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  فصل سوم
 

   مصدقدولت
  الی چرخ دنده دربار

  مجاهدين اسالم 
  و همراهان خائن

  
   استقرار حکومت دوگانه،روی کارآمدن مصدق. 1

. تشکيل دولت بدهد احساس می شد که جبهه ملی می تواند"  کامال1330فروردين ماه      در
جبهه ملی باور اما سران . مطبوعات مطرح بود اين مطلب در خود جبهه ملی و همچنين در

  :توانند حکومت کنند تا جايی که خود مصدق می گفت نمی کردند که می
 ساله شرکت نفت 50اين که بعضی ها می گويند اين جانب تشکيل دولت بدهم، آيا دخالت     "

کار پيدا  در اين مملکت اجازه خواهد داد که من و امثالهم دولتی تشکيل دهند و موفقيتی در
   "1.شدنی بود در اين همه سال می شد کارکنند؟ اگر اين 

    با وجود ناباوری و مقاومت جبهه ملی در برابر پذيرش مسئوليت دولتی، ضرورت 
استقرار حاکميت مردم و ضرورت انتقال قدرت از دست مهره های سرشناس هزار فاميل به 

ومی بحران عم. دست عناصر مترقی و ملی مورد اعتماد مردم همه جا احساس می شد
اعتصاب کارگران نفت و همدردی  کارگران . سياسی باال گرفته و وضع انقالبی پديد آمده بود

اين انديشه درست حزب . و زحمتکشان کشور از اعتصابيون کمر دولت عال را می شکست
توده ايران که اصل ملی شدن نفت را نمی توانند مخالفين آن اجرا کنند و بايد دولتی روی کار 

چنان  لحظه تغيير آن. مدافع صديق اين اصل باشد در همه جا رسوخ می کردبيايد که 
فرارسيده بود که نمايندگان هيات حاکمه نيز مجبور به اعتراف بودند تا جايی که روز هفتم 

 مقام نخست وزيری را به مصدق - جمال امامی ـ سردسته مرتجعين مجلس 1330يبهشت ارد
او گمان می کرد . امی از اين پيشنهاد قصد خبيثانه ای داشتبدون ترديد جمال ام. پيشنهاد کرد

که مصدق نخواهد پذيرفت و روی کارآمدن مهره سياه ديگری از هيات حاکمه در نظر مردم 
به عالوه او گمان می کرد که اگر مصدق به فرض اين مقام را بپذيرد از . توجيه خواهد شد

ولی به هر صورت و صرف نظر از . هد دادخوادست عهده کار برنيامده اعتبار خود را از 
هدف ها و مکنونات قلبی امامی و امامی ها در اين نکته ترديد نيست که وقت چنين پيشنهادی 

  .از مدت ها پيش رسيده بود
از بحران عمومی سياسی که کشور را .   سرانجام مصدق پيشنهاد نخست وزيری را پذيرفت

 ماده ای مربوط به طرز اجرای 9اداشت که قانون فراگرفته بود استفاده کرد ومجلس را و
  .اصل ملی شدن نفت را تصويب کند و اجرای آن را به عنوان برنامه دولت بپذيرد

مصدق برگزاری . جهانی کارگران بود     فردای نخست وزيری مصدق اول ماه مه، روز
بزرگ ) 1330 ارديبهشت ماه 11 (1951اين روز را آزاد اعالم کرد و در اول ماه مه 

  .ترين تظاهرات کارگری پس از شکست آذربايجان، به رهبری حزب توده ايران برگزار شد
بلکه فقط بخش .     مصدق با پذيرش نخست وزيری قدرت حاکمه را به دست نگرفت

. کوچکی از آن را به اتکای افکار عمومی و با بهره گيری از بحران سياسی تصاحب کرد
اکثريت مجلس و سنا که به نخست وزيری . باقی ماند دربار بخش بزرگ تر قدرت در دست

مصدق رای داده بود در واقع مخالف او بود، ارتش و نيروهای مسلح، مالکين بزرگ و حتی 
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مصدق سازمان سياسی استواری که از او . اکثريت رهبران جبهه ملی مخالف او بودند
ران جبهه ملی يکی پس از ديگری از فردای پذيرش نخست وزيری، رهب. پشتيبانی کند نداشت

  .تعطيل شد" جبهه ملی عمال. از مصدق جدا شدند و در برابر او صف بستند
    مصدق که با اين وضع روی کارآمده بود کوشيد تا کابينه خود را از کسانی تشکيل دهد که 

به عالوه ترس از انقالب قاطع ضد . هيات حاکمه را راضی کند هر يک جناحی از
يستی و دمکراتيک، عدم باور به نيروی مردم، اميد به حل مساله نفت در چارچوب امپريال

