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   ميليونرامريکائی، که پشت فاشيسم مکارتی پنهان١٧
  سوزان ها و سرکوب جنبش کارگرید پس از کتاب  بودند،
  بر سر   دالس را برای تهاجم جهانی-يزنهاورآدولت 

  . از دل آن بيرون آمد مرداد٢٨تای کار آوردند و کود
  

 فصل سوم
  
  به سوی توطئه نهم اسفند. ٧

محيط بين المللی کم تر از هميشه به سود استراتژی مصدق بود ) ١٩۵٢ ( ١٣٣١پاييز سال 
، نبرد خود را با استعمار "خطر کمونيسم"که می خواست با کمک آمريکا و ترسانيدن آن از 

ياليسم آمريکا که پس از جنگ دوم جهانی به طور مداوم خشن سياست امپر. انگليس پيش ببرد
انحصارات امپرياليستی . تر و درنده تر می شد، در اين لحظات به نقطه عطفی می رسيد

می " ناپی گير" آن را .  دانستندآمريکا حتی سياست خشن و تجاوزکارانه ترومن را کافی نمی
 جلوگيری از گسترش"ه جای دکترين  در سياست خارجی بناميدند و طلب می کردند که

تئوريسين های سياست . پيش گرفته شود" از چنگ کمونيسم} !!{رهايی "سياست " کمونيسم
افی نيست چرا که به هر صورت ک" جلوگيری"جی آمريکا مدعی بودند که سياست خار

  .دباش" يورش"و " تهاجم"را پيش گرفت که مبتنی بر " رهايی"بايد سياست . است" تدافعی"
هه ها به تهاجم ياليستی آمريکا می خواستند که آمريکا در همه جبنمايندگان انحصارات امپر

همه جنبش های رهايی بخش ملی، همه (است سرکوب کند، " کمونيسم"هر جا . دست زند
و اين هدف را ) بود و هست" کمونيستی"ياليستی هم در قاموس اين محافل امپر حرکات ضد

دهد که سيستم سوسياليستی را بشکند، کشورهايی را که پس از جنگ در برابر خويش قرار 
 عقب براند ١٩٣٩ مرزهای   کند، سوسياليسم را به" آزاد " به اردوگاه سوسياليسم پيوسته اند 

  .  کند" خفه"در درون اين مرزها 
شيست مآبی که انحصارات  فاسياست داخلیو بی مالحظه، از  هارسياست خارجی        اين 

اين سياست . ی در درون اياالت متحده آمريکا پيش گرفته بودند سرچشمه می گرفتتمپرياليسا
خشن داخلی به نام سناتور مرتجع و فاشيست مک کارتی، که معروفيت ناميمون در تاريخ 

مک کارتی مرتجع ترين . ، ناميده می شد"مک کارتيسم"معاصر آمريکا کسب کرده، 
مبارزه با " ست آمريکا را دور خود جمع کرد و به بهانه پر نيروهای جنايت کار و نژاد

فاشيسم  مک کارتيسم به مثابه. ، همه آثار دمکراسی بورژوايی را زير ضربه گرفت"کمونيسم
کتاب سوزان، تفتيش عقايد، سرکوب جنبش های کارگری و . شناخته شد نوع آمريکايی

ه وسيع خبرچينان و جاسوسان، مترقی، عدم تحمل در برابر هر عقيده مخالف، ايجاد شبک
  .           روش روزمره مک کارتيسم بود

  هواداران آن طلب . درباره سياست خارجی، مک کارتيسم، خواستار جنگ مداوم بود
 بر" مطلق"می کردند که آمريکا مسابقه تسليحاتی را با چنان سرعتی ادامه دهد که برتری 

  .  اردوگاه سوسياليسم به دست آورد
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  . اين سياست تجاوز کارانه رو به اوج بود) ١٣٣١ (١٩۵٢ييز در پا
    امپرياليسم آمريکا شبکه پايگاه ها و پيمان های تجاوزکارانه را به دور اتحاد جماهير 

در همان وقت ترکيه و يونان به پيمان تجاوز . شوروی و کشورهای سوسياليستی می گسترد
 زمان جنگ تجاوزکارانه اندر هم. ه آن پيوستکارانه ناتو جلب شدند و سپس آلمان غربی ب
ياليستی هنوز  قوا ادامه داشت و انحصارات امپرآمريکا در کره با وسعت و شدت و با تمام

  .   اميدوار بودند که با افزايش تهاجم نظامی به پيروزی دست يابند
ان      امروز که به اين تاريخ از فاصله زمان می نگريم از کوته بينی سياست ساز

هيچ يک از خواب های آنان در طول زمان تعبير . امپرياليستی جهانی دچار شگفتی می شويم
مارش پيروزمند .  آنان نتوانستند با تهاجم خود جلو پيشرفت انقالب جهانی را بگيرند.نشد

  .  انقالب جهانی با گام های شتابنده پيش رفت و پيش می رود
 آرزومند سلطه جهانی در آمريکا و همه کشورهای     اما در آن زمان هنوز کوته بينان

) ١٣٣١ (١٩۵٢انتخابات رياست جمهوری آمريکا که در پاييز . امپرياليستی قدرتی داشتند
محافل ارتجاعی و تجاوزگر . انجام شد تحت تاثير مستقيم همين سلطه جويان قرار داشت

تجاوزکارانه، با وجود  با وجود آن همه تالش -امپرياليستی ترومن و حزب دموکرات را
هيروشيما، جنگ کره، محاصره اقتصادی اردوگاه سوسياليسم، ايجاد پيمان های تجاوز 

 دالس از حزب -آنان گروه آيزنهاور.  به حد کافی جنگ طلب و مهاجم نمی دانستند-...کار
  ميليونر١٧کابينه جمهوری خواه را بر سر کار آوردند که در تاريخ معاصر آمريکا به 

روف است و در سياست جهانی با تشديد بی سابقه جنگ سرد و گسترش پيمان های مع
  .           مرداد شهرت پليدی دارد٢٨و انجام کودتاهايی چون " سيا" نظامی، تقويت

