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   تير23
  خيابان های مرکزی تهران
  صحنه خونين ترین تظاهرات

 
بخشی از رهبری و اعضای حزب . دربار و انگليسی ها نقشه دقيق و خونينی را پياده کردند

خيابانی توده ای ها را به حساب دولت مصدق گذاشتند و بخشی  این رویداد خونين و شکار
ی از حادثه ارائه داد و کابينه را از شخص مصدق ارزیابی دقيق. خالف این نظر داشتند

نوکران شناخته شده دربار خانه تکانی کرد و سرلشکر زاهدی و سرلشکر بقائی از وزارت 
 اميرعالئی یکی از چهره های ملی و طرفدار جنبش .کشور و ریاست شهربانی برکنار شدند

 ی گذراند، درحالی که دوران کهولت را م اميرعالئی، در. به حکم مصدق وزیر کشور شد
آستانه انتخابات مجلس پنجم در جمهوری اسالمی، به صف قربانيان قتل های زنجيره ای 

یکبار نيز او را هنگامی که کنار خيابان ایستاده بود، زیر یک وانت بار سفيد رنگ . پيوست
اما بار . امنيتی گرفتند، که عليرغم صدمات بسياری که به وی وارد شد جان به سالمت ُبرد

ریشه های انگليسی قتل های زنجيره ای و وابستگی های مشکوک تيم . وم کار را تمام کردندد
  .های ترور در جمهوری اسالمی را از اینجاها باید دنبال کرد

  

  فصل سوم
 
  

  1331 ام تير یبه سوی س. 3
   تير23 آرایش نيروهای سياسی پس از ـالف 

  
 نخست این که روند اصالح و. ها داشت دو اثر مهم در صف بندی نيرو تير23    حادثه 

تکميل مشی درست انقالبی را در حزب توده ایران با دشواری مواجه ساخت و پلی را که می 
هه ملی بدوم این که شکاف داخل ج. رفت ميان حزب توده ایران و مصدق بسته شود شکست

او را تهدید ایران را بزرگ تر کرد و مصدق را بيش از پيش متوجه خطری ساخت که درون 
  .می کند

این بحث از ماه ها پيش جریان .  تير بحث تند و داغی در درون حزب ما برانگيخت23    
اکثریت رهبری حزب و . داشت و موضوع اصلی آن ماهيت جبهه ملی و دولت مصدق بود

عده ای از مسئولين حزبی تنها جنبه های منفی سياست جبهه ملی و دولت مصدق را مالک 
د، جناح گوناگون درون جبهه را تشخيص نمی دادند و از آن جا که مصدق نخست می گرفتن

 ریاست قوه مجریه را داشت هر جنایتی که در  ووزیر بود و موافق قانون اساسی ایران
   توجه نداشتندگانه حکومت دوکشور اتفاق می افتاد به حساب او می گذاشتند و به واقعيت 

ی ابراز می داشتند که هسته های ترهای حزبی نظریاکاد  از رهبری حزب ویدیگربخش 
های ضد امپریاليستی دکتر مصدق را  آن ها ضرورت حمایت از موضع گيری. صحيح داشت

  .توصيه می کردند
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 مرداد و در خارج از 28پس از کودتای (    پلنوم چهارم کميته مرکزی حزب توده ایران 
از همان ابتدا "ای از کادرها  يد که عدهضمن بررسی این مساله به این نتيجه رس) کشور

  :، به عالوه"تند که هسته صحيحی داشتشنظریاتی ابراز دا
رفيق  بين )فرار تاریخی رهبری حزب از زندان قصر(چند ماه پس از خروج از زندان    "

 و سایر رفقای هيات اجرائيه مقيم ایران اختالف نظری درباره روش نسبت به جبهه کيانوری
جهت  طور کلی نظر رفيق کيانوری در این زمينه در به. صدق بروز کرده استم ملی و

