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  جدا کردن خوزستان
  کای امریشگيطرح هم

  
 فصل سوم

  
   مرداد٢٨روز .  ١٢

ک مشت اوباش که صبح آن روز به ي مرداد برخالف مشهور فقط به دست ٢٨ ی    کودتا
س و ارتش از قبل در دست يژه پلي و به ویدستگاه دولت. دان آمده باشند انجام نگرفتيم

چه تهران (ش تمام شهر يان امکان داد که از شب پي به کودتاچیحکومت نظام. ودان بيکودتاچ
  . را اشغال کنند) و چه شهرستان ها
جاد ين مصدق به همراه عمال کودتا اين دروغي که سازشکاران و مدافعی    جو ضد توده ا

 یصدا  مرداد ماه هر٢٧ شب ٨ گذاشت که از ساعت یان را باز ميکرده بودند، دست کودتاچ
که پس " ین انتظاميمامور" به ی نظامیدستور فرماندار. مخالف شاه را در کوچه ها خفه کنند
 ها صادر کرده بود سرود ی از تظاهرات توده ایري جلوگیاز مالقات مصدق با هندرسن برا

  .دي بخش"یقانون"ت کودتاگران جنبه يعال داد و به فیاد مستان مي
نه يک. فرما شده بودط وحشت بر همه جا حکميمح  شده و شب در واقع شهر اشغال١١ساعت 

ست يراني سوم و جناح راست پان ایروي مانند نيی که سازمان هایقي و عالقه عمیضد توده ا
کا داشتند آن ها يران و آمريا" یدوست" و یم سلطنتينسبت به رژ) مدافع مصدق" ظاهرا(ها 

  . دادیان قرار ميرا در کنار کودتاچ
 ها یابان ها وجود نداشت جز توده اي مصدق و دشمن شاه در خی مدافع واقعيیوريچ ني    ه

ه آن ها صادر ي مصدق علی نظامیه فرمانداريو اعالم. ده شدندي کوبین شدتيکه آن هم با چن
  .شد که حق تظاهرات ندارند

در " ی انتظامیروهاين"فا کرد سلطه ي ایار جدي مرداد نقش بس٢٨ که در ی    موضوع مهم
ش به ي از ماه ها پی کودتاچ- ی نظامیهارويم که نيش گفتيما در صفحات پ. کارخانه ها بود

 را در کارخانه ها و مناطق يیره به طور ثابت واحدهاي از اعتصاب و غیريبهانه جلوگ
  .اشغال کرده بودند"  مستقر کرده و کارخانه ها را عمالیکارگر

فشار عمده اقتصاد بدون نفت به .  باشندیکه  ناراض داشتند ی و به حقیل کافي    کارگران دال
ن حال يبا ا.  آوردی نمین فشاريه داران کم ترين و سرمايمصدق به مالک. دوش آنان بود
 شد، از نفوذ خود یرتر مي گی اتحاد با مصدق پیران به همان نسبت که در مشيحزب توده ا

 کرد و چون نفوذ ی میشتريب از اعتصاب ها استفاده یري جلوگیان کارگران برايدر م
مرداد  ان کارگران داشت موفق شد از چند ماه قبل ازي در میقيار عمي بسی و سازمانیمعنو
 گرفتن مبارزه با یت از دولت مصدق و اصلي روح حمای در کارخانه ها و مناطق کارگر٣٢
ن حال يبا ا.  در کارخانه ها رخ ندادیچ اعتصابين چند ماه هيدر ا. سم را مسلط کندياليامپر
  . کردن کارخانه ها با شدت دنبال شدیاست نظاميس

 یت کرد و دولت مصدق براي تقوی خود را در مناطق کارگری واحدهای نظامی    فرماندار
به . د نموديين روش را تايرا گرفته است ا" ست هايکمون"کا را قانع کند که جلو ين که آمريا
 شده کارخانه ها در واقع به سربازخانه یرد مرحله عملژه در مرداد ماه که تدارک کودتا وايو

ده بود که خروج کارگران از ي رسيیبه جا  مرداد کار٢٧-٢۵ یروزها بدل شده و در
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 که يیدتر شد تا جاين وضع بازهم شدي مرداد ا٢٧از عصر . ار دشوار بوديکارخانه ها بس
ان بود که ي دست کودتاچدر"  اشغال شده عمالی مرداد از صبح زود کارخانه ها٢٨روز 

  .دندي کوبیکارگران مبارز را م
 ها به حق یتوده ا.  و در آن ها وحشت مرگ حاکم بودیابان ها خالي مرداد خ٢٨    صبح 

 و به سود مصدق را ادامه دهند برخالف دستور یدند که اگر تظاهرات ضد درباري ترسیم
شور و . شتر هواداران شاه گردديت بي تواند موجب تقوی مصدق است و می نظامیفرماندار

 فقط ین وضعيدر چن.  داده بودیفي و بالتکلی خود را به نگرانیشاه جا شوق حاصل از فرار
آن ها مانند شب .  صبح کار خود را آغاز کردند٩آنان از ساعت . دست هواداران شاه باز بود

ب آن بخش از ين ترتيه اختند تا بيدر آم" مرگ بر حزب توده"را با " زنده باد شاه"ش شعار يپ
ش از اختالف شان با شاه بود با ي آنان به مراتب بینه ضد توده ايهواداران مصدق را که ک

مگر .  بودی شاه پرستان خالیدان برايجه ميدر نت.  طرف کنندیا حداقل بيخود همراه کرده 
 و یر فرماندار نظاماثر دستو ز بريکه آنان ن. زندي به مقابله برخيی ها به تنهاین که توده ايا

ش يش از پيت کنند تا بيش، نگران بودند که چه گونه از مصدق حمايد شب پيسرکوب شد
  .روها کمک کنندي نشوند و به اتحاد نی ملیروهايموجب تفرقه ن

  . کردندی ارتش حرکت میت علني    چماق به دستان شاه با حما
  :ر گزارش داده استيرح زابان ها به شياز خ" مايهان حوادث را مستقيگزارشگر ک

دان سپه اجتماع کرده و با شعار يم  ابتدا از طرف نقاط جنوب شهر در٩مقارن ساعت     "
  .  دست به تظاهرات زدندیزنده باد شاه، مرگ بر توده ا

چهار ... ت مزبور اضافه شدندي بزرگ مجهز بودند به جمعی های که با چوب دستی    عده ا
 قرار داشت از جلو و عقب تظاهر یک مسلسليز که در جلو هر ينون سرباز و پاسبان يکام

 با ١٠مقارن ساعت .  کردندید ميي تظاهرکنندگان را تای کردند و شعارهایکنندگان حرکت م
در و پنجره را ... ران باال رفتندي حزب ایوارهاياز د"  مرگ بر توده- زنده باد شاه"شعار 

د که به روزنامه ي نکشیطول...  مجروح کردند را که در حزب بودندیشکستند وچند نفر
و تهران يراد. را آتش زدند" شهبار"روزنامه ... حمله کردند و آتش زدند، " باختر امروز"

  .ساکت بود برخالف معمول خبر نداد و
ون حامل ي و ستاد ارتش از طرف شش تانک و چند کامی بعد از ظهر شهربان٢    ساعت 

  .سرباز محاصره شد
 کل کشور آمد و آن جا را یپ از گارد مسلح گمرک به شهرباني با چند جیپ دفتري    سرت

 گمارده شده یاست شهرباني طبق فرمان خود مصدق به ریپ دفتريدر واقع سرت(اشغال کرد 
  [!!]). داشت یان مربوط بود و فرمان هم از سرلشکر زاهدي که با کودتاچیبود در حال

. م حرکت کردندي سیمردم سوار بر تانک به طرف ب. گرفتنداداره پست و تلگراف را     ...
ن ي پاسبان و همچنیا عده ون حامل سربازان مسلح وين کامي بعد از ظهر چند۵/١ساعت 
ل يون و اتومبيل، به عالوه چند کامي زره پوش مجهز به تمام وسایل هاي اتومبیاديتعداد ز

 کردند با یعقب خود حمل م ون عکس شاه و شاه سابق را جلو ي چندیبارکش که همگ
  .حرکت کردند" زنده باد شاه "یشعارها