. مناسبات حاکم و در پيوند با امپرياليسم آمريکا در ترکيب نخستين کابينه مصدق منعکس شد
. مصدق کابينه ای به مجلس معرفی کرد که به هيچ روی در سطح وظايف انقالبی اش نبود

نفر از آنان در  چهار. کابينه های قبلی وزير و صاحب مقام بودندهمه اعضای آن در " تقريبا
پست وزارت جنگ در دست نماينده شاه بود و پست وزارت .  عضويت داشتندءکابينه عال

کشور به سپهبد زاهدی کودتاچی سپرده شده بود که از مدت ها پيش عليه جنبش انقالبی ايران 
  .و شخص مصدق توطئه می کرد

" بسوی آينده"ش از نخست وزيری مصدق، در آغاز کار جبهه ملی روزنامه     يک سال پي
پرده از مالقات های محرمانه ای برداشت که ميان زاهدی و برخی از سران جناح راست 

  .جبهه ملی انجام می گرفت
  :    بسوی آينده نوشت

در منزل سرلشکر زاهدی در مالقات هايی که با آقای دکتر بقايی و آقای حسين مکی     "
کند و چرا اين مالقات های دوستانه چندين  سرهنگ بازنشسته ديهيمی دارد چه مذاکراتی می

  "2ساعت به طول می انجامد؟
  : مرداد فاش کرد و نوشت28    احمد ملکی موضوع اين نوع مالقات ها را بعد از 

مسار من و آقای حسين ملکی که سوابق زيادی از وطن پرستی و آزادی خواهی تي    "
با ايشان تماس گرفته و ... سرلشکر زاهدی آن وقت و سپهبد زاهدی نخست وزير فعلی داشتيم

صرف می  سه بار با معظم له در حصارک شميرانات و يا در شهر نهار  هفته ای دوغالبا
  ...کرديم، مشکالت را به اطالع ايشان می رسانديم و مدد می خواستيم

ر آقای ومنزل تيمسار زاهدی با حض رک شميران در    خوب به خاطر دارم که در حصا
صرف می ) کوفته همدانی(ملکی و يکی دو تن ديگر از اعضای جبهه ملی غذای اختصاصی 

تيمسار زاهدی به ناجوری اعضای جبهه ملی و عدم همبستگی اعضای آن اشاره نمود . کرديم
اين جبهه خواهد توانست هسته و متذکر شد که اگر بتوانيد تصفيه موثری در جبهه ملی بنماييد 

  .يک کانونی قوی ملی باشد
می خواهد . دنده ای است يک     ما توضيح داديم که مصدق با تمام حسن نيتش آدم لجوج و

  "3.ديکتاتور شود
غاز نخست وزيری مصدق عناصر راست اين آ    به اين ترتيب الاقل از يک سال پيش از 

و جلسات محرمانه داشتند، پيرامون تصفيه جبهه ملی جبهه در پشت سر او توطئه می کردند 
وقتی مصدق روی کارآمد و زاهدی را وارد . بحث کرده و برای زاهدی جاسوسی می کردند

ملی در درون  کابينه کرد و مقام مهم وزارت کشور را به او سپرد اين هسته توطئه گری ضد
و . ت خرابکارانه اش شديدتر گشتارتباطات آن محکم تر و فعالي. جبهه ملی بسيار تقويت شد

به عبارت ديگر زمانی که .  مرداد رسيد28تمام طول حکومت مصدق ادامه يافت تا به  در
مصدق و يارانش خوشدالنه به کمک امپرياليسم آمريکا در امر ملی شدن نفت چشم دوخته 

  .يدعمال خود را در درون کابينه جا می داد و سقوط آن راتدارک می د" سيا"بودند 
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   تير23توطئه . 2
        صف ها جدا می شود–الف 

 ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت، اصل کلی ملی شدن نفت را به طور 9    قانون 
 ماده می بايست هيات مختلطی مرکب از نمايندگان 9توافق اين . مشخص بيان می کرد

دولت با نظارت اين   کهمنتخب مجلس شورا و سنا، وزير دارايی و نماينده دولت تشکيل شود
  .هيات از شرکت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد کند

    در بقيه ماده ها طرز پرداخت غرامت، نظارت بر بهره برداری، تبديل تدريجی 
  متخصصين خارجی به ايرانی، فروش نفت به نرخ عادالنه بين المللی و حق تقدم

  4.خريداران سابق ذکر می شد
ی کردن صنعت  ماده ای اين بود که  به جای بحث در کليات مربوط به مل9    ويژگی قانون 

