. به ملت و سنن و شعائر باستانی ما است
  » .انگيز خاتمه دهيد ها نفرت ازیب مسخره



 

تر و  تر و صميمانه هايی که روابط بهبهانی و فلسفی با دربار گرم  ترتيب در روزو بدين
های درون جبهه ملی گرفتار بودند، نشريات حزب توده ايران  تير در کشمکش رزمان سی هم

روزنامه کردند، در حالی که  تر می  و گرم کوره مبارزه ضد درباری را همچنان گرم
 ملی را به شدت لت ايجاد تفرقه بين حزب و نيروهایرسا» نيروی سوم«و » شاهد«های

  . کردند دنبال می
وزير را برای کنترل  بازگشت مصدق به صدارت همراه با اختياراتی بود که دست نخست

. کرد کردن دست دربار در امور داخلی و خارجی کشور باز می نيروهای مسلح و کوتاه
 اتحاد نيروهای ضد استعمار را فراهم  زمينهتير، اوج مبارزات ضد درباری بود و  حماسه سی

ها مجزا و مخالفان بالقوه  تدريج صفهای مزورانه کنار رفت و ب  نقاببسياری از. آورد
 ملی و مجلس شورا پنهان شده بودند، در  مصدق، که در کسوت هواداری از مصدق در جبهه

  کی، کاشانی، و همدر حالی که بقايی، م. صف دشمنان سوگند خورده ملت قرار گرفتند
تر مصدق و ياران نزديکش و   حزب توده ايران با شناخت دقيق هايشان رسوا شدند، پالکی

  . ن جريان پشتيبان مصدق تبديل شدگيرتري بازنگری مواضع خويش، به وفادارترين و پی
ام تير توطئه ارتشيان و ديگر عوامل بيگانه بر ضد دولت مصدق شدت  از فردای حماسه سی

تمام کوشش خود را معطوف به حمله به حزب ... و» شاهد«در حالی که نشريات . تگرف
کرده بودند، حزب توده ايران طی » غول کمونيسم«توده ايران و هشدار درباره خطر 

گران زد و بار ديگر تشکيل جبهه   دست به افشای نام توطئه١٣٣١ای در نهم شهريور  اعالميه
   شهريور بر مفاد اعالميه١۶نام سرگشاده . ها اعالم داشت وطئهسازی ت واحد را تنها راه خنثی

خواست با استفاده از اختيارات و تکيه بر حمايت همه  قبلی حزب تاکيد داشت و از مصدق می
دور شدن جناح راست .  سازد  را خنثی گران، خطر توطئه  مردم، با بازداشت توطئه جانبه

دکتر شايگان، (وت گرفتن جناح راديکال جبهه ملی های او و ق جبهه ملی از مصدق و سياست
ب را به دولت تر شدن حز زمينه نزديک) محمود نريمان، مهندس حسيبی و دکتر فاطمی

  . مصدق مساعدتر کرد
گران، شماری از آنان، و از  در پی هشدارهای حزب توده ايران و برمال شدن اقدامات توطئه

دولت خواستار سلب مصونيت از . بازداشت شدند رشيديانجمله سرلشگر حجازی و برادران 
ای توضيحات به فرمانداری نظامی  دکتر بقايی شد و سرلشگر زاهدی را برای ادای پاره

 و ميراشرافی در مجلس تحصن اختيار کرده، تحت مکیآنها نيز با همدستی . احضار کرد
  گران خواستار تصويب اليحه ئهمصدق با آگاهی از اقدامات توط. حمايت کاشانی قرار گرفتند

اما . مجلسی که همواره کانون مخالفت با مصدق بود. اختيارات يک ساله از مجلس شد
  برانگيز مصدق بار ديگر انبوه مردم را به ميدان  دولت و سخنان پردرد و احساس اعالميه

ردم از  علنی م های مرگ بر بقايی، کاشانی و مکی و حمايت بهارستان کشانده و فرياد
دکتر مصدق به اتکای پشتيبانی مردم و . پذير کرد مصدق، تصويب اليحه اختيارات را امکان
مداخالت برادران و .  بيشتری برای خانواده شاه شد اختيارات کسب شده خواستار محدوديت

