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 فصل دوم

  از اليحه الحاقی تا تصويب اصل

  ملی شدن نفت
  
  شبه کودتای رزم آرا. 4

 به تصويب .    شاه پس از بازگشت از آمريکا در موضع بسيار دشواری قرار داشت
رسانيدن اليحه الحاقی را در مجلس آينده ممکن نمی ديد و در عين حال برای حفظ سلطنت 

سفر آمريکا . ر امپرياليسم انگليس را ضرور می دانستمطلقه و امتيازات آن تسليم در براب
از امپرياليست ها به وجود " کنسرسيومی"در او اين فکر را تقويت کرده بود که شايد بتوان 

اگر می شد تضاد دو نيروی . آورد که دربار پهلوی تکيه گاه و خادم همه آنان باشد
  چنان که رژيم پس ازـی آشتی داد وجود دربار پهلو امپرياليستی انگليس و آمريکا را در

  . وضع دربار تحکيم می شد- مرداد کرد28کودتای 
امپرياليسم انگليس با وجود . نامقدور بود"     حل تضاد آمريکا و انگليس در آن زمان عمال

به " نياز شديد به امپرياليسم آمريکا و با وجود اين که در برابر فشار اين نيروی برتر الزاما
انده می شد، در نقاط حساس و به ويژه در ايران با تمام قوا و با چنگ و دندان صف دوم ر

  .قب نشينی نبودعمقاومت می کرد و حاضر به 
 آمادگی  رزم آرادبسپهن حال يکی از مهره های حساس سياست آن روز ايران يعنی ي    با ا

تی که مورد حمايت هر خود را برای رفع اين مشکل و آشتی دادن آشتی ناپذيرها و ايجاد دول
 رزم آرا مرد قدرت طلبی بود با آرزوهای دور. دو نيروی امپرياليستی باشد اعالم می کرد

کرده و پيوندهای سياسی مستحکمی به  او از مدت ها پيش جای خود را در ارتش محکم. برد
داد که رزم حوادث بعدی نشان . مهم ترين پيوند او با امپرياليسم انگليس بود. وجود آورده بود

آرا، در لحظات قاطع فقط به سود امپرياليسم انگليس و شرکت استعماری نفت انگليس تصميم 
  .می گيرد

او توانسته بود . قابل مالحظه ای نيز با محافل آمريکايی داشت ی    ولی رزم آرا پيوندها
ماموران بخشی از . نظر مساعد مستشاران نظامی آمريکا را در ارتش نسبت به خود جلب کند

د که او سفارت آمريکا نيز نسبت به او خوشبين بودند و از او حمايت می  کردند، به اين امي
  .ل و از جمله مساله نفت را با شرکت انحصارات آمريکايی حل کندينيز به نوبه خود همه مسا

     مورخ الدوله سپهر که از آشنايان نزديک رزم آرا بود درباره شخصيت او و طريق نامزد
  :شدنش به مقام نخست وزيری چنين می نويسد

. در مقام رياست ستاد ارتش توانسته بود دل وابسته های نظامی غرب را به دست آورد    "
مقامات مهمه ... با اتاشه نظامی آمريکا طرح دوستی بسيار صميمانه انداخته بود" مخصوصا

از جمله مستر دوهر . ردندف الزمه خويش می شمي از وظا رامريکايی تقويت از رزم آراآ
دبير سفارت کبرای آمريکا در تهران به مساعدت وی برای ارتقا به صدارت تصميم اتخاذ 

  !"1کرد
!! او دبير سفارت نبود مشاور سياسی و وابسته عشايری (گويا مستر دوهر      اين ادعا که

چنان که گفتيم . درباره صدارت رزم آرا تصميم اتخاذ کرده دقيق نيست) سفارت آمريکا بود
آن ها بودند که او را پيش می کشيدند . رزم آرا پيوندهای محکم تری با محافل انگليسی داشت

. تا به دست او پايه های ديکتاتوری را تحکيم کرده مواضع شرکت سابق نفت را تثبيت کنند
 که ولی در اين ادعا سهمی از حقيقت وجود دارد و آن اين که بخشی از مقامات آمريکايی
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وابسته عشايری سفارت، دوهر، نماينده آن ها بود اميدوار بودند به دست رزم آرا همان نوع 
به اين .  برقرار کردندزاهدیحکومتی را برقرار کنند که در سال های پس از کودتا به دست 