نعت نفتی هيچ نقطه ديگری ص  که در واقع به جز منطقه جنوب درـنفت در سرتاسر کشور 
نسبت به معادن نفت مورد  مشخص طرز کار"  به طور کامالـوجود نداشت که ملی شود 

اين همان چيزی بود که ما .  را نشان می دادی شرکت سابق نفت انگليس و ايرانربهره بردا
در آغاز ملی شدن می گفتيم و متذکر می شديم که هر وقت بخواهند صنعت نفت را در ايران 

پاسخ می دادند . ملی کنند، تنها به نفت جنوب و شرکت نفت انگليس و ايران مربوط خواهد شد
ولی وقتی خودشان .  نگاه دارندکه توده ای ها گويا می خواهند نفت شمال را برای روس ها

خواستند از کليات دست برداشته وارد عمل شوند، چاره ای نبود جز اين که به معادن نفتی که 
آغاز طرح شعار ملی شدن، آن پختگی را  ما می بايست در. مورد بهره برداری بود بپردازند

ديم که در عمل به می داشتيم که به جای ابراز ترديد خواستار اجرای اصل ملی شدن می ش
    .همان نتيجه ای می رسيد که نفع نهضت ملی ايران در آن بود

 ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت و تصميم قاطع مصدق به 9    باری تصويب قانون 
در . نگرانی محافل امپرياليستی و انحصارات انگليسی و آمريکايی نفت افزود اجرای آن بر

با اين حال عاليم . و نيروی امپرياليستی بسيار شديد بودآن زمان هنوز تضاد ميان اين د
  .قبال نهضت ملی ايران به چشم می خورد آشکاری از همکاری آنان در

    کنفرانس واشنگتن که چند روز پيش از آغاز نخست وزيری مصدق پايان يافت اين نتيجه 
 مخالفت کرده و با را داشت که مقامات رسمی آمريکا به طور صريح با ملی شدن نفت ايران

. طرح نقشه جانشينی ساير منابع و به ويژه نفت کويت به جای نفت ايران موافقت کردند
بازارهای خود را تا حدود زيادی از کويت  شرکت نفت انگليس و ايران امکان يافت که نياز
  .تامين کند و بتواند در برابر ايران مقاومت نمايد

ز تشکيل دولت مصدق جناح راست و خرابکار جبهه عرصه داخلی بالفاصله پس ا     در
را " حزب زحمتکشان"دکتر بقايی . ملی به ايجاد سازمان های مستقل از اين جبهه آغاز کرد

  که قرار آن در مالقات های شبانه با عمال آمريکا گذاشته شده بود تشکيل داد و به
شعابيون از حزب توده ايران نبا ا اين حزب دکتر بقايی در. استخدام چماق به دستان پرداخت

 به رهبری خليل ملکی تبريزی همکاری می کرد که وجه مشترک آن دو عبارت بود از
خليل ملکی، . مخالفت با ملی شدن نفت و دشمنی عميق با اتحاد شوروی و حزب توده ايران

" منافع قانونی شرکت نفت انگليس" از 1326چنان که در صفحات پيش نشان داديم از سال 
 مدافع قرارداد 1328بقايی از . دفاع می کرد و به اين دليل از حزب توده ايران اخراج شد

حزب زحمتکشان را که اين دو تشکيل می دادند فقط می توانست مورد . بود" پسندانه دنيا"
خود ملکی بعدها اعتراف کرد که برنامه اين حزب و . تاييد امپرياليسم و دربار پهلوی باشد

  .5قرارداشته است" نيروهای انتظامی"و روسای " اعليحضرت"ورد تاييد فعاليت آن م
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بود که از فداييان اسالم جدا " مجاهدين اسالم. "    سازمان ديگری که در اين زمان تشکيل شد
تن ديگر از  شمس قنات آبادی، احمد عشقی و چند. شدند و سازمان مستقلی تشکيل دادند

طئه های ضد حکومت مصدق شرکت کردند، در راس اين چاقوکشانی که بعدها در انواع تو
هسته راستين .  مرداد به دربار پيوستند و نصيب بردند28آنان قبل از . جريان قرارداشتند

 مرداد مورد پيگرد قرار 28فداييان اسالم به رهبری نواب صفوی از اينان جدا ماند و پس از 
  .الين آن اعدام شدند تنی چند از اعضا و فع سرانجام نيز همراهگرفت و

هم از :     با تشکيل اين گروه ها و سازمان ها فشار از همه طرف متوجه دولت مصدق شد
درون کابينه، هم از درون جبهه ملی، هم از طرف اين گونه سازمان ها و هم از طرف 

