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  دومفصل 
  از اليحه الحاقی تا تصويب اصل

  ملی شدن نفت
  

 نيروهای مقاومتـ 1
  

دیکتاتوری پس از .  انگلستان با موفقيت بزرگی روبه رو نشدـدربار  بهمن 15    کودتای 
.  بهمن با وجود خشونتی که نشان می داد اعتماد به نفس و استواری الزم را نداشت15

ه فراوانی حتی در باالترین سطوح هيات حاکمه وجود احساس می شد که تضادهای حل نشد
به عالوه، توده مردم به ادعاهای توطئه . دارد که مانع از تحکيم پایه های دیکتاتوری است

گران باور نداشتند و خيانتی را که پشت پرده عليه منافع ملی ایران در حال انجام بود احساس 
  .آمد و گسترش می یافتچندین نيروی مقاومت به وجود می . می کردند

وجودی که  این حزب با. قاطع ترین و پی گيرترین نيروی مقاومت حزب توده ایران بود   
مورد شدیدترین یورش ها قرارگرفت به سنگر قاطع مقاومت در برابر رژیم دیکتاتوری بدل 

است ارتجاع حاکم اميدوار بود که بر اثر این حمالت حزب توده ایران را از ميدان سي. شد
زیادی از رهبران و فعالين آن دستگير و یا  به دستور رسمی مقامات دولتی تعداد. خارج کند
 .اعالم گردید و عضویت در آن جرم شناخته شد غيرقانونی حزب توده ایران. تبعيد شدند

 سازمان های کارگری و همه سازمان های توده. کامل تعطيل شدندمطبوعات حزبی به طور
اميد ارتجاع این بود که بر اثر این . گرد قرار گرفتندين آن ها نيز تحت پيلای منحل شده فعا

فشارها فعاليت حزب توده ایران برای هميشه متوقف می شود و یا این که حزب به یک گروه 
  .بسيار کوچک غيرفعال بدل می گردد

وحی ادگی رحزب توده ایران که از مدتی قبل آم.     اما همه این حساب ها غلط از آب درآمد
 بهمن سازماندهی مخفی 15مخفی داشت بالفاصله پس از  رو تا حدودی فنی برای آغاز کا

 انتشار 1328نخستين اعالميه های حزبی بهار . خود را آغاز کرد و با موفقيت پيش برد
 28 انتشار منظم روزنامه مردم آغاز شد که تا مدت ها پس از 1328یافت و از دهم مهرماه 

  .ه یافت و هرگز نظم آن به هم نخوردمرداد ادام
 گروهی از رهبران حزبی هم که دستگير شده بودند در دادگاه هایی که برای محاکمه آنان 

از حزب و جنبش با ) 1328 اول اردیبهشت ماه 1327 اسفندماه 18(تشکيل شده بود 
 که با بهمن را به عنوان رژیمی ضدملی15دند و دیکتاتوری پس از توطئهرصراحت دفاع ک

  .شرکت نفت انگليس مربوط است افشا کردند
    در این دادگاه رهبری حزب تصميم گرفت که یک دفاعيه جمعی تدوین کند که هر یک از 

 جای بسيار" دفاعيه جمعی"در این . رهبران حزب بخشی از آن را در دادگاه قرائت کند
 استعمارگران انگليس از نخستين ایران داده شده و جنایات انگليس در بزرگی به نفوذ استعمار

در این دفاعيه تاریخچه  .روز تماس با ایران تا لحظه حاضر مورد بررسی قرار می گيرد
 بهمن به تفصيل 15ننگين شرکت نفت انگليس نيز از زمان واگذاری امتياز رویتر تا توطئه 

طه ننگين رهبران حزب توضيح می دهند که چه گونه استعمار انگليس سل. بررسی می شود
 را قرارداد دارسی سيدحسن تقی زاده ورضاخان پهلوی را روی کارآورد، چگونه به دست 

ه شرکت نفت انگليس و ایران منابع ثروت کشور ما را غارت ن تجدید کرد، چگو1933در 
  . را تدارک می بيند1933نظر در قرارداد  کرده و می  کند و چگونه هم اکنون تجدید

  : که بحث از این مطالب در دادگاه به عهده ایشان بود از جمله می گویدـ رفيق کيانوری    
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در دوره بيست ساله چون وقت بيشتر بود با دقت و مراقبت بيشتر این عمليات انجام می     " 
کار است با کمک علنی امپریاليست ها و بدون مالحظه عملی می  شد و حاال چون عجله در