آرا کمک کردند و رزم آرا برای جلب نظر آنان از  دليل بود که آنان به روی کار آمدن رزم
تا جايی که برای انتخاب وزيران به سفارت آمريکا مراجعه . فروگذار نکرد وشخدمتیهيچ خ

اين مطلب همان وقت در محافل سياسی . دوهر گرفت کرد و فهرست وزيران را از مستر
  .2 بود شدهشناخته

    يکی از مسايل اصلی که آمريکائيان هنگام سفرشاه به آمريکا به او تاکيد کرده بودند 
اين مطلب را شاه . جام اصالحات از باال و گسترش سرمايه داری وابسته بودضرورت ان

رزم آرا از اين حيث نيز خود را . بارها در مصاحبه ها و نوشته هايش تکرار کرده است
  .تواند اصالحات الزم را به عمل آورد آماده نشان می داد و مدعی بود که می

پس از . ا گام به گام به سوی قدرت می خزيد    با اين بند و بست های پشت پرده رزم آر
نخست وزير شد که ) منصورالسلطنه (علی منصورافتتاح مجلس شانزدهم ساعد استعفا کرد و 

با آن که مصدق و . می آمد  پشت سر او رزم آرا پيش.ميدان چنان روزهای حساسی نبودمرد 
.  حفظ کنند نتيجه نداديارانش کوشيدند منصور را مدت طوالنی تری در مقام نخست وزيری

 ،  منصور استعفا داد و شاه با يک فرمان بدون کسب رای تمايل مجلس1329پنجم تيرماه 
  . که نوعی کودتا بودـ به نخست وزيری گماشت  رارزم آرا

  
   پيدايش زمينه جبهه وسيع مقامات در برابر رزم آرا–الف 

در . ايش قوای سياسی وارد کرد    رسيدن رزم آرا به نخست وزيری تغيير محسوسی در آر
برابر نيروهای ملی و مترقی از هر سازمان و گروهی که بودند هدف مشترک، مبارزه با 

  .ديکتاتوری رزم آرا، قرارگرفت
روحانيون زير رهبری آيت اهللا کاشانی آشکارا در مقابل      حزب توده ايران، جبهه ملی،

  .ت نيروها فراهم آمدزمينه واقعی برای وحد. رزم آرا موضع گرفتند
خزيد خطر او را          حزب توده ايران از مدت ها پيش که رزم آرا به سوی قدرت می

هنوز در . متذکر می شد و ضرورت مقابله متحد همه نيروها را با اين خطر يادآوری می کرد
خرداد ماه يعنی يک ماه پيش از اعالم رسمی نخست وزيری رزم آرا، کميته مرکزی حزب 

وده ايران اعالميه ای منتشر کرد و در آن مردم را به رستاخيز عمومی عليه ديکتاتوری ت
  . رزم آرا دعوت نمود وسفارت انگليس

  :   دراعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران گفته می شد
  

سفارت انگليس، شرکت نفت جنوب، انتليجنت سرويس انگليس در ايران عضو حساس     "
  .رزم آرا کانديد ديکتاتوری آينده است... پيدا کرده است مورد نظر خود را 

خيلی به ملت ايران و حزب توده ) در کابينه دکتر مصدق وزير کشور بود(    زاهدی ها 
شد درباره زندانيان توده ای که طبق نايران بد کرده اند، آقای دکتر مصدق حتی حاضر 

ام شده اند يک کلمه حرف بزند، دستور همين رزم آرا برای مرگ تدريجی به جنوب اعز
اين ها ! باشد. بقايی در مجلس و خارج از مجلس خيلی به حزب توده ايران دشنام داده است

ما دعوت می کنيم که تمام ... ولی ما وظيفه داريم حقايق را بازگو کنيم! به جای خود محفوظ
ل و محاکمه رزم آرا مردم عليه ديکتاتوری متحد شوند و در قدم اول و به عنوان حداقل عز