می امپرياليسم انگليس آشکارا اعالم . تشديد شد فشار از جانب امپرياليسم نيز بسيار. دربار
منافع اتباع "کرد که ملی شدن نفت ايران را نمی پذيرد و با توسل به قوای نظامی هم شده از 

هفته از تشکيل دولت مصدق نگذشته بود که خبر تدارک ترور او  دو. دفاع خواهد کرد" خود
در همان زمان امپرياليسم . شايع شد و مصدق برای حفظ جان خويش در مجلس متحصن شد

به اعزام قوای نظامی و پياده کردن چترباز در مناطق نفت خيز را از مرحله انگليس تهديد 
  . قوای نظامی انگليس در قبرس به حال آماده باش درآمد. حرف به مرحله تدارک درآورد

کشتی های جنگی انگليسی درخليج فارس و بحرين و بصره آماده شدند و در مجلس عوام 
  .ران، موضوع دايمی و روزمره شدانگليس بحث از پياده کردن قوا در اي

 مانند همه لحظات حساس ديگر مشی قاطع ضد امپرياليستی و -چنين لحظات حساس   در
انقالبی حزب توده ايران برهمه سوء تفاهم هايی که از مدت ها پيش بين حزب و مصدق 

  .حزب توده ايران از دولت مصدق اعالم پشتيبانی کرد. وجود داشت فائق آمد
در شماره های مکرر خويش آمادگی حزب را برای دفاع از ميهن در قبال " ی آيندهبسو    "

  :تجاوز امپرياليسم اعالم داشت و نوشت
زحمتکشان ايران برای دفاع از ميهن در قبال هرگونه تهاجم امپرياليستی چون يک تن     "

   "6...واحد آماده اند
و ساير روزنامه های وابسته به " يندهبسوی آ"    شماره های ارديبهشت ماه و خرداد ماه 

حزب توده ايران با وجود اين که رسوب سوء تفاهمات گذشته را با خود دارند گرايش 
  .روزافزون به همکاری را گام به گام منعکس می کنند

  
   خلع يد از شرکت سابق نفت–ب 

  خرداد ماه هياتی به رياست جکسن از طرف شرکت سابق نفت21 و 20    روزهای 
انگليس وارد تهران شد تا پيرامون طرز اجرای ملی شدن نفت ايران با دولت ايران مذاکره 

 مذاکرات در چارچوب ملی شدن نفت خواهد بود هحزب توده ايران با اعتماد به اين ک. کند
  .حمايت خود را از دولت مصدق اعالم داشت

  : خرداد ماه نوشت20در " بسوی آينده     "
برضد " او را در هر قدمی که احتماال.  مصدق ميدان عمل می دهيمما به دولت دکتر"

  ...استعمار بردارد تشويق می نماييم
    ما از دولت می خواهيم که وعده خود را عملی سازد و برای راندن شرکت غاصب نفت 

   "7.اقدام عملی مبذول دارد
اکرات معلوم شد که اين در جريان مذ.     مذاکرات با هيات جکسن يک هفته به طول انجاميد

  هيات پيشنهادهايی منافی ملی شدن دارد در موقع حضور هيات جکسن در ايران ايادی شرکت

                                                 
1330 ارديبهشت ماه 31بسوی آينده،  ـ  6  
1330 خرداد ماه 20بسوی آينده ،  ـ  7  
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 سابق در دربار و دولت و مجلس و مطبوعات از طرف راست به مصدق فشار می آوردند و
ده حزب تو. او را از محاصره اقتصادی و حمله نظامی می ترسانيدند تا پيشنهادها را بپذيرد

ايران در اين موقع به دفاع از مصدق پرداخت و تاکيد کرد که وظيفه مطبوعات دفاع از 
  !دولت است و نه ترساندن آن از مانورهای اقتصادی و خطرات موهوم

  :در اين باره نوشت" بسوی آينده    "
به نظر ما در اين وضع وظيفه همه جرايد اين است که برای خلع يد از کمپانی غاصب     "

و با ترسانيدن از مانوورهای " راست"نه اين که دولت را از طرف . نفت اصرار کنند
   "8.دارند اقتصادی و خطرات موهوم تحت فشار بگذارند و به تسليم وا

د ششش ماه گرفته   از طرف دولت و هيات مختلط تصميماتی در1330 خرداد 29    روز 
ان پس از پنجاه سال سلطه استعماری خلع که به موجب آن از شرکت سابق نفت انگليس و اير

در اين تصميمات گفته می شد که ) يعنی دست شرکت از منابع ايران قطع می شد(يد می شد 
دستورهای هيات مديره شرکت سابق قابل اجرا نيست مگر اين که به امضای هيات مديره 