 مثبتی سير می کرده و نيز طبق گزارش سياسی هيات اجرائيه مسلم است که این رفيق در
  "1. تير درک صحيح تری داشته است23تحليل حادثه 

طبوعات  تير این اختالف نظر را که در مشی حزب و مندرجات م23    طراحان جنایت 
حساب آن ها این بود که با انجام این جنایت و . نظر گرفته بودند حزبی منعکس بود، در

عمل نيز چنين  در. انداختن آن به گردن مصدق آب بر آسياب نظریات نادرست خواهند ریخت
 تير را به حساب مصدق گذاشت و نتوانست ماهيت 23اکثریت هيات اجرائيه حادثه . شد

 تير را درست تحليل می کرد و آن را 23رفيق کيانوری که حادثه . کندواقعی آن را درک 
گرایشی که به سوی اجرای . توطئه امپریاليستی عليه حزب ما و مصدق می دانست تنها ماند

 پس دوبمشی پخته تر و در جهت اتحاد نيروهای ضدامپریاليستی در هيات اجرائيه پدید آمده 
 23پيروزی های بزرگ حادثه سازان  و این یکی از . تير برای مدتی عقب زده شد23از 

  .تير است
عدم دخالتش در این جنایت اطالع کامل داشت،  خود از کم و کيف کارها و     اما مصدق که

 و 2 را از وزارت کشور بيرون راندسرلشکر زاهدیاو . حادثه را بالنسبه درست تحليل کرد
جنایت دست نداشته و نظاميان بدون دستور و کوشيد مردم را متوجه کند که خود او در این 

سرلشکر مصدق با کنایه، شاه را مسئول دانست و گفت که . 3اطالع او تيراندازی کرده اند
  .تحت فشار دربار و بنا به توصيه شاه به ریاست شهربانی منصوب شده بودبقایی 

  :   مصدق گفت
جامعه، عمال انگليس  نگليس درمجلس، عمال انگليس در دولت، عمال ا عمال انگليس در  "

 *  "4. همه جا وجود دارندـدر دربار 
وش عمال انگليس،  د    اما دکتر مصدق نمی دید و یا نمی توانست ببيند که همه جا دوش به
  .عمال امپریاليسم ها و آمریکا هم مشغول دسيسه چينی و خرابکاری بودند

  
  ایع نفت اخراج کارشناسان و کارمندان انگليسی از صنـب 

، هریمن وارد تهران شد و مورد استقبال گرم 1330 تير23وجود حادثه جنایت بار      با
مذاکرات و .  پرتالشی را ميان مصدق و دولت انگليس آغاز کردیقرار گرفت و ميانجی گر

فعاليت هریمن در این زمينه بيش از دو ماه طول کشيد و دراین مدت طوالنی هریمن بارها با 
ت و در تهران و لندن با مقامات دولت انگليس و شرکت سابق شقات خصوصی داق مالدمص

به طوری که بعدها معلوم شد در این زمان . اما نتيجه ای حاصل نشد .نفت مذاکره کرد
                                                 

نامه پلنوم چهارم کميته مرکزی حزب توده ایران، بایگانی مرکزی حزبقطع ـ   1  
ه مجلس معرفی کرد مصدق اميرعالیی را به وزارت کشور منصوب و ب1330 مردادماه 13 ـ   2  
1330 مهرماه 4 مجلس، روزنامه رسمی کشور، 1330 شهریور 17سخنرانی مصدق در جلسه .  ـ  3  
حزب ایران وابسته به جبهه ملی کتابی تحت عنوان برای آگاهی نسل *.  1330همان سخنرانی، روزنامه رسمی کشور، مهرماه  ـ 

 تير حتی یک کلمه اشاره 23درباره واقعه . کردن حقایق از نسل جوان استواقع پنهان  جوان منتشر کرده که هدف از آن در
  :نکرده و راجع به فعاليت خرابکارانه هریمن هنوز هم با احساس محبت نسبت به امپریاليسم آمریکا می نویسد