  ."را بخواهند
  :    اين اعالميه با شعارهای زيرين پايان می يافت

  .شوند همه قوای ملت بايد برضد استعمار و ديکتاتوری تجهيز -
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  ."3زنده باد حزب توده ايران الهام دهنده ملت عليه ديکتاتوری -
 بهمن تبعيد شده 15ه  ز توطئآيت اهللا کاشانی که پس ا) 1329ه خرداد ما(    در همين زمان 

و اين خود نشان می داد که پايه های ديکتاتوری رزم آرا از همان (بود به کشور بازگشت 
ورود او ابراز خرسندی کرد و آمادگی خود را  حزب توده ايران از) آغاز چندان استوار نبود

  .به اتحاد با نيروهايی که پيرامون آيت اهللا کاشانی حلقه زده اند اعالم داشت
  :با اشاره به استقبال پرشوری که مردم از کاشانی کرده بودند نوشت" بسوی آينده    "
ميان مستقبلين چه بسا مردم پاک دلی ديده می شوند که تنها به اين اميد که آقای  در    "

کاشانی، آشتی ناپذير در قبال دشمنان آزادی برپای خواهند ماند و از همگامی و همراهی با 
  .ت سرباز خواهند زد و ايشان را مورد حمايت قرار می دهندمعاندين مل

  ...    ما به اين مردم احترام می گذاريم
    امروز همه آزادی خواهان بايد يک دل و يک جهت عليه دشمنان آزادی برخيزند و خدای 

به ضد مبارزين سرسخت و " اتحاد مقدسی"نخواسته روزی نيايد که ميان اضداد آشتی شود و 
  .ی ناپذير به وجود آيدآشت

  ...    ما از پايان يافتن دوران تبعيد ناروای آقای کاشانی خرسند و شاديم
    ما هماهنگ با آقای کاشانی و يارانشان تعقيب جدی آن کسانی را که به خالف حق سبب 
آزار و ايذا و تبعيد آقای کاشانی شدند و عليه آزادی و مشروطه توطئه چيدند و با دشمنان 

  ."4ستقالل و حاکميت ملی همداستانی کردند خواستاريما
    به اين ترتيب حزب توده ايران با وجودی که به شدت تحت فشار بود، با وجودی که 

 در مهاجرت و يا در تبعيد گاه های دور" اکثريت رهبران با تجربه آن در اين زمان اجبارا
به هر دو نيروی اصلی . دست بودند، تصميم صحيح موافق ضرورت زمان اتخاذ کرد

. جبهه ملی و آيت اهللا کاشانی پيشنهاد همکاری و اتحاد داد: پايداری ضد ديکتاتوری رزم آرا
رزم آرا حمالت  بلکه برعکس کمی پس از آغاز نخست وزيری .اما اين پيشنهاد پذيرفته نشد

صف متحد تند رهبران جبهه ملی به اتحاد شوروی و حزب توده ايران آغاز شد که  بسيار
  .  خلق را شکست و دشواری های بزرگی در آينده جنبش ايجاد کرد

    
   تفرقه جانشين اتحاد–ب 

    علت اين امر را بايد در استراتژی جبهه ملی ايران جست که تامين هدف های خود را از 
. ل همکاری امپرياليسم آمريکا ممکن می شمردحکمونيستی و  طريق تشديد فعاليت ضد

آمد رهبران جبهه   رزم آرا با کمک بخشی از مامورين سفارت آمريکا روی کارزمانی که
ملی به جای اين که عمق خطر را درک کنند، به جای اين که متوجه ماهيت جنايت کار 

به اين فکر افتادند  -رد فقط گوشه ای از آن نمايان بود که در اين مو-امپرياليسم آمريکا شوند
تواند منافع آمريکا را در ايران  د که جبهه ملی بهتر از رزم آرا میکه به آمريکاييان بفهمانن

آن ها کوشيدند با عرضه خدمت، خود را به مثابه جانشين مناسب به سفارت آمريکا . حفظ کند
بقبوالنند و برای اين که به اين هدف نايل آيند حاضر شدند در جلسات پنهانی با ماموران 