 ی انجام می انتظامیه تظاهرات توسط قواي کلباين موقع تقرين که در اي توجه ا    نکته قابل
  .شد

ن که به کسب و يهمه در آستانه مغازه خود بدون ا.  داشتی    بازار از صبح وضع مضطرب
ه خود، تا ياتالف مال و سرما  ازیري جلوگی بودند برایوادثکار مشغول باشند در انتظار ح

  .ستادندي ای بستند و جلو آن می آمد محل کسب را می ميیصدا
 محافظ همه راه ها را بسته یقوا.  دکتر مصدق آرام بودی    تا حدود ظهر اطراف منزل آقا

حدود .  عقب نشستندک شد وير شليچند ت... ت مقارن ظهر آمدندي از جمعيیدسته ها... بودند
تانک ها آماده حمله به خانه . ز به کمک تظاهرکنندگان آمدنديگر ني چند تانک د۵/۴ساعت 
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دو گلوله ...  خانه را خراب کردی از باالیک رگبار مسلسل ها قسمتيشل. مصدق بودند
 ٢٧ن موقع يدر ا... ران کردي ساختمان را وی از باالی شد و قسمتین از تانک ها خاليسنگ

ن تانک ها يز جلو و عقب اي سرباز نیعده ا.  را گرفته بودنداطراف خانه مصدقتانک 
 کس هر هر. تانک ها وارد باغ شدند...  کردی کار مز مرتباي تانک ها نیمسلسل ها... بودند

ران ي وی و به کلیقه بعد خانه خاليچند دق.  بردی آمد از منزل مصدق میچه به دستش م
  ١."شد

 تظاهرکنندگان ی آورند که وقتیاد ميبه " رانيز ايپنج روز رستاخ" کتاب سندگاني    نو
ن که يال اي مستقر در شهر به خیدند، ابتدا افسران واحدهايدان توپخانه رسي به میکودتاچ

 بعد متوجه موضوع شده به کمک یول.  دادندیراندازي ها است دستور تیتظاهرات توده ا
  :ان شتافتنديکودتاچ

ر ين لحظه از طرف سربازان چند تيه وارد توپخانه شد اما در همياز ناصرت يجمع    "
ک نفر ين موقع يدر ا...  پا به فرار گذاشتندی عده ایراندازين تي شد و در اثر ای خاليیهوا

معذرت . ديند ببخشي گویجناب سروان م! انيآقا: اد زدياز سربازان مسلح با حالت دو آمد فر
 د هريحاال آزاد... مي کردی نمیراندازيد واال تي هستیم که شما توده ايال کرديما خ.  خواهمیم

  ٢ ."ديد بکني خواهی میکار
 بدهند و مصدق یبه کودتا ظاهر مردم کردند تا یحرکت م اوباش و فواحش صف جلو     در
  .انش را نسبت به عمق حادثه اغفال کننديو اطراف

کا يمرکز سفارت آمر از يیکايافسران آمر که توسط ی نظامیفواحش واحدها اما در پشت سر
  : کردندی، عمل م شدندیت ميهدا یو اداره مستشار

رو به ] یاوباش کودتاچ [ین مردماني طرفدار مصدق در چند نقطه با چنی انتظامیقوا    "
ت خبر ي فعالیو چون از مرکز اصل. ت کجا استي فعالی دانستند مرکز اصلیاما نم. رو بودند

  ٣ ."ن بود که اطراف خانه مصدق را قرق کنندي توانستند بکنند ای که می کارنداشتند تنها
 چند تانک و ارابه ین حال صدايبه سمت شمال حرکت کردند در ا] بخوان اوباش[مردم     "

 سربازان از داخل یول. مردم متوحش شدند... ونيهشت تانک و چند کام... ديبه گوش رس
  !دينترس. زنده باد شاه!  مردمیتانک ها سربلند کرده و گفتند ا

  :مردم را مخاطب قرار داد و گقت...  تانک های    فرمانده
د ي خواهی دشمنان شاهنشاه به هرکجا که می نابودین تانک ها برايدرپناه ا!  مردمی    ا
  ٤ ."دينترس. ديبرو

ر يرح ز مرداد ماه را به ش٢٨ سنگر حوادث ی    افسران محافظ خانه دکتر مصدق از آن سو
  :ف کرده انديتوص

ان ي که با کودتاچی محمد روحانی به سرهنگ علیت خلع سالح گارد شاهنشاهيمامور    "... 
مسار يت.  کل کشور منصوب شدیاست شهرباني به ریپ دفتريسرت... ارتباط داشت محول شد

  : گفتی میاحير
 شده است که او با  معلومی از افسران کودتاچيیبازجو ست دريح نين عمل صحيآقا ا    "

  ."د بازداشت شودي و با٥ان ارتباط دارد يکودتاچ
 که ی صادر شد در حالی به نام دفتریاست شهربانيحکم ر.  دکتر مصدق مجاب نشدی    ول

 هم وجود ی از طرف سرلشکر زاهدیاست شهربانيک حکم ريب او يدر همان لحظه در ج
  :ف کردي ما تعری برایترپ دفي آجودان سرتیرقهاريسروان هوشنگ ام. داشت

                                                 
١٣٣٢ مرداد ماه ٢٩هان، يروزنامه ک  1  
ه از ما استي تک٢٠١، صفحه ١٣٣٧ان  احمد، چاپ تهري، احمد بني اتابکيران، نوشته منصور عليز ملت ايپنج روز رستاخ   2  
٢٠۴همان جا، صفحه   3  
٢٠۶همان جا، صفحه   4  
جاب نشديان را به مصدق اطالع داد اما او اي و کودتاچيان دفتري هم وجود رابطه ميانورين کيق نورالديرف   5  
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 خانه مصدق را به سرلشکر یه گزارش هاي کلیپ دفتريسرت مرداد، ٢٨ تا ٢۵    در فاصله 
  . دادی میزاهد

سرهنگ ممتاز، سروان . ده شديابان کاخ کشي مرداد تظاهرات به خ٢٨مروز ياز ن    ... 
. ما آتش گشودند ی از کاخ شمس به رو١١ ساعت یحوال. مي بود١٠٩مهران و من در خانه 

 یگر جلوي دیوني و از داخل کامی در مقابل دانشکده افسریونين وقت از داخل کاميدر هم
 هر دو انيستوان شجاع شد که به کمک واحد مستقر یراندازي ما تی به سویسر در سنگ

  .ديون منهدم گرديکام
  .ميم کرديار به تسلواد...  آمدند١٠٩ خانه ی تانک از سه راه شاه به سو٣مقارن ظهر     ... 

ل ين ساعت چند تن از سران حزب توده جهت مذاکره با دکتر مصدق در مورد تحوي    در هم
ان با دکتر مصدق مالقات کردند که دکتر مصدق با يبرابر کودتاچ اسلحه و مقاومت در

  .شنهاد آن ها مخالفت کرديپ
 که یتا موقع. دامه داشت بعد از ظهر ا۵ابان کاخ تا ساعت ي اطراف خی    زد و خوردها

ن وقت دکتر مصدق به سرهنگ ممتاز دستور داد يدر ا... ان درآمد يو به تصرف کودتاچيراد
را او فرمانده يز. ن اشتباه بودين دردناک تريد ايشا... نفرات خودش را به سربازخانه ببرد

  ...دند کری بود جرات حمله به آن خانه نم١٠٩ درخانه ی بود و تا وقتیپ کوهستانيت
ان يزندان دژبان به تصرف کودتاچ... ميپشت بام به دفاع پرداخت. مي نفر بود۶٠     ما جمعا

آن ها هم با دو ... آزاد شدند... خسروپناه ،یريچ، نصيل باتمانقلي از قبیافسران کودتاچ. درآمد
شتار د تا مهاجمان دست از کيد درست کنيمصدق گفت با ملحفه پرچم سف... تانک حمله کردند

  .ده نداشتي فایول. مين کار را کرديا. بردارند
گ گلوله ي...  شدی قطع نمی لحظه ا١٠٩به خانه ] ترومن[ک گلوله از باغ اصل چهار ي شل

 ی دسته جمعیشنهاد خودکشيپ... وار مقابل خارج شديوار اتاق را شکافت و از ديتوپ د
م مصدق را يفتياراذل و فواحش نن که به دست ي ای نشد ناچار برایز عمليمان نيمرحوم نر