ياليسم چنين محيط بين المللی بود که مصدق ضمن اقدامات قاطع و جسورانه عليه امپر     در
ايران بترساند و  در" خطر کمونيسم"ياليسم آمريکا را از رهم امپ انگليس می کوشيد هنوز

مصدق که يک سال پيش مقابله خود را با انقالب قابل تقديس . حمايت آن را جلب و حفظ کند
  : دانسته و به ترومن نوشته بود

  !پرزيدنت عزيزم" 
وميت و محر      از آن حضرت انصاف می خواهم آيا ملت بردبار ايران که با تحمل شدايد

های ياس آور تاکنون توانسته است در مقابل تبليغات قوی و انقالبی ايستادگی کرده و اسباب 
  ١!" زحمت دنيا را فراهم نياورد قابل تحسين و تقدير هست يا نيست؟

  :    اينک در پاسخ پيام مشترک ترومن و چرچيل می نوشت
يا بايد :  يکی را اختيار کنددر وضع کنونی ملت ايران دو راه در پيش دارد که بايد    "

کوشش و سعی در اصالح اوضاع اجتماعی و بهبود حال طبقات محروم کند که غير از 
تحصيل عوايد نفت به طريق ديگری ميسر نيست يا اگر اين راه همچنان مسدود بماند بايد به 

  ٢ ."حوادث احتمالی آينده که به زيان صلح جهانی تمام خواهد شد تسليم گردد
زندان تيپ زرهی اسير بود تازه فهميد که   مرداد وقتی در٢٨مصدق پس از کودتای     

خطر کمونيسم بهانه ای است . منظور امپرياليست ها از خطر کمونيسم، خود او هم هست
  .برای سرکوب نهضت های استقالل طلبانه

  :    او در زندان نوشت
 را بهانه کرده اند برای این ما کمونيسزیر. بايد ترديد کرد} !!{حسن نيت دول بزرگ  در    "
  ٣ ." سال دیگر از معادن نفت ما سوء استفاده کنند۴٠که 

با " خطر کمونيسم"    باری مصدق استراتژی جلب حمايت امپرياليسم آمريکا را با تهديد به 
  .کند نمی تهديد" خطری" که ايران را واشنگتن می دانستند لندن و شدت ادامه می داد ولی در

                                                 
، روزنامه کيهان، همان تاريخ١٣٣٠ خرداد ماه ٣٠پيام مصدق به ترومن، مورخ    1  
١٣٣١ مهرماه ۵پيام مصدق به ترومن و چرچيل، روزنامه کيهان،   2  
  3  تکيه از ما١١ و ۵۴، صفحات ١٣۵٧دان زرهی، تدوين حسن صدرانتشارات اميرکبير، ندفاع دکتر مصدق از نفت در ز 
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  :گاردين نوشته بود     منچستر
 خطر کمونيسم را بزرگ کند تا هر" مبنای سياست فعلی دکتر مصدق اين است که مرتبا    "

  :موقع که با سفير آمريکا مواجه می شود بگويد
  ."يا پول بدهيد يا ما کمونيست خواهيم شد    "

  ٤ ."}!!{ شده است ولی تا به حال نه آمريکايی ها پول داده اند و نه ايران کمونيست
ش از هر وقت ياين زمان ب     تالش مصدق برای جلب همکاری آمريکا، چنان که گفتيم، در

امپرياليسم آمريکا نه فقط در مقياس جهانی مهاجم تر می شد . ديگری در گذشته بی فايده بود
پس . دان به توافق های پايداری با امپرياليسم انگليس نزديک می شربلکه در مورد خاص اي

ت انگليس  و قطع رابطه ايران و انگليس، شرکت نف١٣٣١از شکست توطئه قوام در تيرماه 
 با انحصارات آمريکايی بود و پيشنهادهای روشن تری برای شبيش از گذشته آماده ساز

 مرداد اعتراف می کند که ٢٨کرميت روزولت رهبر عمليات کودتای . همکاری می داد
سابق نفت از او خواسته است که نقشه سرنگونی مصدق را درست در همين زمان شرکت 

  .بررسی کنند" مشترکا
  :روزولت می نويسد

يک هفته بعد من در تهران ... مصدق مناسبات ديپلماتيک با انگلستان را قطع کرد    "
شرکت نفت . هنگام بازگشت از تهران به کشورم از لندن گذشتم} آبان{ماه نوامبر ... بودم 

آن ها . بود} سرجون کوچران{سخنگوی آن ها کوچران . نگليس با من تماس گرفتايران و ا
  ...به هيچ چيز جز برانداختن مصدق نمی انديشيدند

...  شود    توضيح دادم که اين جا برخی از مسايل مهم است که بايد با دولت من بررسی
  .اين جا و آن جا بررسی شده است رگفتند اين مسايل بارها د

بعدها تعداد . با دقت بررسی کرديم. ن همان وقت نقشه آماده ای برای نبرد داشتند    آنا
  ...به روز زيادتر می شد شرکت کنندگان در بررسی روز

 مامورين ،کنند و نه عليه او     نقشه آن ها اين بود که به همراه اعليحضرت همايون کار
ابی آن ها شبيه درباره ارتش ارزي. ..اصلی آن ها در ايران رابطه نزديکی با دربار داشتند

  ٥ "...ارزيابی من بود
 ايدن که همکاری همه جانبه و حفظ روابط ويژه با امپرياليسم -    سياست عمومی چرچيل

طريق تقسيم آن با انحصارات آمريکايی بود، در  آمريکا و حفظ منافع استعماری انگليس از
در مالقات ها و تماس . يی مشخص تری شداين زمان در مورد نفت ايران وارد مرحله اجرا

انحصارات  های مکرر ميان محافل آمريکايی و انگليسی، توافق شد که کنسرسيومی از
  .آمريکايی و شرکت سابق انگليسی نفت و شرکت شل برای تسلط نفت ايران تشکيل شود