  . به ويژه، ماموران آمريکايی تماس بگيرندسفارت خانه های امپرياليستی و
و يکی از موسسين جبهه ملی ايران بعدها از اين " ستاره"    احمد ملکی مدير روزنامه 

 مرداد که جاسوسی برای آمريکا جزء 28رابطه پنهانی پرده برداشت و در روزهای پس از 
  :افتخارات به حساب می آمد خاطرات خود را منتشر کرد و نوشت

                                                 
 رهبران حزب به نقاط بد –درباره تبعيد زندانيان توده ای {. 1329 خردداد ماه 10، )محق(فوق العاده نامه مردم .  ـ 

آب و هوا، بايد يادآوری کنيم که اين جنايت با نظر مشترک رزم آرا رئيس ستاد ارتش و سرلشکر زاهدی رئيس 
م گرفت و جبهه ملی که شعارش دموکراسی و حقوق بشر بود حاضر نشد از حقوق شهربانی و طبق دستور دربار انجا

}ن حمايت کندازنداني اين 3  
، تکيه از ما است1329 خرداد ماه 19بسوی آينده،  ـ   4  



  جوانشير.م.ف   مرداد28تجربه 

سياست های انگليس و آمريکا جبهه ملی را يک دسته افراطی چپ و متمايل به سياست  "   
شمال می دانستند و چون طرز نگارش روزنامه های توده ای حقيقت را بر ما مکشوف 

 کميسيون سياسی جبهه ملی قرارشد تماسی با عمال سياست خارجی گرفته و به ،ساخته بود
  !"5 فقط يک جمعيت ملی استطرف ثابت کند که اين عده هر دو

خصوص وقتی قوت گرفت که ه ب" عمال خارجی"    بنا به نوشته احمد ملکی انديشه تماس با 
 فيلمی به نمايش گذاشت و از همه روزنامه نگاران و رجال  در يک ضيافتسفارت شوروی

ا به دوهر که رزم آرا را روی کار آورده بود خود ر در اين ضيافت همان مستر. دعوت کرد
آقايان جبهه ملی در ضيافت ها دسته ! بد نيست"روزنامه نگاران جبهه ملی رسانيد و گفت 

  ".جمعی حرکت می کنند
  :    ملکی اضافه می کند

  " 6معلوم شد که آقا به طور کامل ما را کمونيست دانسته استو شد  سرصحبت باز    "
اين . تائيد می کند"  امروزباختر"    درستی اظهارات احمد ملکی را نوشته روزنامه 

سال قبل از انتشار خاطرات ملکی عين واقعه را با جمالت ديگری به شرح زير  روزنامه دو
  :نوشته بود

روز پس از روی کارآمدن رزم آرا در سفارت شوروی يک مجلس ضيافت  سه چهار    "
" سپهبد مفقود"ف  پيش روزنامه نگاران مخالدوهرآنجا . بود" سقوط برلن"برای تماشای فيلم 

پس منظور از تمام مخالفت های شما با دولت رزم آرا اين است که : "آمد و گفت} رزم آرا{
  ."7اين جا جلسه خود را تشکيل دهيد

    اين گروه از اعضای جبهه ملی از اظهارات دوهر به خشم نمی آيند، عليه دخالت آشکارا 
  :ند بلکه به گفته ملکیاو حتی در امور داخلی جبهه ملی برآشفته نمی شو

ولی معلوم } !!{آن شب مذاکراتی با دوهر به عمل آمد و اين سوء تعبير توضيح داده شد     " 
  ."8ايشان را قانع کرده باشد نبود که اين توضيح چقدر

  :موضوع در حضور مصدق مورد بررسی قرار می گيرد
 با هر دو مستشار سفارت در جلسه ای ديگر که مصدق هم بود موضوع مالقات مان را    "

اين صحبت شد که کشورهای غربی ما را کمونيست می دانند و اين . آمريکا در ميان گذاشتيم
مانع از آن است که حکومت های فاسد سرنگون شوند زيرا مورد پشتيبانی غرب قرار می 

  ."9گيرند
 بروند و پنهانی با     جريان بحث درون جبهه ملی ادامه می يابد تا به اين نتيجه می رسد که

