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 فصل دوم

  از اليحه الحاقی تا تصويب اصل

  ملی شدن نفت
  
  ءنه محكوم عاليآاب. 7

جنبش ضد . ان هيات حاکمه درباری بودي تناسب نيروها به شدت به ز1329ان سال يپا در
امپرياليستی به سرعت گسترش می يافت و قاطع تر می شد و در عوض تضاد، تزلزل و 

 قانون ملی شدن نفت بحران حکومتی به با.  نمودپای حکومت را دچار بحران آشفتگی سرتا
حدی رسيد که ديگر جايی برای ادامه حکومت نوکران شرکت نفت انگليس و خادمين دربار 

لحظه ای فرا رسيد که بااليی ها نمی توانستند به شيوه سابق حکومت کنند و پايين . باقی نماند
ای ملی و هواداران صديق ملی می بايست زمام حکومت به دست نيروه. ها نمی خواستند

ولی متاسفانه . ری را الزام آور کرده بودتناسب قوای سياسی چنين تغيي. شدن نفت سپرده شود
حزب .  به دست گرفتن حکومت را نداشتند و جبهه متحدی وجود نداشتینيروهای ملی آمادگ

 حکومت چون توده ايران هنوز آنقدر قوی نبود که به حکومت برسد و جبهه ملی ايران که
. ميوه رسيده ای در دسترسش قرارگرفته بود از چيدن آن می ترسيد و امتناع می کرد

گردانندگان جبهه ملی ايران مدعی بودند که اين جبهه برای تشکيل دولت و اداره کشور 
به اين ترتيب آن . تواند نقش منفی و فشار از پايين را بازی کند تشکيل نشده بلکه فقط می

ی توانستند دولت تشکيل دهند می ترسيدند و نمی خواستند و طبقات ارتجاعی که هايی که م
  .اصرار داشتند همچنان حکومت کنند منفرد از مردم بودند و نمی توانستند

عال به حساب نيروهای عمال موجودی که در .  کابينه حسين عال محصول اين وضع بود
عال با . چنين نيرويی وجود نداشت. نيامدآن لحظه به طور جدی از او حمايت کنند برسرکار 

اين حساب بر سر کار آورده شد که شايد طبقات حاکم و امپرياليست های آمريکايی و انگليسی 
اره ای بيانديشند و نيرويی برای حمايت از چاغتنام فرصت برای خروج از بحران بتوانند با 

يی پديد نشد و عال حدود يک ماه و چنين نيرو. اين حساب غلط از آب درآمد. عال پديد آوردند
نيم در فصل مشترک تضادهای سياسی گروه های حاکم بندبازی کرد و سرانجام استعفا داد و 

  .نجا رسيد که از نخستين روز محکوم بدان بودآبه 
زمان کوتاه حکومت عال از نظر مبارزات سياسی بسيارغنی است و مواضع سازمان ها و 

ه مسايل اساسی انقالب ايران و سير تکاملی آن در ماه های  آينده گروه های مختلف را دربار
از اين نظر روی برخی از اساسی ترين حادثه های اين دوران کوتاه مکث . روشن می کند

  .می کنيم
امپرياليسم انگليس که در سيمای رزم آرا بزرگ ترين اميد خود را از دست داده و با 

   دخالت مستقيم نظامی ی ديده بود بهتصويب اصل ملی شدن نفت ضربت سنگين
هربرت موريسن . کشتی های جنگی انگليسی به سوی خليج فارس حرکت کردند. می انديشيد

  :وزير خارجه انگليس با لحنی که بوی قرن نوزدهم می داد، در مجلس آن کشور گفت
  
بدانيم برای نوع تدبيری که برای دفاع از جان و مال اتباع انگليسی الزم  ما حق اتخاذ هر"

   "1.خود محفوظ می داريم
امپرياليست های انگليسی .     اما چنين اقدامی بدون موافقت و کمک جدی آمريکا مقدور نبود

شش سال بعد، وقتی مصر کانال سوئز را ملی کرد، دست به دخالت نظامی زدند و به مصر 
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ر می جويدند، قدرت عمل اما در مورد ايران با وجود اين که از شدت خشم افسا. هجوم بردند
 را با شوروی 1921ايران همسايه ديوار به ديوار شوروی بود و قرارداد دوستی . نداشتند
اين نقطه می بايست با حساب های به مراتب بغرنج تر و پذيرش  دخالت نظامی در. داشت