  :موافقت انگلستان با اين نقشه تصميم آمريکا را درباره مصدق قطعی کرد
  . مصدق با اين پيشنهاد موافقت می کند و يا سرنگون می شود    يا

ناپی گيری مصدق نه فقط در سياست خارجی بلکه در سياست داخلی نيز وجود داشت و 
مصدق، چنان که گفتيم پس از سی ام تير چندين ضربه . صدمات سنگينی به جنبش می زد

گروهی از : بودند وارد کردسنگين به محافل ارتجاعی و ضد ملی که در دربار جمع آمده 
درباريان توطئه گر را از کشور راند، بخشی از نيروهای نظامی کوتاچی را پراکند، تنی چند 

ولی در همين جا ايستاد و ... از امرای لشکر را بازنسشته کرد، در مجلس سنا را بست و 
شستگان را به آن هايی را که دستگير کرده بود آزاد کرد، بازن. حتی گامی چند عقب نشست 

و امکان داد که مجلس سنا با حضور گروه های . پست های سفارت و نان و آب دار گماشت
ناراضی هيات حاکمه جلسات منظمی در منازل خصوصی تشکيل دهد و به توطئه گری 

  .دنبپرداز
                                                 

، تکيه از ما است١٣٣١ مهرماه ٢٩خواندنيها،    4  
١١٠-١٠۶کرميت، روزولت، کتاب ياد شده، صفحات   5  
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    درباره گذشت و عدم قاطعيت مصدق طی قريب سی سال اخير بسياری چيزها گفته شده 
او آن جا که می خواست می . ت که مصدق ضعيف النفس و حليم نبودشوجه دااما بايد ت

گذشت او از منافع طبقاتی و از محاسبات سياسی . هم قاطع و قوی عمل کند توانست بسيار
  .واداشته بود ...چشمه می گرفت، همان محاسباتی که او را به حمايت از منصور، و  اش سر

 و طبق همان نقشه ها بود که پس از قطع رابطه با انگلستان توجه به اين توافق های پنهانی با
مصدقی در مقامات باالی حکومت شدت يافت، محيط سياسی متشنج تر شد و پس  توطئه ضد

از انحالل مجلس سنا و مرکز ثقل پنهانی توطئه ها عالوه بر دربار بيش از پيش به سفارت 
سياست ارتجاع و . شد مجلس شورا منتقل آمريکا و اداره اصل چهار و مرکز ثقل علنی آن به

  :  راين لحظه عبارت از اين بود کهامپرياليسم د
  ٦ ."به مصدق امان ندهيم و آسوده اش نگذاریم    "

زيرا هر روز تعداد جديدی . ی بودب    مجلس برای آسوده نگذاردن مصدق کانون بسيار مناس
و جدا شده به اردوی دشمن می پيوستند رهبران جبهه ملی و نمايندگان هوادار مصدق از ا از
 ربرای نشان دادن جو حاکم د.  شدندبا انواع بازی های پارلمانی مانع کار مصدق می و

مجلس و طرز رفتار آن با مصدق کافی است که يادآوری کنيم که روز قطع رابطه با انگليس 
ا گزارش اکثريت مجلس از حضور در مجلس خودداری ورزيد و مجلس را تعطيل کرد ت

مصدق گزارش . مصدق در جلسه علنی و رسمی خوانده نشود و قطع رابطه رسميت پيدا نکند
  .خود را از راديو برای مردم خواند

مجلس از همان فردای سی ام تير تشکيل      بايد توجه داشت که جبهه قوی عليه مصدق در
يد جناح راست جبهه اثر پيروزی قيام سی ام تير مصدق به نخست وزيری رس وقتی بر. شد

 ملی که قبل از حوادث تيرماه در برابر مصدق صف بسته بود، از فرصت استفاده کرد و در
بقايی، رئيس کميته تحقيق : اتحاد با درباری ها مواضع حساس مجلس را به دست گرفت

درباره حوادث سی تير شد، بهادری، ميراشرافی، ذوالفقاری و امثال آن ها در هيات رئيسه 
به عبارت ديگر پيروزی سی ام تير ميان مصدق و مخالفين او در جبهه . س جا گرفتندمجل

دشمنان با زرنگی خاصی آيت اهللا . ملی تقسيم شد و جناح مخالف در مجلس سنگر گرفت
کاشانی را به رياست مجلس انتخاب کردند تا بتوانند مقابله مجلس و دولت را به صورت 

اين امر به ويژه پس از آن که مصدق از مجلس اختيارات . مقابله کاشانی مصدق درآورند
زيرا موافق اختيارات، مصدق مجلس را کنار می گذاشت و . گرفت اهميت بيشتری کسب کرد

هايی که کاشانی را به قبول رياست مجلس برانگيخته بودند می توانستند هر بی اعتنايی  آن
  . به شخصيت کاشانی جلوه دهندمصدق به مجلس ارتجاعی را به صورت بی اعتنايی مصدق

برعکس، . نبود     در روزهای بالفاصله پس از سی ام تير جدايی اين دو جبهه چندان آشکار
آيت اهللا کاشانی در برانداختن قوام و روی کارآوردن مصدق بيش از همه محافل جبهه ملی 

ت اتحاد آن دو رزميده و قاطعيت نشان داده بود و لذا پس از پيروزی سی ام تير می بايس
 و از اختالف سليقه ها و تفاوت کنان و خرابکاران مجال نمی دادنداما نفاق اف. محکم تر باشد

مشی و حتی مالحظات شخصی به حداکثر استفاده می کردند تا مصدق و کاشانی را از هم  در
ست و امپرياليستی ني برای امپرياليسم خطری بزرگ تر از اتحاد نيروهای ملی ضد. جدا کنند

 ها ممکن می شود و نه تحميل يکی بر قط با درک و مراعات اختالف سليقهاين اتحاد ف
  .ديگری