ملکی تصريح نمی کند که آيا مصدق هم از اين مالقات های . عمال خارجی تماس بگيرند
ريان مالقات ها و جاما . پنهانی اطالع داشته يا نه و آيا آن را تائيد می کرده است يا نه

  :سدجريان داشته و خود او در آن شرکت می کرده می نوي" ميهمانی های شبانه را که منظما
  

وعاتی سفارت شب اول آقايان ويلز مستشار سفارت آمريکا و آقای ديشر اتاشه مطب    "
اعضای  کميسيون مطبوعات و تبليغات .  فاطمی حضور پيدا کردندرتبرحسب دعوت آقای دک

  ...و سياسی جبهه ملی حضور داشتند
ولی هر شب در منزل     همان شب قرار شد اين جلسات دوستانه هفته ای يک بار ادامه يافته 

جلسه بعد منزل آقای ديشر، شبی ... جلسه بعد در منزل آقای ويلز حضور يافتند. يک نفر باشد
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جلسات بعدی در باغ . تشکيل شد... }مترجم سفارت آمريکا{هم در خانه آقای دکتر گرنی 
  ...صبا منزل ميراشرافی مدير روزنامه آتش تشکيل می شد

ا بود که توهم اين که جبهه ملی کمونيست است يا توده ای است اثر اين رفت و آمده در    
موثر بودند خارج  آن وقت در دستگاه دولتی بسيار به کلی از دماغ خارجيان که در

  ."10گرديد
  :اضافه می کند" ستاره"جای ديگر مدير روزنامه      در
س افراد جبهه ملی  تما.جبهه ملی به غلط و دروغ وابسته به حزب توده معرفی شده بود    "

اين  با آمريکاييان و انگليسی هايی مانند مسترپايمن، کلنل پای بوس و مسترفيليپ پرايس
  "11.شايعه را به کلی از ميان برد

   در اين جلسات که رهبران جبهه ملی ايران با ماموران سفارت و جاسوسان آمريکايی  و 
 انگليسی داشته اند نه فقط کوشش می شده است که شائبه کمونيست بودن جبهه رفع شود بلکه

به طور آشکار درباره ضرورت مبارزه با حزب توده ايران و راه های عملی اين مبارزه 
  .بررسی می شده است
  :     ملکی می نويسد

 بنا به پيشنهاد خليل تاسيس حزب زحمتکشان ملت ايراندر همين زمان بود که فکر     "
ملکی تبريزی توجه دکتر بقايی را جلب کرد و او از توجه آمريکايی ها به لزوم تشکيل اين 

را حداکثر استفاده  توده ای ها و ها کمونيست مقابل تبليعات شديد تقويت آن در حزب و
  ...نمود

    پذيرايی منزل آقای ديشر وابسته مطبوعاتی سفارت آمريکا و خان شان که در اوايل 
همه مدعوين هفته که . خيابان پهلوی بود قدری وسيع تر و جنبه رسمی تری به خود گرفت

ميزی نشسته  سياسی جبهه ملی بودند پس از شام گرد همان اعضای کميسيون های تبليغاتی و
  .ذاکرات سياسی گرديدندو سرگرم م

مشکالت کار      آقای دکتر بقايی که به زبان فرانسه با خانم آقای ديشر سرگرم صحبت و از
و گرفتاری های روزانه خود که حتی برای تحصيل آزادی اقدام به افتراق با همسر خود 

  .نموده اند مذاکره می کردند
نوع  داشتن هر ی مبارزه با حزب توده ازسازمان ها...     خالصه اين طور نتيجه گرفتند که 

  ...جرايد ضد توده هم با سرمايه های قليل شخصی اداره می شود اعتباری محروم و
علم کرد و      با اين وضع چگونه ممکن است در مقابل تبليغات حاد و شديد حزب توده قد

  زه نمود؟رمبا
ر سايه يک حزب قوی و مترقی     خالصه دکتر بقايی ثابت کرد که اصالح اين امور فقط د

بايد به قدر ... }!!{امکان پذير است و حزب هم همه می دانند بدون پول محال است رشد کند 
اختيار باشد تا بتوانند پهلوانان و رويين تن جوانان را به عضويت در آورده با  ل دروکافی پ

