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ترکيب مجلس هفدهم به . نبود" به استحکام سابق" وضع مصدق 1331آغاز سال      در
. رک می گفتندشدت به زیان او بود، بخش بزرگی از متحدین سابق در جبهه ملی او را ت

کوشش های نفاق افکنانه توطئه گران نيز که می کوشيدند آیت اهللا کاشانی را از مصدق جدا 
  .کنند رفته رفته به ثمر می نشست و این دو رهبر از هم فاصله می گرفتند

 به طور عمده بازار و کسبه صداهای ـی اجتماعی که پایگاه مصدق بودند ميان قشرها     از
افزونی عدم رضایت خود را از  می شد، محافل آمریکایی نيز با صراحت روزمخالف شنيده 

" کمک"مهم و حساسی نظير  از جمله در مساله بسيار. روش مصدق اعالم می داشتند
 عرضه آمریکا ارمغان سفراقتصادی که مصدق آن همه به آن دل بسته و به صورت بهترین 

مللی محافل رسمی آمریکا آشکارا موضع  پس از رد پيشنهادهای بانک بين ال،کرده بود
  :وزارت خارجه آمریکا در یک اعالميه رسمی نوشت. مخالف گرفتند

 از کشورهای متحده آمریکا درخواست وام و کمک بار کتبا و شفاها ان چندردولت ای    "
  ..مالی مستقيم کرده است که مشکالت ناشی از قطع عواید نفت را حل کند

قدور است درآمد شایسته ای از صنعت نفت م تواند مادام که برای ایران     دولت آمریکا نمی
  " 1.به دست آورد این نوع کمک را وجه سازد... خود

مقامات رسمی " این اعالميه وزارت خارجه آمریکا نقض صریح تعهداتی بود که ظاهرا
  :نقض این تعهد. آمریکا و از جمله شخص ترومن به مصدق داده بودند

  ميان وابستگان به آمریکا متزلزل تر می کرد، قعيت مصدق را درمو ،"اوال
، محافل بورژوایی و اصناف را که به درآمد نفت و دالرهای آمریکایی چشم دوخته "ثانيا

  .بودند دچار تردید می نمود
اکثر حوزه های انتخاباتی وکيلی در .  افتتاح شدمجلس هفدهم در اردیبهشت ماه رسما    

 جلسه مجلس از همان آغاز دچار تشنج بود در تهران حکومت نظامی اعالم .مجلس نداشتند
چنين جوی  در. یت مواضع خود استفاده می کردوق بود و دربار از این فرصت برای تشده

محافل  یول. مجلس هفدهم از همان ابتدا بالقوه آمادگی داشت که جانشين برای مصدق پيدا کند
ایدن می .  نمی دانستند و می خواستند مصدق منفردتر شودامپریاليستی هنوز موقع را مناسب

  .او حساب می کرد که زمان به سودش کار می کند"  2.عجله کارشيطان است"گفت 
    تا مجلس اعتبارنامه ها را تصویب کرده و به طور کامل آماده کار شود موعد اجالس 

. ردن نفت ایران رسيدگی کنددادگاه الهه رسيد که می بایست به شکایت انگليس عليه ملی ک
 روانه الهه شد تا از حقوق صاخمصدق برای جلب افکار عمومی و تحکيم موقعيت خویش، ش
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به . او هفتم خردادماه ایران را ترک گفت و سوم تيرماه به کشور بازگشت. ان دفاع کندرای
س شورا در این مدت آرایش قوای داخلی مجل. ماه از کشور دور بود عبارت دیگر قریب یک

و سنا به زیان مصدق و نهضت ملی ایران به پایان رسيده و شرایط برای مقابله با مصدق 
 تعداد قابل مالحظه ای از نمایندگان مجلس آشکارا در به این ترتيب که اوال. م شده بودفراه

شده  که مهم تر است شکاف درونی جبهه ملی باز" صف دربار و مخالف مصدق بودند و ثانيا
این امر در جریان انتخاب رئيس . ندگان وابسته به آن به دو جناح تقسيم شده بودندو نمای