  .شود
 از فاش شدن آن نقشه های خائنان آزادی خواهان را در مستراح     آن روز برای جلوگيری

امروز هم برای جلوگيری از فعاليت آزادی خواهان که بزرگ ترین . زندان خفه می کردند
مانع عمليات هيات حاکمه است آن ها را به زور سرنيزه هایی که تاکنون فقط با خون ملت 

آن . می شکنندرا ن ها را می بندند و قلم آن ها رنگين شده است به زندان می افکنند و دهان آ
روز خيانت تجدید قرارداد نفت جنوب را ماهرانه و با حقه بازی انجام می دادند و با جشن و 

امروز که سيل اعتراضات مردم خيانت ها را فاش می  .چراغانی از چشم مردم می پوشانيدند
امپریاليست اقدامات مفتضحانه ای می کند دستگاه حاکمه ما برای اجرای دستورات اربابان 

نماید و چون مانند دوره سابق امکان این نيست که حقوق ملت ایران را با جشن و چراغانی 
به امپریاليست های انگليسی بفروشند به سرنيزه و زندان، به حکومت نظامی و تبليغات 

  .مفتضح کنونی متوسل می شوند
 ملی ن که از همان آغاز سازمانی عميقا توده ایرا    رفيق کيانوری در بحث از تشکيل حزب

  :و ضداستعمار بود می گوید
  

حزب توده ایران محصول تمایالت تمام ميهن پرستان ایرانی است که تامين استقالل     "
کليه افراد شرافتمندی که از فشار چندین صدساله . ایران هدف زندگی آنان را تشکيل می داد

مده و مایل بودند سرنوشت کشور خویش را خود به دست گيرند، استعمارانگليس به تنگ آ
همه کسانی که می خواستند به جنایات چندین صدساله امپریاليسم در ایران پایان دهند برای 
رسيدن به مقصود راهی نمی یافتند جز این که به دور یکدیگر جمع شده و دسته جمعی 

  ."یندبرعليه هرگونه استعمار کشور ایران مبارزه نما
  :    آنگاه رفيق کيانوری اعالم می دارد

  
  !آقایان قضات    "

دولت و . علم کردیم     جرم ما این است که عليه چپاول ثروت ملی به دست استعمارچيان قد
سال بيش از ده ميليارد ریال سود خالص  سرمایه داران انگليس تنها از شرکت نفت جنوب هر

  !ثروت عظيم بدون حساب از دست ما خارج شودچرا این . به کيسه خود می ریزند
  !آقایان قضات     

     جرم ما این است که ملت ایران را از این غارت گری راهزنان قرن بيستم آگاه ساختيم و
به همين جهت بود که استعمارطلبان از هيچ گونه مبارزه عليه ما کوتاهی نکردند و ما را 

  ."ار دادندهدف تيرهای زهرآلود تهمت و افترا قر
  :ریاليسم تازه نفس آمریکا و افشای آن می گویدپو سپس با اشاره به گسترش نفوذ ام

ما تحمل نکردیم . جرم ما این است که برعليه نفوذ استعمارطلبان در ایران مبارزه کردیم    "
مابين . که دولت های بی شخصيت ما تحت تاثير بيگانگان منافع ملی ما را زیرپا گذارند

 وثوق 1919 آلن با قرارداد ننگين –داد نظامی ایران و آمریکا معروف به قرارداد جم قرار
  1."این است جرم ما. تيمسالدوله هيچ گونه تفاوتی قابل ني

انسانی آن با  رفيق جودت که بررسی چپاول گری شرکت نفت جنوب و مناسبات غير
ی نفت جنوب را جزء به جزء و به رگران ایران را در دادگاه به عهده داشت امتياز استعماراک

. تفصيل مورد بررسی قرارداد و ثابت کرد که شرکت نفت جنوب یک شرکت تجارتی نيست

                                                 
 سال در سخت ترین شرایط 30 دفاعيه را یکی از رفقای حزبی این{نقل از متن کامل دفاعيه رهبران حزب توده ایران در دادگاه  ـ 

}در آرشيو خصوصی خود حفظ کرده است 1  
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این ها . از ارکان امپریاليسم انگليس است چيزی مثل کمپانی هند شرقی و بدتر از آن است
  :بزرگ ترین راهزنان عصر خود هستند

  
خود در ایران مامورین مخصوصی در  ارشرکت نفت جنوب برای مناطق مختلف ک    "

