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   تير30پس از
  تدارک دفاع مسلحانه
  حزب توده ایران

  از دولت ملی دکتر مصدق
  

 فصل سوم
  
   نتایج قيام سی ام تير-5

او توانست .     نخستين نتيجه مستقيم قيام سی ام تير بازگشت مصدق به نخست وزيری بود
 به  خودارت جنگ را از دست شاه خارج کردههم وز: کرسی نشاندبه هر دو خواست خود را 

مجلس هفدهم را " دست گيرد و هم اختيارات وسيع قانون گذاری از مجلس کسب کرده عمال
 شاه، –مصدق : در نبرد ميان دو قطب حکومت دو گانه. کنار بگذارد و دست خود را باز کند

مصدق . که از آغاز روی کارآمدن کابينه مصدق آغاز شده بود سی ام تير نقطه عطفی بود
 را به سود خود به طور چشم گيری سنگين کند و بخش قابل مالحظه ای توانست کفه ترازو

  .از قدرت حاکمه را در دست خود متمرکز نمايد
نظر بگيريم که مصدق اين بار نه از طريق بازی      اهميت اين مساله بيشتر می شود اگر در

ويژه طبقات  بلکه آشکارتر از گذشته بر روی امواج قيام توده مردم و به ،های پارلمانی
طبقات  مجلس و زحمتکش پيروز شد و در نتيجه بيش از هر وقت ديگر نسبت به دربار و

رای ديوان داوری الهه نيز موقعيت مصدق را  .مالک و سرمايه دار وابسته استقالل يافت
  .بيش از پيش تحکيم کرد

ی ضد مهم سی ام تير اين بود که ضرورت و امکان اتحاد نيروها دومين نتيجه بسيار
د قيام سی ام تير حاصل اتحاد نيروهای ض. امپرياليستی را در عرصه نبرد نشان داد

نمايندگان جناح سالم حزب . امپرياليستی ايران بود و اهميت کارآيی اين اتحاد را ثابت می کرد
پسر آيت اهللا .  پذيرفتندتوحد یشانی دعوت حزب توده ايران را براايران و آيت اهللا کا

  :اعالم کرد) حزب توده ايران( ميتينگ با شکوه جمعيت ملی مبارزه با استعمار کاشانی در
  به شما بشارت می دهيم که دعوت به تشکيل جبهه واحد ضد استعمار از طرف آيت اهللا    "

   "1.کاشانی پذيرفته شده است
ان     در قيام سی ام تير هدف ها، شعارها و شيوه های گوناگون مبارزه که از طرف سازم

های مختلف مطرح می شد به قضاوت توده مردم گذاشته شد و صحت  نظريات حزب توده 
مردم با پوست و گوشت خود احساس کردند که ملی کردن نفت در واقع . ايران به اثبات رسيد

امپرياليستی است و تنها در نبرد قاطع با نيروهای امپرياليستی چه انگليسی و  يک انقالب ضد
مردم دست خون آلود امپرياليسم آمريکا را در کشتار سی .  تواند پيروز شودچه آمريکايی می

 نسبت به امپرياليسم آمريکا که جبهه ملی و حکومت مصدق به مردم خوش بينی. ام تير ديدند
نقش خائنانه دربار پهلوی نيز بيش . تلقين می کرد در سی ام تير بدل به ترديد و ناباوری شد

شرهای هوادار مصدق به درک اين واقعيت آغاز کردند که تا اين از پيش آشکار گشت و ق
  .در اين قيام دست سازشکاران رو شد. دربار باقی است دست از توطئه برنخواهد داشت

ساختند تا امثال معظمی را به جای مصدق برسرکار  کسانی که در پشت پرده با شاه می
برای  ظاهرات خونين برداشته وآورند، کسانی که به مردم توصيه می کردند دست از ت

تا حدود زيادی رسوا " ندنپشت بام ها قاشق بز در" شاه ـرويی با توطئه امپرياليستی قوام رويا
با " مرگ بر امپرياليسم آمريکا"؛ "مرگ برشاه"شعارهای . مردم دنبال آن ها نرفتند. شدند
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اين، . نشان توده ای خوردقيام سی ام تير آشکارا مهر و ... شيوه های قاطع نبرد در آميخت
تحول کيفی در جنبش ملی شدن نفت، برجسته ترين خصلت اين قيام و مهم ترين عامل 

  .پيروزی آن بود
    شعارهای ضد امپرياليستی و ضد آمريکايی که در سی ام تير از طرف مردم داده شد و 

 منحصرا نهضت ماند و ريشه دوانيد مخالفت جبهه ملی در صفوف پس از آن با وجود
سی ام تير تنها با حضور حزب توده ايران بود که روز قيام . عارهای حزب توده ايران بودش