انگليس اصل ملی شدن نفت را درميانی آوریل هریمن نماینده آمریکا، دولت  پس از چندماه گفت و گو بين ایران و انگليس و پا    "
مذاکرات شکست خورد } !!{اما به دالیل مفصل . به رسميت شناخت و به دنبال آن ميسيون استوکس برای رفع اختالف به ایران آمد

  .26، کتاب یاد شده، ص ." }!!{که اکنون جای بحث آن نيست 
تی اعالم شد که ابوالفضل قاسمی دبير کل حزب ایران درآخرین لحظاتی که این کتاب زیر چاپ بود از طرف مقامات مسئول دول

نياز بيشتری به توضيح نيست" قاعدتا. عامل ساواک بوده است  4  
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به . کردن آمریکایی ها در آن نبوده اند شریک انگليسی ها هنوز حاضر به تقسيم نفت ایران و
  .وده و گرنه به نظر او موافقتی حاصل می شدعقيده ترومن مشکل در این جا ب

    ایدن که چند ماه بعد وزیر خارجه انگليس شد در خاطراتش می نویسد که او و چرچيل در 
 وقتی مصدق در آمریکا بوده برای نخستين بار پيشنهاد تقسيم نفت ایران را به 1330پایيز 

 گفته است که اگر این پيشنهاد را در آمریکایی ها داده اند و هریمن که نماینده آمریکا بوده
  .   پدید آید" وضع رضایت بخش تری "تابستان داده بودید ممکن بود 

  :ایدن می نویسد
عملی و قابل قبول می } انگليسی ها{ آمریکایی ها از ما پرسيدند چه راه حل دیگری را ما  " 
برداری از در بهره { ها آن وقت من پيشنهاد خودمان را برای شریک کردن آمریکایی . دانيم

  .     مطرح کردم} نفت ایران 
یعنی وقتی که هریمن {پيشنهاد در تابستان مطح شده بود        آقای هریمن معتقد بود که اگر

امکان داشت که در طرز تفکر ایرانی ها اثر بگذارد و به وضع }  جوانشيرـميانجی بود 
   "5.ه بودممن نيز براین عقيد. رضایت بخش تری منتهی شود

، زمانی که هریمن ميانجی بود هنوز حاضر به تقسيم 1330    ولی انگليسی ها در تابستان 
 اميد ،نفت ایران با آمریکایی ها نبودند و به نيروی خود در هيات حاکمه ایران غره بوده

آمریکا با عربستان   حدود قرار،داشتند که مصدق را سرنگون کرده و با جانشين او قراری
  .ودی بگذارندسع

اما مصدق از این شکست نتایج الزم را . ی گری هریمن با شکست رو به رو شدج    ميان
او متوجه شد که آمریکا و انگليس توافق نظر ندارند و لذا امکان دارد که . برای خودش گرفت

به احتمال قریب به یقين او در این مورد نظر . بيشتری به شرکت سابق نفت وارد آورد شارف
  .هریمن را جلب کرده و یا الاقل مزه دهن او را فهميده بود

.  دستور اخراج کارمندان انگليسی نفت را داد1330    با این حساب مصدق در اول مهرماه 
این پيروزی .  خاک ميهن ما را ترک گفت1330 مهرماه 11آخرین کارمند انگليسی روز 

ایران با وجود  حزب توده. ج فارس بودبزرگی برای جنبش ملی ایران و به طورکلی ملل خلي
 تير این اقدام دولت مصدق را به طور کامل مورد حمایت قرار 23جو تفرقه و نفاق پس از 

  .داد
قطع مذاکرات با شرکت سابق نفت و اخراج کارمندان انگليسی از ایران تناسب قوای نوینی 