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

    برخالف اصول تماميت و استقالل وطن ما در ناحيه عمليات خود ادارات سياسی و پليس 
  ."نموده استاورنيفورمه مسلح و بندرهای رسمی برقرار 

  
  !آقایان قضات"

این ها در جهنم به سر می ... هزار کارگر در موسسات نفت جنوب کار می کنند     یکصد
 ریال 14 و 12 بين 1325مزدشان تا سال . در معرض انواع امراض قرار دارند. برند
 مفلوج رطوبت زاغه ها آنان را. آنان مانند بدویان در زیر چادر و حصير مسکن دارند... بود

 رود کارون و لباسشان حمام آن ها. و تاریکی دخمه ها قوه بينایی را از آنان سلب نموده است
غارت گران نفت جنوب .  هم نيستمماحغاجاری حتی یک آدر ... ی های پاره پاره استنگو

حتی احساسات مذهبی و ناموسی وخانواده کارگران را در نظر نگرفته و حاضر نشده اند 
 کلبه های مقوایی آنان بکشند تا الاقل زنان و دختران عریان کارگران از دیواری دور

  .انظارغير، محفوظ بماند و بتوانند در کلبه خود خواب راحتی نمایند
    این تضييقات این چپاول ها و این جنایت هاست که وادار می کند ده ها هزار کارگر به 

  ."خشم آیند
  :جه می گيرد    رفيق جودت در دفاعيه جمعی نتي

ملت ایران درباره امتياز نفت جنوب قضاوت خود را کرده و تجدید امتياز را خائنانه و     "
ملت، هرگز این قرارداد را به رسميت نشناخته و . غاصبانه و استقالل شکنانه دانسته است

  ".نخواهد شناخت
ه خوبی شناسانده و متهميم زیرا که شرکت نفت را به خوبی شناخته به ملت ایران ب ما    "

  ما به این اتهامات افتخار . برضد منافع استعماری آن با کمال شدت مبارزه کرده ایم
  2."می کنيم

    رهبران حزب توده ایران ضمن تاکيد روی اعمال استعماری بسيار طوالنی انگليس در 
د که چند شخصيت در همين دادگاه بو. ایران امپریاليسم تازه نفس آمریکا را هم افشا می کردند

برجسته اجتماعی از جمله دکتر سيدعلی شایگان از یاران نزدیک مصدق و مجاهدین برجسته 
  .جنبش ملی شدن نفت از حزب توده ایران و رهبران آن دفاع کردند

    بعد از حزب توده ایران باید از نيروی مقاومت عناصر ملی به رهبری دکتر مصدق نام 
زها قدرتی نداشتند ولی همين قدر که عرض وجودی می کردند از این عناصر در آن رو. برد

مصدق آن روزها وکيل . نيروی بالقوه ای که در برابر رژیم جان می گرفت خبر می دادند
مجلس نبود، حزب و سازمانی هم نداشت ولی از بيرون نمایندگان مجلس پانزدهم را به 

 الحاقی را بگيرد و موضوع نفت را پایداری دعوت می کرد و می کوشيد جلو تصویب الیحه
  .به مجالس بعدی بکشاند

 ، بهمن، دولت15پس از . روحانيون هودار آیت اهللا کاشانی هم از نيروهای مقاومت بودند
گفته می شد که در این امر . آیت اهللا کاشانی و چندتن از یارانش را دستگير و تبعيد کرد

ایراد . آرا که رئيس ستاد ارتش بود دست دارد خالف قانون و انسانيت به ویژه سرلشکر رزم
  .فشار به کاشانی تاثير بسيار شدیدی در ميان بازاریان داشت

                                                 
  2 ـ همان جا
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اد  بهمن ایست15    آخرین ولی جنجالی ترین نيروی مقاومت که در برابر دیکتاتوری پس از 
ی اینان از اعضا.  سه تن از وکالی مجلس پانزدهم بودـجناح بقایی، حایری زاده، مکی 

حزب دموکرات قوام السلطنه بودند و با کمک مستقيم قوام از صندوق بيرون آمدند و به 
اما پس از توطئه . ساله گذشته نيز فعاليتی از آنان به چشم نمی خورد در دو. مجلس راه یافتند

 بهمن اینان وارد ميدان شدند و دولت را استيضاح کردند، در برابر الیحه الحاقی مقاومت 15
  . و درجلوگيری از تصویب آن نقشی ایفا نمودندکردند