  .تاريخ ماند ملی شد و در
    سومين نتيجه قيام سی ام تير تشديد دشمنی با مصدق در محافل حاکم مالک بورژوايی و 

جيب بنمايد ول عاين نتيجه گيری شايد در نظر ا. تضعيف موقعيت مصدق درآن محافل بود
 موجب آن شد که دو جناح جبهه ملی که قبل از برکناری مصدق زيرا سی ام تير ظاهرا

به عالوه گروه قابل مالحظه ای . آشکارا از هم جدا شده بود برای مقابله با قيام به هم بپيوندند
و از وکالی درباری مجلس شورا و سنا نيز پس از سی ام تير به مصدق رای اعتماد داده 

ران از جلو صحنه به ابج.  اما اين نوع همکاری ظاهری بود.اختيارات او را تصويب کردند
نه فقط دربار و وکالی درباری وابسته به .  شده بوددپشت پرده رفته و توطئه گری تشدي

ی که در ظاهر به مصدق می دادند بر اثر قيام سی ام تير از او دورتر ياامپرياليسم با وجود ر
 طوری که بعدها معلوم شد در اين ، بلکه عده ای از نمايندگان هوادار مصدق نيز بهشده بودند

قاطعيتی که مردم در سی ام . روزها از مصدق جدا شده در پشت سر به صف دشمن پيوستند
همين وحشت محافل . تير نشان دادند، اين رفيقان نيمه راه را به شدت وحشت زده کرده بود

ينه ای به دست دربار و محافل امپرياليستی می داد که پس از عقب بورژوايی از توده ها زم
  .بالفاصله تدارک ببينند نشينی سريع سی ام تير هجوم جديدی را

    از ميان احزاب و سازمان های سياسی ملی و يا مدعی ملی بودن، متاسفانه هيچ يک به 
از . ايج الزم را نگرفتتحليل نکرد و از آن نت جز حزب توده ايران حوادث سی ام تير را

طرف هيچ يک از احزاب و سازمان های وابسته به جبهه ملی و هوادار مصدق تاکنون 
  .واقع چنين چيزی وجود ندارد سندی، تحليلی، تصميمی در اين باره منتشر نشده و در

مهمترين نتيجه ای که گرفت اين      تنها حزب توده ايران بود که اين حوادث را تحليل کرد و
بود که پيروزی سی ام تير قطعی نيست، ارتجاع و امپرياليسم دست از توطئه برنخواهند 

لو جاتحاد نيروها و با دست خالی  ر ام تير با تاخير دیداشت و اين بار نمی توان مانند س
  .تانک رفت و پيروز شد

  :    اين مطلب در انتشارات فرمانداری نظامی و ساواک به شرح زير منعکس شده است
کميته مرکزی حزب توده طی يکی از جلسات خود  1331 تير 30بعد از جريانات     "

 نظر تصميم به مسلح کردن حزب گرفت و چون خريدن سالح چه از نظر مادی و چه از
 گرفته شد که حزب به موازات خريد تفنگ و فشنگ آورد تصميماختفا اشکاالتی به وجود می 

خود  را در دستور کار... و مسلسل و غيره ساختن نارنجک و فشنگ و بطری آتش زا و 
   "2.قرار دهد

... بنا به ابتکار دکتر کيانوری، کميته مرکزی حزب توده دست به تهيه سالح جنگی زد    "
ست و حمله خود را به شساکت نخواهد ن ازب" ارتجاع"کيانوری چنين استداللی می کرد که 

   "3. تير نمی توان بر او فائق آمد30اين بار با دست خالی مانند . آزادی از سر خواهد گرفت
متاسفانه اسناد و صورت جلسات هيات اجرائيه از ميان رفته و برای بازسازی دقيق حوادث 

فيق کيانوری  که در ر. آن روز چاره ای جز مراجعه به خاطرات رفقای مسئول نيست
  :تصميمات آن روزهای هيات اجرائيه نقش اساسی داشته به ياد می آورند
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آنچه من درباره تصميات هيات اجرائيه در زمينه لزوم تدارک مقاومت مسلحانه در برابر     "
آن   و بعد از1331 تيرماه 30کودتای احتمالی به خاطر دارم اين است که پس از رويداد 

 ديگر مسلم بود که 1331 درباری آخر شهريور ماه -دارک کودتای آمريکايیافشا شدن ت
امپرياليست های آمريکايی و انگليسی به کارگردانی دربار پهلوی و همه نيروهای سرسپرده 
به آنان و به دست ارتش، شهربانی ژاندارمری و اوباش در تدارک سرنگون کردن دکتر 

  .    مصدق هستند
نيرومندی از همه ای رهبری حزب عبارت بود از ايجاد و تحکيم جبهه     مساله اساسی بر
ياليستی و در درجه اول از نيروهای وفادار به دکتر مصدق و نيروهای نيروهای ضد امپر
همان طور که می دانيم تمامی تالش های حزب ما در اين راه که پس از . حزب توده ايران