  ٦ ."ميحاضر به ترک منزل نمود
 بود و ی در هنگ زرهی که آن روزها با درجه ستوان دومهوشنگ قربان نژادق ي    رف

  :دي گوید، در خاطراتش مي از کودتا را به چشم دیتدارک بخش کوچک
  هریه بهانه سرکشس ستاد لشکر بي رئیسرهنگ روحان... ه برده بودنديما را به اقدس    "

دپور به گردانش دستور داد که آماده يبا سرگرد جاو.  مرداد آمد٢۵روز .  آمدی میچند گاه
ح داده بود که يدپور به دوستانش توضيجاو.  آور بودی موقع نگرانیآماده باش ب. حرکت باشند

  ! زن؟یماريآماده باش به خاطر ب.  خواهد به شهر برودیزنش حامله است و م
 بود که کار به یسرعت شکست به حد. دي رسیري نصیصف شب خبر شکست کودتا    ن

  .ديدپور نکشيشرکت جاو
 مرداد از ٢٨صبح روز . ميدستور دادند به سلطنت آباد برگرد.     وضع در لشکر ناآرام بود

 با یليرخليام.  دادندی دستوراتیليرخليستاد ارتش چند سرهنگ به پادگان آمدند و به سرگرد ام
وسط راه از ... ک دسته تانک برو لشکريک دسته تانک روانه شهر شد و به من هم گفت با ي

م مستقر کن و دو تانک را به لشکر ي سی بید دو تانک را مقابل در وروديلشکر دستور رس
  .ببر

ران مقابل لشکر يم شميان در جاده قديک اتوبوس پر زنده باد شاه گوي ظهر بود که ی    حوال
ن موقع يدر ا.  کردی فرمانده لشکر در اطاقش بود و دستور صادر میرهنگ نوذرس. دنديرس
 یت بي مسئول. خواهدیفرمانده لشکر شما را م: ش من آمد و گفتي از افسران لشکر پیکي
 یگفتند خبر.  معطل ماندمیمدت.  نبودیاز فرمانده خبر.  سپردم و رفتمیم را به استواريس
  :ش من آمد وگفتيدم استوار مسئول پي به آنجا رسیوقت. م برگردي سیست به بين

                                                 
١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩ و ٢٨خاطرات افسران محافظ خانه مصدق، روزنامه اطالعات،   6  
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. ام فرستادنديو پيک تانک آمدند و از رادي به اتفاق شاهپور غالمرضا با یسرلشکر زاهد   "
  .دم احضار من از لشکر طبق نقشه بوده استيفهم

سته دا شد و به دي نبودند پی مرداد آفتاب٢۵    کم کم سر و کله سربازان و افسران گارد که از 
 ین بار دستور کتبيا. ايش فرمانده بيد که پياز لشکر دستور رس.  زنده باد گو اضافه شدیها

ار يدم گفت با دو تانک به ستاد ارتش برو و در اختيدادند به فرمانده لشکر که رس. خواستم
  . باشیاحيمسار ريت

 یدسته ا. ديس ریابان کاخ به گوش مي از خیراندازي تیدم صدايابان شاه که رسي    به خ
ر خسروداد، همدوره يستوان ام.  راه را بر من بستندی در نادریرنظامي و غیمرکب از نظام

د به ستاد ارتش سر بزنم گفت يم جلو خانه مصدق گفتم اول بايان شان بود، گفت برويام در م
  . دادم و خودم را به ستاد ارتش رساندمیقول بازگشت حتم. ی گذارند بروین ها نميا

د؟ گفت يي فرمای کردم و گفتم چه دستور میخودم را معرف.  در دفترش بودیاحيمسار ري ت   
 دژبان را ببندند داخل یگفتم اگر درها. تانک ها را به داخل دژبان ببر و منتظر دستورباش

  ...ن که گفتميگفت هم. ستمي نی قادر به انجام کاریواريچهار د
  . دادندیاط شعار مي دژبان در حیگروهبان ها. ود بیرعاديدم وضع غي که رسی    به دژبان

 بعد از ظهر ناگهان در شمال دژبان ٣ساعت ...  کردیج ميي آن ها را تهیمي    سرهنگ رح
ان به دژبان يست نفر زنده باد شاه گوي همراه ده بی استاد دانشکده افسريیرعاليام. باز شد

چ و ي، باتمانقلیرينص: یفسران کودتاچا. شان بازکردنديدر زندان ها را به رو. هجوم آورد
 یاحي ریبه ستاد  ارتش بردند و جا" مايچ را مستقي دست بردند و باتمانقلیگران را رويد

  .نشاندند
گفتم دستور حرکت . م شدند و خواستند که حرکت کنمي    درجه داران دژبان سوار تانک ها

حرکت " اجبارا. نک اول شد سوار تایميخود سرهنگ رح. ی نداریگفتند چاره ا. ندارم
 مقابل M9دم چند تانک يدر تلسکوپ د. د بودي اطراف خانه مصدق شدیراندازيت... م يکرد

  در مقابل ستاد ارتش بود ویس ستاد لشکر سرهنگ روحانيرئ... خانه مصدق مستقر هستند
 یت رهبري مرکزیقربان نژاد، پس از انقالب از اعضا( ..." کردیت ميتانک ها را هدا

ز پس از حدود ي او ن١٣٧۶ در سال یاسيان سيان قتل عام زندانيران شد و درجريحزب توده ا
 ) راه توده-! سال زندان و شکنجه اعدام شد٧

ن گوشه ي از همیول.  از ماجراستیق قربان نژاد آمده فقط گوشه اي    آنچه در خاطرات رف
 یرويله ني چماق به دستان وس مرداد، اراذل و فواحش و٢٨د که در روز ي توان دیکوچک م

تم ي خود نظم و ری ظاهریکودتا در آشفتگ.  آمدی بودند که از پشت سرآن ها می نظامیاصل
آن ها ابتدا خانه مصدق را محاصره و از شهر .  رفتندیان گام به گام جلو ميکودتاچ. داشت

سپس به خانه . حکومت خود را به سرتاسر کشور اعالم کردند. و را گرفتنديراد. جدا کردند
  .ورش بردنديمجزا و منفرد مصدق 
که خود ( اطراف خانه مصدق، در کاخ شمس، در ساختمان اصل چهار ی    در تمام خانه ها

 اطراف خانه مصدق یر ساختمان هايو در سا)  ها اجاره داده بوديیکايمصدق به آمر
ن که يشگفت ا. دنديکوب ین ها خانه مصدق را م آ مستقر بود که ازی کودتاچی نظامیواحدها

ار ارتش بود و در شهر ياخت ن افسر آماده به دفاع از حکومت مصدق که از صبح دريا
.  که به او دستور دفاع از حکومت را بدهد برنخوردیچ جا به فرماندهي کرد در هیحرکت م

 ها  آنیکس. ان همه جا چراغ سبز داشتنديکودتاچ. دي در برابر کودتا ندیچ کجا مقاومتياو ه
و رفت با آن که سرش ده ي به رادی زاهدیوقت.  معترض آنان نبودیکس.  کردیر نميرا دستگ

  .ف نکردندي مسلح مصدق او را توقیروهايزه داشت نيهزارتومان جا
پشت سرش .  نبودیافته و اهللا بختکي سازمان نیچ روي مرداد به ه٢٨ ین کودتاي    بنابرا

ن ي مقابله با چنیبرا. دي کشی می کار به جنگ خانگرو داشت که در صورت مقاومت مردمين
  :ستي بای ميیکودتا
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 خود و با استفاده از یارات قانونيه به اختيدان شود و مصدق با تکي    جبهه متحد خلق وارد م
مصدق .  وفادار به مردم را به حرکت آوردی نظامیروهايل مردم را مسلح کند و نيتمام وسا
به احتمال .  و به مراجعات مکرر حزب ما پاسخ رد داد سرباز زدیهنيفه مين وظياز انجام ا

  .ن خواهد کردي دانستند که مصدق چنیان مي کودتاچیقو
ن ي ایخين روز تاري حزب و شخص مصدق را درای رهبری تماس هایانوريق کي    رف