  .جبهه ملی نتوانست نامزد واحد معرفی کند. مجلس برمال شد
نتيجه  جناح راست جبهه ملی دکتر معظمی را نامزد کرد و جناح چپ دکتر شایگان را، در

ینده مجلس که در رای گيری شرکت  نما73از . امامی نامزد دربار شانس بيشتری کسب کرد
دور دوم، در .  نفر به شایگان16 نفر به معظمی و 17 نفر به امامی رای دادند، 33کردند 

  . به سود معظمی کنار رفت، امامی برنده شدبا آن که شایگان اجبارا
نخست این که : موقع انتخاب ریاست مجلس چند نکته را روشن می کرد     زور آزمایی در

تقسيم . آغاز به نظر می رسيد ت مصدق در مجلس حتی بيش از آن ضعيف است که درموقعي
آشکار نمایندگان جبهه ملی به دو جناح که جناح راست آن مخالف مصدق بود هواداران 

دیگر این که با وجود چنين ضعفی در .  نفر تقليل می داد16 تا 15ق را به حدود دواقعی مص
. وز آمادگی داشتند که به طور جدی مقاومت و مقابله کننددرون مجلس، مصدق و یارانش هن

. ا آن که پيش نرفت، نشانه ای است از این آمادگیب امزد کردن شایگان به ریاست مجلس،ن
تواند با  سوم این که نتيجه آرای مجلس در انتخاب ریاست مجلس به دربار اميد می داد که می

  .ردارد و فرد دیگری را به جای او بنشاندمصدق را ب" قانونی"رای پارلمان و به طور 
نيمه  ماه پيش از کشور اخراج شده بود در  که چنداشرف پهلویتوجه به این امکان،      با

طبق .  به جای مصدق فعاالنه شرکت نمودقوامتدارک جانشينی  تير به تهران بازگشت و در
  .از کار، استعفا دهدسنن پارلمانی مصدق می بایست پس از اعالم آمادگی مجلس به آغ

تعيين  یبرا. ان روز نيز مصدق استعفا دادهم.  تيرماه مجلس اعالم آمادگی کرد14    روز 
 آن را از عمال همعلوم شد در مجلس و به ویژه سنا که شا. نخست وزیر رای تمایل گرفته شد

 نفر به 14 سناتور فقط 36از . اجانب پرکرده بود جبهه محکم مخالفت با مصدق موجود است
با این حال مصدق روز . اکثریت رای سفيد داد. نخست وزیری مصدق اظهار تمایل کردند

 تيرماه نخست وزیری را پذیرفت و سه روز بعد تقاضا کرد که وزیر جنگ کابينه را هم 19
 توضيح این که تا آن وقت وزیر جنگ و همه مقامات عالی نظامی و پليس .خودش تعيين کند

با این پيشنهاد او . عالوه مصدق خواستار اختيارات بود به. وب می کردرا شخص شاه منص
برابر مجلس و سنا  می خواست موقعيت خود را در آن واحد هم در برابر دربار و هم در

بعدها . تقویت کند و اختيار امور را چه قانونگذاری و چه اجرایی در دست خود متمرکز نماید
  .می در شرف تکوین بودمصدق افشا کرد که یک کودتای نظا

من برای آن پست وزارت جنگ را خواستم که می دانستم کودتایی در شرف تکوین     "
و نطفه کودتا را . الشی نمودمبا تصدی وزارت جنگ نيروهای متمرکز در مرکز را مت. است
  " 3.نين خفه کردمجدر 

 مناسبی برای     به نظر می رسد که شاه تقاضای اختيارات از جانب مصدق را فرصت
برای مخالفت با اختيارات ممکن بود تعداد به مراتب بيشتری از نمایندگان . سرنگونی او یافت

مجلس را تجهيز کرد و در افکار عمومی نيز چنين جلوه داد که مصدق تقاضایی خالف 
در واقع نيز . قانونی اساسی و موازین دموکراتيک داشته که شاه نتوانسته است آن را بپذیرد