    اگر همه این نيروهای مقاومت با هم متحد می شدند، در این صورت می شد دیکتاتوری 
را به طور کامل شکست داد و توطئه های انحصارات امپریاليستی نفت را خنثی کرد و حقوق 

چنين اتحادی به وجود نيامد و از ولی متاسفانه . ایران را از نفت به طور کامل استيفا نمود
 بهمن 15دیکتاتوری و جبهه واحد ضد شرکت نفت که در آستانه  تجربه جبهه مطبوعات ضد

  .تشکيل شده بود بهره گيری نشد" عمال
    از ميان مجموعه علل و عواملی که اتحاد نيروها را دشوار می کرد باید سه علت را به 

  :ویژه ذکر کرد
  

م انحالل و غيرقانونی کردن حزب توده ایران بهانه ای می داد به دست اعال: اول این که 
  .عوامل سازش کار که اتحاد با این حزب را غيرعملی و خطرناک قلمداد کنند

م در انی سبب شد که عناصری از سکتاریس بهمن و آغاز فعاليت پنه15ضربت : دوم این که
  .مشی حزب توده ایران راه یابد

عوامل خرابکار وابسته به امپریاليسم آمریکا از همان زمان با شدت :  کهسوم و مهم تر این
" تمام دشمنی با حزب توده ایران را به مثابه یکی از شعارهای اصلی خود اعالم کرده و عمال

آن ها می کوشيدند چنين وانمود کنند که همکاری با حزب . روی نقاط افتراق تکيه می کردند
این محافل چنين استدالل !! است و دشمنی با این حزب عامل موفقيتتوده ایران مانع موفقيت 

می کردند که موفقيت مردم موکول به کمک امپریاليسم آمریکا است و برای جلب کمک 
  .کمونيستی داشت امپریاليسم آمریکا باید خصلت ضد

  بهمن15    برای روشن شدن موضوع اظهارات دکتر بقایی را در مجلس پانزدهم، پس از 
می توان گفت که این اظهارات برنامه کار این جناح در طول سال های . در زیر می آوریم

  .بعد است
  :    درباره حزب توده ایران عقيده بقایی این است

  
 بهمن که به حمداهللا و به کوری چشم دشمنان ایران و به کوری 15اثر حوادث بعد از  در    "

 سرپرست و بی پدر شود،  به خير و خوشی خاتمه خواستند ایران بی چشم آن کسانی که می
پيدا کرد و خداوند پادشاه محبوب ما را حفظ فرمود، بعد از آن سانحه شوم یک جریانی در 
این مملکت پيش آمد که می بایستی پيش آمد هم بکند، حزب توده ایران غيرقانونی اعالم شد و 

يحضرت همایونی شرفياب شوید و بروید جناب آقای ساعد حضور اعل. می بایستی هم بشود
این نظریه را به ) ایشان تاریخش را معين خواهند کرد(بپرسيد که من در چند وقت قبل از این 

  3."ایشان دادم
قانونی کردن حزب توده ایران تاکيد می کند و      بقایی ضمن این که روی ضرورت غير

توده ایران را مورد حمایت قرار حتی از کشتن توده ای ها سخن می گوید انشعابيون از حزب 
  :می دهد و می گوید

دستور دهيد همه توده ای ! آقایان برای خدا... این ها جزء مبارزین با حزب توده بوده اند    "
  4."ها را بکشند ولی هرکس حق گفت نگویيد توده ای است

                                                 
64ص ) تاریخ چاپ ندارد(استيضاح مکی، بقایی، حائری زاده در مجلس پانزدهم، به صورت جزوه جداگانه چاپ شده  ـ  3  
.همان جا ـ  4  
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  :درباره نفت عقيده بقایی این است
  

 شلينگ تجدید قرارداد شرکت نفت ایران و انگليس را 16 یا 12 مرافعه ندولت باید به ای    "
براساس شالوده قراردادهای دنيا پسندی که شرکت های جدید در خاورميانه تنظيم کرده اند 

   سهم قرار49 و 51دولت باید خواستار شود که این شرکت براساس " مثال. خواهان بشود
  5."گيرد

  :او می گوید. ه بر امپریاليسم آمریکا است    راه رسيدن به این هدف به نظر بقایی تکي
ولی شرطش این است که از . دولت ایران می تواند با تدبير الزم سهام دار عمده شود    "

  6."وضعيت فعلی دنيا استفاده کنيم
 حالل مشکالت می داند، راکه استفاده از آن " وضعيت فعلی دنيا"    منظور بقایی از 