  : آوردیطور به خاطر م
کا يبه سفارت آمر) یزاهد (ان و رهبر کودتاي مرداد ستاد کودتاچ٢۵ یبا شکست کودتا    "

ن که ين ايدر ع. ديد هواداران حزب ما خارج گرديان از پرتو ديافتند و اقدامات کودتاچيانتقال 
م که از يريم خبر بگيگر نتوانستي دیکودتا دوباره شروع خواهد شد ول" م که حتماي دانستیما م

  .کجا و در چه لحظه و به چه صورت شروع خواهد شد
 که همه ی، و افراد وابسته به جبهه ملیل ستاد ارتش، شهربانيض و طوير    دستگاه ع

 ین که در مورد توطئه هاي را در دست داشتند مثل ای و کشوریمقامات مهم لشکر
  .ان همه کور و کر و الل شده بودنديکودتاچ

ن بود که يد ايان به دست ما رسي مرداد شب هنگام از محافل کودتاچ٢٧ که ی    تنها خبر
 را که ی خواهند نقشه ایشاه م  مرداد در تهران و فرار٢۵ یان پس از شکست کودتايکودتاچ

 را در خوزستان یدولت زاهدن کودتا داشتند به موقع عمل گذارند و يشه به عنوان جانشيهم
  .ت بشناسديکا آن را به رسميآمر علم کنند و

ر دولت مصدق موفق شود مرکز يي تغکا اگر نتواند در تهران بهي ما مسلم بود که آمری    برا
ت توطئه يم که در صورت عدم موفقيد نداريما ترد. کات را به خوزستان خواهد برديثقل تحر

  . شدی مین نقشه عملي مرداد، ا٢٨
 مرداد، ما از حرکت اوباش و فواحش ٢٨ط بود که صبح روز ين شرايمجموعه همه ا     در

 از آن ها ی نظامین فرمانداريبان ها و مامورد که پاسيخبر رس. ميبا خبر شد در شهر
 با توجه به یول. ميان مقابله کنين جريد با اين بود که باين فکر ما اياول.  کنندی میبانيپشت

انه ي و با عمل وحشی تظاهرات ضد درباریر به سرکوبيدستور روز گذشته دکتر مصدق دا
  .تماس گرفته شودبا دکتر مصدق " س قرار شد فوراي و پلی نظامیفرماندار

  : تماس گرفتم و به او گفتمیشگي    من با دکتر مصدق از همان راه هم
ما .  استيیک شکل تازه اقدامات کودتاي اسفند مقدمه ٩ان مانند ين جريبه نظر ما ا    "

 شود ی میبانيس هم پشتيپل  ها ویان که از طرف نظامين جري مقابله با ایم برايحاضر هست
 ی برایروز شما مانع بزرگيدستور د. ميم و مردم را به مقابله دعوت کنيزيرابان ها بيبه خ
 یبانيو مردم را به کمک و پشتي از رادیه کوتاهي اعالمی طم فوراي کنیخواهش م. ماست

  ."ديدعوت کن
  :    دکتر مصدق با تمام صراحت پاسخ داد

همه .  استیتي اهمیان بين جريا. اوردي بیمانيد که پشي نکنیآقا شما را به خدا کار    "
د زد ييايدان بياگر شما به م.  شودی برطرف میزودان بين جري وفادارند و ایتي امنیروهاين

خته خواهد شد يخون ها ر.  بدهمی شود و من مجبورم دستور سرکوبی میو خورد و برادرکش
  ."رمي گیز را به عهده نميچ چيت هيو من مسئول

 ید که وضع شهر متشنج تر مي رسی گوناگون به ما میک ظهر خبرهاي بعد نزدی    مدت
  .ن استي در حال تکوید که حرکاتياز پادگان ها خبر رس. ستي نیشود و از آرام شدن خبر

ده ي پوشی لباس شخصیستند، به طور مسلم گروهبان هايد که تنها اوباش و فواحش نيخبر رس
 اسفند ماه ٩ ین دارو دسته هات شده ارتش در داخل آن ها هستند وهماي تربیو آدمکش ها

  . کنندی میش آن ها را رهبري های مخ و همپالکیشعبان ب



  ريجوانش.م.ف   مرداد٢٨تجربه 
 

  الت ئان توطئه مطلع سازد به الطايز جر آن که مردم را ایو تهران به جاي    راد
 یکروفن رفت و درباره مساله بي از وزرا پشت میکي ی دکتر عالم١٣ پرداخت، ساعت یم

  . خوردین که آب از آب تکان نميثل ا پرداخت می به سخنرانيیمعنا
 ضد استعمار را یت ملي از جمعیاتيگر هيم و از طرف ديهم با مصدق تماس گرفت     ما باز
م و از او ي هم در آن شرکت داشت به نزد مصدق فرستادمحمدرضا قدوهد يق فقيکه رف
م و قبل ي سرکوب کن اسلحه داده شد تا مهاجمان رای توده ایروهايم که دستور دهد به نيخواست
  . مردم را به کمک فراخواندیه کوتاهي اعالمیز طيچ از هر

سروان داورپناه که از افسران وابسته به .  ما پاسخ رد دادیات اعزامي    دکتر مصدق به ه
  .ن باره شهادت داده استين خانه مصدق بود، در اي و از محافظیجبهه مل

  :    در تلفن دوم، دکتر مصدق به من گفت
 یه ارتش هچ خطرينان داده اند که از ناحي همه به من اطمی انتظامیروهايفرماندهان ن    "

 آتش ید نفت روينبا.  شودی خاموش می گذرد به زودی که در شهر میانيست، و جرين
  ."ختير

 رسد او ی نگران کننده می ارتش خبرهای دکتر از واحدهایآقا:  من با اصرار گفتمی    وقت
  .است" کيپان"ن ها يآقا ا:  دادبه من پاسخ

س ي و رئی وابسته به جبهه ملیاحیپ ري ها بودند، سرتی کی نظامیروهايفرماندهان ن    
 خواهر زاده یپ دفتري از بستگان مصدق، سرتیس ژاندارمري رئینيپ اميستاد ارتش، سرت

، یپ زرهي و فرمانده تیدکتر مصدق، سرهنگ ممتاز از افسران وابسته به جبهه مل
  .یپ دوم زرهي و فرمانده تی از افسران جبهه ملیسرهنگ شاهرخ

 گارد حفاظت منزل دکتر ر از سرهنگ ممتاز که خود راساي غن هايهمه ا"  ظاهرای    ول
س ستاد و ي و رئیمي کرد که سرهنگ زند کریادآوريد يبا(مصدق را در دست داشت، 

ان بودند که سرهنگ ممتاز يکودتاچپ از ي آن تی از هنگ هایکيسرهنگ خسروپناه فرمانده 
 یان همکاريا با کودتاچيا خواب بودند، ي ی انتظامیروهايه فرماندهان نيبق) فرمانده آن بود

  .رنش کنند شود، به او ُکیروز مينند کدام طرف پيا منتظر بودند ببي کردند و یم
 از یبه هوادار منظم ارتش ید که واحدهاي بعد از ظهر به ما خبر رس٢حدود ساعت      در
  . شهر وارد عمل شده اندیان در گوشه هايکودتاچ

 وفادار مصدق در ارتش وارد عمل شوند بازهم یروهايم که نيلحظه منتظر بود     ما که هر
  :ن بار او به ما گفتيم ايبا مصدق تماس گرفت

فه يشما به وظ. دي بکنديآ ی از دستتان بر میشما اگر کار. انت کرده انديآقا همه به من خ    "
  ."ديد عمل کني دانیهن پرستانه خود هر طور صالح ميم

 تلفن قطع شد ،ديد و کمک بخواهي به مردم بفرستیامي    در پاسخ خواست مبرم من که الاقل پ
  ."ميريم با او تماس بگيگر نتوانستيوما د

 ی مطرح مران مصدقيات وزيران چگونه در هي حزب توده ایشنهادهايم که پي دانی    ما نم
شدت "ت مخالف ي اکثریداشته اند، منته برخشنهادها ين پيهمه از وجود ا"  مسلمایشده ول
  .بوده اند" عمل

نه مصدق که بعد از ير در کابيب نخست وزير کشور و ناي وزیقين صدي    دکتر غالمحس
 درباره مخالفت مصدق و یک مصاحبه مطبوعاتيش مصدق بوده در ي مرداد پ٢٨ظهر 