لی نفت ايران همه جا نام شرکت انگليس، به شرکت م. شرکت ملی نفت ايران رسيده باشد
  ...تغيير کند و عوايد فروش نفت فقط به شعبات بانک ملی تحويل شود

بهترين و انقالبی ترين پيام   خرداد دکتر مصدق طی پيامی که از29ساعات آخر شب  در
  :های اوست اعالم کرد

من مکرر اعالم کرده ام که به هيچ ! نخواسته اند زبان ما را بفهمند} شرکت سابق{آن ها     "
 مظهر آرزو و اراده ملت ايران است قصور و مسامحه هوجه نمی توانم در اجرای قانونی ک

  .به کار برم
  .9دستور دادم عمليات اجرايی ادامه داده شود
يون جکسن و اعالم و اجرای خلع يد را با خرسندی     حزب توده ايران قطع مذاکرات با ميس

 خرداد را جشن گرفت و به اين خاطر چندين شهيد 29و از آن پس نيز همه ساله (پذيرفت 
  .10)داد
  :فردای آن روز در سی ام خردادماه نوشت" بسوی آينده"

 و اقدام دولت مبنی بر رد قطعی پيشنهادهای مسخره هيات نمايندگی شرکت سابق نفت    "
قطع مذاکرات تحميلی که براثر فشار سياست های امپرياليستی به ميهن ما تحميل شده بود 

  ...اقدامی است صحيح و قابل تائيد
  "11.شرکت غاصب نفت است  منزله ضربات قابل توجهی بره    تصميمات اجرايی دولت ب

  
    پشتيبانی مادی و معنوی حزب توده ايران از دکتر مصدق-پ 
 خرداد 29ه سوی همکاری با مصدق و حمايت از اقدامات مثبت او پس از   گرايش ب  

ت و تا به آنجا رسيد که حزب توده ايران به اعضا و هواداران خود دستور داد که فسرعت گر
در برابر محاصره اقتصادی و توطئه های امپرياليسم به قصد ايجاد مضيقه مالی تعهدات مالی 

  .بپذيرند
  :  از جمله گفته می شود1330مورخ دوم تيرماه " لی مبارزه با استعمارجمعيت ما"بيانيه  در

ولی ... شور و پی گير ملت ايران امپرياليست ها را در بن بست گذاشته است مبارزين پر    "
 امپرياليسم انگليس به ايجاد مضيقه. آنان تا آخرين لحظه دست از توطئه برنخواهند داشت

يروی امپرياليستی پرداخت وام و مساعده را به خيال خود وسيله مالی دامن می زند و هر دو ن
  .انحراف مبارزه ملی و ضداستعماری قرار می دهند

                                                 
1330 خرداد ماه 27بسوی آينده،  ـ  8  
1330 خرداد ماه 30 روزنامه اطالعات،  ـ  9  

هيد شدندتظاهرات سالگرد خلع يد درشهربابل پنج تن ازمبارزين توده ای ش نام برد که در1331 خرداد ماه 29می توان از ـ   10  
1330 خردادماه 30بسوی آينده  ـ  11  
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و برای اين که .     جای بسی مباهات است که ملت ما برکليه اين دسايس وقوف کامل دارد
ای نقشه دشمنان را در ايجاد مضيقه مالی نقش برآب کند بی درنگ آمادگی خويش را بر

  .هرگونه فداکاری مالی اعالم داشته است
    تعهدهای مالی که در ظرف همين چند روزه از طرف زنان، مردان، کارمندان ادارات، 
کارگران و بازرگانان به عمل آمده نمونه بارزی از شور و شوق فراوانی است که در سراسر 

  .ه تر شوداين امواج بايد هر روز بلندتر و پردامن. کشور ما موج می زند
    بايد ملت ايران با فدا کردن آخرين بقايای مايملک خويش به دنيا نشان دهد که مبارزه با 

  .امپرياليسم را به قيمت هستی خويش ادامه خواهد داد
اين موقع خطير که شرکت سابق راهزن نفت از      ما تعهدات و فداکاری های مالی را در

 حمله ور شده است وظيفه هر ايرانی شرافتمندی می دانيم  تضييقات مالی به ملت مادراه ايجا
  .و يقين داريم که فرزندان هوشيار وطن ما در اين امر ملی بر يکديگر سبقت خواهند جست

    مردان، زنان شرافتمند ايران، کارگران، دهقانان، پيشه وران، روشنفکران و بازرگانان 
  !وطن خواه

ر جلوگيری از هر نوع مضيقه اقتصادی به دنيا نشان دهيد     با قبول تعهدات مالی به منظو
پيش  که هيچ عاملی قادر نخواهد بود شما را از راه پرافتخاری که درمبارزه با امپرياليسم در