شاه تقاضای مصدق را دایر به تصدی مقام وزارت جنگ توسط خود مصدق . چنين شد
 نفر 76 نفر از 42(فردای آن روز اکثریت مجلس . ماه استعفا داد  تير25و او . نپذیرفت
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جلسه جداگانه ای تشکيل داد و نسبت به نخست وزیری قوام اظهار تمایل ) حاضر در تهران
ولی شاه بالفاصله فرمان به نام قوام . خست وزیری کافی نبوداین تعداد رای برای ن. کردند

  :نوشت و او نيز بالفاصله اعالميه گستاخانه و تندی عليه مردم منتشر کرد و مدعی شد
  "کشتی بان را سياستی دگرآمد    "

  :    در این اعالميه قوام با شدیدترین لحن مردم را تهدید می کرد و می نوشت
 آشوب گران با شدیدترین... که در اقدامات مصلحانه من اخالل نمایندوای به حال کسانی "

ممکن .. کيفر اعمالشان را در کنارشان می گذارم... عکس العمل من رو به رو خواهند شد
 زده روزی صدها تبه کار را از هر} !!{جایی بروم که دست به تشکيل محاکم انقالبی  است تا

  ."قانون قرین تيره روزی سازمطبقه به موجب حکم خشک و بی شفقت 
حتی نزدیکان او گمان می کردند که قوام با اختيارات .     صدای قوام از جای گرمی می آمد

حسن . است مجلس را منحل کرده و تهدیدهای خود را عملی سازد کاملی آمده و قادر
که هنوز قبل  که در این روزها از همکاران نزدیک قوام بود در این باره می نویسد ارسنجانی

حرف می زد و به طوری که نيک پور " محکم"از صدور فرمان نخست وزیری قوام خيلی 
  :گفت
گفتم البد حساب هایی کرده و بی خود حرف نمی " یاور خيلی محکم حرف می زند    "
  : پور گفتکني... زند

ی را شميران کس  امروز هم درلطنه پيش واالحضرت اشرف بود حتمادیروز قوام الس    "
  ."حرف می زند دیده که این طور محکم

  " 4.    گفتم البد
يس وجود لسفارت خانه های آمریکا و انگ     ارسنجانی به رابطه مستقيمی که ميان قوام و

  :داشته و او مراوده ميان آنان را به چشم دیده اشاره می کند و می نویسد
 گفتند سابقا. پرسيدم مهبد کيست. اوستگفتند االن مهبد پيش . خواستم با قوام صحبت کنم    "

  .از سفارت آمریکا پيغام می آورد... کنسول ایران در نيویورک بوده 
  :اسدی گفت.     چند دقيقه بعد جوانکی که صبح آمده بود بازهم آمد

گفتم این چه مطالبی است که پيغام آورش این .     او از طرف انگليسی ها پيغام می آورد
  ."پيغام های مهم می آورد! نه " :تگف... شخص است 

پاکت مارک واالحضرت اشرف پهلوی .     پيشخدمت آمد و پاکتی به دست قوام السلطنه داد
صفحه پشت و رو نامه واالحضرت اشرف به خط  چهار. کرد پاکت را باز. را داشت

  ...خودشان نوشته شده بود
روی ... ذاکرات یک ساعت طول کشيدم... سن سفير آمریکا بودر    قوام السلطنه منتظر هند

هندرسن اطمينان داده بود که دولت آمریکا مبلغ قابل . هم رفته مالقات رضایت بخش بود
  " 5...توجهی کمک بالعوض خواهد کرد

    به این ترتيب قوام السلطنه با این اطمينان روی کار آمد که چون حمایت مراکز قدرت 
ری چندانی از طرف مردم رو به رو نخواهد شد و اگر هم داخلی و خارجی را دارد و با پایدا

تيارات خشاه به قوام قول انحالل مجلس و واگذاری ا" ظاهرا. شد با قدرت خواهد شکست
  : تيرماه قوام به نزدیکانش می گفت28روز . وسيع را داده بود