 به طور آشکارتری عليه وابسته به استعمار انگليس محافل درباری و. وردآرا به وجود 
شکاف درونی جبهه ملی نيز تشدید . و مساله سقوط کابينه را مطرح کردند. مصدق برخاستند

ض حزب توده ایران و وع شد و جناح سازشکار بيش از پيش از مصدق فاصله گرفت و در
 تير 23 می رفت تا پلی که در 1330پایيز . اردوگاه سوسسياليستی به مصدق نزدیک تر شد

  .بسته شود کسته بود از نوش
  .    خالصه جریان وقایع از این قرار است

 شهریور ماه گروهی از نمایندگان درباری انگليس مجلس شورا طی نامه ای خطاب 17    
  :به رئيس مجلس تشکيل اقليت مخالف دولت را اعالم و اظهار داشتند

د آید از شرکت در جلسات تا زمانی که محيط آزاد خالی از هرگونه ارعاب به وجو    "
   "6.مجلس خودداری خواهند کرد

، دولتشاهی و پيراسته در راس آن بودند، یون جمال امامچان سرشناسی وست آه جاسي    اقل
اقليت طلب . اميدوار بود که با ایراد فشار به دولت مصدق او را وادار به تسليم و یا ساقط کند

 یعنی در واقع از اصل ملی ـز اجرای ملی شدن  ماده ای طر9ون می کرد که مصدق از قان
  دستاویز تبليغاتی این جناح جاسوس و. شدن دست بکشد و به طریقی با شرکت نفت کنار بياید

                                                 
289خاطرات ایدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشر اندیشه، صفحه  ـ  5  
1330 مهرماه 4روزنامه رسمی کشور، .  ـ  6  
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به عالوه . می شود" کمونيستی"خادم شرکت نفت این بود که اگر غير از این باشد کشور 
  .حل کردباید هر چه زودتر مساله را . منتظر درآمد نفت اند" مردم"

  :    امامی می گفت
چرا ریشه حزب توده را نمی کنيد؟ این تنها من بودم که ده دفعه در این مجلس هی گفتم     "
د و ی اوضاع طوری شده که حزب توده بياحاال... داد زدم که چرا ریشه اش را نمی کنيد،  و

  ...مسلط شود
 و ایشان را کو از جناب آقای دکتر مصدق تعریف می کند    شنيده ام این اواخر رادیوی مس

  دانيد مفهوم وطن پرستی در قاموس رادیو مسکو یعنی چه؟ یم. وطن پرست می داند
نعل به سوی کمونيسم و انقالب کمونيستی می  آنچه من می بينم این مملکت چهار    ...
  "7.رود

  :ر می داد    درست در همين زمان روزنامه فيگارو چاپ پاریس خب
 ين مصدق فقط نام دوش برای جان.انگليس ها منتظر یک تحول ناگهانی در ایران هستند    "
   "8.ميان است سيدضيا و قوام السلطنه در: نفر
حوادث به زیان . سيون اقليت ارتجاعی مجلس کم تر از یک ماه دوام آوردميک  بسترما    ا

این مورد به کاربرد صف مخالف را به مصدق با روش قاطعی که در . آنان کار می کرد
بيرون راندن کارمندان انگليسی شرکت نفت، موج بزرگ هواداری از . سرعت شکست

فين لچهارم مهرماه که مخا ورد و او با استفاده از این فرصت روزآمصدق را به وجود 
که  آنجایی مجلس را تعطيل کرده بودند به ميان مردم آمد و گفت مجلس همين جاست و نه

این وقت استعمارانگليس اختالف با ایران را  در. ت جمع شده اندکلگروهی مخالف مصالح مم
این  با شورای امنيت مراجعه کرده بود و مصدق آمادگی خود را به دفاع از منافع ایران در

این وضع آخرین مقاومت مخالفين را در این لحظه از ميان . مجمع بين المللی اعالم می داشت
لذا مخالفين به مذاکراتی که مصدق می . قط کردن مصدق در این لحظه مقدور نبودسا. برد