ما از اين که کاشانی از .     حزب توده ايران در اين زمينه هم تالش صادقانه ای داشت
برعکس، می کوشيديم که پيوند او را با جنبش تحکيم . جنبش ملی دور شود خرسند نبوديم

اقدام مثبت او را مورد  عات حزبی ما به آيت اهللا کاشانی توجه می کردند و هرمطبو. کنيم
 شهريور ماه ٢۵) بسوی آينده(برای مثال می توان از روش خلق . تاييد جدی قرارمی دادند
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 ياد کرد که مصاحبه آيت اهللا کاشانی را به روزنامه احرام چاپ دمشق در جای ١٣٣١
  . کردبرجسته و با احترام فراوان چاپ

  : وشتن بسوی آينده 
مداخله انگليس را در . ميانه مخالفند با شرکت در اتحادهای دفاعی خاورآيت اهللا کاشانی    "

  ...امر نفت ايران مجاز نمی دانند
  :مصاحبه با احرام گفتند آيت اهللا در

الم ملت ديانت اس. ملت اعطا می فرمايد       آزادی باالترين نعمتی است که خداوند متعال بر
  ...را به مشورت و حکومت مشورتی دعوت کرده است

چه طور ممکن است يک استثمار ... از زير تاثير کابوس انگليس آزاد نشده ايم        ما هنوز
  ...قديم سازيم را جانشين استثمار) آمريکا(جديد 

  ٧ ..." کننديه های تجاوزکار مداخله و مشارکتاتحاد دول اسالمی نبايد در
راجعات مکرر حزب ما هم برای تشکيل جبهه متحد ضد استعمار فقط متوجه مصدق و     م

ما مسلمانان متعهد ضد استعماری را هم که زير رهبری کاشانی بودند به . هوادارانش نبود
  .اتحاد دعوت می کرديم

 بهمن ماه ١۵ زاهدی از فردای توطئه -آن جا بود که جناح کودتاچی بقايی     دشواری کار
آنان . نفوذ او بهره گيرد  می کوشيد آيت اهللا کاشانی را به سوی خود جلب کند و از١٣٢٧

در روزهای . کوچک ترين فرصتی را برای جدا کردن مصدق و کاشانی از دست نمی دادند
آغشته  فق به خون شهيدان سی ام تيررنيز با اين که دست خود اينان تا م پس از سی ام تير

  .کاشانی را گرفتند و کوشيدند او را در برابر مصدق بگذارند ربود با زرنگی خاصی دو
صومت خ بهانه جديدی برای تشديد ١٣٣١    کشف توطئه کودتای نظامی در شهريور مهر

  .مصدق و کاشانی شد
    زاهدی و بقايی که در اين کودتا دخالت مستقيم داشتند کوشيدند پای آيت اهللا کاشانی را به 

  .کنار خود مقابل مصدق بگذارند رميان کشيده او را د
    سرلشکر زاهدی وقتی به شرکت در کودتا متهم شد ضمن اين که با اعالميه شديدالحنی 
مصدق را کوبيده و خود را به مثابه نامزد نخست وزيری برجسته می کرد طلب کرد در 

صت را از دربار نيز فر. کميسيونی با شرکت آيت اهللا کاشانی به اتهامات او رسيدگی شود
  . بود برای تفتينیبی اعتنايی مصدق به مجلس و آيت اهللا کاشانی زمينه مناسب. دست نداد

  : خبر می دادندکاشانی  باوزير دربار    روزنامه ها از تماس های مداوم 
 جاسوس مشهور{ سوئيسی ارنست پروناز ده روز پيش حسين عال وزير دربار و     "

به فعاليت ها و } که بعدها در لندن نشان امپراطوری گرفتانگلستان مقيم دربار پهلوی 
  .مالقات های مشکوکی مبادرت ورزيده اند

به همين جهت مطلعين عقيده دارند که .     بيشتر اين مالقات ها با نمايندگان مجلس است
خواهد بلوکی در پارلمان برای خود تشکيل دهد تا در موقع لزوم به عنوان حربه   میهدربار

  ٨ ."عليه دولت از اين جبهه استفاده شودای 
... اغلب مالقات هايی صورت می گيرد. حسنه است" کامال کاشانی و آيت اهللا شاه رابطه    "

  ٩ ."اغلب اوقات عال حامل پيام های شاه است
    فعاليت نفاق افکنانه امپرياليست های آمريکايی و انگليسی و عمال ايرانی آن ها سبب 

حزب ايران و حزب به اتحاد . عاب در سازمان های وابسته به جبهه ملی شدانشقاق و انش
اصطالح زحمتکشان شکست و از هر يک جناحی آشکارا به سوی دربار رفتند و خود را 

  .فرصت ديگری خيانت کنند تا در.  با مصدق ماندندار کاشانی ناميدند و جناحی موقتاهود
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کودتا  جناح بقايی که در.  اعالم شد١٣٣١ مهرماه ٢١حزب زحمتکشان      انشعاب در
شرکت داشت متهم بود که با سرلشکر زاهدی و قوام بند و بست دارد و جناح مقابل آن که با 
نام خليل ملکی شناخته می شد متهم بود که با توماس مامور انتليجنس سرويس انگليس تماس 

چنان که ( با مصدق ی ظاهرالحظه موجود بقايی ظاهرا با کاشانی بود وملک در. گرفته است
) وبه خود چند ماه بعد با شاه مالقات کرد و به کودتاچيان پيوستنکی نيز به خواهيم ديد مل

در بهمن ماه بخشی از آن جدا شد و به دنبال کاشانی . انشعاب در حزب ايران نيز روی داد
  .رفت و بخشی ديگر با مصدق ماند

و صدايی به راه   زمان به مصدق پشت کرد و سر    يکی از رهبران جبهه ملی که در اين
 مجلس، درستی تصميماتی را ١٣٣١ آبان ماه ١١انداخت يوسف مشارکت است که در جلسه 

که به سود مصدق و عليه دربار و انگلستان گرفته شده بود مورد ترديد قرارداد و مدعی شد 
 . مجلس معتبر نيستو لذا تصميمات" مجذوب"و يا " مرعوبند"که نمايندگان مجلس يا 

