
  مرداد 28
  حزب چوب غفلت را خورد

  خوش خيالی رامليون چوب 
  

. م.نوشته ف. . ."  مرداد 28تجربه "، بهانه ای است برای معرفی کتاب  مرداد28سالگرد 
در این کتب، پس از سال ها تحریف از جانب رژیم و انواع جریان های ضدتوده . جوانشير

مستند از تاریخ جنبش ملی شدن نفت در ای، برای نخستين بار یک تجزیه و تحليل علمی و 
  رحمان هاتفی. ایران به عمل آمده است

  
با تاریخ معاصر ایران، همان رفته است که با تاریخ همه نهضت های خلقی و قيام "

 خداوندان زر و زور هر. های زحمتکشان و ستم دیدگان ایران، از جنبش مزدکی تا به امروز
این جنبش ها پيروز شده اند، مشتی کاتب دیوان و تزویر بر ضرب شمشير و تازیانه بار که به

بنویسند، تاریخ را به " فتح نامه"خودفروخته را در کنار جوی خون مبارزان نشانده اند تا 
سود ستمگران پيروز تحریف کنند و چهره ستم دیدگان بپاخاسته تاریخ ساز را با دروغ و 

له لقب دارند و کوتو" عادل"دیوانان  دروغ قلتشن در این تاریخ تحریف شده پر. بهتان بياالیند
، ولی مزدک ها، ارانی ها و روزبه ها به هزار عيب و "آریامهر" تاریخ های ناقص الخلقه

  1". . . علت متهم اند 
، در مقياس جنبش ملی شدن نفت، به کشف دوباره این تاریخ " مرداد28تجربه "کتاب 

  . غبار تحریف و شعبده گم و گور شده، رفته استشقه شده، به چرک و دروغ آغشته و در 
 مرداد را به ثمر رسانيدند، به 28سازمان های جاسوسی امپریاليستی که کودتای "

درستی می دانستند که تا وقتی اندیشه های انقالبی در ميان خلق ریشه دارد و روح 
م را شکست و توده باید روح مرد. پيکارجویی در مردم زنده باشد، پيروزی آنان موقتی است

باید آنچه را که می تواند مایه . ها را نسبت به راهی که رفته اند، دچار بدبينی و تردید ساخت
  " . مشکوک جلوه گر ساخت و بيراه ها را شاهراهپيروزی آینده باشد، معيوب و

  
****************  

 که به نيست، لکه چرک و خونی است" روز" مرداد در تاریخ معاصر ایران یک 28
، هنوز از آن 57 مقياس زندگی یک نسل، زخمی است عميق که علی رغم مرهم انقالب

برای ریشه یابی و جمع بست تجربه ها و آموزش های این رویداد پردامنه ـ . خونابه می چکد
که باید چراغ راه حال و آینده باشد ـ نمی توان در محدوده حوادث روز و در سطح مناسبات 

بدون اسلوب صحيح و علمی، هيچ تحقيق معتبری . ن های سياسی متوقف مانداحزاب و سازما
این اسلوب را که جان اثر همه جانبه اوست، چنين "  مرداد28تجربه "مؤلف . وجود ندارد

  :معرفی می کند
ما در این کتاب حوادث کشورمان را در ارتباط با حوادث بين المللی، حوادث "

  ی و سازمان و طبقهب اجتماعی و نبرد طبقاتی، روش هر حزسياسی را در پيوند با مناسبات
اجتماعی را در رابطه با روش سایر سازمان ها و طبقات و همه این ها را در مسير تکاملی 

   .به نظر ما این شيوه تنها شيوه صحيح و علمی است. شان در نظر گرفته و بررسی کرده ایم
  

نيست، جنبشی است که " ده ایتو"جنبش ملی شدن نفت ایران، جنبشی یکسر "  
خالصه کردن تاریخ این . قشرهای وسيعی از طبقات مختلف مردم در آن شرکت کرده اند

                                                 
 



را با  این جنبش. ریخ حزب توده ایران، به هيچ وجه پایه علمی و واقعی ندارددر تاجنبش 
  ".کشيد مرداد بيرون 28همه بزرگی و اهميت آن باید شناخت و آن را از زیر آوار کودتای 

  
پا به پای رویدادها و تحوالت سياسی و از ميان دیگ هفت "  مرداد28تجربه "دیدگاه 

جوش ماجراهای ریز و درشت، اصلی و فرعی، گذرا و پایدار، مسير هر سازمان و جریان 
سياسی مؤثر را تعقيب می کند، شاخ و برگ های حاشيه ای و اضافی را کنار می زند تا هر 

ه اجتماعی، در مشی و سياست و برنامه حزب و سازمان و رهبران خاص طبقه و قشر و گرو
  .خود عریان شود

. . . باید اجزای گوناگون شرکت کننده در جنبش را هم شناخت و هم معرفی کرد "
  ".توشه ای از گذشته برای آینده. چنين بررسی همه جانبه ای بسيار ضرور است

  
  زمينه های جنبش ملی شدن نفت

  
 "نظری به جنبش کارگری کمونيستی در ایران"لصمد کامبخش در اثر خود رفيق عبدا

از جالب " مرداد نقطه مکث آن بود 28مبارزه در راه ملی کردن نفت را در ایران که ضربه 
می "  و وابستهیبخش ملی خلق های کشورهای مستعمرهترین صفحات تاریخ جنبش آزاد

که به مثابه "  مرداد28تجربه "نه وار خود و رفيق جوانشير در کتاب موجز و نمو. خواند
، این جنبش را انقالب تمام مکمل تحقيقات رفيق کامبخش در دوران جنبش ملی شدن نفت است

که روزنه نوینی رو به فضای تاریخ معاصر است، توصيف می " ملی و دمکراتيک"عيار 
 یاد شده چنين می زمينه های این انقالب رهایی بخش را که در خون شکست، در آثار. کند
  :یابيم

در نتيجه اوضاع اقتصادی و سياسی پس از جنگ، نيروهای تازه ای که در گذشته 
تضاد . حضور کم رنگی در ميدان های مبارزه داشتند، به عرصه نبرد با امپریاليسم گام نهادند

ور، وازی کمپرادبين خلق و امپریاليسم و نيز تضاد بين مردم و دولت مالکان بزرگ و بورژ
شرکت نفت ایران و . تدریج به جنبش نيرومند ضدامپریاليستی مبدل می شدشدت می یافت و ب