کا داشته باشد دل بستند و از او خواستند که در همان آمریکا مساله نفت را در یبایست در آمر
  :اصرار اقليت این بود. خارج از چارچوب اصل ملی شدن فيصله دهد

 بدهيم و به آقای دکتر مصدق که حاال که می روندیک ماده واحد بگذرانيم و اختياراتی     "
   "9.نحوی هست خاتمه دهند طرف ملت ایران به هر این مطلب را از) به آمریکا(

  :به مصدق توصيه می کرد" روانشناس"خواجه نوری سناتور خائن و 
هرحقی را با نرمی و ! برابر معضالت باید روی مماشات داشت و نه گردن شقی در    "

  "10.الیم بهتر می شود به حریف زورمندتر از خود قبوالند تا با خشکی و قلدریمنطق م
حدود زیادی جای خود را در حکومت   مصدق تا1330    در این موقع یعنی در آغاز پایيز 

آن حالت عدم اعتماد به نفس و متزلزلی که مصدق در آغاز کار دچارش بود . محکم کرده بود
محافل درباری و امپریاليستی را " متقابال به اعتماد و اميد داده وجای خود را تا حدود زیادی 

حاال دیگر . متوجه ساخته بود که دولت مصدق را نمی توان به این آسانی سرنگون کرد
 تير، چندین مذاکره بسيار 23مجلس، حادثه خونين  مصدق ترس ترور و اجبار به تحصن در

يانجی گری طوالنی هریمن را پشت سر دشوار با هيات های نمایندگی شرکت نفت و م
  .گذاشته، امثال زاهدی را از کابينه بيرون انداخته و با اطمينان نسبی به آینده می نگریست

 1330شاه از همان تابستان . این وضع دربار و محافل امپریاليستی را نگران می کرد
 او و. داردپيش  احساس کرد که با دشمنی قوی درگير است و مبارزه ای طوالنی در

وهای مسلح موجود که در دست شاه    رمشاورینش همان زمان تصميم گرفتند عالوه بر ني

                                                 
1330، مهرماه 10شور، شماره ، روزنامه رسمی ک1330 مهرماه 2کرات مجلس،  ـ مذا 7  

1330 شهریور ماره 30خواندنيها،  ـ  8  
1330 مهرماه 25، روزنامه رسمی کشور، 1330 مهرماه 11پيشنهاد آقا رضا رفيع وکيل درباری مجلس در جلسه  ـ  9  

1330 مهرماه 16سخنرانی سناتور خواجه نوری در سنا، روزنامه رسمی کشور،  ـ  10  
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 به فرماندهی فردوستسرگرد .  تشکيل دهندگارد جاویداناست نيروی ویژه ای تحت عنوان 
گارد جاویدان منصوب شد و ماموریت یافت که افسران مورد اعتماد را در هر واحد نظامی 

این . نقاط مختلف کشور به استخدام سربازان داوطلب بپردازد ت چين کند و درکه باشند دس
سازمان افسری حزب توده ایران از همان آغاز .  آماده خدمت بود31نيرو در آغاز سال 

آینده نقش ارزنده ای به سود جنبش انقالبی  افسرانی را مامور خدمت در این واحد کرد که در
  .ایران ایفا کردند

  . ای داشت ریاليسم آمریکا نيز از وضعی که در ایران پيش آمده بود نگرانی فزاینده    امپ
 به 50 -50انحصارات آمریکایی در آغاز اميدوار بودند که مساله نفت را با قرارداد جدید 

ميانجی . اما گسترش مبارزات ملی در ایران این اميد را به یاس مبدل کرد. سود خود حل کنند
  .نتيجه ماند و آمریکایی ها احساس کردند که وضع دشواری در پيش دارندگری هریمن بی 

که  (ـ سيا ـانه سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا  رئيس شعبه خاورمي    کرميت روزولت
نگرانی محافل آمریکایی را در آن روزها این )  شد مرداد28فرمانده عمليات کودتای بعدها 