 سال پيش ٣ن لحظه اکثريت قاطع کسانی که آ از صف مصدق، تا کتشدن مشار     با جدا
را گذاشته بودند آشکارا از آن جدا شده و در سنگر دشمن قرار می " جبهه ملی ايران"پايه 

ليسم گرفتند و نشان می دادند که هواداری مقدماتی آنان از ملی شدن نفت و مبارزه با امپريا
با همکاری آمريکا ارزش داشته " افزايش درآمد"فقط در چهارچوب معين و به معنای محدود 

  .است
    تجزيه جبهه ملی و جدا شدن تدريجی و گروه گروه رهبران آن از مصدق و پيوستن شان 

  .به سنگر دشمن بازتابی بود از تغييری که در پايه طبقاتی حکومت مصدق حاصل می شد
ال و عناصر بورژوايی که در آغاز با جبهه ملی همکاری کرده بودند با درک اين مالکين ليبر

مطلب که تاکيد اصل ملی شدن نفت به معنای انجام انقالب ملی و دموکراتيک است، به 
به ويژه گسترش نهضت کارگری و آغاز . وحشت می افتادند و حساب خود را جدا می کردند

  .نگرانی آن ها می افزود جنبش های دهقانی بر
از بهره مالکانه را % ٢٠    مصدق پس از سی ام تير با استفاده از اختيارات قانون گذاری 

به % ١٠به سود دهقان کسر شود و " مستقيما% ١٠به سود دهقانان تخفيف داده بود که 
شد و اجرای اين تصميم قانونی با مقاومت مالکين رو به رو می . مصرف عمران دهات برسد

سازمان های وابسته به آن  جبهه ملی ايران و. جنبش دهقانی را تقويت می کرد" متقابال
در . از حدود بازار و اصناف بيرون نمی آمدند و نفوذی در ميان توده ها نداشتند" معموال

اثر مجاهدات فداکارانه حزب توده ايران  فعاليتی بود فقط بر دهات نيز مانند کارخانه ها هر
غير  تخفيف و تاکيد بر% ٢٠حزب در اين مورد عبارت از گرفتن  شعار. ی گرفتشکل م

  .سوق دهقانان به سوی اصالحات ارضی بنيادی بود کافی بودن آن و
 در همين پاييز سال  بود،که زير نظر حزب توده ايران" انجمن کمک به دهقانان ايران    "

  : طی نامه ای خطاب به مصدق پيشنهاد می کرد١٣٣١
ی ميان کليه امالک مزروعی فئودال ها، خان ها و مالکين بزرگ بالعوض و مجان   " 

  ١٠ ..." دهقانان ملغی شودضقرو... دهقانان تقسيم شود
 به طور مداوم از گسترش ١٣٣١ماه  در شماره های شهريور و مهر "بسوی آينده    "

  :مبارزات دهقانی خبر می داد و می نوشت
  ١١ ."راسر ايران را فرا می گيردموج نهضت دهقانی س    "

شاه در سخنرانی خود هنگام .     گسترش جنبش دهقانی مالکين را به شدت نگران می کرد
  :افتتاح مجلس سنا با توجه به اين جنبش دهقانی تاکيد کرد

ت بايد از تبليغات مضره که مقصود آن ناتوانی مالک و اختالل امور کشور و سلب امني    "
  ١٢ ." جلوگيری نماينداش دهات است شديداعمومی و اغتش
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و گسترش مبارزات دهقانی در آن " تبليغات مضره"    ولی البته هيچکس نمی توانست از 
آيد که همه چيز را به سود  کار می بايست حکومت ديگری بر سر. زمان جلوگيری کند
ت مصدق و به از اين جا بود که مالکين به طور آشکار در برابر حکوم. مالکين برگرداند

خبرهايی که می  .ويژه در برابر حزب توده ايران صف می بستند و با دربار متحد می شدند
شدن خوانين برای جلوگيری از " هم قسم"رسيد از تشکيل جلسات پنهانی مالکين بزرگ و 

  :يکی از نشريات وابسته به عشاير می نوشت. حکايت می کرد" بلشويسم"
و قشقايی هم قسم شده اند که به طور موثری از شاهنشاه محبوب سران ايالت بختياری     "

و با راهنمايی شاهنشاه محبوب، کشور را از بالی بلشويکی نجات ... خويش پشتيبانی نمايند
     ١٣." بخشند

 مساعد     جدا شدن جناح راست جبهه ملی از مصدق و نزديک شدن آن به دربار، زمينه
حزب توده ايران همه . ان و مصدق به وجود می آورد توده ايربتری برای نزديکی حز

 اقدامات مصدق را عليه امپرياليسم انگليس، عليه دربار و انواع توطئه گران تاييد نموده و در
در اين زمينه نامه سرگشاده . عرصه اقتصاد ملی توصيه های سودمند و درستی می کرد
 در ١٣٣١مهر ماه  ٢٣ر که روز کميته مرکزی حزب توده ايران به دکتر مصدق نخست وزي

  . منتشر شد شايان دقت است) بسوی آينده(نغمه نو 
  اين حال روند نزديکی حزب توده ايران و مصدق با دشواری های فراوانی     با
 جمله اول آبان ماه از. حوادثی پيش می آمد که اين روند را کند می کرد. بود به رو  رو

با استفاده از اختيارات به تصويب رسانيد که در آن زمان را " امنيت اجتماعی"مصدق اليحه 
 ١٣٣١در چهارم آبان ماه . لبه تيز آن عليه زحمتکشان کشور و حزب توده ايران متوجه شد

 در ) آبان۴( با يک اقدام بسيار جسورانه و فداکارانه در روز جشن تولد شاه مبارزين توده ای
عارهای ضد سلطنت دادند که از طرف مامورين امجديه در حضور خود او به پا خاسته و ش