   "12.گرفته ايد باز دارد
    چنان که می بينيد اين فکر که گويا حزب توده ايران قرضه ملی را تحريم کرد و از اين 

حزب ما نخستين سازمان متشکل سياسی . مصدق ضربه زد غلط مشهود استجهت به دولت 
بود که پذيرش تعهد مالی را در قبال دولت مصدق يک وظيفه انقالبی دانست و همه هواداران 

منتها در آن زمان مصدق اين کمک مالی را نپذيرفت و اعالم کرد که در . خود را بسيج کرد
  .کردموقع مقتضی قرضه ملی منتشر خواهد 

  :    مصدق در پيامی خطاب به مردم ايران در اين باره گفت
... مضيقه مالی است بسياری از هم ميهنان ارجمند توهم کرده اند که دولت اينجانب در    "

ناگهان بدون هيچ گونه توقع و انتظاری روی اين گمان که از دولت اين خدمت گزار تقويت 
اثبات ...  با فرستادن نقدينه تا تعهد پرداخت حقوق و پشتيبانی خود را... عملی کرده باشند

  .کرده اند
    روزی نيست که کارگران و زحمتکشان با وجود عسرت و تنگ دستی قسمتی از حقوق 

  .ناچيز خود را در راه اين مقصود بزرگ تخصيص ندهند
 13...دهر وقت الزم شد اوراق قرضه ملی منتشر خواهد ش....     دولت هنوز محتاج نيست 

"  
      باری حزب توده ايران به سوی حمايت روزافزون از دولت مصدق پيش 

استعماری  همه اقدامات ضد يعنی تاييد" حمايت مشروط"از" بسوی آينده"روزنامه . می رفت
  :دولت و انتقاد از جوانب منفی سياست دولت، سخن می گفت و به مصدق ندا می داد

 در مجلس و سنا دارای آرای نيرومندی است از پشتيبانی دولت کنونی گذشته از اين که    "
   "14.مشروط افکار عمومی نيز در موضوع خلع يد می تواند اطمينان داشته باشد

  
     جنايت خونين نفاق افکنان-ت 

تناسب نيروهای سياسی ايران، اين حرکت سالم به سوی اتحاد نيروهای انقالبی      اين تغيير
  عوامل امپرياليسم . مال آن را در داخل کشور به شدت متزلزل می کردمواضع امپرياليسم و ع

  خلق به مراتب زودتر و دشمنان خلق در برابر اين سير سالم حوادث متحد می شدند جبهه ضد
                                                 

، تکيه از ما است1330 تيرماه 2بسوی آينده  ـ   12  
1330 تيرماه 12پيام راديويی مصدق، باخترامروز،  ـ  13  
  14  تکيه از ما است– 1330 تيرماه 31بسوی آينده  ـ 
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ميان دربار و فئودال ها و جناح خرابکار جبهه ملی و . از جبهه متحد خلق تشکيل می شد
در . چهره زده بودند روابط محکمی برقرار می شدانقالبی که ماسک مذهب به  عناصر ضد

جلوی صحنه، حزب زحمتکشان بقايی، مجاهدين اسالم قنات آبادی و حزب ايران قرار داشتند 
را اعالم کرد و حمله تجاوزکارانه به !!  تشکيل کميته دفاع ملی1330که در آغاز تيرماه 

پسران جوان را که به تبليغ صلح آن ها دختران و . تظاهرات نيروهای مترقی را آغازکردند
جهانی و روشن گری ضدامپرياليستی می پرداختند در کوچه و بازار مورد هجوم قرار می 

 تيرماه 23اوج توطئه در . دادند و می کوشيدند محيط ناامنی و وحشت در کشور ايجاد کنند
ت جنوب اين روز مصادف بود  با سالگرد نخستين اعتصاب عظيم کارگران نف.  بود1330

زير رهبری حزب توده ايران عليه شرکت سابق برخاستند، مورد هجوم  1325که در سال 
نيروهای مسلح دولتی ايران و عشاير مسلح وابسته به شرکت سابق قرارگرفتند و تعداد زيادی 

حزب توده ايران می خواست اين روز را در سرتاسر کشور برگزار . کشته و زخمی دادند
، به ويژه طبقه کارگر ايران را در نبرد ضد امپرياليستی بيش از پيش وارد کند و توده مردم

 تير که از قبل اعالم شده بود عبارت بود از نبرد قاطع 23شعاراصلی تظاهرات . ميدان کند
عليه شرکت سابق، دفاع از ملی شدن نفت و حمايت از تمام اقدامات قاطع مصدق عليه 