انگليس، به مثابه یک پایگاه غارت گر امپریاليستی و نيز امپریاليسم انگليس، هدف مستقيم این 
در عين حال امپریاليسم تازه نفس آمریکا نيز در صدد بيرون راندن غول نفتی . جنبش بودند

 امپریاليسم آمریکا که هنوز در محافل حاکمه .لستان از چاه های طالی سياه ایران بودانگ
ایران تکيه گاه الزم را نداشت، با اتکاء به بخش معينی از بورژوازی ملی و ناسيوناليست 
های ایران که گرایش های آمریکایی داشتند، می کوشيد در چارچوب معينی، از جنبش 

  . سود خود استفاده کندضدامپریاليستی مردم به
  :در آستانه ملی شدن صنعت نفت، دورنمای سياسی کلی کشور چنين بود

بورژوازی ملی به طور فعال وارد مبارزه شده و بخش اعظم خرده بورژوازی 
شهری را به دنبال خود می کشيد و در هنگامه ای که جنبش به اوج اعتالی خود رسيده بود، 

امپریاليسم آمریکا ابتدا نسبت به . ا به دست خود بگيرد حاکمه رمی کوشيد تمام قدرت
لبه تيز حمله متوجه . بورژوازی ملی ابراز همدردی می کرد و حتی به آن یاری می رساند

شعار بورژوازی ملی هنوز به استيفای حقوق مردم ایران از نفت . امپریاليسم انگليس بود
کت نفت ایران و انگليس و طرد محدود بود و حزب توده ایران شعار لغو امتياز شر

روی متشکل و ر عين حال حزب توده ایران تنها نيد. امپریاليسم انگليس را مطرح می کرد
بورژوازی ملی بدون شرکت فعال و همکاری این حزب نمی توانست . بسيج کننده کشور بود

می قرار به این جهت در برابر حزب توده ایران وظایف مه. به موفقيت جنبش اميدوار باشد
بسيج نيروهای ضدامپریاليستی، یعنی کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهر و : گرفته بود

ایجاد همکاری با ، روشنفکران برای مبارزه فعال، ارزیابی صحيح نيروهای بورژوازی ملی



ـ یعنی از یک سو افشای " اتحاد و مبارزه"آن برمبنای قابل قبول ضمن پيروی از اصل 
ه آن و از سوی دیگر اشتراک مساعی با آن در مبارزه با دشمن مشترک ـ خصلت دوگان

کوشش در این جهت که جنبش عليه امپریاليسم انگلستان در تکامل خود به جنبش عليه 
 آمریکا از استفاده ماهرانه تضاد بين امپریاليسمامپریاليسم به طور عام بدل گردد بدون آن که 

وقع سياست مزورانه و دورویی امپریاليسم آمریکا، از لحاظ و انگليس غفلت شود، افشای به م
سياسی تلفيق مبارزه ضدامپریاليستی با مبارزه مردم در داخل کشور به خاطر تامين آزادی 
های دمکراتيک و از نظر سازمانی تلفيق چيره دستانه شيوه های غيرعلنی با شيوه های 

  .علنی
رداخت و با وجود تجربه غيرکافی و حزب در مسير این وظایف به فعاليت وسيع پ

موفقيت های ) بخشی از رهبری اجبارا در مهاجرت به سر می برد(ترکيب ناقص رهبری 
به نقش و نيروی بورژوازی ملی و  حزب در عين حال با کم بها دادن. بزرگ به دست آورد

 فاحش و پربها دادن به نيروی خود دچار اشتباهاتی شد ـ که اگرچه در قياس با اشتباهات
جبران ناپذیر رهبری بورژوازی ملی، بسيار خرد است ـ ارتجاع و امپریاليسم از آن برای 

  .سرکوب جنبش بهره گرفت
  

  نيروهای سياسی عمده و استراتژی آن ها
  

بغرنجی های گذشته اکنون معمای حل . می توان دیروز را دید از سکوی امروز بهتر
، اصر این معما، برای بسياریترسی به اجزاء و عن و دسسانی است، اما آسان بودنآشده و 

  .هنوز به معنی گشودن آن نيست
رگاهی از یک انقالب ملی و دمکراتيک، آغشته به بوی مروز، منظاز فراز سکوی ا
عليه وابستگی ایران به امپریاليسم و عليه مناسبات "این انقالبی بود . شدید نفت، هویدا است

روهایی که سودای رهبری این انقالب را داشتند، از آن ظرفيت و ولی ببينيم همه ني" فئودالی
طبيعت قاطع و پيکارجویی که الزمه پيروزی است، برخوردار بودند؟ گره گاه مسئله و جان 

  .کالم همين جا است
  :در جبهه انقالب، دو نيروی عمده بودند

  . ـ جبهه ملی ایران که بزودی قدرت دولتی را نيز در دست گرفت1
 که بخشی از خرده بورژوازی شهر، دهقانان و روشنفکران حزب توده ایران، ـ 2

  .انقالبی را زیر درفش خود بسيج کرده بود
  

  :گفتيم که
بورژوازی ملی بدون .  نيروی متشکل و بسيج کننده کشور بودحزب توده ایران تنها"

  " .شرکت فعال و همکاری این حزب نمی توانست به موفقيت جنبش اميدوار باشد
شالوده این باور حزب توده ایران ـ به جز دوره بر. این رمز بزرگ جنبش ملی شدن نفت بود

به کرات، در هر فرصت مناسب، کوتاهی که در شناخت ماهيت جبهه ملی دچار تردید بود ـ 
در هر نشيب خطرناک به دیگر نيروهای ملی پيشنهاد اتحاد و همکاری داد، و بدون استثناء 

در طليعه جنبش ملی شدن نفت، همين که شبح دیکتاتوری . ارد، جواب رد شنيددر همه این مو
  جدید، در سيمای نظامی رزم آرا ظاهر شد

حزب توده ایران با وجودی که به شدت تحت فشار بود، با وجودی که اکثریت "
 رهبران با تجربه آن در این زمان اجبارا در مهاجرت و یا در تبعيدگاه های دور دست بودند،

 جبهه ملی و آیت ،به هر دو نيروی اصلی. تصميم صحيحی موافق ضرورت زمان اتخاذ کرد
اما این پيشنهاد پذیرفته نشد، بلکه برعکس، کمی . اهللا کاشانی، پيشنهاد همکاری و اتحاد داد