ود خطر به مراتب جدی تری انجام پذيرد و حداقل شرط آن موافقت و همکاری عملی آمريکا ب
آمريکا هم با انگلستان تضاد داشت و هم از دست زدن به ريسک بزرگ . که تامين نمی شد

ولی در عوض حاضر بود که در صورت موافقت انگلستان با . نظامی در ايران می ترسيد
تقسيم نفت ايران و دادن سهم مناسبی به آمريکا، نيروی خود را برای مهارکردن جنبش به 

ارزه مردم ايران و قاطع تر شدن شعارهای مبارزه منافع غارت گرانه تشديد مب. کار اندازد
  .انحصارات امپرياليستی آمريکا را نيز در خليج فارس به خطر انداخته بود

از هر دو .  نمايندگان آمريکا و انگليس در واشنگتن مالقات کردند1330نيمه فروردين 
ت خارجه و دولت در اين مذاکرات طرف مديران انحصارات نفتی به عنوان نمايندگان وزار

مذاکرات واشنگتن، با آن که به نتيجه قاطع نرسيد، آغاز آن اقدامات مشترک . شرکت داشتند
 مرداد و سپس تشکيل کنسرسيوم 28امپرياليست های آمريکايی در انگليس بود که به کودتای 

  . بين المللی نفت انجاميد
 به اين که چرا امپرياليست ها می کوشند دولت آمريکا در برابر اعتراض مردم ايران

سرنوشت ايران را در واشنگتن حل کنند، به جای عقب نشينی حق خود را برای دخالت در 
گفته شد که  شد در تذکاريه رسمی که از طرف دولت آمريکا صادر. امور ايران تسجيل کرد

  :مسئوليت جهانی آمريکا و انگليس است مذاکرات واشنگتن ناشی از
وليت جهانی که دولت انگليس و آمريکا دارند پيوسته راجع به مسايل مختلف مربوط  مسئ

  .به بسياری از نقاط دنيا که در آن ذی نفع هستيم، با يکديگر مشاوره می کنند
متوجه "   وزارت امور خارجه آمريکا مايل است دولت ايران را مطمئن سازد که کامال

  ."2له مقاماتی که ذی عالقه می باشند بايد حل شوداست که مساله نفت ايران فقط به وسي
بنابراين به عقيده دولت آمريکا مساله ملی کردن نفت ايران که مساله داخلی، مربوط به 

مساله ای بود مربوط به مسئوليت جهانی انگليس و آمريکا که . ايران و شرکت سابق نفت نبود
  !به وسيله همين مقامات ذی نفع حل شودهر دو در آن ذی نفع بودند و اين مساله می بايست 

به دنبال مذاکرات واشنگتن و توافق های کلی آمريکا و انگليس وزير خارجه آمريکا نيز 
  :ملی کردن نفت ايران انتقاد نمود و اعالم داشت!! بيانيه ای منتشر کرد و در آن از طرز

فت مشغول اقدام دارم که دولت ايران به طرزی در ملی کردن صنعت ن متاسفم اظهار"
و اين امر عدم ثبات وضع . است که پااليشگاه بزرگ آبادان را به متوقف شدن تهديد می کند

ايران و مشکالت اقتصادی آن را موجب گرديده و برای مردم ايران نيز اثرات سويی خواهد 
  .داشت

ت ايران و مناسبات بين المللی دول تاکيد نموده است که هرگونه تغييراتی در" آمريکا قويا
دو کشور باشد  موسسات ذی نفع انگليس براساسی که موافق مسئوليت های بين المللی هر

  ...فراهم گردد
انگليس به ايران که اصل ملی شدن را قبول نمود و  مايوس شديم از اين که پيشنهاد اخير ما

ايران رد از طرف ... و بدون مطالعه " نظريات پيشنهادی مساعدی را نيز دربرداشته غفلتا
  .شد

 رداين محيط بيم و تهديد که ناشی از اقدامات عجوالنه ای است برای اجبار همکاری 
  ...نخواهد داشت کردن نفت نتيجه ای در بر اجرای قانون ملی