به شدت مضروب و سپس طبق همين قانون امنيت اجتماعی به جزاير خليج فارس " انتظامی"
 گرديده به مقامات حساس  آزاد دستگير شدهکودتاچيان شدند، در حالی که در همين زمان تبعيد

يدند امکان داده می شد به گمارده می شدند و به کسانی که تدارک سرنگونی مصدق را می د
بهانه مختلف، کارخانه ها را به دست نظاميان اشغال کنند به طوری که در آغاز دی ماه 

  :       می نوشت" بسوی آينده"
موسسات که مرکز زبده ترين و فعال ترين نيروهای ضد استعماری  کليه کارخانجات و    " 

سيلو، چيت سازی تهران و شهر ری و راه آهن، دخانيات، . است تحت تسلط نظامی هاست
  ١٤ ".ل به سرباز خانه شده اندسيم تبدي حتی بی

زمينه را برای يورش مجدد " ميليتاريزاسيون کارخانجات"   اين روزنامه تذکر می داد که  
  .ياليست های آمريکايی و انگليسی فراهم می کندامپر

ه ها آن قدر در اشغال ماندند که کارخان.     ولی گوش مصدق به اين هشدارها بدهکار نبود
  !  مرداد شد٢٨

    مجموعه اين نوع حوادث مناسبات حزب توده ايران را با مصدق رو به سردی می برد 
 بايد مورد حمايت ،ولی اين خط اصلی که اگر مصدق از جانب نيروهای راست به خطر افتاد

  .حزب قرار گيرد در حزب ما همچنان به جای خود باقی بود
  آغاز  فراهم شده بود در١٣٣١يز ئپا مقدماتی که برای توطئه ضدملی در طول    

با دقت " مصدق را آسوده نگذاريم"شيوه پيشنهادی ايدن که .  محصول می داد١٣٣١ زمستان 
نمايندگان درباری و جناح راست جبهه ملی در مجلس و عوامل دربار و . تمام اجرا می شد

 اشتباهات و نا.  در ميان عشاير لحظه ای آرام نمی گرفتندياليسم در نيروهای مسلح ومپرا
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 پيگری های مصدق زمينه ای به دست می داد که خرابکاران با ماسک عوام فريبانه پيش آيند
  .  نقاط ضعف مصدق را دستاويز قرار دهند و

لذا زمستان . با چنين مجلسی نمی شد کار کرد. مجلس شورای ملی کانون تشنج مداوم بود
 مصدق تقاضا کرد که اختيارات قانون گذاری او يک سال ديگر تمديد شود و اين بدان ١٣٣١

با . معنا بود که مصدق می خواست يک سال ديگر مجلس را از کارهای اساسی کنار بگذارد
گذشته از اختيارات خود به خوبی استفاده نکرده بود، واگذاری در وجود اين که مصدق 

قانون گذاری به دست مجلس آلت دست  بهتر از آن بود که اختياراختيارات به او به مراتب 
  .  دربار و جناح راست جبهه ملی بيفتد

وابسته مجلس تمام نيروی خود را به کار برد تا شايد از تصويب  و        جناح خرابکار
 کند، ولی مصدق با تهديد به حوادثی نظير سی ام تير آنان را عقب راند و اختيارات جلوگيری

  . سرانجام اختيارات را به تصويب رسانيد
اميد را که  ياليستی اينشکار شدن صف بندی ها، محافل امپر    با علنی شدن اختالفات و آ
سير . از دست دادند  به طور قطعن مردم ايران کنار بيايند تقريبامی توانند با مصدق به زيا

او در آغاز . طع تر سوق می دادمنطقی حوادث خواه نا خواه مصدق را به سوی روش های قا
ايرانی ها خر نيستند و ديگر نمی توان آن ها را با : " گفت" پاييز به سفير آمريکا صريحا
  ١٥ ."اظهارات دوستانه فريب داد

.  به ايران کمک کندعمال اظهارات فريبنده"ز آمريکا طلب می کرد که به جای     مصدق ا
هر چه دست آمريکايی ها در مقابل . تناقض داشتچيزی که با ماهيت امپرياليسم آمريکا 

تنها جايی . مصدق بازتر می شد آن ها با وقاحت و گستاخی بيشتری عليه او توطئه می کردند
که مصدق امکان دريافت کمک واقعی داشت اتحاد شوروی و کشورهای سوسياليستی بودند 

د نفت ايران را مطرح می که به طور مداوم آمادگی خود را اعالم می کردند و امکان خري
  .  ساختند

 بيش از ده بار مالقات و مذاکره ميان ايران و کشورهای ١٣٣١    طی پاييز و زمستان 
سوسياليستی در زمينه گسترش مناسبات صورت گرفت، و به رغم پايداری جدی آمريکا و 

 شکستن سد نهايران در آستا.  ، موفقيت های چشم گيری حاصل شد١٦اولتيماتومی که داده بود 
  ١٧ .نفت به کشورهای سوسياليستی قرار گرفتمقاومت آمريکا و فروش 

                                                 
  15 ٢٩۵ه دهگان، تهران، نشر انديشه، صفحه خاطرات ايدن، ترجمه کاو 
نيد مراجعه ک١٧٩همين کتاب به صفحه    16  

می خواستند از اين موضوع هم دست آويزی  محافل خرابکار.  مدت قرار داد شيالت به پايان رسيد١٣٣١در بهمن ماه همين سال  
حاد شوروی طبق روش اصولی خود وقتی طرف اما ات. برای جنجال ضد کمونيستی و ايجاد محيط ضرور برای کودتا بسازند

آمادگی خود را برای خاتمه قرارداد و تسويه حساب اعالم کرد و اين دست آويز را از " ايران حاضر به ادامه قرارداد نبود فورا
ی شبيه ولی محافل ضد کمونيستی و عمال امپرياليسم هنوز هم که هنوز است از شيالت شمال به عنوان چيز. دست دشمنان گرفت