ن ها برنامه و هدف ديگری آ. مپرياليسم را خوش نمی آمدامپرياليسم، اين شعارها عوامل ا
  .داشتند

 امپرياليسم آمريکا زمينه را برای دخالت مستقيم 1330    توضيح اين که درست در تيرماه 
با ميانجی " مصدق رسما. آن به سود خويش مناسب می يافت" حل"در مساله نفت ايران و 

  .و شرکت سابق موافقت کرده بودگری رئيس جمهور آمريکا در اختالف ايران 
    محافل دولتی آمريکا الزم ديده بودند که قبل از ميانجی گری مخالفت خود را با سياست 

  .قاطع مصدق عليه شرکت نفت اعالم دارند
    از جمله وزير خارجه آمريکا طی بيانيه ای خلع يد از شرکت سابق را تقبيح کرده و با 

  : داشته بودتکرار حرف های گذشته اعالم
نگرانی که من درهفته گذشته درباره تحوالت ايران اظهار نمودم با آنچه که در ظرف     "

دارم دولت  متاسفم اظهار. چند روز گذشته درآن کشور به وقوع پيوسته افزايش يافته است
ايران به طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام است که پااليشگاه بزرگ آبادان را 

و اين امر عدم ثبات وضع ايران و مشکالت اقتصادی آن را . کند توقف شدن تهديد میبه م
  "15موجب گرديده و برای مردم ايران هم اثرات سوء دربرخواهد داشت

، تصميمات "بدون مطالعه و تشخيص"    وزيرخارجه آمريکا دولت ايران را به اقدامات 
 کرد و اعالم می نمود که اداره کردن دستگاه متهم می" محيط بيم و تهديد"و ايجاد " عجوالنه"

  ".نتيجه ای نخواهد داشت"توليد بی نهايت دشوار شده و 
    با اين حال مصدق اين مخالفت ها و اظهارات صريح را به حساب بازی سياسی می 
گذاشت و اميدوار بود که آمريکا در عمل روش ديگری داشته باشد و لذا درست در همان 

  - به ترومن که بيانيه وزارت خارجه آمريکا منتشر شده بود طی پيامی) ه تيرما5(روز 
"  16}!!{طرفدار جدی آزادی و حاکميت ملل " آن دولت امپرياليستی را ـرئيس جمهور آمريکا 

ناميد و بيستم تيرماه طی نامه رسمی از ترومن دعوت کرد که ميان ايران و انگليس ميانجی 
  .گری کند

  :وشتاو به ترومن می ن
  .از توجه آن جناب که نسبت به مصالح ايران همواره ابراز فرموده ايد تشکر می کنم    "

چنان که در پيام سابق معروض داشتم دولت و ملت ايران، دولت و ملت آمريکا را طرفدار 
  ...آزادی ملل و حق و عدالت می شناسند

                                                 
  15  ، تکيه از ما است170اسناد نفت، انتشارات راستين، صفحه  ـ 
174اسناد نفت، انتشارات راستين، صفحه  ـ  16  
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ويم که دولت و ملت ايران  کمک به کشور ما بايد بگه بعباب تمايل آن حضرت راج     در
که به سمت ... از آوريل هريمن ... اين نيت عالی را صادقانه و صميمانه تقدير می کند

  17..." حسن استقبال می کند ... نمايندگی ان جناب به تهران می آيد
 تيرماه ، سالگرد به خون کشيدن اعتصاب کارگران نفت، روزی که 23    هريمن درست در 

 - از طرف حزب ما برگزاری مراسم آن اعالم شده بود، وارد تهران می شداز مدت ها پيش
گروه های چاقوکش و چماق به دست : و عمال امپرياليسم ورود او را تدارک می ديدند

استخدام می شد، مالقات های پشت پرده برای هماهنگی عمليات توطئه گرانه انجام می گرفت 
  .دندو نيروهای شهربانی و ارتش تجهيز می ش

بزرگ ترين راهپيمايی ضد امپرياليستی که تاريخ ايران به .  تير فرا رسيد23    سرانجام 
توده مردم و حتی مسئولين برگزاری راه پيمايی . ابتدا همه چيز عادی بود. يادداشت آغاز شد

که هدفی جز تظاهرات مسالمت آميز نداشتند حتی زنان و کودکان خود را به همراه آورده 
 اما در پايان کار، وقتی صف راه پيمايان به ميدان بهارستان رسيد چماق به دستان و .بودند

چاقوکشان که در باشگاه های حزب زحمتکشان و حزب ايران، همان هايی که با تصويب و 
 از قبل جا گرفته بودند، به ـده شده بودند آور پول سفارت آمريکا به وسيله مظفر بقايی گرد