ن در اقدامات کنونی خود تجديد نظر نموده و طريقی را اتخاذ خواهد اراميدوارم که اي" قويا
  ...ی احتراز و ادامه عمل صنعت نفت را ممکن سازدکرد که از مخاطرات خط مشی فعل
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تا اين که ... اميدوارم ترتيبات موقتی به عمل آيد که به موقعيت طرفين لطمه وارد نسازد
  "3... ترتيبات مناسب تری داده شود" بعدا

دخالت رسمی و علنی امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايران و مخالفت صريح آن با ملی 
موجی از اعتراض در ايران برانگيخت تا جايی که حتی محافل هوادار آمريکا، آن کردن نفت 

هايی که طی چندين سال اخير امپرياليسم آمريکا را فرشته رحمت می دانستند و معرفی می 
حزب توده ايران که همواره ماهيت درنده . کردند مجبور شدند در اين اعتراض شرکت کنند

ناخت و معرفی می کرد در اين لحظه به حق درصف مقدم نبرد ياليسم آمريکا را می شرامپ
ملی جبهه ملی ايران هم به رهبری دکتر مصدق با وجود کش هايی که " جناح واقعا. بود

دکتر حسين فاطمی در . هنوز به سوی آمريکا داشت از اين دخالت علنی خشمگين بود
 توهماتی بود که امثال فاطمی نسبت اين، آغاز پايان. از آمريکا انتقاد می کرد" باخترامروز"

  .به حسن نيت و بشردوستی امپرياليسم آمريکا داشتند
توافق کلی که آمريکا و انگليس در کنفرانس واشنگتن به آن دست يافتند مبتنی براين بود که 

دعوا بر سر تقسيم نفت " از پيشرفت جنبش ملی ايران جلوگيری کنند تا بتوانند بعدا" فعال
نخستين گام مشترک می توانست تقويت دولت عال باشد که هم . بين خود حل کنندايران را 

ولی دولت عال قادر به ادامه . نسبت به انگليس و هم نسبت به آمريکا نظر مساعدی داشت
بحران . جنبش ملی ايران علی رغم اقدامات خشن اين دولت پيش می رفت. حکومت نبود

  . شدعمومی سياسی ادامه داشت و تشديد می
حادثه تعيين کننده داخلی که امکان نداد دولت عال تثبيت شود، اعتصاب بزرگ کارگران نفت 

زمان با آغاز نخست وزيری عال شروع شد و تنها   اسفند هم27اين اعتصاب از . جنوب بود
اعتصاب به اين دليل آغاز شد که . پايان يافت) 1330 ارديبهشت ماه 6(پس از استعفای عال 

برابر اين رفتار  در. از مزايای کارگران را کسر و قطع کرد% 30ليسی نفت شرکت انگ
معشور و دانشکده فنی آبادان و سپس کارگران نفت در  غيرانسانی ابتدا کارگران بندر

  .سرتاسر مناطق نفت خيز دست به اعتصاب زدند
يط سياسی بدون ترديد حساب امپرياليسم انگليس از حادثه سازی عبارت از اين بود که مح

را متشنج کند، ملی شدن نفت را تحت الشعاع قرارداده و برای دست زدن به اقدامات خشن 
غاز اعتصاب، آبه کارگران و  زمان با فشار هم. ضد جنبش ملی ايران زمينه چينی کند

حرکت ناوگان جنگی انگليس به سوی خليج فارس شروع شد و دولت عال در تهران و مناطق 
به اين اميد که هم اعتصاب را سرکوب کند و هم به . کومت نظامی کردنفت خيز اعالم ح

  .جنبش ملی ضربه وارد سازد
سرديگرش در  تحريک امپرياليستی که يک سر آن در لندن و در برابر اين توطئه و

سرنگون کردن دولت عال و روی : واشنگتن بود جنبش انقالبی ايران يک راه  در پيش داشت
. ی که قادر باشد همه نيروهای ملی را برای تداوم انقالب تجهيز کندکارآمدن يک دولت مل

  .برای اين کار نخستين گام عبارت از وحدت نيروها بود
حزب توده ايران با وجود سوء تفاهم ها و اختالفات زيادی که طی سال گذشته با جبهه ملی 