 انحالل اعليحضرت با پيشنهاد من موافقت فرموده و پيغام داده است که صدور فرمان    "
 اقدام خواهم فورا. بسيار ساده است یاوضاع کار در این صورت تسلط بر... مانعی ندارد

  " 6.کرد
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ساده ای نبود و با گذشت زمان و با شرکت  اوضاع برخالف تصور قوام کار     اما تسلط بر
  .هرچه وسيع تر مردم در مبارزه ضد دولتی این کار دشوار و دشوارتر می شد

 تيرماه در تهران و برخی شهرها 28 تا 26در روزهای . مردم آرام آغاز شد    پایداری 
سران بازار می کوشيدند مساله . بخشی از بازار و دکان ها تعطيل ولی پایداری اوجی نداشت

صحبت از این بود که گروهی از بازاریان در دربار . را در پيوند و همکاری با شاه حل کنند
  .7متحصن شوند
به زحمت توانست ) جبهه ملی(فراکسيون وطن .  در مجلس به هيچ وجه قوی نبود    پایداری

حالی که مجموع آرای جناح راست و چپ جبهه ملی دو   نماینده را به خود همراه  کند در28
این احساس بيش از پيش .  نفر می رسيد35هفته پيش از آن موقع انتخاب رئيس مجلس به 

و قشرهای تازه ای از آن به اردوی دشمن ون آب می شود جبهه ملی از درتقویت می شد که 
این که برخی از رهبران جبهه ملی با دربار  خبرهای موثقی می رسيد دایر بر. می پيوندد

لذا . وارد معامله شده اند تا دکتر معظمی را به جای قوام و مصدق به نخست وزیری برسانند
. وز به معنای دفاع قاطع از مصدق نبود نفری فراکسيون وطن در قبال قوام هن28مقاومت 

 .رابطه ميان این فراکسيون و شاه منظم بود. نصف این گروه راه معامله را باز گذاشته بودند
  .آنان مدام مردم را دعوت به آرامش می کردند

اما .  محتمل بود که قوام بر اوضاع مسلط شود به همين منوال پيش می رفت کامال    اگر کار
گذشت " پایين"و چه در " باال"و سه روز اول نخست وزیری قوام حوادثی چه در در همان د

  .که حساب ها را به هم زد
    خبرهایی که از حوادث پشت پرده در باال می رسيد، حکایت از آن می کرد که هنوز 
تضاد آمریکا و انگليس به طور کامل حل نشده و گروه های متضاد و متناقض هيات حاکمه و 

اده آمو لذا شاه  سر قوام و وظایفی که در پيش دارد به توافق کامل نرسيده اند انش برارباب
  .نيست که اختيارات کامل را که قوام بدان نياز دارد، به او واگذار کند

 28عصر . ت مردم ادامه می یافت، نضج می گرفت و تشدید می شدمو    از جانب دیگر مقا
 تغيير کرد و چنان صحنه نبرد، اوضاع در پایين عميقاتيرماه با ورود حزب توده ایران به 

  .وضعی ایجاد شد که هيچ کس از قبل، پيش بينی و یا تصور آن را نکرده بود
 نسبت برخورد دوگانه ایفتيم صفوف حزب توده ایران، چنان که در صفحات پيش گ     در

از یک سو عدم قاطعيت مصدق، بازی مداوم و پایان ناپذیر . به حکومت مصدق وجود داشت
او با آمریکا، گذشت فراوانش به شاه، بی توجهی مطلقش به نيازهای اجتماعی توده 

 می کرد و از سوی دیگر مقاومتش در امر ملی شدن نفت زحمتکش، حزب را از مصدق دور
در چند ماهه انتخابات مجلس . رد انحصارهای نفتی زمينه ای برای اتحاد فراهم می آوردو ط

هفدهم و ماه های پس از آن به دالیلی که ذکر شد جانب نخست تشدید شده و مناسبات حزب 
حزب توده ایران در پيدایش چنان مجلسی . توده ایران با مصدق رو به سردی رفته بود