 در ،شمن را ترسانيدهتظاهرات چشم د پول از زور و قدرت عضالت آن ها استفاده نمود و در
تی که از يامصاف با چاقو و چوب و سنگ آنان را از ميدان به در کرد و توضيح داد با تجرب

عضويت در حزب دموکرات قوام السلطنه که در سايه همان حزب دست توده را به کلی 
بازکرد و باعث بازگشت آذربايجان گرديد و هم چنين رفاقت با جوانان تحصيل کرده و 

 که از حزب توده ايران اخراج شده اند ممکن است حزبی در ايران علم نمود و به اسم مطلعی
  ...مبارزه  با توده ای ها نقشه های خود را عملی ساخت
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    تمام اعضای جبهه ملی در آن جلسه بيانات ايشان را تصديق نمودند قرار براين شد که 
  ."همگی مطالعه کنند تا جلسه بعد

دکتر گرنی و   آقايان ديشر و بانو و.کباب ميهمان من بودند و حصارک جلسه بعد در    "
سپس ... گردش و نهار در محيط دوستانه انجام شد. خانم و ويلز و بانو همه از صبح آمدند

  ...مذاکرات سياسی
چه ضرری دارد که آقای دکتر بقايی را از همه ... عقيده نمودند همگی اظهار"     تقريبا

ک نماييم که اقدام به تاسيس حزب نموده و هم ملت را از دست يک مشت جهت ياری و کم
   "12...توده ای بيگانه پرست نجات دهند و هم 
عده ای در حضور کارمندان سفارت آمريکا که .     اين نوشته نيازی به توضيح ندارد

گانه بي" نشسته و تصميم گرفته اند که حزبی برای مقابله با ،جاسوس بودن شان محرز است
  .کمک به اين حزب برسد موافقت هم شده است که پول و. تشکيل دهند" پرستان

برای مبارزه " پهلوانان رويين تن"    آنچه بايد به اين نوشته اضافه کنيم اين است که استخدام 
 از همان آغاز تشکيل حزب زحمتکشان بقايی آغاز شد و آنان با چماق و ،ا حزب توده ايرانب

  بقايی هشت سال پس از انتشار خاطرات ملکی  ات مردم حمله می کردند و خوددشنه به تظار
  :در دادگاه نظامی تهران به اين مطلب اعتراف می کند و با تفاخر توضيح می دهد که

گفتم مردم اجازه نخواهند داد بيگانه پرستان در سرمزار ... چهلم شهدای سی ام تير بود"
  .شهدای سی ام تير حاضر شوند

همان شب عده ای را فرستادم از سازمان های حزب در ورامين و کرج و اطراف عده ای     
 هر توده ای خواست ، خودمتافراد با چوب و چماق آوردند و بردند ابن بابويه گفتم به مسئولي

   " 13.بيايد اين جا قلمش را خورد کنيد
خودشان را در حزب " دماتخ"    بقايی و امثال او نه فقط در جلسات شبانه با عمال بيگانه 

دموکرات قوام السلطنه ومبارزه با حزب توده ايران به رخ می کشيدند بلکه در جلسات مجلس 
  .را برمی شمردند" افتخارات"و صفحات روزنامه ها اين 

    به اين ترتيب بود که پيشنهاد حزب توده ايران برای همکاری با جبهه ملی ايران نه فقط 
تالش خرابکارانه  هرچه تالش توده ای ها برای نزديکی بيشتر می شد برپذيرفته نشد بلکه 

مقابله با ديکتاتوری . شود که حضرات توده ای نيستند" ثابت"نفاق افکنان نيز می افزود تا 
اما به . مساعدی برای همکاری همه نيروهای آزادی خواه بود زمينه بسيار" رزم آرا قاعدتا

ی و تفرقه نيروها مطرح يمين امر مشترک از موضع جدا ملی هدليل روش نادرست جبهه
حتی مصدق که با بقايی ها تفاوت زيادی داشت مخالفت با رزم آرا را از اين جهت . شد

ضرور اعالم می کرد که ديکتاتوری سياه رزم آرا راه را برای ديکتاتوری سرخ باز می 
  :او درمجلس خطاب به آمريکاييان می گفت! کند؟
ايران به ... کند ما را با يونان مقايسه می...  فريب سياست انگليس را خورده استآمريکا    "