یکا در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه گسترش آن گسترش سلطه امپریاليسم آمر
  .در خاور ميانه است

این سال ها امپریاليسم آمریکا مواضع امپریاليسم ضعيف شده انگليس را یکی پس از      در
ترومن رئيس جمهور آمریکا سياست خاورميانه ای خود را برمبنای . دیگری اشغال می کرد

  7.جانشينی به جای انگليس قرارداده بود
  :    بقایی رو به نمایندگان هيات حاکمه ایران تصریح می کند

  
مگر آن ها چه کار کردند؟ این ها همان . یان، ترک ها را بروید تاریخشان را ببينيدآقا    "

دانيد چه طور بودند اما حاال دارند اینقدر  یستند که تا چند سال پيش خودتان مترک هایی ه
این دایره کوتاه فکری  در. آخر بروید این ها را یک قدری مراجعه کنيد. استفاده می کنند

  8."يدننما
ابراین توصيه، هيات حاکمه ایران نيز مانند هيات حاکمه ترکيه می بایست به امپریاليسم  بن

" پسند دنيا"آن برای حل مساله نفت در چارچوب قراردادهای " کمک"از . آمریکا روی آورد
  .خليج فارس استفاده کند

تا حد     جهت اصلی حمله بقایی متوجه سرلشکر رزم آرا بود و می کوشيد حساب شاه را 
مقدور ازدیگران جدا کند و این اميد را در دل سلطنت طلبان به وجود آورد و تقویت کند که 

بقایی در عين حال از آیت اهللا . پایه های سلطنت تنها با کمک آمریکا استوار خواهد شد
  .يد که هواداران او را هم جلب کندکرد و می کوش کاشانی تجليل فراوان می
افل آمریکایی از زبان بقایی استراتژی معينی را اعالم می کردند که     به این ترتيب مح

عبارت بود از طرد حزب توده ایران و جناح چپ جنبش، گردآوری همه نيروهای دیگر و از 
از نوع " پسند دنيا"پرچم آمریکا و از این طریق تامين یک قرارداد  جمله دربار پهلوی زیر

  9.ی با آمریکا منعقد کرده بود که همان وقت عربستان سعود50 - 50
طيف وسيعی از روشنفکران بورژوا با این . نبود     بقایی در ارائه این استراتژی تنها

پس از پایان مدت مجلس . استراتژی موافق بودند و آن را بدون احساس شرم تبليغ می کردند
حسين فاطمی نيز را به راه انداخت و دکتر " شاهد"بقایی روزنامه ) 1328مرداد (پانزدهم 

                                                 
. تکيه از ما استـ 1328 تيرماه 15رسمی کشور، نامه ، روز1328 تيرماه 4سخنرانی بقایی درمجلس شورای ملی،  ـ  5  
.همان جا ـ  6  
پيامی به کنگره آن کشور فرستاد و اعالم کرد که ) 1325اسفند ماه  (1947 مارس 12ترومن رئيس جمهوروقت آمریکا در  ـ 

همين پيام که به معنای اعالم . شود" کمک"به یونان و ترکيه نيست و آمریکا باید عهده دار این " کمک"انگلستان دیگر قادر به 
و سال های یکی از ارکان اصل سياست خارجی . ناميده شد" دکتری ترومن"یورش وسيع امپریاليسم آمریکا در خاورميانه بود 

.آمریکا محسوب می گردید 7  
1328 تيرماه 15همان سخنرانی یاد شده بقایی، روزنامه رسمی کشور،  ـ  8  
درآمد نفت به کشور صاحب نفت می % 6فقط "  عمال50-50ا نشان دادند که در این به اصطالح تقسيم کارشناسان اوپک بعده ـ 

  .دیگر سهم انحصارات امپریاليستی و دولت های امپریاليستی است% 94رسد و 
9  
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هر دوی این . را منتشر کرد" باختر امروز"ته بود روزنامه شکه همان وقت از اروپا برگ
دافع صریح همکاری با امپریاليسم آمریکا، تقویت پایه های سلطنت و از این راه مروزنامه ها 

  .بودند" بهبود زندگی مردم"افزایش درآمد ایران و 
امپریاليستی برخی از مواضع  ه در جریان نبرد صادقانه ضد    زنده یاد دکتر حسين فاطمی ک

  :خود را تغيير داد و تکامل بخشيد، در آن روزها معتقد بود
اگر اتازونی با قدرت بزرگ صنعتی و نظامی که دارد بتواند مقام شایسته ای را به دست     "