اه پيشرفت انقالب را ايران پيدا کرده بود در اين لحظه احساس مسئوليت کرد و اين تنها ر
طی اعالميه رسمی از همه ) حزب توده ايران" (جمعيت ملی مبارزه با استعمار. "نشان داد

جبهه ملی ايران، فداييان اسالم، آزادی ايران، حزب ايران و حزب استقالل : نيروهای ملی
  :دعوت کرد

ايش و کميته ای با شرکت نمايندگان همه اين جمعيت ها به منظور تنظيم يک نم"
ضد حکومت نظامی تشکيل شود و نمايندگان اقليت با تمام  دمونستراسيون بزرگ مشترک بر
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قوا و اختيارات خود برضد دولت عال و حکومت نظامی وی به اقدام پارلمانی مبادرت 
   "4.ورزند

داده شده بود بی جواب " اما اين پيشنهاد هم مانند همه پيشنهادهای وحدت طلبانه که قبال
زيرا عالوه براختالفاتی که از قبل وجود داشت دو اختالف عمده ديگر ميان حزب ما و ماند 

  :جبهه ملی پديد آمده بود
ارزيابی دولت عال و رفتار  اختالف درباره اعتصاب کارگران نفت جنوب، و اختالف در

  .نسبت به آن
  
   اعتصاب کارگران نفتـالف 

. ادی و نگرانی مطلق می نگريستجبهه ملی به اعتصاب کارگران نفت با بی اعتم
روزنامه های جبهه ملی فقط به اين بهانه که گويا اعتصاب را خود شرکت نفت به راه انداخته 
از عواقب آن وحشت زده بودند، ولی در واقع اين وحشت جنبه طبقاتی داشت و حساب های 

زرگ همدردی با حرکت عظيم اعتصابی کارگران نفت جنوب و موج ب. آنان را به هم می زد
که از طرف کارگران سرتاسر کشور آغاز شد، نيروی عظيم پرولتاريای ايران در جنبش ملی 

جبهه ملی از حضور اين نيرو و افزايش تاثير آن برحوادث خرسند . علم کرد کردن نفت قد
به عالوه . و کسبه تکيه داشت از کارگران می ترسيد" بازار"اين جبهه که همواره به . نبود
 که خواهيم ديد جبهه ملی خواستار حفظ و تثبيت دولت عال بود، از سرعت پيشرفت چنان

جهت خالف  اعتصاب کارگران برسرعت انقالب می افزود و در. انقالب نگران شده بود
  .مشی سياسی جبهه ملی بود

آن را تاييد . به اين دليل جبهه ملی نسبت به اعتصاب کارگران رفتار ناشايستی پيشه کرد
توصيه کرد که دست از " کارگران عزيز"بهترين حالت به  ن نشتافت و درآد، به کمک ننمو

  .اعتصاب بردارند مبادا دشمن سوء استفاده کند
ترين روزنامه به مصدق  که نزديک" باختر امروز"مطبوعات رسمی جبهه ملی و در  در

ين کلمات مورد بود، اعتصاب کارگران و نقش حزب توده ايران در سازماندهی آن با بدتر
  .حمله قرار می گرفت

" باخترامروز"    وقتی حکومت نظامی شاه شرکت نفت کارگران آبادان را به گلوله بست 
  :نوشت

خود را کرد و صحنه  باالخره کار" پيشتازان"تحريکات کمپانی و آتش افروزی      "
   "5.خونين که روح ملت ايران از آن خبر ندارد پريروز در آبادان به وجود آمد

خود به دام تحريکات کمپانی افتاده و اين دروغ بزرگ را شايع می کرد " باختر امروز    "
  :می کنند" محاصره"آن ها هستند که سربازان را " مسلحانه است"که گويا اعتصاب کارگران 

 دو نقطه شهرآبادان کارگران ازدحام و اطراف کارگران را محاصره و صدای تير    در"
 نفر 8بدين طريق . که منجر به جوابگويی سربازان شده است. از ميان آنان شنيده می شد

  .مقتول و عده ای مجروح شده اند
    يک مرجع رسمی گفت که در چند نقطه شهر کارگران توانسته بودند سربازان را 