فرض که قشون بيش از حريف داشته باشد چون نمی تواند به ايران  بر. چين شبيه تر است
دخالت برخی از دول ... قشون بياورد فاتح کسی است که هزاران کيلومتر مرز مشترک دارد

ه ديگران هم دخالت کنند و ديکتاتوری سياه به ديکتاتوری سرخ سبب خواهد شد ک در ايران
   "14...شد چنان که چين به همين درد دچار. تبديل شود

اين جمالت زمانی گفته می شد و جلسات شبانه با عمال بيگانه زمانی در محيط دوستانه 
به هجوم جريان می يافت که امپرياليسم آمريکا با درندگی وصف ناپذيری در مقياس جهانی 

دو روز بعد از اعالم نخست وزيری رزم . عليه صلح جهانی و منافع ملت ها دست زده بود
 و جنگ کره ارتش آمريکا وارد کره شودآرا ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا فرمان داد که 
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در . که يکی از وحشيانه ترين جنگ های امپرياليستی پس از جنگ دوم جهانی است آغاز شد
امپرياليسم آمريکا سر از پا نمی . يط سياسی بين المللی بی نهايت متشنج بودزمان مح اين

با اين حال بخشی از رهبران ملی در تهران اين هجوم . شناخت و همه جا هجوم می برد
  .جهانی امپرياليسم را خوش آمد می گفتند

 می کرد     تنها سازمان سياسی که اين خطر امپرياليسم آمريکا و جنگ جهانی را احساس
فقط اين حزب بود که امپرياليسم آمريکا را به طور همه جانبه افشا می . حزب توده ايران بود

" جمعيت ايرانی هواداران صلح"کرد، ضرورت مبارزه با آن را به مردم تفهيم می نمود و به 
  .مردم را بيدار و تجهيز کند کمک می کرد تا

کا به کره تشکيل شد و نخستين يبا تجاوز آمرزمان  هم" جمعيت ايرانی هواداران صلح    "
حزب توده ايران به اين جمعيت کمک .  منتشر کرد1329اعالميه خود را در پنجم مرداد ماه 

اوضاع داخلی کشور ما را در ارتباط با مجموع اوضاع بين المللی می . همه جانبه می کرد
ر اوضاع يونان و ترکيه به زمانی روی کارآمدن رزم آرا، تغيي سنجيد و می دانست که هم

سود آمريکا، آغاز جنگ کره آمدن جنايت کاری همچون گريدی به ايران به عنوان سفير 
  .تصادفی نيست... آمريکا و 

  : حزب ما می گفت
دولت رزم آرا که با پشتيبانی . فعاليت جنگ طلبان آمريکايی در کشور ما تشديد می شود    "

وظيفه ماست که برای . ر با آن ها همکاری خواهد کردآنان روی کار آمده در اين رهگذ
خوشبختی خود و خانواده و همنوعان خود صميمانه برای صلح، برای مبارزه با تبليغات و 

  ."15اقدامات جنگ طلبان بکوشيم
جمع آوری امضا برای بيانيه استکهلم را که سندی " جمعيت ايرانی هواداران صلح"

شور آغاز کرد و فقط طی دو ماه، نيم ميليون امضا جمع مقياس ک ضدامپرياليستی بود در
کمک بسيار موثری بود . ضد امپرياليستی" مبارزه هواداران صلح مبارزه ای بود عميقا. کرد

برای افشای ماهيت امپرياليسم آمريکا و در زمانی که حتی بخشی از رهبران جنبش ملی 
ی می کردند ارج اين مبارزه بی نهايت ملل اسير معرف" ناجی"ايران امپرياليسم آمريکا را 

فراموش نکنيم که مبارزه برای صلح و جمع آوری امضا در اين مقياس گسترده . بزرگ بود
توضيحی و افشاگرانه بود، دشمنی با امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم آمريکا  که توام با کار

  .را تا عمق جامعه گسترش می داد
اد که ارتداد و نفی تاريخ مبارزات توده ای مد روز شد و  مرد28    درسال های پس از 