مسلم است . }!! {آورد و تمام نيروی خویش را صرف مبارزه با دیکتاتوری سرخ و سياه کند
  10."افکارعمومی جهان تشنه عدالت و آزادی را به خود جلب خواهد کرد

    فاطمی در جریان نبرد مردم ایران عليه شرکت انگليسی نفت چشم اميد به آمریکا داشت و 
  :می نوشت

این "  ژرژ واشنگتن "از آن سوی اقيانوس اطلس، از کنار مجسمه آزادی و از وطن     "
  .ام محبت به گوش ما می رسدروزها پي

    اتازونی آمریکا که با کمک های مادی و معنوی گران قيمت خودش بسياری ازملت های 
 بيرون مویران و گرسنه را از آغوش کمونيسجهان را از مرگ و فنا نجات داده و اروپای 

  ...امروزمی رود که مسئوليت به مراتب سنگين تری راقبول کند کشيده،
ما این کمک آمریکا را جز با احساسات ...  باید در دهانه آتش فشان ما را یاری کند    آمریکا
  11."تی و عواطف عاليه انسانی به چيز دیگری تعبير نمی کنيمسبشردو

ن که در کمک به آمریکا به ایران تاخيری حاصل شده نگران است آاز " باختر امروز    "
زودتر برسد " وئيک فرستاده مخصوص ترومنگزارش ژنرال ک"ولی اظهار اميد می کند که 

مجلس سنا وکميته مشترک مجلس آمریکا پس از مطالعه گزارش های جدیدی که از روابط "و 
  ."ایران و شوروی به واشنگتن می رسد تصميمات جدیدی برا ی کمک به ایران اتخاذ کنند

ظامی آمریکا تکميل را درباره علت تاخير در کمک ن" باخترامروز"نظر" شاهد"    روزنامه 
ایران . کمک به ایران به جای دیگر است می کند و می گوید ریشه اصلی تردید آمریکا در

  .اگر کمک می خواهد باید بی طرفی را کنار بگذارد و به بلوک آمریکا بپيوندد
یدن دفعه در مجلس تذکر داده ام با اذعان به این که در دنيای دهمان طوری که من چن    "

  12."بی طرفی ممکن نيست نمی بایستی موقعيت سياسی خود را مفت از دست بدهيمامروز 
می آورند و درواقع شرایط " کمک" تاخير در     بقایی بهانه هایی را که آمریکایی ها برا ی

با وضع . اری را که مطرح می کنند برمی شمارد و می گوید همه را باید پذیرفتباسارت 
  ."کمک نمی کند"کنونی، آمریکا حق دارد که 

ما چه بدی از } !!{بهانه هایی که آمریکا می آورد منطقی است } !!{تا چشم ما کور شود     "
  13.آمریکا دیده ایم

 پول خون جوانان که به ایران می کنند " کمکی"    بقایی می گوید آمریکایی ها باید بدانند که 
ایی درپاسخ اعتراض مردم به این  بق.داريم صف اول مبارزه با کمونيسم قرار ماست ما در

  :حرف جنایت بار می گوید
ترکيه مقایسه کرده ایم ازجهت آن است که وجه  اگر ما موقعيت ایران را با دانمارک و    " 

  ....مشترک ما هرسه کشور قرارگرفتن درپشت دیوار آهنين می باشد
زود رنج  ان غيور وبعضی دوست های جوانان ايران در ميان آمد ون ب      اگر صحبت خو
کمونيست  بابت اين است که ما اولين سنگر مبارزات کمونيست وغير ما را متاثر کرد از

  14."هستيم
                                                 

.1328 تيرماه 13، 4باختر امروز، سال اول، شماره  ـ  10  
.، تکيه از ما است1328 مرداد ماه 10باختر، به جای باختر امروز،  ـ  11  
. ، تکيه از ما است1328 شهریور ماه 27شاهد،  ـ  12  
.اجهمان  ـ  13  
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بزرگ ترین ضربت جنگ بر پيکر فرسوده این مملکت وارد خواهد شد ما در خط     "... 
 پس از وارد .لذا باید از هم اکنون جبران آن خسارات را مطالبه کنيم... مقدم آتش خواهيم بود

  15."آمدن خسارت کسی جبران نخواهد کرد
    مالحظه می کنيد که در گرما گرم نبرد مردم ایران عليه شرکت نفت انگليس برای امثال 