 اتحاد شوروی و پس از آغاز نخست وزیری رزم آرا حمالت بسيار تند رهبران جبهه ملی به
  . آغاز شد که دشواری های بزرگی در آینده جنبش ایجاد کردحزب توده ایران

جبهه ملی ایران جست که تامين هدف های اوليه  در استرتژی علت این امر را باید
  .  ممکن می شمرد آمریکانظرخود را از طریق تشدید فعاليت ضدکمونيستی و جلب 

هوری اسالمی به حزب پيش از یورش جم( خود را از این دورانخاطراتنورالدین کيانوری 
  : چنين بيان می کند) توده ایران
 موسسين اوليه جبهه ملی، برای حزب توده ایران مسلم بود که دکتر  نفر19ميان  از"

مظفربقایی، حسين مکی، حائری زاده، عبدالقدیرآزاد، عباس خليلی، عميد نوری، احمد ملکی، 
پشتيبانی کسانی مانند ميراشراقی . ندآمریکا بودسرسپرده ارسالن خلعتبری،  جالل نائينی و

 سفارت آمریکا درماموران جبهه ملی که جلسات مشترک گروه باال با  از روزنامه آتش مدیر
آن اطالع داشتيم، رهبری حزب را درباره مجموعه جبهه  خانه اش تشکيل می شد و ما از

داشت که دکتر دست  به ویژه که رهبری حزب اطالعات کاملی در. اشتباه کرد ملی دچار
مصدق از ارتباط این گروه با سفارت امریکا کامال واقف است، ولی هرگز قدمی در راه جدا 

  ." تحریکات این گروه برنمی داشت کردن خود از
  

  استراتژی جا در شعار، در جهش در
  

شورای عالی   در1329 آبان ماه 15کشور سرتاسر شعارملی شدن صنعت نفت در"
پيروزی های بزرگ نهضت ضد امپریاليستی مردم  این یکی از. سيدجبهه ملی به تصویب ر

  .ایران است
جبهه ملی به آسانی پذیرفته نشد و جناح  در کشور سرتاسر اصل ملی شدن نفت در

 دور اقليتی از. های گوناگون جبهه نسبت به این اصل روش های گوناگون پيش گرفتند
یرفتند، ولی اکثریت جبهه ملی این اصل ذپ بودند اصل ملی شدن را صادقانه فاطمی مصدق و

 تجدید نظر بر مواضع سابق خویش دایر واقع در در غيرصادقانه تایيد کردند و و را با تاخير
  ."  باقی ماندند- ایران و انگليس-قرارداد در

اعالم آن، جهش بزرگی  شورای عالی جبهه ملی و تصویب اصل ملی شدن نفت در"
 و غيره به طرد شرکت 50 -50و شعار تجدید نظر جهش از: سياست این جبهه بود در

  . استراتژی شعارانجام گرفت و نه در ولی متاسفانه این جهش فقط در. استعماری نفت
 درک -دمکراتيک  به معنی یک انقالب ملی وـرا با تمام ژرفای آن  جبهه ملی این شعار

پذیرند که بدون یک تحول حاضر نشدند ب  مرداد نيز28یارانش حتی تا  و مصدق و نکرد
شرایط ایران قابل اجرا  ملی کردن نفت در بدون یک تغيير بنيادی سياسی، شعار اجتماعی و

  ."نيست
  

 مصدق به مبرم ترین ضرورت اجتماعی آن روز به یاد داشته باشيم که جبهه ملی و
  . ایران، یعنی مساله انقالب ارضی که پشتوانه پيروزی بود، حتی نزدیک نشدند

  
همين تطابق ناپذیری شعارملی شدن نفت با استراتژی اجرای آن، ریشه اصلی "
 برخی از. گروهی آسان می آمد ملی شدن به نظر شعار آغاز در.  مرداد شد28شکست 

 به این سهل انگاری دامن می زدند و چنين وانمود می کردند که چيز محافل امریکائی نيز
... گيرید، ما کمک می کنيم که خودتان استخراج کنيدشما نفت را ازانگليس ها ب. مهمی نيست

چنان که گفتيم یک انقالب است .  آسانی نيسترعمل معلوم شد که ملی کردن نفت کا ولی در
  . و استراتژی و تاکتيک انقالبی می خواهد



بدون تردید  این تاخير... کرد تاخيرپذیرش شعارملی شدن نفت  درحزب توده ایران 
طرد شرکت نفت، الغای قرار داد و جلوگيری  منطقا ما که هوادار. نقص بزرگی است

کسانی که دنبال  از بودیم، می بایست به مراتب زودتر کشور ازهرگونه نفوذ امپریاليستی در
  . مدیرسي میبودند، به این شعار" دنيا پسند  " 50 -50قراردادهای 

تارآن بودیم و نه درخواست کامل همان چيزی بود که ما خواس اصل ملی شدن بيان درست و
  . قرارداد در تجدید نظر

  
  :درک اهميت شعارملی شدن نفت به شرح زیراست علت اصلی تاخير حزب ما در"
 رهبران جبهه ملی در سوابق گروهی از.  بی اعتمادی نسبت به رهبران جبهه ملی ایران-1

تماس هایی که با محافل امپریاليسم، مخالفت آنان با طرد شرکت نفت و  همکاری با ارتجاع و
 جدید آن ها نيز شعار امریکایی داشتند، حزب ما را مدتی دچار این تردید کرده بود که در

  .نيم کاسه باشد کاسه ای زیر
 کم توجهی به امکانات کوتاه مدت که می توانست جنبش را گاهی به جلو ببرد، ولو این که -2

لی کردن صنایع نفت با کمک امپریاليسم این نظرحزب ما که م. به پيروزی نهایی نرساند
 سياست خارجی و داخلی نيازمند است، نظر نيست و به تحول بنيادی در امریکا مقدور
می توان برای یک گام به جلو تضاد امپریاليست ها  ولی ما توجه نداشتيم که ازدرستی بود، 
  .استفاده کرد

 ملی در و قشر کمپرادور شرقشر بورژوازی، ق  بی توجهی به تفاوت اساسی بين دو-3
یک پارچه نيست  بی توجهی به این نکته که قشربورژوازی ملی نيز . ایران کشورهایی نظير