و به زور از ورود نمایندگان حزب توده ایران به " دانست که عمدامصدق را هم گناهکار می 
امی ایران و آمریکا را که یران تمدید قرارداد نظابه عالوه حزب توده . مجلس جلوگيری کرد

. لو با کمی مقاومت بدان تن در داد ضربه سنگينی به نهضت ملی ایران می دانستمصدق و
ایران نيز که در لباس دوستی ظاهری با مصدق محافل خرابکار و جناح راست جبهه ملی 

در آستانه . این سردی مناسبات می افزودند کودتای ضد مصدقی را تدارک می دیدند بر
روزنامه های وابسته . ماه فشار این محافل به حزب توده ایران بسيار شدت گرفت حوادث تير

ن دشنام ها به حزب توده ایران به این جناح و اظهارات رهبران آن در این ماه ها پر از بدتری
زئی از نقشه کودتا بود تا جاحت گفت که این حمالت به حزب ما امروز می توان با صر. بود

  .تشکيل جبهه واحد ملی را نامقدور کنند مصدق را تنها بگذارند و بکوبند
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    با وجود همه این ها وقتی لحظه خطر و حساس رسيد مشی سالم انقالبی در حزب توده 
حزب تصميم به دفاع از مصدق و مقابله با قوام گرفت  .همه سوء تفاهمات فائق آمد یران برا

 تيرماه برقرار شد و عصر 27ب ایران و جناح مصدق جبهه ملی ازو نخستين تماس ها با حز
  . تير به نتيجه رسيد28

  
  :طی اعالميه ای" جمعيت ملی مبارزه با استعمار" تير 29    صبح 

 احزاب، سازمان ها، جمعيت ها و شخصيت های ضد استعمار، از دکتر مصدق، از کليه    "
 آیت اهللا کاشانی، جبهه ملی و سازمان های وابسته به آن برای تشکيل یک جبهه واحد ضد

  .دعوت به عمل آورد "8 استعمار
 حزب به رهبری کمک فراوان بدنهميم درست، توده مردم زحمتکش و اتخاذ این تص     در
شم انقالبی توده ها به آنان هشدار می داد که علی رغم همه کاستی ها که مصدق دارد، . کرد
توده مردم علی رغم . قبال مزدوران شناخته شده ای چون قوام باید از او حمایت کرد در

  :توصيه های رهبران جبهه ملی که از آن ها می خواستند
  " 9.شرکت فرمایندت در این جنبش مقدس ملی ناتنهایت آرامش و م با    "

تعطيل بازار وسعت می یافت و با . ای قاطع و انقالبی روی می آوردنده    به روش 
  .این روح انقالبی در تصميم رهبری حزب ما منعکس شد. تظاهرات توده ای در می آميخت

    آیت اهللا کاشانی که قبل از تيرماه از مصدق فاصله گرفته بود و جناح راست جبهه ملی می 
 در مورد نخست وزیری قوام موضع درستی اتخاذ کرد و شيد او را به سوی خود جلب کندکو

اعالميه ای که قوام صادر کرد  در. خود قوام نيز به این امر کمک کرد. عليه او برخاست
  .حمله های آشکاری به شخص کاشانی و جناح او وجود داشت

  :    قوام اعالم می کرد
ارتجاع سياه لطمه شدیدی به آزادی وارد ...  و سالوس منزجرممحافل مذهبی از ریا در    "

نگاه  دیانت را از سياست دور... به هدر داده است ... ساخته و زحمات بانيان مشروطيت را 
  "10.خواهد داشت
طاب به سربازان خی به ميدان آمد و در پيامی رت، با قاطعيت بيش"کاشانی متقابال    آیت اهللا 

  :و افسران نوشت
اعمال احمد قوام که تنها برای جاه . امروز جنگ جدل بين دو صف حق و باطل است   " 

اید به دست شما انجام و شما را در مقابل خون بطلبی و برگشت انگليسی ها و استعمار است ن
  " 11.ها و حق کشی ها مسئول کند