مساله مبارزه .  مطرح نيستدکتر بقایی مساله مبارزه با امپریاليسم و دفاع از حقوق ملی
 به نظر بقایی جای مردم ایران در کنار آن جا هم  مطرح است که درمکمونيس  با غيرمکمونيس

در " ایران را که قطعا" بهای جوانان خون"امپریاليسم آمریکا قرار دارد و هم اکنون باید 
  .  جنگ به خاطر آمریکا کشته خواهند شد ازآمریکا گرفت و گرنه فردا دیر است

مپریاليسم ا" عالقه مند کردن"    وقتی رکن اصلی اسياست خارجی گروهی تالش برای 
سياست داخی آن نيز " آن به بهای خون جوانان باشد، طبعا" کمک"آمریکا به ایران و جلب 

  .متناسب با این برداشت خواهد بود
مردمی بود و این روش به ویژه پس      روش امپریاليسم آمریکا همواره غارت گرانه و ضد

اعمال " يری از دیکتاتوری سرخجلوگ"، " مقابله با کمونيسم"از جنگ جهانی دوم زیر بهانه 
  .می شد

    درهر نقطه دنيا که توده مردم برای تامين حقوق خویش به پا می خواستند امپریاليسم 
، اروپا و خاورميانه هدر چين، ویتنام، کر. آمریکا حق مسلم خود می دانست که دخالت کند

  1329آمریکا در خرداد جنگ کره که . همه و همه جا امپریاليسم آمریکا همواره حاضر بود
  .کمونيستی را به اوج خود رسانيد آغاز کرد هيستری ضد

به عالوه شاخش شکسته و به نسبت .     امروز سيمای این درنده خونخوار شناخته شده است
اخته بود و چنان که گفتيم بخش نولی آن روزها کم تر ش. آن روزها محتاط تر عمل می کند

بورژوایی ایران و کشورهایی نظير آن رهبری و دخالت آمریکا قابل مالحظه ای از محافل 
آمریکا آمادگی خود " کمک"در قبال پذیرش " باختر امروز" "مثال. می پذیرفتند" را صریحا

را برای واگذاری امنيت داخلی ایران به امپریاليسم آمریکا اعالم می کرد و از آن ابراز 
  :خرسندی می نمود

زمامداران آمریکا راجع به لزوم کمک به ایران انعکاس زیادی در نطق ترومن و سایر     "
خصوص اشاره زمامداران آمریکا به کمک نظامی به ایران ه ب. اوضاع سياسی ایران داشت

و ذکر این که این کمک باید صرف تقویت ژاندارمری ایران، که مامور حفظ امنيت داخلی 
توجه خاصی  محافل آمریکایی با... د است، بشود در تهران با توجه مخصوص تلقی گردی

  16."ناظر تحوالت جدیدی که در مورد نفت ایران رخ می دهد، هستند
است همان " باختر امروز"    تقویت ژاندارمری توسط آمریکائيان که این همه مورد توجه 

 مرداد قرار گرفت 28چيزی است که پای شوراتسکف ها را به ایران باز کرد و پایه کودتای 
 را در وجود" امنيت داخلی" سال زیر آوار آن ماندند و چهره وحشتناک 25مردم ما و 

  .ساواک مشاهده کردند
    شادروان فاطمی هم مانند بقایی آن روزها گمان می کرد که تناقضی ميان سلطنت و تکامل 

 او هم به نوبه خویش می کوشيد تا. ملی ایران و مبارزه برای حقوق اجتماعی وجود ندارد
باختر "به عنوان نمونه می توان جمله هایی از . نظر مساعد شاه را نسبت به خود جلب کند

 بهمن زمانی که دیکتاتوری خشن دربار همه 15را که درماه های دشوار پس از " امروز
مال می کرد و با شرکت نفت انگليس مشغول  آزادای ها و حقوق انسانی مردم ایران را لگد

  .معامله بود آورد
  :   باختر امروز می نوشت 

                                                                                                                                            
1328 شهریور ماه 31شاهد، .  ـ  14  
1328 مهرماه 7شاهد، ـ   15  

. تکيه از ما است1328 مرداد ماه 18باختر، به جای باختر امروز،  ـ  16  
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امروز نهمين سال سلطنت اعليحضرت محمدرضا شاه پادشاه جوان رئوف و دموکرات     "
شاه جوان در یک موقع حساس و مشکل زمام امور کشور را به دست . ان آغاز می شودرای