بر اثر امتناع دکتر مصدق و هوادارانش از يک  تير ماه همواره جدی تر می شد 30رويداد 
سو و خرابکاری آگاهانه گروه های وابسته به امپرياليسم آمريکا و دربار در درون جبهه ملی 

  .   يعنی گروه مظفر بقايی و خليل ملکی بی نتيجه ماند
    نظر حزب ما اين بود که تنها در صورت به وجود آمدن چنين جبهه ای می توان همه 

به موازات . روهای ضدامپرياليستی را در برابر توطئه های روزافزون دشمنان تجهيز کردني
 اساسی در رهبری حزب اين مطلب هم مورد بحث و مطالعه قرار گرفت که با راين خط

درنظر گرفتن اين که مرکز اصلی تدارک کودتا در ارتش و ساير نيروهای مسلح خواهد بود، 
 در اين باره .فکر تدارک وسايل فنی و حداقل سالح باشد کودتا درحزب بايد برای مقابله با 

ولی بر سر راه عملی کردن اين تصميم يک مانع سياسی بزرگ وجود . تصميماتی گرفته شد
  .داشت

    امپرياليست ها و نفاق افکنان که خوب می دانستند اتحاد نيروهای توده ای و ساير 
 استبدادی که از دکتر مصدق پشتيبانی می کردند امپرياليستی و ضد نيروهای راستين ضد

بزرگ ترين ضربه را به نقشه های جنايت کارانه آن ها وارد خوهد ساخت تمام تالش خود را 
اين زمينه متمرکز کرده بودند که درست همان طوری که امروز شاهدش هستيم در زير  در

و نظاير " به آب های گرمنقشه های شوروی برای رسيدن "، "خطر کمونيسم"پرچم دروغين 
مسلح . آن ها نيروهای ملی گرا را در مواضع دشمنانه نسبت به نيروهای توده ای نگه دارند

سازمان مخفی کار ديگر در صورتی که گوشه ای از  شدن مخفيانه حزب توده ايران و يا هر
 يان منفی در جرد می توانست به صورت عاملی شديدافعاليتشان در اين زمينه رو می ش

  .تالش حزب به منظور تشکيل جبهه متحد اثر بگذارد
    از آنجا که تهيه و تدارک سالح از دو راه بيشتر ميسر نبود يا می بايد از ذخاير ارتش آن 
ها را برداريم و يا اين که در بازار قاچاق با پول بسيار زياد که حزب ما فاقدش بود خريداری 

 بسيار خطرناک بود و می توانست نتايج سياسی خيلی منفی اين هر دو راه دشوار و هم. نماييم
  .به بار آورد

کوچک  مقياس بسيار در توجه به اين مشکالت تصميم تدارک سالح خيلی به کندی و     با
 مرداد در اختيار داشت منحصر می شد به چند تفنگ، ده 28عملی گردد و آنچه حزب ما در 

 بازوکای ضد تانک، مساله ساختن نارنجک تا 150دوازده سالح کمری، مقداری نارنجک و 
 مرداد به طورجدی 28 مرداد از حدود تدارک مقدماتش فراتر نرفته بود و تنها پس از 28

 12دشوار حاکم به کمک گروه فنی مامور اين کار  حزب توانست در شرايط بسيار. دنبال شد
اثر تثبيت  ی و ضرباتی که برهزار نارنجک قابل استفاده تهيه کند ولی تغيير شرايط سياس

اين که گفته شده است . رژيم کودتا به سازمان حزب ما وارد آمد ادامه کار را غيرمقدور کرد
  . هزار نارنجک ساخت خود داشته است به کلی دروغ است12 مرداد 28که گويا حزب در 
ا، تجهيز  مرداد شعار حزب افشای توطئه های کودت28ماه های پيش از      به طورکلی در

مردم برای مقابله با اين خطر و واداشتن دکتر مصدق به اقدامات جدی برای خنثی کردن 
  .توطئه ها بود
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    دراين باره که برای يک حزب مخفی تهيه پنهانی سالح برای دفاع از دولتی که روی کار 
چه آن. است، چه دشواری های سياسی و فنی بزرگی دارد، نيازی به توضيح بيشتری نيست

 اين نتيجه اصلی را 1331اکنون بايد گفت اين است که حزب توده ايران از حوادث تيرماه 
گيری به ی و دفاع از حکومت مصدق را با پيگرفت که بايد شعار تشکيل جبهه واحد مل

تدابيری هم که  برای مسلح کردن حزب اتخاذ می شد برای دفاع . مراتب بيشتری دنبال کرد
 مرداد اجرای 28به همين دليل هم تا . و نه برای سرنگون کردن آناز حکومت مصدق بود 

  .آن مقدور نشد
  
  