  .سازش کاری هستند و جناح های گوناگون آن حاصل درجات مختلفی از
قدرهم   هر،عدم آشنایی کافی با اندیشه ضرورت یافتن متحدین. نيسم بيماری کودکی کمو-4

کم تجربگی حزب ما ناشی می شد ولی علل وعوامل  این بيماری به طورکلی از. دموقتی باشن
غيرقانونی شدن  جمله این که پس از از. مشخصی هم وجود داشت که آن را تشدید می کرد

حزب، زندگی عادی آن مختل شد، رهبری حزب پراکنده، عده ای به زندان افتاده و گروهی 
شخصيت های  م رهبری با توده مردم، سازمان ها وپيوند مستقي. مجبوربه مهاجرت شدند

  . سياسی بریده شد
. صفوف حزب توده ایران نظریات درست وجود داشت البته درهمان زمان در

می کردند، مصرا  ایدئولوژیک کار امور مطبوعات و کادرهای حزبی که در گروهی از
  . ملی شدن نفت پذیرفته شود که شعار توصيه می کردند

  
  جنبش ملی شدن نفت   درسه مرحله

  
  : جنبش ملی کردن صنعت نفت را می توان به سه مرحله تقسيم کرد

  
این مبارزه که . رد قرارداد الحاقی  شامل دوران تشدید مبارزه به خاطرمرحله اول

 قرار روز دستور ملی کردن صنعت نفت را در کشورگسترش یافت، شعار سراسر تقریبا در
  . داد
 سرکار رزم آرا وقتی بر. ایران سرنوشت نفت جنوب بود اسی آن روزگره همه مسایل سي"

 تقسيم بود که منافع آمریکا و انگليس را آشتی دهد و نفت ایران را ميان آنان آمد اميدوار
 به - به سود آن ها-او می خواستند که قرارداد الحاقی را ، مصرا ازاما محافل انگليسی... کند

  ."تصویب رساند
 محيط کم و همه دولت های آن روزمعطوف به آن بود، که قرارداد را در را وسياست رزم آ
آن که نيروهای مترقی بسيج شوند، به تصویب مجلس برساند، اما رقابت  پيش از بيش آرام و



ایران، ميانه، به خصوص  نزدیک و تصاحب ثروت های خاور سر شدید امریکا وانگليس بر
جامعه ما بازتاب می یافت، هم با  برد پشت پرده که عميقا دراین ن  ومساله را به درازا کشاند

الهامی برای اوج  هم خود انگيزه و ایران مقارن شد و اعتالی جنبش آزادی بخش ملی در
  . گيری این جنبش شد

  
  .آمدن مصدق آغازشد سرکار بر تصویب قانون ملی شدن نفت و ، بامرحله دوم

ا فراگرفته بود استفاده کرد و مجلس را واداشت ر بحران عمومی سياسی که کشور مصدق از
 آن یاجرا  ماده ای مربوط به طرز اجرای اصل ملی شدن نفت را تصویب کند و9که قانون 

مصدق با پذیرش نخست وزیری قدرت حاکمه را به دست ... را به عنوان برنامه دولت بپذیرد
بحران   و با بهره گيری ازآن را به اتکای افکارعمومی نگرفت، بلکه فقط بخش کوچکی از

اکثریت مجلس شورا . دست دربار باقی ماند قدرت در بخش بزرگ تر. سياسی تصاحب کرد
نيروهای  ارتش و. واقع مخالف او بود سنا که به نخست وزیری مصدق رای داده بود در و

مصدق سازمان . لف او بودنداحتی اکثریت رهبران جبهه ملی مخ مسلح، مالکين بزرگ و
فردای پذیرش نخست وزیری، رهبران  از. او پشتيبانی کند، نداشت سی استواری که ازسيا

جبهه ملی . صف بستند برابر او دیگری از مصدق جدا شدند و در جبهه ملی یکی پس از
  ." عمال تعطيل شد

مصدق که با این وضع روی کارآمده بود، کوشيد تا کابينه خود را از کسانی تشکيل "
انقالب قاطع ضد  به عالوه ترس از. هيات حاکمه را راضی کند ناحی ازیک ج دهد که هر

چارچوب  به نيروی مردم اميد به حال مساله نفت در دموکراتيک، عدم باور امپریاليستی و
. ترکيب نخستين کابينه مصدق منعکس شد پيوند با امپریاليسم امریکا در در مناسبات حاکم و

. سطح وظایف انقالبی اش نبود رد که به هيچ روی درمصدق کابينه ای به مجلس معرفی ک
 از آنان در نفر چهار. صاحب مقام بودند کابينه های قبلی وزیر و تقریبا همه اعضای آن در

دست نماینده شاه بود و پست وزارت  پست وزارت جنگ در. کابينه عالء عضویت داشتند
ها پيش عليه جنبش انقالبی ایران کشوربه سپهبد زاهدی کودتاچی سپرده شده بود که از مدت 

  ." و شخص مصدق توطئه می کرد
تقویت شد، ارتباطات آن  درون جبهه ملی بسيار این هسته توطئه گری ضد ملی در"
تمام طول حکومت مصدق ادامه یافت  و در. و فعاليت خرابکارانه اش شدیدتر گشت محکم تر

ق و یارانش خوشدالنه به کمک آمریکا زمانی که مصد به عبارت دیگر.  مرداد رسيد28تا به 
درون کابينه جا می داد و  عمال خود را در" سيا"ند، ملی شدن نفت چشم دوخته بود امر در

  ." سقوط آن را تدارک می دید
روی کارآمدن مصدق، نتيجه مبارزات توده مردم و  تصویب قانون ملی شدن نفت و

های دموکراتيک را هم نيرو تجاع داخلی ووار درعين حال حوادثی بودند که هم امپریاليسم 
 منجرشد که طی 1330این مرحله به حوادث تيرماه . می دادند وضع جدیدی قرار برابر در

  و نيز) که حاال دیگرمشترکا عمل می کردند(آن اقدامات امپریاليست های انگليس و امریکا 
ر نتيجه زمينه برای ایجاد د برابر مبارزات مردم با شکست مواجه گردید و ارتجاع داخلی در