چند صد نفر کشته و . و پشت سر آن ها تانک ها و مسلسل ها به کار افتادمردم هجوم آوردند 
چماق به دستان در خيابان ها به راه افتاده و ادارات روزنامه ها وباشگاه های . زخمی شدند

قهرمانی و مقاومت مردم در اين روز باورنکردنی . سازمان های مترقی را به آتش کشيدند
نخستين سخنران تيرخورد و افتاد، مبارز . ه ميتينگ خوانده شدرگبار مسلسل قطعنام زير. بود

مطالب اين قطع نامه به . ديگری جای او قرار گرفت و قطع نامه خون آلود را به پايان رسانيد
امپرياليست های آمريکايی و انگليسی، دفاع از ملی شدن  خون آغشته عبارت بود از افشای

ز اقدامات مثبت دولت و آمادگی فداکاری مالی وکمک نفت و دعوت از توده مردم به حمايت ا
  .مالی به دولت

  :    در اين قطع نامه از جمله گفته می شد
ملت ايران می خواهد که دولت دراجرای ماده دوم ا زقانون خلع يد، اقدام قاطع و  -

 جدی به عمل آورد و کليه افراد انگليسی که جاسوسان شرکت سابق و امپرياليسم انگليس اند
  ...از شرک طرد کند

ملت ايران برای رفع هرگونه اشکال مادی که براثر اجرای قاطع و بدون تزلزل  -
 و سازش خلع يد از شرکت سابق به وجود آيد حاضر است با تمام قوای مادی و معنوی خود

 .فداکاری نمايد
 ملت ايران نسبت به مزدوران امپرياليسم که دسايس خطرناک ضد ملی خود را -

روز تحريک می  توسعه می دهند در مجلس شورا و سنا و در محيط اجتماعی هرهر روز 
  .کنند که توجه مردم را از مساله حساس نفت بگردانند ابراز نفرت می کند

استعماری ملت          دولت درصورتی که بخواهد می تواند با تکيه به نيروی عظيم ضد
ی پيروزی ملت ايران در جهاد مقدس فراهم ايران دسيسه ها را خنثی کند تا شرايط الزم برا

  18.آيد
حمايت از دولت مصدق      اين قطع نامه، چنان که می بينيم نکات برجسته و صريحی در

برای کمک مالی به دولت مصدق و فداکاری، اعالم آمادگی می کند، مساله امکان . دارد
  شده دانسته و تصميم امپرياليستی از طرف خود حل  نبرد ضد همکاری حزب و مصدق را در

می تواند به نيروی عظيم ملی " صورتی که بخواهد در "را به عهده مصدق می گذارد که 
  .    کند تکيه
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ميانجی "به عالوه تقاضای طرد کارشناسان انگليسی و تصرف کامل تاسيسات نفت، طرد 
م قطع نامه و امپرياليسم آمريکا و دريدن ماسک اين درنده خونخوار، از نکات بسيارمه" گری

زمان تنها از طرف حزب ما مطرح و دفاع می   است که در آن–سياست و حزب توده ايران 
  .شد

 درست همين سياست قاطع ضد امپرياليستی و تالش برای اتحاد نيروهای ضدامپرياليستی بود 
م تضعيف اين سياست سال برا ی. که محافل وابسته به امپرياليسم را به دست و پا می انداخت

  . تير می زدند23و تشديد تفرقه نيروها بود که آن ها دست به جنايت های عظيم مانند کشتار 
 که در واقع نخستين کودتای ضد حکومت ملی ـ 1330تيرماه  23    رهبری جنايت بزرگ 

مصدق است به دست سرلشکر زاهدی بود که همان وقت مقام وزارت کشور کابينه مصدق را 
تحقيقات . محافل خرابکار جبهه ملی چنان که گفتيم دور او حلقه می زدندهمه . اشغال می کرد

ترين نيروهای ارتجاعی وابسته به  رسمی که بعدها انجام گرفت نشان داد که در اين روز سياه
ها در توطئه عليه جنبش ضدامپرياليستی مردم   دوش به دوش زاهدی ها و بقايیزدربار ني

  .ايران شرکت داشته اند
  : تير حاکی است23زارش هيات ويژه دولتی مامور بررسی حادثه     گ
 شرکت کرده" نهضت ملی"منتسب به حزب   عده ای از افراد1330 تيرماه 23در روز     "
از طرف رهبر حزب ... ن ها انتصاب خود را به آن حزب انکار می کنند ولی آخود . اند
  " 19.مسار سرلشکر ارفع هدايايی دريافت داشته انديت
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