  : دهدیح مين توضي با شدت عمل چنارانشي
شان مرا مخاطب ي گذشتم، ایابان کاخ جلو منزل حشمت الدوله واالتبار مي از خیوقت    "

  :قرارداد و گفت
و پخش کنند که دولت با شاه يه از راديک اعالميد يي دکتر مصدق بگوی    به جناب آقا

  .ن جنجال خاتمه دهندي ندارد و به ایمخالفت
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 واالتبار را ی شد نظر آقای دکتر مصدق صحبت می راه حل در اطاق آقایکه برا ی    هنگام
ن مورد ي که در ا،مي نداریر گفتند ما که با شاه اصال حرفيست وز نخیآقا. ميهم مطرح کرد

  ...ميه بدهياعالم
ن بود که شدت عمل به خرج داده شود که نه آقا و نه ما موافق يگر هم اي    راه حل د

  ٧."مينبود
 مورد اعتماد شاه بود که ماه  دکتر مصدق و از افراد کامالیادر    حشمت الدوله واالتبار نابر

 مرداد هم جلسات ٢٨در روز .  کردیمذاکرات با مصدق شرکت م ر از طرف او دري اخیها
  ٨ .ل شده بودين حشمت الدوله تشکي از مخالفان در منزل همیدسته ا
د ياي مرداد در موقع زد و خورد جلو پنجره ب٢٨ واالتبار در بعد از ظهریب است که آقايعج
ن جمله ي کند چنین از آن جا عبور مي با ماشیقي صدی که آقای درست در لحظه ااتفاقا و

ان به ي وجود داشته و کودتاچیگريد رابطه از نوع ديبدون ترد. ان کندي بیح و طوالنيفص
م ي خود را که عبارت از تسلیشنهادي پیهم راه حل ها یقين صدي دکتر غالمحسیله آقايوس

  .ات دولت مصدق ابالغ کرده انديبود به ه
 در دست یات خبري هیمواضع تک تک اعضا ات دولت مصدق ويمات هي    از تصم

ک نکته مسلم است ياما . ندي گویقت را به مردم نمي مصدق هنوز هم حقیان وزرايآقا. ستين
ل به مقاومت يران ماي مکرر حزب توده ایه هاي رغم توصیانش علارين که مصدق و يو آن ا
مصدق در آن روز فعال نبوده به . ان نبوده اندي و نشان دادن شدت عمل در برابر کودتاچیجد

  .دي ترسیو ميز مردم و دفاع از راديتجه ع صادر نکرد و ازي دستورات سریفرماندهان نظام
ن روز ي خود را از موضع مصدق در ایخرسند ی نفرت آوریم روزولت با گستاخي    ک

  :سدي نوی مرداد م٢٨ کند و درباره حوادث روز یاظهار م
برادران باسکو از بازار . با تق و تق شروع نشد]  مرداد٢٨[حوادث صبح چهارشنبه     "

و و يراد[م يدي کشی انتظارش را می صبری که ما با بی دور از محلیليخ. شروع  کردند
  ... زورخانه را جلب کرده بودندی غول هایبانيآنان پشت ]منزل مصدق

ار هم از کرمانشاه حرکت يبخت...  گفت زنده باد شاه ی صبح م٨ز از ساعت ي تبریوي    راد
  ...کرده بود

م ي را آزاد کنیده که زاهديا وقتش رسيد آيک پرسيد...  کردیر ميل ما سي    حوادث موافق م
د لحظه يظاهر شود با!!] [ن که قهرمان ماي ایبرا. م صبر کنگفت... ت بروديکه به طرف جمع

  .ميدا کني پیمناسب
  .تکان دادم و گفتم طبق برنامه است سر. رديو را بگيد رادور ی    محسن خبر داد که م

اپراتور، :  گفتی تهران همچنان از مظنه غله سخن میويربع بود و راد ازده وي    ساعت 
  ... من داشتی برایاميت پيدل اسميب.  انداختفرستنده خودمان را به راه
 نهار...  کردیمت غله صحبت ميو تهران هنوز هم از قيراد. کاي    رفتم به سفارت آمر

 ی میسي و هم به انگلی تهران بلند شد که هم به فارسیوي رادیصدا...  خوردم و ودکایخوب
  !!].[همم  گفتند که منهم بفی میسيبه انگل" گفت زنده باد شاه قاعدتا

. ده بوديهنوز لباس نپوش" راني ایر قانونينخست وز. "اورمي را بیزود رفتم زاهد    ... 
  ...ديم پوشيمنتظر شد.  افتاده بودی صندلیفورمش روياون

ن که ياما هم. دي آمد، ورودش تا شب طول کشی که از کرمانشاه به تهران می    سرهنگ
  . کردیت ميکفاعه حرکت او در تهران پخش شده بود يشا

  ٩ ."افزود!!] [ ی عمومی    ورودش به شاد

                                                 
١٣۵٨ور ماه ي شهر٢٠ا، ي، مصاحبه با روزنامه دنيقين صديتر غالمحسدک  7  
١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩رج داورپناه، افسر محافظ خانه مصدق، روزنامه اطالعات، يخاطرات ا  8  
١٩٣ تا ١٩٠اد شده ، صفحات يت روزولت، کتاب ي کرم  9  
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ه ي از طرف مصدق علین که دستوري مرداد، اعتماد به ا٢٨ روزولت در یلحن عموم     از
و از حدود مظنه ي از مصدق دفاع نخواهد کرد، رادیچ واحد نظاميکودتا داده نخواهد شد، ه

 گردد که چرا تالش پرتب یو معلوم م شود ی احساس میغله جلوتر نخواهد رفت، به روشن
 کند الاقل دستور ی نمیچ کاريه و تاب حزب ما که جلو کودتا گرفته شود و مصدق اگر

 دفاع از او و مقابله با کودتا ی ها لغو کند تا اقدام ما برایر به سرکوب توده ايروزش را دايد
  .   ماندیجه و بدون پاسخ مي نتیح خود او نباشد، بيخالف دستور صر

افتن راه ين در تالش ين چنيران اي مرداد که حزب توده ا٢٨ن روز پر تب و تاب ي    در ا
گروهک   دفاع مشترک بود از آن همه سازمان ویحل، کمک به مصدق، و کوشش برا

ک صدا به سود مصدق و ي یو دم دستگاهش حت" یجبهه مل" از مصدق، از ی هواداریمدع
 مبارزه با دشمن به نبرد با دوست یو روز گذشته به جاآنان که در د. انقالب برنخاست
 ی معلوم نشد کجا هستند و چه میخين روز تاريده بودند در اينه کودتا را چيپرداخته و زم

 ی برایميل نداد و تصمي تشکین سازمان ها و احزاب جلسه ايک از ايچ ي هیرهبر. کنند
 مقاومت به مصدق ی برایشنهادي پیتح اورد، وي به عمل نین اقداميمقاومت نگرفت، کم تر

ن سازمان ها انواع ي از رهبران ایاري گذرد و بسین روز شوم مي که از ای سال٢۵ یط. نداد
ن روز نوشته و يران در ايحزب توده ا یدرباره روش رهبر" یليتحل"ات يجزوه ها و نشر

ن ير ذره بي زیاواکش و به استناد اطالعات سيل خويت حزب ما را موافق ميه از فعاليثان هر
د ي از آنان نتوانسته و البته نخواسته است بگویکي ی حتی خصمانه گذاشته اند وليیب جويع

 کرد؟ چه طور شد که جلو بازار نرفت و بازار را به یکه آن روز خودش کجا بود و چه م
 ی دولتیاکثر آنان مقام رسم (یک مقام رسميمقاومت دعوت نکرد؟ چه طور شد که به مثابه 

شد که مردم نسبت به حکومت  چطور"  با مردم نزد و اصوالیو نرفت و حرفيبه راد) داشتند
مرگ بر حزب "و " زنده باد شاه" اوباش و اراذل ی تفاوت شدند که مشتیمصدق آنقدر ب

  رند؟يان تواتسند شهر را بگيگو" توده
 عادت کرده بودند و ن کارهايساله به ا ن است که هواداران آن ها در طول حکومت دوي جز ا