  . جبهه واحد ضد امپریاليستی فراهم آمد
این مرحله تضادها شدت  در. خارجی است وقایع مهم داخلی و از این مرحله سرشار
. ها پدید می آیدخصلت این تضاد حوادث تاثير داشت، در سير می یابند و تغييراتی که در
ده ها، یعنی نيروی عمده جنبش مشحون مبارزات جوشان تو مرحله یاد شده بخصوص از

 امپریاليسم امریکا و تضادهای موجود ميان دو. جنبش به نقطه اوج رشد خود می رسد. است
ایران که به وسيله دولت  یک سو و تضاد ميان کشورهای امپریاليستی از انگليس و نيز

   .سوی دیگر، دستخوش تغييرات زیاد گردید بورژوازی ملی اداره می شد، از



تشکيل جبهه ملی، جهت مشخص به خود  ایران، پس از سياست ایاالت متحده امریکا در
 ترکيب و روحيات جبهه ملی نيز. جبهه ملی برای تصاحب نفت ایران استفاده از: گرفت

برخورد دو . زمانی که اصل ملی شدن نفت به تصویب رسيد. مشوق این تمایل امریکا بود
این که تحولی چنين  یک سو ترس از از: ین اقدام آشکارگردیدگانه امپریاليسم امریکا به ا

بتواند برای سایر کشورهای صاحب نفت سابقه شود و آن ها نيزبه همين سهولت به منافع 
  . سوی دیگر دورنمای فریبنده برای پيروزی آسان انحصارات امریکایی لطمه وارد سازند، از

 نيروهای امپریاليستی و ارتجاع  یعنی هنگامی که1331ماه  تير ، ازمرحله سوم
 را که 1332 مرداد 28داخلی برای سرنگون دولت مصدق متحدا عمل می کنند تا کودتای 

 جبهه ملی و انشعاب در. شد، در برمی گيرد کشور به استقراردیکتاتوری نظامی در منجر
   .آن، مشخصه این مرحله است امریکایی از خروج عناصر ارتجاعی و

  
طرف سازمان  های گوناگون مبارزه که از يرهدف ها وشعارها وشيوه ت30قيام در"

صحت نظرات حزب توده  های گوناگون مطرح می شد، به قضاوت توده مردم گذاشته شد و
واقع  پوست خود احساس کردند که ملی کردن نفت در مردم با گوشت و. ایران به اثبات رسيد

  چه انگليسی و- قاطع با نيروهای امپریاليستینبرد امپریاليستی است و تنها دریک انقالب ضد
گشت  پيش آشکار بيش از نقش خائنانه دربار پهلوی نيز.  می تواند پيروزشود-چه امریکایی

باقی است، دست  این دربار مصدق به درک این واقعيت آغاز کردند که تا قشرهای هوادار و
جنبش  این، تحول کيفی در. شد واین قيام دست سازش کاران ر در. توطئه برنخواهد داشت از

  . مهم ترین عامل پيروزی آن بود ملی شدن نفت، برجسته ترین خصلت این قيام و
 که ترکيب طبقاتی جبهه پایداری را به طور (حزب توده ایران  تنها با حضور سی ام تير
 ."تاریخ ماند در   بود که روز قيام ملی شد و)ير داديکيفی تغ

  : رنتيجه قيام سی تي در
به  طریق بازی های پارلمانی، بلکه برروی امواج قيام توده مردم و مصدق نه از -

  ."شد ویژه زحمتکشان پيروز
قيام سی تيرحاصل اتحاد . شد امکان اتحاد نيروهای ضد امپریاليستی آشکارتر   ضرورت و-"

  ".نيروهای ملی ایران بود
این محافل  در موقعيت او د و بورژوایی تشدی-محافل حاکمه مالک  دشمنی با مصدق در-

  ".توطئه گری ها فعال گردید جلو صحنه به پشت پرده رفت و بحران از. تضعيف شد
شده  آمدن کابينه مصدق آغاز روی کار آغاز  که از- شاه-گانه مصدق حکومت دو -

بخش قابل مالحظه ای از قدرت  تمرکز بود، به سنگين شدن کفه ترازو به نفع مصدق و
  "  او گرایيددست حاکمه در

  
   مرداد28آستانه فاجعه  تا
  

به  مدهشی به حجم زندگی یک نسل و  که آوار1332 مرداد 28 تا 1331سی تير از
ميهن ما فرود آمد،  سر تباهی طالئی ترین سال های تاریخ معاصر ایران بر بهای دود شدن و

حکومت  اع ازچه گذشت؟ چه گذشت که آن توده های جان برکف که روزسی تيرماه برای دف
 سرنيزه ها گالویز شدند و دست خالی با تانک ها و خيابان ها، با کوچه ها و ملی مصدق در

یا حداکثر  نقش ناظران بی تفاوت و مرداد تقریبا 28برابر کودتای  به پيروزی رسيدند، در
دردناک فتح  ریشه خود چه کرد؟ رمز و مصدق با نيروچهره هم دردی غيرفعال را گرفتند؟ 

  : رزان کودتا، در پاسخ دقيق این پرسش استا
  



هواداران خود را که به اميد  بخشی از" اقتصاد بدون نفت"مصدق با اعالم شعار "
این بخش به سوی همکاری . دست داد پشتيبانی می کردند، از او درآمد نفت از گيری از هبهر

 ماتی که می توانست ازانجام اقدا اعالم و ولی مصدق از. با نيروهای ارتجاعی متمایل شد
 اقتصاد بدون نفت را از برعکس، بار. زد را گسترش دهد سرباز طرف توده ها پایگاه او

تشدید تورم به دوش زحمتکشان گذاشت و لذا مواضع  طریق افزایش ماليات های غيرمستقيم و
  ." تا حدود زیادی تضعيف کرد ميان آنان نيز را در خود

تسليم طلبانه بود، درست همان  ياست انفعالی واقتصاد بدون نفت محصول یک س
حربه ای بود که امپریاليسم جهانی برای تحليل بردن دولت مصدق، از طریق انجماد امکانات 

 آن شرایط بحران بيش از جنبش با پول نفت که در. ظرفيت های اقتصادی آن احتياج داشت و
 خود را تقویت کند، به بهبود وضع بود، می توانست بنيه دینار آن نياز به هر وقت دیگر هر

زحمتکشان یاری برساند، با تحکيم پایه های مالی واقتصادی دولت به تقویت مواضع سياسی 
اما مصدق محاصره اقتصادی ایران را توسط امپریاليسم، با بستن شيرهای نفت . آن بپردازد