   "6.بين اعتصاب کنندگان مقداری اسلحه وجود داشته است. محاصره کنند
سی را که ي    اين گونه مطالب دروغ در واقع شاه و حکومت عال و شرکت نفت انگل

" انی را به گلوله بسته بودند و قصد حادثه سازی داشتند تبرئه می کرد و عمالرکارگران اي
  .حکم قتل آنان را صادر می نمود
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 شخصيت برجسته دموکرات انقالبی تنها کسی بود نريمان محمد رهبران جبهه ملی     از
که به طور قاطع و علنی بدون اگر و اما از کارگران نفت دفاع می کرد و از حضور آنان در 

  !يادش گرامی باد. صحنه نبرد خرسند بود
  نوب     طبيعی است که حزب توده ايران نمی توانست به اعتصاب کارگران نفت ج

حزب ما که با توده های کارگر در پيوند بود . با آن چشم نگاه کند که جبهه ملی نگاه می کرد
می دانست که کارگران قادرند اعتصاب خود را با قدرت و نظم اداره کنند و نه فقط 
دستاويزی برای تحريک و توطئه به شرکت نفت انگليس ندهند بلکه اين اسلحه را به سوی 

" امپرياليستی عميقا حزب ما از ورود طبقه کارگر به ميدان نبرد ضد. داندخود شرکت برگر
خرسند بود و با تمام نيرو از اعتصاب کارگران حمايت می کرد و در سرتاسر کشور نهضت 

زير رهبری حزب توده ايران کارگران ساير . حمايت از کارگران نفت را به وجود می آورد
موج اعتصاب . به دفاع از کارگران نفت به پا خاستندوص اصفهان صاستان های ايران و بخ

حزب ما . کمک به صندوق اعتصاب وسعت گرفت. های همدردی از سرتاسر کشور گذشت
توانست اعتصاب خوزستان و اعتصاب های همدردی سرتاسر کشور را در طول فروردين 

  .ماه و آغازارديبهشت اداره کند و به پيروزی رساند
  

  ء کابينه عال دو ارزيابی ازـب 
حساب سياسی حزب      کمک به گسترش مبارزات کارگری در اين لحظه جای زندگی در

حزب می خواست از اين طريق حکومت نظامی را بشکند، جلو تثبيت دولت . ما می گشود
عال را که مخالف ملی شدن نفت و فراهم کننده زمينه برای حکومتی خشن تر از آن بود، 

  .بگيرد
ين اختالف بزرگ وجديد حزب توده ايران با جبهه ملی آغاز می شد زيرا   اين جا دوم

جبهه ملی آشکار و نهان از حکومت عال دفاع می کرد و از آنجا که خود به فکر به دست 
کننده اصل ملی شدن را نمی ديد گمان  گرفتن دولت نبود و امکان تشکيل يک دولت ملی اجرا

 بدتر از عال خواهد بود و يا جنبش انقالبی آنقدر رشد حکومتی" می کرد که جانشين عال حتما
به عبارت ديگر بين هيات حاکمه . خواهد کرد که از کنترل آن جبهه خارج خواهد شد

ارتجاعی امپرياليستی ايران با جبهه ملی در مورد مهارکردن جنبش انقالبی توافقی ضمنی 
  .ردپديد می آمد که در حمايت مشترک از دولت عال تجلی می ک

  
  :  حزب توده ايران درباره عال عقيده داشت

اين . عال واسطه آلوده مطامع امپرياليسم انگلستان و عوامل مزدور داخلی آن است    "
 شرکت مستقيم 1933 در مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد باطل 1933شخص در سال 

   "7.مام کندامروز به ميدان امده است تا کار نيمه تمام خود را ت... داشته 
مامور " غلط  جايی پيش می رفت که نظريه کامالدفاع از عال تا     اما دکتر مصدق در

  :را می پذيرفت و می گفت" معذور
 دخالت داشته ولی از روی عمد خيانت نکرده 1933اگر چه عال در جريان قرارداد     "

همه ...  حرف گوش می کندعال عيبی ندارد جز اين که از تقی زاده... بلکه مطلع نبوده است
بود نمی توانست از امر دولت تخلف  دوره ديکتاتوری هرکس متصدی کار می دانند که در