گرفت و اگر ثبات قدم و مقاومت و بيداری شبانه روزی او نبود طوفان حوادث، تاریخ و 
عشق زایدالوصف او بود که ایران را از ... بر هم می پيچيد  ت و استقالل وطن ما راملي

  17."غائله آذربایجان، سخت ترین مهلکه های ایران نجات داد
بيانگر استراتژی . تشریفاتی نيست"     خواهيم دید که این جمله ها تصادفی و یا احتماال
ن را به شکست کشانيد، اگر چه خود نادرست یاد شده است که سرانجام نهضت ملی ایرا

  .فاطمی از آن استراتژی فاصله گرفته بود
      نيروی مقاومت مردم ایران در برابر هجوم دیکتاتوری ارتجاعی شاه و امپریاليسم 
انگليس و امپریاليسم آمریکا در صحنه بين المللی تنها و تنها ازجانب اتحاد شوروی و جنبش 

حتی یک صدای کوچک همدردی به سوی مردم ایران از . ی شد کمونيستی حمایت م جهانی
آمریکای جهان خوار که درآن روزها از سوی بخشی از نيروهای ملی با . جای دیگر نبود

 بهمن به سرعت مواضع 15چنان حرارتی تجليل می شد، با استفاده از جو مسموم پس از 
ارتش کشور ما را به پایگاه  درمستشاران نظامی آمریکا . ان تحکيم می کردرخود را در ای

جنگی خود بدل می کردند،  کارشناسان آمریکایی و هواداران آن ها اقتصاد ملی ما را فلج 
ه و رژیم قلدر او امی کردند تا محتاج وام آمریکایی باشيم، عالی ترین مقامات دولتی آمریکا ش

کا به زبان فارسی با  برنامه صدای آمری1328را می ستودند، درست در ششم فروردین ماه 
سفير ایران در آمریکا در این مراسم شرکت کرده . تشریفات و با تمجيد فراوان افتتاح شد

  .و همين صدای جغد چه نقش شومی که در کشور ما ایفا نکرد... و 
     و اما همين زمان مطبوعات و رادیوهای شوروی از مردم ایران که دیکتاتوری شاه 

به دفاع پرداختند و بلندگوی نيروی مقاومت مردم " ی کرد، صریحاصدای آن ها را خفه م
 سان هم اظهارسحتی درباره مجلس مو" پراودا. "ایران عليه رژیم دیکتاتوری وابسته شدند

  :نظر می کرد و می نوشت
سان تشکيل دهند و باقی آزادی و مشروطيت را از بين سخواهند مجلس مو یدرایران م    "
موسسان در محيط وحشت تشکيل می شود تا دیکتاتوری نظامی سلطنتی در این مجلس . ببرند

  18."ایران برقرار سازد
    شدت حمالت افشاگرانه مطبوعات و رادیوهای شوروی به رژیم ارتجاعی ایران و حمایت 

ها از مبارزات ترقی خواهانه مردم ایران به حدی بود که دولت ایران از ترس به آمریکا  آن
بدین صورت که تذکاریه ای به دولت شوروی داد و رونوشت آن را برای وزیر ! شکایت کرد

  .خارجه آمریکا فرستاد
  :متن تذکاریه چنين است

مدتی است که رادیوها و روزنامه های شوروی اخبارخالف واقع عليه ایران انتشار می     "
اض و گله ایران این انتشارات به سه قسمت تقسيم می شود و هر سه قسمت مورد اعتر. دهند
  .است

    یکی این که می گویند ایران تحت نفوذ و سلطه آمریکا قرار گرفته و مستشاران آمریکایی 
دولت . قصد دارند ایران را به صورت پایگاه نظامی عليه اتحاد جماهير شوروی درآورند

ی فقط کند و خاطرنشان می سازد که افسران آمریکای تکذیب می" ایران این شایعه را قویا
  .هستند} !!{مشاورین فنی 

    دوم این که، خدمتگزاران دولت ایران را با الفاظ زشت متهم می کنند که عمال بيگانه بوده 
دوستانه تلقی  دولت ایران این گونه تبليغات را یک عمل غير. و یا به نفع بيگانه کار می کنند

  ...می کند
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به علت دسيسه و " به احزاب سياسی که اخيرا، عمليات دولت ایران را نسبت     سوم این که
این مطلب نيز برخالف .  به انحالل شده اند انتقاد می کنندمومت ملی محکوکتوطئه برضد ح

  19."انتظار بوده مداخله در امور داخلی ایران تلقی می شود
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