امپریاليستی آرزو که غرب  این همان سياستی بود. به روی کشورهای سوسياليستی کامل کرد
زوی کردن دولت عاصی به جان که برای من دل ارتجاع داخلی به رهبری دربار در داشت و
  .  قند آب می کردمی زد،

  
 علت واقعی که مصدق جرات نکرد نفت به کشورهای سوسياليستی بفروشد، فشار"

 و. شدداخل و خارج به او وارد می  امپریاليسم در طرف ارتجاع و مداومی بود که از
این نيروی  مصدق تا پایان حکومت خود نتوانست بر. قبال امریکا داشت تعهداتی بود که در

  ."گرایش های باطنی خود چيره گردد ارتجاعی و
به اتکای طبقات دارا ملی کند،  مصدق همان طورکه می خواست نفت را به کمک امریکا و"

کردنی  باور. ن طبقات پيش ببرداقتصاد بدون نفت را هم می خواست با کمک امریکا وهما
امریکا، همان وقتی که به نتيجه رسيده بود،  بازگشت از او پس از. نيست، ولی واقعيت است

 خواسته ) رئيس جمهوری امریکا(با کمک امریکا ملی کردن نفت ممکن نيست، از ترومن 
  ."کمک کند تا بتواند مدتی بدون نفت زندگی کند بود که به او

ميدان عمل به معرض  دکتر مصدق، در  حزب پشتيبانی قاطع خود را از1331 اسفند 9 در
  : این قرار بود که ماجرا از. نمایش گذاشت

برحسب توطئه قبلی دربار، می بایستی شاه اعالم دارد که برای معالجه به خارج می 
 طراحی. نوعی اظهارعدم رضایت از دکترمصدق است رود و تلویحا وانمود کند که این سفر

نظاميان طرفدارشاه  پيش تدارک شده اوباش و شده بود که متعاقب اعالميه دربار دستجات از
 اسفند 9صبح . ميان بردارند یاران وفادارش را از او و به خانه دکتر مصدق حمل کنند و

 (جمعيت ملی مبارزه با استعمار  به اجرا شد، اما صفوف عظيم حزب توده ایران و نقشه آغاز
به دنبال این . آن ها را درهم شکستند مهاجمان بستند و   راه را بر)ی حزبسازمان علن

تظاهرات خود عليه شاه  سطح شهرها به نمایش و  روز در4حادثه، نيروهای دمکراتيک طی 
  . دربار ادامه دادند و

   :گفترفيق کيانوری 
بهه جه ما تردید نداشتيم ک.  اسفند جدی ترین ناقوس خطربود9برای حزب ما توطئه "

انتظار ضربه تازه  لحظه باید در متحد همه نيروهای دشمن تصميم آخرین خود را گرفته و هر
 توسط ) رئيس شهربانی مصدق(قتل سرلشکر محمود افشارطوس  توطئه ربودن و. ای بود

زاهدی، به روشنی  بقایی، سرلشکر شرکت مظفر  درباری، باـباند جنایتکار امریکائی 
دتاچيان می کوشند اطراف مصدق را از کليه عناصری که برای آن مشخص می کرد که کو

 دقيقا معلوم گردید که چه دست هایی در این توطئه فاش شد و. ها نامطمئن بودند، خالی کنند
  . عامالن این جنایت بازداشت شدند. پشت آن بودند



وانست مجازات جانيان که می ت فریادهای حزب ما برای محاکمه و تمام درخواست ها و
درست مثل این . طرف دکتر مصدق بی پاسخ ماند توطئه باشد، از ضربه ای جدی عليه مرکز

شنيدن حذرباش  کودتا و جهت دیدن خطر این جهت، یعنی در گوش دکترمصدق در که چشم و
  .کار افتاده بود ها به کلی از
 رنمونه های شدت یافتن خط و  مرداد نزدیک ترمی شدیم، آثار28روزکه به  هر

می   و هشدار های حزب ما رساترهمان تناسب هم، صدای بيدارباش هازیادتر می شد و به 
  .گردید

ماهيت سياست دکترمصدق و لزوم پشتيبانی  رهبری حزب توده ایران شناخت از در
حساب دقيق  حزب توده ایران با اطالع و. رگرفته بود او، مورد تایيد همه قرا همه جانبه از

و ارتش گوش به فرمانش، عمال  دربار ( نيروهای دشمن های خودی وامکانات نيرو از
کالن سرمایه داران و : امپریاليست های امریکا و انگليس، همه مرتجعين یعنی طبقات حاکمه

 به این نتيجه رسيده بود که جلوگيری )جبهه ملی  شده ازابخصوص بخش جد بزرگ مالکان و
همکاری همه جانبه همه نيروهای ضد امپریاليستی،  وصورت اتحاد  تنها در کودتا، تنها و از

تنها چنين .  هواداران راستين او، امکان پذیراست یعنی نيروهای توده ای و دکتر مصدق و
و امپریاليست ها  اتحادی می توانست قشرهای وسيع مردم را برای مقابله با دسایس دربار

 ی وابسته به جبهه ملی، درست درهاه همه گرو طرف دولت دکترمصدق و ولی از. تجهيزکند
یک ان دادن جهت خطراصلی، تنها به تحربه جای نش جهت عکس حزب ما عمل می شد و

گروه های وابسته به جبهه ملی در ماه  تمام انتشارات حزب ما و.  عليه حزب ما می پرداختند
خالفان درست به همين علت است که م.  شاهد این واقعيت است1332های فروردین تا مرداد

دوران  زمينه فعاليت حزب ما در تمام ادعاهائی که در دشمنان حزب توده ایران، در و
حکومت دکترمصدق دارند، برای این دوران، یعنی دوران حاد شدن دسيسه های امپریاليسم، 

 مرداد، نمی 28 اسفند تا 9انجام کودتای نافرجام  و سرسپردگانش، دوران تدارک و دربار
 نمونه عليه سياست و موضع گيری حزب ما در پشتيبانی همه جانبه ازدکتر توانند حتی یک
  ." مصدق بياورند

  