" اشتباهات رهبری حزب توده ايران"کسانی برای اين که ابراز وجودی کرده باشند درباره 
زمان امر صلح  داد سخن دادند، جنبش صلح نيز مورد انتقاد قرار گرفت و ادعا شد که در آن

د و گويا کشورهايی مثل ايران که رويارويی گويا فقط به کشورهای سوسياليستی مربوط می ش
وقتی مساله نفت مطرح بود " امپرياليسم ايستاده بودند نمی توانستند دم از صلح بزنند و اصوال

  .گويا دفاع از صلح به معنای انحراف افکار می بود
در آن زمان جنبش صلح در ايران جنبشی بود .     اين گونه اظهارفضل ها عين جهل است

ا ضدامپرياليسم و به ويژه ضدامپرياليسم آمريکا که در تجهيز توده های مردم عليه آن آشکار
  .و در جهت قطع دست امپرياليسم از منابع نفت، نقش موثری ايفا می کرد

مامورين سفارت آمريکا که جناحی از " اقناع"    مالقات های پشت پرده، کوشش برای 
ی می توانست موثر واقع شود که آنان درعمل ثابت رهبران جبهه ملی پيشه کرده بودند زمان

آنان می بايست در عمل و به طور جدی از حزب توده ايران و . کنند که راست می گويند
به اين مقصود جناح نفاق افکن جبهه ملی  برای رسيدن. کشورهای سوسياليستی فاصله بگيرند

ميان دولت ايران و اتحاد دست به حادثه آفرينی زد و از مذاکرات عادی بازرگانی که 
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شوروی در جريان بود يک واقعه عظيم آفريد و چنين وانمود کرد که در پشت پرده مذاکرات 
و هزار " 1907احيای قرارداد "، "مساله تقسيم ايران"بازرگانی ايران و شوروی گويا 

  .16بدبختی ديگر برای مردم ما خوابيده است
اکرات ساده بازرگانی ايران و شوروی را     مطبوعات جناح سازشکار جبهه ملی مذ

دستاويز شديدترين حمالت به حزب توده ايران و اتحاد شوروی قرار دادند که درواقع هدف 
بهتر از  ما"از شکستن وحدت صفوف مردم و قانع کردن امپرياليسم آمريکا بود به اين که 

 کوشش های حزب توده ايران اين حمله های شديد" رزم آرا می توانيم با کمونيسم مبارزه کنيم
  .را در جهت اتحاد نيروها عقيم گذاشت
  .به حمله شديد پرداختند"  مطبوعات حزب توده ايران نيز متقابال

ما به حق از . محتوای درستی داشت دش    مطالبی که در مطبوعات حزب ما نوشته می 
 و آن را برای ضرورت گسترش مناسبات ايران با کشورهای سوسياليستی دفاع می کرديم

   مقابله با امپرياليسم ضرور می دانستيم ولی اين محتوای درست می بايست در چنان چارچوبی
مطرح شود که به اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی و منفرد کردن دشمنان ماسک دار آن کمک 

  .کند
حزب ما     امروز وقتی به حوادث اين سال ها بر می گرديم بدون ترديد احساس می کنيم که 

می بايست در سياست خود برای تامين اتحاد نيروها پی گيرتر باشد و اجازه ندهد که نفاق 
سياست جا افتاده و پخته امروز حزب ما نشان می . افکنان در خرابکاری خود موفق گردند

ما امروز می کوشيم جناح های . دهد که برای ما تجربه آن سال ها، بی اثر نگذشته است
جناحی را در حال تکامل و حرکت بنگريم و توجه  هر. با دقت از هم تميز دهيمرا  گوناگون

امپرياليستی خواه ناخواه عناصر صديق را به راه راست  داشته باشيم که مسير مبارزه ضد
ما همه جبهه . نداشت يک بينی و ظرافت وجودين بارولی آن روز در سياست ما ا. می کشاند

خرابکاری بقايی ها را به حساب مصدق ها،  قی می کرديم وملی ايران را يک واحد کل تل
رغم گرايش به سازش حالی که اين عناصر علي در. نريمان ها و شايگان ها هم می گذاشتيم

  .امپرياليستی داشتند کاری زمينه مساعد ضد
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