اگر چه اين موضوع وارد . نفت جنوب سخن می گويند و مصدق را به نام اين که گويا شيالت را هم ملی کرده به دروغ می ستايند
  :بحث اصلی ما نيست در حاشيه توضيح کوتاهی می دهيم 
اين شرکت يک . ر کرد بهمن ماه شروع به کا١١ تشکيل شد و از ١٣٠۶    شرکت شيالت با همکاری ايران و شوروی در سال 

اقتصادی بود که چه از نظر وسعت قدرت و چه از نظر ماهيت ربطی به انحصار امپر ياليستی " موسسه توليدی کوچک و صرفا
با در آمد ساالنه . ميليون تومان بود ٩جمع کل سرمايه شيالت اعم از نقد و منقول و غير منقول نزديک . نفت جنوب نداشت
 % ۴٢/ ۵سهم ايران  می شد و )  هزار تومان۴٠٠متوسط ساالنه حدود ( آن % ۵/۵٧زار تومان که  ه٧٠٠متوسطی در حدود 

  ).  برخی سال ها ضرر می دادتشيال. (سهم شوروی)  هزار تومان٣٠٠متوسط ساالنه کم تر از ( 
به ايران پرداخت %  ٨ه فقط ک(     به عبارت ديگر در آمد شرکت نفت جنوب در سال ملی شدن دوهزار برابر در آمد شيالت بود 

  ) .می شد 
اگر .     به عالوه شيالت بر خالف شرکت نفت جنوب ثروت ملی ايران را غارت نمی کرد، آن را حفظ می نمود و افزايش می داد

اين شرکت و همکاری صميمانه متخصصين شوروی نبود و نظم علمی و فنی در صيد ماهی ايجاد نمی شد بدون شک نسل ماهی 
   .واحل شمال ايران برافتاده بوددر س

    همکاری ايران وشوروی در اين زمينه آنقدر سودمند بود که پس از پايان مدت قرارداد هم از همان زمان مصدق، همکاری 
  .طرفين به اشکال ديگر ادامه يافت

  .مدت عادی قراردادش پايان يافت.     شيالت ملی نشد
اقتصادی و براساس "  اساسی و ماهوی تفاوت ماهيت اين دو موسسه است که يکی کامال    اما مهم ترين در واقع تنها مطلب

  .همکاری و برابر حقوق می باشد وديگری براساس اصول استعماری که استقالل ايران را برباد می دهد
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ذشته با اظهارات  در تهران گ١٣٣١يز، اوايل زمستان ئاگر حوادثی را که در اواخر پا
می شويم که سرنخ توطئه  با اين حقيقت تلخ آشنا ديگر ولت مقايسه کنيم يک بارکرميت روز

 مجلس به اصطالح شورای ملی عليه همان وقت که گروهی در ولندن بوده  واشنگتن و ها در
کمونيسم " به اصطالح مطبوعات به حزب توده ايران و در يا و پاره می کردند مصدق گلو

می تاختند از آنجاها دستور می گرفتند و فعاليت خرابکارانه آن ها جای معينی را " المللی بين
  .در نقشه های امپرياليستی پر می کرد

  : به گفته های روزولت توجه کنيد   
هياتی } ١٣٣١آخر پاييز و اول زمستان  {١٩۵٣ و يک بار اوايل ١٩۵٢يک بار اواخر     "

 برای هيات اول منحصرا.  ما مذاکره کنداز شرکت نفت انگليس و ايران به واشنگتن آمد تا با
ما آلن داليس فقط مدت بحث درباره طرح عملياتی بود بين سيا و رفقای بريتانيايی از جانب 

  ...کوتاهی شرکت کرد
  .جلسه عملياتی بود... هم هيات انگليسی به واشنگتن آمد باز} بهمن{آغاز فوريه      در

همين جا بود که انگليسی ها پيشنهاد کردند که من ... }  بهمن١۴{    دوشنبه سوم فوريه 
... حث شد پيرامون نقشه ها و نيروهاب... }!!{به نظرم عاقالنه بود ... باشم" فرمانده عمليات"

انگليسی ها روی روحانيون حساب می ...به شاه وفادار بودند و يا بی طرف" افسران اکثرا
  ...از دانشگاهيان و مدارس به کلی نااميد بوديم... کردند

گفتم که بايد ... با فرماندهی من موافقت کرد} وزير خارجه آمريکا{جان فوستردالس     ... 
... همکاران من گفته اند فضل اهللا زاهدی مناسب است... ين مصدق را تعيين کنيمجانش

کاران برجسته اش کوچران شروع به معرفی هم. فوستردالس و ميدل اسميت سکوت کردند
  ١٨ "...در ايران کرد

ن ها نه فقط آواشنگتن کشيده می شد و در بررسی و اجرای      موقعی که اين نقشه ها در
فه ای سازمان جاسوسی مرکزی آمريکا و انتليجنس سرويس انگلستان بلکه جاسوسان حر

عالی ترين مقامات رسمی دولتی آمريکا و انگليس شرکت می کردند، ديپلماسی آمريکا در 
  .به مصدق می داد!! تهران مشغول بازی بود و پيشنهادهايی برای حل درست مساله نفت

خصوص به ه  اما توجه خواننده را ب،اهيم گفتهم سخن خو     ما در اين باره بعدها باز
شرکت مستقيم وزرای خارجه و سایر مقامات عالی انگليسی و آمریکایی در طرح نقشه 

  مرداد فقط کار٢٨های توطئه گرانه و اجرای آن ها جلب می کنيم تا معلوم شود که کودتای 
دن ها، دالس ها و دست پخت چرچيل، آيزنهاورها، اي. سيا آن طور که مشهور شده نيست

مقامات عالی دولت های امپرياليستی است که در لحظات حساس به خاطر منافع  ساير
انحصارات امپرياليستی که ارباب واقعی آن ها هستند تا حد يک جاسوس خبرچين تنزل می 

  .ما نمونه های مشخص آن را نشان خواهيم داد. کنند
 روز سوم دی ماه از سفر يک ماه خود به     باری سفير توطئه گر آمريکا، لوی هندرسن