   مرداد، ميوه طبيعی سياست مصدق28
  

وقت گذرانی بيهوده مصدق شکل  مماشات و سکوت و  مرداد، در28فاجعه تاریخی 
. تردگس کشور سراسر ریشه های سرطانی خود را در لحظه به لحظه تکوین یافت و. گرفت
  . کالبد مملکت حلول کرده بود  مرداد فرا رسد، روح خبيث آن، در28 روز" آن که پيش از
سرگرم توطئه چينی بودند،  و گذار مصدق آزادانه درگشت و  سرروی گران که ازکودتا

آن ها با جاسوسان انگليسی و . برخالف دولت جبهه ملی وقت را بيهوده تلف نمی کردند
برای سرنگونی دولت قانونی نقشه  ن امریکا، جلسات مرتب داشتند وسرجاسوسان و مستشارا

تهران و  فرماندهان نظامی را در واحدها و  مرداد، اکثر28کودتاگران تا آستانه . می کشيدند
جبهه متحد شریرترین مخالفان تشکيل شده . شهرهای مهم کشوربا خود همداستان کرده بودند

  . ستحکم می کردپشت جبهه نظامی کودتا را م بود و
 ارتش و دستگاه اداری، فقط اجزاء پراکنده و ناچيزی از: رکن اصلی ماشين دولتی دو از

  که با بحران عميق و-دست دولت رسمی دومی در بی خاصيتی از مواضع سست و اولی و
وضع محکم  همين موقعيت لرزان دولت و.  بود-افالس شدید دست و پنجه نرم می کرد

آمریکا جرات داد   سفير-فته و آرایش دیده کودتا بود که به لوی هندرسنيروی سازمان یا
  :چشم مصدق با وقاحت بگوید  مرداد، چشم در26روز

 امریکا با تمام قوا از... را به رسميت بشناسد  شمانمی تواند حکومت دولت امریکا دیگر"
  ." جلوگيری خواهد کردحکومت شما



سرهنگ نصيری فرمانده . توده ایران درهم شکست مرداد با شرکت مستقيم حزب 25کودتا 
 شاه که از بازداشت مصدق، به ابتکار افسران توده ای بازداشت شد و مامور گارد سلطنتی و
این حمله کودتایی،  پيش از. گریخت کشور این شبيخون نظارت داشت، از پشت صحنه بر

 با تمام قامت 31اسفند  9، در1331 مهر-کودتای شهریور  تير، در30 حزب توده ایران در
. نجات مصدق نقش تعيين کننده ایفا کرده بود در برابر توطئه های ضد دولتی ایستاده و در

 بکار چندین بار "1332  مرداد28 تا 1330  تير23مکانيسم کودتا  به اشکال مختلف از 
لحظه  و درجایی  سرانجام باید ضربه نهایی، از". کارآمد بودن آن آزمایش شده بود افتاده و

 28اگر . دم مساعدتر می شد همه شرایط برای وارد آوردن این ضربه هر. ای فرود می آمد
.  شد کودتا متوقف نمیمرداد هم با اقدامات لحظه ای و بی پشتوانه درهم می شکست، ماشين

 مرداد را خشکاند 28باید ریشه . باشد  مرداد تمام عيار28روز دیگری می توانست یک  هر
  . کنه مساله این جا بود. نياید ه زهرآگين آن ببارتا ميو

تعهداتی بودند که خود  اطرافيانش اسير مصدق و. جبهه متحد خلق وجود نداشت"
اداری به سلطنت، اتحاد با امریکا و امتناع مطلق ازهمکاری فو: برای خویش به وجود آوردند

این  متشکل شده بودند، از تحد وارتجاعی که خود م محافل امپریاليستی و. با حزب توده ایران
 با تهدید و شانتاژ مانع از هوادارانش حداکثر استفاده را می کردند و نقطه ضعف مصدق و

مصدق و هوادارانش را متهم می کردند که  روز آنان هر. اتحاد نيروهای خلق می شدند
ه جای این که به ب  مصدق نيزهواداران و. رژیم و اتحاد با توده ای ها هستند تغيير خواستار

ریحا اعالم  افتخارصف خود را روشن کنند و صبا سربلندی و داده و واقعيت زندگی تن در
 غيير رژیم و اتحاد همه نيروهای خلق، از منافع ملی ایران راهی جز نمایند که برای دفاع از

می برهان  دليل و با هزار جمله حزب توده ایران وجود ندارد، تسليم شانتاژ می شدند و
سوگند وفاداری که به "، به "حافظ استقالل ميهن" و مقام منبع سلطنتابت کنند به کوشيدند ث

دارند، " خطرکمونيسم"خورده اند و به تعهداتی که برای مقابله با " قانون اساسی و شاه
  ".همچنان وفا دارند

  هرآن که  مرداد، با گام های مطمئن پيش می آمد، پيش از28چنين فضایی، شبح  در
 بی طرفی مصدق و جارو می کردند و آب و قدم جدید را بردارد، راهش را می کوبيدند و

وقتی لحظه موعود رسيد، . یارانش را با انواع تمهيد برای دشمن جان خودشان می خریدند
 قعر بخش بورژوایی آن در نيروهای مترقی گسيخته و اوج آمادگی و نيروی ارتجاع در

حزب توده . سوء ظن نسبت به متحدان پرولتری خود بود کاری وتزلزل، دودلی، محافظه 
  :اعماق جگرفریاد می زد ایران از

  . خطرباالی سرماست-
  . بود" چپ" محو خطر موهوم واقعی بيندیشد، آن که به خطر اما دولت پيش از

  :برخالف مشهور، این کودتا
. ، انجام نگرفتفقط به دست یک مشت اوباش که صبح آن روزبه ميدان آمده باشند"

 که -حکومت نظامی. دست کودتاچيان بود قبل در ارتش، از به ویژه پليس و دستگاه دولتی و
سوی سفارت امریکا هدایت  مستقيما از  که این بار( به کودتاچيان -به دست مصدق برقرارشد

  را اشغال )چه شهرستان ها  چه تهران و(شب پيش تمام شهر  امکان داد که از)می شدند
 .کنند

مدافعين دروغين مصدق، به همراه عمال کودتا  جو ضد توده ای که سازشکاران و"
  مرداد، هر27 شب 8می گذاشت که از ساعت  ایجارکرده بودند، دست کودتاچيان را باز

" مامورین انتظامی"دستور فرمانداری نظامی به . کنندکوچه ها خفه  صدای مخالف شاه را در
تظاهرات توده ای ها صادرکرده  امریکا برای جلوگيری از با سفيرمالقات مصدق  که پس از