  :کاشانی در اعالميه دیگری خطاب به مردم تاکيد کرد
ن مسلمان الزم است که در راه این جهاد اکبر کمرهمت محکم بربسته عموم برادرا بر     "

 بيگانگان اجازه نخواهند داد که به دست بهکه ملت ایران به هيچ یک ... نندثابت ک... و 
  " 12. آن ها را پایمال نمایندلمزدوران آزمایش شده استقال

 انجام گرفت تا شاید     در پشت پرده کوشش هایی از طرف محافل ارتجاعی و خيانت پيشه
آیت اهللا کاشانی به جای پذیرش  .قوام و کاشانی را به هم نزدیک کنند اما نتيجه ای حاصل نشد

سازش با قوام دعوت حزب توده ایران را برای وحدت پذیرفت و طی یک مصاحبه 
  :مطبوعاتی گفت
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مداستان جمعيت باید همدست و ه امروز روزی است که این ملت از مرد و زن و هر    "
امروز ملت ایران تمام افراد از زن و ... در مبارزه با اجنبی باید همه یک رنگ باشيم. باشند

جمعيتی  هر. مرد و بزرگ و کوچک در تمام احزاب در این مقصد مقدس، هم مقصد هستند
  " 13.در این باب قيام کند ما به صميم قلب می پذیریم

  .ران را درچارچوب معينی پذیرفت    حزب ایران نيز اتحاد با حزب توده ای
    در چنين وضعی بود که مقاومت در برابر حکومت قوام به یک نبرد وسيع توده ای بدل 

   تير ماه، زمانی که موضع قاطع حزب29روز . ابتدا کارگران نفت آبادان به ميدان آمدند. شد
 ار انداختند، درتوده ایران اعالم شد و اعضا و هواداران حزب همه نيروی خود را به ک

چندین نفر کشته . پليس و ارتش به مقابله برخاستند. تظاهرات وسيعی به وقوع پيوست آبادان
  .اما مقاومت مردم نشکست بلکه برعکس تشدید شد. و زخمی شدند

رهبری  زیر .زیر رهبری حزب توده ایران به وسعت وارد نبرد شدند     کارگران تهران نيز
با پيوستن حزب توده ایران اعتصاب .  دکان ها تعطيل می کردندجبهه ملی فقط بازار و

ترکيب طبقاتی جبهه پایداری به . سياسی تمام کارخانه ها و موسسات توليدی را فرا گرفت
  .طور کيفی تغيير کرد و به همين نسبت شعارهای مبارزه و خواست مبارزین نيز تکامل یافت

در این . و روز پيش تعطيل عمومی اعالم شده بود  اوج مقاومت روز سی ام تير بود که از د
موتور واقعی و سازمانده اصلی نبرد اعضا و . روز توده مردم به کوچه و خيابان ریختند

  :آنان. فعالين حزب توده ایران بودند
 ها هزارکارگر و دانشجو و جوان مبارز را ها ده ، با تعطيل کارخانه ها و دانشگاه"    اوال

  .ه بودندبه ميدان آورد
، چنان روح پيکار جوی انقالبی به جنبش می دميدند که در فعاليت های هواداران "    ثانيا

  مصدق چه قبل و چه بعد از سی ام تير هرگز وجود نداشت،
می توانستند به  ، از لحاظ فنی به نبرد خيابانی و سازماندهی انقالبی آشنایی داشتند و"    ثالثا

و سرانجام این که با ورود حزب توده ایران به صحنه نبرد . وندمقابله نيروهای مسلح بر
سازمان (اعضا و هواداران حزب توده ایران . نخستين آثار تزلزل در صفوف ارتش راه یافت

بهترین تجلی این .  آغازکردندشکار تبليغی و عملی وسيعی را در درون ارت) افسری حزب
این افسر توده ای .  به تظاهرکنندگان بودمانواحد تانک سرهنگ حبيب پرکار پرثمر پيوستن 

 سال پيش از آن رفته 6 هدایت حاتمی همان راهی را رفت که برادرش 1331در سی ام تير 
هدایت حاتمی بعداز انقالب (.و به فرمان حزب توده ایران به قيام مردم آذربایجان پيوسته بود