دالس تماس گرفته و  و او در اين مدت با صاحبان جديد کاخ سفيد آيزنهاور. آمريکا بازگشت
به طوری . نظر قاطع آن ها را داير بر اين که با مصدق نمی توان کنار آمد با خود آورده بود

پيشنهاد های پيشين کمی بهتر بود ت به بکه بعدها معلوم شد اين پيشنهاد در عين حال که نس
 را به رسميت می ١٩٣٣زير عنوان پرداخت غرامت، حقانيت امتياز دارسی و قرارداد 

به شرکت غاصب بپردازد " عدم النفع"که تا پايان مدت امتياز خت و از ايران می خواست اشن
به انگلستان که به قول مصدق به معنای آن بود که ايران تمام درآمد نفت را بابت غرامت 

  .بدهد

                                                                                                                                            
فت جنوب سلسله ولی کمپانی ن) حتی صحبت از آن خنده دار است(    شيالت هرگز در امور داخلی ايران دخالت نمی کرد 

سلطنتی می آورد، مجلس تشکيل می داد، سياست داخلی و خارجی برای ايران تعيين می کرد و در زمان مصدق آنقدر توطئه کرد 
.که اين حکومت ملی را سرنگون ساخت 17  

١٢۴ تا ١١٩کرميت روزولت، اثر ياد شده، صفحات   18  
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    مذاکرات هندرسن و مصدق در دی و بهمن چندين بار تکرار شد و در ميان اطرافيان 
  :مصدق هنوز اين اميد وجود داشت

اگر پرزيدنت آيزنهاور و مشاورينش تهديد کمونيسم را برای ايران خطرناک بدانند حتی     "
  ١٩ ."ممکن است پيشنهادهای بهتری نيز بدهند

 مدت ها است که ديگر اثر خود را از دست داده" خطر کمونيسم"از اين که بازی با غافل    
همين زمان مشغول تدارک کودتای تازه  و هندرسن و ساير جاسوسان آمريکايی انگليسی در

  .ای هستند
    از هفته اول بهمن حوادث به سرعت پيش رفت، خبر رسيد که امرای ارتش مشغول توطئه 

 بهمن ماه با آيت ٨و برای رسيدن به توافق   ٢٠فر از آنان را بازنشسته کرد ن١٣۶مصدق . اند
 بهمن ماه نامه ٢٢. و آشتی نمود که متاسفانه عميق و پردوام نبود اهللا کاشانی مالقات کرد

ديويس چايلدز وزارت خارجه آن کشور، در به دبير دوم سابق سفارت آمريکا در تهران 
  :توصيه می کردروزنامه ها درج شد که در آن 

دولت آمريکا با تشکيل دولتی طرفدار غرب در جنوب ايران موافقت نموده و در        "
  ٢١ ."صورت لزوم در آن منطقه قوای نظامی پياده کند

ولی دو روز پس از " مهم نيست"ضيح می داد که اين نامه و    سفارت آمريکا در تهران ت
د و خورد پرداخته و ابوالقاسم وای ارتش به زانتشار آن خبر رسيد که ايل بختياری با ق

همان روز خبر ديگری رسيد که مرزهای ايران و  ٢٢.اری با قوای دولتی درافتاده استيتبخ
  ٢٣ .در مرزها اغتشاش می کنند" دزدان عراقی"آرام است و  عراق نا

  .يت می شود      اطالعات انکارناپذير حاکی از آن بود که اين توطئه ها از کانال دربار هدا
 با شاه توضيح می داد که اگر اين وضع ادامه يابد مجبور است يشمصدق در مالقات ها

صحبت از مراجعه به مردم از طرف مصدق به مطبوعات راه می . حقايق را به مردم بگويد
  .يافت
  :نوشت" باختر امروز    "
 تحريک را رسوا مردم از حکومت مصدق انتظار دارند موانع اصالحات و کانون های    "
  ٢٤ ."سازد
بايستی عامه ملت نظر خود را درباره وضع موجود کشور ابراز نمايند روشی پيش     "

  ٢٥ ."برخواهد داشت گرفته خواهد شد که اين مقصود را در
    دخالت امپرياليسم آمريکا، شاه و زاهدی در توطئه بختياری ها و تدارک کودتا در تهران 

 مقادير قابل مالحظه ای اسلحه و مهمات توسط افسران درباری از .روشن تر از آفتاب بود
دست زاهدی . واحدهای نظامی به سرقت می رفت و برای شورشيان بختياری فرستاده می شد

  ).ششم اسفندماه( را دستگير کرد یزاهد. مصدق سرانجام گامی قاطع برداشت. آشکار بود
  : قاطعيت بيشتر شود و می نوشت اصرار می کرد که اينحسين فاطمی    شادروان 

اکنون وقت آن است که دکتر مصدق در روش مسالمت آميز خود تجديد نظر کلی نمايد و     "
برای حفظ افتخارات و شرافت ملی ما از گزند اين توطئه های خائنانه هرجا دست اجنبی را 

  ٢٦ ".کس که بيرون آمده باشد آن دست را بالفاصله قطع کند ديد، از آستين هر
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   اين ندا همان ندای حزب توده ايران بود که از دو سال پيش مصدق را به قاطعيت دعوت 
زمينه آن اتحادی را فراهم می کرد که بايد ميان " باخترامروز"پيدايش اين ندا در . می کرد

  .امپرياليستی ايران وجود داشته باشد حزب ما و ساير مبارزين راستين نهضت ضد
مقامات انتظامی " ظاهرا. قدامات مصدق برای جلوگيری از کودتا کافی نبود    با اين حال ا

 ه خوبی از چشم دولت و نيروهای ملی پنهانبمقدمات کودتا . اطالعات کافی به او نداده بودند
  در نتيجه مصدق فقط پس از آغاز توطئه از عمق آن با خبر شد و می توان گفت که. شده بود
  .ک افسر توده ای از دست کودتاچيان رست و با کمک يفادصبر اثر ت

 