  . کرد  مخالفان مصدق را تقويت میخواهران شاه، به ويژه اشرف و عليرضا جبهه
ر و ديگر مخالفان مصدق، منجر به توافق شاه و مصدق برای خروج شاه روند کارشکنی دربا

اما اگرچه قرار بر اين بود که اين خبر . و ديگر اعضای خاندان سلطنتی از کشور شد
های مختلف علنی شد و  محرمانه باشد و درز نکند، به وسيله شاه، عالء و هندرسون، از راه

نهم اسفند را که » غائله«گران خارجی افتاد و  های به دست مخالفان مصدق و مداخل بهانه
هرچند ماجرای نهم اسفند به اشکال . به راه انداخت رفت تا مصدق را از بين ببرند،  می

های  گوناگون روايت شده است، اما اسناد محرمانه وزارت خارجی اياالت متحد که در سال
که بخشی از مبنای تحليل و مصدق » خاطرات وتالمات«اخير منتشر شده است و نيز کتاب 

است  »هايی از تاريخ معاصر ايران گوشه«روايت رسول مهربان، نويسنده کتاب دوجلدی 
روشنگرترين سند ابعاد گسترده توطئه نهم اسفند و شرکت فعال طيف وسيعی از مخالفان 



 

هه کار بيگانه، مرتدان جب داخلی و خارجی مصدق يعنی شاه و مجموعه دربار، مزدوران کهنه
ملی، به ويژه مکی، بقايی و کاشانی، سفير کبير اياالت متحد آمريکا هندرسون و جاسوسان 

  . دهد من و وودهاوس را به دست میکارکشته انگليسی و آمريکايی، چون مادام لمپتون، بدا
هايی از آن آموختند که در بيست و هشتم  توطئه نهم اسفند ناکام ماند، اما دشمنان مصدق درس

سير حوادث صحت هشدارها و مقاالت نشريات حزب توده ايران . آنها را به کار گرفتندمرداد 
های مخرب مخالفان و پيشنهاد محدود کردن امکانات آنان را نمايان  مبنی بر افشای فعاليت

گر آن از  اما، با کمال تاسف، به رغم مداخالت اياالت متحد آمريکا و نقش حمايت. ساخت
چشمی به آن کشور و  يران، مصدق و ياران نزديک او همچنان گوشهمخالفان نهضت ملی ا

: به گفته اسناد وزارت خارجه اياالت متحده. دوخته بودنددولت های مالی احتمالی آن  کمک
بست بعدی در مذاکرات نفت با انگلستان و قطع روابط  از زمان قتل سپهبد رزم آرا و بن«

نتيجه آن کاهش مستمر . و به وخامت رفته استديپلماتيک بين دو کشور، اوضاع ايران ر
های غربی و ايجاد وضعی است که در دست گرفتن قدرت را به  قدرت و نفوذ دموکراسی

با اين حال هر چند بحران کنونی موجب . سازد پذير می ها بيش از پيش امکان وسيله کمونيست
 به سازش انجاميده ای های توده ناخرسندی است ولی خوشبختانه بدون پيروزی کمونيست

  . اميدوار و دوستان را نوميد کردها دشمنان را  ها و اهمال همين سازش» .است
 شاهد باال گرفتن مبارزات ضد دربار بود و به رغم اشتياق آشکار توده مردم ١٣٣٢فروردين 
، رهبران جبهه ملی به جای روی آوردن به اين »شاه بايد سلطنت کند نه حکومت«به شعار 
حاصل برای رفع اختالفات بين مصدق و   حقيقی و پايدار، به گفتگوهای پنهانی و بینيروی

ديگر مسلم شده بود که اياالت متحد آمريکا و بريتانيا تمامی امکانات . دربار تن داده بودند
هنوز رسيدگی . اند خود برای تضعيف دولت مصدق و در نهايت برکناری او را به کار گرفته

 رييس -فند به سرانجامی نرسيده بود که توطئه ربودن و قتل افشار توسبه حادثه نهم اس
 همان کسانی که غائله نهم اسفند را سازمان دادند، . به وقوع پيوست-شهربانی دولت مصدق 

 فرمانداری  به موجب اعالميه. در تدارک ربودن و قتل افشار توس نيز دست داشتند
 در قتل ناهار را در منزل دکتر مظفر بقايی کنندگان روز دوم ارديبهشت شرکت«:نظامی