  ."8کند
  :    حزب توده ايران می گفت
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از همان سلسله ای است که . آشکار است که عال از همان خانواده ده هزار نفری است    "
يده اند و اينک هم در لباس حکومت مشروطه سال ها مردم را به نام فراش سلطان مستبد چاپ

  .دمار از روزگار خلق می کشند
  "9.اما ملت همه قوای خود را جمع می آورد تا حکومتی آزاد و خدمتگزار پديد آورد    ... 
در تائيد سياست جبهه ملی ضمن اين که می پذيرفت عال از دايره " اخترامروزب"   ولی 

  :ين لحظه انقالبی ناتوان است می گفتن نيست و در اوهزار فاميل بير
اما اين وحشت نيز از ناحيه او در ميان نيست که . ناتوانی عال کسی ترديد ندارد در    "

  "10.}!!{برضد منافع وطنش با اجنبی سازش و کودتا کند 
عال را برداشت و با تکيه به نيروی مردم حکومت  توان   حزب توده ايران می گفت می

  :ولی مصدق عقيده داشت. ردملی برسرکارآو
مخالفت جبهه ملی سبب می شود که کابينه عال سقوط کنند و به جای آن کابينه قوام و     "

   "11.يا کسی مثل او زمامدار گردد
  :    حزب توده ايران می گفت حاال که اصل ملی شدن نفت تصويب شده

 سوابقی دارد که اميد از او عال. اين موقع بايد دولتی منبعث از ملت روی کار باشد در    "
   "12.وی با فشار دربار روی کارآمده و با فشار دربار برسرکار است. منتفی است

  :پس از يک خروار ناسزا به حزب توده ايران می گفت" باختر امروز    "
انتظار مردم از دولت عال اين است که بتواند احساسات عمومی را درک کند و با     "

   "13. به خواسته های ملت جواب دهدصميميت و ايمان
  :ما می گفتيم

در " مجلس شورای ملی ايران که به طرح ملی شدن نفت رای داده است اگر واقعا    "
تصميمات خود صميمی است بايد بی درنگ به دولت عال رای عدم اعتماد دهد و دولت را 

  ...ساقط نمايد
 نفت جنوب با کمال شدت ادامه خواهد     مبارزه ملت با دولت عال و ساير ايادی کمپانی

   "14.آن را واژگون خواهد کرد" يافت و محققا
  :نتيجه می گرفت" باختر امروز     "
و } !!{توده ای ها می خواهند از راه اغتشاش ما را به هرج و مرج و زوال تاريخ      "

  "15}!!{استقالل بکشانند 
 توان با اتحاد نيروها عال را سرنگون کرد و پاسخ اين پيشنهاد حزب توده ايران که می     در

  :از جانب جبهه ملی ايران پاسخ می داد" باختر امروز"حکومتی مردمی برسر کار آورد 
فساد را از دامان مملکت بشوييم  آيا ما خواهيم توانست با يک انقالب خونين اين ننگ و    "

  و حکومتی عدالت پرور برسرکار آوريم؟
ن عقيده اند که وضع جغرافيايی و يوز صميمی  به اصالحات اآنون بر اافراد دلس    ... 

تحريکات سياسی دول بزرگ طوری ما را به خود مشغول داشته که حدوث يک انقالب 
مقدس امکان پذير نخواهد بود و اگر نهضتی شبيه به انقالب خودنمايی کند کپيه نهضت 

  ...آذربايجان و کردستان خواهد بود
. انقالب ايران به حال اجنبی مفيد تر خواهد بود تا به حال ايران... نونی     در وضع ک

   "16.چاره ديگری نيست... بنابراين جز اين که تغيير و تحول از راه اصالح تدريجی باشد
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پيشنهاد ما اتحاد . و امثال آن را نداشتيم" انقالب خونين"هاد ن    البته ما در آن زمان پيش
ما تصريح می کرديم که جبهه ملی در .  امکانات سياسی موجود بودنيروها و استفاده از

ست به د به دولت بدهد، نيروهای سياسی دپارلمان اقدام کند، مجلس رای عدم اعتما
نبايد . ما می گفتيم وضع قابل دوام نيست... و . دمونستراسيون عليه حکومت نظامی بزنند