   دانستند؟ی می خودیران را امريناسزا به حزب توده ا
 پاسخ به ی از مصدق و ادامه راه مصدق به جای هوادارین مدعي از محافل امروزی    برخ
 ین خرابکاران و شرکاي دروغین ادعاي از، مرتباي فوق و صدها پرسش نی هاپرسش
!!  مرداد مصدق را تنها گذاشت٢٨ران در ي توده اا حزبي کنند که گویان را تکرار ميکودتاچ
 یژه سازمان هاين است که نه ما مصدق را بلکه مصدق ما را و به ويتلخ ا اريت بسياما واقع

 که ی شوم بعد زمانیسال ها نه فقط آن روز بلکه روزها و. هوادار مصدق ما را تنها گذاشتند
 خانمان شدند تنها گذاشتند و هربار که ی بد وي اعدام، شکنجه، زندان و تبعیهزاران توده ا

ح يق نکرده باشند سکوت را ترجيدند اگر تشوي را کوبین توده ايسم و ارتجاع مبارزياليامپر
  .دادند

  :تلفن قطع شد که ن جمله کوتاهش دري مصدق با ای که صدای مرداد وقت٢٨م روز ي    در ن
  ."ديد عمل کني دانیالح مطور که ص هن پرستانه خود هريفه ميشما به وظ    "

ان ير مدعير ما بلکه به تقصي نه به تقصیم و مصدق هم تنها بود ولي تنها بودی    ما تنها
انت کردند و او را تنها گذاشتند و به يش که به قول خودش همه به او خين هواداريدروغ
 گاه او هيتک.  باشدی خواست به طبقه کارگر و دهقانان زحمتکش متکیر خودش که نميتقص

شان منتظر و مضطرب، مراقب اموالشان يهان جلو دکان هايبازار بود که به قول گزارشگر ک
  !بودند
 برگردانده، مصدق بدون ین لحظه دشوار که شهر اشغال شده، هواداران مصدق رويا    در
و را گرفته و فرمان نخست يان راديد، کودتاچيام به مردم از صحنه خارج گردي پیکلمه ا
 یدند و با آن اعالم همه واحدهايا رسانيران و دني شاه به اطالع ای را به امضای زاهدیريوز

ران بدون اسلحه، يوسته اند، حزب توده ايان پيمسلح کشور در همه شهرستان ها به کودتاچ
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 یسرکوب م" یمل "یش از طرف سازمان هاي که تا چند ساعت پیحزب" یرقانونيغ"حزب 
 ها یه صادر شده و به مصدقي دولت مصدق اعالمیز طرف فرماندارت آن ايه فعاليشده و عل

 ین وضع حزب چه ميدر ا. تنها رها شده است ... نکنندیه شده که با آن همکاريتوص
ه و ييات اجرايه(ه يات اجرائين وضع بالفاصله جلسه گسترده هي ای بررسیبرا. توانست بکند

  .ل شديتشک) هران تیالتيته اي و کمیته مرکزي کمی از اعضایگروه
 حزب که همه در همان ی رهبریانت کرده اند براين گفتار مصدق که همه به او خياز ا    "

 ی مهم نظامین لحظه مسلم شد که تمام واحدهاي تهران جمع شده بودند در ایالتيته ايمحل کم
قت يحق. ندوسته ايان پيانت کرده و به کودتاچيکه فرماندهان آن ها از هواداران مصدق بودند خ

واحدها که   از طرف افسران هوادار مصدق درین مقاومتين طوربود، کوچک تريهم هم
 مسلم بود که هرگونه عمل جداگانه حزب، در.  را در دست داشتند انجام نشدی فرماندهاکثرا

ان يک قتل عام پاي دکتر مصدق تنها با ی اسمی همکاری بدون حتی مسلطیروين نيمقابل چن
  .افتيخواهد 
 سرانجام ی از رفقا ولید برخيافته حزب، ابتدا با تردي گسترش یه بود که رهبرين پايا     بر

 خردکننده ین ضربه هاير اولي را از زیم گرفت که سازمان حزبيبه اتفاق آرا تصم
  ."ان مسلط شده و خونخوار در آورديکودتاچ
چه طور شد "ان که  به آن پرسش ساخته و پرداخته دشمنیانوريق کين جا رفي    در ا

ع کرده ي شایم ارتباط برخالف آنچه گروهيني بیچنان که م.  دهدیپاسخ م" ارتباطات قطع شد
افته ي گسترش ی حزب، رهبری قطع نشده، رهبری بدون نظر رهبریاند به طرز مرموز

لذا . رون کشدير ضربه بي را از زین لحظه، سازمان حزبيا  کرده است که دریابيحزب ارز
ده که چندان ي رسیگري دی بعد خبرهایکم. ز ارتباط ها از دسترس خارج شده است ایبخش

  . آن احساس شده استی خالید آمده و جاياز به ارتباط پديدرست هم نبوده ن
  :سدي نوی در ادامه خاطرات آن روزش میانوريق کي    رف
د که در خانه يرس مسئول خبر به ما یمتفرق شدن رفقا م وين تصمي بعد از ابالغ ایکم    "

ن يهمراه با ا.  کنندی شده است و مدافعان خانه مصدق دفاع میريدکترمصدق مبارزه درگ
 هوادار دکتر مصدق وارد عمل شده و به ی نظامید که واحدهايعه هم به ما رسين شايخبر ا

اداران ک گروه از هويم که حاال که يم گرفتيتصم" ما فورا. ان قدم گذاشته انديمقابله با کودتاچ
ت از مدافعان خانه مصدق و به ي حمایروها را برايد همه نيمصدق به دفاع پرداخته است با

  مي برسانین خبر را به شبکه حزبي تا ما ایم وليز کني هوادار مصدق تجهی واحدهایاري
 یاديزان زي ارتباطاتش به میم قبلي مرداد و تصم٢٧ روز ی هافيقجه توينت  که دریشبکه ا

ر خورده و يافته و سرهنگ ممتاز تيد که مقاومت خانه مصدق خاتمه يبود خبر رسپاره شده 
  . هوادار مصدق دروغ بوده استی نظامیعه وارد عمل شدن واحدهايشا

د بخش ي ما امی جان سالم به دربرده اند براین که او و دکتر فاطمي    فرار دکتر مصدق و ا
م ي خبر تسلیم وليقاومت مردم وارد عمل شوز مي تجهیرو برايم با تمام نيبود و مصمم شد

صحنه   از مقاومت، حزب ما را دری به هر شکلی جبهه ملیدکتر مصدق و عدم آمادگ
  ." تنها گذاشتیان به کليمبارزه با کودتاچ

ران تنها ماند و مسلح نبود، از هر نوع ين که حزب توده ايبا وجود ا:  پرسندی   گاه م
 قتل عام ی مقابله با کودتا به معنای محروم بود و اقدامش برا مصدق هم شدهی اسمیبانيپشت

ن ها بهتر نبود حزب دست به اقدام بزند و يا با وجود همه اي بود، آی میمبارزان توده ا
  ف دهد؟ي بعد از کودتا را الاقل تخفیشکست روح

ام ياز ق" اير پرولتایک مبارزه طبقاتيتاکت"بخش  انه خود کارل مارکس درياثر داه ن دري    لن
ت گفت ي مارکس به آن تهن، موقع بود پس از شروعی با آن که ب١٨٧٠ در یسيکارگران پار

  . آموزدی کند و میاد مي
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ک يالکتيسم دياليدگاه ماتريگر، از دي از موارد دیاريبس ز دري، و نیطين شرايچن در    "
ا شر ي پرولتارینقالب شکست اقدام ای نبرد پرولتاريی و فرجام نهایر عموميمارکس در مس

ه ي روحیمين تسليچن: م بدون نبرديدن از موضع اتخاذ شده، تسلي است تا دست کشیکم تر
  ١٠ ." کندیکار را از او سلب مي شکند و توان پیا را ميپرولتار
 فراموش یول.  بودین مقصود دست زدن به اقدام تنها سودمند مين معنا و به ايد به اي    شا
 منظم بتوان تهاجم يی رفت که با عقب نشید ميام. ان کار نبوديد هنوز پا مردا٢٨م که ينکن