دهد و سرگرد بلوچ قرايی آن  همانجا دکتر بقايی دستور قتل افشار توس را می. کنند صرف می
تمامی کسانی که در قتل افشار توس دست داشتند شناسايی و » .گذارد را به موقع به اجرا می

اما . شد نيت و سپس بازداشت میبايست از او سلب مصو دستگير شدند به جز بقايی که می
تقريبا . مجلس شورا به رياست کاشانی پناهگاه امنی برای بقايی و سرلشکر زاهدی شده بود

هايی که با متحصنين  روزه مديران و خبرنگاران درباری و ضد مصدقی با مصاحبه همه
ی حزب در واکنش به هشدارها. کردند کردند فضای عمومی کشور را آشفته و متشنج می می

زمان  گران، هم های آن مبنی بر اتخاذ روشی قاطع در قبال توطئه توده ايران و توصيه
ناميدند و گروه بدامن  گران با نشريات مخالف خود، حزب توده ايران را خطر اصلی می توطئه

  اقدام به شکستن شيشه» ای توده« خوار، زير نام  با به ميدان کشيدن شماری اوباش جيره
های شاهد و نيروی سوم  روزنامه. آميز به آدرس علما کرد های تهديد  و ارسال نامهها مغازه

کرده و به شدت در جهت انحراف افکار  کودتا را خطری از سوی حزب توده ايران تبليغ می
 تير در هيچيک ١۵تهديد دولت مصدق درنطق آيزهاور در . کردند عمومی آشوب به پا می

تنها نشريه بانگ مردم، که به جای به سوی آينده . عکاس نيافتازنشريات ملی يا درباری ان
آقای دکتر مصدق با استفاده از ... «:شد بخشی از سخنان او را چاپ منتشر کرد منتشر می

ها نسبت به کشورهای آسيا  تهديد کمونيست..... کمک حزب کمونيست بر پارلمان فايق آمد
 هرجا باشد، مسدود کنيم و اين کار دير يا زود بايد برای آمريکا شوم است؛ ما بايد اين راه را،

  ».انجام گيرد



 

هماهنگی مخالفان داخلی دولت مصدق با بيانات دشمنان خارجی، اقدامات خرابکارانه و 
های روشن تدارک  روزولت نشانه های سازمان يافته بدامن، وودهاوس، وکيم آشوبگری گروه

   .کناری مصدق به هر شکل ممکن بودبر زمينه
 های نظامی و غيرنظامی يکی های گروه هشدارهای حزب به دولت مصدق در افشار تحرک

ويژه ازماه ارديبهشت که ربودن و قتل افشار توس رخ داد ب. يافت پس از ديگری انتشار می
برداری آنان از لجاج و مخالفت  گران و بهره نگرانی رهبری حزب از آزادی عمل توطئه

درهشدار به ملت ايران حزب خطر  .يافت  روز به روز افزايش میخوانی مرتدان جبهه ملی،
در بيست ويکم مرداد خبر مربوط به فراهم . توطئه کودتا را در هجدهم مرداد اعالم داشت

آمدن مقدمات کودتا در لشگر گارد، از طريق سازمان افسران حزب در اختيار رهبری قرار 
روز بيست و سوم مرداد . مصدق رسيد به اطالعاين خبر همان روز به وسيله تلفن  .گيرد می

بار ديگر زمان دقيق اجرای کودتا درهمان شب با ذکر اسامی گردانندگان آن به اطالع مصدق 
گرچه دکتر مصدق نسبت به فرماندهان لشگرگارد، رييس شهربانی و فرماندار نظامی . رسيد

باط آنها با مخالفان مصدق تاکيد ويژه بر ارتاما حزب ب. عتماد و اطمينان کردتهران اظهار ا
رهبری حزب حتی آمادگی خود را برای . داشت و مصدق را از اعتماد به آنها نهی کرد

معرفی افسران وفادار به مصدق، با وی در ميان گذارد، اما او ضمن تشکر همچنان بر 
ن شده رسانی بارها بيا جزييات روند اطالع. اعتماد خويش نسبت به وضع موجود تاکيد کرد

 مورد انکار اکنون نيزبه آن توجه نشد، که ) ١٣٣٢مرداد (است، اما نه تنها آن زمان 
شخص دکتر مصدق نه فقط در دادگاه، که در کتاب . توزان به حزب توده ايران است کينه