 11ساعت . می بخشيد" قانونی"مستان می داد و به فعاليت کودتاگران جنبه  بود، سرود یاد
کينه ضد توده ای و . محيط وحشت برهمه جا حکم فرما بود اشغال شده و واقع شهر شب در



 (ی سوم وجناح راست پان ایرانيست ها تمایل عميقی که سازمان هایی مانند نيرو  
امریکا داشتند، آن ها را در  ایران و" دوستی"نسبت به رژیم سلطنتی و  )ظاهرا مدافع مصدق

  . می داد کودتاچيان قرار کنار
خيابان ها وجود نداشت، جزتوده ای  دشمن شاه در هيچ نيرویی مدافع واقعی مصدق و
اعالميه فرمانداری نظامی مصدق عليه آن ها  و. دها که آن هم با چنين شدتی کوبيده شدن

  . صادرشد که حق تظاهرات ندارند
" انتظامی"سلطه نيروی  جدی ایفا کرد،  مرداد نقش بسيار28 موضوع مهمی که در

اعتصاب  ماه ها پيش به بهانه جلوگيری از  کودتاچی از-نيروهای نظامی. بودکارخانه ها  در
کارخانه  کارخانه ها و مناطق کارگری مستقرکرده و ی را درثابت واحدهای غيره، به طور و

فشار . به حقی داشتند که ناراضی باشند  کارگران دالیل کافی و.ها را عمال اشغال کرده بودند
ی سرمایه داران کم ترین فشار مصدق به مالکين و. دوش آنان بود عمده اقتصاد بدون نفت بر

 مشی اتحاد با مصدق پی گيرتر ن، به همان نسبت که دربا این حال حزب توده ایرا. نمی آورد
اعتصاب ها استفاده بيشتری می  ميان کارگران برای جلوگيری از نفوذ خود در می شد، از

کارخانه ها رخ نداد، با این  کودتا، هيچ اعتصابی در چند ماه پيش از به همين دليل از... کرد
  ."بال شدحال سياست نظامی کردن کارخانه ها با شدت دن

  .پشت سرداشت رسيد، کودتا ذخيره کافی در وقتی لحظه موعود فرا
 بختکی نبود، پشت سرش نيرو اهللا  مرداد به هيچ روی بی سازمان و28بنابراین کودتای "

  ". داشت
 کار"  صورت برخورد با مقاومت جدی در و. تعادل نيروهای بالفعل به سود آن بود

  : ابله با چنين کودتایی می بایستبرای مق. به جنگ خانگی می کشيد
تمام  مصدق با تکيه به اقدامات قانونی خود و با استفاده از جبهه متحد خلق وارد ميدان شود و

 مصدق از. به مردم را به حرکت درآورد نيروهای نظامی وفادار وسایل مردم را مسلح کند و
به احتمال قوی . پاسخ رد دادحزب ما  زد و به مراجعات مکرر انجام این وظيفه ميهنی سرباز

  ."کودتاچيان می دانستند که مصدق چنين خواهد کرد
نوع  هر مسلح نبود، از با وجود این که حزب توده ایران تنها ماند و: گاه می پرسند"

اقدامش برای مقابله با کودتا به معنای قتل عام  پشتيبانی اسمی مصدق هم شده، محروم بود و
  بهترنبود حزب دست به اقدام بزند و- با وجود همه این ها -د، آیامبارزان توده ای می بو

  شکست روحی بعد از کودتا را الاقل تخفيف دهد؟
 28ولی فراموش نکنيم که .  سودمند بودشاید عليرغم همه عواقب، دست زدن به اقدام

تری را اميد می رفت که با عقب نشينی منظم بتوان تهاجم قاطع . مرداد هنوز پایان کارنبود
مبارزان به کشتن دادن چنين دورنمای احتمالی، تصميم گيری برای  برابر در. تدارک دید

  . توده ای واقعا دشوار بود
  

  :پی گفتار
  

بازی های سياسی کوتاه مدت،  دکترمصدق بدون تردید سياستمداربزرگی بود که در"
  مرداد را در28ت نادرست بود و شکس اما مشی دوربرد او. موفقيت های بزرگی کسب کرد

  . بطن خود داشت
  

مصدق دشواری هایی به وجود  تاکتيک بدون تردید ميان ما و استراتژی و اختالف در
دراین باره  خرابکارمعموال همه گناهان آن را به گردن ما می اندازند و می آورد که عناصر

ا بودیم که برای فقط م دروغ های غرض آلودی به هم می بافند، ولی حقيقت این است که ما و
  .مصدق حمایت کردیم رفع این دشواری ها کوشيدیم و به طوریک جانبه از



طرف  کم ترین حمایتی از  وحزبی مخفی بودیمدوران مصدق با وجود این که  سرتاسر ما در
جبهه ملی نمی دیدیم که سهل است، ازجانب همان ها هم سرکوب می شدیم، همواره  مصدق و

سی ام  در. حمایت کردیم صدق ایستادیم، از همه کارهای مثبت اولحظات حساس کنارم در
  ما مصدق را از1332 مرداد25و 31نهم اسفند ، در31 مهر-،  کودتا شهریور1331تير

  مرداد هم با تمام قوا آمادگی خود را اعالم کردیم، اصرار28 و درسقوط نجات دادیم
این  در. دند و ما را تنها گذاشتندیارانش دست اتحاد ما را نفشر ورزیدیم، ولی مصدق و
  .نخواستند گام بزرگی به جلو بگذارند لحظات حساس نتوانستند و

 مرداد، طبق پيشنهاد حزب توده ایران با جبهه 28کودتای  فراموش نکنيم که اگر
 - شکستن کودتا بوده که تنها را-با شرکت فعال زحمتکشان مسلح شکسته می شد متحد خلق و

ماهيتش  جنبش ملی شدن نفت چنان که در.  وارد مرحله کيفی نوینی می گشتانقالب ایران 
 ستون فقرات ارتش محمد رضاخانی و. بود، به یک انقالب ملی و دمکراتيک فرا می رویيد

 بهره برداری ملی ازنفت کست، دربار برای هميشه سرنگون می شد ونظام پليسی آن می ش
  ...می گرفتروز قرار  دستور در صنعتی شدن کشور و
   