 پرمان از !)دستگير و اعدام شدبه ایران بازگشت و در جریان یورش به حزب توده ایران 
تانک بيرون آمد، سردوشی های شاهنشاهی را کند و به مردم پيوست و با این اقدام متهورانه 
 و قهرمانانه ولوله در کاخ سلطنتی انداخت و درباریان را نسبت به وفاداری ارتش در

  . صورت ادامه نبرد دچار تردید کرد و به عقب نشينی واداشت
که بعدها منتشر شد، نشان داد که پس از ورود حزب توده ایران به نبرد آشکار     خبرهایی 

ضد قوام عناصر سازشکار و خائنی که در ميان هواداران مصدق جا گرفته بودند بيش از 
پيش به تکاپو افتاده و با قوام و دربار برای سازش هر چه سریع تر و سرکوب قاطع 

  .تظاهرات مردم وارد مذاکره شدند
 تيرماه دکتر عيسی سپهبدی را محرمانه به مالقات 29  حزب زحمتکشان بقایی همان روز   

این حزب که با توصيه، تصویب و پول ماموران جاسوس آمریکا تشکيل شده . 14قوام فرستاد
  :بود
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 و با دالیل مسلم و متقن در جبهه ملی آن روز بود که صریحاتنها سازمان متشکل     "
ما از همان اول گفتيم که کسانی که دستورالعمل خود را از ... ا را رد کردپيشنهاد کمونيست ه

  " 15.بيگانه می گيرند نمی توانيم به آنان اجازه دهيم با ما ائتالف کنند
ایران بود، بهانه  که در واقع شعبه ای از سازمان جاسوسی آمریکا در" حزب زحمتکشان    "

  . نمی تواند ائتالف کند!! گانه اندبي" وابسته"می تراشيد که با احزابی که 
شرکت حزب توده ایران .     با وجود تالش همه جانبه ضد انقالب، قيام مردم گسترش یافت

در مبارزه و وسعت تظاهرات مردم محافل ضدانقالبی را چنان غافل گير کرد که فرصتی 
  :برای تفکر و تصميم گيری نداشتند

بغلش را می  حالش به قدری بد بود که زیر .ر می رسيدقوام خيلی خسته و ناتوان به نظ    "
 کننده گيج" واقعا. خبرهای ضد و نقيضی می رسيد... با آمپول کمی حالش بهتر شد... گرفتند
ما با همه ... گفت شهر شلوغ شده  است.  ریزان از شهر رسيدقناصر ذوالفقاری عر... بود

 اگر قرار باشد با سهل انگاری کار این که کار نمی شود. چيز خودمان بازی کرده ایم
 باید از دربار تقاضا کنيم کار.... صورت دیگری پيدا کند وضع ما به خطر خواهد افتاد 

  .یکسره شود
ضربان قلبش نامنظم و ضعف فوق العاده ... قوام السلطنه در تمام این مدت در حال اغما بود

... ات شهر را به اطالع او برساندبر او مستولی بود به طوری که کسی موفق نمی شد جریان
  :عال گفت...  بعد از ظهر5/2ساعت . عال وزیر دربار و یزدان پناه آمدند

در تهران ... شهر خيلی شلوغ و خطرناک است. قربان نزدیک پانصد نفر کشته شده اند    
زد و خورد شدید بوده، وضع شهر انقالبی و خيلی وخيم است و . جوی خون جاری شده است

  " 16.اید چاره ای کردب
قيام سی ام تير .  بعد ازظهر سی ام تير خبر استعفای قوام از رادیو خوانده شد5 ساعت    

  .به نخست وزیری رسيد" مصدق با رای مردم مجددا. پيروز شد
دادگاه .     فردای  آن روز، سی و یکم تيرماه خبر رای دادگاه بين المللی الهه به تهران رسيد

ن رای داده و عدم صالحيت خود را برای رسيدگی به اختالف ایران و شرکت به نفع ایرا
  .سابق نفت اعالم کرده بود
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