پردازد که مويد اطالعاتی است که در  به بيان مطالبی در اين زمينه می» خاطرات و تالمات«
به گفته مصدق در . کيانوری و ديگر رهبران حزب توده ايران منعکس استخاطرات دکتر 
 بعد از ظهر بيست و چهار مرداد خبر شروع عمليات کودتاگران از راه تلفن ٧دادگاه، ساعت 

 مرداد به عنوان ساعت شروع ٢۴ شب ١٠در اين خبر ساعت . شود به مصدق داده می
اين خبر نه تنها به مصدق اطالع داده . کنند می ذکر ٢۴عمليات و اقدام نهايی آن را ساعت 

شد، که حزب کوشش کرد سرتيپ رياحی، رييس ستاد ارتش را نيز مطلع کند که در اين 
 با اين همه، آگاه شدن به موقع مصدق از ماجرا، کودتا. زمينه کوشش، با موفقيت قرين نبود

  . را با شکست رو به رو کرد
ستاد ارتش، وزارت کشور، شهربانی، (تشی و امنيتی متاسفانه هيچ يک از نهادهای ار

به رغم آگاهی از احتمال وقوع حوادث ضد دولتی هيچ گونه ) ژاندارمری و فرمانداری نظامی
ايراد منتقدان و مخالفان حزب توده ايران مبنی بر اين . ای برای مقابله نداشتند طرح و برنامه

د طرح روشنی در اين باره نبوده است، در که چرا حزبی که اين همه هشدار داده خود فاق
است و به ناچار فعاليتش مخفی » غيرقانونی«توقع از حزبی که . است» فرار به جلو«واقع 

و زير زمينی است، عمده رهبران و بسياری از کادرهايش در زندانند و در معرض انواع 
ه و مناسب با ها از سوی مخالفان و هواداران دولت است بايستی منصفان ضرب و شتم
در آن وضع مليون و دولتيان که از تمامی امکانات دولتی و حمايت افکار . امکانات باشد

 اين انفعال ها بسنده کردند و بر ها و نشستن در خانه عمومی برخوردار بودند به ترک خيابان
ر ه ندادند، اما بر يک حزب مخفی که امکاناتش تنها متکی بر ايثائتاريخی حتی نقدی ارا

حزب توده . کنند اعضا و هوادارانش است، هزاران ايراد همراه با فحش و ناسزا وارد می
ها گرفته  های گرانبهايی از آن تجربه ايران بارها تاريخ سياسی خود را به نقد کشيده و درس

» عملی بی«استناد کرده، » تبديل کودتا به ضد کودتا«برخی بر شعار حزب مبنی بر . است
برای روشنی . دهند اند و هنوز هم ادامه می ويز حمله خصمانه خويش کردهحزب را دستا
های آن دسته از منتقدين که از حسن نيتی برخوردارند و فقط به سرنوشت  بخشيدن به ذهن
حزب توده ايران بر آن بود . سوزانند اشاره به محتوای آن شعار ضروری است مردم دل می
ای، که توانستند  روهای نهضت، اعم از ملی و توده که تمامی ني١٣٣١ تير ٣٠که همچون 



 

ای را به ضد  توانند هر توطئه  نيز می١٣٣٢در مرداد   چنان شکوهمند بيافرينند، ای آن حماسه
پيش به سوی تشکيل جبهه واحد ضد «بر پايه همين باور بود که شعار . خودش تبديل کنند

  .شد های حزب درج می و اعالميهات  تمامی نشري در سرلوحه» استعمار و ضد استبداد
صرفا به اتکای توان رزمی حزب داده شده » تبديل کودتا به ضد کودتا«تصور اين که شعار 

ترين و  حزب توده ايران که سازمان يافته. است تصوری است باطل و به دور از عقل سليم
 منظم ترتيب توانست تظاهرات با شکوه و ترين سازمان سياسی آن روز ايران بود می منسجم

های زحمتکش هوادار زيرشعارهای مردمی و  بسيج توده.  آن را اداره کند دهد و با توانمندی
توانست با دست خالی به جنگ تانک و توپی برود که  مبارزاتی در توان حزب بود اما نمی

شد زمانی مطرح » کودتا را به ضد کودتا تبديل کنيم«شعار . کودتاچيان به ميدان آورده بودند
با و هر گونه مقابله . ها زيرفرمان دولت قانونی وقت قرار داشت ها و توپ که تانک