 قتل عام ی برایريم گي، تصمی احتمالین دورنمايدر برابر چن. دي را تدارک دیقاطع تر
 وجود نداشت و چه یام کارگرين روز قيبه عالوه در ا.  دشوار بود واقعایمبارزان توده ا

  .دان فرستادي به ميیاشاهنگ را به تنهيست پي بایبسا م
دان يا در آن روز وارد مي ماست که گوی سازمان افسری ماند جای می که باقی    نکته ا

ران را يک عمر حزب توده اي که ی از محافل خرابکار و عناصر سازش کاریاريبس. نشد
  داشت چرا از مایران سازمان افسريحزب توده ا"ده و تازه طلبکار هم درآمده اند که يکوب

 آن و رهبران و ی برند تا از ارزش واقعین سازمان را دانسته باال ميقدرت ا" دفاع نکرد
ن حضرات هرگز نخواسته اند خدمت يا. رزمندگان قهرمان آن بکاهند و آن را لجن مال سازند

 را ین بار انضباط کورکورانه ارتش شاهنشاهي نخستیران را که برايم حزب توده ايعظ
ن افتخار ينند و ايخت و متشکل کرد ببيه آن برانگين را آگاه ساخته علشکست و افسران جوا

 به حزب ین همه ارتشين پرسش پاسخ دهند که چرا ايآنان نخواستند به ا. بزرگ را بشناسند
 به یدند وليوستند و خطر مرگ را به جان خريبود پ" یرقانونيغ "یران که حزب مخفيتوده ا

ک ين گونه احزاب و سازمان ها با آن همه ادعا نتوانستند ياوستند و چرا ياحزاب سازشکار نپ
  .ران در صفوف ارتش شاه نفوذ کننديصدم حزب توده ا

ا يروبخش بود؟ آيح و لذا جاذب و ني و صحیران انقالبي حزب توده این بود که مشيا جز اي آ
 را قرق ت کنند و آنيارتش فعال  خواستند درینم" ن سازمان ها اصوالين بود که ايجز ا

  . دانستندیم" حضرتياعل"
 مرداد ٢٨ند که در ي گوین باره سخن مينند، فقط در اي بین افتخارات را نمي که ای    کسان

  :م کهييد بگويدر پاسخ با.  استفاده نکردی به درستیسازمان افسر ران ازيحزب توده ا
ن خدمات ي تر در دوران مصدق بزرگی حزب افسران توده ای    طبق دستور و رهنمودها

 حفظ حکومت مصدق ی آمد برایران کردند و هر چه از دستشان برمي ایها را به نهضت مل
  .ن خدمت بزرگ را ارج خواهد گذاشتيخ ايتار. به عمل آوردند
 رغم مصدق جلو کودتا را نگرفت ین باره که چرا سازمان افسران حزب علي    و اما در ا

  :  م کهيد کنيد تاکيبا
  ن راه ي از حکومت مصدق را داشت صادقانه در ایبانيران که قصد پشتيه ا    حزب تود

 ی را برای داد و لذا سازمان افسرین روح پرورش مي را با ایافسران توده ا. دي کوشیم
  .    دادیش نمي رغم مصدق آرای علیک اقدام نظامي

  . مختلف پراکنده بودندی در سراسر کشور و در پادگان هایافسران توده ا
ن سال يران پس از ضربات سنگي حزب توده ایم که سازمان افسري    به عالوه فراموش نکن

 حزب توده یسازمان افسر.  گرفتی تازه داشت از نو جان م٣١-٣٠ ی در سال ها١٣٢۵
 نفر پس از ١٢٠ن گروه ي نفر عضو داشت که از ا۴۶۶ که لو رفت ١٣٣٣ران در سال يا

 ی آن نمین سازمان به علت خصلت انقالبيا.  بودندوستهي مرداد به حزب پ٢٨ یکودتا
 ی به سویافسران جوان و خلق.  نفوذ کندی ارتش شاهنشاهی باالیتوانست در افسران رده ها

ر ي سازمان را درجات زیاعضا% ٩٠ب ي قر١٣٣٢ مرداد ٢٨ که دریبه طور.  آمدندیآن م
 ی و شهربانی و پزشکیفن: یر صفي دادند و بخش اعظم آنان از افسران غیل ميسرگرد تشک

                                                 
۵٣، صفحه ١٣۵٨ر،  تهران يجوانش. م.رجمه فسم، تي از مارکسينامه کوتاه با فشرده اين، کارل مارکس،زندگيلن  10  
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ست عده ي بایگرد بود مي پنهان و تحت پن که سال هايل ايدند و حزب به دل بویو ژاندارمر
ره ي ارتش و غی و دادرسی و اطالعاتی اداری از افسران رده بالنسبه باال را در پست هایا

  .     حزب به وجود آورندی براینگاه دارد تا سپر
  
   گفتاریپ

 مرداد را جمع ٢٨ شدن نفت و تجربه ی گفتار جنبش ملین پيست که در اي آن ن    ما را قصد
 از آن یريجه گيد نتي است که باین تجربه آنچنان غنين جنبش آن چنان پربار و ايا. مي کنیبند

  . ط از آن پند آموختي زنده و روزمره، موافق شرایرا باز گذاشت و در زندگ
 یبه هم م" مايروز را با انقالب امروز مستقي که نبرد دین جا فقط به آن رشته اصلي    در ا

 شود که یگر دچار همان سرنوشتيک بار دي ما یدا نهضت انقالبامب. مي کنیوندد اشاره ميپ
  . کوشندیرانه و آزادانه هم مي گی کوشند و پین جهت مي در ایمتاسفانه کسان. در گذشته شد
 شعارها، و ی، از ناروشنی ملیروهاياز تفرقه نش از همه يران، بي شدن نفت ای    جنبش مل

 و عوامل خرابکار آن ها یستياليمحافل امپر. ديان ديدشمن ز عدم شناخت درست دوست و
 ی جا بزنند، دو به همزنی ملیروهاين وضع استفاده کرده، خود را در صف نيتوانستند از ا

  .دي دشمن بگشایه ها را به رو را فلج سازند و دروازیروها انقالبيکنند و در لحظه حساس ن
هدف و مقصود را .  را شناختد از تجربه گذشته پند گرفت، دوست و دشمن انقالبي    با
 دهند، ی می انحرافی که دانسته و طبق نقشه شعارهای روشن کرد و در صداقت کسانقايدق

 شود با حادثه ی فراهم می انقالبیروهايجاد وحدت نينه اي کنند و هر بار که زمی مینفاق افکن
از هم ) ۵٧(ن انقالب يدراست ها ياليمتاسفانه امپر. د کردينند، تردي آفری خصومت میساز
 زمان مصدق را ی از شگردهایاري بهره گرفته و بسیق انقالبي صدیروهاي حافظه نیکوتاه

  م افتاد؟يگر به دام خواهيک بار دي" ا ما واقعايآ.  کنندیتکرار م
ان حزب توده يجاد فاصله ميران اي خرابکارانه دشمنان انقالب ایا تالش هی    حلقه مرکز

نه ي کوشند با استفاده از آن زمی میستياليمحافل امپر.  استی انقالبیروهاير نيران و سايا
ران به وجود يه حزب توده اي سال عل٢۵ یکا طي آمری که ساواک و جاسوسان رسمیروح

 بکاهند و صداقت یستيالي ضد امپریروهاير ني حزب ما با سایآورده اند، از ارزش همکار
 ین دروغ بزرگ را هر روز تکرار ميآن ها ا. ر عالمت سئوال بگذارندين امر زيما را در ا
ا از ي نفت فعال نبود و یستياليه انحصارات امپريران در مبارزه عليا حزب توده ايکنند که گو

  .د دفاع نکرديمصدق چنان که با
 ها ی کند که ما توده ایم ثابت مي از آن را نشان دادی که ما گوشه ایخي تاریت هاي    واقع

 یش از سازمان هايس را سال ها و سال ها پي نفت انگلیه شرکت استعماريمبارزه قاطع عل
ست يکمون. ميوجود نداشتند شروع کرد"  وابسته به مصدق اصالی که سازمان هایگر زمانيد
دند يد و شکنجه را به جان خري برخاستند و زندان و تبع١٩٣٣ه قرارداد ي علیران زماني ایها