اما جبهه ملی از به دست گرفتن حکومت . فرصت داد که جای عال رژيم ارتجاعی تری بيايد
می ترسيد، از رشد انقالب وحشت داشت، ترجيح می داد که عال برسر کارباشد، شاه و 

  .نشود رژيمش بمانند اما جنبش قاطع تر
  :    فاطمی می نوشت

لکت را به اين به آن هايی که می گويند اوضاع قابل دوام نيست، و اين هيات حاکمه مم    "
هم صد درصد موافقم ولی آيا عالج کار اين خواهد بود که بگذاريم ن داخته است مروز ان

   "17.تجزيه طلبان و عوامل کمينفرم جان بگيرند
    همين وحشت از گسترش يافتن مبارزه مردم و قدرت گرفتن زحمتکشان، ترس از انقالب 

اشت که از دولت او را واد. بود که همواره در لحظات حساس پای جبهه ملی را سست کرد
 ـ حمايت کند، در لحظات حساس ديد دفاع کند، از دولت عال) 1328بهار(منصورالسلطنه 

  .پيروزی کودتای زاهدی را به دعوت مردم به قيام ترجيح دهد
    آخرين نکته ای که بايد درباره حکومت عال بگوييم اين است که در داخل جبهه ملی هم 

مخالفت می " ی جبهه موافق نبوده با عال و دربار صريحابرخی از رهبران با سياست عموم
  .کردند

  :    نريمان برجسته ترين شخصيت اين جناح بود که در مجلس می گفت
بزرگ ترين دليل مخالفت من با دولت عال اين است که از مجلس رای اعتماد نگرفته     "

  .}ه شاه چنين حقی نداردنريمان توضيح می دهد ک{. بلکه به فرمان شاه روی کار آمده است
مخالفم که آثار عصبانيت و تشنج افکار عمومی مردم ايران را که نتيجه " من جدا    ... 

  .معرفی کنند... اعمال هيات حاکمه نااليق است در لباس تمرد و عصيان 
    مردمانی که به مصداق جهاد فی سبيل اهللا جان در کف می گذارند و ملتی را از شر 

خير جناب آقای نخست ... نت کار می رهانند دارای روح تمرد و عصيان نيستندمردمی خيا
اگر قصد شما آماده کردن مردم به سواری است هم خودتان اشتباه می کنيد ... وزير تحميلی 

  ."18و هم کسانی که شما را نخست وزير کرده اند
ک می کرد و هرگز ميان اين روح انقالبی بود که نريمان را همواره به حزب توده ايران نزدي

  .ما و اين مبارز برجسته کدورتی پديد نيامد
      دکتر شايگان نيز با سياست جبهه ملی درباره حکومت عال مخالف بود و فکر 

  :می کرد
   "19.شان جبهه ملی اين است که با تمام دولت ها مخالفت کند تا خود دولت تشکيل دهد    "

ان با سياست جبهه ملی آن زمان در مطبوعات منعکس مخالفت دکتر شايگکه     از آن جا 
، که مقدمات تدارک اين کتاب فراهم می شد توسط دوستی ش از ايننشد، نگارنده چند سال پي
  :ايشان در پاسخ مخالفت خود را تاييد کرده و طی نامه ای نوشتند. نظر ايشان را خواست

  
  1970 نوامبر 14

  دوست محترم
  : معروض می دارد1970 اکتبر 31به تاريخ جواب نامه شريف      در
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    مخالفت اين جانب با کابينه عال برای خود من محرز است ولی چون از آن زمان قريب 
آيا . کجا و به چه صورت مخالفت کرده ام بيست سال می گذرد درست به خاطرم نيست که در

وصی و يا در جبهه يا در جلسه خص} که بعيد به نظر می رسد{در جلسه رسمی مجلس بوده 
تصور می کنم علت مخالفتم اطاعت بی چون و چرای او از دستگاه . خارج از مجلس ملی در

  ."و بخصوص انگليس ها بود که مبادا در کار ملی شدن نفت اخالل کنند
او هم همواره در جناح سالم جبهه ملی قرار .     اين روش دکتر شايگان نيز تصادفی نبود

ين که از حزب توده ايران در دادگاه نظامی دفاع کرده بود، در چندين ا داشت و عالوه بر
  .سازمان سياسی با حزب ما همکاری می کرد

 
 