پذير  يس دولت و همگامی تمامی هواداران دولت مصدق امکانئکودتاچيان تنها با نظر مثبت ر
محتوای اين شعار به مفهوم اقدام مشترک همه نيروها در جهت دفاع از دولت قانونی . بود

حزب بر آن بود که دولت وقت .  کودتا برانداختن دولت ملی و قانونی بودبود، چرا که هدف
مصدق به هر دليل . و شخص دکتر مصدق بايد خود پيشگام تبديل کودتا به ضد کودتا شود
ها را ترک کنند و به  سکوت کرد و سکوت را به همگان توصيه کرد، از همه خواست خيابان

اند، و در اين  داران کودتا به حرکت درآمده  که طاليهدانست او ديگر می. هايشان روند خانه
تحليل اين . ها به مثابه هموار ساختن راه پيروزی کودتاگران است وضعيت خالی کردن خيابان

  . صدق به فرصتی ديگر نيازمند استموضع م
  عملی مصدق و يارانش در جبهه چگونه است که سکوت و بی: خوانم انصاف را به داوری می

  تاريخ حامل! شود؟ گفته می» خيانت«حزب توده ايران » عملی سکوت و بی« دمت، و ملی خ
 به داوری توزانه که منصفانه حافظه تاريخی، نه آن جعليات کينه. های بزرگی است درس
ن هرگز در برابر اقدامات ضد مصدق دم فرونبست و هر آنچه در ارحزب توده اي. نشيند می

های ملی به توصيه مصدق   زمانی که تمامی احزاب و سازماندر. توانش بود به کار گرفت
ميدان را خالی کرده و به خانه رفته بودند، به ميدان کشيدن اعضا و هواداران حزب به وسيله 
رهبری، فرستادن آن ها به کشتارگاه و اثبات ادعای کذب بقايی و خليل ملکی مبنی بر 

چند در آن روزها بسياری از اعضا و هر . بود» کودتای حزب توده عليه دولت مصدق«
ويژه در صفوف سازمان  کودتاچيان بودند و اين تمايل بهواداران حزب خواستار مقابله با

افسران حزب شديد بود و نگارنده خود در آن زمان عميقا معتقد به اقدام در برابر کودتاچيان 
 در دارم و انتقادات به آن زمانگرايانه آن نظر باور  های نگرش اراده بود، اما امروز به پايه
  . دانم اين باب را وارد نمی

  : منابع
  و تالمات، نوشته دکتر محمد مصدق  خاطرات -١
   خاطرات دکتر کريم سنجابی -٢
  زاده   خاطرات مهندس احمد زيرک-٣
   خاطرات خليل ملکی -۴
  بهه ملی ايران، نوشته احمد ملکی  تاريخچه ج-۵
  اصر ايران، نوشته رسول مهربان معهايی از تاريخ   گوشه-۶
   مرداد ٢٨ آمريکا درباره کودتای  اسناد وزارت خارجه اياالت متحده-٧
   خاطرات دکتر علی شايگان -٨
   آثار دوجلدی دکتر ماشاءاهللا ورقا -٩

  :راه توده
 حسين مکی در سالهای پس از انقالب تحت حمايت همه جانبه جمهوری اسالمی زيست -الف

نه در برنامه هويت سيمای . اب خاطرات و تاريخ نيز از خود به جای گذاشتو چند جلد کت



 

جمهوری اسالمی دوران علی الريجانی و نه در ستون های پرونده سازی امينی روزنامه 
کيهان نامی از حسين مکی مطرح نيست، زيرا او به دليل آنچه در همين سخنرانی طرح شده 

  !بود" عزيز کرده"
نماينده مجلس و دست راست " شمس قنات آبادی"شت هيکل و ورزيده  حجت االسالم در-ب

حتی به پاس خدماتی . کاشانی در مجلس، بعد از کودتا همچنان مورد حمايت دربار باقی ماند
که انجام داده بود ملکه مادر صيغه و يا عقد موقت او شد، که معلوم نبود اين جايزه شمس 

  !قنات آبادی بود يا جريمه اش
  

  ٠١٫١١٫٢٠٠٨   ٢٠٠وده راه ت
 
  