  :طور توضيح می دهد
به نصراهللا انتظام سفير ایران در واشنگتن که به ) 1330نيمه شهریور (مبر اوایل سپتا    "

  ...این نخستين مالقات ما بود... به دیدارش رفتم. امل وفادار شاه بود تلفن زدمکطور 
...     ما هر دو از آنچه در ایران می گذرد نگران بودیم و تصور روشنی از اوضاع نداشتيم

نچه رفقای من از ایران و یا همکاران دولتيم در این جا گزارش می راستش از آ: به سفير گفتم
آیا شما می توانيد چيزی بگویيد که . دهند نمی توانم تصور روشنی از آنچه می گذرد بسازم

  ...قوت قلبی بدهد
  :    لبخند تلخی زد و گفت

... ند خودتان بماشگویم پي خواهش می کنم آنچه می. رین حالت وضع دشواری استتدر به
اما من نسبت به منویات او درباره ... نخست وزیر مصدق دارد قدرت و اعتماد کسب می کند

  "11... ان بدل خواهد شدرمصدق دیر یا زود به آلتی در دست دشمنان ای... شاه بی اعتمادم 
  :    روزولت نتيجه می گيرد

  "12.یيد می شدانی زیرک تارخرسند بودن از این که باورهای شخصيم توسط یک ای    "
    این مالقات محرمانه جاسوس حرفه ای آمریکا با سفير شاه در واشنگتن و توافق نظر آن 
. ها درباره مقابله با جنبش انقالبی ایران و حکومت مصدق، بسيار چيزها را روشن می کند

ز دولتی آمریکا نگرانی ا  در سازمان ها ی1330آنچه این جا گفتنی است این که از شهریور 
مصدق پدید آمده بود و رشد می کرد و آنان از همان زمان وارد تماس هایی با مخالفين 

  .مصدق شده بودند
جناح راست جبهه . مشی نيروهای سياسی وابسته به آمریکا منعکس می شد     این وضع در

 انواع بهانه ها عنوان می شد اما در واقع بهانه گيری ها از. ملی از مصدق فاصله می گرفت
تنگ نظری ها و خودخواهی های حقير برخی از . پشت پرده آب می خورد" نگرانی های"

رهبران ملی هم به اختالفات اساسی اضافه می شد  و به دشمنان ملت امکان می داد که تفرقه 
برای مثال می توانيم از قهر مکی که چرا به حد کافی مورد احترام قرار . را دامن زنند
  .نگرفته یاد کنيم

   نظير این نوع چيزهای به ظاهر کوچک و در واقع زیاد بود و محافل درباری حداکثر  
کوشش را به کار می بردند تا شکاف داخل جبهه ملی را تشدید کنند، به ویژه آیت اهللا کاشانی 

  .را از مصدق جدا کنند و به سوی خود بکشند
ابسته به امپریاليسم را در    مقابل این جریان ضدانقالبی که مرتجعين  و سازشکاران و در

صدق ماتحاد ضد مصدقی به هم نزدیک می کرد، حزب توده ایران و اردوگاه سوسياليسم به 
                                                 

100و 99 انگليسی، صمتن،1979تاب مک گراویل، نيویورک ضربه متقابل، نبرد برای کنترل ایران، چاپ شرکت ککرميت روزولت،  ـ  11  
همان جا ـ   12  
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در مطبوعات کشور خبرهای مکرری از مراجعه کشورهای سوسياليستی . نزدیک می شدند
برای خرید نفت ایران و دفاع مقامات رسمی و مطبوعات کشورهای سوسياليستی از ملی 

به ویژه زمانی که انگلستان به شورای امنيت مراجعه کرد محافل . دن نفت چاپ می شدش
  .شوروی از همان ابتدا به سود ایران موضع گرفتند

 