  . گفتیه آن نميک کلمه علي یران و از جمله مصدق حتيا   دریگريچ کس ديکه ه
 تنها ی داد سال ها تنهایران را ادامه ميست ايز که راه حزب کمونيران ني    حزب توده ا

 شد، و با یپنهان بور به کارد، مجين ديد، به خاطر آن صدمات سنگيه شرکت سابق رزميعل
  .ز کرديه استعمار تجهي توده ها را علیروين نيوجود ا

.  گفته اندی شدن نفت مطالب خصمانه فراوانیرش شعارملير حزب ما در پذي    در مورد تاخ
د مورد توجه يبا"  که حتمایاما نکته مهم. ميح دادين کتاب توضيقت همان بود که در ايحق

 دانست که یم  گرفت وی می شدن نفت را جدیران ملي که حزب توده ان استيرد ايقرار گ
  . کردی مليیکاي آمریست هايالي توان با کمک فئودال ها و امپرینفت را نم

 انجام ید برايک و لذا بايدموکرات  وی انقالب ملیعني، ٣٠ران سال ي کردن نفت در ای    مل
  .ميت داشی می متناسبیآن استراتژ
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از آن دفاع  ن مناسبت تا آخريرفت و به همين معنا پذي شدن نفت را به ایار مل    حزب ما شع
 درون جامعه ی شدن نفت را در ارتباط با مبارزه طبقاتی بود که ملیحزب ما تنها حزب. کرد

 مطرح ساخت یه داريران با جهان سرماي جامعه ایاسي سی اقتصادیو با مناسبات عموم
دن توده مردم در مبارزه ضد يدان کشي به میهقانان، برا متشکل کردن کارگران و دیبرا
  .د و موفق شدي کوشیستياليامپر

رفته بودند، ي شدن نفت را پذیآغاز شعار مل  که دریب به اتفاق کسانيت قري    متاسفانه اکثر
 که مبارزه ی دانستند و زمانیله مهارکردن توده مردم مي از انقالب وسیريله جلوگيآن را وس
  . برتافتندی خود را نشان داد از آن روی توده ای چهره واقعیستياليرضد امپ

 کوتاه مدت یاسي سی های بود که در بازیاستمدار بزرگيد سي    دکتر محمد مصدق بدون ترد
 مرداد را در ٢٨بود و شکست  نادرست وا دوربرد یاما مش.  کسب کردی بزرگیت هايموفق

  .بطن خود داشت
 به وجود يی هایان ما و مصدق دشواريد ميک بدون تردي و تاکتیتراتژن اختالف در اسي    ا
ن باره ي گذارند و در ای همه گناه آن را به گردن ما م آورد که عناصر خرابکار معموالیم

 یم که براين است که ما و فقط ما بوديقت اي حقیول.  بافندی به هم می غرض آلودیدروغ ها
  .ميت کرديک جانبه از مصدق حماي طور م و بهيدي ها کوشین دشواريرفع ا

 از یتين حمايم و کم تري بودی مخفین که حزبيسرتاسر دوران مصدق با وجود ا     ما در
م، ي شدیم که سهل است از جانب همان ها هم سرکوب ميدي دی نمیطرف مصدق و جبهه مل

در . ميت کردي مثبت او حمایم، از همه کارهايستاديهمواره در لحظات حساس کنار مصدق ا
 مرداد ماه ٢۵، و ١٣٣١، در نهم اسفند ماه ١٣٣١ور مهر ي شهری، کودتا١٣٣١ر ي ام تیس

 خود را ی مرداد هم با تمام قوا آمادگ٢٨م و در ي ما مصدق را از سقوط نجات داد١٣٣٢
ارانش دست اتحاد ما را نفشردند و ما را تنها ي مصدق و یم، وليديم، اصرار ورزياعالم کرد

 در ی ملیندگان بورژوازيد دانست که نمايبا. افتين امر را دري اید علت طبقاتيبا. ندگذاشت
  . به جلو بگذارندین لحظات حساس نتوانستند و نخواستند گام بزرگيا

ران با جبهه متحد خلق يشنهاد حزب توده اي مرداد طبق پ٢٨ یم که اگر کودتاي    فراموش نکن
ران ي شد که تنها راه شکستن کودتا بود انقالب ایسته مو با شرکت فعال زحمتکشان مسلح شک

ک يتش بود به ي شدن نفت چنان که در ماهیجنبش مل.  گشتی میني نویفيوارد مرحله ک
 یسي و نظام پلیستون فقرات ارتش محمدرضا خان. ديي رویک فرا مي و دموکراتیانقالب مل

کا به دنبال يسم آمرياليپر شد و نفوذ امیشه سرنگون مي همی شکست، دربار برایآن م
 ی در مناسبات اجتماعیادي تحول بنیسم و اجراي شد، محو فئودالیس طرد ميسم انگلياليامپر

 ی شدن کشور در دستور روز قرار می از نفت و صنعتی ملیبه سود دهقانان، بهره بردار
  ...گرفت

ن راه گام ي ا حاضر نشدند در اطراف او سازشکارانیق اولياران و به طري     مصدق و
  . بردارند

ر حکم اعدام ي و زيی در موقع بازجویالت سازمان افسري مسئول تشکیسرهنگ مبشر    
  : پرسدیدر پاسخ بازپرس نظام که م

د حزب منحله توده با مصدق يي گویه و مرام حزب توده بود که مي رویمگر مصدق دارا    "
  ١١ ."موافق بود
  : دهدیپاسخ م

ران نسبت به حکومت او ي حزب توده ایلو و مرام حزب توده نبود هي رویمصدق دارا   " 
  ١٢ ." انجام داد که حزب توده موافق بوديین که مصدق کارهايموافق بود به علت ا

  :دي گویر مي در پاسخ پرسش نظیاري    ستوان بخت
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  ١٣ ." کندیبانين بود که از حکومت مصدق پشتيران هميک حزب توده ايتاکت    "
ل ي جز ناسزا تحویزين بالقوه خود تاکنون چين همه صداقت ما از متحديابر ا    در بر
  .مينگرفته ا
  بعد یا سال هاي مرداد و ٢٨ پس از  که تصادفاین جبهه مليان و مسئول از رهبری    معدود

ن اساس استوار کرده اند که دشمن يبه زندان افتاده و محاکمه شده اند، دفاع خود را برا
" سميکمون" توانند با یم شاه ميران مبارزه کرده اند و بهتر از رژي، با حزب توده اسم انديکمون

ت آنان ي حرف دل اکثريیبقا" هيدفاع"ن جمله يا. د در زندان شاه بماننديمقابله کنند و لذا نبا
  :است که در دادگاه گفت

  ١٤ ." استران به اندازه من و دوستانم بر ضد انقالب مبارزه نکردهيچکس در ايه    "
 ی با ناسزا رد میندگان بورژوازي مان از طرف نمای    ما از سرنوشت خود که دست دوست

روز شدن ي پیم که براي دانیم م وي شناسی خود را میخيم، ما رسالت تاري نداریه ايشود گال
ز ن وحشت اي، به ایت طبقاتين محدوديد به اي در جامعه بایاديسم، و انجام تحول بنياليامپر بر

  .ون را متحد ساختيروز شد، ضد انقالب را منفرد کرد و انقالبيانقالب هم پ
 شدن ین بخش جنبش ملينده ترين و جوين، صادق تريران همواره آگاه تري    حزب توده ا

ک ي شد ی کوتاه مدت خود مرتکب اشتباه می که حزب ما در مشی در لحظاتیحت. نفت بود
 کردند یجلسه م" ايس" که پشت سر مردم با ماموران یاست بازان پخته ايو گردن از س سر

ن ي بیه داري ما که دشمنان انقالب و نوکران سرمایکيدر برابر هر اشتباه تاکت. باالتر بود
 و ی زنند، هزاران قهرمانی و برزن جار میسر کو  سال است با بوق و کرنا بر٢۵ یالملل

 یدن، ده ها نبرد براي و بهتر رزم آموختنیر براي گی صادقانه، صدها تالش پیفداکار
انت ي سنگر، در قبال هر اشتباه ما ده ها خیآنسو و اما در. ر وجود داردياصالح مس

  .دي توان دیک آشکار و دانسته مياستراتژ
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